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  מבוא
  

  התק
חלות 
  
) ISA(של תק�  )1(הוא בעיקרו נוסח בשפה העבריתזה ביקורת תק�   .1

  : )IFAC(חשבו� ה של הפדרציה הבינלאומית של רואי 230
  

"Audit Documentation" 
)2(
 

  

עוסק באחריות רואה החשבו� המבקר לערו) ביקורת זה תק�   
יעוד דרישות ת. דוחות כספיי�של ביקורת על תיעוד ביקורת 

אינ� מגבילות יישו� תק� אחרי� ספציפיות של תקני ביקורת 
לקבוע דרישות תיעוד א( ה� חוקי� ותקנות עשויי� . ביקורת זה

  .נוספות
  

  אופי ומטרות תיעוד ביקורת
  
תיעוד ביקורת אשר עונה לדרישות תק� ביקורת זה  ולדרישות   .2

  :קמספ ,נטיי� אחרי�ברל ביקורת תיעוד ספציפיות של תקני 
  

ראיה לבסיס מסקנתו של רואה החשבו� המבקר בדבר   )א(  
   וכ�;של רואה החשבו� המבקר מטרותיו הכוללותהשגת 

  
ראיה לכ) שהביקורת תוכננה ונערכה בהתא� לתקני   )ב(  

  .נטיותבביקורת ולדרישות חוקיות ורגולאטוריות רל
  
  :לרבות, תיעוד הביקורת משרת מספר מטרות נוספות  .3

   

 . לתכנ� ולערו) את הביקורתצוות ההתקשרותי לסייע ביד •

האחראי� על הפיקוח צוות ההתקשרות  חברי לסייע בידי  •
וכ� לסייע לה� , לנהל את עבודת הביקורת ולפקח עליה

  . בדבר בקרת איכותת�למלא את חובת סקיר

                                                           
)1(

כשמקור הספק , לעיתי� עלול להיווצר ספק לגבי משמעותו של דבר מסויי�   
, במקרה של ספק כזה. הוא בתרגו� הוראות התק� הבינלאומי לשפה העברית

ת� ליישבו על ידי השוואת הנוסח העברי של ההוראות בתק� ביקורת זה ע� ני
 .הנוסח המקורי של ההוראות המקבילות בשפה האנגלית

)2(
  .2009פורס� בחודש אפריל    
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די� וחשבו� על למת� אמצעי  צוות ההתקשרותלשמש בידי  •
 .עבודתו

נמשכת בעלי משמעות י� נושאלשמור רישומי� לגבי  •
 .לביקורות עתידיות

  .בקרת איכותשל ובדיקות לאפשר עריכת סקירות  •

, לאפשר עריכת בדיקות חיצוניות בהתא� לדרישות חוקיות •
 .נטיותברגולאטוריות ואחרות רל

  תחילה
  
שתארי) תק� ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיי�   .4

  . או לאחר מכ�2009צמבר בד 31 המאז� האחרו� הכלול בה� הוא 
  

   אחרי�פרסומי�
  
בטל ע� כניסתו לתוק( של תק� ביקורת " תיעוד "87תק� ביקורת   .א4

  .זה
  
תדרי) בדבר מסמכי� המצויי� " התדרי) בדבר למע� הסר ספק  .ב4

 נשאר "ברשותו של רואה חשבו� והנוגעי� לעבודת ביקורת
  .בתוקפו

  

  מטרה
  
  :ד המספקערו) תיעוירואה החשבו� המבקר   .5
  

 ;לבסיס דוח רואה החשבו� המבקרונאותה  תמספקעדות   )א(  
  וכ�    

  
לתקני ראיה לכ) שהביקורת תוכננה ונערכה בהתא�   )ב(  

 .נטיותבביקורת ולדרישות חוקיות ורגולאטוריות רל

  

  הגדרות
  
למונחי� הבאי� יהיו המשמעויות , ביקורתהתקני לצור)   .6

  :כדלקמ� ,המיוחסות לה�
ראיות ,  הרישו� של נהלי ביקורת שבוצעו� ביקורת תיעוד  )א(

ומסקנות שרואה החשבו� ,  שהושגונטיותבביקורת רל
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ניירות "לעיתי� משתמשי� ג� במונח (המבקר הגיע אליה� 
  .")עבודה

, אלקטרוניי�או קשיחי�  אמצעי אחסו� �תיק ביקורת   )ב(
המכיל את הרישומי� המהווי� את תיעוד הביקורת של 

 .סוימתהתקשרות מ

יחיד רואה חשבו� מבקר  � סיו� יבעל נרואה חשבו� מבקר   )ג(
בעל ניסיו� ) בי� א� פנימי או חיצוני למשרד רואי החשבו�(

 :מעשי בביקורת ובעל הבנה סבירה של

   ;תהליכי ביקורת   )1(

   ;נטיותבתקני ביקורת ודרישות חוקיות ורגולאטוריות רל  )2(

   וכ�;הסביבה העסקית בה פועלת הישות  )3(

לענ( בו פועלת נטיי� בנושאי ביקורת  ודיווח  כספי הרל  )4(
 .הישות


  דרישות התק
  

  עריכת תיעוד ביקורת במועד

  
  . על רואה החשבו� המבקר לערו) תיעוד ביקורת במועד  .7

  )1סעי( א: ראה(
  

   שהושגותיעוד נהלי הביקורת שבוצעו וראיות ביקורת 
  

  תוכ� והיק( תיעוד הביקורת, צורה
  
על רואה החשבו� המבקר לערו) תיעוד ביקורת במידה מספקת   .8

שאי� לו קשר קוד� , סיו�יבעל נשיאפשר לרואה חשבו� מבקר 
סעיפי� : ראה: (להבי� את,  דוחותיה הכספיי� של הישותלביקורת

  )17 א�16א, 5 א� 2א
  

העיתוי וההיק( של נהלי הביקורת שבוצעו על מנת , האופי  )א(  
 ובדרישות חוקיותביקורת הי תקנבהוראות  לעמוד

  )7 א�6סעיפי� א: ראה (;נטיותבורגולאטוריות רל
  

 ; שהושגווראיות הביקורת, תוצאות נהלי הביקורת שבוצעו  )ב(  
  וכ�
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המסקנות , משמעותיי� שעלו במהל) הביקורתנושאי�   )ג(  

בקשר אליה� ושיקול דעת מקצועי משמעותי שהופעל 
  )11 א�8 אסעיפי�: ראה. (בהסקת מסקנות אלה

  
על , העיתוי וההיק( של נהלי הביקורת שבוצעו, בתיעוד האופי  .9

  :רואה החשבו� המבקר לציי�
  

הנושאי� את המאפייני� המזהי� של הפריטי� או   )א(  
  )12סעי( א: ראה (;הספציפיי� שנבדקו

  
ביצע את עבודת הביקורת והתארי) בו שמי זהות של   )ב(  

   וכ�;הסתיימה העבודה האמורה
  

סקר את עבודת הביקורת שבוצעה  וכ� שמי זהות של   )ג(  
  )13סעי( א: ראה. (התארי) וההיק( של סקירה כאמור

  
 משמעותיי� ע�נושאי� על רואה החשבו� המבקר לתעד דיוני� על   .10

, וע� אחרי�ע� ההנהלה  ,המופקדי� על בקרת העלהגורמי� 
 מי המשמעותיי� שנדונו ומתי וע�הנושאי� לרבות האופי של 

  )14סעי( א: ראה. (נערכו הדיוני�
  

א� רואה החשבו� המבקר זיהה מידע שאינו עולה בקנה אחד ע�   .11
  לתעד כיצד עליו,  משמעותי מסוי�לנושא באשר  הסופית מסקנתו

  )15סעי( א: ראה( .התייחס לחוסר עקיבות זו
  

  נטיתבמדרישה רלחריגה 
  

מבקר מחליט שנחוצה רואה החשבו� ה, בנסיבות יוצאות דופ�, א�  .12
על רואה החשבו� , נטית של תק� ביקורתבמדרישה רלחריגה 

המבקר לתעד כיצד נהלי הביקורת החלופיי� שבוצעו משיגי� את 
 � 18סעיפי� א: ראה. ( לחריגהואת הסיבות, מטרת אותה דרישה

  )19א
  

  אחר תארי) דוח רואה החשבו� המבקרלהעולי� נושאי� 
  

רואה החשבו� המבקר מבצע נהלי , ופ�בנסיבות יוצאות ד, א�  .13
אחר לביקורת חדשי� או נוספי� או שהוא מסיק מסקנות חדשות 

  )20סעי( א: ראה: (לתעדעליו , תארי) דוח רואה החשבו� המבקר
  

   ;את הנסיבות שנתקל בה�  )א(  
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ראיות , את נהלי הביקורת החדשי� או הנוספי� שבוצעו  )ב(  
השפעת� על דוח רואה  ומסקנות שהוסקו ו שהושגוביקורת

   וכ�;החשבו� המבקר
  

 .תיעוד הביקורתב מתי ועל ידי מי נעשו ונסקרו השינויי�   )ג(  

   
  הביקורת תיק  השלמת 

  
את תיעוד הביקורת בתיק ביקורת לקב. על רואה החשבו� המבקר   .14

 ולהשלי� את התהלי) המנהלי של הרכבת תיק הביקורת הסופי
  . ) דוח רואה החשבו� המבקר לאחר תאריזמ� סבירפרק תו) 

  )22 א�21א סעיפי� : ראה(
  

רואה החשבו� המבקר לא ימחק או , אחר השלמת תיק הביקורתל  .15
תיעוד ביקורת מכל סוג שהוא לפני תו� תקופת שמירת ישמיד 

  )23 סעי( א:ראה. (המסמכי�
  

כאשר רואה החשבו� המבקר , 13בסעי( שבנסיבות אחרות מאלה   .16
שנות תיעוד ביקורת קיי� או להוסי( תיעוד ביקורת מוצא לנחו. ל

ללא התחשבות , לתעד יועל, חדש לאחר השלמת תיק הביקורת
  )24סעי( א: ראה: (באופי השינויי� או התוספות

  
   וכ�;את הסיבות הספציפיות שבשל� ה� נעשו  )א(  

  
  .מתי ועל ידי מי ה� נעשו ונסקרו  )ב(  

  
  ביקורתההבעלות על תיעוד 

  
. המבקררואה החשבו� של ובקניינו בבעלותו ד ביקורת הינו תיעו  .17

  )25א סעי( :ראה(
  

  ליישו� והסברי� אחרי� הבהרות
  

  )7סעי( : ראה( עריכת תיעוד ביקורת במועד
  
במועד מסייעת לשיפור איכות  ונאות עריכת תיעוד ביקורת מספק   .1א

ראיות סקירה והערכה אפקטיבית של ומאפשרת הביקורת 
דוח רואה החשבו�  גיבושלפני לפיה� המסקנות שהוסקו הביקורת ו

אחר ביצוע עבודת הביקורת סביר שיהיה לתיעוד הנער) . המבקר
  . כאמורעבודה ביצוע הפחות מדויק  מאשר תיעוד הנער) בזמ� 
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  שהושגותיעוד נהלי הביקורת שבוצעו וראיות ביקורת 
  

  )8סעי( : ראה (תוכ� והיק( תיעוד הביקורת, צורה
  
  :תוכ� וההיק( של תיעוד הביקורת תלויי� בגורמי� כגו�ה, הצורה  .2א
  

 .הגודל והמורכבות של הישות •

 .האופי של נהלי הביקורת שיש לבצע •

 .הסיכוני� להצגה מוטעית מהותית שזוהו •

 . שהושגוחשיבות ראיות הביקורת •

 .שזוהו  י� חריגהאופי וההיק( של  •

 �ובני� עלהצור) לתעד מסקנה או הבסיס למסקנה שאינ� מ •
פניה� על סמ) תיעוד העבודה שבוצעה או ראיות הביקורת   
 .שנצברו  

 .והכלי� לביצועההביקורת מתודולוגיית  •

תיעוד הביקורת יכול להיעשות על גבי נייר או על גבי אמצעי   . 3א
  :דוגמאות לתיעוד ביקורת כוללות. אחראמצעי אלקטרוני או 

  

 .תוכניות ביקורת •

 .ניתוחי� •

 .רתביקותזכירי  •

 . משמעותיי�נושאי�סיכומי� של  •

 .אישורי� והצהרות •

 .רשימות תיוג •

לנושאי� בנוגע ) לרבות דואר אלקטרוני(התכתבויות  •
 .משמעותיי�
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רואה החשבו� המבקר יכול לשמור תקצירי� או העתקי� של   
) משמעותיי�, חוזי� והסכמי� ספציפיי�, דוגמאל(רשומות הישות 

תיעוד ביקורת אינו מהווה , אתיחד ע� ז. כחלק מתיעוד ביקורת
 .הישותחשבונאיות של תחלי( לרשומות 

בתיעוד הביקורת טיוטות לשמור רואה החשבו� המבקר אינו חייב   .  4א
תרשומות , של דוחות כספיי�וטיוטות   של ניירות עבודה

טיוטות  קודמות של ,  סופית לאראשונית אוחשיבה המשקפות 
ומסמכי� , יקוני� אחרי�מסמכי� שעברו תיקוני הגהה או ת

  .כפולי�
  

אינ� ,  כשלעצמ�, הסברי� בעל פה של רואה החשבו� המבקר.  5א
מהווי� תמיכה מספקת לעבודה שביצע רואה החשבו� המבקר או 

לצור) הסבר או  לשמש אלה יכולי�אול� , למסקנות אליה� הגיע
  .הבהרה של מידע הכלול בתיעוד הביקורת

  
  ))א (8סעי( : ראה(תקני ביקורת ת בהוראועמידה לצור) תיעוד 

  
תיעוד ביקורת מהווה עמידה בדרישות תק� ביקורת זה , בעיקרו�  .6א

אחרי� מכילי� דרישות  ביקורתתקני . נסיבותונאות במספק 
תיעוד ספציפיות  שכוונת� להבהיר את היישו� של תק� ביקורת זה 

של דרישות התיעוד הספציפיות . אחרי�ביקורת של תקני במסגרת 
של תק� ביקורת יישומו אחרי� אינ� מגבילות את ביקורת תקני 

היעדר דרישת תיעוד בתק� ביקורת מסוי� אינו , יתר על כ�. זה
  .תק� ביקורתבאותו כ) שאי� לערו) תיעוד לצור) עמידה מעיד על 

  
הוראות  מצייתת לתיעוד הביקורת מספק ראיה לכ) שהביקורת   .7א

אי� זה נחו. או מעשי שרואה ,  יחד ע� זאת.ביקורתהתקני 
, או שיקול דעת שהופעל, החשבו� המבקר יתעד כל עניי� שנשקל

אי� זה נחו. שרואה החשבו� המבקר , כמו כ�. במהל) הביקורת
בנושאי� עמידה ) ברשימת תיוג, דוגמאכמו ל(יתעד בנפרד 

  :דוגמא ל,מסמכי� הכלולי� בתיק הביקורתב י�מתועדה
  

מעיד על  המתועדת באופ� נאות קיומה של תוכנית ביקורת •
 .כי רואה החשבו� המבקר תכנ� את הביקורתכ) 

מעיד על  של מכתב התקשרות חתו� בתיק הביקורת וקיומ •
שרואה החשבו� המבקר סיכ� את תנאי ההתקשרות כ) 

ע�  ,כאשר הדבר מתאי�,  אולביקורת ע� ההנהלה
 . הגורמי� המופקדי� על בקרת העל
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 שינוי מהנוסח האחיד הכולל דוח רואה החשבו� המבקר  •
שרואה החשבו� המבקר עמד בדרישה להביע מעיד על כ) 

בנסיבות המפורטות בתקני  שלא בנוסח האחיד חוות דעת 
 .ביקורתה

יתכ� , במהל) הביקורת  בדר) כלל החלותביחס לדרישות  •
לבוא לידי בה� הציות  לדרישות יכול מספר דרכי� וקיימות 

 :בתיק הביקורתביטוי 

o הספקנות יחידה שבהדר) רק יתכ� ולא תהיה , גמאדול 
 א) , מתועדתהמקצועית של רואה החשבו� המבקר

להפעלת לספק ראיות יכול תיעוד הביקורת בכל זאת 
של רואה החשבו� המבקר בהתא� ספקנות מקצועית 

ראיות כאמור יכולות לכלול נהלי� . ביקורתהלתקני 
הלה ההנתגובות על מנת לאמת שיושמו ספציפיי� 

 .לבירורי� של רואה החשבו� המבקר

o שות( ההתקשרותהאחריות על ידי נטילת , באופ� דומה ,
פיקוח וביצוע הביקורת בהתא� לתקני ה, על הניהול

ביקורת יכולה להיות מתועדת במספר דרכי� בתיעוד ה
על ידי תיעוד מעורבותו במועד של , דוגמאל. הביקורת

כמו , בהיבטי� של הביקורת שות( ההתקשרות
הבנה  "93בתק� ביקורת השתתפות בדיוני הצוות כנדרש 
והערכת הסיכוני� , של הגו( המבוקר וסביבתו

 ".המתייחסי� להצגה מוטעית מהותית

תיעוד ענייני� משמעותיי� ושיקול דעת מקצועי משמעותי הקשור אליה� 
  ))ג (8סעי( : ראה(
  
ובייקטיבי  מחייבת ניתוח אנושא של וההחלטה בדבר משמעותיות  .  8א

  :משמעותיי� כוללותלנושאי� דוגמאות .  של העובדות והנסיבות
  

כמוגדר (העלולי� לגרו� לסיכוני� משמעותיי� נושאי�  •
, הבנה של הגו( המבוקר וסביבתו" 93בתק� ביקורת 

 ."והערכת הסיכוני� המתייחסי� להצגה מוטעית מהותית

 

  :המצביעותשיושמו תוצאות של נהלי ביקורת  •

  כ) שהדוחות הכספיי� עלולי� להיות מוצגי� באופ� על ) א(  
  או , מוטעה מהותית



  

   11

צור) לתק� את הערכתו הקודמת של רואה החשבו� על ה) ב(  
המבקר בדבר סיכוני� להצגה מוטעית מהותית והמענה 

 .של רואה החשבו� המבקר לסיכוני� אלה

נסיבות הגורמות לרואה החשבו� המבקר קושי משמעותי  •
 .נדרשי�לי ביקורת ביישו� נה

מהנוסח האחיד של חוות לשינוי לגרו� היכולי� ממצאי�  •
סקת הדגש עניי� ידעת רואה החשבו� המבקר או להכללת פ

 .בדוח רואה החשבו� המבקר

תיעוד הביקורת של של היק( התוכ� וה, גור� חשוב בקביעת הצורה  .9א
משמעותיי� הוא מידת שיקול הדעת המקצועי שהופעל נושאי� 

תיעוד שיקול הדעת המקצועי . צוע העבודה ובהערכת התוצאותבבי
הסביר ל מסייע, כשמדובר בשיקול דעת מקצועי משמעותי, שהופעל

 שיקול את איכותולחזק את מסקנות רואה החשבו� המבקר 
נושאי� כאלה מענייני� במיוחד את האחראי� לסקירת . הדעת

ת בבוא� לרבות אלה העורכי� ביקורות עוקבו, תיעוד הביקורת
כאשר עורכי� , דוגמאל(נמשכת בעלי משמעות נושאי� לסקור 

  ). בחשבונאותסקירה בדיעבד של אומדני�
  
ראוי לערו) , 8בהתא� לסעי( , דוגמאות אחדות לנסיבות בה�  .10א

כאשר , תיעוד ביקורת בקשר להפעלת שיקול דעת מקצועי
  :  אתכוללות, משמעותיי�ה�   ושיקול הדעתהנושאי� 

  

מסקנתו של רואה החשבו� המבקר שבבסיס נאל הרציו •
על רואה החשבו� המבקר "כאשר דרישה מסוימת קובעת ש

ושיקול זה הינו , מידע או גורמי� מסוימי�" לשקול
 .משמעותי בהקשר של ההתקשרות המסוימת

 

סבירות בדבר  רואה החשבו� המבקר ו שליתוהבסיס למסקנ •
, דוגמאל(שיקול דעת סובייקטיבי שיש בה� בנושאי� 

 ).משמעותיי� בחשבונאותסבירות אומדני� 

  
 של לאותנטיותבאשר רואה החשבו� המבקר  שלהבסיס למסקנתו 

כגו� שימוש נאות במומחה ( נעשות בדיקות נוספות כאשר ,  מסמ)
אשר ו במהל) הביקורת במענה לתנאי� שזוהו ) לי אישורנהאו 

ת לא  עלול להיוהמסמ)ש  לסבורגרמו לרואה החשבו� המבקר 
   . מקורי

 



  

   12

רואה החשבו� המבקר עשוי לסבור שיהיה זה מועיל לערו) ולשמור   . 11א
כמזכר הידוע לעיתי� (סיכו� במסמ) כחלק מתיעוד הביקורת 

המשמעותיי� שזוהו במהל) הנושאי� המתאר את )  הביקורתסיו�
או הכולל הפניות לתיעוד ביקורת תומ) , הביקורת וכיצד ה� טופלו

סיכו� כזה עשוי להקל על . מספק מידע כאמורנטי אחר הברל
במיוחד , סקירות ובדיקות אפקטיביות ויעילות של תיעוד הביקורת

עריכת סיכו� כזה יכולה , כמו כ�. עבור ביקורות גדולות ומורכבות
המשמעותיי� על ידי רואה החשבו� הנושאי� לסייע לבחינת 

, ו� א�הוא יכול ג� לסייע לרואה החשבו� המבקר לבח. המבקר
של קיי� יעד  , לאור נהלי הביקורת שבוצעו והמסקנות שהוסקו

נטי כלשהו שרואה החשבו� המבקר אינו מסוגל בביקורת רלתק� 
של רואה החשבו�  מטרותיו הכוללותלהשיג המונע ממנו לממש את 

  .המבקר
  

 העור)  זהותושל, ספציפיי� שנבדקונושאי� זיהויי� של פריטי� או 
  )9( סעי: ראה (והסוקר

  
 ,לדוגמא. המאפייני� המזהי� משמש למספר מטרותשל תיעוד   . 12א

ומקל על האחראי על העבודה   צוות ההתקשרות מזהה את  הוא
זיהוי מאפייני� ישתנה .  טיפול שאינו עקביאו   י�חריגאיתור  

  :דוגמא ל,שנבדקהנושא בהתא� לאופי נוהל הביקורת והפריט או 
  

מנות רכש שהונפקו על ידי של הזלצור) בדיקה מפורטת  •
רואה החשבו� המבקר יכול לזהות את המסמכי� , הישות

 .שנבחרו לבדיקה על פי תאריכיה� ומספרי הזמנות הרכש

 

או סקירה של מתו) אוכלוסיה נתונה  בחירת מדג�לצור)  •
, כל הפריטי� מעל לסכו� מסוי� מתו) אוכלוסייה נתונה

הנוהל ולזהות  תיחו�רואה החשבו� המבקר יכול לתעד את 
 ). מעל סכו� מסוי�פעולהכל , דוגמאל(את האוכלוסייה 

 

לצור) נוהל הדורש דגימה שיטתית מתו) אוכלוסייה של  •
רואה החשבו� המבקר יכול  לזהות את המסמכי� , מסמכי�

נקודת ההתחלה , ) מקור המסמשנבחרו על ידי תיעוד
דגימה שיטתית של תעודות , דוגמאל(הדגימה  ומרווח
 באפריל �1 שנבחרו מתו) ספר המשלוחי� לתקופה ממשלוח

 ובחירת 12345המתחילות בתעודה מספר ,  בספטמבר30עד 
 ). עוקבת125כל תעודה 
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לצור) נוהל הדורש בירורי� ע� עובדי� מסוימי� של  •
רואה החשבו� המבקר יכול לתעד את תאריכי , הישות

 . השמות ותיאורי התפקידי� של עובדי הישות,הבירורי�

רואה החשבו� המבקר יכול לתעד ,  תצפיתור) נוהל שללצ •
, נטיי�באת האנשי� הרל, את התהלי) או העניי� הנצפה

 . התצפיתהיכ� ומתי נעשתה, כל אחד מה�של תפקיד ה

מחייב את רואה החשבו�  במשרד רואי חשבו�בקרת איכות יישו�   . 13א
המבקר לסקור את עבודת הביקורת שבוצעה באמצעות סקירת 

הדרישה לתעד מי סקר את עבודת הביקורת .  ד הביקורתתיעו
 עלראיה  שבכל נייר עבודה חייבת להיות  אי� משמעותהשבוצעה 
משמעות הדרישה היא לתעד איזו עבודת ביקורת , אלא. הסקירה
  .ומתי היא נסקרה, מי סקר את העבודה, נסקרה

  
 בקרת הגורמי� המופקדי� עלמשמעותיי� ע� נושאי� תיעוד הדיוני� על 

  )10סעי( : ראה(ההנהלה ואחרי� , העל
  
התיעוד אינו מוגבל לרישומי� שנערכו על ידי רואה החשבו�   .14א

המבקר אלא יכול לכלול רישומי� הולמי� אחרי� כגו� 
ע�  רואה החשבו� המבקר שנערכו על ידי ומסמכי� פרוטוקולי� 

הגורמי� האחרי� שרואה החשבו� המבקר יכול . צוות ההתקשרות
משמעותיי� יכולי� לכלול עובדי� אחרי� נושאי� דו� אית� על ל

  . לישותי�מקצועייועצי� כגו� , הישות וצדדי� חיצוניי�של 
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  )11סעי( : ראה(באי התאמותתיעוד בדבר הטיפול 
  
באי התאמות הדרישה לתעד כיצד רואה החשבו� המבקר טיפל   .15א

מור תיעוד שרואה החשבו� המבקר חייב לשאי� משמעותה במידע 
  .בלתי נכו� או תיעוד שהוחל(

  
  )8סעי( : ראה(שיקולי� ספציפיי� לישויות קטנות 

  
מקי( פחות בדר) כלל תיעוד ביקורת של ביקורת ישות קטנה הינו   . 16א

במקרה של ביקורת בה , כמו כ�. מאשר זה של ביקורת ישות גדולה
 התיעוד לא ,מבצע את כל עבודת הביקורת שות( ההתקשרות

שהיו מתועדי� א) ורק על מנת ליידע או להנחות נושאי� לול  יכ
או לספק ראיה לסקירה על ידי חברי� , צוות ההתקשרותאת חברי 
 יהיו נושאי� לתיעוד לא , דוגמאל(צוות ההתקשרות אחרי� ב

יחד ע� ).  או פיקוח עליו צוות ההתקשרותדיוני המתייחסי� ל
 לערו) תיעוד 8עי(  סתלעמוד בדריש שות( ההתקשרות על , זאת

שכ� תיעוד , סיו�יבעל נביקורת שיוב� על ידי רואה חשבו� מבקר 
הביקורת עשוי להיות נשוא לסקירה על ידי צדדי� חיצוניי� 

  .מטרות אחרותללמטרות רגולציה או 
  
, כאשר רואה החשבו� המבקר של ישות קטנה עור) תיעוד ביקורת  . 17א

לתעד היבטי� שוני� של יעיל כהוא יכול ג� למצוא  כמועיל ו
ע� הפניות לניירות עבודה תומכי� , מסמ)באותו הביקורת יחד 
שיכולי� להיות מתועדי� יחד  לנושאי� דוגמאות . כפי שמתאי�

בביקורת של ישות  קטנה כוללות את הבנת הישות והבקרה 
, ותוכנית הביקורתבכללותה אסטרטגיית הביקורת , הפנימית שלה

, "מהותיות בביקורת "�86 לתק� ביקורת שנקבעה בהתא מהותיות
, במהל) הביקורתשעלו  משמעותיי� נושאי�, סיכוני� שהוערכו
  .ומסקנות שהוסקו

  
  )12סעי( : ראה (נטיתבמדרישה רלחריגה 

  
לאפשר לרואה החשבו� המבקר   נועדו ביקורתתקני של הדרישות   . 18א

ת להשיג את המטרות המפורטות בתקני ביקורת ועל ידי כ) א
למעט , בהתא� לכ). של רואה החשבו� המבקר מטרותיו הכוללות

ביקורת מחייבי� ציות לכל דרישה  התקני , בנסיבות יוצאות דופ�
  .נטית בנסיבות הביקורתבהרל

  
בהתא� נטיות בדרישת התיעוד חלה רק על דרישות שה� רל  . 19א

  :  רק במקרי� כאשררלבנטיתדרישה אינה . נסיבותל
  

א� לא קיימת , דוגמאל(נטי באינו רל כולורת ביקוהתק�   )א(  
 88תק� ביקורת , בישות פונקציה של ביקורת פנימית

   או;)אינו רלבנטי" התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית"
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הדרישה , דוגמאל(והתנאי לא מתקיי� קיימת התנייה   )ב(  
רואה החשבו� המבקר דוח מהנוסח האחיד של כלול שינוי ל

,  ונאותותל ראיות ביקורת מספיקותיכולת לקבבשל חוסר 
 ).   כאמורחוסר יכולתקיי� לא בעוד שלמעשה 

  
  )13סעי( :ראה(תארי) דוח רואה החשבו� המבקר  לאחר העולי� נושאי� 

  
דוגמאות לנסיבות יוצאות דופ� כוללות עובדות שנודעו לרואה . 20א

החשבו� המבקר לאחר תארי) דוח רואה החשבו� המבקר א) היו 
היו , אילו היו ידועות באותו תארי),  באותו תארי) ואשרקיימות

יכולות לגרו� לתיקו� הדוחות הכספיי�  או לגרו� לרואה החשבו� 
יש .  בדוח רואה החשבו� המבקרוהמבקר לשנות את חוות דעת

 , לסקור את השינויי� הנערכי� בתיעוד הביקורת כתוצאה מכ)
  .לשינויי� סופיתליטול אחריות  שות( ההתקשרותכאשר על 

  
  )16�14  סעיפי�:ראה(תיק הביקורת השלמת 

  
 תמשרדי רואי החשבו� לקבוע מדיניות ונהלי� לעניי� השלמעל   . 21א

תחו� זמ� הול� שבמהלכו יש  .תו) זמ� סביר תיקי ביקורת
להשלי� את הרכבת תיק הביקורת הוא בדר) כלל לא יותר מאשר 

  .אחר תארי) דוח רואה החשבו� המבקרל יו� 60
  
אחר תארי) דוח רואה החשבו� המבקר להשלמת תיק הביקורת   .22א

הוא תהלי) מנהלי שאינו כרו) בביצוע נהלי ביקורת חדשי� או 
בתיעוד הביקורת שינויי� , יחד ע� זאת. בהסקת מסקנות חדשות

הסופי א� ה� מנהליי� ההשלמה יכולי� להיעשות במהל) תהלי) 
  :ה כוללותדוגמאות לשינויי� כגו� אל. באופיי�

  

 .של תיעוד שהוחל( סילוק מחיקה או  •

 .של ניירות העבודהצולבות סידור והפניות , מיו� •

 .התיקהשלמת אישור סופי של רשימות תיוג בקשר לתהלי)  •

ד� ,  השיגתיעוד ראיות ביקורת שרואה החשבו� המבקר •
נטיי� לפני תארי) בהרל צוות ההתקשרותוהסכי� ע� חברי 

 .רדוח רואה החשבו� המבק

משרדי רואי החשבו� לקבוע מדיניות ונהלי� לגבי שמירת על    .23א
, תקופת השמירה לגבי התקשרויות ביקורת .מסמכי התקשרות

 שני� מתארי) דוח רואה החשבו� שבעהיא לא פחות מ, בדר) כלל
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או מתארי) דוח רואה החשבו� המבקר של הקבוצה  א� , המבקר
  .תארי) זה הינו מאוחר יותר

 לנסיבות בה� רואה החשבו� המבקר עשוי למצוא לנחו. מאדוג    .24א
אחר ללשנות תיעוד ביקורת קיי� או להוסי( תיעוד ביקורת חדש 

 תיק הביקורת היא הצור) להבהיר תיעוד ביקורת קיי� תהשלמ
 של גורמי� מפקחי�העולה בעקבות הערות שמתקבלות מבדיקות 

  .פנימיי� או חיצוניי�

  )17סעי( : ראה( ביקורתהתיעוד הבעלות על 

 . של רואה החשבו� המבקר ובקניינותיעוד ביקורת הינו בבעלותו    .25א
משמעות עקרו� זה במישור היחסי� שבי� רואה החשבו� המבקר 

לכל אורג� וכ�  , המבוקרתלישות לבי� היישות המבוקרת הינה כי
 תיעודאי� זכות לקבל מסמכי� המהווי�  , בהאו נושא משרה

 �בשל טיב. )3( המבקרברשותו של רואה החשבו�צויי� המביקורת 
רואה החשבו� המבקר  )4( האמורי�ומהות� של חלק מהמסמכי� 

המהווי� תיעוד ביקורת א( צרי) להימנע ממסירת מסמכי� 
    .בהאו נושא משרה לכל אורג� וכ� המבוקרת לישות 

  

                                                           
)3(

עקרו� זה אומ( ג� בפסק הדי� של בית המשפט העליו� בעניי� פרמייר קלאב    
  ).'ב ואחפרמייר קלא' ד חיי� אינדיג נ" עו8548/06א "ע(

 
)4(

  : כגו�   

מסמכי� שהוכנו על ידי רואה החשבו� המבקר והמתעדי� את סביבת  •

 ורמת האמינות של י� של נושאי משרה ומנהלי�לרבות אופי( הביקורת

לשיקול הדעת הבלתי תלוי של רואה  והמתווה סיכוני הביקורת , )מצגיה�

  ;  החשבו� המבקר כפועל יוצא מכ.

ואה בחשבו� המבקר והמתעדי� שיקולי� מסמכי� שהוכנו על ידי ר •

תלות והעדר ניגוד ענייני� החלות על 0והיבטי� הנוגעי� לקיו� חובות אי

  .רואה החשבו� המבקר

מסמכי� שהוכנו על ידי רואה החשבו� המבקר והמתעדי� את שיקול הדעת  •

הבלתי תלוי שהופעל על ידו לגבי ענייני� שוני� במסגרת עבודת 

 . הביקורת

 


