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 פרוייקט הקודיפיקציה
 של  מחדש נםארגו

 פרסומי הלשכה המקצועיים
 

 2018, אוגוסטב 13

 , תשע"חב' באלול

 רקע כללי
  

ארגונם מחדש של כלל  –את תוצרי פרוייקט הקודיפיקציה , לשכת רואי חשבון בישראלאנו שמחים להציג בפני חברי 

הפרסומים תוצרים אלה כוללים את כל   .שירותים נלוויםבפרסומי הלשכה המקצועיים העוסקים בעבודת הביקורת ו

אושרו כפי ש ,שירותים קשורים וכללי התנהגות מקצועית ואחריםביקורת, סקירה, בבקרת איכות,  ם העוסקיםתקניוה

וכפי שאושרו  2018ביולי,  16המשותפת מיום  ןדה לתקני ונוהלי ביקורת וע"י המועצה המקצועית בישיבתע"י הווע

 - 125תקן ביקורת מס בהתאם גם בד בבד אושר  .2018באוגוסט,  2ע"י הועד המרכזי בישיבתו מיום לפירסום 

תוצרי לקראת פרסום בתקנים אלה, נועד לקבוע תיקונים מסוימים "תיקונים בתקני ביקורת ובתקן סקירה", אשר 

 הקודיפיקציה.

. התקיימו 2018, וסופה בקיץ 2015בשנת על ביצוע הפרוייקט עמלו עשרות אנשים, במהלך תקופה שתחילתה 

של הוועדה  , לבחינת תוצרי הפרויקט ואישורם,עשרות ישיבות של הגופים המקצועיים, לרבות ישיבות משותפות

המועצה המקצועית. צוותי מתנדבים, מקרב החברים והמשתתפים בגופים אלה, עמלו ושל לתקני ונוהלי ביקורת 

ר שא ,, ראש הסגל המקצועי של הלשכהיס אלדררחשבון איהברצוננו לשבח את רואת . ביצוע הפרויקטעל ושקדו 

 זה וסייעה להביא אותו לקו הגמר. הין ערוך החשוב לא ריכזה את הפרויקט

 .הברכה על אלה כל יבואו

 

 נו בביצוע הארגון מחדש?שגמה ה
  

  התקנים והפרסומים בתבנית התואמת את המקובל בעולם ארגונם של: 

התקנים  ,על בסיס מועד פרסומם. בעקבות הארגון מחדש , עד כה,פרסומי הלשכה היו נגישים למשתמשים

זו הנהוגה ל הוברת השווא והפרסומים מוגשים למשתמש על בסיס נושאי, בחלוקה לפרקים, בתבנית תואמת

לשכה בארה"ב ( או הIFACדוגמת תקני הביקורת של הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון ) ,בעולם

(AICPA.) 

   שלם ומאושר, בו שולבו כל התיקונים וההבהרות נוסחיצירת: 

ספר התקנים השנתי התקנים והפרסומים המחייבים היו תקני ופרסומי המקור שאושרו ע"י מוסדות הלשכה. 

על בסיס נגיש יותר, אולם הנוסחים המשולבים שנכללו בו לא נדונו ואושרו ע"י  ,את הפרסומים , אמנם,הכיל

שתוצאתו נוסח, סופי בדיקה ועריכה הליך  ורים והפרסומים המוגשים לכם כעת עבת הלשכה. התקנודמוס

 אושר ע"י מוסדות הלשכה.שנוסח , בו שולבו כל התיקונים וההבהרותומחייב, 

  מבט קדימה, כבוד לעבר: 

עבודה לא זנחנו את עבודתם הנאמנה של קודמינו. עשרות שנים הושקעו ביצירת התקנים שעמדו בביצוע ה

בבסיס הפרויקט. בראשיתו של כל תקן אנו מזכירים את פרסומי המקור המשתקפים בנוסח המשולב 

ים ל נוסחי הבסיס החדשים. שינוי ילך, בתיקונם שאוהמאושר. במבט קדימה, הליך התקינה יעסוק, מכאן ו

  .לידיעת ציבור החברים והמשתמשים באופן שיטתי ויובא
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 באתר הלשכה? ומה תמצא
  

  תוכן עניינים וטבלאות השוואה 

רשימת תוכן העניינים, וכן את מנת להקל על ציבור המשתמשים, הוכנו על ידינו טבלאות המכילות את -על

. ( ומועדי הפרסום המקוריים שלהםבהם עשינו שימוש עד כה)פרסומי המקור הפרסומים המקצועיים תוך ציון 

כך תוכלו לעקוב, מקום שיהיה בכך צורך, אחר התפתחות התקנים בתבניתם החדשה החל במועד הפרסום 

 לראשונה ועד ליצירתם של הקבצים המרכיבים את הפרסום הנוכחי.

 
 תקנים ופרסומים 

 הורדה. אף לם, לאחר ארגון מחדש, מוגשים לכם בתבנית הניתנת לצפייה והתקנים והפרסומים המקצועיים כול

 מתי כל אלה נכנסים לתוקף?
 

הוועד המרכזי של הלשכה, פרסומים והחלטות הוועדה לכללי ותקני ביקורת, המועצה המקצועית המלצות מכוח 

ניתן  ,אך, או לאחר מכן. 2019בדצמבר,  31אלה חלים על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות ביום 

ליישם אותם גם בביקורת דוחות לתקופות מוקדמות יותר. עם כניסתם של פרסומים אלה לתוקף, הפרסומים 

אימוץ של חיוב  בטלים. –לכל אחד מהתקנים(  1)המפורטים בסעיף  המקצועיים שעמדו בבסיס כל אחד ואחד מהם

 .היערכות הדרגתית לכל ציבור רואי החשבון אפשרה, נועד לחצמבעוד כשנה ו, בתבניתם החדשה, רק התקנים

 

, לאחר ארגונה מחדש, נוחה לשימוש, המקצועיים אנו מקווים כי תמצאו את מערכת הפרסומים

 נגישה וברורה.

ם ובטוחים כי הלשכה עשתה צעד חשוב ומרכזי, באמצעות פרסום זה, לקראת אנו סמוכי

המשך החידוש והרענון של התקינה בביקורת כולה, ומקווים כי פעולות אלה תמשכנה בעתיד 

 והכל בהתאם לתוכנית העבודה של התקינה בביקורת המפורסמת אף היא באתר הלשכה.

 

 

 בברכת חברים,

 

 

  

 

 

 
 

 רו"ח אלי גולדשטיין 
  

 רו"ח יזהר קנה
  

 בורשן – רו"ח גלית ניב

 יו"ר הוועדה לתקני ונהלי ביקורת  נשיא הלשכה  יו"ר המועצה המקצועית
 

 


