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  )2014, בינואר 8( 2013 חור�מועד  � ניתוח בחינת מועצה

כללי� מורכבות הנושאי� הנ: לרבות, פרמטרי�' רמת הקושי של בחינת המועצה נמדדת במס
חדשנות במבנה ו, מבנה השאלות, חדשנות בנושאי� הנשאלי�, פרק הזמ� המוקצב, בבחינה
  : כלהל�, ינודרגות קושי שהוגדרו על יד' קיימות מס. בכללותה הבחינה

  
  ;בחינה ברמת קושי קלה
  ;בינונית�בחינה ברמת קושי קלה

  ;בחינה ברמת קושי בינונית
  ;גבוהה�בחינה ברמת קושי בינונית
  ;בחינה ברמת קושי גבוהה

  
  .להל� ניתוח רמת הקושי של הבחינה בהתבסס על המדדי� האמורי�

  
  רמת קושי � כללי 

 מזו של המועד הקוד  קשההבחינה היתה  .גבוהה� בינוניתרמת הקושי של הבחינה היתה 
והתאפיינה בעומס גבוה יחסית ה" מבחינת היק� השאלות וה" מבחינת לח# הזמ" הנדרש 

  . לפתרו"
  

  .ברמת הקושי של הבחינותמשמעותית חלה עליית מדרגה  2012החל ממועד קי# , לתשומת לב
  

ביקורת ותהליכי הבקרה העלייה ברמת הקושי דורשת מהסטודנטי� הבנה גבוהה יותר של ה
השאלות דרשו מהסטודנט להבי� לעומק את . והיכרות מעמיקה ע� מתודולוגיית הביקורת

  ").שאלות חוצות תקני�("הסוגיות השונות בביקורת וחלק גדול מהשאלות היו אינטגרטיביות 
  

  זמ"לח# 

ד קוד  שבו להבדיל ממוע(שני החלקי  היו עמוסי  במידה דומה . לח# זמ"הבחינה היתה תחת 

  ).פחות' היה מאוד עמוס וחלק ב' חלק א

  

  שנכללו בבחינהמורכבות  הנושאי  

  :נדרשה הבנה מעמיקה של הביקורתשבה� שאלות להל� 

  

  ניקוד  נושא  שאלה' מס

      

1  I-SOX   16  

  10  תכנו� הביקורת  3

  7  תהלי) העריכה והסגירה של הדוחות הכספיי�  4

  7  בי� של דוח סקירהנושאי� משול  )חלק מהסעיפי�( 6

  10  מערכות מידע ממוחשבות  9

      

  50    כ"סה

    ==  

      

ד "מכתב עו, דוחות בלתי מבוקרי�, דוחות מיוחדי�: הנושאי� האחרי� שנכללו בבחינה לרבות

   .ברמת קושי סבירההיו נושאי� קלאסיי�  וסקירה אנליטית
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  מבנה השאלות מורכבות

של שאלות עמוסות בה� היה נדרש להתייחס למידע רב או  גדול יחסית פרבמס התאפיינההבחינה 
  :כלהל�, רב של סעיפי� לשאלה' לחילופי� נכללו בה� מס

  
    

  ניקוד  סעיפי  בשאלה' מס  נושא  שאלה' מס

        

1  I-SOX   8  16  

  10  10  תכנו� הביקורת  3

  12  7  דוח סקירה  6

  12  8  ד"מכתב עו  7

        

  50    כ"סה  

      ==  

  
  

פיזור השאלות באופ� . דרשו זמ� רב לפתרו� וה� שגרמו לבחינה להיות עמוסה מהרגילשאלות אלו 
  .שווה על פני שני חלקי הבחינה גר� לכ) ששני החלקי� היו עמוסי� במידה דומה

  
בהשוואה לבחינות  במיומנויות הכתיבה שנדרשו על מנת לענות על הבחינהשינוי משמעותי חל לא 

  .קודמות
  

בבחינה (נה לא נכללה שאלה שבה נדרש לתק� ניסוח של חוות דעת משובשת שבבחיראוי לציי� 
  ).חוות דעת משובשות 2קודמת היו 

  

  במבנה הבחינהחדשנות 

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

נקודות  10במשקל של " קצרהענה ב"שאלות מסוג  2כל חלק כלל . )נקודות 50שאלות בנות  5חלק 

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

  .כבעבר

  

  :מאפייני  נוספי 

 4וסעי/  1' שאלה מס( I-SOXנושא נקודות ל 17של  משקל משמעותינית� , בדומה למועד הקוד�

  .)5של שאלה 

  

  ). 4 –ו  3שאלות (בבחינה נדרשו שתי תכניות ביקורת , בדומה למועד הקוד�
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  ניתוח חלוקת הניקוד

  

  :בחלוקה לפי נושאי�להל� הרכב הניקוד בבחינה 

  

  ניקוד            הנושא

  I-SOX            17  

  12          דוח סקירה  

  12          ד"מכתב עו  

  10      מערכות מידע ממוחשבות  

 10          תכנו� הביקורת  

 7  תהלי) הסגירה והעריכה של הדוחות הכספיי�  

 6          סקירה אנליטית  

         4        פרקטיקה במיסי�  

 3        דוחות לא מבוקרי�  

  3        תקנות ניירות ער)  

  2          חוק החברות  

  2            מושגי�  

  2          רי�"מלכ  

  2          דוחות מיוחדי�  

  1          אי תלות  

  1      הסתמכות על רואי חשבו� אחרי�  

  1        ל"חברה נסחרת בחו  

  1          ד"מכתב עו  

  1          סיעור מוחות  

  1          ח"ופיטורי ר  

  1          ראיות ביקורת  

  1            תיעוד  

  

  100            כ"סה

            ===  


