
סתיו  מועד הבחינות ציוני את מפרסמת חשבון רואי מועצת

 מתקדמת פיננסית חשבונאות בנושא בחינה: 2020

 

 .לנבחנים הבחינה ציוני נשלחו 1.20203.24ביום 
 

חשבונאות בנושא  לבחינה לראשונה שניגשו הנבחנים מכלל %71

 את הבחינה בהצלחה עברו פיננסית מתקדמת

 
 בנושא הבחינה עם בקשר לציון הראויים הנתונים להלן

 :מתקדמת פיננסית חשבונאות
 

בחינת ההסמכה בכתב של מועצת רואי ובמכללת רמת גן בבנייני האומה בירושלים  נערכה 22.12.2020ביום 

 החשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת. 

 

  נבחנים ונבחנות 859לבחינה ניגשו . 

במועד  ,816ניגשו  9201 אביבבמועד  ,882 ניגשו 2019סתיו במועד , 969ניגשו  2020במועד אביב )

 (722ניגשו  8201אביב במועד , 942ניגשו  8201סתיו 

 

 התגלתה תקלה שמקורה בטעות אנוש של החברה המספקת שירותי  הבחינה במהלךכי  יצוין

הדפסה למועצה ובעטיה חולקו לנבחנים שאלונים ממועד בחינה קודם. מספר דקות לאחר חלוקת 

השאלונים ומיד עם גילוי הטעות, נאספו השאלונים והנבחנים הוצאו להפסקה. שאלוני הבחינה 

חנים הוחזרו לביצוע החלק השני של הבחינה בחלוף העדכניים למועד זה הודפסו בו במקום, והנב

כשעה אחת. לתקלה ניתן פתרון בזמן אמת בדמות תוספת זמן בת חצי שעה לכל הנבחנים. לאור 

 שלבדמות  תיקוןולאחר שנבחנו תוצאות הנבחנים החליטה המועצה על  ,נסיבות חריגות אלה

 נקודות שניתנו לחלק ב' של הבחינה. 4.5ל ש קבועה תוספת

 

 נבחנים לראשונה( 30)מעל  מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר מקרב הנבחנים לראשונה :

(, 70%-)כ המרכז האקדמי לב(, 72%-)כ המרכז האקדמי רופין ,(94% -)כ אוניברסיטת בר אילן

 .(67%-)כ המכללה למנהל

 

 631 הנבחנים של המעבר שיעור(. הנבחנים כלל מקרב %37) לבחינה לראשונה ניגשו נבחנים 

 .%71 על עומד זו בקבוצה

 

 27% (228מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השנ )יה או יותר. י

 . 33%  על עומד זו בקבוצה הנבחנים של המעבר שיעור

 

 61% ואשיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה ה. 



 

הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד ובחלוקה לפי מספר ותכם, מצורפת מטה טבלת התפלגות ילנוח

 הפעמים בהן ניגשו לבחינה.

 

 
 

 התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד
 

 
 

 מספר  המוסד שם
נבחני

 ם

 מספר
 עובריםה

שיעור 
 העוברים

מספר 
נבחנים 

 לראשונה

שיעור העוברים 
מהנבחנים 

 לראשונה
המסלול האקדמי של 

 המכללה למינהל
245 150 61% 199 67% 

 59% 69 47% 47 101 הקריה האקדמית אונו

אילן-אוניברסיטת בר  86 70 81% 66 94% 

 72% 68 67% 51 76 המרכז האקדמי רופין

 86% 56 84% 53 63 אחר

 70% 43 60% 32 53 המרכז האקדמי לב

 52% 23 53% 24 45 אוניברסיטת חיפה

 38% 16 28% 12 43 האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית 
 בירושלים

36 17 47% 20 65% 

אוניברסיטת אריאל 
 בשומרון )ע"ר(

30 22 73% 25 80% 

 75% 8 50% 15 30 אוניברסיטת תל אביב

 86% 14 87% 13 15 המכללה האקדמית ספיר

 38% 8 36% 4 11 המרכז הבינתחומי הרצליה

 –מכללת שערי משפט 
 המכללה ללימודי משפט

8 5 63% 5 100% 

 75% 8 75% 6 8 מכללת הדסה

 100% 1 40% 2 5 המרכז האקדמי כרמל

בנגב גוריון-אוניברסיטת בן  4 0 0% 2 0% 
 

 
 התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מספר הפעמים בהן ניגשו לבחינה

 

 אחוז העוברים מספר הנבחנים -ניגשו בפעם ה

 71% 631 ראשונה
 36% 77 שנייה

 31% 151 שלישית ומעלה

 
 

noal


