
11-שולחן עגול 
מבקרים פנימיים ראשיים

2019באפריל 10

מנחה

ר מבקר אל על נתיבי אויר לישראל  , גיל בֶּ



סדר יום  -11מפגש 

ז"לומנחה/מרצהנושא
08:30-התכנסות  

09:00מבקר פנימי ראשי שופרסל,  לוי שטינבויםפתיחה 

 ,MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, ח"רו, דורון רונןעדכונים מהאיגוד  

CRISC, CSX-F, CFE

ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות"יו

ישראל IIAמשנה לנשיא 

09:10

09:30אל על  , מבקר ראשי, גיל ברביקורת התנהגותית  

10:00'ושותשלימוף, אורעד, גרוס, שותף, ד עומר שלו"עוהמבקר הפנימי בראי היועץ המשפטי  

10:20'ושותשלימוף, אורעד, גרוס, שותף, ד עומר שלו"עוביטוח נושאי משרה והמבקר הפנימי  

Networking -10:40-הפסקה ו

המבקרת הפנימית  ,  יהודייןמירב שגיא הרפורמה בביקורת הפנימית במגזר הממשלתי

המשרד להגנת הסביבה  
11:00

Benchmark - 11:30אל על  , מבקר ראשי, גיל בריחידות ביקורת 

11:50צים , מבקרת פנימית ראשית, נגרדאהןשמחה שיתוף המבוקרים לאורך הביקורת  

12:10אל על  , מבקר ראשי, גיל ברעל פעילות הביקורת    GDPR-השפעת ה

12:30ישראל IIAסגן נשיא , יוסי גינוסר? איך ? לא ? כן : אמיתיביקורת בזמן 

13:00-ארוחת צהריים  

הסינמטק  

אל על  , מבקר ראשי, גיל בר

13:40

14:00כלים טכנולוגים לניהול הביקורת  

14:20מודלים להערכת עובד ביקורת  /כלים

14:40תוכנית הכשרה והדרכה  
15:00יועצים  לביקורת   

12315:10תקן ביקורת 
15:20(  אחר, השקעות , רכש)השתתפות הביקורת בוועדות חברה 



הצלחה  | בונה | ביקורת פנימית 
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ביקורת התנהגותית  

ר , גיל בֶּ

מבקר אל על נתיבי אויר לישראל 



הצלחה  | בונה | ביקורת פנימית 

כלכלה התנהגותית  

מה הבשורה של הכלכלה ההתנהגותית  

?  ( דניאל כהנמן ואחרים, דן אריאלי)

בני אדם מקבלים החלטות לאו דווקא  

בהתבסס על שיקולים רציונאלים  

.  בלבד

ניתן באמצעים שונים להשפיע על  

התנהגות וקבלת החלטות של בני אדם  



הצלחה  | בונה | ביקורת פנימית 

ניתנה המלצה שהיישום  

שלה יכול להביא לחיסכון  

$  כספי של מיליון 

?  כיצד יגיב המבוקר 



הצלחה  | בונה | ביקורת פנימית 

אנוכיצד-אדםבניהםשמבוקריםבהנחה

בוומשתמשיםהזההמידעאתלוקחים

?בביקורת

מהפסיכולוגיהומודליםבכליםשימוש

הביקורתבעולם

והןהמבוקריםמולבעבודההןלסייעיכול

:הבאיםהביקורתצוותבהפעלת

המבוקרמולעבודהממשקי•

הממצאיםקבלת•

המלצותקבלת•

הביקורתצוותשלהפעלה•



הצלחה  | בונה | ביקורת פנימית 

חווית לקוח1.

אנשים לא אוהבים  2.

להיות מופתעים  

אנשים לא אוהבים  3.

לקבל החלטות

נורמות ותקנים חיצונים  4.

לאופן ההצגה הויזואלי  5.

השפעה מהותית על 

קבלת החלטות  

אנשים מעדיפים לאמץ  6.

רעיונות שהם העלו    

חווית לקוח מורכבת  7.

טרום  –משלושה שלבים 

.והזכרון,השרות, השרות

כאב התשלום  8.

אנשים מוכנים לשלם יותר  9.

שמתאמצים עבורם      

פרופורציות    10.

בשימוש הביקורת התנהגותיםכלים 



ד עומר שלו"עו

שותף מנהל

דיןעורכי–'ושותשלימוף,אורעד,גרוס



כספיםל"סמנכ▪

חברהמזכיר/משפטייועץ▪

החברהמבקר▪

מבקרח"רו▪



פעולותשלתקינותןאת,היתרבין,יבדוקהפנימיהמבקר
תקיןעסקיםונוהלהחוקעלהשמירהמבחינתהחברה

.(החברותלחוק151סעיף)
.בדיעבד,למעשה,נעשיתהבחינה

======================================

אחראי לקיום הוראות הדין על ידי החברה  היועץ המשפטי 
ייתכן גם  . הייעוץ לרוב נעשה מראש או תוך כדי פעולות

(.ליטיגציה)בדיעבד 



החוקעלשמירה–משותפתמטרה✓

החברהיחידותכלעםטובההיכרות✓

ופעילותההחברהשלרוחביתראייה✓

ביקורתועדת/הדירקטוריוןר"יו/ל"המנכעםישירקשר✓

קולגיאליות-בהנהלהחברות✓

משפטיבייעוץתומכת"on-line"ביקורת✓



מעשהלאחרביקורתלעומתשוטףמשפטייעוץ@

דיסקרטיותעלשמירהמול(ש"יועמ)לקוח–ד"עוחיסיון@

(פניםמבקר)ההליךשל

מבוקר–מבקריחסי@



"תעשהואלעשה"–לביקורתמשפטייעוץ▪

–מסמךלכלמתמדתגישהלמבקרישכילוודא▪
;ספקיםעםבחוזיםמתאיםסעיףהוספת

רגולטוריםשלחקירותבעתפעולהשיתוף▪

ביקורתדוחותמולפנימיותאכיפהתכניות▪

לטיפולמגובשצוות–"האחדמןהשנייםטובים"▪
..ועודמיניתהטרדה,בתלונות



תודה
?שאלות





נושא משרה בכירה לפי חוק  
(37סעיף )ע "ני

נושא משרה לפי חוק החברות

נושא משרה כהגדרתו בחוק 

,  ר דירקטוריון"יו+החברות 

מורשה  , מבקר פנימי, חשב

וכל ממלא  , חתימה עצמאי

תפקיד כאמור גם אם תואר  

משרתו שונה

מנהל  , מנהל כללי, דירקטור

משנה למנהל  , עסקים ראשי

כל ממלא  , סגן מנהל כללי, כללי

תפקיד כאמור בחברה אף אם 

וכן מנהל אחר  , תוארו שונה

הכפוף במישרין למנהל הכללי

?מיהו נושא משרה 



אחריות דירקטורים-התפיסה המודרנית 

-ו252סעיף)משרהונושאילדירקטוריםמיוחדתזהירותחובת
וינקוטנסיבותבאותןסבירמשרהנושאנוקטהיהשבהמיומנותרמת:(253

לושישאחרמידעוכלעסקיתכדאיותלגבימידעלקבלתסביריםאמצעים
.לאישורוהמובאתלפעולהחשיבות

אישיתהיאהחובה.משרהונושאילדירקטוריםאמוןחובת
.(254'ס)חובותהפרתאחריםממנהליםלמנועהחובהוכוללת

המשרהנושאעלמוטלתלתפקידהתאמתולמידתהאחריות
.עצמו

אתלקבלהסכמהמשמעותההתפקידלקבלתהסכמה

.המשרהנושאעלהמוטלותהחובותכל



–שיפוי ופטור לנושאי משרה , ביטוח
המותר והאסור

.החברותבחוקומוגדרתנוקשהמסגרת

,בהמשרהנושאלשפותאולבטח,לפטוררשאיתחברה

.(258'ס)בלבדבחוקלקבועבהתאם

שיפוי,פטורמתןבדברבחברההחלטהלקבלתהדרךקבועה

.משרהלנושאוביטוח

האמורעלהמתנהבחוזהאובתקנוןלהוראהתוקףיהיהלא

.(264'ס)בעקיפיןאובמישרין,בחוק



261' ס–ביטוח 

חבותבשל,משרהנושאאחריותלביטוחבחוזהלהתקשרמותר
,בהמשרהנושאהיותובתוקףשעשהפעולהעקבעליושתוטל

:הבאיםבעניינים

שלישיצדאוהחברהכלפי(רשלנות)זהירותחובתהפרת

והיהלבבתוםשפעלובלבד,החברהכלפיאמוניםחובתהפרת
החברהבטובתתפגעלאשהפעולהלהניחסביריסודלו

(החברהכלפיגם)המשרהנושאעלשתוטלכספיתחבות

!לבטחמותרלשיפוישמותרמה:מוסיפיםואנו



הוראות חסרות תוקף  

(ביטוח ופטור, שיפוי)

למעט במקרים שנושא המשרה פעל בתום  )הפרת חובת אמונים 

לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת 

(החברה

למעט אם  , בפזיזותאו בכוונההפרת חובת הזהירות שנעשתה 

נעשתה ברשלנות בלבד

עיצום כספי או כופר, קנס אזרחי, קנס



?מהי פוליסת אחריות נושאי משרה

תביעותבגין"ודירקטורמשרהנושא"לביטוחיכיסוי
שבוצע"כדיןשלאמעשה"בגין'גצדידיעלהמוגשות

דירקטוראו/ומשרהכנושאתפקידובמסגרתידועל

דירקטוראומשרהנושא=המבוטח

(לחברהגםהכיסויומוגדריםמסוימיםבמקרים)



?מהם הנזקים המכוסים בפוליסה

בפסק דין של בית משפט או  ' פיצוי שנפסק לצד ג
(לא נזק גוף או רכוש)כלכלי טהור/נזק כספי-בפשרה 

הוצאות הגנה סבירות בתביעה לרבות חקירה של רשות  
.  הקדמת הוצאות משפט-כלשהי 

.'סכום ההוצאות שנפסקו לטובת צד ג



-פוליסת אחריות נושאי משרה 

תנאים מקובלים

Claims Made-בסיס תביעה -בסיס הכיסוי 

הגדרה רחבה של  )התביעה הוגשה במהלך תקופת הביטוח 
(.חקירה, כולל מכתב דרישה-תביעה 

הרשלנות ארעה בתקופה הרטרואקטיבית

הודעה על התביעה נמסרה למבטח במהלך תקופת הביטוח



הרחבות והטבות מקובלות בפוליסות

הקדמת תשלום הוצאות הגנה טרם סיום ההליך

-כיסוי לדירקטורים שמונו על ידי החברה בתאגיד חיצוני שאינו חברת בת 
Outside Directorships

כיסוי לתביעות עתידיות בתנאי שניתנה בתקופת הפוליסה הודעה מתאימה 
על נסיבות העלולות להוביל לתביעה

ונתבעים בתקופת הפוליסה  בעברכיסוי לנושאי משרה שכיהנו בחברה 

בת זוג שנתבעו בגין מעשי המבוטח/כיסוי לבן

כיסוי ליורשי מבוטח שנפטר  



בפוליסהחריגים

Insured v. insured

תביעה בגין נזקי גוף או נזקי רכוש

בעל מניות עיקרי

תביעה בגין הפרת חובה מקצועית כלשהי הקשורה למקצועו  
.למעט עיסוקו בניהול כנושא משרה בחברה, של המבוטח

האם מבקר הפנים נתבע עקב רשלנות מקצועית או  : הבחנה חשובה
?הביטוחיותמה ההשלכות ? בכובעו כנושא משרה



אלוקציה

.בין החברה לבין נושאי המשרה

.בין עילות מכוסות לעילות לא מכוסות

.בין נושאי משרה תמימים לבין נושאי משרה לא תמימים

.במקרים של ניגוד עניינים המחייבים הפרדת ייצוג



?מי תובע את נושאי המשרה

נגזרת, ייצוגית–בעלי המניות 

החברה

העובדים

לקוחות/ ספקים 

מלווים/ בנקים 

רשויות חקירה

מנהל מיוחד/נאמן/מפרק

...



חקירות רגולטוריות

חוקים שנחקקו בשנים האחרונות כוללים הליכי אכיפה מנהליים נגד נושאי  
דיני עבודה, ביטוח, (גופים מוסדיים)ניירות ערך : משרה במגוון תחומים

לרבות קנסות על נושאי  )להטיל סנקציות + סמכות רחבה לנהל חקירות 
(משרה ופיצוי לצד שלישי

גישה אקטיבית של הרגולטורים

נגזרות/משמעויות רחבות לגבי תביעות ייצוגיות



חקירות רגולטוריות

:מותר לבטח

פיצויים לצד השלישי הניזוק

הוצאות משפטיות  

:אסור לבטח

עיצום כספי  



!?למבקר זה לא יקרה

פרשת הבנק למסחר

22כנגד ₪ מיליון 270כונס הנכסים הרשמי מגיש תביעה בסך 
.לרבות מבקרת הפנים, נושאי משרה בבנק

:הטענות כלפי מבקרת הפנים
לא קיימה את החובות המוטלות  , התרשלה במילוי תפקידה❑

.עליה כנושא משרה בבנק וכמבקרת פנים
.הפרת חובת זהירות ואמונים כלפי הבנק❑
.גרמה לבנק נזק העולה כדי סכום הגניבה המצטבר❑
.במעשיה ובמחדליה אפשרה את ביצוע מעשי הגניבה❑
.לא נערכו ביקורות מספקות בנוגע לחשבונות העובדים❑
.אי הקפדה על ביצוע ביקורת על פי כללים❑
.העדר מעקב אחר תיקון הליקויים עליהם התריעה❑

נושאי המשרה ביחד סך של  22ישלמו , על פי הסכם הפשרה
!  ?והמבקרת. ₪מיליון 12



?...שאלות



:כמה מילים על

הובלת שינוי

הרפורמה בביקורת הפנימית במשרדי הממשלה 

וביחידות הסמך

32

הרפורמה בביקורת הפנימית 

במגזר הממשלתי

מירב שגיא יהודיין

2019אפריל 



33

מבקר 
פנימי

כפיפות  
ל"למנכ

מתח  
דרגות 

נמוך

תלות  
ל"במנכ

שֹונּות
מחסור 

א "בכ
ומשאבים

תלונות  
ציבור

מבקר 
המדינה



34



35

עתירת 

המבקרים

צ"לבג

אפיק 

משפטי  

דוח זיילרונציב

2006

201320142015 2013

20122011

אימוץ הדוח  

וצוות יישום

דוח 

פרידמן 

לנציב  

דוח מבקר 

המדינה

הקמת ועדת  

פרידמן



36

(2012)צ "צוות בג



ביצוע התפקיד המוטל על המבקרים הפנימיים

37

קידום מעמדם של 

המבקרים הפנימיים  

בהלימה  , ועובדיהם

ליתר שומרי הסף

קביעת תקן מינימלי  

י הנציבות  "ע

ליחידות הביקורת 

הפנימית  

חוק הביקורת הפנימית

המלצות דוח זיילר

החלטת ממשלה  



תחילת שדרוג  •
מעמד  

הביקורת  
הפנימית  

בממשלה  

בוצע

שדרוג משרות  •
המבקרים

שדרוג עובדי •
הביקורת

בוצע

קביעת תקינה  •
בסיסית  

לאגפי 
הביקורת

בוצע

הקצאת תקני •
האוצר

עיבוי אגפי •
הביקורת  

בוצע

עדכון חוק  •
הביקורת

התקנת תקנות  •

התנעת נושא  
בניית הסדרי  

קדנציות  
ורוטציות

ב

התנעת הקמת •
היחידה  
במשרד  

המשפטים

בוצע 
חלקית

התנעת  •
השיחות עם 

–האוצר 
סולם שכר  

ייעודי לביקורת  

בוצע 
חלקית
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טרם  
בוצע

בוצע 
חלקית



פנסטסטרמטרפלס

פטישצבתחבלמברג
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הקמת  
צוות  

מצומצם  

החלטה 
לפעול 
עצמאית

הבשלת  
התנאים

מיצוי  
הליכים

איחוד  
כוחות

מיקוד  
בשתי  
מטרות

חזון 
ותכנית  
פעולה

התעלמות   

מרעשים

הבניית  
קבוצת  
עמיתים

אמונה  
בצדקת  

הדרך

אומץ

דבקות  
במטרה

פריצת  
תקרת 

הזכוכית  

40
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רתימת 
שותפים

גיוס  
כספים

ניסיון  
עבר

משך  
הזמן

נסיבות  
חיצוניות

מנהיגות  
וולונטרית
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...  ?מה עוד אפשר לעשות בביקורת

43



2014הופעות בטקסי המשרד מ 

הופעות בהתנדבות בקהילה-ייצוג המשרד 

44ערבי שירה בגיבושים  

-



,  אין הזמן מספיק, אם לתקן הכל"
"  אבל כל תיקון ממעט את החיסרון

י עגנון"ש

תודה רבה 45



Benchmark - יחידות ביקורת 



הסקר נועד לתת תמונה כיצד יחידות ביקורת בארגונים  -מטרות הסקר 

המבקרים הפנימים בתכנון וביצוע ביקורת פנימית טובה יותר  , ולסייע לנו, גדולים פועלות

.בהבאת ערך מוסף רב יותר לארגונים שלנו, ובסופו של דבר

,  הנוגעים למיקומו של המבקר בארגוןלושאיםהסקר מתייחס -נושאי הסקר 

גודל  , פרטים הקשורים בצוות הביקורת, לממשקי העבודה של המבקר עם גורמים בארגון

,  היקף ההדרכה והשתלמות, הכלים המשמשים לביצוע הביקורת, תחומי השכלה, הצוות

כמו גם נתונים שיכולים לשמש כמדדים להערכת פעילות הביקורת כדוגמת המשאבים 

.  פרק הזמן לביצוע ביקורת ונושאים נוספים, המושקעים בביקורת

אני יכול להבטיח לך כי כל הנתונים יישמרו בסודיות וישמשו למטרות  -סודיות

.   ניתוח הנתונים יציג מגמות ויוצג ללא זיהוי של הארגון שלך. פנימיות בלבד

תוצאות הסקר יועברו לארגונים שלקחו חלק בסקר  –שיתוף

.  3מדובר בסקר מספר -שלוש 



הסקר נועד לתת תמונה כיצד יחידות ביקורת בארגונים  -מטרות הסקר 

המבקרים הפנימים בתכנון וביצוע ביקורת פנימית טובה יותר  , ולסייע לנו, גדולים פועלות

.בהבאת ערך מוסף רב יותר לארגונים שלנו, ובסופו של דבר

,  הנוגעים למיקומו של המבקר בארגוןלושאיםהסקר מתייחס -נושאי הסקר 

גודל  , פרטים הקשורים בצוות הביקורת, לממשקי העבודה של המבקר עם גורמים בארגון

,  היקף ההדרכה והשתלמות, הכלים המשמשים לביצוע הביקורת, תחומי השכלה, הצוות

כמו גם נתונים שיכולים לשמש כמדדים להערכת פעילות הביקורת כדוגמת המשאבים 

.  פרק הזמן לביצוע ביקורת ונושאים נוספים, המושקעים בביקורת

אני יכול להבטיח לך כי כל הנתונים יישמרו בסודיות וישמשו למטרות  -סודיות

.   ניתוח הנתונים יציג מגמות ויוצג ללא זיהוי של הארגון שלך. פנימיות בלבד

תוצאות הסקר יועברו לארגונים שלקחו חלק בסקר  –שיתוף

.  3מדובר בסקר מספר -שלוש 



.... מילוי שאלונים 
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הדילמה

בכל המקרים  האם נכון 
לשתף את המבוקרים בממצאי הביקורת

?או בשלבי טיוטת הדוח\במהלך העבודה ו
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מה אומרים תקן הביקורת וחוק הביקורת הפנימית

מציין  IIA-תקן ה•
המבקר הפנימי הראשי חייב לדווח באופן  ": דיווח להנהלה הבכירה ולדירקטוריון-2060סעיף •

האחריות והביצועים של הביקורת  , הסמכות, אודות המטרותתקופתי להנהלה הבכירה ולדירקטוריון
"לתוכנית העבודה ועל עמידתה בקוד האתי ובתקניםהפנימית בהשוואה

מבקרים פנימיים  , בתכנון מטלת ביקורת עבור גורמים מחוץ לארגון":שיקולי תכנון–2201סעיף •
תחומי אחריות וציפיות  , היקף, צריכים להגיע להבנה כתובה עם הגורמים החיצוניים לגבי מטרות

."המטלה ועל הגישה לרשומות הביקורתלרבות הגבלה על הפצת תוצאות, נוספות
המבקר הפנימי הראשי חייב להפיץ את התוצאות לגורמים  ":הפצת התוצאות-2440סעיף •

המבקר הפנימי הראשי אחראי על סקירה ואישור דוח מטלת הביקורת הסופי לפני  "וכן ." המתאימים
."פרסומו ועל ההחלטה למי וכיצד הוא יופץ

(:  6בסעיף )מציין בהקשר לגוף שאינו ממשלתי או בנק ( 1992ב "תשנ)חוק הביקורת הפנימית •
". למנהל הכללי-בגוף ציבורי אחר ... מבקר פנימי יגיש לממונה "
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סוגיות ושאלות

:בעד
הוגנות מול מבוקרים למען  1.

הגברת ההבנה והסרת הספק או  
חוסר הידיעה או פגם בתקשורת

רצון אמיתי להגיע לחקר האמת  2.
חידוד ודיוק, על ידי הבהרה

רצון אמיתי  ; שקיפות הביקורת3.
לשיתוף פעולה ושיפור אירגוני

:נגד
חשד להתנהלות לא הולמת באופן  1.

מהותי אשר חשיפתה עלולה לפגוע  
או להפריע להמשך הבדיקה   

קיים ספק סביר למעורבות ישירה  2.
של המבוקרים בארועים חריגים עם  

פוטנציאל להפרת הקוד האתי  
ושיתוף במידע עלול להוביל  

החמרת  )לפגיעה בנכסי החברה 
(הסתרת ראיות, הפעולות

/  כאשר מדובר בחברות בנות 3.
סוכנים אשר שיתוף המידע עלול  

להוביל לפגיעה מסחרית או אחרת  
בחברה  
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מחשבות להמשך

או \הסוגייה של האם זה נכון לשתף את המבוקרים בממצאי הביקורת  במהלך העבודה ו•
בשלבי טיוטת הדוח מצריכה הפעלת שיקול דעת

עם המבוקרים  ( כולם או חלקם)ייתכנו מקרים בהם לא יחלוק המבקר את ממצאיו •
משניים/ הישירים 

וחוק הביקורת הפנימית אינם מתייחסים באופן ספציפי לסוגייהIIA-תקן ה•

.ראוי לבסס קריטריונים אשר יקלו על ההחלטה•
לשתף את טיוטת הדוח עם דרגים שונים של : הגדרת מעורבות המבוקרים, לדוגמא

מבוקרים





ח"רו, מוטרויהודה 
מבקר ראשי  

מ "פרטנר תקשורת בע

הערכת מבקר פנים



מטרה-תהליך הערכת עובד 

לחזק את הדיאלוג עם העובדים שלך ולטפח את התקשורת ביניכם.

לשפר את ביצועי עובדיך ולאפשר להם התפתחות בתפקיד.

לייצר שפה אחידה וחיבור ליעדי הארגון.

 מה הביצוע הנדרש ממנו במסגרת התפקידומדידיםכמותיםלהגדיר לכל עובד יעדים  .

לרתום את העובדים למטרות היחידה והארגון.

לאפשר לך כמנהל לבצע השוואה בין העובדים  .



?  מה כוללת הערכת המבקר

 פרמטרים2הערכת העובד צריכה לשלב  :

.פרמטרים מדידים–עמידה ביעדים שנקבעו לעובד -הערכת ביצועים 1.

כאשר המדידה , המבקר הראשי מגדיר מראש את יכולות הליבה החשובות לביצוע התפקיד-הערכת יכולות 2.
".  טוב מאוד"ל" גרוע"ערכים הנעים מ5אשר בדרך כלל כוללת , תתבצע על סקאלה

.  שיטה זו גם משמשת לאנליזה כמותית והיא מהווה בסיס משותף להשוואה בין עובדים



60%–הערכת ביצועים 

אחוז עמידה ביעדביצוע בפועלמשקל באחוזיםיעדמדד

דוחות הביקורת במסגרת תכנית העבודה עד לסוף  ביצוע
השנה

100%40%100%100%

10%150%דוחות בשנה2בשנהמ"בצביצוע דוחות 

6.7%שעות10%300שעות200זמן ביצוע דוח ביקורתממוצע–יעילות 

310%4133%ממצאים משמעותיים לדוחמינימום

80%20%90%113%יישום המלצות% 

200%מיליון10%2בשנה₪מיליון כספי-לארגון ערך

מהיעד102%עמידה של 



40%-הערכת יכולות

ניתן לשפרכיצד12345להערכהיכולות

Xירידה לפרטית-יסודיות

יאפשר לו  חלק זה ייתן כלים לעובד אשר
.  שיפור יכולת ספציפית

Xביצוע מדגמים רלוונטיים, תכנון הביקורת–עבודה שיטתית 

Xהצפת נושאים לביקורת-יוזמהנקיטת

העברת מסרים באופן קצר  , דוחות ממוקדים ועניינים–העברת מסרים 
.ניסוח בהיר, וקולע

X

Xאמינות הממצאים

X,  ויתור על ממצאים שוליים, "במכפלות"חשיבה -איכות הממצאים 

Xגמישות מחשבתית

Xנאותות המסקנות

Xרלוונטיות, ישימות,המלצות חכמות

X'מניעת נזק עתידי וכו, חוקי,כספי, תדמיתי-מתן ערך לארגון

Xיחס בין אישי מול המבוקרים

12345ממוצע ציון

אחוז עמידה
ביעד

0%20%50%80%100%

ציון  
ממוצע  

2.9



הערכה משוקללת

כוללתהערכההערכת יכולותהערכת ביצועים

102%*60%=61%50%*40%=20%81%



Thank You





?  123מהו תקן חשבונאי 





בדבר  123פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל את תקן ביקורת 2017בחודש ספטמבר 

"   התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים"

התקן יחול לגבי ביקורת של דוחות כספיים שתאריך הדוח על המצב הכספי האחרון 

.או לאחר מכן2018בדצמבר 31הכלול בהם הוא 

ההוראות בתקן ביקורת זה מיועדות לסייע לרואה החשבון המבקר בזיהוי הצגה מוטעית  
.  מהותית בדוחות הכספיים הנובעת מאי קיום הוראות חוק ורגולציה

לצורך כך על רואה החשבון המבקר 

,  להשיג מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותות בנוגע לקיום הוראות חוק ורגולציה. א

שמזוהות בדרך כלל כבעלות השפעה ישירה על קביעתם של סכומים וגילויים מהותיים  

(.'קטגוריה א)בדוחות הכספיים 

לבצע נוהלי ביקורת ספציפיים שעשויים לסייע בזיהוי פעולות של אי קיום הוראות חוק . ב

אשר עשויה להיות להן השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  , ורגולציה אחרות

('קטגוריה ב)

שזוהו  , לתת מענה הולם לפעולות של אי קיום או חשד לאי קיום הוראות חוק ורגולציה. ג

.במהלך הביקורת



והועדה לבחינת  , לברר עם הדירקטוריון ההנהלה1.
חוק ורגולציה  -באשר לקיום הוראות , הדוחות הכספיים

על ידי הישות   

עם , לברר עם הדירקטוריון וההנהלה לגבי תכתובות2.

עם הרשויות הרלוונטיות בנושא רישוי או רגולציה, קיימות

כי  לדרוש הצהרות בכתב על רואה החשבון המבקר 4.

הביאו לידיעתו את כל המקרים הידועים של אי קיום או  

חשד לאי קיום הוראות חוק ורגולציה אשר את 

השפעותיהם יש לשקול בעת הכנת דוחות כספיים  

לברר בנוגע לזיהוי או חשד לאי קיום הוראות חוק  3.

ורגולציה עם רואי חשבון אחרים של חברות מאוחדות או  

של חברות כלולות שיש להן השפעה מהותית

?ח המבקר צריך לעשות "מה רו



'דוגמאות יישומיות לקטגוריה א

הפרשה למס הכנסה1.

סגירת שומות מס2.

הפרשה למס קניה3.

הפרשה לפיצויים4.

'דוגמאות יישומיות לקטגוריה ב

עמידה בהוראות רישיון עסק1.

קיום הוראות רגולטוריות בדבר  2.

הגנת הסביבה

משקל מוצר שאינו תואם את  3.

הסימון על אריזתו



האם במצב הנוכחי לחברות יש יכולת לתת  
?  ח "מענה מלא ומדויק לרו

האם אתם התבקשתם להתייחס לנושא  
?איך ?בצורה כלשהיא 



ח "להיות בחברה על מנת שתוכל לתת לרומה צריך
מענה 

האם קיים תהליך מסודר בחברה לזיהוי הרגולציה שחלה על  1.
? הארגון 

? האם יש בחברה של הרגולציה החלה 2.

?  כיצד הארגון בודק שמקיימים את הוראות החוק 3.

אחר  | ל "מנכ|  קצין ציות | ש "יועמ?  מי אחראי לנושא 4.

?האם יש פערים מול החוק 5.

? למי הפערים מדווחים הם מדווחים 6.

?האם יש מנגנון הצהרות בנושא 7.



סינמטק  

הקרנה מיוחדת בנושא ביקורת פנימית  

וניהול סיכונים 

10חגיגות 

לפורום

ליווי  הפסקהפאנלאסטרטגיה

פרויקטים

סיכום  

פעילות

גוונים  50

של אפור

חופש  האקתון

המידע

ארוחת  

צהרים

צימברס2019הסינמטק



©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
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ביקורת בזמן אמת
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מתודולוגיה

2

המתודולוגיה לביקורות בזמן אמת מתבססת על 
:התקינה הבאה

• IIA Standard - Practice Advisory 2320-4: 
Continuous Assurance

• Global Technology Audit Guide (GTAG®) 3 (IIA 
supported) Coordinating Continuous Auditing 
and Monitoring to Provide Continuous Assurance
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הגדרת האחריות בין מעגלי הבקרה השונים בחברה

3

הנהלת  

מעגל  )החברה 

בקרה ראשון  

(ושני

ומוקדי הסיכון) יעדים(הגדרת תוכנית הפרויקט •

תכנון וביצוע של תהליכי בקרה שוטפת בהתאם לרמת הסיכון•

זיהוי כשלים ומציאת פתרונות לאורך חיי הפרויקט•

מחלקת  

הביקורות  

הפנימית  

מעגל בקרה  )

(שלישי

ביצוע ביקורות מתמשכת על הבקרות והתהליכים כפי שהוגדרו על ידי הנהלת החברה•

לאור היעדים שנקבעו, דיווח למנהל התהליך על מצב הפרויקט ואפקטיביות תהליכי הבקרה•

דיווח להנהלת החברה והדירקטוריון על אפקטיביות הבקרות והתהליכים•

דווח, תדירות, הגדרת אופי הביקורת המתמשכת•

הדרכת הצוות וההנהלה הבכירה באשר לאופי העבודה והתוצרים•

דווח על תוצרים•

מבקר פנימי  

מעגל  )ראשי

(בקרה שלישי
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ההבדלים בין בקרה מתמשכת לביקורת מתמשכת 

בקרה מתמשכת היא פעילות המבוצעת על ידי ההנהלה שמטרתה  •

.לבדוק האם בקרות פועלות אפקטיבית באופן מתמשך

טכניקות רבות של בקרה מתמשכת דומות באופיין לביקורת  •

המאפיין אותן הוא שהן בבעלות ההנהלה ומיושמות כחלק . מתמשכת

.מתפקיד ההנהלה ליישם מערך בקרה פנימית אפקטיבי

על המבקר הפנימי לבחון את טיב הבקרה המתמשכת המבוצעת על  •

.ידי ההנהלה בהחלטה על טיב הביקורת המתמשכת שייבצע

4
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מגוון הביקורת בזמן אמת

5

ביקורת בדיעבד

ביקורת בזמן אמת

בסיוע לבקרה

ביקורת בזמן אמת 

ייעוץ להנהלה

ביקורות נקודתיות  

בתדירות גבוהה

ביקורת שוטפת  

ככלי הנהלה
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קביעת תוכנית העבודה

6
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7 Grant Thornton Australia

סיוע בביקורת בזמן אמת פרטנית  -'שלב ג

של פרויקט

:לאחר בחירת הפרויקט שיבוקר

:אפיון דגשים לביקורת הפרויקט. 1

הגדרת אבני הדרך העיקריות לביקורות  •

;בהתאם לפרויקט שייבחר

קביעת הנושאים המהותיים בהם תתמקד  •

;הביקורות לאורך הפרויקט

:אפיון תוצרי הדיווח. 2

דוחות  : סיוע בקביעת תבניות דיווח כגון•

לאורך  ', סיכומים וכדו, מצגות, תקופתיים

בהמשך המצגת מצורפים  . הביקורת

.  תוצרים לדוגמא

,  רבעוני, חודשי–קביעת תדירות הדיווח •

אחת לחודש עם דוח רבעוני  (דיווח משולב 

).'מעמיק וכדו

סיוע בביצוע הביקורת והשתתפות בוועדות  . 3

.  היגוי של הפרויקט

כתיבת נוהל עבודה כללי לביקורות  -'שלב ב

.  לווי פרויקטים

הנוהל יכלול את תהליך העבודה הגנרי  

ובין היתר את הנושאים  , לביקורות בזמן אמת

:הבאים

אופן הגדרת תכנית עבודה שנתית •

;לביקורות בזמן אמת

סקר סיכונים לכל פרויקט לצורך התמקדות  •

;בפרמטרים הקריטיים

קביעת תוכנית עבודה לביקורות בזמן  •

;אמת

;אסמכתאות נדרשות בתהליך•

הדגימה לאור  / תדירות הבדיקה •

;התפתחות הפרויקט

פורמט הדיווח לביקורות הפנימית  •

.  ולהנהלת הבנק

:  כגון, הגדרת מדדי הצלחה לביקורות•

,  הצלחה בניבוי ליקויים, ז"עמידה בייעדי לו

שיעור יישום ההמלצות במהלך הפרויקט  

.ועוד

כתיבת מסגרת מושגית להגדרת  -'שלב א

.מטרותיה של ביקורת בזמן אמת

המסגרת המושגית תכלול בין היתר את  

:הנושאים הבאים

הגדרת מטרתה של ביקורת בזמן אמת •

;בבנק

;שיטות שונות של ביקורת בזמן אמת•

הגדרת גבולות הפעילות של הביקורת  •

מה  (כאשר מדובר בביקורות בזמן אמת 

;)מותר ומה אסור

באילו נסיבות עלולה להיפגע אובייקטיביות  •

;המבקר

כיצד משתלבת ביקורות בזמן אמת עם •

כגון  (הביקורות בדיעבד של הפרויקט 

סיכום והרחבה של הדוחות השוטפים ולא  

;)ביצוע ביקורות מחדש

התייחסות להבעת דעה של המבקר בזמן •

;)המבקר כיועץ בתהליך(אמת 

.מאמרים בינלאומיים/הפניה לתקינה•

תחולת העבודה
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כניסה לביקורת בזמן אמת

הכנה

תקציב  , ז ותכולות"לו, יעדים ומטרות, מסמכי אפיון, החלטות(קבלת חומרים •
)'מפת סיכונים וכו, ומשאבים

עיון בדוחות ביקורת  •

'נהלים וכו, הוראות חוק•

במידה ויש, מרק'ובנצבחינת הפקת לקחים מפרויקטים דומים •

תוך  

...כדי

"שטח"פגישות וביקורים ב, השתתפות בוועדות היגוי•

בחינת מפת הסיכונים באופן שוטף•

בחינת אפקטיביות גורמי הבקרה•

בחינת אופן ניהול הפרויקט  •

מיפוי הנושאים העיקריים והמהותיים בפרויקט•

בחירת נושא לבדיקת עומק אחת לתקופה•

ח תקופתי  "הפקת דו
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ממשקי הביקורת

9

ביקורת  
בזמן 
אמת  

מנהל הפרויקט

פונקציה  (
)ביצועית/ניהולית

/  וועדת היגוי
בקרים

מעגל בקרה  (
)ראשון

ניהול סיכונים

)מעגל בקרה שני(

הנהלה

וועדת ביקורות

המבקר הפנימי



© Fahn Kanne & Co. Grant Thornton Israel. All rights reserved.

פלישת המעגל השלישי לראשון

10

בקרה תפעולית 

)מעגל ראשון(

ניהול סיכונים

)מעגל שני(

ביקורת פנימית

)מעגל שלישי(
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תוצרי הביקורת

דיווחים חודשיים

תבנית קבועה

נושאי סיכון ובקרה  
קבועים

דיווח ברמת וועדת היגוי

)רבעוניים(דיווחים תקופתיים 

דוח משתנה בהתאם  
לאופי הבדיקה

בדיקות עומק לנושאים 
בהתאם לאבני הדרך

הצגה ברמת ישיבות 
הנהלה

דוח מסכם

דוח ביקורות במבנה 
סטנדרטי הכולל ציון

סיכום עיקרי הממצאים 
מהדוחות התקופתיים

בחינת הפרויקט  
בהשוואה למדדי הצלחה 
שנקבעו בתחילת הדרך

הצגה בפני וועדת  
הביקורת



דוגמאות לתוצרים לביקורת בזמן אמת
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היקף השימוש בביקורת מתמשכת

ADRידיעלשנערךממחקר – Audit Director Roundtableעולה,2004בשנת

שמרביתאף,מתמשכתביקורתיישמולאהפנימיתהביקורתממחלקות70%-שכ

.בכךהצורךאתציינובסקרשהשתתפוהפנימייםהמבקרים

ביקורתשלוהיישוםהמודעותלגבי,KPMGידיעל2012בדצמברשנעשהמסקר

,ובאפריקההתיכוןבמזרח,)בעיקר(באירופהוארגוניםבחברותמתמשכיםוניטור

היו80%-משיותראף,מתמשכתביקורתיישמומהארגוניםאחוז9%שרקעולה

לגידולצפיישכיציינוהמרואיינים.זאתשקלו83%-ושביישוםליתרונותמודעים

.הבאותבשנתייםוביישוםבהשקעהמשמעותי
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הסיבות לשיעור היישום הנמוך

כניסהכיוחשש,ההנהלהבאחריותהיאמתמשכתביקורתשלפיההתפיסה•

.התלותבאיתפגעלתחום

.השנתיתהביקורתתכניתעםהמתמשכתהביקורתבשילובקושי•

הנוחותמאזוריציאה•

שלוהןהראשיהפנימיהמבקרשלהן(נדרשיםובכישוריםבמשאביםמחסור•

.)הביקורתצוות
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?מדוע בכל זאת כדאי לבחון את האפשרות-מנגד

)..זהעללשלםומוכנה(מאודרוצהההנהלה•

ערךלהביאהקורצתהאפשרות•

הענייניםבמרכזהפנימיהמבקר•
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