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  )2010, בינואר 11( 2009 חור�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

הניקוד בגי� כל ). שאלה אחרונה בכל חלק" (ענה בקצרה"הבחינה כללה שתי שאלות מסוג  .1

נקודות שמהוות עלייה בהשוואה לשני קודמות בה�  20נקודות ובמצטבר  10שאלה היה 

 .נקודות 14 – 10 בניקוד של ) 10' שאלה מס(היתה שאלה אחת 

טיבית של החומר הנלמד ולא כללה השאלה הראשונה בבחינה היתה שאלת מחשבה אגרג .2

 .אירועי בחוות הדעת או חוות דעת משובשת כבשני קודמות

הסטודנטי נדרשו לשליטה טובה  –הבחינה היתה ארוכה יחסית וניכר לח) זמ� לפתרונה  .3

 . ומהירה בחומר הנלמד על מנת למנוע בזבוזי זמ� מיותרי

  

  :התייחסות לשאלות

  תיקו  דוחותגילוי מעילה ו – 1' שאלה מס

הבנה של הביקורת ויכולת לבצע אינטגרציה בי� הדרישות הדורשת , שאלה מורכבת יחסית

 תורגלו ברמת קושי דומה שאלות  .)תיקו� דוחות כספיי ודוחות מס, מעילות(בתקני שוני

  .במסגרת הקורסי של מיומנות

  

  תזרי" מזומני" בנושאדיו  מקצועי  – 2' שאלה מס

נושא . שכמוה תורגלו רבות במסגרת הקורסי של מיומנות" דיו� מקצועי"ג השאלה הינה מסו

  .אינו סטנדרטי ודרש מחשבה והבנה של הדוח ותהלי* הביקורת שלו, תזרי מזומני, השאלה

  

 לרוב נושא זה תורגל  + בחלק השני של השאלה נדרשה תכנית ביקורת לדוח תזרי מזומני

  . בקורסי של מיומנות

  

  יו  מקצועי בנושא תלויותד � 3שאלה 

שהינו נושא קלאסי בביקורת . חלק הראשו� מורכב מדיו� מקצועי בנושא התחייבויות תלויותה

  .והיה ללא קושי מיוחד

  

נושא זה תורגל בקורסי של מיומנות  +בחלק השני נדרשה תכנית ביקורת להתחייבויות תלויות 

  . ולא היווה קושי מיוחד
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  דוח מיוחד – 4שאלה 

שבו נדרש לפרט את הליקויי בנושא של עלויות תפעול השאלה כללה דוח מיוחד משובש 

  .בנושא שצפינו שיכלל בבחינה, שאלה קלה יחסית. ולנסחו מחדשהכלולי בו 

  

  "ענה בקצרה"שאלה מסוג  – 5שאלה 

, מושגי וזיקת לביקורת, לרבות סיוע בעריכת דוחות כספיי, שוני שאלה במגוו� נושאי

השאלה היתה קלה יחסית ללא . אי תלות ואישורי מיוחדי, מהותיות, ניירות עבודה ושמירת

  .קושי מיוחד

  

  אירועי" בדוח סקירה  – 6שאלה 

השאלה לא היתה . שיכלל בבחינהינו נושא שצפ – 1' שאלה המתייחסת ברובה לתק� סקירה מס

  .בספר הקורסנכללו שדומות שאלות פתרו� לרבות , בקורסי מיומנותבהרחבה הנושא נלמד . קשה

  

  דוחות מאוחדי" �  7שאלה 

חלק ניכר מהכנסות ונכסי ח של חברת הא אינו מבקר "השאלה התמקדה במצבי בה רו

במהל*  שפורסמה 1' והבהרה מס 9פתרו� השאלה נסמ* על תק� ביקורת . הדוחות המאוחדי

2009  .  

ללא קושי השאלה היתה . י של מיומנות בהרחבהוהא נכלל בקורסצפינו שנושא זה יכלל בבחינה 

  .מיוחד

  

  IFRS – 8שאלה 

  .הנושא נלמד במסגרת הקורסי של מיומנות. בנושא התקינה הבינלאומיתשאלה 

  

  מממ – 9שאלה 

 הבנה של  השאלה דרשה. שונישאלה בסוגיות של מערכות מידע ממוחשבות המשלבת נושאי

  .הדרישות בתקני שוני הביקורת ויכולת לבצע אינטגרציה בי�

  

במהל* הקורסי של מיומנות ולפיכ* לא היתה אמורה להיות בעיה תורגלו שאלות מסוג זה 

  .מיוחדת להתמודד ע שאלה זו

  

  ענה בקצרה – 10שאלה 

דיקת אפקטיביות הבקרות נושא בבשתי שאלות לרבות , השאלה כללה שאלות בתחומי שוני

היו  הסעיפירוב ). בהרחבה במסגרת הקורסי של מיומנותכלל נששצפינו שיכלל בבחינה ונושא (

 ולפיכ* מדובר ) ב"הונאות וכיו, ביקורת פנימית, נהלי ביקורת, טעות בדוחות כספיי( פשוטי

 .בשאלה קלה יחסית

 
 


