
 ארז כהן, רו"ח  -הכנה מקצועית לבחינות מועצה  -מיומנות 
 כל הזכויות שמורות

www.erezc.co.il 

 

 (2017, בינואר 12) 2016  חורףמועד  - ניתוח בחינת מועצה

 הערה חשובה!
 

! המטרות לשמן 2007ניתוח בחינת המועצה בביקורת מבוצע על ידינו לכל בחינות המועצה מאז 
 מבוצע הניתוח הינן:

במטרה שיהיה זמין לכל הסטודנטים הניגשים  ניתוח אובייקטיבי ומקצועי של הבחינה .1
 ;לבחינה

מגמות בהתפתחות בחינות המועצה מתוך מטרה לאפשר לנו לבנות ולתכנן את זיהוי  .2
על מנת לתת מענה אפקטיבי ומתאים ככל הניתן לבחינת הקורסים שלנו באופן מיטבי 

 המועצה הבאה;

מענה לסטודנטים רבים שפונים אלינו לאחר הבחינה ורוצים לשמוע את דעתנו על  ןתמ .3
 הבחינה;

 
ם שחשוב להבינם בטרם עיון חריגה במספר מובניתה ברמת קושי קלה והיהיתה הבחינה 

 :בניתוח

הציבה אתגר אמיתי  לא ךהבחינה לא כללה שאלות הבנה ושאלות עומק בביקורת ובכ .1
 בפני הסטודנטים;

 בבחינות מועצה קודמות.חלק מהסוגיות והשאלות שנכללו בה הופיעו  .2

 
בעקבות קול קורא שפירסמה מועצת רואי החשבון לפני כשנה בנושא בחינת המועצה בביקורת 

 .ואילך( 2017מועד הבא )קריא: קיץ הצפוי שינוי משמעותי בדפוסי הבחינה החל מ
 

לאור השינוי האמור אנחנו צופים שיהיו שינויים משמעותיים במבנה הבחינות, בהרכב השאלות 
 .2017חל ממועד קיץ ובדרישות מהסטודנטים ה

 

ו מעריכים שבחינות המועצה יתנו משקל גבוה יותר לשאלות עומק בביקורת אנ
לא צפויות לחזור על כמו כן, ולשאלות הדורשות הבנה משמעותית של הביקורת. 

 עצמן שאלות שהיו בשנים קודמות.
במקום לתת בנתוני השאלה אירועים שיהיה שינוי במבנה השאלות )לדוגמא: צפוי 

דוחות כספיים בשאלה ינתנו ולשאול לגבי השפעתם על סוגיית העסק החי, 
סימני האזהרה העולים חברה והסטודנט יצטרך לציין מהם התמציתיים של 

 מהדוחות לגבי סוגיית העסק החי...(.
לדעתנו, סטודנטים יצטרכו לבצע שינויים משמעותיים באופן הלימוד שלהם 

 על מנת לעבור בהצלחה את הבחינה.ובהרגלי הלמידה 
 
 
 

( ומדרגת הקושי שלה 2017לאור זאת, לדעתנו הסקת מסקנות ממבנה הבחינה הנוכחית )חורף 
 )קלה( לגבי הבחינות הבאות אינה אפקטיבית. 
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רמת הקושי של בחינת המועצה נמדדת במס' פרמטרים, לרבות: מורכבות הנושאים הנכללים 
חדשנות במבנה , ומבנה השאלותנשאלים, נושאים ההחדשנות בבחינה, פרק הזמן המוקצב, 

 : , כלהלןקיימות מס' דרגות קושי שהוגדרו על ידינובכללותה.  הבחינה
 

 רמת קושי קלה;
 בינונית;-רמת קושי קלה

 רמת קושי בינונית;
 רמת קושי בינונית פלוס

 גבוהה;-רמת קושי בינונית
 רמת קושי גבוהה;

 
 ל המדדים האמורים.להלן ניתוח רמת הקושי של הבחינה בהתבסס ע

 
 רמת קושי - סיכום

 יםמזו של המועד יותר נמוכהברמת קושי הבחינה היתה  .קלהרמת הקושי של הבחינה היתה 
 .מיםהקוד

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

 יחסית לשנים קודמות. נמוכהדרגת קושי היתה ב
 

 זמןלחץ 

המוסד לסקירת ) 4( שהיתה קצרה ושאלה קופות קטנות) 2 הלחץ הזמן בבחינה היה סביר. שאל

 ( גרמו ללחץ הזמן בחלק א' להיות סביר בהחלט.עמיתים

 

איסור הלבנת הון וביקורת ) 8-ו  7ות שאלגם הוא סביר. לחץ הזמן בחלק ב' של הבחינה היה 

 .ן בחלק ב'תרמו להקטנת לחץ הזמויחסית  ותקצר והי לקוחות(

 

 שנכללו בבחינהמורכבות  הנושאים 

בנושא איסור הלבנת  7נקודות( ושאלה  10בנושא דיווחים של תאגידים לרשות המיסים ) 3 אלש

לא היו בבחינה שאלות ים בהן עסקו. למעט שאלות אלו ידע ממוקד בנושא ודרשנקודות(  5הון )

 מורכבות או כאלו שדרשו מיומנות מיוחדת;

 ת והסעיפים שנכללו בבחינה הופיעו בעבר בבחינות מועצה קודמות. חלק מהשאלו

 

 מבנה השאלות מורכבות

 . יותר מאשר בבחינות קודמות נמוכהמורכבות מבנה השאלות היתה ברמה 

 

 במבנה הבחינהחדשנות 

)שני חלקים כשבכל  היה דומה לבחינות שהתקיימו בשנים האחרונותנותר יציב ומבנה הבחינה 

נקודות כל  10במשקל שאלות מסוג "ענה בקצרה"  2. כל חלק כלל נקודות( 50ת בנות שאלו 5חלק 

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

 כבעבר.
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 התייחסות לשאלות שנכללו בבחינה

 בסקירת דוחות ביניים של חברה ציבוריתאירועים  – 1שאלה 

 בינונית. -רמת קושי נמוכההאירועים היו ב

 

 קופות קטנות – 2שאלה 

 ת פשוטה ברמת קושי קלה המתאימה לבחינה ביסודות הביקורת.שאל

 

 דיווחים של תאגידים לרשות המיסים – 3שאלה 

לסטודנטים שלא נחשפו בעבר לנושא נושא השאלה היה יחסית מורכב ודרש ידע ממוקד בנושא. 

ותם במשרדים, הנושא היווה שאלה ברמת קושי גבוהה במסגרת לימודיהם או במסגרת התמח

 יחסית.

 

 המוסד לסקירת עמיתים– 4שאלה 

 ת פשוטה ברמת קושי קלה המתאימה לבחינה ביסודות הביקורת.שאל

 

 מגוון שאלות קצרות – 5שאלה 

 .מגוון שאלות קצרות בנושאים קלאסיים של אישורים מיוחדים, התנהגות מקצועית ומושגים

 

 רואי חשבון משותפים – 6שאלה 

בעבר בבחינת המועצה ודרשה התאמה של הפתרון . שאלה דומה נכללה שאלה ברמת קושי קלה

 .113לתקן ביקורת 

 

 איסור הלבנת הון– 7שאלה 

שאלה שדרשה ידע ממוקד בנושא. הנושא נלמד בכל הקורסים של מיומנות ולכן השאלה לא 

נחשפו בעבר לנושא, איבדו את מירב הנקודות היוותה אתגר אמיתי לסטודנטים. סטודנטים שלא 

 נקודות(. 5בשאלה זו )

 לקוחות – 8שאלה 

 ת פשוטה ברמת קושי קלה המתאימה לבחינה ביסודות הביקורת.שאל

 

 מערכות מידע ממוחשבות – 9שאלה 

נמוכה ולא היוותה מכשול -שאלה קלאסית במערכות מידע. השאלה היתה ברמת קושי בינונית

 ים.אמיתי לסטודנט

 

 מגוון שאלות קצרות 10שאלה 

השאלות התמקדו בתקני  10 –מ  5הכוללים גם מושגים. מגוון שאלות קצרות בנושאים קלאסיים 

 בדבר מהותיות ברמת קושי קלה.  114-115ביקורת 

 

 


