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  :הקורס ומטרת תיאור 
מקצוע הביקורת הפנימית החל לקבל . התחזק במהלך השנים, ובביקורת פנימית בפרט, ך בביקורת בכללהצור

הגורמים . תפקידי הביקורת התרחבו וארגונים החלו להעסיק יותר מבקרים פנימיים. יותר משמעות ומשנה תוקף
  : המרכזיים לכך נובעים מ

  : דרישה לחיזוק הבקרה על מי שמנהלים כספם של אחרים  .א
 גופים ציבוריים 
 חברות ציבוריות 
 .י בקרה אפקטיבית ורציפה"הכולל דיווח מידי על ליקויים בניהול העיסקי ע, הדרישה לניהול עיסקי תקין  .ב

  :גורמי משנה נוספים כגון, כמו כן
 .שחייבו פונקצית תמיכה למועצות מנהלים ולהנהלות, לאומיים-הקמת חברות ענק וקונצרנים רב 
  . והציבור הרחב בעלי מניות אחרים,ל משקיעיםהבטחת אינטרסים ש 
  .שחייבו חיזוק מתמיד של הביקורת הפנימית לאבטחת שלמות ואמינות המידע, התפתחות מערכות מידע 
  .מנת לשפר את הבקרות הפנימיות בארגונים-התערבות ממשלתית לטובת ציבור המשקיעים על 

ההנהלה , בד בבד עם הדירקטוריון, תאגידי בארגוןהביקורת הפנימית הינה אחת מאבני הבניין של השלטון ה
  . הבכירה והביקורת החיצונית

דוחות הביקורת . מעצם פנימיותווכן , אי תלות ואובייקטיביות, ממקצועיותהמבקר הפנימי שואף את כוחו 
  .לדרגי הניהול הבכיריםלדירקטוריון ומועברים בתוך הארגון 

וטורי להיות באינטראקציה עם מספר גורמי פיקוח ובקרה כאשר בהליך סטאט, המבקר הפנימי נדרש, בנוסף
, בהליך סטאטוטורי, לדווח , כ בהליך סטאטוטורי לבצע מטלות ומאידך"בד, מחד הוא נדרש, קיים קשר דואלי

  . ' מעוגן בתקנות וכורהקשר עם הרגולאטו, הקשר עם מבקר המדינה מעוגן בחוק:  לדוגמא.לגורמים הרלוונטיים
מרבית . הפיקוח והבקרה הינם על הארגון. ך ומתעצם עם קיבוע והתחזקות הממשל התאגידיהדבר הול

כגון מבקר , י שניים או יותר גורמי ביקורת חיצוניים"האירגונים במשק מבוקרים בנוסף למבקר הפנימי ע
רשות , ח וחיסכוןאגף שוק ההון ביטו, הרשות לניירות ערך ,  בנק ישראל-הפיקוח על הבנקים (רגולאטור , המדינה

. מבקר-רואה חשבון, עניין-מבקר מטעם בעלי, )רשות הפיקוח על ההגבלים העסקיים, החברות הממשלתיות
  .זמנית-ביקורות אלו לעתים עלולות להתבצע בו

כך שהוא מהווה נדבך חשוב במתווה , גורמי הפיקוח והבקרה מתבססים בין השאר על דוחות המבקר הפנימי
  .  תאגידיהמורכב של הממשל ה

ה בסיסיים על המארג של גורמי הפיקוח והבקרה בעידן השלטון התאגידי הקורס נועד לתת לסטודנט ידע והבנ
  .והקשרים עם המבקר הפנימי

  נושאי הקורס
  התפתחות הביקורת הפנימית   .1
 .הבקרה בארגוןמעגלי  .2
, אמנות ועדות, חוקים(סיכון סטנדרטים אחידים לניהול ופיקוח ממוקדי : הרגולאציה בעידן השלטון התאגידי .3

 . )כלי בקרה
  .בקרה וביקורת ויחסי הגומלין ביניהם ובין המבקר הפנימי, גורמי פיקוח .4
 .  הפיקוח והבקרה התאגידייםגורמימעורבות הביקורת הפנימית בהקשר לפעילות  .5
 . הביקורת הפנימית בתאגידבענייןדיווח הרגולאטור לדרישות  .6
 .רגונים כאבן בניין מרכזית בממשל התאגידימנהל התקין וטוהר המידות בא .7
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  )478040(תדפיס 
 
 חוק יסוד מבקר המדינה .2

  )363135(תדפיס 



  
 1958-ח"תשי) נוסח משולב(חוק מבקר המדינה  .3

  )352310(תדפיס 
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  )588291(חק . שמור מדעי המדינה לפי גרו2003' מהד
 
 .השנים במשך ועודכנה שתוקנה ,מנדטורית פקודה 1941 הבנקאות חוק פקודת .6
  
 1981, א"התשמ ,רישוי,הבנקאות  חוק .7
  
  1981, א"התשמ ,ללקוח שירות, הבנקאות  חוק .8
  
  1981א "התשמ ,כיסוי ללא שקים חוק .9
  
  

לשכת , 1999, נתניהו. ד, גלר.ש, "כתיבה ועריכה של דוח ביקורת, כלים ושיטות לגיבוש, איך נולד דוח ביקורת" .10
 .המבקרים הפנימיים ישראל

  )460170(אי . גלר657.452
  

  :והנחיות של הרגולאטוריםתקנות  .11
, "גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד:"תחת הכותרת ,  הנחיה מחייבת לחברות הציבוריות:ות לניירות ערך רש-
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  הנחיות הממונה על הבנקים -
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 ".הפנימית

31. asp.odot/general/2001/hon/il.gov.mof.www://http ,)אתר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון(. 
, תפיסתית ומסגרת הסבר דברי, 2006- ו"התשס) וועדותיו דירקטוריון (פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .32
  2008-409 -מח, 2006 מרץ

ח "ס; ]ח"התשנ [196) 1.4.1998 (1665ח "ס: תיקונים. 30) 24.2.1988 (1237ח "ס, חוק יסוד מבקר המדינה .33
 ].ה"התשס [714) 1.8.2005 (2017

  )363135(תדפיס 
 


