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   ניתוח בחינת מועצה

   2008מועד חור� 

  )ה בדרו�מלחמההבחינה נדחתה עקב ( 9200, בפברואר 2

  

  כללי

חלקי	 כשכל  שניהבחינה כללה . מבנה הבחינה היה זהה לבחינות שהתקיימו בשני	 האחרונות

סוג השאלות והמבנה שלה� היה א� הוא יציב ודומה לבחינות שהיו בשני	 . שאלות 5כיל מחלק 

  .תקודמו

  

  :נושאי	 לתשומת לב

 ;"בדוח הסקירה/ליקויי	 בחוות הדעת"לא נכללה שאלה מסוג , בניגוד לבחינות קודמות .1

ד "מכתב עו, )2שאלה (שכר עבודה : חלק ניכר מהבחינה כלל שאלות קלאסיות בביקורת .2

 .שהיו באופ� יחסי שאלות לא קשות) 8שאלה (ומהותיות , )6שאלה (עסק חי , )3שאלה (

בנושא  5בנושא שכר ושאלה  2שאלה (ת כללו התייחסות לבקרה פנימית שתי שאלו .3

 ). הערכות שווי

  

  

  :התייחסות לשאלות

  גילוי טעויות לאחר מת� חוות דעת – 1' שאלה מס

לאחר תארי, המאז� או לאחר  	אירועיבדבר  99השאלה התייחסה בעיקר להצעה לתק� ביקורת 

נית� היה לפתור את השאלה ג	 ללא . פני הבחינהאישור הדוחות הכספיי	 שפורסמה זמ� קצר ל

  . היכרות ע	 ההצעה האמורה בהסתמ, על הפרקטיקה הנהוגה בישראל

  

  בקרה פנימית בתהלי, השכר – 2' שאלה מס

פתרו� נדרש . השאלה עסקה בבקרה הפנימית הקיימת במחלקת משאבי אנוש של חברת מלונות

התייחס לתכנית ביקורת והיה  2נדרש . מבוקרי	 דרש הבנה לעומק של הביקורת ותהליכי	 1' מס

  .סטנדרטי

  

  המשפטיי	 של החברה כראיית ביקורת מיועציהמכתב  -3שאלה 

  .ד"יחסי המתייחסת לנוהל ביקורת שגרתי בדבר קבלת מכתב עובאופ� שאלה קלה 

  

  מושגי	 – 4שאלה 

אחת למספר בחינות נוהגת המועצה לתת שאלה של . ופ� יחסי המתייחסת למושגי	באשאלה קלה 

  .הגדרות
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  שווי הוג� – 5שאלה 

  :שהתייחסה לשני נושאי	קלה באופ� יחסי צפויה ושאלה 

  .נהלי בקרה פנימית להערכת שווי הוג� .1

 השפעת המשבר הפיננסי על הביקורת בגופי	 פיננסיי	 בעלי מכשירי	 פיננסיי	 .2

  

  .אלה היתה יחסית לא קשההיו צפויי	 והששאלה נושאי ה

  

  עסק חי לאור המשבר הפיננסי – 6שאלה 

  .י	מיוחד 	ייללא קשבנושא עסק חי שאלה צפויה 

  

  

  בנקי	 וחברות ביטוח –ביקורת בענפי	  – 7שאלה 

 – שאלה קלה וצפויה - דגשי	 בביקורת של בנקי	 וחברות ביטוח  8בשאלה נדרש היה לפרט 

  .תהליכיה השאלה היתה קלה מאודלסטודנטי	 בעלי הבנה בביקורת וב

  

  מהותיות - 8שאלה 

חלק מהנושאי	 בשאלה נכלל ג	 בבחינות מועצה . שאלה קלה באופ� יחסי בנושא ביקורת קלאסי

  .קודמות

  

  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות – 9שאלה 

השאלה לא היתה קשה באופ� מיוחד . שאלה שדרשה בעיקר הבנה בביקורת ובתהליכיה

  .עלי הבנה בביקורת צריכי	 היו לענות עליה ללא קשיי	 מיוחדי	וסטודנטי	 ב

  

  שאלות קצרות – 10שאלה 

. מחצית מהשאלה התייחסה לנושאי	 הקשורי	 לאי תלות. שאלה סטנדרטית בנושאי	 שוני	

  .חלק מהנושאי	 נכללו ג	 בבחינות מועצה משני	 קודמות, לתשומת לב

  

  

 


