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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה  למדעי  המדינה

  
  71-716-39 מתודולוגיה של הביקורת
    בעז ענר

   התמחות בביקורת–לימודים לתואר שני 
  ח"ל התשס"שנה

  '  יום ב  :יום הלימוד
  

  :הגדרה- ביקורת פנימית
ארגון ולתרום המיועדת להוסיף ערך ל, של יעוץ ואבטחה, ביקורת פנימית היא פעילות עצמאית ובלתי תלויה

שנועדה להעריך , תורתית-הביקורת מסייעת לארגון להשיג את יעדיו באמצעות גישה שיטתית. לשיפור פעולותיו
  .הבקרה ותהליכי הניהול והפיקוח, ולשפר את מועילות תהליכי ניהול הסיכונים

  :מטרת הקורס
ינתן לא רק ללימוד באמצעות הרצאה הדגש בקורס י.  כלים, שיטות,  תהליכים–לימוד שיטתי של תורת הביקורת 

  .דיונים ועבודות, תרגילים, אלא לפיתוח מיומנות והעמקת הידע באמצעות אירועים, פרונטלית
  :נושאי משנה

  .מקומה של הביקורת בארגון;  מגמות בביקורת–התפתחות הביקורת ומהותה   .1
  ".התלות"סוגיית   .2
דרכי , כלים, מתודולוגיות,  תקנים– עבודת הביקורת על שלביה  תכנון וביצוע–של הביקורת " מחזור החיים"  .3

  .הביצוע והבקרה
הכנת תכנית ביקורת ; הכרת הסיכונים והבקרות;  הכרת הגוף המבוקר–" סקר הבקרה הפנימית"  .א

  .תהליכים ושיקולים,  שלבים–שנתית -שנתית ורב, כוללת
  :מטלת ביקורת מסויימת תהליכי תכנון וביצוע של –" תכנית ביקורת פרטנית"  .ב

  "סקר מוקדם"עריכת   
  .מרכיבים ושיקולים,  שלבים–עריכת תכנית ביקורת פרטנית   

  ":תכנית הביקורת הפרטנית"בקרה על   .ג
  .ככלי בקרה" תכנית ביקורת"ו" סקר  מוקדם"

  . מטרות והדגשים-פגישה מוקדמת  
  ".עבודת השדה"

  .בחינה והערכה שוטפת של המידע
  . ואסמכתאותניירות עבודה

  .אימות הממצאים
  .כלים ודרכי ביצוע, מתודולוגיות,  הדגשים–" ביקורת מתקדמת"ו" ביקורת מקובלת"  .4

  .סדירות; שלמות, תקינות; ביקורת חוקיות  .א
  ).E-שלשת ה(חסכון ואפקטיביות , ביקורת יעילות  .ב
  .הערכת תכניות  .ג
  ".נותהיע", "שוויוניות", "נשיאה באחריות", "שקיפות"  .ד
  ".אופקית"וביקורת " מערכתית"ביקורת   .ה
  .ביקורת על תהליכי קבלת החלטות ומדיניות  .ו
  .ביקורת על החוק  .ז
  .ביקורת כבונה תקנים חדשים  .ח
  .המבקר כיועץ  .ט
  .מגמות במינהל הציבורי והשפעתם על הביקורת  .י

  .הדגשים באשר לכתיבת דוחות ביקורת  .5
  :מעקב ובקרה, לים לתכנון כ–ניהול יחידת הביקורת   .6

  .תכנון  .א  
  .ניהול ופיתוח כוח אדם.       ב  
  .דרישות אתיות ומקצועיות  .ג  
  . אבטחת איכות ועמידה ביעדים–בקרות כמותיות ואיכותיות   .ד  

, המטלות והרכב כוח האדם, ההדגשים,  התאמת המבנה הארגוני–מבנה וארגון של יחידות ביקורת גדולות   .7
  .למטרות הביקורת

  .הגברת האפקטיביות של הביקורת  .8
  :דרישות הקורס

  הציון ייקבע על סמך
  
  .גשת תרגילים ועבודותה.  א
  .   בחינה .   ב
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  )רשימה ראשונית(רשימת קריאה ועיון 
  

 Sawyer, Lawrence B. (1998) Sawyer’s internal auditing : the practice of modern internal .א
auditing . Altamonte Springs, Fla. : Institute of Internal Auditors. 
657.458 SAW s4 (461663)   1996מהדורה  

  
  .מאת ניסים מזרחי, 2000 – המכללה למינהל – ספריית המינהל –" תורת הביקורת הפנימית"  .ב

  )454147(תו . מזר657.458
  
  .ס המרכזי למינהל" ביה–נציבות שירות המדינה , ר אשר פרידברג" ד–" ביקורת פנימית בישראל"  .ג

  )278996(בק .שמור מדעי המדינה לפי פרי
  
  .מאת שלומית גלר ודן נתניהו, 1999 – לשכת המבקרים הפנימיים –" איך נולד דוח ביקורת"  .ד

  )460170(אי . גלר657.452
  
  .נוסח משולב, 1958-ח"התשי, מדינהחוק מבקר ה  .ה

  )1113176 (10713תדפיס 
  
  .1992- ב"התשנ, חוק הביקורת הפנימית  .ו

  )478040 (11258תדפיס 
  
  .המועצה המקצועית,  לשכת המבקרים הפנימיים בישראל–" קובץ הנחיות מקצועיות"  .ז

  )460159(קב . לשכ657.458בספרית כלכלה 
  
  .1987, ד מבקר המדינה משר–" מדריך לעובד ביקורת"  .ח

  אין
  
  .כתב עת של עובדי הביקורת במשרד מבקר המדינה, "עיונים בביקורת המדינה"  .ט

  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
  
  . לשכת המבקרים הפנימיים– כתב עת לענייני ביקורת –"  המבקר הפנימי"  .י

  כתב עת בספרית כלכלה
  
  . il.gov.mevaker.www-אתר מבקר המדינה  .'יא
  
  . האתר כולל דוגמאות של דוחות ביקורת בשלטון המקומי- il .org.auditors.www  -אתר  .'יב
  
 
  


