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 מבוא

 
של  620' מסISA) (תקן   על)1(מבוסס בעיקרוזה ביקורת  תקן .1

 :בדבר )IFAC(הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון 
 

"Using the work of an expert" )2(  
 

לשימוש  בקשרהנחיות וזה היא לקבוע כללים ביקורת  תקןמטרת  
 .בעבודת מומחה כראיית ביקורת

 
על המבקר ,  על ידי מומחההמבוצעתבעבודה כאשר נעשה שימוש  .2

את  תואמתעבודה זו ש  ומספיקותנאותותת ביקורת ולהשיג ראי
      .מטרות הביקורת

 
שהינם  פירמהמשמעו אדם או  זהביקורת  ןתקלעניין " מומחה" .3

 ידע וניסיון מיוחדים בתחום ספציפי שאינו ,מיומנות יבעל
 . ביקורת ואינוחשבונאות 

 
להיות בעל הבנה לגבי  מאפשרים לוהשכלתו של המבקר וניסיונו  .4

 שיהיה מהמבקראין לצפות  אולם, באופן כלליעניינים עסקיים 
בפרקטיקה ו שהוסמך לעסוק בעל מומחיות של אדם שהוכשר א

 .כגון אקטואר או מהנדס,  אחרעיסוקמקצוע או של 
 

                                                
כמוסבר בהערת (זה ביקורת  של תקן 10- ו9פרט להתאמת ההוראות בסעיפים  )1(

התקן הוא נוסח בשפה העברית של התקן הבינלאומי , )9לסעיף ) 3(ם שוליי
620 ISA. 
 

כשמקור הספק , יםילעיתים עלול להיווצר ספק לגבי משמעותו של דבר מסו
, במקרה של ספק כזה. הוא בתרגום הוראות התקן הבינלאומי לשפה העברית

רת זה עם ניתן ליישבו על ידי השוואת הנוסח העברי של ההוראות בתקן ביקו
 .הנוסח המקורי של ההוראות המקבילות בשפה האנגלית

 
 הצעה לתקן ביקורת בינלאומי חדש IFACידי   פורסמה על2007בחודש אוקטובר  )2(

)Revised and Redrafted (כתקן סופי 2008המיועד להתפרסם בשנת , בעניין זה 
 2009בר  בדצמ15- בתןשיחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות שתחיל

 .או לאחר מכן
  

על אף פרסומו הצפוי של תקן הביקורת הבינלאומי החדש החליטה הלשכה 
המבוסס בעיקרו על תקן הביקורת הבינלאומי שבתוקף (לפרסם תקן ביקורת זה 

בשל החשיבות הרבה של השימוש בעבודת מומחה עם המעבר לדיווח , )כיום
ביקורת הבינלאומי החדש לאחר שיפורסם תקן ה. IFRSכספי בהתאם לתקני 

) 3(ראו גם הערת שוליים . תחזור הלשכה לדון בנושא על בסיס התקן החדש
 . בתקן זה9לסעיף 
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 :  יכול להיותמומחה  .5
 

  ;הגוף המבוקרשנשכר על ידי  יםנותן שירות ) א( 
  ;המבקרשנשכר על ידי נותן שירותים  ) ב(  
 או ;הגוף המבוקר של עובד  ) ג(  
 . המבקרשל עובד ) ד(  

 
 על ידי כעובדבודת מומחה המועסק עבמשתמש כאשר המבקר  

גיוס להפירמה  על מערכות יוכל לסמוך המבקר, פירמת הביקורת
והיכולות של אותו  םכישוריה  אתהקובעותעובדים ולהכשרה של 

 המומחה את כישורי ך להעריהצורךוזאת במקום  ,מומחה
 . כל התקשרות לביקורתלגבי  יוויכולות

 
 ה   בעבודת מומחלהשתמשקביעת הצורך 

 
נהלים נוספים  וביצוע ל הגוף המבוקרש השגת הבנה במסגרת .6

יחד עם , להשיג יצטרךהמבקר יתכן ש, במענה לסיכונים שהוערכו
, דוחות  שלבצורה ראיות ביקורת ,עצמאיאו באופן  הגוף המבוקר
דוגמאות לכך  .ה מומח שלמצגיםוהערכות שווי , חוות דעת

 :כוללות
 

קרקע  -לדוגמא , ימיםימסווגים מסשל נכסים הערכות שווי  •
 . אמנות ואבנים יקרות יצירות, ציוד ומכונות, ומבנים

 

מחצבים  -לדוגמא , קביעת כמויות או מצב פיזי של נכסים •
 שלקרקעיות -תתעתודות  , במאגרי מלאימאוחסניםה

 מכונותשל  אורך החיים השימושי יתרתו ונפטמחצבים 
 . וציוד

 

, כניקות או בשיטות מיוחדותשימוש בטתוך סכומים  קביעת •
 .    אקטואריתההערכ -לדוגמא 

 

על פי המדידה של עבודה שהושלמה או שנותרה להשלמה  •
 .ביצועחוזי 

 

חוקים , הסכמיםשל  לפרשנות בנוגעחוות דעת משפטיות  •
 .ותקנות
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   : אתישקול המבקר, בעבודת מומחה להשתמש הצורך קביעתב .7
 

 .בחןלגבי העניין הנ ביקורתהשל צוות הניסיון הקודם הידע ו ) א( 
 

, באופי מהותית בהתחשב הצגה מוטעיתשל הסיכון   )ב( 
 .בחןבמורכבות ובמהותיות של העניין הנ

 
 . שהשגתן צפויה אחרותראיות ביקורת והאיכות של כמות ה  )ג( 

 
  של המומחה ואובייקטיביות םכישורי

 
את  להעריךליו ע, בעבודת מומחהלהשתמש מתכנן  המבקרכאשר  .8

 :   אתשקול לצריך יהיהכך ל .מומחההכישוריו המקצועיים של 
 

על של המומחה רישוי המקצועי האו  תהמקצועיהסמכה ה ) א( 
 -וכן , או חברותו בגוף כזה, ידי גוף מקצועי מתאים

 
 מבקשבו המבקר שהמומחה בתחום של מוניטין הניסיון וה )  ב( 

 . ת ביקורתוראילהשיג 
 
הערכת  .ומחהמבקר להעריך את האובייקטיביות של המה על .9

וקשרים ) interests(עניינים לגבי האובייקטיביות תכלול תשאול 
)relationships ( אותו אובייקטיביות של על ההעלולים ליצור איום

 )3( .מומחה
 

דבר הערכת האובייקטיביות של הסברים נוספים ב וםהיבטי יישו
 . זהלתקןמובאים בנספח המומחה 

 
של אובייקטיביות ה או םכישוריה לגבי ספקמבקר ליש אם  .10

ת ביקורת וראיניתן להשיג לשקול אם המבקר צריך , מומחהה
המבקר יתכן ש .עבודתו של אותו מומחהמ ומספיקות נאותות

ת ונהלי ביקורת נוספים או לבקש ראייצטרך להחליט לבצע 
 יםהמצוינ בגורמים התחשבותלאחר (ביקורת ממומחה אחר 

 ). לעיל7בסעיף 

                                                
 וכן היבטי היישום וההסברים הנוספים המובאים בנספח 9המשפט השני בסעיף  )3(

ראה גם (בעניין זה הצעה לתקן ביקורת בינלאומי חדש לתקן זה מבוססים על ה
הלשכה מצאה לנכון להקדים ולכלול ).  בתקן זה1לסעיף ) 2(הערת שוליים 

המיוחסת להערכת בשל החשיבות הרבה הנחיות אלו כבר בתקן זה 
 .IFRSתקני דיווח כספי בהתאם למומחה עם המעבר להאובייקטיביות של ה
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 םשירותיהוא נותן מומחה של באשרלמבקר ספק כזה יש אם 
המבקר ,  הגוף המבוקר או עובד של הגוף המבוקרינשכר על ידש

 . המבוקרהגוףעם גם  כךבלדון צריך 
 

 עבודת המומחה) scope(היקף 
 

לכך  ומספיקות נאותותת ביקורת ועל המבקר להשיג ראי .11
מטרות  את תואםמומחה ה ודתעבשל ) scope(היקף הש

כאשר המומחה הוא נותן שירותים שנשכר על ידי הגוף . הביקורת
 להיות יכולותת ביקורת וראי ,המבוקר או עובד של הגוף המבוקר

נקבעות ש מומחהל הגוף המבוקרמ הנחיותה תעל ידי סקירמושגות 
 לכסותמומחה עשויות לאלו כ הנחיות. לעתים קרובות בכתב

 :ן אלה שלהלןעניינים כגו
 

 ;ת עבודת המומחה והיקפהומטר •
 

שהמבקר מצפה  שדוח הספציפיים  ענייניםה שלכללי ר ואית •
 ;המומחה יתייחס אליהם

 

לרבות , עבודת המומחה על ידי המבקרב השימוש המיועד •
המומחה ומידת זהות של  לצדדים שלישייםאפשרי  תקשור

 ;מעורבותו
 

  .רלבנטייםבצים ולקלרשומות  המומחהשל נגישות הידת מ •
 

 .בכלל אם ,עם הגוף המבוקרהבהרת קשריו של המומחה  •
 

 . הגוף המבוקרסודיות המידע של  •
 

להשתמש שיטות שהמומחה מתכנן הידע אודות ההנחות ומ •
תקופות לאלו שבהן נעשה שימוש ב ביחס ןעקביותובהן 

 .קודמות
 

שעניינים אלה אינם נקבעים בבירור באמצעות הנחיות במקרה 
אל המומחה ישירות לפנות יצטרך המבקר יתכן ש,  למומחהבכתב
לגבי  השגת הבנה במסגרת. לכך קשרת ביקורת בולהשיג ראיכדי 

את המומחה במהלך  לשתףאם שוקל גם  המבקר, הגוף המבוקר
דוחות ה )susceptibility(בנוגע לרגישות  ביקורתהדיוני צוות 
 .להצגה מוטעית מהותית הגוף המבוקרהכספיים של 
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 הערכת עבודת המומחה  

 
ביקורת  את נאותות עבודת המומחה כראיית על המבקר להעריך . 12

אם ממצאי המומחה להעריך  צריך יהיה כךל .לגבי המצג הנבחן
כן ו, במצגים יםאו תומכבדוחות הכספיים  באופן נאות יםמשתקפ

 :לשקול את
 

 ;נעשה שימושנתוני המקור שבהם  •
 

עקביותן ביחס לתקופות ו  שימוש נעשהשבהן הנחות ושיטות •
  - וכן ;קודמות

 

 על המבקר שלמומחה לאור הידע הכולל ה תוצאות עבודת •
   ;נהלי ביקורת אחריםשל תוצאות ה ועלהמבוקר  הגוף יעסק

 
בנתוני מקור  השתמש אם המומחה שוקלהמבקר כאשר  . 13

 :את הנהלים הבאיםהוא יביא בחשבון , לנסיבות מיםהמתאי
 

לקח על עצמו המומחה ש  לגבי נהלים כלשהםשאולתיכת ער  )א( 
 ;נים ומהימים רלבנטינתוני המקור הםש בססכדי ללבצע 

 
המומחה עשה  בהם הנתונים ש או בחינתם של םסקירת  )ב( 

 . שימוש
 

כן ושבהן נעשה שימוש שיטות הההנחות ו והסבירות שלהנאותות  .14
 מומחיות אותהין למבקר א. אופן יישומן הינם באחריות המומחה

.  המומחהשלשיטות והההנחות הוא לחלוק על כל ויתמיד לא  ולכן
 שבהןשיטות הוההנחות של להשיג הבנה יצטרך המבקר , עם זאת

בהתבסס על הידע , וסבירותנאותות אם הן  ולשקול נעשה שימוש
נהלי של תוצאות הועל  המבוקרהגוף  עסקי אודותהמבקר  של

 .ביקורת אחרים
 

 ותת ביקורת נאותואם תוצאות עבודת המומחה אינן מספקות ראי .15
,  או אם התוצאות אינן עקביות לראיות ביקורת אחרות,ומספיקות

הגוף  דיונים עם להצריךעשוי  הדבר. פתור את הבעיהלעל המבקר 
 לרבות ,ביקורת נוספים יישום נהלי, ועם המומחה המבוקר

מהנוסח האחיד  ישינו או ,עם מומחה אחרהאפשרות להתקשר 
 .    המבקר רואה החשבוןדוח  של) הבלתי מסוייג(
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 המבקר   רואה החשבוןהתייחסות למומחה בדוח 
 

 ,)בלתי מסוייג( בנוסח האחידמבקר  רואה חשבוןדוח  ניתןכאשר  .16
 עלול אזכור כזה.  מומחההעבודה שלאת  בדוחזכר אילא המבקר 

יגות בחוות דעת הסתיא מהווה וכאילו השלא כהלכה להתפרש 
כוונה ה איןאשר כ, אחריותשל  החלוקהמבקר או רואה החשבון 

 .     ממשמעויות אלו אחתלאף 
 

דוח  המבקר מחליט לתת, מומחהשל  כתוצאה מהעבודה ,אם .17
, )הבלתי מסוייג ( הכולל שינוי מהנוסח האחידמבקררואה חשבון 

 השינוי  בהסבר מהות-הולם זה יהיה יתכן שבנסיבות מסויימות 
לרבות (המומחה  תלאזכר או לתאר את עבוד - מהנוסח האחיד

קבל את יהמבקר בנסיבות כאלו ).  המומחה ומידת מעורבותוזהות
אינו מסכים אם המומחה . כאמורלפני אזכור הסכמת המומחה 

יצטרך המבקר יתכן ש, הכרחישהאזכור הוא והמבקר סבור  לכך
 .        ייעוץ משפטילבקש 

 
 ביטולים

 
בטל עם כניסתו " הסתמכות על מומחים" בדבר 64גילוי דעת  .18

 . זהתקן ביקורתלתוקף של 
 

 תחילה
 

 לתקופותזה יחול על ביקורת של דוחות כספיים ביקורת  תקן .19
 .או לאחר מכן 2007 בדצמבר 31 המסתיימות ביום
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  והסברים נוספים בדברם היבטי יישו-נספח 

 מחההערכת האובייקטיביות של המו
 
 

 טהעה מוידשל  אפשריותלהשלכות  מתייחסתאובייקטיביות  . א
)bias( , דעת הניגוד עניינים או השפעה של אחרים על שיקול

 רחב של נסיבות עלולות מגוון. עסקי של המומחההמקצועי או ה
עניין של  על רקע מים איו- א לדוגמ,לאיים על האובייקטיביות

 על רקע מיםאיו, )advocacy ( על רקע של תמיכהמיםאיו, אישי
-self ( עצמיתבדיקה על רקע של מיםאיו, קירבהיחסי של 

review(על רקע של הפחדהמים ואיו ) intimidation( . אמצעי
אמצעי הגנה  .היומים כאלא הקטין או לבטלהגנה יכולים ל

מקצוע כגון ה( על ידי מסגרות חיצוניות קבע להיעשויים כאמור
של  העבודהסביבת על ידי או  )קנותתאו חוקים , המומחהשל 

כאשר ).  בקרת איכותכגון מדיניות ונהלים של(המומחה 
 עשויים, שנשכר על ידי המבקרנותן שירותים  המומחה הוא

 . להתקשרות לביקורתספציפייםלהיות גם אמצעי הגנה 
  
הערכת משמעותיות האיומים על אובייקטיביות והאם יש צורך  .ב

המומחה  של חלקוהיות תלויה בבאמצעי הגנה עשויה ל
 ייתכנו. ביקורתה במסגרת הכוללת שלובמשמעותיות עבודתו 

מצבים מסויימים שבהם אמצעי הגנה אינם יכולים להקטין 
הוא מומחה האם  - דוגמא ל,איומים לרמה מתקבלת על הדעת

  משמעותיחלקלו היה ו שנשכר על ידי המבקרנותן שירותים 
יתכן שהמבקר לא יוכל להשתמש ,  לביקורתעומדבהכנת מידע ה

 .בעבודה של אותו מומחה
 
כאשר תיפגם גובר האובייקטיביות של מומחה סיכון שה .ג

 . עובד של הגוף המבוקרהואהמומחה 
 

 של הפחדה על רקעהמשמעותיות של איומים כגון איומים 
)intimidation ( שהוא נותן מומחה לגבי יכולה להיות פחותה

שהוא מומחה לגבי מאשר  די הגוף המבוקרשירותים שנשכר על י
 של אמצעי הגנה כגון והמשמעותיות,  הגוף המבוקרעובד של

.  יותרה להיות גדולהמדיניות ונהלים של בקרת איכות יכול
 הגוף כעובד שלהעסקה עקב שהאיום על האובייקטיביות מאחר 

 הגוף המבוקר שהוא עובד שלמומחה ,  תמידקייםהמבוקר יהיה 
 להיות יותרגדולה  ירותסבלהיחשב כבעל , בדרך כלל, ל יכואינו

 .  אחרים של הגוף המבוקרעובדיםאובייקטיבי מאשר 
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  והסברים נוספים בדברם היבטי יישו-נספח 
 )המשך( הערכת האובייקטיביות של המומחה

 
 
זה שיהיה  יתכן ,אובייקטיביות של מומחההכאשר מעריכים את  .ד

 אם המומחה ,גם עם הגוף המבוקרו(מומחה  הרלבנטי לדון עם
הוא נותן שירותים שנשכר על ידי הגוף המבוקר או עובד של הגוף 

יכולות ליצור איומים על ש כלשהן נסיבות על) המבוקר
, ם כלשהאמצעי הגנה רלבנטיים אובייקטיביות המומחה ועל

ולהעריך , החלות על המומחהכלשהן לרבות דרישות מקצועיות 
 היוצרות איומים יכולות נסיבות. הולמים אם אמצעי ההגנה

 עם הגוף )relationships (או קשרים) interests(עניינים לכלול 
 :כגון, המבוקר

 

תלות כספית בגוף  - לדוגמא(כספיים ) interests(עניינים  •
 .)ב"יוצ וכבגוף המבוקראחזקה בהשקעה , המבוקר

 

 .עסקיים ואישיים )relationships(קשרים  •
 

פירמה על ידי לרבות , המומחהל ידי ים אחרים ע שירותמתן •
 .מומחההיא הכאשר 

  
לקבל גם  למבקר ראויזה יתכן שיהיה  ,מיםיבמקרים מסוי

 או קשרים) interests(עניינים הצהרה בכתב מהמומחה על 
)relationships(  וקר שהמומחה מודע להםבעם הגוף המכלשהם. 

  
, כר על ידי המבקרשנשנותן שירותים  המומחה הואאם גם  .ה

או  )interests(עניינים  לגבי המבקר ל ידיע הגוף המבוקר תשאול
, גוף המבוקרלידועים שעם המומחה  )relationships( יםקשר

בזיהוי נסיבות העלולות להשפיע על לסייע  וא האףיכול 
 .מומחהשל אותו אובייקטיביות ה

 
 
 
 
 

*     *     * 
 
 


