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  )3201, באוגוסט 5( 2013 קי�מועד  � ניתוח בחינת מועצה

כללי� נושאי� הנמורכבות ה: לרבות, פרמטרי�' בחינת המועצה נמדדת במסהקושי של רמת 
חדשנות ו ,מבנה השאלות, חדשנות בנושאי� הנשאלי�, המוקצב לבחינהפרק הזמ� , בבחינה

  : כלהל�, שהוגדרו על ידינודרגות קושי ' קיימות מס. בכללותה במבנה הבחינה
  

  ;קלהבחינה ברמת קושי 
  ;בינונית�קלהבחינה ברמת קושי 
  ;בינוניתבחינה ברמת קושי 
  ;גבוהה�בינוניתבחינה ברמת קושי 
  ;גבוהה בחינה ברמת קושי

  
  .להל� ניתוח רמת הקושי של הבחינה בהתבסס על המדדי� האמורי�

  
  רמת קושי � כללי 

 2012החל ממועד קי� . דומה למועד הקוד ב ,גבוהה�בינוניתהיתה רמת הקושי של הבחינה 
  .ית מדרגה ברמת הקושי של הבחינותעליחלה 

  
העלייה ברמת הקושי דורשת מהסטודנטי� הבנה גבוהה יותר של הביקורת ותהליכי הבקרה 

השאלות דרשו מהסטודנט להבי� לעומק את . ות מעמיקה ע� מתודולוגיית הביקורתוהיכר
  ").שאלות חוצות תקני�("הסוגיות השונות בביקורת וחלק גדול מהשאלות היו אינטגרטיביות 

  

  זמ"לח� 

הסטודנטי� נדרשו לשליטה טובה ומהירה בחומר ו ',בעיקר בחלק א, לח� זמ"הבחינה היתה תחת 

שתי שכללה  1' בע בעיקר משאלה מסנ' לח# הזמ� בחלק א .הנלמד על מנת לעמוד במסגרת הזמ�

 .חוות דעת משובשות

  

  ו בבחינהשנכללנושאי  ה מורכבות 

  :יחסיתחדשנות להל� נושאי� שבה� היתה 

שהינו במסגרת חומר הלימוד נושא  –התמקדה בחלוקת דיבידנד בחברות  2' שאלה מס .1

 .נקודות בבחינה 8נכלל בהיק' של הנושא  – של חוק החברות

רב של ' בנושא שלא נשאלו לגביו שאלות במש* מסמדובר  –דגימה בביקורת  4שאלה  .2

 .נקודות בבחינה 8נכלל בהיק' של הנושא  .שני�

 הרשות לניירות ער* � שלבנושא העסק החי התמקדה בפרסומי 7' מסשאלה  –עסק חי  .3

הרשות לניירות ממצאי� שגילתה גע לבנו )נכללו באתר הקורס( 2013מחודשי� מר# ויוני 

  .בבדיקת הנושא במדג� חברותער* 

  

הסתמכות על רואי , רי�"מלכ, ISOX, דוח המבקרי�: הנושאי� האחרי� שנכללו בבחינה לרבות

 נושאי� קלאסיי� היו  )להל�ניתוח מפורט ראה (' ביקורת מערכות מידע וכו, חשבו� אחרי�

  .והופיעו כבר בבחינות קודמות
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  מבנה השאלות מורכבות

במיומנויות לא היה שינוי משמעותי  .השאלות היה דומה ברובו לשאלות מבחינות קודמות מבנה
  .בהשוואה לבחינות קודמות הכתיבה שנדרשו על מנת לענות על הבחינה

  
ג� חוות דעת על הדוחות הכספיי� וג� חוות דעת על רכיבי הכוללת  1' אוי לציי� ששאלה מסר

  .הבקרה המבוקרי� מהווה שאלה אינטגרטיבית הדורשת זמ� רב

  

  במבנה הבחינהחדשנות 

שני חלקי� כשבכל ( היה דומה לבחינות שהתקיימו בשני� האחרונותנותר יציב ומבנה הבחינה 

נקודות  10במשקל של " ענה בקצרה"שאלות מסוג  2כל חלק כלל  .)נקודות 50אלות בנות ש 5חלק 

נקודות  10במשקל של בנושא מערכות מידע ממוחשבות ) 9' מס(כמו כ� נכללה שאלה . כל אחת

  .כבעבר

  

  :מאפייני  נוספי 

לשאלות מסוג חוות דעת משובשת נקודות  16של  משקל משמעותינית� , בדומה למועד הקוד�

  ).1שאלה (

  

חשוב להשיג . נקודות 8בהיק' ניקוד של  )8 –ו  2שאלות (בבחינה נדרשו שתי תכניות ביקורת 

  .ותאלשבפתרו� סוג זה של כתיבה גבוהות מיומנויות 

  

  ניתוח חלוקת הניקוד

  ראה בעמוד הבא
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  ניתוח חלוקת הניקוד

  :בחלוקה לפי נושאי�להל� הרכב הניקוד בבחינה 

  

  ניקוד            הנושא

  10      הסתמכות על רואי חשבו� אחרי�  

  10    פרסומי הרשות לניירות ער* �  עסק חי  

  10        אופציות לעובדי�  

  10    ורת מערכות מידע ממוחשבותביק  

  8  חוות דעת משובשת �דוח רואה החשבו� המבקר   

  I-SOX  8      חוות דעת משובשת  

  8        דיבידנד –ות חוק החבר  

  8          רי�"מלכ  

  8          דגימה בביקורת  

  5          אי תלות  

  2          דוחות מיוחדי�  

  2          מהותיות  

  1          ועדת ביקורת  

  1        רואי חשבו� משותפי�  

  1          טיי�ינהלי� אנל  

  1          חהמסיוע מו  

  1    החברותחוק  –חילופי רואה חשבו�   

  1          מספרי השוואה  

  1            תרמיות  

  1          מספרי השוואה  

  1      סקירת דוחות כספיי� ביניי�  

  COSO          1מודל   

  1        שויות למטרה מיוחדתי  

  

  100            כ"סה

            ===  


