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  שיטות ותהליכים בביקורת הפנימית, תקינה 71-419-39
  ח" תשס–' שנה א , ש" ש2, ש" ש1 , קורס חובה, קורס בחירה

  שלומית גלר' גב
  .com.lgmai@shlomit01 : ל"כתובת דוא

  
   :הקורס ומטרתתיאור 

ההנהלה , בד בבד עם הדירקטוריון, הביקורת הפנימית הינה אחת מאבני הבניין של השלטון התאגידי בארגון
  . הבכירה והביקורת החיצונית

אשר , לביקורת פנימיתהבינלאומיים פי התקנים המקצועיים -נערכת על, בהגדרתה, הביקורת הפנימית
בהיבט של בדיקת תקינותן של פעולות הארגון , ם ייחודיים להמטילים על הביקורת הפנימית חובות ותפקידי

ניהול תקין וטוהר , )תוספת שלי(הגינות כלפי הסביבה, יעילות אפקטיביות, חיסכון, סדירות, חוקיות: של
  .מידות

, פעילות הביקורת הפנימית חייבת להיות מצוידת וניזונה במקורות כראוי, בכדי לעשות זאת באופן יעיל
  . וחייבת לעקוב אחר המתווה המוכר והבינלאומי לביקורת הפנימית, אנשי מקצוע כנדרשמאוישת ב

, ובארגונים מגוונים במטרות, פעילויות הביקורת הפנימית מתבצעות בסביבות תרבותיות ומשפטית מגוונות
דה עמי, עם זאת, הבדלים אלה יכולים להשפיע על עבודת הביקורת הפנימית בכל סביבה, בגודל ובמבנה

  . באחריות המוטלת עליהםישאוכדי שמבקרים פנימיים , בתקנים המקצועיים של המקצוע היא חיונית
  (PPFהלשכה העולמית של המבקרים הפנימיים של ) IIA )Institute of Internal Auditorsמסמכי היסוד 

(Professional Practices Frameworkם ישראללשכת המבקרים הפנימיישל ההנחיות המקצועיות ו ,
  : כוללים את,  המותאמים לחוקים ולסביבה המיוחדת של עבודת הביקורת הפנימית במדינת ישראל

PPF :יישום ונוהלי יעץ, ביצוע, תכונות: תקנים מקצועיים, הקוד האתי, הגדרת המקצוע  
, גילויי דעת,  המתורגמים לעבריתPPF מסמכי ה :מועצה מקצועית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

 .הנחיות מקצועיות
, הקורס נועד לתת לסטודנט ידע והבנת הבסיס המקצועי של הביקורת הפנימית הכולל את  הגדרת המקצוע

   . המקצועיואת ייעודלמלא של המבקר הפנימי ההנחיות המקצועיות לצורך היכולת , התקינה הבינלאומית
  :חובות הקורס

      20%  :  נוכחות
  10%: ניםהשתתפות בדיו

  70%     : מבחן
  ).ברירתי-שאלון רב(הבחינה תהיה בשיטה אמריקאית 

  
  מספר שעורים לכל נושא + רשימת קריאה לכל נושא  + נושאי הקורס

  נושאי הקורס מבוססים על התקנים המקצועיים וההנחיות המקצועיות לביקורת פנימית
  הביקורת בעידן השלטון התאגידי  .א

ח " ורוהדירקטוריון, מבקר המדינה,  רגולאטור: לגופי פיקוח ובקרה בין המבקר הפנימייחסי גומלין 
 .חיצוני

 . הביקורת בארגוןמיצוב 
 התקנים המקצועיים  .ב

 . של הביקורת הפנימיתתכלית ומטרותערכי ליבה , חזון 
 התקנים המקצועייםו נוהלי היעץ , הקוד האתי,הגדרת מקצוע:  IIA -מסמכי היסוד של ה  
 ת הביקורת לניהול תקין וטוהר מידות בארגוןתרומ  .ג

   .ניהול תקין וטוהר מידות 
 .הונאות ומעילות 
 .תלונות הציבור וקבילות עובדים 
  .אבטחת איכותניטור ו, תהליכי שיפור  .ד

 מבדקי איכות בפעילויות הביקורת הפנימית 
 כתיבה ועריכה של דוח ביקורת,כלים ושיטות לגיבוש 
 ביקורת ביצוע הביקורת כללים מנחים לגיבוש דוח ה 
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  רשימה ביבליוגרפית
 "ריכוז התקנים וההנחיות המקצועיות"חוברת  .1

  )460159(קב . לשכ657.458בספרית כלכלה 
 
 1992 - ב"חוק הביקורת הפנימית התשנ .2

  )478040 (11258תדפיס 
 
 חוק יסוד מבקר המדינה .3

  )363135 (5634תדפיס 
  
 1958-ח"תשי) נוסח משולב(חוק מבקר המדינה  .4

  )352310 (5372תדפיס 
  
 1999- ט"חוק החברות התשנ .5

  )417781(תדפיס 
  
, 1999, נתניהו. ד, גלר.ש, "כתיבה ועריכה של דוח ביקורת, כלים ושיטות לגיבוש, איך נולד דוח ביקורת" .6

 .לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
  )460170(אי . גלר657.452

  
 .ימיים ישראללשכת המבקרים הפנ, תקנים מקצועיים לביקורת פנימית .7
   

   .לשכת המבקרים הפנימיים ישראל, הנחיות מקצועיות לביקורת פנימית .8
  
 
  
  
  
 


