
 

 

                                                                                                           

 

 הסמכה בביקורת פנימית  ללימודי תוכנית 
   

המרכז האוניברסיטאי , לשכת המבקרים הפנימיים שיתוף פעולה בין

 גוריון בנגב-באוניברסיטת בן והמחלקה לכלכלהללימודי חוץ 
  

מבקרים פנימיים על פי חוק ברב המגזרים במדינת הדרישה למבקרים פנימיים הולכת וגוברת בשל החובה למנות 

המבקרים  ועוד.  פיננסיים  גופים  ,בנקים  ממשלתיות  חברות  מקומיות,  רשויות  ממשלה,  ממשרדי  החל  ישראל 

הפנימיים משולבים מכח תפקידם בדרג הבכיר בארגון והינם בין הגורמים המשפיעים ביותר על קבלת החלטות 

 ועל הצלחתו של הארגון. 

 

מעניקה  והת של ידע  כנית  הבנה  כספים,  רכש,  ארגוניים,  תהליכים  הכרת  ארגונית,  והתנהלות  ניהול  על  נרחב 

ניהול  תאגידי,  לארגון, ממשל  חיצוניים  ביקורת  גורמי  והעסקי,  הציבורי  המגזר  עם  הכרות  הסביבה המשפטית, 

 חשבונאות פיננסית וניהולית ועוד. סיכונים, סיכוני הונאות ומעילות, תחום מערכות מידע, סייבר ואבטחת מידע, 

 

ביקורת, מעקב אחר תיקון הליקויים, וניהול יחידת הדוח  ו   לים יישומיים לעריכת הביקורתכ  ירכשו    המשתתפים  

פנימית. שבמסגרתו  והת  ביקורת  פרקטיקום,  כוללת  המתודולוגהמשתתפים  כנית  את  שלמדו   יות  מיישמים 

 רגון כלשהו ועריכת דוח ביקורת פנימית. ביקורת פנימית בפועל בא באמצעות עריכת

 

להתמנות ולכהן כמבקרים פנימיים ראשיים בגופים עליהם חל חוק  סיום התוכנית בהצלחה מקנה לבוגרים זכאות 

 הביקורת הפנימית . 

 

  כניתהתומטרות 
 

יישומיים   ❖ וכלים  ידע  הענקת  הפנימית,  הביקורת  לחוק  בהתאם  פנים  כמבקרי  הלומדים  והסמכת  הכשרה 

 .  לעריכת ביקורת מועילה ואפקטיבית  בכל ארגון

 והמקצועי של הבנה והיכרות עם אופן ההתמודדות האישי  ,  בארגון  כמבקר פנימי    ירכישת ארגז כלים יישומ ❖

 . ניםבארגו מבקר הפנימי

 . הביקורת בתחום המעשי הרב שנצבר בישראל ובעולם ןלמידה מהניסיו ❖

 הקניית ניסיון מעשי באמצעות ביצוע הפרקטיקום .  ❖

 

 קהל היעד  
 

 . בעלי תואר ראשון לפחות ❖

 . באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מהמחלקה לכלכלה ג'  -סטודנטים בשנים ב' ❖

 . בקורסי התשתית, העומדים באוניברסיטת בן גוריון בנגבג'  , -סטודנטים בשנים ב' ❖

 

 

   התוכניתמרצי 
 

ובהוראה ניסיון רב בעבודה המקצועית  גוריון בנגבמבקרים פנימיים  בעלי  ומרצים   , חברי סגל אוניברסיטת בן 

 .בתחום המתמחים בהיבטים העיוניים והיישומיים אורחים

 

 

 

 



 

 

 

 : מבנה תוכנית הלימודים
 

 : קורסי ליבה בביקורת פנימית  ❖

 שעות 26 –תורת הביקורת הפנימית א'   •

 שעות 26 –תורת הביקורת הפנימית ב'   •

 שעות  26 –ביקורת  דיני  •

 שעות  26  –ביקורת טכנולוגיות מידע וסייבר  •

 

  :שעות(  36)  תאורטיים ופרקטייםהיבטים  -והעשרה בתחום הביקורת  ה קורסי העמק ❖

 עולם הסיכונים בראי הביקורת הפנימית  •

 סוגיות מתקדמות בביקורת פנימית   •

 

  למידה והתנסות מעשית בעבודת ביקורת והגשת דוח ביקורת    – פרקטיקום מונחה    פרקטיקום:    ❖

   שעות.  150-כפרויקט גמר, בהיקף של כ

 

 מבנה הפרקטיקום:  

 למידה והנחייה כללית  –שעות למידה פרונטלית   16 •

 יבוצע ע"י הלומד.  -שעות עבודה מעשית   90 -כ •

 ילווה ע"י מנחה שימונה מטעם התוכנית.  –דוח ביקורת ע"י הלומד  –כתיבת עבודה מסכמת  •

 סטודנטים.  2-3הפרקטיקום יבוצע בקבוצות של  •

 

בת  הלשכה והמשתתפים  אישור  את  ולקבל  הפרקטיקום  את  עצמם  עבור  לתאם  מחויבים  יהיו  כנית 

 לפרקטיקום שתואם.  

 תסייע באיתור מקומות לפרקטיקום ללומדים שלא יצליחו בתיאום כאמור.  ת המבקרים הפנימיים לשכ

 

 או להציג אסמכתאותכנית נדרשים להשלים במהלך לימודיהם בתוכנית ומשתתפי הת: קורסי תשתית 

 הבאים:בהצלחה  את הקורסים האקדמיים  סיימו ש

o  ש"ס לפחות  2כלכלה, בהיקף 

o  ש"ס לפחות 2סטטיסטיקה, בהיקף 

o  ש"ס לפחות 2בהיקף   –חשבונאות/ניתוח דוחות כספיים 

משתתפים הנדרשים להשלמות כאמור שכ"ל  בגין קורסי התשתית אינו כלול בשכ"ל של התוכנית.   •

 כלומדים מן החוץ. יוכלו ללמוד בקורסי האוניברסיטה 

 

 שיטת הלימוד  
 

 ביקורת   מהמציאות בשטח באמצעות ניתוח מקרילמידה ידע תאורטי ו משלבתלמידה סדנאית ה

 מהארץ ומהעולם.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 התוכניתמתכונת 
 

 

  .פרקטיקום מונחהשעות  150 –כשעות לימוד אקדמיות ו 140, שעות 290   כניתהתוהיקף 

 

   החל מסמסטר א' תשפ"ב )אמצע סמסטר( , סמסטר ב' תשפ"ב וסמסטר א' תשפ"ג.  ;:     שלושה סמסטרים  Iחלק  

 המשתתף.ליווי מובנה ומונחה של הפרקטיקום בשדה המבוצע ע"י החל מסמסטר א' תשפ"ג , ביצוע ו:    IIחלק 
   

 אקדמיות.  שעות 4מפגשים של , 17:00-20:15, בין השעות  שני ימי   יום הלימודים
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב  מקום הלימודים

   2021בנובמבר  22 פתיחה מועד

 

 

 שכר לימוד לתוכנית ותשלומים נוספים
 

 ₪ אינם כלולים בשכר הלימוד   350דמי רישום בסך  ❖

  ₪  9,500, (   תשפ"ג –תשפ"ב )לתוכנית שכר הלימוד  ❖

תשתית, אין  /₪ בכפוף לעמידה בקורסי הקדם  6,000שכר לימוד לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,   ❖

 כפל הנחות . 

 

, חוץ ללימודי המרכז האוניברסיטאיתאם למדיניות התשלומים של הלפני תחילת הלימודים וב יוסדרתשלום שכ"ל 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

 בהתאם  להנחהזכאים  ,, סגל האוניברסיטה, גמלאים ואוכלוסיות נוספותאוניברסיטה בוגרי

 http://bit.ly/2TKXK3hשל המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בקישור : למדיניות ההנחות 

 

שכ"ל  בגין קורסי התשתית אינו כלול בשכ"ל של התוכנית.  משתתפים הנדרשים להשלמות יוכלו ללמוד הערה: 

 בקורסי האוניברסיטה כלומדים מן החוץ. 

 

 בלה  תנאי ק

 בעלי תואר ראשון לפחות   ❖

 ג' באוניברסיטת בן גוריון בנגב.  -סטודנטים בשנה ב'   ❖
 

 מקרים מיוחדים יועברו לאישור וועדת חריגים  ❖
 יש לשלוח קורות חיים  –קבלה  ת עמידה בוועד ❖

 

 ת התוכנידרישות 
 

 ( 80%נוכחות מלאה בשיעורים )לפחות  ❖

 עמידה בהצלחה  בדרישות האקדמיות של המסלול . ❖

 . התוכניתועמידה במטלות  קריאת חומר תיאורטי, ים השתתפות פעילה בשיעור ❖

  

http://bit.ly/2TKXK3h


 

 

 

 ה:תנאי לקבלת תעוד
 

 ואר אקדמי ועמידה בכל התנאים האקדמיים במסגרת התוכנית ללימודי ביקורת פנימית.  סיום ת
 

 

 נוסח התעודה:   
 

 כנית, תוענק בסיום הלימודים ותשל האשר יעמדו בדרישות האקדמיות ם משתתפיל

 ישראל והאוניברסיטה".    IIAתעודת "בוגר תכנית לימודי תעודה בביקורת פנימית מטעם לשכת המבקרים הפנימיים  

 בתעודה זו תירשם גם שנת הניסיון בביקורת פנימית. 

 

 

 בוגרים : לומדים ולזכאות נוספת ל
 

הת של  לסטודנטים  תאפשר  הפנימיים   המבקרים  בלשכה, ולשכת  כחברים  הלימודים  במהלך  להתקבל  כנית 

 ל במשך תקופת לימודיהם באוניברסיטה.בכפוף להוראות תקנון הלשכה ובתשלום מוז

 

 CIAכנית כבעלי שנת ניסיון בביקורת פנימית לצורך הגשה לבחינות  ותכיר בבוגרי התלשכת המבקרים הפנימיים    

)מבקר פנימי מוסמך( ומבחינת חוק הביקורת הפנימית, וכן תעניק לבוגרים הנחה מיוחדת במחיר של קורסי הכנה 

 שייערכו על ידי הלשכה.  CIAלבחינות הבינלאומיות של 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לפרטים והרשמה

 08-6477386, פקס: 08-6472626קווי: טלפון רב 

 www.bgu.ac.il/uces, אתר אינטרנט: uces@bgu.ac.ilדוא"ל: 

 3, קומת קרקע, חדר 30המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין  

 __________________________________________________________________ 

נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף  

 www.bgu.ac.il/ucesנהלי הרשמה ולימודים בכתובת: 

 
 

mailto:uces@bgu.ac.il
http://www.bgu.ac.il/uces
http://www.bgu.ac.il/uces

