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 לפני הארגון מחדש -מועדי אישור הפרסומים המקצועיים המקוריים 

 
 תאריך אישור ע"י  

מספר התקן / 

 הפרסום
 שם התקן / הפרסום

הוועדה לתקני 

ביקורת ונוהלי 

 ביקורת

המועצה 

 המקצועית

 הוועד המרכזי

 )אישור פרסום(

 4.9.1972 2.8.1972 - דוחות מיוחדים של רואי חשבון  7 ביקורת תקן

13.12.197 - דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים  8 ביקורת תקן

2 

18.12.1972 

ת הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים בדוחו 9 ביקורת תקן

 כספיים מאוחדים

- 4.4.1973 2.7.1973 

 1' מס הבהרה

 9 ביקורת לתקן

 18.6.2009 20.7.2009 26.7.2009 

 18.9.1989 13.9.1989 29.5.1988 נוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים  52 ביקורת תקן

 4.4.1994 9.3.1994 6.3.1994 העסק החי 58 ביקורת תקן

 1' מס הבהרה

 58 ביקורת לתקן

 29.12.1996 16.1.1997 27.1.1997 

 27.1.1997 16.1.1997 29.12.1996 בקרת איכות במשרדי רואי חשבוןתדריך בדבר  67 ביקורת תקן

 בדבר דוחות מיוחדים של רואי 7תיקון תקן ביקורת  70 ביקורת תקן

 חשבון

19.4.1999 10.3.1999 19.4.1999 

דוח רואה חשבון מבקר על דוח המוגש לרשות  

ניירות ערך על ידי חברה שהיא יועץ השקעות או 

 מנהל תיקים

9.1.2000 15.12.199

9 

17.1.2000 

27.11.200 4.11.2001 דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד 72 ביקורת תקן

1, 

19.12.200

1 

2.1.2002 

27.11.200 4.11.2001 תכנון הביקורת 74 ביקורת תקן

1 

2.1.2002 

 מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים 75 ביקורת תקן

 מבוקרים

2.2.2003 29.1.2003 10.2.2003 

תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על  76 ביקורת תקן

 בקרת העל בגוף המבוקר

2.2.2003 13.2.2003 24.2.2003 

ר ביקורת ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבק 77 ביקורת תקן

 לראשונה 

20.7.2003 16.7.2003 21.7.2003 

 21.7.2003 16.7.2003 20.7.2003 התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים 78 ביקורת תקן

 1' מס הבהרה

 78 ביקורת לתקן

התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים אשר 

 בוקרו על ידי מבקר קודם

3.3.2009 16.2.2009 15.2.2009 

 21.7.2003 20.7.2003 20.7.2003 נהלים אנליטיים 79 ביקורת תקן

 21.7.2003 20.7.2003 20.7.2003 ביקורת אומדנים בחשבונאות 81 ביקורת תקן

 15.12.2003 26.11.2003 24.11.2003 ראיות ביקורת 82 ביקורת תקן

שיקולים נוספים לגבי פריטים  –ראיות ביקורת  83 ביקורת קןת

 מסוימים

9.11.2003 26.11.2003 15.12.2003 

 15.12.2003 12.11.2003 9.11.2003 אישורים חיצוניים 84 ביקורת תקן

 29.3.2004 11.2.2004 18.1.2004 דגימה בביקורת 85 ביקורת תקן

 28.12.2004 8.12.2004 1.12.2004 ביקורת הפנימיתההתחשבות בעבודת  88תקן ביקורת 

https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-7/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-8/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-52/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-58/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-58/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-58/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-67/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-70/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-72-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-74-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-75/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-76/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-77-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%91%d7%95/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-78-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-78/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-78/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-79-%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-81-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-82-%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-83-%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-84-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-85-%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-88-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a4/
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 תאריך אישור ע"י  

מספר התקן / 

 הפרסום
 שם התקן / הפרסום

הוועדה לתקני 

ביקורת ונוהלי 

 ביקורת

המועצה 

 המקצועית

 הוועד המרכזי

 )אישור פרסום(

של דוח רואה חשבון  )בלתי מסוייג( הנוסח האחיד  90תקן ביקורת 

 מבקר 

1.12.2004 8.12.2004 28.12.2004 

 28.12.2004 26.12.2004 26.12.2004 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים 91תקן ביקורת 

לשקול אפשרות קיומה של תרמית  אחריות המבקר 92תקן ביקורת 

 במסגרת ביקורת של דוחות כספיים 

9.5.2006 17.5.2006 11.6.2006 

הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים  93תקן ביקורת 

 המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

14.5.2006 17.5.2006 11.6.2006 

שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים  94תקן ביקורת 

 המשתמשים בלשכות שירות

14.5.2006 117.5.2006 111.6.2006 

 16.12.2007 3.12.2007 2.12.2007 שימוש בעבודת מומחה 96תקן ביקורת 

 16.12.2007 3.12.2007 2.12.2007 ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן 97תקן ביקורת 

 16.12.2007 3.12.2007 2.12.2007 נוהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו 98תקן ביקורת 

בדבר "הנוסח האחיד )בלתי  90תיקון תקן ביקורת  99תקן ביקורת 

וח רואה חשבון מבקר על דוחות מסוייג( של ד

 כספיים"

20.1.2009 20.1.2009 19.1.2009 

אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח  100ביקורת  תקן

 רואה החשבון המבקר

(SUBSEQUENT EVENTS) 

16.6.2009 15.6.2009 23.6.2009 

 8.11.2009 19.10.2009 22.10.2009 תיעוד ביקורת 101תקן ביקורת 

בדבר  90" תיקון תקן ביקורת 99תיקון תקן ביקורת  102קן ביקורת ת

'הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון 

 מבקר על דוחות כספיים' "

12.1.2010 - 9.2.2010 

ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת  103תקן ביקורת 

 עם ביקורת של דוחות כספיים

1.2.2011 1.2.2011 17.1.2011 

  104תקן ביקורת 

 

 17.1.2011 1.2.2011 1.2.2011 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

 1הבהרה מס' 

 104לתקן ביקורת 

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

כאשר התאגיד המדווח רכש תאגיד אחר בשנת 

 הדיווח השוטפת

15.12.2013 15.12.2013 19.12.2013 

"ביקורת של רכיבי  104הארכת תוקף תקן ביקורת  105ביקורת  תקן

 בקרה פנימית על דיווח כספי" 

6.12.2011 26.12.2011 8.12.2011 

"ביקורת של בקרה פנימית  103תיקון תקן ביקורת  106תקן ביקורת 

על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות 

 כספיים"

9.1.2013 9.1.2013 13.1.2013 

"ביקורת של  104הארכת תוקף ותיקון תקן ביקורת  107ביקורת תקן 

 רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

9.1.2013 9.1.2013 13.1.2013 

בדבר  90"תיקון תקן ביקורת  99תיקון תקן ביקורת  108תקן ביקורת 

'הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון 

 מבקר על דוחות כספיים' "

9.1.2013 9.1.2013 13.1.2013 

 2הבהרה מס' 

 99לתקן ביקורת 

מספרי השוואה הכלולים בדוחות כספיים שנתיים 

הנערכים לראשונה בהתאם לתקני דיווח כספי 

 (IFRSבינלאומיים )

17.2.2009 16.2.2009 15.2.2009 

 

 3הבהרה מס' 

 99לתקן ביקורת 

 

נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של 

 משלתימשרד מ

13.3.2012 15.3.2012 19.3.2012 

 4הרה מס' הב

 99לתקני ביקורת 

 108-ו

נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים 

 הערוכים על בסיס מזומן

27.5.2014 29.5.2014 29.5.2014 

https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-90-%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%99%d7%99%d7%92-%d7%a9%d7%9c/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-91-%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-92-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-93-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-94-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-96-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-97-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-98-%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-90-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a0%d7%95/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-100-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%96%d7%9f-%d7%90/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-101-%d7%aa%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-102/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-103-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%99/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-104-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-104-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-104-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-105-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-104-%d7%91%d7%99%d7%a7/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-106-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-103-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-108-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-2-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-2-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-3-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%97%d7%a9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-3-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%97%d7%a9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-4-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-4-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-4-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
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 תאריך אישור ע"י  

מספר התקן / 

 הפרסום
 שם התקן / הפרסום

הוועדה לתקני 

ביקורת ונוהלי 

 ביקורת

המועצה 

 המקצועית

 הוועד המרכזי

 )אישור פרסום(

 5הבהרה מס' 

 99לתקני ביקורת 

 108-ו

נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של 

 ונת רווח )מלכ"רים(מוסדות ללא כו

22.7.2014 14.7.2014 28.7.2014 

 6הבהרה מס' 

 99לתקני ביקורת 

 108-ו

נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של 

 רשויות מקומיות

12.1.2016 26.1.2016 1.2.2016 

בדבר  107-ו 104הארכת תוקף ותיקון תקני ביקורת  109תקן ביקורת 

 ימית על דיווח כספיביקורת של רכיבי בקרה פנ

15.12.2013 15.12.2013 19.12.2013 

מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת  110תקן ביקורת 

 ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

12.5.2014 

 

12.5.2014 15.5.2014 

 1הבהרה מס' 

 110לתקן ביקורת 

מידע המוצג בדוחות הכספיים בדרך של הפניה 

 אחרלמסמך 

12.1.2016 26.1.2016 1.2.2016 

בדבר  109-ו 107, 104הארכת תוקף תקני ביקורת  111תקן ביקורת 

 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

8.12.2014 8.12.2014 11.12.2014 

 30.4.2015 16.4.2015 13.4.2015 עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת 113תקן ביקורת 

 14.1.2016 20.12.2015 20.12.2015 מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת  114 תקן ביקורת

הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך  115תקן ביקורת 

 הביקורת

20.12.2015 20.12.2015 14.1.2016 

בדבר  109-ו 107, 104הארכת תוקף תקני ביקורת  116תקן ביקורת 

 ל דיווח כספיביקורת של רכיבי בקרה פנימית ע

20.12.2015 20.12.2015 14.1.2016 

בדבר "מטרות ראשיות של  110תיקון תקן ביקורת  117תקן ביקורת 

רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת בהתאם לתקני 

 ביקורת מקובלים בישראל"

12.1.2016 26.1.2016 1.2.2016 

מית "ביקורת של בקרה פני 103תיקון תקן ביקורת  118תקן ביקורת 

על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות 

 כספיים"

12.1.2016 26.1.2016 1.2.2016 

בדבר הנוסח האחיד  108-ו 99תיקון תקני ביקורת  119תקן ביקורת 

)בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  מבקר על 

 דוחות כספיים ותיקונים עקיפים

21.6.2016 29.6.2016 21.7.2016 

בדבר  109-ו 107, 104הארכת תוקף תקני ביקורת  012תקן ביקורת 

 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

31.1.2017 5.2.2017 7.2.2017 

 16.3.2017 26.2.2017 21.2.2017 הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר 121תקן ביקורת 

"מכתב התקשרות לביצוע  91תיקון תקן ביקורת  122תקן ביקורת 

 של דוחות כספיים"ביקורת 

18.7.2017 24.7.2017 14.9.2017 

התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת  123תקן ביקורת 

 של דוחות כספיים

4.9.2017 4.9.2017 14.9.2017 

הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות  124תקן ביקורת 

 שלו במסמך הצעה

26.12.2017 23.1.2018 5.2.2018 

 2.8.2018 16.7.2018 16.7.2018 תיקונים בתקני ביקורת ובתקן סקירה 125ביקורת  תקן

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1תקן סקירה 

 ידי רואה החשבון המבקר של הישות

4.1.2008 

 

27.10.2008 

 

6.11.2008 

 

בדבר סקירה של מידע כספי  1תיקון תקן סקירה  2תקן סקירה 

ת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון לתקופו

 המבקר של הישות

4.9.2017 

 

4.9.2017 14.9.2017 

 

 כללי התנהגות מקצועית ופרסומים אחרים
 הוועד המרכזי

 )אישור פרסום(

https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-5-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-5-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-5-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-6-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-6-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-6-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-109-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-110-%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-110/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%94%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-1-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-110/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-111-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-104-101-%d7%95-101/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-113-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-114-%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a9%d7%9c/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-115-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%a2/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-116-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-104-107-%d7%95-109/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-117-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-110-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%98%d7%a8/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-118-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-103-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-99-%d7%95-108-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%99%d7%93/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-120-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-104-107-%d7%95-109/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-121-%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%94/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-122-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-91-%d7%9e%d7%9b/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-123-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%95/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-124/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-125/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-1/
https://www.icpas.org.il/professional-updates/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-2-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-1-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9/
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 לתקנון הלשכה 60כללי ההתנהגות המקצועית עפ"י סעיף 

21.4.1975 ,10.1.1983 ,10.7.1989 ,

4.2.1991 ,11.3.1991 ,13.5.1991 ,

12.8.1991, 15.7.2001, 

 28.11.2004-ו 

 26.1.1994 הנחיות בדבר חילופי רואי חשבון

 07.1998-ו 20.1.1986 תדריך בדבר שמירת מסמכים

תדריך בדבר מסמכים המצויים ברשותו של רואה חשבון והנוגעים לעבודת 

 הביקורת

13.9.1999 

 13.5.1991 תדריך בדבר פרקטיקה במסים

 28.11.2004 תלות של רואי חשבון-איהנחיות בדבר 

 6.4.1971 עקרונות יסוד בביקורת( -תקני ביקורת ודיווח )תקני אב 

 


