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כללים מורכבות הנושאים הנפרמטרים, לרבות: רמת הקושי של בחינת המועצה נמדדת במס' 

חדשנות במבנה , ומבנה השאלותנושאים הנשאלים, החדשנות בבחינה, פרק הזמן המוקצב, 
 : , כלהלןינוקיימות מס' דרגות קושי שהוגדרו על ידבכללותה.  הבחינה

 
 בחינה ברמת קושי קלה;
 בינונית;-בחינה ברמת קושי קלה

 בחינה ברמת קושי בינונית;
 גבוהה;-בחינה ברמת קושי בינונית
 בחינה ברמת קושי גבוהה;

 
 להלן ניתוח רמת הקושי של הבחינה בהתבסס על המדדים האמורים.

 
 רמת קושי -כללי 

מזו של המועד  ברמת קושי נמוכה יותרהבחינה היתה  .בינוניתרמת הקושי של הבחינה היתה 
הן  בינוניוהתאפיינה בעומס גבוהה"( -היתה "בינונית 4102)רמת הקושי של מועד חורף  הקודם

 . מבחינת היקף השאלות והן מבחינת לחץ הזמן הנדרש לפתרון
 

 ברמת הקושי של הבחינות.חלה עליית מדרגה  4104החל ממועד קיץ לתשומת לב, 
 

 זמןלחץ 

 .יותר מהחלק השני סעמומעט החלק הראשון היה . וניבינעומס הזמן בבחינה היה 

 

 שנכללו בבחינהמורכבות  הנושאים 

 .מיוחדות ברמת קושי סבירה וללא הפתעותקלאסיים היו שנכללו בבחינה הנושאים 

נכללה שאלה מסוג חוות דעת משובשת  ושאים לא שגרתיים,יש נ, שבה לעתים הראשונהבשאלה 

הכוללת התייחסות לדוחות כספיים של חברה בת אמריקאית שבוקרו על ידי רואה חשבון 

   .לתקני ביקורת וכללי חשבונאות המקובלים בארה"בבהתאם  מארה"ב

 

 מבנה השאלות מורכבות

הקודמות. בניגוד למועד הקודם, לא המועצה דומה לבחינות שאלות במבנה ב התאפיינההבחינה 
 .בינוניבמבנה מורכב ורובן היו בעומס שאלות נכללו 

 

 במבנה הבחינהחדשנות 

)שני חלקים כשבכל  היה דומה לבחינות שהתקיימו בשנים האחרונותנותר יציב ומבנה הבחינה 

נקודות  05קצרה" במשקל של שאלות מסוג "ענה ב 2. כל חלק כלל נקודות( 55שאלות בנות  5חלק 

נקודות  05( בנושא מערכות מידע ממוחשבות במשקל של 9כל אחת. כמו כן נכללה שאלה )מס' 

 כבעבר.
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 מאפיינים נוספים:

 2502נקודות במועד חורף  01 –מ    I-SOX –לנושא ה ניתן ניקוד שבחלה ירידה במשקל השאלות ו

 עד הנוכחי.נקודות במו 8 –ל 

 

 

 

 ניתוח חלוקת הניקוד

 

 :בחלוקה לפי נושאיםלהלן הרכב הניקוד בבחינה 

 

 ניקוד        הנושא

 02   בת מהותית בארה"בחברה  – חוות דעת משובשת 

 02    שבון המבקראירועים בדוח רואה הח

 05        עסק חי 

 05      טעויות בדוחות הכספיים 

 05       קבלנים –ענפים  

 05     מערכות מידע ממוחשבות 

 I-SOX     8 –ממשל תאגידי ו  

 8     הוצאות שכר ותגמול עובדים 

 6    ענה בקצרה""אי תלות במסגרת שאלות  

 2   ענה בקצרה""במסגרת שאלות דוחות מיוחדים  

 0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות  תרמיות ומעילות

 0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות דוחות ביניים 

 0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות הפניית תשומת לב 

 0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות צדדים קשורים 

 0  ענה בקצרה""במסגרת שאלות חתימה על דוחות כספיים 

  0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות  דוחות פרופורמה

   0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות ועדת ביקורת  

 0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות חוק רואה החשבון 

 0   ענה בקצרה""במסגרת שאלות תקנות ניירות ערך 

 0    ענה בקצרה""במסגרת שאלות תיעוד 

 0    ענה בקצרה""במסגרת שאלות מושגים 

  

 055        סה"כ

        === 


