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,פתיחהדברי 

המקצועיים  התקנים וסקירת 

המעודכנים

12.1.23

הכנס המקצועי השנתי

דורון רונן
CIA ,CRMA ,QAR ,CRISC, ח"רו

CSX-F ,CDPSE ,CFE ,MA ,LLM

ר הוועדה המקצועית"נשיא ויו
ישראל IIAלשכת המבקרים הפנימיים 

העולמית מהלשכה הוקרה תעודה*

השתלמויותו לימודים כנסים1.

  מנחים וקווים מקצועיות הנחיות ,תקנים2.

חברתיות רשתות ,אתר ,עת כתב :ופרסומים מידע3.

הפנימית הביקורת חוק :חקיקה תיקוני4.

בעתיד המבקר דמות :אסטרטגיה ועדת5.

פ"מ בונוס ,בוחנים ועדת/ם"נש ץ"בג .חברים הגנת6.

חברים של מקצועיות לשאלות מענה7.

אקדמיה ,אחיות לשכות ,רגולטורים עם קשר8.

נוספים ופורומים ועדות פעילויות9.
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Affiliation Recognition Program –
Membership Excellence – IIA Israel
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)1(כנסים לימודים והשתלמויות . 1

5

:השתלמות אירועי 21 קיימנו 2022 בשנת
וסדנאות קורסים   9•

עגולים שולחנות ,וובינרים ,עיון ערבי 6•

באקדמיה לימודים תכניות   4•

כנסים   2•

בראשותבראשותבראשותבראשות, , , , לוועדהלוועדהלוועדהלוועדהתודה תודה תודה תודה 
דורון רוזנבלום וניר אבנוןדורון רוזנבלום וניר אבנוןדורון רוזנבלום וניר אבנוןדורון רוזנבלום וניר אבנון

6

 תעודה ולימודי ושניים ראשונים לתארים אקדמיות תוכניות :אקדמיה•
  תואר( חיפה 'אוני ,גוריון-בן 'אוני ,אריאל 'אוני :אקדמיים מוסדות במגוון

.)תעודה לימודי וגם ,שני

:  Certification/הסמכה  .Certificate  Vs/הסמכית•
Available Certificates: COSO IC (Internal Control Integrated Framework), 
COSO ERM, ITGC, Data analytics, Financial services

)2(כנסים לימודים והשתלמויות . 1
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)3(כנסים לימודים והשתלמויות . 1
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:משולחן הוועדה המקצועית. 2

הנחיות מקצועיות וקווים מנחים, תקנים

9

:פורסמו

ץ"כנתהמבקר הפנימי  :הנחיות מקצועיות•

:קווים מנחים•

)הקורונה(התנהלות הביקורת הפנימית בעת משבר –

בראי תקנות הגנת הפרטיות פ"בביצוע –

)ESG(בדיווח על קיימות  פ"בתפקיד  :נייר עמדה•

  :תרגום•

)Lines 3(מודל שלושת הקווים –

IIA -מילון המונחים של ה–

:בעבודה

"הפנימי למבקר אופציות הענקת" עמדה נייר•

הבינלאומיים המקצועיים התקנים של )ופורמט תכנים( עדכון :צפי

,  ,  ,  ,  תודה לוועדהתודה לוועדהתודה לוועדהתודה לוועדה
בראשות דורון רונןבראשות דורון רונןבראשות דורון רונןבראשות דורון רונן

- תקנים פי-על הגדרה .א

  של ואובייקטיבית תלויה בלתי פעילות הינה פנימית ביקורת
  ערך להוסיף מיועדת אשר ,וייעוץ )Assurance( הבטחה
  את להשיג לארגון מסייעת היא .הארגון פעולות את ולשפר

  הערכה לשם ,וממוסדת שיטתית גישה בהבאת מטרותיו
  ,בקרה ,סיכונים ניהול תהליכי של האפקטיביות ושיפור
.תאגידי וממשל פיקוח

)IIA "Definition of Internal Auditing"(

  התקנים פי-על נערכת ,בהגדרתה ,הפנימית הביקורת
.פנימית לביקורת המקצועיים

10

:הוועדה המקצועית. 2
תכלית עבודת הביקורת הפנימית
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- 4/2023 התקנים להגדרת ראשונה "הצצה" .ב

IIA "Purpose of Internal Auditing (Domain I)"

11

V1: The purpose of internal auditing is to enhance the value
of an organization and to strengthen the organization’s
credibility with its stakeholders. Internal auditors achieve
this purpose by providing objective assurance, insight, and
advice.

  אמינות את ולחזק הארגון ערך את להגביר היא הפנימית הביקורת תכלית

  ידי על זו תכלית משיגים פנימיים מבקרים .שלו העניין מחזיקי מול הארגון

.עצה ומתן תובנה ,אובייקטיבית הבטחה מתן

V2: Internal auditing enhances the organization's success by
providing the board and management with objective
assurance and advice.

תכלית עבודת הביקורת הפנימית: IIASB/הוועדה המקצועית. 2
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ביקורת פנימית בתחום הפיננסי -' א

ביסוס לרשום הכנסה הוצאה•

תשלומים/ עבודה לפי נהלים לגבי תקבולים•

סמכויות ביצוע•

'אבטחה פיסית וכד•

ביצועים/ביקורת תפעולית -' ב

חוקיות•

סדירות•

אפקטיביות, חיסכון, יעילות•

הרחבה -' ג

מידע) טכנולוגיות(ביקורת מערכות •

]'וכד IOT, כולל סייבר -כיום[אבטחת מידע •

)מיחשוב+ תקשורת (תקשוב •

הגנת [ ESGקיימות : תחומים נוספים•

...,]בטיחות, הסביבה

SOX ,COSO... נפילת אנרון -' ד

"ניהול סיכונים"מכאן התפתחות טבעית לכיוון •

חדשנות, תפישות מתודולוגיות –' ה

)לא רק בדיעבד(ביקורת בזמן אמת •

)פלט/לא רק קלט(ביקורת בתהליך •

)(Continuous Auditביקורת מתמשכת •

...IOT, AI, RPA, סייבר: חדשנות•

Culture Risk -ביקורת סיכון תרבות•

לארגון אמיתימתן ערך מוסף  –והכי חשוב •

המבקר העתידי -' ו

Trusted Advisor... יועץ] חלקנו כבר שם[•

")עם כוונה" -דגש מיוחד (מתן ערך מוסף •
• From “Hunting” to “Gardening”: 

Gardner of Governance

Agent of Change(s)סוכן שינוי •

על כך עובדת ועדת אסטרטגיה  **

בראשות גיל בר

ודמות המבקר בעתיד, שלבי התפתחות מקצוע הביקורת הפנימית. 5
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רגולציה, הגנת חברים. 6

15

המדינה שירות נציבות 'נ הפנימיים המבקרים לשכת 6267 ץ''בג1.

צפת הרפואי המרכז - פנימי מבקר למינוי מכרז2.

  הביקורת ליחידת מידע - שופטים ציבור פניות נציב לגבי ללשכה פנייה3.
המשפטים במשרד

  המשפטים במשרד מקצועית יחידה מנהל4.

)מקומית רשות( ממנו מידע ומניעת מישיבות מבקר הדרת5.

,  ,  ,  ,  נירית גור אריה אלקלעינירית גור אריה אלקלעינירית גור אריה אלקלעינירית גור אריה אלקלעי, , , , תודה לאורן שחרתודה לאורן שחרתודה לאורן שחרתודה לאורן שחר
ד ירון הרמן  ד ירון הרמן  ד ירון הרמן  ד ירון הרמן  """"ועוועוועוועו, , , , קוריאטקוריאטקוריאטקוריאטיוגב יוגב יוגב יוגב 
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מענה לשאלות מקצועיות של חברים. 7

17

הבת בחברת פ"מ-ה של העבודה סקירת – אם חברת פ"מ1.

ערים באיגוד ביקורת לבצע מקומית רשות מבקר סמכות2.

  הפנימית הביקורת בדוחות לעיין החשבון רואה בקשת3.

הביקורת בדוח המבוקר התייחסות שילוב4.

צוותו או ראשי פנימי למבקר שונים במכרזים סף תנאי ]פניות מספר[5.

העובדים בוועד ביקורת יחידת עובד פעילות6.

תודה לוועדה בראשות אורן שחרתודה לוועדה בראשות אורן שחרתודה לוועדה בראשות אורן שחרתודה לוועדה בראשות אורן שחר
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אקדמיה, לשכות אחיות, רגולטורים: קשרים. 8

19

ישראל כנסת פנימי מבקר לגבי בוחנים ועדת1.

15.11.22 )חיפה 'אוני( הפנימית הביקורת לחוק שנה 30 כנס2.

22.11.22 הממשלתיות 'החב רשות עם ממשלתיות בחברות ראשיים מבקרים פורום מפגש3.

30.11.22 ל"צה מבקר ליחידת עשור כנס4.

6.12.22 הציבורי במגזר ראשיים פנימיים מבקרים עבור מקצועי עיון יום :המדינה מבקר משרד5.

::::תודה לתודה לתודה לתודה ל
דורון רונןדורון רונןדורון רונןדורון רונן, , , , קוחלניקוחלניקוחלניקוחלניאלון אלון אלון אלון , , , , גרשון לוינסקיגרשון לוינסקיגרשון לוינסקיגרשון לוינסקי, , , , עופר שריגעופר שריגעופר שריגעופר שריג, , , , דניאל שפיראדניאל שפיראדניאל שפיראדניאל שפירא

20

תודה לכל מי שתרם לכנס זה 

אבנון וניר רוזנבלום דורון בראשות הכנס ועדת•

ועדי אינה -הלשכה צוות•

יפית ,נטלי :ומחשבים אנשים -ההפקה•

המרצים•

החסות נותני•

המשתתפים לכם – וכמובן•
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?ומה אתם רוצים

:השונים בנושאים ובקשות רעיונות ,סיוע מכם לקבל נשמח

ות/לוועדה הצטרפות•

והשתלמויות לכנסים נושאים•

המקצועית לפעילות נושאים•

האתר לשדרוג בקשות/רעיונות ,העת לכתב מאמרים•

•...

21

12 January 2023

Doron Ronen
CIA, CRMA, QAR, CPA, CRISC, CSX-F, CDPSE, CFE, MA, LLM

IIA Israel President

IIASB (Standards Board) Member
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Agenda

A. The IPPF Evolution Project – Goals and Progress

B. Proposed New Standards 

C. Proposed New Topical Requirements and New IPPF 

Structure 

D. Plan Forward

24

International Internal Audit Standards Board 

and Project Team 
J. Michael Peppers, CIA, QIAL, CRMA, Chair | Texas, USA

Manoj Agarwal, CIA, CRMA | Mumbai, India

Farah G. Araj, CIA, QIAL | North Perth, Australia

Stephen Donald Stanley Coates, CIA, CGAP, CRMA | Wakerley, 
Australia

Fábio de Figueiredo Pimpão, CIA, CCSA, CRMA | Michigan, 
USA / Brazil

Naji Fayad, CIA, CCSA, CRMA | Riyadh, Saudi Arabia

Marthin Johan Grobler, CIA, CRMA | Cape Town, South Africa

Peter Hartog, CIA | Amsterdam, Netherlands

Kenneth Henry | Florida, United States

Shu-Lung Hsu, CIA, CCSA | Hsinchu, Taiwan (Greater China)

Bailey Jordan, CIA, CRMA | North Carolina, USA

50

Hans-Peter Lerchner, CIA, CRMA | Wien, Austria

Jodie Lobana, CIA | Ontario, Canada

Harriet Richardson, CIA, CGAP, CRMA | Washington, USA

Doron Ronen, CIA, CRMA | Givataim, Israel

James A. Rose, CIA, CRMA | Kentucky, USA

Elizabeth Sandwith Yeadon | West Yorkshire, United Kingdom

Angela Simatupang, CIA, CRMA | Jakarta, Indonesia

Dominique Vincenti, CIA, CRMA | California, USA

Julia Wyckoff, CIA | California, USA

Hajime Yoshitake, CIA, CCSA, CFSA, CRMA | Hagrareyama-city, 
Japan

** Urton Anderson, Ph.d., CIA, CRMA, CGAP, CFSA | Kentucky, 
USA

** Paul Sobel, CIA, QIAL, CRMA  | Georgia, USA

* Lily Bi, Ph.D., CIA, QIAL, CRMA, CISA, EVP Standards and 
Certifications | IIA Headquarters

Project Management 
Christine Hovious, CIA, QIAL, CRMA, IIASB Liaison | IIA 
Headquarters
Lauressa Nelson, Internal Audit Practitioner, IIASB Support | 

IIA Headquarters
* Executive Sponsor and Leadership

** Senior Advisors and former IIASB Chairs
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Keep up with the latest developments!

For the most current information, visit 

https://www.theiia.org/ippfevolution

51

,  מהכנס תהנו
!לרשותכם -והנהלת הלשכה אני 

CIA ,CRMA ,QAR, דורון רונןח "רו

ישראל IIAנשיא לשכת המבקרים הפנימיים 

52
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?שאלות

CIA ,CRMA, ח דורון רונן"רו

ישראל IIAנשיא לשכת המבקרים הפנימיים 

doron-ronen@ronencpa.co.il
53


