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 לבחינה מיקוד
 "מיוחדות ביקורת ובעיות חשבונות ביקורת"

  2019 אביב ממועד החל
 

 
חומר הבחינה כולל את כל תקני הביקורת, ההבהרות, הנחיות ותדריכים של לשכת רואי חשבון 
בישראל, הוראות והנחיות של גופים סטטוטוריים בישראל, חוק רואה חשבון ותקנותיו המתייחסים 
למקצוע ראיית החשבון, חידושים ועדכונים המפורסמים ע"י לשכת רואי חשבון, לרבות הצעות לתקנים 

 שים, פסיקת בתי משפט רלוונטית למקצוע, חידושים והתפתחויות במקצוע בארץ ובחו"ל.  חד
 
  דרישות קדם  .1
 

 נושאים הכלולים בנושא "יסודות ביקורת החשבונות" )נושא שני בבחינות ביניים חלק ב'(. 
 

 תקני ביקורת ופרסומים  

    עקרונות כלליים .2
המבקר ועריכת  מטרות ראשיות של רואה החשבון 2.1 

 ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
)תקן ביקורת  117, 110ת"ב  

החל ממועד  – 200)ישראל( 
 (2019סתיו 

     
)תקן ביקורת  122, 91ת"ב   מכתב התקשורת לביצוע ביקורת של דוחות כספיים 2.2 

החל ממועד  – 210)ישראל( 
 (2019סתיו 

 איכותבקרת )תקן  67ת"ב   איכות במשרדי רואי חשבוןתדריך בדבר בקרת  2.3 
 (2019החל מסתיו  – 1 )ישראל(

)תקן ביקורת )ישראל(  101ת"ב   תיעוד ביקורת 2.4 
 (2019החל ממועד סתיו  – 230

תדריכים של לשכת רואי חשבון 
 בישראל

 )תקן ביקורת )ישראל(  92ת"ב   אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית 2.5 

 (2019החל ממועד סתיו  – 240  במסגרת ביקורת של דוחות כספיים  

   
 עם הגורמים המופקדים בנושאי ביקורת תקשורת  2.6 

 בגוף המבוקרעל בקרת העל                 
)תקן ביקורת )ישראל(  76ת"ב  

 (2019החל ממועד סתיו  – 260
   

 ,109, 107, 106, 104, 103ת"ב   בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית ודיווח עליה  2.7 

  (SOX )  111 ,116 ,118 ,120 

  104לת"ב  1הבהרה   
-ו 910ביקורת )ישראל( ני תק
 (2019החל ממועד סתיו  – 911

 PCAOB 5ת"ב     
 תקנות ני"ע

של רשות  199-9עמדה משפטית 
 ני"ע

( 
   

)תקן ביקורת )ישראל(  123 "בת  התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת  2.8 
, (2019החל ממועד סתיו  – 250

 מדריך פרקטי ליישום 
  123ת"ב   ביקורת של דוחות כספיים                
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מסגרת הפעילות של המוסד   סקירת עמיתים 2.9 

 )שאלון סקר עמיתים
דוחות שנתיים של המוסד על 

 יםהעול ממצאים רוחביים
 מהסקירה 

)תקן ביקורת )ישראל(  113ת"ב   עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת  2.10
 (2019החל ממועד סתיו  – 690

 
   תכנון הביקורת .3

)תקן ביקורת )ישראל(  74ת"ב   תכנון הביקורת 3.1 
 (2019החל ממועד סתיו  – 300

   וסביבתו, והערכתהבנה של הגוף המבוקר  3.2 
)תקן ביקורת )ישראל(  93ת"ב   הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית  

 (2019החל ממועד סתיו  – 315
)תקן ביקורת )ישראל(  114ת"ב   מהותיות בתכנון ובביצוע הביקורת 3.3 

 (2019החל ממועד סתיו  – 320
 ומדריך פרקטי של הלשכה

של  99-4 מספר החלטהעדכון   
עמדה משפטית ו הרשות לני"ע

  .105-24מספר 
   

)תקן ביקורת )ישראל(  98ת"ב   מענה המבקר לסיכונים שהוערכו 3.5 
 (2019החל ממועד סתיו  – 330

 )תקן ביקורת )ישראל( 94ת"ב   שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים 3.6 

 (2019החל ממועד סתיו  – 402  המשתמשים בלשכות שירות  
 )תקן ביקורת )ישראל( 93ת"ב   מערכות מידע, לרבות התהליכים העסקיים  3.7 

 (2019החל ממועד סתיו  – 315  הקשורים, הרלבנטיות לדיווח כספי ותקשורת  
 – 105-33עמדה משפטית מספר 

  גילוי בנושא סייבר
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   ביצוע הביקורת  .4

)תקן ביקורת )ישראל(  82ת"ב   ראיות ביקורת 4.1 
 (2019החל ממועד סתיו  – 500

 
הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך        4.2       

 הביקורת
 

)תקן ביקורת )ישראל(  115ת"ב  
 (2019החל ממועד סתיו  – 450

 ומדריך פרקטי של הלשכה

   שיקולים נוספים לגבי פריטים –ראיות ביקורת  4.3 
)תקן ביקורת )ישראל(  83ת"ב   מסוימים  

 (2019החל ממועד סתיו  – 501

   
)תקן ביקורת )ישראל(  84ת"ב   אישורים חיצוניים 4.4 

 (2019החל ממועד סתיו  – 505
   ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר 4.5 
)תקן ביקורת )ישראל(  77ת"ב   ביקורת לראשונה  

 (2019החל ממועד סתיו  – 510
)תקן ביקורת )ישראל(  79ת"ב   נהלים אנליטיים 4.6 

 (2019החל ממועד סתיו  – 520
)תקן ביקורת )ישראל(  81ת"ב   ביקורת אומדנים בחשבונאות 4.7 

 (2019החל ממועד סתיו  – 540
)תקן ביקורת )ישראל(  85ת"ב   דגימה בביקורת      4.8      

 (2019החל ממועד סתיו  – 530
)תקן ביקורת )ישראל(  97ת"ב   ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן 4.9 

 (2019החל ממועד סתיו  – 545
)תקן ביקורת )ישראל(  52ת"ב   נוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים 4.10 

 (2019החל ממועד סתיו  – 550
 )תקן ביקורת )ישראל( 100ת"ב   ולאחר תאריךאירועים לאחר תאריך המאזן  4.11 

 (2019החל ממועד סתיו  – 560  דוח רואה חשבון המבקר  

החלטת רשות ניירות ערך      
בדבר אופן פרסום  105-24

 דוחות כספיים מתוקנים
)תקן ביקורת והבהרתו  58ת"ב   העסק החי 4.12 

החל ממועד  – 570)ישראל( 
 (2019סתיו 

אכיפה בביקורת של החלטות   
 12-1, 10-1רשות ניירות ערך 
 לרבות דוח ממצאים

)תקן ביקורת )ישראל(  121ת"ב   הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר 4.13 
 (2019החל ממועד סתיו  – 580
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   שימוש בעבודה של אחרים .5
 הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים  5.1 

 בדוחות כספיים מאוחדים                
)תקן ביקורת  והבהרתו 9ת"ב  

החל ממועד  – 600)ישראל( 
 (2019סתיו 

   
)תקן ביקורת )ישראל(  88ת"ב   התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית 5.2 

 (2019החל ממועד סתיו  – 610
)תקן ביקורת )ישראל(  96ת"ב   שימוש בעבודת מומחה 5.3 

 (2019החל ממועד סתיו  – 620

פרסום בנושא הערכות שווי   
למטרת דיווח כספי של לשכת 

 רואי חשבון בישראל

בדבר  105-23החלטת רשות   
פרמטרים לבחינת מהותיות 

 הערכת שווי
 
 
 
 
 

  

   מסקנות הביקורת והדיווח עליהן .6
 119 -ו 108, 102, 99, 90ת"ב   הנוסח האחיד )בלתי מסויג( של דוח רואה 6.1 

 108-ו 99הבהרות לת"ב   חשבון מבקר  

 )תקן 110לת"ב  1הבהרה   
החל  – 700ביקורת )ישראל( 

 (2019ממועד סתיו 
ת שירותים קשורים י)הנחי

החל ממועד  – 4405)ישראל( 
 (2019סתיו 

   דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח  6.2 
)תקן ביקורת )ישראל(  72ת"ב   האחיד של חוות הדעת  

 (2019החל ממועד סתיו  – 705
)תקן ביקורת )ישראל(  78ת"ב   התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים 6.3 

 (2019החל ממועד סתיו  – 710
   מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים 6.4 
)תקן ביקורת )ישראל(  75ת"ב   מבוקרים  

 (2019החל ממועד סתיו  – 720
 הדוח המפורט/מכתב להנהלה  6.5 

              (LONG FORM REPORT/MANAGEMENT LETTER) 
  

   ג' לתקנות ניירות ערך9תקנה   דוח מיוחד על מידע כספי נפרד 6.6 

   

   
   דוחות מיוחדים של רואה חשבון .7

)תקן ביקורת  70, 7ת"ב   דוחות מיוחדים של רואי חשבון 
החל ממועד  – 900)ישראל( 

 (2019סתיו 
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   שירותים אחרים .8

)תקן שירותים קשורים   8ת"ב   דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים 8.1 
החל ממועד  – 4410)ישראל( 

 (2019סתיו 
   סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת 8.2 
 2-ו 1והבהרות  1תקן סקירה   חשבון המבקר של היישותעל ידי רואה   

 1לתקן סקירה 
)תקן סקירה  2תקן סקירה 

החל ממועד  – 2410)ישראל( 
 (2019סתיו 

  ISAE 3400  בדיקה של מידע כספי עתידי 8.3 
גילוי בדבר  – 105-27החלטה 

 תזרים מזומנים חזוי
 פרסומי רשות ני"ע  דוחות פרופורמה  8.4 
 תדריך הלשכה לרואי חשבון  ביקורת דוח התאמה -היבט המסים בביקורת   8.5 
בפרקטיקה במסים והוראות   לצרכי מס  

 מס הכנסה
 DUE"שקידה נאותה/בדיקת נאותות ) 8.6 

DILIGENCE"            ) 
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   אתיקה מקצועית .9

תקנות רואי חשבון בדבר ניגוד   
עניינים ופגיעה באי תלות 

 כתוצאה מעיסוק אחר
החלטת רשות ניירות ערך 

 בדבר אי תלות המבקר
 

   

   
, חוק רואי חשבון ותקנותיו  כללי התנהגות מקצועית של רואי חשבון  9.1 

 תדריכי הלשכה.
 

     
 כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון 9.2 

 בפרקטיקה למסים              
 תדריך הלשכה בפרקטיקה  

 במסים

   
   המקצועית של רואה החשבוןהחוקית ואחריותו  .10

החוקים השונים, כגון: חוק   אחריותו החוקית והמקצועית של רואה חשבון 10.1 
רו"ח, חוק החברות, חוק ני"ע, 
חוקי המס, חוק איסור הלבנת 

 הון וכד'. 

 פסיקה רלבנטית  

   

   
   פסיקה בביקורת חשבונות )סטייה מכללי 10.2 
 פסיקה רלבנטית  חשבונאות מקובלים וכד'(  

   
   ביקורת בענפים ותאגידים מיוחדים .11

 חוק מבקר המדינה  ביקורת המדינה  11.1 

קווים הנחיות מבקר המדינה )    
 אה חשבון מבקרמנחים לרו

 2018( התשע"ח באיגוד
 חוק העמותות  מלכ"רים 11.2 

 חוק החברות    

   ועבודות מתמשכותקבלנים  11.3 

     
הנוסח האחיד של דוח רואה   רשויות מקומיות  11.4 

  ודוח סקירה חשבון מבקר
 

 פקודת העיריות
 

הנחיות אגף הביקורת במשרד 
 הפנים

 חוק החברות הממשלתיות  חברות ממשלתיות 11.5 

 הנחיות רשות החברות    

   מאפיינים מיוחדים -חברות הזנק  11.6      
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   שוק ההון .12

 היבטים מיוחדים בביקורת חברות ציבוריות 12.1 
 ותאגידים מדווחים  

 חוק ני"ע ותקנותיו 
הוראות, החלטות והנחיות 

)תקן  124, ת"ב רשות ני"ע
החל  – 920ביקורת )ישראל( 

 (2019ממועד סתיו 
  "(COMFORT LETTERמכתב נוחות  )" 12.2 
  

  

   
 

 ביקורת, לרבות הבהרות ודוגמאות שפורסמו: תקני הערה
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