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  )2010, ביולי 26( 2010 קי�מועד  � ניתוח בחינת מועצה

  

  כללי

חלקי כשכל  2הבחינה כללה . לבחינות שהתקיימו בשני האחרונות דומהמבנה הבחינה היה 

סוג השאלות והמבנה שלה� היה א� הוא יציב ודומה לבחינות שהיו בשני . שאלות 5כיל מחלק 

  .קודמות

  :הבחינהמאפייני נוספי של ' להל� מס

שתי שאלות מועד זה המועצה המשיכה ע המגמה שהחלה במועד הקוד וכללה ג ב .1

נקודות  10הניקוד בגי� כל שאלה היה ). שאלה אחרונה בכל חלק" (ענה בקצרה"מסוג 

במשקל שנע ) 10' כ שאלה מס"בד(בעבר היתה שאלה אחת מסוג זה  .נקודות 20ובמצטבר 

 .נקודות 14 %ל  10  בי�

שבה יש רואי חשבו� כלול שאלה לא סטנדרטית נראה שבשאלה הראשונה היה ניסיו� ל .2

 .יחסית ותקלו שאלה היסוגיות בהנית� לקבוע ש, באופ� כללי. משותפי

3.  –הבחינה היתה ארוכה יחסית וניכר לח( זמ� לפתרונה , בדומה למועד הקוד

 .ד בלוח הזמנילעמוהסטודנטי נדרשו לשליטה טובה ומהירה בחומר הנלמד על מנת 

  

  :התייחסות לשאלות

  חשבו" משותפי�רואי  –ליקויי� בחוות דעת  – 1' שאלה מס

הסוגיות , יחד ע זאת. כאמור השאלה אינה סטנדרטית מכיוו� שכללה רואי חשבו� משותפי

  .פשוטות באופ� יחסיבשאלה היו 

היה צור+ להתייחס לליקויי בתהלי+ הביקורת המשתקפי , כי בנוס� לנדרש הרגיל, לתשומת לב

  .בטיוטת הדוח

  

  ביקורת קופות קטנות – 2' שאלה מס

  .השאלה קלה מאוד). 2שאלה ( 2006מועד חור� בבחינת המועצה ומה נכללה שאלה ד

  

  ביקורת אומדני�יו" מקצועי בנושא ד � 3שאלה 

נדרשה תכנית ביקורת  2בנדרש  .ללא קושי מיוחד. שאלה צפויה בנושא אומדני ושווי הוג�

  . ביקורת קלה יחסיתתכנית  –ד להפרשה לסיו יחסי עובד מעבי

  

  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות – 4שאלה 

השאלה ). 9' כ שאלה מס"בד(ל השאלו� ש' נכללה בעבר בחלק ב .מ.מ.משאלה בנושא ביקורת 

  .היתה יחסית קלה בנושא שנכלל בכל בחינת מועצה
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  "ענה בקצרה"שאלה מסוג  – 5שאלה 

השאלה היתה . ב"רי וכיו"מלכ, מושגי, אתיקה מקצועיתלרבות , שוני שאלה במגוו� נושאי

  .)חלק מהסעיפי נכללו בבחינות קודמות(קלה יחסית 

  

   יקורת דוחות כספיי�באירועי� ב – 6שאלה 

  .ללא קושי מיוחדוצפויה שאלה קלאסית 

  

  מקצועיתביקורת וכללי התנהגות  �  7שאלה 

שאלה ללא קושי מיוחד . קלאסית בנושא פיטורי רואה חשבו� וכללי התנהגות מקצועית שאלה

  .שקיבלה מענה בתקני הביקורת ובכללי ההתנהגות המקצועית

  

  שאלה אינטגרטיבית  – 8שאלה 

, עסק חי: לרבות, נושאי שוני בביקורתשליטה בהשאלה מהווה שאלה אינטגרטיבית ודורשת 

אינה קשה יחסית מורכבת וארוכה א+ שאלה ה. הסתמכות על רואי חשבו� אחרי ועוד, אי תלות

   .חדבמיו

  

  דיו" מקצועי בנושא הונאות ותרמיות – 9שאלה 

השאלה כללה התייחסות לנהלי בקרה  .קורת ללא קשיי מיוחדיבבי קלאסיבנושא שאלה 

בדומה ( החברה נדרש לנסח מכתב לדירקטוריו� כ�ו) להבדיל מנהלי ביקורת( פנימית בחברה

  .)למועדי הקודמי

  

  ענה בקצרה – 10שאלה 

אי , דוחות מיוחדי, ביקורת בישויות קטנותלרבות , השאלה כללה שאלות בתחומי שוני

 .השאלה קלה יחסית. ב"סוגיות בחוות הדעת וכיו, תלות

 
 


