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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

 "שימוש בביקורת מערכות מידע"

 מועדי הקורס:

5.12.22 – 23.11.22 
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 חברות וחברים יקרים, 

 

מוצע בזאת לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה מקוון  כנית הלימודים של האקדמיה,  ו במסגרת ת 
 בנושא: "שימוש בביקורת מערכות מידע". 

 
  . באופן מקוון ,  בתוכנית  המצוין   ז "הלו   פי  על ויתקיים  15:00בשעה  ,  23.11.22ד',  ביום   יפתח  הקורס 

 סמוך למועד הפתיחה. ח קישור לוובינר יישל 
 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

 הקורס מצורף בחוברת זו.תוכנית  מידע אודות 
 

 : הקורס   מתכונת
 .אקדמאיות  שעות  12 - כ " שבועיים, בסה  מפגשים  3בקורס יתקיימו 

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש
 

 :תעודה 
 מפגשים  2- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של   .בכל קורס  מפגשים  3 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם 
 

 :השתתפות   דמי 
 ₪   600  -, לא חבר לשכה    ₪  300  -  לשכה  חבר 
 שנות החברות הראשונות בלשכה. 3-לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב  - ₪   150
 .לפנסיונר - ₪   150

 
 :דמי ביטול 

 .22.11.22עד לתאריך    liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב
 

  יו"ר הוועדה הארצית לביקורת מערכות מידע ממוחשבות   –חנן טויזר  : רו"ח  םהאקדמי   יםלמרכז ברצוני להודות  

 מ"מ וסגן יו"ר הוועדה הארצית לביקורת מערכות מידע ממוחשבות.  – יהודה אורבך  ורו"ח

 הרבה להצלחת הקורס. ותרומתםעל הריכוז האקדמי, בניית הדגשים והתכנים 

 
 
 
 

 , רב   בכבוד 
 
 נשיא לשעבר   - יזהר קנה, רו"ח  

 ATHENA  ר " יו 
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 

 

 

mailto:liron@icpas.org.il
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 תוכנית הקורס:

 "שימוש בביקורת מערכות מידע "
 יו"ר הוועדה הארצית לביקורת מערכות מידע ממוחשבות   -חנן טויזר רו"ח   ריכוז אקדמי:  

 מ"מ וסגן יו"ר הוועדה הארצית לביקורת מערכות מידע ממוחשבות   – יהודה אורבךורו"ח      

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

 
נשיא   – , רו"ח חן שרייברמר 

 הלשכה 
  , רו"ח, נשיאיזהר קנה מר 

  ATHENA יו"ר –  לשעבר
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

יו"ר  –  , רו"חחנן טויזר  מר 

הוועדה הארצית לביקורת 

 .מערכות מידע ממוחשבות 

 –רו"ח  , יהודה אורבךמר  

מ"מ וסגן יו"ר של הוועדה 

הארצית לביקורת מערכות 

 מידע ממוחשבות. 
 
 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
23.11.22 

 ד' יום 
15:00-15:15 

 
 
 

 –רו"ח  , יהודה אורבךמר  

מ"מ וסגן יו"ר של הוועדה 

הארצית לביקורת מערכות 

 מידע ממוחשבות. 

 

 
 

ובתקן   315ההתייחסויות  בתקן ביקורת 

 לנושאים הבאים: 330

הסיכונים הקיימים במערכות מידע   .1

 ממוחשבות 

, האם חייבים  ITGCהחובה לבצע ביקורת  .2

בכל חברה, קטנה   ITGCלבצע ביקורת 

כגדולה, והאם יש לבצע את הביקורת כל  

 שנה או  מספיק לבצעה כל שלוש שנים. 

כיצד הופכים את סעיפי המשנה המופיעים   .3

 :   315בתקן  94בסעיף 

 מרכז מידע  •

 אבטחת גישה  •

 פיתוח, שינויים ותחזוקה של היישומים  •

 פיתוח שינויים ותחזוקה של התשתיות  •

 רתלניירות עבודה לביצוע הביקו

על הדוח על   ITGCההשפעה של ממצאי  .4

 אפקטיביות הבקרה הפנימית

ההמלצה לבצע בדיקות מבססות באמצעות   .5

 שליפות ממוחשבות וגודל המדגם המומלץ 

עריכת בדיקות שלמות ומהימנות כאשר   .6

התהליכים ממוחשבים במלואם וגודל  

 המדגם המומלץ 

15:15-17:00 
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יו"ר  –  , רו"חחנן טויזר  מר  

הוועדה הארצית לביקורת 

 .מערכות מידע ממוחשבות 

 

  330ותקן   315ביקורת  יישום פרקטי לתקן 

 במערכות המידע. 

17:00-18:00 

2 
 

 –רו"ח  , יהודה אורבךמר  

מ"מ וסגן יו"ר של הוועדה 

הארצית לביקורת מערכות 

 מידע ממוחשבות. 
 

 240תקן     –ההתייחסות לנושא תרמית  

בחינה מהן המערכות באמצעותן ניתן לבצע   .1

 תרמית

 בדיקת שלמות הנתונים הנבדקים  .2

 הכנת תוכנית בדיקות .3

 

30.11.22 
 ד' יום 

15:00-16:00 

היכולת להסתמך על מבקר פנימי שביצע  

 610תקן   –ביקורת מערכות מידע  

אופן ההסתמכות על ביקורת מערכות מידע   .1

 שערך המבקר הפנימי 

 השלמות שעל רואה החשבון המבקר לערוך  .2

 

16:00-17:00 

יו"ר  –  , רו"חחנן טויזר  מר 

הוועדה הארצית לביקורת 

 .מערכות מידע ממוחשבות 
 

  610ותקן   240ביקורת  יישום פרקטי לתקן 

 המידע. במערכות 

17:00-18:00 

3 
 

 –רו"ח  , יהודה אורבךמר  

מ"מ וסגן יו"ר של הוועדה 

הארצית לביקורת מערכות 

 מידע ממוחשבות. 
 

ההתייחסות לביקורת כאשר המערכת  

  –מופעלת על ידי לשכת שירות או בענן  

 402תקן  

בדיקת לשכת השירות )מיומנות, מידע בר   .1

 השגה ועוד( 

 השירותעריכת ביקור בלשכת  .2

קבלת דוח של מבקר לשכת השירות הכולל   .3

מידע על אפקטיביות הבקרות ואופן השימוש  

 בדוח

השלמת הביקורת באמצעות עריכת בדיקות   .4

 מבססות 

 

5.12.22 
 ב' יום 

15:00-16:00 

 620תקן    –היכולת להסתמך על מומחה 

מיהו מומחה במערכות מידע ואילו בדיקות   .1

 הוא יכול לבצע 

 ההסתמכות על המומחה אופן  .2

 

16:00-17:00 

יו"ר  –  , רו"חחנן טויזר  מר 

הוועדה הארצית לביקורת 

 .מערכות מידע ממוחשבות 
 

ותקן   402ביקורת  יישום פרקטי לתקן  .3

 במערכות המידע.  620

17:00-18:00 

 

 נרשמים. * יתכנו שינוים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של 

 ** תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך. 


