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היוקל תינוגרא  תוברתב  דחוש  ענמי  אל  םינוכיס  לוהינ 

08/01/2017 גייסא     ודיע    

שי םא  םג  היוקל , תיקסע  תוברתב  : " םיימינפה םירקבמה  דוגיא  סנכב  הרקב  לוהינ  הנק  ןהאפ  "ל  כנמ
םילהנ רפס  קיפהל  רשפא  .ודחשי  תואקסע , רוגסל  םיצורש  םיכומנה  םיגרדה  דחשל , אל  תוילמרופ  תויחנה 

" תינוגראה תוברתה  יפל  אלא  םילהנה  יפל  אלש  ולעפי  ןוגראב  תיתייעב , איה  תוברתה  םא  לבא  סרכ , בע 

תיטירק איה  הלהנהל  םיכומנה  םיגרדהמו  םיכומנה  םיגרדל  הלהנההמ  האלמו  תפטוש  עדימ  תמירז  "
" טרפב תוליעמ  תעינמלו  ללכב  יביטקפא  םינוכיס  לוהינל 

רמא ךכ  .היוקל  תינוגרא  תוברתב  םינייפואמה  םינוגראבו  תורבחב  דחוש  עונמל  לוכי  אל  ודבל  םינוכיס  לוהינ 
תמריפ לש  תב  הרבח   ,Grant Thornton Israel הרקב לוהינ  הנק  ןהאפ  "ל  כנמ רסוניג , יסוי  "ח  ור

רקובה ךרענש  ( IIA  ) םיימינפה םירקבמה  דוגיא  סנכב  םירבד  אשנ  רסוניג  "ח  ור .הנק  ןהאפ  ןובשחה  יאור 
.יטיס טרופריאב  וינווא  םחתמב  ( 5.1 םוי ה ,' )

ךורכה רגתאב  םג  תימינפה  תרוקיבהמ  קלחכ  תולפטמ  תורבח  רתויו  רתויש  תורמל  , " רסוניג "ח  ור ירבדל 
תונכסמו אשונב  תולעופ  אל  רשא  תובר  תוילארשי  תורבח  ןיידע  ןנשי  םירז , רוביצ  ידבוע  לש  דחוש  תעינמב 

"ל וחב םיריכב  רוביצ  ידבועל  דחוש  ןתמ  לש  הפיכאב  הגרדמה  תיילע  יכ  ךירעה  רסוניג  "ח  ור ןמצע ." תא 
רתוי םג  הארנ   " יכ הפצו  דחוש  ינוכיס  דגנכ  תוננוגתהל  רתוי  ההובג  תועדומ  היתובקעבו  העתרה  רוצית 

". תובורקה םינשב  םירז  םידבוע  לש  דחוש  אשונב  תוילארשי  תורבח  דגנכ  םושיא  יבתכ 

לש ךלהמ  םינוכיס  להנמ  יונימ  דצל  בלשל  הבוח  ןוגראל  םירחא  םייגטרטסא  םינוכיסו  דחוש  עונמל  ידכב  "
דצל  " .רסוניג "ח  ור שיגדה  ןתיא ," ידיגאת  לשממ  שרוד  הז  ךלהמ  .הבוט  תינוגרא  תוברת  לש  חופיטו  שוביג 

רסוניג יסוי  "ח  ור

דלי לכל  ןוכסיח  תונוידפו םיסויג  םילהנמ תוקזחא תונרק יבכרה  תונרק גורד  תורשכ תוקחמ תויפסכ ישיא קית 
ןוכסח תוסילופ  תועקשה יצעוי  תכשל  היסנפ למגו תומלתשה  תונרק  לס תודועת  תונמאנ תונרק 
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איה םג  הלהנהל , םיכומנה  םיגרדהמו  םיכומנה  םיגרדל  הלהנההמ  האלמו  תפטוש  עדימ  תמירז  תאז ,
". טרפב תוליעמ  תעינמלו  ללכב  יביטקפא  םינוכיס  לוהינל  תיטירק 

אל תוילמרופ  תויחנה  שי  םא  םג  היוקל , תיקסע  תוברתב  : " תואמגודב וירבד  תא  שיחמה  רסוניג  "ח  ור
תינוגרא תוברת  הז , ןבומב  .ודחשי  הקירפאב , תואקסע  רוגסל  לשמל  םיצורש  םיכומנה  םיגרדה  דחשל ,

בע םילהנ  רפס  קיפהל  רשפא  .דחוש  ומכ  םיאשונב  ןוכיסה  לע  דימ  הכילשמ  ריחמ  לכב  םיגשיה  תשרודש   
טביהב .תינוגראה  תוברתה  יפל  אלא  םילהנה  יפל  אלש  ולעפי  ןוגראב  תיתייעב , איה  תוברתה  םא  לבא  סרכ 
עדימ לש  תינכדע  המירזש  ןיבהל  שי  םיכומנהו , םיהובגה  םיגרדה  ןיב  תינוויכ  - וד עדימ  תמירזב  ךרוצה  לש 

". דבוע לש  הליעמ  תעינמב  עייסל  לוכי  הלהנהל 

םיכירצ םינוגראש  הנש  יצחכ  ינפל  עבק  רשאכ  קייד   COSO ינקירמאה ןוגראה  : " םכיס רסוניג  "ח  ור
עגונב תינוגראה  היגטרטסאל  אצומה  תדוקנכ  םהלש  תוברתהו  םיכרעה  דועייה , תרהצהב  שמתשהל 

םירוטקרידו םילהנמ  םגו  םינוכיס  ילהנמ  םג  ןיינעל  תוכירצ   COSO-ןוגרא ה לש  תויחנהה  .םינוכיס  לוהינל 
הדימב הרורב : תישעמה  תועמשמה  .םחתפל  אצמנ  םינוכיס  לוהינל  תוירחאהש  ןוויכמ  תורבחב , םירחא 

וילע יביטקפא , םינוכיס  לוהינ  םושיי  לישכהל  הלולע  רשא  תיתייעב , תינוגרא  תוברתב  לקתנ  םינוכיסה  להנמו 
החלצהב עצבל  ול  רשפאי  תינוגראה  תוברתה  לש  יוניש  קרש  הל  דיגהלו  הלהנהה  יניע  לומ  הארמ  םישל 

". ודיקפת תא 

ףילחת וא  הצלמה  םהב  תוארל  ןיא  .םישלוגל  תורשכ  םיקפוסמ  הז  רתאב  תומסרפתמה  תויזחתהו  תועדה  עדימה , םינותנה ,
, למג תופוק  לס , תודועת  תונמאנ , תונרק  תועקשה ב : ץועיי  וא  תועקשה  קוויש  וא  העצה  וא  ארוקה , לש  יאמצעה  ותעד  לוקישל 

לש םידחוימה  םיכרצבו  םינותנב  בשחת  ןיבו  יללכ  ןפואב  ןיב  "ן– לדנ וא  רחא  ךרע  ריינ  לכ  וא  תומלתשה  תונרק  היסנפ , תונרק 
ייוניש וב  לוחל  םייושעו  תויועט  לופיל  תולולע  עדימב  .ןהשלכ  תואקסע  וא  תולועפ  וא  תועקשה ו/ עוציב  וא  השיכרל ו/ ארוק –  לכ 
תויהל יושע  בתוכל  .לעופב  תואצותל  וז  הריקסב  תואבומה  תויזחתה  ןיב  תויטס  תולגתהל  תולולע  ןכ  ומכ  .םירחא  םייונישו  קוש 

םייסנניפ םירצומב  וא  ךרע ו/ תוריינב  םירחא  רובע  וא  ומצע ו/ רובע  הקסע  עוציב  וא  הקזחה ו/ תוברל  הז , רמאמב  ישיא  ןיינע 
לע יהשלכ  ךרדב  םיארוקל  עידוהל  תבייחתמ  הניא  רדנאפ  .םיניינע  דוגינב  אצמיהל  יושע  בתוכה  .הז  ךמסמב  םירכזנה  םירחא 

ןויאר / רמאמב שומישמ  ומרגיש  דספה  וא  קזנל  איהש  הרוצ  לכב  תיארחא  היהת  אל  רדנאפ  .דבעידב  וא  שארמ  רומאכ , םייוניש 
.שמתשמה ידיב  םיחוור  רוציל  יושע  הז  עדימב  שומיש  יכ  תבייחתמ  הניאו  ומרגי , םא  הז ,

? תואירב חוטיב  ךל  שי 
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