
-גישות חדשניות–ממשל תאגידי 
מעל ומעבר  -ראיה מערכתית

לציות



ביקורת ממשל תאגידי
בדיקת  -הגישה המסורתית

:ציות
החוקלהוראותציות
לרגולציהציות
התאגדותלתקנוןציות
!?מספיקזההאם



IIA 2110-ממשל תאגידי-תקן מקצועי
וליתן המלצות מתאימות  , הביקורת הפנימית חייבת להעריך את תהליכי הממשל התאגידי של הארגון

:לצורך , לשיפורם

.קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות❑

.פיקוח על ניהול סיכונים ובקרה❑

.קידום אתיקה וערכים נאותים בארגון❑

.הבטחת ניהול אפקטיבי של ביצועים ושל נשיאה באחריות❑

.  דיווח על מידע אודות סיכונים ובקרה לגורמים המתאימים בארגון❑

נותני  , המבקרים החיצוניים והפנימיים, תיאום פעולות הדירקטוריון❑
והעברת המידע ביניהם, וההנהלה( קו שני) שירותי הבטחה אחרים

מעל ומעבר לציות-סיכונים ובקרה ,דיווח , בתחום ממשל תאגידי אנו נדרשים להעריך תחומי תפעול 



:מודל שלשת הקווים -IIA

הבטחה בלתי תלויה  הביקורת הפנימית מספקת 
ואובייקטיבית וכן עצה לגבי נאותות ואפקטיביות

הממשל התאגידי

הכמעטהאובייקטיביהגורםהיאהפנימיתהביקורת❖
הדירקטוריוןאתהמשרתיחיד

אובייקטיביחיישןמהווההפנימיתהביקורת❖
והשטחהניהולברמתהנעשהעללדירקטוריון



הדגשים באשר לתפקיד הדירקטוריון-בקרה פנימית-מודל קוסו
THE-מלמעלההטון TONE AT THE TOP

CONTROL-הבקרהסביבת ENVIRONMENT

מפגיןאכןהארגוןהאםלבחון,היתרבין,הדירקטוריוןתפקיד1.
אתייםוערכיםליושרהמחויבות

מיושמיםאכןקבעשהדירקטוריוןוהסטנדרטיםהמדיניותהאם.2
ומוטמעים

מההנהלהעצמאותמפגיןהדירקטוריוןהאם.3
.פנימיתבקרהויישוםפיתוחעלכראוימפקחהדירקטוריוןהאם4.
...ועוד5.

התאגידיהממשלבחינתבמסגרתהפנימיתהביקורת:מכךהנגזרת
אלההדגשיםלשפרואףלהעריך,לבחוןצריכה



דוגמאות  לביקורת פנימית חדשנית בתחום ממשל תאגידי                            

ביקורת רכה=סיכוני ממשל תאגידי = סיכוני תרבות ארגונית  בחינת 

"  אוכלת את האסטרטגיה הארגונית לארוחת בוקר( לא טובה) תרבות ארגונית "-פיטר דרוקר

התרבות הארגונית שבפועל-תפקידנו לחשוף לדירקטוריון פערים בין התרבות הפורמלית לבין התרבות בשטח

 conduct risks-סיכוני התנהגות1.

אם ישנה נכונות לעוות דיווחים  ומדדי ביצועה-למעלהמלמטהאיכות הדיווחים 2.

חוסר אמון בקוד האתי3.

חוסר אמון באשר להגנת חושפי שחיתות4.

(ס וצהל"ראו דוח מבקר המדינה על שב)חוסר אמון באשר להגנת חושפי הטרדות מיניות 5.

?מפקח ,מוליך , משפיע,האם הדירקטוריון מנהיג , האם מוטמע, האם ישנו-הערכה של הטון מלמעלה6.



הדגמה-המבקר כיועץ וסוכן שינוי

תפקיד וועדת הביקורת לקבוע הסדרים לגבי אופן : "חוק החברות קובע

הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול עסקיה 

"  ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו

על בסיס מיטב , לסייע  לוועדת הביקורת  ולדירקטוריון : המשימה

באשר לסדרי  ,  benchmarking-המידע והרגולציה בעולם המערבי

הטיפול הנאותים בתלונות עובדים



:מטלת יועץ וסוכן שינויהדגמה של -המשך
:השוואתי מבוסס  עקרונות ותקני רגולציה מקובלים במערבדוח יועץ –הגנת חושפי שחיתות -המשימה

המידע בתקשורת" יתפוצץ"הצורך בהצהרת מדיניות שחושפי שחיתות מהווים מקור להגנה לארגון   בטרם •

הצורך בהצהרת מדיניות  שחושפי שחיתות ואי תקינות  ארגונית  הם מקור המידע הראשון במעלה למידע על  •

שחיתות וחריגות מהותיות בארגון

תקינות-גלי  חשיפת שחיתות ואי-על הארגון לעודד בריש:SPEAK UPשלהצהרת מדיניות •

חושפי שחיתות חוששים  כי , הגנה מפני התנכלות( במגבלות מסוימות)תפקיד הארגון להבטיח לחושפי שחיתות   •

.להתלונן ולהיחשף עקב חשש להתנכלות

נותני שירותים  ולקוחות, ובהם גם ספקיםעל הארגון להבטיח  אנונימיות וסודיות לחושפי השחיתות  •

על הארגון להבטיח קווי תקשורת שונים המבטיחים סודיות ואנונימיות  •

הצורך במדיניות ברורה של הדירקטוריון  על  –THE TONE AT THE TOP-על חשיבות השדר מלמעלה: המסר של הדוח•

!!הצורך  בשדר ברור של ממשל תאגידי : בלוויית פעולות ליישום הטמעה וניטור



:הרחבות-המבקר כיועץ וסוכן שינוי

:הבאות למגמות אסטרטגיה וניהול בדוחות  יועץ את הדירקטוריון האם  לא ראוי לחשוף 

דגש על הסיכויים  -שינויי אקלים; טלנטיםטיפוח , סיכוני נטישה, שֹונּות והכלה-ESGמגמות  •

ועל סיכוני רגולציה שבעתיד הקרוב יחולו 

משקל הדירקטורים רואי  החשבון ועורכי הדין מול הצורך  : מגמות בהרכב הדירקטוריון העתידי•

-מבקר פנימי בכיר-הצורך בדירקטור ; הצורך במומחה לסייבר וטכנולוגיה;במיומנויות אחרות 

הגברת משקל הנשים  ;כחבר בוועדת הביקורת 

יצירת רוח של חדשנות ארגונית והגברת  ;שיטות וכלים-   resilience-יצירת חוסן ארגוני•

סיכונים   -התמודדות עם סיכונים פורצים;משחקי מלחמה ;שולחן ניהול משברים ; הגמישות 

.  מאקרו כלכליים  וגאופוליטיים

שיפור של  ישיבות ותהליכי קבלת החלטות : כגון, שיטות ניהול חדשניות •



הדירקטוריוןשלתפקודוהערכת:רגישותסוגיות

הדירקטוריוןתפקודאתלהעריךבנקאייםותאגידיםבנקיםשלדירקטוריוניםמחייבישראלבנק

לדוגמאשאלוניםהוציאההממשלתיותהחברותרשות

לחיזוקככליהדירקטוריוןעבודתאפקטיביותאתבודקתשהיאהצהירהבישראלגדולהעסקיתחברה

.הדירקטוריוןעבודתאפקטיביותרמתבדברסדורותביקורותבחברהקיימותוכי;התאגידיהממשל

.המבקרליווי/בסיועעצמושבודקעצמוהדירקטוריוןידיעלוכןהפנימיהמבקרידיעלנעשותהביקורות

השארבין,החברהשלהעסקיבניהולליקוייםעללעמודהביקורתוועדתתפקידכיקובעהחברותחוק

החברהשלהפנימיהמבקרעםהתייעצותתוך

שלתורפהנקודותעללפחותותצביעותבחנושוטפיםבדוחותלחלופיןאו;?בנדוןסיועתציעו-תעזוהאם

.....?מלמעלההטון



סיכום

גם בדוחות מקובלים ניתן להוסיף המלצות יועץ  ; "דוחות יועץ וסוכן שינוי"דוחות הביקורת יכולים להיות 

לדרג הדירקטוריון  

הציעו סיוע ישיר לדירקטוריון  ;חושו באווירה . ר הדירקטוריון"ר ועדת הביקורת וגם של יו"נא דפקו על חדר יו

ציינו שאתם החיישן האובייקטיבי של הדירקטוריון באשר לאיכות הניהול ולתרבות הארגונית ; בעבודתו

שבשטח

...מה מתחדש בעולם הניהול  -Benchmarkingהשוואה " : דוח יועץ"ערכו -התחילו בצעד ראשון  

היכנסו לבחינת התרבות הארגונית

הבקרה  והממשל התאגידי, הדיווח , העלו חדשנות רעיונית  ויעוץ לשיפור הניהול 

...אולי תגיעו גם לסייע בהערכת תפקוד הדירקטוריון 

....המעז מנצח " ...בקטנה" התחילו 



בעז ענר

בוגר המכללה לביטחון לאומי;CIA ;MA;רואה חשבון מוסמך  •

2011-" אביר איכות השלטון "תעודת •

משרד מבקר המדינה-ל"לשעבר משנה למנכ•

.התמחות בביקורת פנימית-תואר שני –מרצה : 1997-2017אילן -אוניברסיטת בר•

למבקרים פנימיים של משרדי  , ביקורת פנימית-לימודי תעודה : 1990-2018-המרכז הישראלי לניהול•

ממשלה

סדנאות בתחום הביקורת הפנימית -לימודי תעודה: עד היום-1995-אוניברסיטת חיפה •

סדנאות ביקורת פנימית מתקדמת-מרצה: לשכת המבקרים הפנימיים•

כתב העתמערכת חבר ; חבר ועדת השתלמויות וכנסים: לשכת המבקרים הפנימיים •

•boazaner@gmail.com-0506232504
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