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  תכלליהערכה 

) 2012קי� (ברמת הקושי של הבחינה אשר זוהתה על ידינו כבר במועד הקוד� ניכרת עלייה 
העלייה ברמת הקושי דורשת מהסטודנטי� הבנה גבוהה . והמשיכה ביתר שאת במועד הנוכחי

השאלות דרשו . בקרה והיכרות מעמיקה ע� מתודולוגיית הביקורתיותר של הביקורת ותהליכי ה
מהסטודנט להבי� לעומק את הסוגיות השונות בביקורת וחלק גדול מהשאלות היו אינטגרטיביות 

  ").שאלות חוצות תקני�("
  
  

  זמ 

הסטודנטי� נדרשו לשליטה טובה ומהירה בחומר הנלמד על מנת ולח� זמ  הבחינה היתה תחת 

 .מסגרת הזמ�מוד בלע

  

  מבנה השאלות

במיומנויות לא היה שינוי משמעותי  .השאלות היה דומה ברובו לשאלות מבחינות קודמות מבנה
  .בהשוואה לבחינות קודמות הכתיבה שנדרשו על מנת לענות על הבחינה

  

  מבנה הבחינה

לקי� כשבכל שני ח( היה דומה לבחינות שהתקיימו בשני� האחרונותנותר יציב ומבנה הבחינה 

השאלה במערכות מידע ממוחשבות שהועברה מהחלק למעט , )נקודות 50שאלות בנות  5חלק 

  ).4' שאלה מס(לחלק הראשו� של הבחינה ) 9' כ שאלה מס"בד(השני של הבחינה 

  

  :מאפייני� נוספי�

בי� , שדרשו") נושאי� חוצי תקני�("ינטגרטיביי� לשלושה נושאי� א משקל משמעותי נית�

  :כלהל�, הבנה מעמיקה של הביקורת, היתר

  

  שאלות    ניקוד          נושא

I-SOX           19 1סעי� (7 ,)1סעי� (2, 1  נקודות(  

  )3�1סעיפי� ( 10, 6  נקודות  15     ביאורי� וגילוי בדוחות הכספיי�

  9 –חלק מ , 8, 3  נקודות  21         נהלי ביקורת

  

  נקודות 55          כ"סה

          ======= 

 

ושאלת  )4שאלה ( לרבות השאלה במערכות מידע ממוחשבות, יתר השאלות היו סטנדרטיות

  ).7חלק משאלה ( אירועי� בחוות הדעת
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  ניתוח חלוקת הניקוד

  :בחלוקה לפי נושאי�להל� הרכב הניקוד בבחינה 

  

  ניקוד            הנושא

  21          נהלי ביקורת  

  I-SOX            19   

   15      ספיי� ביאורי� וגילוי בדוחות הכ  

    10      מערכות מידע ממוחשבות  

  10        אירועי� בחוות הדעת  

  5          1תק� סקירה   

  4          חוק החברות  

  I-SOX(      4ללא (בקרה פנימית   

  3        אתיקה מקצועית  

  2          מידע אחר  

  2            עסק חי  

  1          דוחות מיוחדי�  

  1          בקרת על  

  1        רואי חשבו� משותפי�  

  1          ורתתיעוד הביק  

  1        תקנות ניירות ער(  

  

  100            כ"סה

            ===  


