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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:
 במשרדי רו"חנהלים פרקטיים לבקרת איכות "

 "ם בביקורתופרסומים חדשי

 מועדי הקורס:

28.11.22 - 14.11.22 
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 חברות וחברים יקרים, 

מוצע בזאת לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה מקוון  כנית הלימודים של האקדמיה,  ו במסגרת ת 

 ."בביקורתחדשים  ופרסומים"נהלים פרקטיים לבקרת איכות במשרדי רו"ח   : בנושא 

 

  . באופן מקוון ,  בתוכנית  המצוין   ז "הלו   פי  על ויתקיים  15:00בשעה   , 14.11.22 ב',  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
 .בכל קורס  מפגשים  3 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

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

 :השתתפות   דמי 
 ₪   500  -, לא חבר לשכה    ₪  250  -  לשכה  חבר 
 שנות החברות הראשונות בלשכה. 3-לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב  - ₪   125
 .לפנסיונר - ₪   125

 
 :דמי ביטול 

 .13.11.22עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב
 

יו"ר הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת, ורו"ח   -  בורשן-גלית ניב: רו"ח  םהאקדמי ים למרכזברצוני להודות  

  ותרומתםעל הריכוז האקדמי, בניית הדגשים והתכנים חבר הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת,   - רועי כץ

 הרבה להצלחת הקורס. 

 
 
 
 

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

 ATHENA  ר " יו 
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 

 

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

 """נהלים פרקטיים לבקרת איכות במשרדי רו"ח ופרסומים חדשים בביקורת

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

 חבר הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת   -  רועי כץורו"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 
 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
14.11.22 

 ב' יום 
15:00-15:15 

 
 
 

חבר    -, רו"ח רועי כץ מר 
הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי  

 ביקורת 

איכות   רואי   –בקרת  הדגשים פרקטים למשרדי 
של לשכת רו"ח   חשבון בדגש על נהלים לדוגמא

 בישראל  

15:15-18:00 

2 
 

-, רו"ח אלי גולדשטייןמר 
 יו"ר המועצה המקצועית 

 

נהלים לדוגמא של לשכת רו"ח    –בקרת איכות 
 בישראל )המשך( 

21.11.22 
 ' ביום 

15:00-16:00 

  - , רו"חבורשן -גלית ניב גב' 
יו"ר הוועדה לתקני ביקורת 

 ונוהלי ביקורת

תקשור ענייני מפתח בביקורת בדוח רואה  
 701החשבון המבקר בהתאם לתקן ביקורת 

16:00-18:00 

3 
 

,  יואב פיאטקובסקימר 
חבר הוועדה לתקני  -רו"ח 

 ביקורת ונוהלי ביקורת  

תקשורת עם המופקדים על הממשל   – 260תקן 
 התאגידי 

 

28.11.22 
 יום ב' 

15:00-16:30 

-, רו"ח רוזית אורנבוך גב' 
חברת הוועדה לתקני ביקורת 

 ונוהלי ביקורת

  – הצעה  לתקן )פורסמה לציבור (  – 265
 בדיונים בגופים המקצועיים

16:30-18:00 

 

 

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

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

 


