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 מטרת הקורס
לימוד התשתית החוקית לפעולות מוסדות הביקורת הפנימית במגזרים השונים וכן היבטים שונים הקשורים 

 .לעבודת מבקרי הפנים בישראל ובעולם
 מטלות הקורס

 !חובה –נוכחות בכל ההרצאות 
 . בחינה אמריקאית

 נושאי הקורס
 מבוא .1
 .וקים הרלבנטיים ויישומם הלכה למעשהיתר הח, חוק הביקורת הפנימית .2
 .בתאגידים עסקיים ואחרים, הביקורת הפנימית ברשויות ציבוריות ומקומיות .3
 .המשפט-הביקורת בראי בתי .4
 .דילמות אתיות בעבודת הביקורת .5
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 תשומת ליבכם:
ל כמצוין בפרטי המרצה "הערה או לשלוח דוא, שאלה, ניתן לפנות למרצה אחרי ההרצאות בכל בקשה

.בתחילת מסמך זה  


