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תיראה  לדעתכםכיצד 

הביקורת הפנימית בשנת  

2030?

כמו היום –ללא שינוי  .א

שינוי קל  .ב

שינוי מהותי   .ג

2030



2030
הכשרות מקצועיות , אילו מיומנות

וכלים יידרשו מהמבקר הפנימי 

?2030בשנת 



,  על מנת לנסות לתת מענה לשאלה

גיל בר גיבשנו צוות  

אהוד אמינפור

דורון רונן  

דורון רוזנבלום

מרגלית שפברבר 

הילה בר הויזמן  

חן הרייתי

דרור בר משה

אורית שבתאי

אלון עמית  

גלבוע וייספייש

ליאור סגל

מלכה דרור 

בעז ענר

חברי הצוות מייצגים את מרבית אוכלוסיות המבקרים  •

הפנימים והגופים המבוקרים

ומיקור חוץ,שכירים•

צעירים  /וותקים•

גופים ללא כוונות רווח, גופים עסקיים•

,  קמעונאות, תעשייתים, פיננסים,ארגונים ממשלתים•

רשויות מקומיות, טכנולגיה

תודההזדמנות להגיד 



5

זיהוי טרנדים  

רלוונטים 

...  2030המסע לשנת 

מיפוי טרנדים  איסוף מידע גיבוש מתודולוגיה

הגדרת קבוצות  

השפעה על  

הביקורת הפנימית 

גיבוש תוכנית  

פעולה 

פרסום והוצאה  

לפועל 

דיון בהשפעת  

הטרדנדים על  

תחומי הביקורת 



יוקר המחייה ומצב כלכלי 1.

עתיד החתיכות2.

זמן אמת 3.

שקיפות4.

.5Fake Data

המרכז החדש6.

גלובלימקומי לעומת 7.

אובדן אמון  8.

ירארכיההנפילת ה9.

חוויות רגשיות10.

מציאות רבודה11.

.12IoT

מחשוב ענן 13.

אוטומציה 14.

כלכלה שיתופית  15.

מגה מגמות שעשויות להשפיע על הארגון בעתיד 

הנראה לעין



נצטרך לשנות תהליכים ואפילו מודלים כדי , משך הביקורות יצטרך להתקצר

. לעמוד בלוח הזמנים

המוצרים  , ביקורת זריזה, "ביקורת מקוונת"הביקורת תנוע יותר ויותר לעבר 

.יהיו ממוקדים יותר ופחות רשמיים

הדבר עשוי ליצור עמימות בין תפקיד הקווים השני והשלישי ויעלה שאלה לגבי  

.הצורך בשני הקווים

כאן ועכשיו 
המגמה של רצון לקבל את מה שאנחנו רוצים  

.עכשיו תימשך

עשוי להשפיע על עבודת  " כאן ועכשיו"כיצד 

?  הביקורת הפנימית



הביקורת הפנימית נמצאת  

בצומת דרכים



שממה

לא משמעותית  /לא רלוונטית

קיימת רק כי הרגולציה מחייבת  

נושאים זניחים/עוסקת בנהלים

19-שיטות עבודה של המאה ה



שותפה לדרך

מוערכת 

רלוונטית

מתחשבים בדעתה  

עוסקת בנושאים המהותיים לפעילות

מלווה את מקבלי ההחלטות

.....מתקדמת 



?  לצומת מה דוחף את הביקורת הפנימית 

טרנדים

דרישות בעלי 

העניין  
משאבים 

טכנולוגיה

הביקורת  

הפנימית  



2030הביקורת הפנימית בשנת 

דיעה אישית  

מהות הביקורת  

הפנימית  

,  מיומנות

והכשרה  כלים 

עבודת  

הביקורת  



הביקורת הפנימית הגדרה ומהות 

2030-ב



הביקורת הפנימית הגדרה ומהות 

2030-ב

ציות 

ייעוץ

שותף עסקי   Reactive

Proactive

Predictive

עוסקת 
במהות 

בנושאים  
מורכבים 



ייעוץ–ציות 

מציותמעבר 

לייעוץ

הביקורת  הגדרה ומהות 

2030-הפנימית ב



הביקורת  הגדרה ומהות 

2030-הפנימית ב



הביקורת הפנימית   צוות

2030-ב



הביקורת הפנימית   צוות

2030-ב

הרכב  גודל אופי
אופן והיקף 

העסקה  



צוותי ביקורת קטנים 

יותר  

הביקורת הפנימית  צוות

2030-ב



הרכב  

הצוות 



המיומנויות שלכם   /אם ההכשרה

:היא בתחומים הבאים

,  כלכלה, ראיית חשבון, ביקורת

הנדסת תעשיה , משפטים, ס"מנע

......וניהול תרימו את היד 

,AI ,BigData,  טכנולוגיה,  ייעוץ

,  איסוף מודיעין,  יכולת אינטגרציה

Fake Data  ,מציאות רבודה   ,

מודלי העסקה  , עבודה עם מומחים

אחרים   

.....מיומנויות וכלים בעתיד 



 In House/ מיקור חוץ 

מעבר למיקור חוץ למעט 

במקומות שהרגולטור יחייב  

מינוי פנימי  



הביקורת  עבודת

2030-הפנימית  ב

משולבת  

החלטות/בתהליכים

הסתכלות  

כוללת  

חיבור 

'של נק

מבוססת 

DATA

טכנולוגיה
AI

זמני 

תגובה 

נוכחת 

בשוטף 

התמחויות 

מודלי העסקה



? מה יקרה בדרך 



מלחמת
הקווים 



שינוי בתפיסה  



שינוי דורי 

(מבקרים ראשים)



טכנולוגיה•

התמחות  •

כלים ופחות ניסיון ושינון/תהליכים •

רכישת כלים 

ומיומנויות  



טכנולוגיה



שינוי ברמת מקצוע



מעורבות

רגולטורים  



הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד  

היא ליצור אותו 

הצטרפו אלי למסע אל העתיד
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