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 ביקורת העולות עקב משבר הקורונה ואסיוע לחברות וחברי הלשכה בסוגיות חשבונאות מערך 
 

 חברות וחברים יקרים,
 

בסוגיות העולות עקב משבר הקורונה בתחומי חשבונאות ודיווח כספי וכן ביקורת ייעודי בלשכה הוקם מערך סיוע 
לעיל ויהיה  האמורותזה יפעל לצד "אשנב לפרקטיקה" אך יתמקד בסוגיות מערך סיוע  וסקירה של דוחות כספיים.

 .סיועהפונה לללא עלות כספית לחבר/ה 
 

אלה. מערך זה כולל שלושה צוותים, כמטרת המערך האמור היא לתת תשובות מהירות לפניות של חברים בסוגיות 
 כלהלן:
 צוות הפיקוח. •
 כספי.צוות חשבונאות ודיווח  •
 צוות ביקורת וסקירה של דוחות כספיים. •

 
 שמות חברי הצוותים מפורטים בהמשך.

 
 :שלהלן נוהלישיבות פרונטליות, בהתאם לקיום מערך הסיוע יפעל באופן מהיר, אשר לא יצריך 

 

 :סגן ראש הסגל המקצועי, באחת מהדרכים הבאות, דין קריספין רו"ח יש להעביר אלפניות בנושאים הנדונים  •
 03-5116665בפקס: 

 din@icpas.org.il לכתובת: באמצעות דואר אלקטרוני
היא מתייחסת לסוגיות העולות , הפיקוח אשר יוודא כי יש בה עניין כללי לציבור החבריםהפניה תועבר אל צוות  •

לקבל תשובה שתבוא במקום שיקול   מבקשת  היא אינהו  וונטייםהיא כוללת את הפרטים הרל  ,עקב משבר הקורונה
 דעת מקצועי הנדרש מרואה חשבון.

פניה העומדת בקריטריונים הנ"ל תועבר אל צוות חשבונאות ודיווח כספי או אל צוות ביקורת וסקירה של דוחות  •
 כספיים, בהתאם לעניין.

 צוות הפיקוח.טיוטת התשובה של הצוות הייעודי תועבר לבחינתו של  •
ת דואר אלקטרוני וכן תפורסם באתר הלשכה באזור לאחר אישור צוות הפיקוח תועבר התשובה אל הפונה באמצעו •

 שיוקצה לכך (הפרסום יהיה יחד עם הפניה אך ללא אזכור שמות).
רות והקשו  הכללים המקצועיים הקיימים בנסיבות המתוארות בפניה  ביישוםבתשובה יודגש כי מטרתה היא סיוע   •

קביעת כלל מקצועי ם  אין בה משו  ,את דעתם של חברי מערך הסיוע שטיפלו בהרק  , היא משקפת  למשבר הקורונה
רואה חשבון ית והיא אינה באה במקום שיקול דעת מקצועי הנדרש מהמחייב רואה חשבון בעבודתו המקצוע

 .בה מסתייעה
 

 להלן שמות חברי הצוותים במערך הסיוע:
 

 .יוסי בן אלטבט, יזהר קנה, אדיר ענבר, יעל ג'רסיארנון רצ'קובסקי, גלית ניב,  הפיקוח:צוות 
 .אורי לוי, שאול טבח, יוסי טנא, מנחם שטיינברגריו"ר  צוות חשבונאות ודיווח כספי:

 .עדי ליואי, אורי מורד, אלעד קזאז, רן שרמןיו"ר  צוות ביקורת וסקירה של דוחות כספיים:
 

 

  בכבוד רב,
 
 
 

  

 בורשן, רו"ח-גלית ניב
 יו"ר הוועדה לתקני ביקורת  ונוהלי ביקורת

 , רו"חארנון רצקובסקי
 יו"ר המועצה המקצועית 

 יעל ג'רסי, רו"ח
 יו"ר הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי

  
   

  

 איריס שטרק, רו"ח

 נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
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