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 (2016, בינואר 6) 2015  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 נמוכהמת קושי ברהבחינה היתה  .בינוניתרמת הקושי של הבחינה היתה 
 .מיםהקוד יםהמועד

 
הבחינה כך ששל השאלות  בינונית-קלהורמת מורכבות סביר הבחינה התאפיינה בעומס זמן 

 יחסית לשנים קודמות. נמוכהדרגת קושי היתה ב
 

 זמןלחץ 

 5)דוחות מיוחדים( שהיתה קצרה במיוחד ושאלה  3 הלחץ הזמן בבחינה היה סביר בהחלט. שאל

 סעיפים בד"כ( גרמו ללחץ הזמן בחלק א' להיות סביר בהחלט. 10 –סעיפים בהשוואה ל  8)

 

קצת יותר גבוה מלחץ הזמן בחלק א' אך גם הוא היה בגדר לחץ הזמן בחלק ב' של הבחינה היה 

)מערכות מידע( סבירה  9)חברות לתועלת הציבור( היתה קצרה יחסית ושאלה  8הסביר. שאלה 

 הזמן בחלק ב'תרמו להקטנת לחץ 

 

 שנכללו בבחינהמורכבות  הנושאים 

 כגון: ברמת מורכבות גבוהה וסעיפים שאלות קטן יחסית של מספר הבחינה התאפיינה ב

 בנושא תחזיות ואומדנים )חלק מהסעיפים(; 4שאלה  -

  ;ליקויים בחות הדעת – 6שאלה  -

 )מורכבות גבוהה(; ומכתב בהקשר להונאות ותרמיות בדוחות כספיים שפורסמ – 7שאלה  -

 

 מבנה השאלות מורכבות

. השאלה היחידה יותר מאשר בבחינות קודמות נמוכהמורכבות מבנה השאלות היתה ברמה 

 .בהקשר להונאות ותרמיות בדוחות כספיים שפורסמו  7שהיתה בעלת מבנה מורכב היא שאלה 
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 במבנה הבחינהחדשנות 

)שני חלקים כשבכל  שהתקיימו בשנים האחרונות היה דומה לבחינותנותר יציב ומבנה הבחינה 

)כאמור בחלק הראשון שאלות מסוג "ענה בקצרה"  2. כל חלק כלל נקודות( 50שאלות בנות  5חלק 

. כמו כן נכללה שאלה נקודות במועדים קודמים( 10 –נקודות )בהשוואה ל  8משקל השאלה היה 

 קודות כבעבר.נ 10( בנושא מערכות מידע ממוחשבות במשקל של 9)מס' 

 

 התייחסות לשאלות שנכללו בבחינה

 אירועים בביקורת – 1שאלה 

המתאימה לבחינה  ת האירועים שנכללה בבחינה הינה שאלה פשוטה יחסית ברמת קושי קלהשאל

 .ביסודות הביקורת

 ותקנות ציות לחוקים – 2שאלה 

 בנושא שהוא ליבת הביקורת ברמת קושי בינונית. שאלה מסוג "דיון מקצועי"

 אישור מיוחד – 3שאלה 

 שאלה ברמת קושי קלה מאוד בנושא קלאסי בביקורת.

 ואומדנים תחזיות– 4שאלה 

 שאלה בנושא תחזיות ואומדנים ברמת קושי גבוהה יחסית. 

 מגוון שאלות קצרות – 5שאלה 

נקודות )בשנים קודמות נהוג היה שמשקל  8שאלה סטנדרטית בהיקף ניקוד מצומצם יחסית של 

 נקודות(. 10השאלה הוא 

 ליקויים בחוות הדעת – 6שאלה 

 השאלה כללה מס' מרכיבים לא רגילים שניכר היה שניסו לאתגר בהם את הסטודנטים:

 חוות הדעת התייחסה לשותפות; .1

 התייחסות לשנה אחת בלבד; .2

 היעדר דוח על השינויים בהון; .3

 סוגיית אי תלות; .4

 

 דעתנו הסטודנטים היו אמורים להתמודד עם כל הסוגיות שלעיל למרות מורכבותן היחסית.ל

 נקודות(. 10הניקוד שניתן לשאלה היה נמוך ביחס לשאלות דומות במועדים קודמים )

 

 בהקשר להונאות ותרמיות בדוחות כספיים שפורסמומכתב  – 7שאלה 

 טיבי ושליטה במגוון נושאים, לרבות:שאלה מורכבת יחסית שדרשה מהסטודנטים פתרון אגרג

 טיפול בדוחות כספיים שפורסמו ושקיים חשד שהם כוללים תרמית; .1

 טיפול בדוחות מס שהוגשו לרשויות המס ושקיים חשד שהם כוללים תרמית; .2

 בדבר תיעוד ושאלת הבעלות על ניירות העבודה של רואה החשבון המבקר; 101תקן ביקורת  .3

 אתיקה מקצועית; .4

 לאחר תאריך המאזן;אירועים  .5
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 נקודות(. 10הניקוד שניתן לשאלה זו נמוך יחסית )

 ענפים – 8שאלה 

 נקודות( 10שאלה ברמת קושי קלה בנושא של חברות לתועלת הציבור ובניקוד גבוה יחסית )

 מערכות מידע ממוחשבות – 9שאלה 

לא שינוי משנים נקודות )ל 10שאלה קלאסית במערכות מידע ברמת קושי קלה ובהיקף ניקוד של 

 קודמות(.

 

 מגוון שאלות קצרות 10שאלה 

 מגוון שאלות קצרות בנושאים קלאסיים של אי תלות, אתיקה מקצועית וחוקים אחרים.

 

 ניתוח חלוקת הניקוד

 

 :בחלוקה לפי נושאיםלהלן הרכב הניקוד בבחינה 

 

ניקודניקוד לפי נושאים

            14ציות לחוקים ותקנות

            13ענפים - חברות לתועלת הציבור )10(, ממשלתיות )1(, הדוח המפורט )1(, הקדש )1(

            10ליקויים בחוות הדעת

            10תרמיות והונאות משולב עם תקן 100

            10מערכות מידע ממוחשבות

              9דוחות מיוחדים

I-SOX5              

              4תחזיות

              4אי תלות ואתיקה מקצועית

              3מסגרות חשבונאיות שונות

              2הכרה בהכנסה

              2בעלות על נכסים

              2היעדר כיסוי ביטוחי

              2אומדנים

              2תלויות

              2פרופורמה

              2ביאורים

              2מהותיות

              1שותפות מוגבלת

              1נהלי ביקורת

100           

 

 

 לפי מבנה השאלות. הניקודראו בעמוד הבא ניתוח חלוקת 
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 :בחלוקה לפי מבנה השאלותניקוד בבחינה להלן הרכב ה

 

ניקודסוג השאלה

                24"דיון מקצועי "

                18ענה בקצרה

                10שאלות אינטגרטיביות

                10אירועים בביקורת )"קייסים"(

                10ליקויים בחוות הדעת

                10שאלת הסברים 

                10מערכות מידע ממוחשבות

                   8ליקויים בדוחות מיוחדים

100               

 


