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 (5201, בינואר 5) 2014  חורףמועד  - ניתוח בחינת מועצה

 
רמת הקושי של בחינת המועצה נמדדת במס' פרמטרים, לרבות: מורכבות הנושאים הנכללים 

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

 
 רמת קושי קלה;
 בינונית;-רמת קושי קלה

 רמת קושי בינונית;
 רמת קושי בינונית פלוס

 גבוהה;-רמת קושי בינונית
 רמת קושי גבוהה;

 
 להלן ניתוח רמת הקושי של הבחינה בהתבסס על המדדים האמורים.

 
 רמת קושי - סיכום

מזו של  יותר גבוההברמת קושי הבחינה היתה  .פלוס בינוניתושי של הבחינה היתה רמת הק
 .2013ונמוכה מרמת הקושי של הבחינה שהיתה במועד חורף  (2014)קיץ  המועד הקודם
היתה ברמת קושי הגבוהה ביותר בשנים  2013הבחינה שהיתה במועד חורף  -)לתשומת לב 

 .ונות רמות הקושי בין הבחינות(ש האחרונות ומהווה בסיס להשוואתיות
 

מבחינת היקף השאלות והן מבחינת לחץ הזמן גבוה הן בעומס חלק א' של הבחינה התאפיין 
 .סביר –חלק ב' של הבחינה היה פחות עמוס מחלק א' והתאפיין בעומס בינוני . הנדרש לפתרון

 

 זמןלחץ 

( וארוכות שצרכו 1-3שאלות עמוסות )שאלות  3הזמן בחלק א' של הבחינה היה גבוה וכלל  לחץ

 זמן רב לפתרון.

לחץ הזמן בחלק ב' של הבחינה היה סביר. בחלק זה נכללו שתי שאלות בעומס בינוני פלוס 

תר השאלות בנושא מערכות מידע ממוחשבות(, י 9בנושא דוח התאמה למס ושאלה  6)שאלה 

 בחלק ב' היו בעומס סביר.

 

 שנכללו בבחינהמורכבות  הנושאים 

אינם נחשבים כנושאים שלנושאים נקודות  33 של הבחינה התאפיינה במתן משקל גבוה יחסית

חובה לערוך לא קיימת  101בביקורת כגון: מזכר סיום הביקורת )מזכר שעל פי תקן  עיקריים

דוחות פרופורמה  ,נקודות 7קל של מושגים שקיבלו משמגוון נקודות,  8אותו( שקיבל משקל של 

 .נקודות 10וביקורת ברשויות מקומיות שקיבלו משקל של  נקודות 8שקיבלו משקל של 

 

כגון: דוח המבקרים, אי  הנחשבים כנושאים עיקריים נושאים קלאסיים בביקורתזאת, לעומת 

 תלות, עסק חי, מעילות וכיו"ב קיבלו משקל נמוך מאוד, אם בכלל. 
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 מבנה השאלות מורכבות

דומה לבחינות קודמות. ההבדל העיקרי בהשוואה לבחינות קודמות  מבנה ואופי השאלות היה
. כמו כן, נקודות( 7התמקד במשקל הרב יחסית שניתן לשאלות בהן נדרש להסביר מושגים )

נקודות. גורמים אלו העלו את רמת  26משקלן של שאלות העומק* היה גבוה יחסית ועמד על 
 הקושי של הבחינה.

 
בביקורת מערכות מידע(  9ה אינטגרטיבית** אחת בלבד )שאלה מס' לעומת זאת, קיומה של שאל

 נקודות הינו גורם מקל בבחינה.  10במשקל של 
 

שאלה המתמקדת בנושא אחד ודורשת ידע מעמיק בהיבטים שונים של אותו  –*שאלת עומק 
 נושא.

( שאלה הדורשת הפעלת הידע שנצבר במספר )שאלה "חוצת תקנים" –**שאלה אינטגרטיבית 
 תקנים לצורך גיבוש מענה.

 

 במבנה הבחינהחדשנות 

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

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

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

 כבעבר.

 

 מאפיינים נוספים:

 2013נקודות במועד חורף  17 –מ    I-SOX –לנושא ה ניתן ניקוד שבחלה ירידה במשקל השאלות ו

ות נראה שחלה התייצב הנוכחי.ולנקודה אחת בלבד במועד  2014קיץ נקודות במועד  8 –ל 

במשקלו של הנושא והוא הולך ומקבל את חלקו האמיתי במקביל לחלקו בפרקטיקה )בתיקון 

נקבע שתאגידים קטנים פטורים מנושא זה(. יחד עם זאת אין  2014לתקנות ניירות ערך משנת 

 להסיק מכך לגבי חלקו בבחינות מועצה שיתקיימו בעתיד.

 

 ם ולפי מבנה השאלותניתוח חלוקת הניקוד לפי נושאי –ראו בעמוד הבא 
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 ניתוח חלוקת הניקוד

 

 :בחלוקה לפי נושאיםלהלן הרכב הניקוד בבחינה 

 

 ניקוד        הנושא

  

 12     ביקורת דוח התאמה למס 

 10       מבקר פנים 

 10      רשויות מקומיות 

 10     מערכות מידע ממוחשבות 

 10       צדדים קשורים

 8      דוח סקירה משובש

 8      דוחות פרופורמה

 8       תיעוד הביקורת

 7        מושגים

 4   דגשים בסקירת דוחות ביניים של חברת נדל"ן 

 2       חוק החברות

 1       104תקן ביקורת 

 1       דוחות מיוחדים

 1        עסק חי

 1      ביקורת ביאור מגזרים

 1     מטרות הביקורת – 110תקן 

 1        תרמיות

 1       ביקורת מלאי

 1 חוו"ד על דוחות שנערכו על בסיס מזומנים – 108לתקן  4הבהרה 

 1      התחייבויות תלויות

 1       אי תלות

 1      כללי התנהגות מקצועית

   

 100        סה"כ

        === 

 

 

 

 לפי מבנה השאלות. ניקודהראו בעמוד הבא ניתוח חלוקת 
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 :בחלוקה לפי מבנה השאלותיקוד בבחינה להלן הרכב הנ

 

 ניקוד     מבנה השאלה

 26     שאלות עומק

 16     דיון מקצועי 

 13     "ענה בקצרה"

 12    אירועים בחוות דעת

 10    שאלות אינטגרטיביות

 8    דוח סקירה משובש

 7      מושגים

 4   דגשים בסקירת דוחות ביניים

 4    דגשים בבקרה פנימית

      100 

      === 

 

 


