
ימי עיון קיץ 2018
ביקורת פנימית

08.05.2018
מרכז כנסים שלווה | 20:00 - 16:30

מטרה: להעמיק בתפקידי מבקר הפנים ובדרכים לבחירת נושאי הביקורת ודרכי עבודה 
משלב בחירת הנושאים ועד הפקת הדוח הסופי. בערב יוצגו דוגמאות לביקורות פנים 

ותהליכים בפועל, עשה ולא תעשה. אשנב לפרקטיקה.

מנחה: גב' רוחמה סלמן, רו"ח, חברת ועדת השתלמויות במרחב ירושלים
מרצים: 

גב' רוחמה סלמן, רו"ח, חברת ועדת השתלמויות
גב' אילה ורדי, רו"ח, יו"ר ועדת האתיקה של איגוד המבקרים הפנימייים IIA  ישראל 

מר עידו כנען, רו"ח

16:30 ביקורת פנים חבות ומסרים חדשניים   

אתיקה ויחסי מבקר פנימי ועדת ביקורת דירקטוריון והנהלה

16:45 בחירת נושאי ביקורת 

סקר סיכונים ומיקוד מטרות
תכנית עבודה רב שנתית, תכנית עבודה שנתית

התאמת תכנית לתקציב

 17:45 הפסקת קפה 

18:00 שלבי ביקורת וכתיבה  

ביקורת  עבודה,  ניירות  הביקורת,  תכנון  גורמים אחראים,  פגישות,  לו"ז,  הביקורת:  הליך 
השטח, תגובת הארגון

מעקב  ממצאים,  סיכום  מנהלים,  תמצית  הביקורת,  בדוח  הפרקים  סדר  הדוח:  כתיבה 
ליקויים, המלצות ומסקנות. 

טיפים: איך נתמקד? איך נקצר הליכים? האסור והמותר בהליך הביקור. האסור והמותר 
בכתיבת הביקורת. פורמט הגשה וחשיבות "האיך"

18:00 פאנל מעשי  

בפאנל נבצע סימולציה בזמן אמת להתייחסות מבקרי פנים שונים לשלושה נושאי ביקורת 
הכולל סקירה  לדוגמא  דוח  לדוגמא,  סיכונים  דרכי התמודדות, סקר  תוצגנה  קלאסיים. 

והמלצות. שלב אחר שלב.
רכש והתקשרויות /  שכר כוח אדם ועובדים / פיתוח ובינוי



ימי עיון קיץ 2018
טופס רישום

מרכז כנסים שלווה | 20:00 - 16:30

הרשמה לערב עיון ביקורת פנימית - 08.05.2018

פרטים אישיים
יש למלא את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

)עקף בעיגול(מין: ז / נ|_____________|שם פרטי:|_____________|שם משפחה:

|_____________|ת.ז.|_____________|תואר:|_____________|מס' חבר:
)כולל ספרת ביקורת(

|_____________|מקום עבודה:|_____________|תפקיד:

|_________|ת.ד.|_____________|מס':|_____________|רח':

|_____________|מיקוד:|_____________|עיר:

|_____________|סלולרי:|_____________|טל' )ב(:|_____________|טל' )ע(:

 |_______________________|דוא''ל:|_____________|פקס:

הוראת תשלום עבור הרשמה לערב עיון לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל"
יש למלא את את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

ספח/תלוש הרשמה
)ספח הרשמה שנרכש מראש מהלשכה. על השובר להגיע ללשכה לפני מועד ערב העיון(

מס' התלוש/ים: |_____________|, |_____________|, |_____________|, |_____________|

תשלום באמצעות המחאה
)יש לצרף את השיק ולשלוחו בצרוף הטופס ללשכה לפני מועד ערב העיון(

ע”ס: |_____________| מס’ שיק: |_____________| בנק: |_____________| סניף: |_____________|

תשלום באמצעות כרטיס אשראי )יש לפקסס את הטופס לפקס 03-5116695 או להעבירו בדואר ללשכה(
____/____/____/____מס' הכרטיס:|_____________|סוג הכרטיס:

 ___ )3 ספרות בגב הכרטיס(__/__תוקף:

|_________| סה"כ לחיוב:_/________/_ת.ז. של בעל הכרטיס:

|_________|חתימה וחותמת:

 |_______________________________|כתובת:|________________|קבלה על שם:

 
 

 

 
 ההרשמה תתבצע ע"י טופס רישום בלבד טופס הרשמה

 אישור השתתפות תאריך יום עיון
   04.02.16 תקשורת, מיתוג אישי ושווק לקוחות

   18.02.16 סוגיות במיסוי נדל"ן ודירת מגורים
   03.03.16 הלכה למעשה –מיסוי אמריקאי ישראלי 

   17.03.16 עבירות מס והלבנת הון
 

 רואי חשבון בישראללשכת לכבוד: 
 עבור ועדת ההשתלמויות במרחב ת"א

 65166, תל אביב, 3, קומה 1רח' מונטפיורי 
 03-5116695| פקס.  03-5116699טל'. 

 
  :*דמי השתתפות

 לחבר לשכה - ₪ 70
 רו"ח שאינו חבר לשכה - ₪ 100
 כפנסיונר( בלשכהחבר לשכה המסווג  הינו)פנסיונר  רו"ח פנסיונר - ₪ 50

 ים כוללים מע"ממחירה -
 פרטים אישיים -

 
 יש למלא את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

 *במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות, הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש,
 גם אם פורסם קודם לכן בחוזר, המחיר הקודם.

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 |_____________| שם משפחה:

 
 
 

 |_____________| שם פרטי:

 
 
 

 מין: ז / נ

 
 
 
 

 בעיגול( עקף
      

 // ת.ז. |_____________| תואר: |_____________| מס' חבר:
 )כולל ספרת ביקורת(     

   |_____________| מקום עבודה: |_____________| תפקיד:
      
      

 |_________| ת.ד. |_____________| מס': |_____________| רח':
      

   |_____________| מיקוד: _____||________ עיר:
      

 |_____________| סלולרי: |_____________| טל' )ב(: |_____________| טל' )ע(:
      

  |_______________________|  דוא"ל: |_____________| פקס':
     

90 ₪ - לחבר לשכה
130 ₪ - אינו חבר לשכה

50 ₪ - רו"ח פנסיונר )פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר(
-     המחירים כוללים מע"מ

matana@icpas.org.il :מייל |


