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  ט' חשון, תשפ"ג
2022נובמבר  03  

 

 2022ציוני הבחינה מועד אביב  מועצת רואי חשבון מפרסמת את

 בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

 .לנבחנים הבחינה ציוני נשלחו .22203.11ביום 

ביקורת חשבונות לבחינה בנושא  לראשונה שניגשו הנבחנים מכלל %60

 בהצלחה את הבחינה עברו ובעיות ביקורת מיוחדות

ביקורת  בנושא הבחינה עם בקשר לציון הראויים הנתונים להלן

 :חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות
 

נערכה בבנייני האומה בירושלים בחינת ההסמכה של מועצת רואי החשבון בנושא  17.8.22ביום 

)לצד הבחינה  בחינה זו היא הבחינה הסופית השניהביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות. 

 (.19.10.22-בבחשבונאות פיננסית מתקדמת שציוני הנבחנים בה פורסמו 

 

לאחר ירידה במספר הנבחנים בשנים הקודמות, ניתן לראות ראשית כי  ממשרד המשפטים נמסר

ובמועצת רואי באגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים . עלייה במספר הנבחניםמגמה של 

בה צפויים להיבחן הסטודנטים  ,2024כי מגמה זו תתחזק לקראת שנת  מעריכיםחשבון 

 בעקבות הרפורמה בלימודי החשבונאות ,הראשונים שלמדו בתוכנית החדשה לתואר בחשבונאות

כי הרפורמה הכוללת את ביטול משרד המשפטים צופים  .שהביאה לגידול במספר הסטודנטים

הבעיה של מחסור פתרון לחשבונאות וללעליה במספר הסטודנטים תביא שנת ההשלמה 

 .במתמחים וברואי חשבון

 

זהו המועד האחרון בו התבצעו בחינות סופיות של המועצה על גבי מחברות. החל מהמועד הבא 

 יערכו כל הבחינות הסופיות של מועצת רואי חשבון על גבי מחשב.  2022בסוף שנת 

עם המוסדות שיתוף פעולה נעשה בעל גבי מחשב המעבר לבחינות כי  במשרד המשפטים מסבירים

האקדמיים ומקנה לסטודנטים את הכלים והידע הטכנולוגי החיוניים לעבודת רואה החשבון 

  , בדומה לאופן בו נערכות הבחינות בארה"ב, בקנדה ובמדינות נוספות בעולם.21-במאה ה

 

  נבחנים ונבחנות 879לבחינה ניגשו . 

 950ניגשו  2020, במועד סתיו 810ניגשו  2021, במועד אביב 729ניגשו  2021)במועד סתיו 

, 831ניגשו  2019, במועד אביב 894ניגשו   2019, מועד סתיו 943ניגשו  2020במועד אביב 

, 1225ניגשו  2017, במועד סתיו 842ניגשו  2018במועד אביב  1107ניגשו  2018במועד סתיו 

 (1075ניגשו  2017במועד אביב 
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 נבחנים  30)מעל  מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר מקרב הנבחנים לראשונה

(, אוניברסיטת 80%-, אוניברסיטת בן גוריון )כ(87% -לראשונה(: אוניברסיטת רייכמן )כ

 .(61% -אוניברסיטת בר אילן )כ(, 63% -תל אביב )כ

 

 515 של המעבר שיעור(. הנבחנים כלל מקרב 59%) לבחינה לראשונה ניגשו נבחנים 

 .60%על  עומד זו בקבוצה הנבחנים

 
 

 423 שיעור המעבר של מקרב כלל הנבחנים(.  48%ניגשו לבחינה זו על גבי מחשב ) נבחנים

ושיעור  נבחנים מקבוצה זו הם נבחנים לראשונה 322. 62%הנבחנים בקבוצה זו עומד על 

 .71%המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 

 

 41% (364 מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השנייה או )

 .33%  על עומד זו בקבוצה הנבחנים של המעבר שיעוריותר. 

 

  49%שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הוא. 

 

בחלוקה לנוחיותכם, מצורפת מטה טבלת התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד ו

 לפי מספר הפעמים בהן ניגשו לבחינה.

 התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד
 

 מספר  שם המוסד
 נבחנים

 מספר
 עובריםה

שיעור 
 העוברים

מספר 
נבחנים 

 לראשונה

שיעור 
העוברים 

מהנבחנים 
 לראשונה

המסלול האקדמי של 
 המכללה למינהל

79 18 23% 10 20% 

 0% 13 22% 13 58 הקריה האקדמית אונו

אילן-אוניברסיטת בר  102 58 57% 71 61% 

 57% 47 52% 45 86 המרכז האקדמי רופין

 25% 8 28% 9 32 המרכז האקדמי לב

 73% 22 53% 26 50 אוניברסיטת חיפה

 46% 39 34% 24 71 האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית 
 בירושלים

93 45 48% 65 58% 

אריאל אוניברסיטת 
 בשומרון )ע"ר(

15 7 47% 8 38% 

 63% 102 62% 68 110 אוניברסיטת תל אביב

 87% 39 85% 35 41 אוניברסיטת רייכמן
 80% 60 74% 50 68 אוניברסיטת בן גוריון

 
 אחר

74 
 

32 43% 31 48% 
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 התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מספר הפעמים בהן ניגשו לבחינה
 

 אחוז העוברים מספר הנבחנים -ניגשו בפעם ה

 60% 515 ראשונה
 39% 192 שנייה

 27% 172 שלישית ומעלה

 
  


