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  - ולוחות זמנים של תקינת הביקורתתכנית עבודה 

  סיום שלבי הדיון עד פרסום הצעת תקן –" הצעת תקן"   סיום שלבי ההכנה והדיון לפני התרגום –" סיום הכנה"

 סיום שלבי הדיון עד פרסום תקן סופי –" סופיתקן "    סיום שלבי התרגום –" סיום תרגום"

מספר פרסום  H1 / 2018 H2 / 2018 2019 2017 2016 מקור הצורך נושא בוצע

 סופי

  1.  מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת  )והכנת

 (ISA 320דוגמאות( )

החלפת תקן קודם )תקן 

 (86ביקורת 

 

 114תקן ביקורת      תקן סופי

  2.  הצגות מוטעות שזוהו במהלך הערכת ההשפעה של

 (ISA 450הביקורת )והכנת דוגמאות( )

החלפת תקן קודם )תקן 

 (86ביקורת 

 

 תקן סופי

 

 115תקן ביקורת     

 

  3. ( "תיקון תקן "מטרות הביקורתISA 200 + )

 99לת"ב  1החלפת הבהרה 

עדכון בעקבות תיקון 

 בתקינה הבינלאומית

 117תקן ביקורת      תקן סופי

 1מס' + הבהרה 

 111לתקן ביקורת 

  4. עדכון תקני ה-SOX  הארכת תוקף + קופות

 חולים

     116תקני ביקורת      תקן סופי

 118-ו

  5. 6הבהרה מס'      הבהרה סופית עדכון הנוסח הישן דוח המבקר ברשויות מקומיות 

 99לתקני ביקורת 

 118-ו

  6. ועדכונים  34פרסום ת"ח  עדכון נוסח דוח המבקר ותיקונים עקיפים

 נוספים

 119תקן ביקורת       תקן סופי

  7. הצעת הבהרה עדכון הנוסח הישן דוח סקירה ברשויות מקומיות 

 הבהרה סופית

 2הבהרה מס'     

 1לתקן סקירה 

  8.  בדבר  119-ו 117, 114הארכת תוקף תקני ביקורת

 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

הארכת תוקף ללא הגבלת 

 זמן

 121תקן ביקורת     תקן סופי 

  9.  הצהרות( בכתבISA 580) 

 )הצהרת מנהלים(

 

 החלפת תקן קודם )תקן

 (21 ביקורת

 סיום הכנה

 סיום תרגום

 

 121תקן ביקורת      תקן סופי

  11. ( הוראות חוק ורגולציהISA 250) 123תקן ביקורת      תקן סופי  השלמת התקינה 

  11.  בדיונים בעיות שאותרו  1תיקון תקן סקירה

 שונים

 דיון עקרונות

 הסיום הכנ

  תקן סופי

 

 2תקן סקירה   
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מספר פרסום  H1 / 2018 H2 / 2018 2019 2017 2016 מקור הצורך נושא בוצע

 סופי

  12.  מכתב התקשרות לביצוע  91תיקון תקן ביקורת"

 ביקורת של דוחות כספיים"

דיונים במועצת רואי 

 חשבון

 122תקן ביקורת     תקן סופי 

השלמה של תקן מכתב  מכתב הסכמה )לרבות רו"ח מבקר קודם( .13 

 הסכמה

 הצעת תקן 

 

    סופי תקן

 בקרת איכות לביקורת דוחות כספיים  .14 

(ISA 220 ותיקונים לת"ב )671 

 דיון עקרונות השלמת התקינה

 סיום הכנה

 סיום תרגום

 הצעת תקן

    תקן סופי

שלב מקדמי הכרחי  (glossary of termsגלוסריון ) .15 

 לתהליך הקודיפיקציה

    תקן סופי הצעת תקן 

שינוי גישה בתקינה  2(ISA 620שימוש בעבודת מומחה ) .16 

 הבינלאומית

 סיום הכנה  

 סיום תרגום

 הצעת תקן

 תקן סופי

  

 ISRS 4400 – Agreed-uponנהלים מוסכמים ) .17 

procedures)3 

 סיום הכנה   השלמת התקינה

 סיום תרגום

 הצעת תקן

 תקן סופי

  

 בעיות שעלו מהפרקטיקה מכתב לחתם .18 
 

 דיון עקרונות

 סיום הכנה
 

 הצעת תקן

 

   תקן סופי

                     4ארגון מחדש של תקינת הביקורת .19 

 )כולל אישור הנוסחים המשולבים(

יצירת מערכת תקינה 

 שלמה וקוהרנטית

 איסוף מידע ע"י הסגל

 דיון עקרונות

   תקן סופי הצעת פרסום

גיבוש חוות דעת על ידי רואה  -" 711"קבוצת תקני  .21 

 דוח רואה חשבון מבקר חדש ו החשבון המבקר

 5(119,118, 112, 99, 91, 78, 72, 58תקני ביקורת )

 

התפתחויות בתקינה 

הבינלאומית 

 והאמריקאית

איסוף מידע  

ע"י הסגל ודיון 

 בוועדת המשנה

 דיון עקרונות

בתקנים 

שיוחלט לטפל 

בהם באופן 

 מיידי

  תקן סופי הצעת תקן

 

                                                      
 הנוספת לא תחול על חברות פרטיות שלציבור אין עניין בהן ועל המשרדים שמבקרים אותן. התקינה החדשה 1
 "ראיות ביקורת" לגבי מומחה מטעם הישות המבוקרת. 82ייבחן הצורך בתיקון תקן ביקורת  2
 .בנושא  IAASB לוח הזמנים נדחה לאור תיקון צפוי של התקן הבינלאומי המקביל בעקבות פרויקט של 3
 .2118פרויקט זה צפוי להסתיים בשנת  4
צריכה להיכלל בתקינה  2118אמריקאית. לכל הפחות, עד סוף פרויקט זה כפוף לבדיקת אימוץ התקן הבינלאומי החדש בנושא דוח רואה חשבון מבקר במדינות מובילות בעולם וכן לאימוץ תקן מקביל בתקינה ה 5

 חוות דעת על ידי רואה החשבון המבקר.הישראלית התייחסות לאופן גיבוש 


