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 ?  למה זה בכלל מעניין אותי

 ?למה צריך ביקורת פנימית בארגון

 מן הארגון פעילות את ישכלל העבודה לתהליכי ראויה לב תשומת מתן – השכלתנית התשובה
  וחלוקת נאותים ובקרה פיקוח ערוצי ובניית תחילה מחשבה תוך תהליכים בניית של הפשוט הטעם

 .נכונה משאבים

 "תגדל לא – תאכל לא אם"

 כי ידע לא כלל אם גם ,מנהל היותו מכוח 'מיוחדת' פלילית באחריות חב מנהל - המרתיעה התשובה
   .עבירות מתבצעות

  זהירות באמצעי לנקוט מחויב המנהל ,כאלו לעבירות החשיפה את הניתן למינימום להביא בכדי
   .נאותים וביקורת בקרה ערוצי מתקיימים השונים בתהליכים כי ולהבטיח נזק למנוע בכדי סבירים

  הנזק התרחשות את לצפות היה צריך מנהלה האם - "הסביר האדם" מבחן הינו הקובע המבחן)
 .(לארגון

 ”יבוא שוטר –אם לא תאכל "

 











 ?על מה נדבר

 על ההבדלים שבין בקרה לביקורת

 מוסדות הביקורת בתאגיד –רקע כללי 

 המבקר הפנימי

 הפנימי לרואה החשבון המבקריחסי הגומלין בין המבקר 

 יחסי הגומלין בין המבקר הפנימי להנהלת התאגיד

 הביקורת לועדתיחסי הגומלין בין המבקר הפנימי 

 חשיבות הביקורת הפנימית לאגודה



על ההבדלים שבין בקרה  

 לביקורת



 הבחנה בין ביקורת לבקרה
 

 בקרה

 העבודה בתהליכי קרי ,שלו השוטף העסקים במהלך הארגון מאמץ שאותם האמצעים כלל"

 ". סופו ועד התהליך מתחילת התנהלותו על לפקח בכדי ,בו המתקיימים

 הארגון הנהלת ידי על אמת בזמן ובפרויקטים בתהליכים המיושם שוטף אמצעי הינו בקרה

  ללא אפקטיבי באופן ארגון להפעיל ניתן לא ולמעשה ,הבקרה על המופקדים והגורמים

 .תקינה בקרה מערכת

 :דוגמאות

בפועל תשלומם בטרם המשכורת תלושי טיוטת של בדיקה 

בנקים התאמת ביצוע 

המחאות על בחתימה וסמכויות סכומים מדרג הנהגת 

הממוחשבת במערכת זהות תעודת שדה תקינות בקרת 

 

 

 

 

 

 



 ביקורת

  ראותו לנקודת בהתאם שהתרחשו תהליכים/אירועים של וניתוח הערכה / בדיקה / בחינה

   .מעשה לאחר מתקיימתה והיא המבקר של

  פרוייקטי ועל השונים העבודה תהליכי על ,הארגון התנהלות את לבחון מטרתה הביקורת

 ולהציע ,הנבדק לנושא או כולו לארגון חשיפה יוצרים אשר ,בבקרות כשלים לאתר ,המגוונים

 .שנמצאו חשיפות/הסיכונים עם נאותה ולהתמודדות בכשלים לטיפול דרכים

 

 

 

 



 
 מערכת בקרה פנימית

 והיעדים המטרות בהשגת לסייע כדי מאמצת הישות שהנהלת (בקרות) והנהלים המדיניות

  למדיניות ציות לרבות ,העסקים של ויעיל מסודר ניהול ,אפשרי שהדבר כמה עד ,ולהבטיח

  רשומות של ושלמות דיוק ,וטעויות הונאות של וחשיפה מניעה ,נכסים על שמירה ,ההנהלה

 .ועוד מהימן מידע של ,מתאים בעיתוי ,הכנה ,החשבון

 :רכיבים שני כוללת בארגון הפנימית הבקרה מערכת

  בהקשר ומנהלים דירקטורים של והפעולות המודעות ,הכוללת הגישה – הבקרה סביבת1.

   .לישות וחשיבותה הפנימית הבקרה למערכת

 היעדים את להגשים כדי ההנהלה ידי על שנקבעו והנהלים המדיניות – הבקרה נהלי2.

 .הישות לעצמה שהציבה הספציפיים

 

 

 

 



 השילוב שבין בקרה וביקורת

 

 

 

 

 

 :ביצוע תהליך תשלום לספקים 

  מטעם חתימה מורשי שני ידי על שיחתם ב"במס יבוצע לספקים תשלום כי החליטה ההנהלה הבקרה סביבת

 תפקידים בעל מספר ידי על חריגים דוחות והפקת בדיקות סדרת יכלול לספקים התשלום .האגודה

 .שלה החשבונות ובהנהלת באגודה

 .ביצוא תשלומים לספקים מורשים בלבד ובתנאי התשלום שאושרו –הרציונל 

 .זוהי בעצם תפיסת הניהול          

 כחלק לבצע שיש הבדיקות את המעגן לספקים תשלום בנושא כתוב נוהל קיים באגודה• נהלי הבקרה

 .חלק בו הלוקחים התפקידים בעלי של והאחריות מהתהליך

חתימה המגדיר את בעלי התפקידים המוסמכים לאשר התחייבויות  מורשימסמך  באגודה קיים•

 .  של אגודה לרבות תשלום לספקים

  בצרוף המועבר ,תשלום הוראות דוח החשבונות בהנהלת מופק ,לספקים תשלום בטרם•

  אלקטרונית לחתימה מועבר לתשלום ב"המס קובץ .ידו על ומאושר נחתם ,לגזבר  החשבוניות

   .האגודה של החתימה מורשי של

  כדי תוך מבוצעים ואשר שנקבעה הניהול בתפיסת לעמוד במטרה שנקבעו והנהלים המדיניות

 .התהליך ביצוע

  בין בוחן ,הכספים מערך בנושא ביקורת עורך האגודה של הפנימי המבקר שנים לשלוש אחת ביקורת

  ולנהלים  למדיניות בהתאם מבוצע התהליך בפועל כי ומוודא לספקים התשלום נושא את היתר

 .שנקבעו

 .לתהליך חיצוני גורם י"ע בדיעבד המבוצעת הערכה



 רקע כללי

מוסדות הביקורת  

 בתאגיד



 סביבת הבקרה והביקורת בארגון

 

 –בקרת העל בארגון 

גופי ביקורת ובקרה  

 פנימיים

גופי ביקורת  

עצמאיים  

 מטעם הארגון

גופי ביקורת  

 חיצוניים



 
 

 

 חיצוניים ביקורת גופי

 

 

 

 



 חיצוניות ביקורות סוגי

 מפקח/רגולטור ביקורות
 רשם האגודות השיתופיות

 'תפעוליות' ביקורות
רישוי  )עירייה , אשמכבי 

 ... אבטחה, (עסקים

 מיסים ביקורות
 ...ניכויים , הכנסהמס , מ"מע

 הוקאד  ביקורות
 ...מקבלי שירותים, תקשורת



 
 

 הגורמים המופקדים על הביקורת והבקרה

 

 

 

 



 בארגון החובה מוסדות

 

 האסיפה/ממונים על ידי ועד האגודה

 

 ממונים על ידי האסיפה

 אסיפה כללית חברי האגודה

 ועד האגודה

 ל"מנכ

הנהלת ועובדי  
 הארגון

 מבקר פנימי

 ועדת ביקורת
רואה חשבון  

 מבקר

 מדיניות ובקרה פיקוח על

 ביקורת



 
 

 גופי ביקורת עצמאיים מטעם הארגון

 

 

 

 



 רואה חשבון מבקר



 תפקיד

 .התאגיד של היא הדוחות לעריכת האחריות - התאגיד של הכספיים הדוחות את לבקר1.

  הבחינות מכל משקפים הכספיים הדוחות האם" – ביקורתו על בהסתמך ,דעתו לחוות2.

 "התאגיד של הכספי מצבו את המהותיות

 

 

 

 מבקר חשבון רואה

 

 

 

 



 המבקר הפנימי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חובת מינוי מבקר פנימי  

 .תקוים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי בכל גוף ציבורי -לחוק הביקורת הפנימית  2סעיף 

:  לרבות" גוף מתוקצב"או " גוף נתמך"גוף הכפוף לביקורת מבקר המדינה והוא  -גוף ציבורי 

רשויות  , רשויות המדינה השונות, יחידות סמך ממשלתיות, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה

 .  מקומיות ועוד

 תאגיד בנקאי

 חברת ביטוח

 חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות השתלמות

 מיליון ש״ח ומעלה 10עמותות וחברות לתועלת הציבור בעלות מחזור של 

 (קרנות המחקרים)בתי החולים הממשלתיים ותאגידי הבריאות שלידם 

 חברות ציבוריות

 ועוד

 

 

 

 

 



 תנאי סף לכהונה כמבקר פנימי
 (לחוק הביקורת הפנימית 3סעיף )

 (.המינוי הינו אישי) יחיד1.

 .ישראלתושב 2.

 .קלוןשלא הורשע בעבירה שיש עימה 3.

 .רואה חשבון/ עורך דין / בעל תואר אקדמי 4.

 .בעבודת ביקורת או השתתף בהשתלמות מקצועית מאושרת לעניין זהשנתיים רכש ניסיון במשך 5.

 .  או קרוב של כל אחד מאלה, נושא משרה בה, אינו בעל עניין בחברה6.

 .ל"מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנכ, בעל מניות מהותי" = בעל עניין"

 .ל"או מנהל הכפוף במישרין למנכ, חבר ועד/דירקטור, ל"סמנכ, ל"משנה למנכ, ל"מנכ" = נושא משרה"

 .אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה, אח, וכן צאצא, צאצא, הורי הורה, הורה, אחות/אח, בן זוג" = קרוב"

 .אינו רואה החשבון המבקר או מי מטעמו7.

זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות , אינו ממלא בארגון תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית7.

 .  העובדים

אלא אם נקבע אחרת על ידי הרגולטור או  , המבקר הפנימי יכול להיות עובד שכיר בארגון או מבקר במיקור חוץ: הערה

 .מבקר פנימי בבנק חייב להיות עובד הבנק במעמד של חבר הנהלה: לדוגמא. בחקיקה



 ?מי ממנה את המבקר הפנימי

 .הסכמת ועדת הביקורת/מנה את המבקר הפנימי על פי הצעתהועד המנהל מ/הדירקטוריון

יש להביא , ורק לאחר הסכמתה אודות המבקר שימונהדיון מקדים בועדת הביקורת מכאן שנדרש לקיים 

 .  הדירקטוריון/עניין זה לאישור הועד

 כפיפות המבקר הפנימי

,  כפי שייקבע בתקנון, ל"הועד המנהל או המנכ/ר הדירקטוריון"יוהממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה 

 .הועד/כפי שיקבע הדירקטוריון, ובהעדר הוראה בתקנון

להבדיל , של המבקר הפנימי הינה כלפי ועדת הביקורתהכפיפות המקצועית חשוב לציין כי , לצד זאת

 .אדמיניסטרטיבית שלעיל-מהכפיפות הארגונית

 הפסקת כהונת המבקר הפנימי

:אלא אם, כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו  
,ניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת. 1  
,ועדת הביקורת השמיעה עמדתה בעניין. 2  
.השעייתו אושרה על ידי הדירקטוריון/הפסקת כהונתו. 3  

 

 הגורם הממנה וכפיפות המבקר הפנימי

 



 :IIA-ה פי על "הפנימית הביקורת" מקצוע הגדרת

  ,וייעוץ (ASSURANCE) הבטחה של ואובייקטיבית תלויה בלתי פעילות הינה פנימית ביקורת" - רחבה הגדרה

   .הארגון פעילות את ולשפר ערך להוסיף מיועדת אשר

  האפקטיביות ושיפור הערכה לשם ,וממוסדת שיטתית גישה בהבאת מטרותיו את להשיג לארגון מסייעת היא

 ".תאגידי וממשל פיקוח ,בקרה ,סיכונים ניהול תהליכי של

  :החברות חוק פי על הפנימי המבקר תפקיד

  על השמירה מבחינת החברה פעולות של תקינותן את ,היתר בין ,יבדוק הפנימי המבקר" - מצומצמת הגדרה

 ".תקין עסקים ונוהל החוק

  מקובלים מקצועיים כללים פי על הביקורת את לערוך חייב המבקר כי נקבע הפנימית הביקורת בחוק ,זאת לצד

 .IIA-ה של הרחבה ההגדרה פי על לפעול מחויב הוא ,משכך .(IIA) העולמית הפנימיים המבקרים לשכת כללי -

 

ותפקידו הראשי  " ביקורת פנימית"הגדרת 

 של המבקר הפנימי



 הנושאים שעל המבקר הפנימי לבדוק  
 לחוק הביקורת הפנימית 4סעיף 

 

 
חיסכון 
 ויעילות

עמידה  
בהוראות  

 החוק

השגת 
יעדי  
 הארגון

ניהול  
נכסים  

 התחייבויות

ניהול  
 משאבים

מנהל  
 תקין

 תיקון  

 ליקויים



 בחירות ומינויים•

 אישורים עקרוניים•

 עקרונות אב•

 התווית מדיניות•

 קביעת תוכניות פעולה•

 פיקוח•

 ס"ודוחכאישורים •

 בדיקת תקינות•

 הצעה לשיפורים•

פיקוח על המבקר  •
 הפנימי

 פיקוח על

 מדיניות ובקרה

 ביקורת

  –אחריות העל לארגון 

 מחוץ לקו
 מעגל הגנה שלישי מעגלי הגנה ראשון ושני

 מודל שלושת קווי ההגנה



יחסי גומלין בין  

המבקר הפנימי 

לרואה החשבון  

 המבקר



 המבקר החשבון לרואה הפנימי המבקר בין הגומלין יחסי

  ולכן דומים קרובות לעיתים הם החיצונית והביקורת הפנימית הביקורת מטרות את להשגת מהאמצעים חלק•

  נהלי של וההיקף העיתוי ,האופי בקביעת שימושיים להיות עשויים פנימית ביקורת של מסוימים היבטים

 .החיצונית הביקורת

 ידי-על המבוצעים הנהלים בהיקף הקטנה וכן ,ובעיתוי באופי שינוי לעיתים תאפשר אפקטיבית פנימית ביקורת•

 .לחלוטין אותם לבטל יכולה אינה אך ,החיצוני המבקר

  הביקורת נהלי על ,בכלל אם ,השפעתן ואת הפנימית הביקורת של הפעילויות את לבחון צריך החיצוני המבקר•

  .הפנימית הביקורת עבודת של מסוימים בחלקים להסתייע עשוי הוא ,דעתו חוות ביסוס ולצורך שלו

   ישמש האחד של ביקורת תוצר כי מצב להיווצר יכול לפיכך

   יהווה האחד של ממצא או האחר של ביקורת כראיית

 .האחר של העבודה מתכנון חלק

 

 תוצר

 תכנון ממצא



יחסי גומלין בין  

המבקר הפנימי 

 להנהלת הארגון



 הארגון  הנהלת יחסי הגומלין עם 

  גם מוגדר רגולטור חוזרי של ארוכה ובשורה "בכירה משרה נושא"כ החברות חוק פי על מוגדר בארגון הפנימי המבקר

 ."הנהלה חבר"כ

  הפנימי המבקר של יכולתו  את תקבע הפנימי המבקר של תפקידו את הארגון הנהלת תפיסת כי הינה הרווחת הדעה

 .תפקידו את למלא

 :הבעייתיות בכפיפות המבקר לצד מעמדו בארגון

  כולם מהווים ל"למנכ והכפופים ל"המנכ ,הדירקטוריון ,זאת ולצד ל"למנכ או הדירקטוריון ר"ליו כפוף הפנימי המבקר ,כאמור

 .המבוקרים את

 ?זה כפיפות במבנה ואובייקטיביות תלות אי ,עצמאות על לשמור ניתן כיצד השאלה עולה

 .הביקורת לועדת המקצועית הכפיפות לבין ל"למנכ או ר"ליו ניהולית כפיפות בין הבחנה הינו אפשרי פיתרון

  המדינה מבקר ,5/1/2013 ,פנימיים למבקרים לים"מנכ בין עבודה סדרי בנושא המדינה שירות נציבות של עיון יום

 :כמבוקר ל"המנכ עם ביחסיו הפנימי המבקר של תפקידו חשיבות את הדגיש

  ,פעולה ובשיתוף בהרמוניה ל"המנכ עם יחד לפעול עליו ,מאידך .ל"למנכ הנחות לעשות צריך לא הפנימי המבקר"

  להיות צריך הפנימי שהמבקר כך על עוררין אין .במשרד המידות וטוהר חיסכון ,ליעילות לתרום אך יכול פעולה שיתוף שכן

  המבקר .למקצועיות מעמד בין להפריד שאין לזכור יש אולם ,ותקציב א"כ של משאבים עם ,במשרד וראוי בכיר מעמד בעל

 "...מקצועי סופר להיות צריך הפנימי

 



 תלות -אובייקטיביות ואי , עצמאות ארגונית

תלות אי על לשמור שמחויב היחידי הפנימי הגוף הוא אולם ,לארגון פנימי אורגן הינו המבקר  

   .בעבודתו ואובייקטיביות

תלות ואי אובייקטיביות על לשמור מנת על פנימי כמבקר לשמש יכול אינו מי מגדיר החברות חוק. 

ה של בינלאומיים המקצועיים התקנים- IIA על מהמבקר הנדרשת הפעולה דרך את בנוסף מגדירים  

 .תלות ואי אובייקטיביות על לשמור מנת

אחריותה את למלא הפנימית לביקורת המאפשרת הארגונית לרמה לדווח חייב הראשי הפנימי המבקר.   

של הארגונית התלות אי את לשנה אחת לפחות הדירקטוריון בפני לאשר חייב הראשי הפנימי המבקר  

 .הפנימית הביקורת

העבודה ביצוע אופן הביקורת היקף בקביעת מהתערבות חופשית להיות חייבת הפנימית הביקורת 

 .התוצאות ודיווח

 





יחסי גומלין בין  

 לועדתהמבקר 

 הביקורת



 תקינות פעילות הארגון* 

 השגת יעדים ביעילות וחיסכון* 

 בחינת עניינים כספיים* 

 מעקב ביצוע החלטות דירקטוריון* 

 המלצות לתיקון ושיפור  * 

 הגשת  מסקנות לדירקטוריון* 

 בדיקת תקינות הפעולות המבוצעות* 

 שמירה על החוק והשגת יעדים* 

 קיום הוראות מחייבות* 

 ניהול נכסים והתחייבויות* 

 מערך קבלת החלטות תקין* 

 המלצות ומעקב ביצוע, בחינת ליקויים* 

 שונות ודמיון בתפקידי המבקר למול תפקידי ועדת הביקורת

 ועדת הביקורת המבקר הפנימי



 37עמוד 

 מינוי ופיטורי המבקר
קביעת תוכנית  

 העבודה
 דיון בתוצרי המבקר

מינוי המבקר הפנימי  
,  יעשה על ידי הדירקטוריון

על פי הצעת ועדת  
 .הביקורת

הפסקת כהונת המבקר 
כהונתו לא   - הפנימי

תופסק שלא בהסכמתו 
, והוא לא יושעה מתפקידו

 :אלא אם

ניתנה למבקר הפנימי  . 1
הזדמנות סבירה להשמיע 

את עמדתו בפני 
ובפני ועדת  הדירקטוריון 

 ,הביקורת

ועדת הביקורת  .2
 ,השמיעה עמדתה בעניין

השעייתו /הפסקת כהונתו. 3
 .אושרה על ידי הדירקטוריון

המבקר הפנימי יגיש את  
לאישור  ההצעה 

הדירקטוריון או לאישור  
כפי , ועדת הביקורת
או  , שייקבע בתקנון

, בהעדר הוראה בתקנון
,  כפי שיקבע הדירקטוריון

ואלו יאשרו אותה בשינויים  
 .הנראים להם

וכך נקבע גם  , בפועל
בחוזרים של רגולטורים  

התוכנית מוגשת  , שונים
לועדת הביקורת לפני 

אישורה על ידי 
 .הדירקטוריון

המבקר הפנימי יגיש דין 
ר   "וחשבון על ממצאיו ליו

ל "למנכ, הדירקטוריון
 .  ר ועדת הביקורת"ליוו

בדוח  חובת הדיון  בעניין
חוק החברות   -הביקורת 

אולם  , אינו עוסק בנושא זה
יש לסכור כי החוק קובע 

לעמוד שעל ועדת הביקורת 
על ליקויים בניהול העסקי  

בין השאר תוך  , של החברה
התייעצות עם המבקר  

ולהציע , הפנימי של החברה
לדירקטוריון דרכים  

 .לתיקונם
הנורמה של   מכאן נגזרת

 בועדתקיום דיון 
הביקורת בממצאי  
והמלצות המבקר 

 .הפנימי
 

 :מרכזיים תחומים בשלושה נוגעת הביקורת ועדת עם המבקר שמקיים האינטראקציה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL7raahtzKAhXCXRQKHU6gCIwQjRwIBw&url=http://www.howcast.com/guides/33-how-to-hire-fire/&bvm=bv.113034660,d.d24&psig=AFQjCNFpn5fq2BRaTCTf-OI5GuckChKg7w&ust=1454604505427663
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIxoW-htzKAhVEzxQKHQpNCa0QjRwIBw&url=http://darmansyah.weblog.esaunggul.ac.id/2012/11/23/audit-planning/&bvm=bv.113034660,d.d24&psig=AFQjCNFCsLeZ_4zjtRCN93ztLgOUFJQweg&ust=1454604574357009
http://www.langevin.com/wp-content/uploads/2013/06/Discussion.jpg


 הביקורת שלבי

 עריכת סקר סיכונים

 בניית תוכנית עבודה רב שנתית

 ביצוע תוכנית העבודה השנתית

 מעקב אחר יישום המלצות המבקר



 שנתית רב עבודה תוכנית בניית

 העבודה הרב שנתית נגזרת מסקר הסיכוניםתוכנית 

תוכנית העבודה תכלול התייחסות לבאים : 

  פעילויות ליבה 

  נושאים חוצי ארגון 

  פעילויות כספיות ותפעוליות 

  תוכנית העבודה הרב שנתית מאושרת על ידי ועדת הביקורת בארגון 



 המבקר הפנימי

 נדרש הפנימי המבקר•
 ועדת לאישור להגיש

 תוכנית את הביקורת
 .השנתית העבודה

 ועדת הביקורת

 צריכה הביקורת ועדת•
 לפני זו תוכנית לבחון

 /האסיפה לאישור הגשתה
 בה ולהציע האגודה ועד

 ,לב בשים והכל ,שינויים
 הארגון לצרכי ,השאר בין

 .ולגודלו

/ ועד האגודה 
 האסיפה

 הביקורת שועדת לאחר•
 עבודתו תוכנית את בחנה

 להביאה יש המבקר של
 ועד/האסיפה אישורל

 .האגודה

כללים מקצועיים מקובלים מחייבים את המבקר הפנימי לערוך את ביקורתו על פי תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית מושכלת 

 .שנקבעת מראש

 :  הליך אישור התוכנית על פי חוק הביקורת הפנימית

והממונה יאשר אותה בשינויים , הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תוכנית עבודה תקופתיתלאישור הממונה המבקר הפנימי יגיש 

 .שנראים לו

  –על פי חוק החברות 

או בהעדר  , כפי שייקבע בתקנון, (לא לממונה)לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת המבקר הפנימי יגיש את ההצעה 

 .ואלו יאשרו אותה בשינויים הנראים להם, כפי שיקבע הדירקטוריון, הוראה בתקנון

 .התוכנית מוגשת לועדת הביקורת לפני אישורה על ידי הדירקטוריון, וכך נקבע גם בחוזרים של רגולטורים שונים, בפועל

 :ההליך המקובל לאישור תוכנית הביקורת הפנימית

 

 

 

 

 

 הפנימי המבקר של עבודתו תוכנית אישור





 

 

 

 
 ...האחר אתחשוב לזכור שדבר אחד מניע 

 ביקורת וניהול סיכונים, בקרה

 סיכום



חשיבות הביקורת  

 הפנימית לאגודה



 שיתופית באגודה חשיפות/לסיכונים דוגמאות

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :קשורים לגופים האגודה בין גומלין יחסי1.

 מקומי ועד – אגודה•

 קהילתית אגודה – חקלאית אגודה•

   האזורית המועצה – אגודה•

 (משותפת חקלאות ,משותפות רפתות) משותפים נכסים ניהול•

 :האגודה מוסדות התנהלות2.

 .מינויים כתבי ,כהונה קצובת ,התפקידים בעלי בחירת•

 החלטות קבלת תהליכי•

 תקציב ניהול•

 החלטות יישום מעקב•

 ובניה קליטה3.

 ובניה קליטה בנושאי החלטות קבלת תהליכי•

 קליטה ועדת פעילות•

 קבלנים עם התקשרויות•

 ובטיחות ביטוח סוגיות•



 שיתופית באגודה חשיפות/לסיכונים דוגמאות המשך

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :כספי ניהול1.

 כספים השקעות•

 וערבויות יעבודיםש•

 החשבונות הנהלת•

 בנקים•

 לקוחות עם התקשרויות•

 ספקים עם התקשרויות•

 שכר2.

  עובדים קבלת•

 נוכחות דיווחי ניהול•

 השכר תשלום•

 ממוחשבות מערכות3.

 וסיסמאות גישה הרשאות•

 פלט בקרות•

 מערכות בין ממשקים•

 חריגים דוחות•



 ,  ח"רו, טויזרדוד -זהר בר

   האפטזיו  BDO, סגנית שותפה
 

054-8182721,Tel: 03-6380600 

E-Mail: ZoharB@bdo.co.il 
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