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  )2011, בינואר 10( 2010 חור�מועד  � ניתוח בחינת מועצה

  

  כללי

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

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

  .קודמות

  :ל הבחינהמאפייני	 נוספי	 ש' להל� מס

המועצה המשיכה ע	 המגמה שהחלה במועד הקוד	 וכללה ג	 במועד זה שתי שאלות  .1

נקודות  10הניקוד בגי� כל שאלה היה ). שאלה אחרונה בכל חלק" (ענה בקצרה"מסוג 

במשקל שנע ) 10' כ שאלה מס"בד(בעבר היתה שאלה אחת מסוג זה . נקודות 20ובמצטבר 

 .נקודות 14 %ל  10בי�  

לא סטנדרטית לתת שאלה ראשונה היה ניסיו� , כי בדומה לבחינה מהמועד הקוד	נראה  .2

. )מ"ולא של חברה בע( התייחסות לחוות דעת על דוחות כספיי	 של שותפות נדרשהשבה 

 .נית� לקבוע שהסוגיות בשאלה היו קלות יחסית, למרות האמור לעיל

, עסקאות ונתוני	 מתו( הדוחות הכספיי	 של חברותשל כללה תיאור  4' שאלה מס .3

השאלה . ביקורתגביה	 היה נדרש לתאר את ההשפעה על תהלי( הביקורת ולפרט נהלי ל

השאלה לא , יחד ע	 זאת א(, בסגנו� ובמבנה שלא היה בבחינות מהשני	 האחרונותהינה 

 .היתה קשה ונית� היה לקבל בה את רוב הנקודות

ולציה התקינה בביקורת והרג, בנושאי	 של מסגרת הדיווח החשבונאי 7' שאלה מס .4

רוב השאלה הינה בנושאי	 שאינ	 מרכזיי	 בביקורת ולכ�  –במצבי	 ובמקומות שוני	 

הנושא נלמד " מיומנות"בקורסי . נראה כי סטודנטי	 רבי	 התקשו להתמודד ע	 פתרונה

 .בהלעומק ונית� מענה לכל הנושאי	 הכלולי	 

 –לפתרונה הבחינה היתה ארוכה יחסית וניכר לח, זמ� , בדומה למועד הקוד	 .5

 .מסגרת הזמ�הסטודנטי	 נדרשו לשליטה טובה ומהירה בחומר הנלמד על מנת לעמוד ב

  

  :התייחסות לשאלות

  שותפות –ליקויי� בחוות דעת  – 1' שאלה מס

נראה שהיה ניסיו� להפתיע באמצעות . שאלה ראשונה קלאסית המאפיינת את הבחינות בביקורת

: וכללה סוגיות כגו� קשה לאלה בס( הכל השא. )מ"ולא של חברה בע( מת� חוות דעת של שותפות

    .ערבות ונושאי	 אחרי	, מחלוקת בי� שותפי	, התייחסות לרואי חשבו� קודמי	

  

  וזכאי� חייבי� – 2' שאלה מס

השאלה ברובה . דעות ואמירות שונות המתייחסות לביקורת חייבי	 וזכאי	 10השאלה כללה 

  .ברמה בסיסית בביקורת

  

  דיווח על בסיס מזומ# � 3שאלה 

  .שאלות דומות נכללו בעבר בבחינות המועצה. שאלה ברמה בסיסית בביקורת
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  ביקורת בחברת אלפא – 4שאלה 

בשאלה נדרש לפרט את ההשלכות על תהלי( הביקורת ולפרט נהלי ביקורת בהקשר לעסקאות 

אינו סטנדרטי השאלה מבנה . ולנתוני	 מתו( הדוחות הכספיי	 של חברת אלפא וחברת הבת שלה

, יחד ע	 זאת). שאלות במבנה דומה' בעבר הרחוק היו מס(ת ולא נכלל בבחינות מהשני	 האחרונו

  .השאלנפרדת לכל נתו� ומידע הכלול בהשאלה אינה קשה במיוחד ודרשה התייחסות 

  

  

  "ענה בקצרה"שאלה מסוג  – 5שאלה 

שאלה קלאסית ברמת קושי זהה . לרבות אתיקה מקצועית ואי תלות, שוני	 שאלה במגוו� נושאי	

  .לשני	 קודמות

  

  

  

  אירועי� בביקורת דוחות כספיי�  – 6שאלה 

. אירועי	 ומצבי	 שוני	 בה	 נתקל רואה החשבו� המבקר במהל( הביקורת 8השאלה כוללת 

  .בביקורת וברמת קושי בסיסיתקלאסית השאלה הינה 

  

  ביקורת וחשבונאות בחברה הנסחרת בבורסה זרה �  7שאלה 

נה בביקורת והרגולציה במצבי	 ובמקומות התקי, שאלה בנושאי	 של מסגרת הדיווח החשבונאי

רוב השאלה הינה בנושאי	 שאינ	 מרכזיי	 בביקורת ולכ� נראה כי סטודנטי	 רבי	  –שוני	 

הנושא נלמד לעומק ונית� מענה לכל הנושאי	 " מיומנות"בקורסי . התקשו להתמודד ע	 פתרונה

  .הכלולי	 בשאלה

  

   SOX – 8שאלה 

 ,בי� היתר, במסגרת הקורסי	 של מיומנות נית�. ממשל התאגידיוה SOX –בנושא ה צפויה שאלה 

  .שנלמד בהרחבה זה דגש לנושא

  

  מערכות מידע ממוחשבות – 9שאלה 

נראה שחסר מעט מידע לגבי אופ� עבודת המערכות . שאלה סטנדרטית בביקורת מערכות מידע

ה ולקבל את ל נית� היה לפתור את השאל"א( ג	 ללא המידע הנ. �השונות שבחברה והקשר ביניה

  .רוב הניקוד

  

  ענה בקצרה – 10שאלה 

 

השאלה . אי תלות ונושאי ביקורת אחרי	, לרבות אתיקה מקצועית, שוני	 שאלה במגוו� נושאי	

  .הינה שאלה קלאסית בביקורת ברמת קושי זהה לשאלות משני	 קודמות

 

 


