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  )2012, ביולי 24( 2012 קי�מועד  � ניתוח בחינת מועצה

  

  כללי

, סגנו� השאלות, מבחינת רמת הקושי ממועדי� קודמי�בחינות באופ� כללי ניכר דמיו� ל
  .הבחינהוהמיומנויות הנדרשות לש� פתרו� 

  
 של הבחינה בו' שנוצר בעיקר בחלק א לח� הזמ� המשמעותימאפיי� בולט של המועד הנוכחי הינו 

) 2' שאלה מס(אינטגרטיבית ולשאלה ) 1'  שאלה מס(!) (נדרשה התייחסות לשתי חוות דעת 

לא סייעו לצמצ� את ) בעיקר מושגי�(שבמהות� היו שאלות קצרות  5"3שאלות . ארוכה יחסית

מסגרת הסטודנטי� נדרשו לשליטה טובה ומהירה בחומר הנלמד על מנת לעמוד ב. לח% הזמ�

 .הזמ�

  
. 1' למעט כאמור שאלה מס, היה דומה לבחינות שהתקיימו בשני� האחרונותמבנה הבחינה 

סוג השאלות והמבנה שלה� היה א& הוא . שאלות 5חלקי� כשכל חלק מכיל  שניהבחינה כללה 

  .יציב ודומה לבחינות שהיו בשני� קודמות

  

  

  :מאפייני� נוספי� של הבחינה' להל� מס

לא סטנדרטית שבה לתת שאלה ראשונה סיו� היה ני, ות קודמותנראה כי בדומה לבחינ .1

וג� לחוות דעת על רכיבי הבקרה לחוות דעת על דוחות כספיי� ג� התייחסות  נדרשה

זו הפע� הראשונה שבבחינת מועצה יש התייחסות לשתי חוות דעת בשאלה . הפנימית

 . השאלה צרכה זמ� רב ויצרה לח% זמ� משמעותי בחלק הראשו� של הבחינה. אחת

ציי� כי החלק בשאלה שהתייחס לחוות דעת על רכיבי הבקרה הפנימית היה קל ראוי ל

 .יחסית והשאלה היתה צפויה ברמת סבירות מאוד גבוהה

, אי תלות: הינה שאלה אינטגרטיבית הכוללת התייחסות לנושאי� רבי� 2' שאלה מס .2

יתה השאלה דרשה שליטה בנושאי� רבי� א( לא ה – עודמבקר פני� ו, אתיקה מקצועית

 .'ר בחלק אצלח% הזמ� שנול שתר�דבר  – ניכרג� שאלה זו צרכה זמ� . קשה

 .)5שאלה  –וחלק מ  4"3שאלות (בבחינה נכללו באופ� יחסי הרבה מושגי�  .3

). שאלה אחרונה בכל חלק" (ענה בקצרה"כללה ג� במועד זה שתי שאלות מסוג המועצה  .4

היתה הרחוק יותר בעבר . נקודות 20נקודות ובמצטבר  10הניקוד בגי� כל שאלה היה 

 .נקודות 14 "ל  10שאלה אחת מסוג זה במשקל שנע בי�  

המיקוד  הנושא נכלל בדרישות – מיזמי� בשלבי פיתוחעל בנושא ענפי� נכללה שאלה  .5

 .שפירסמה המועצה ונלמד במסגרת קורסי ההכנה של מיומנות

שאלות דומות  –היתה סטנדרטית ) מ.מ.מ(השאלה בנושא מערכות מידע ממוחשבות  .6

 .נפתרו במהל( הקורסי� של מיומנות להכנה לבחינה
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  ניתוח חלוקת הניקוד

  :להל� הרכב הניקוד בבחינה בחלוקה לפי נושאי�

  

  דניקו              הנושא

  15              מושגי�

ISOX              10  

  10          דוח התאמה לצרכי מס

  10        מערכות מידע ממוחשבות

  10        מיזמי� בשלבי פיתוח –ענפי� 

  8  חוות דעת משובשת על דוח כספי שנתי של חברה ציבורית

  7            אי תלות

  6            מידע אחר

  4              עסק חי

  3            מבקר פני�

  3          אתיקה מקצועית

  2        ה לבחינת הדוחות הכספיי�הועד

  2            בקרה פנימית

  2        הסתמכות על רואי חשבו� אחרי�

  2            חוק החברות

  1            100תק� ביקורת 

  1          תקנות ניירות ער(

  1            בקרת על

  1            דוחות מיוחדי�

  1        התאגדות משרד רואי חשבו�

  1            נהלי ביקורת

  

  100              כ"סה

              ===  

  

  

  


