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  הקדמה
 

 פורסם הספר "איך נולד דו"ח ביקורת". 1999בשנת 
 

במהלך השנים, חלו שינויים בהתייחסות לסיכונים הארגוניים, באופן בו המבקר 
סקנותיו והמלצותיו בדוח הביקורת הפנימי מבצע את עבודתו ומציג את ממצאיו, מ

 :המופנה ללקוחות הביקורת
 

הביקורת הפנימית עברה מהתבססות על מדגמים לעבודה על כל  - תחקור נתונים
לאחר חדירה מסיבית של אמצעי מחשוב אישי ושימוש בסיס הנתונים. כיום, 

ר בתוכנות מדף לתחקור נתונים כמותיים בהיקפים מלאים, משתמשים בדגימה לאח
 איתור אוכלוסיית הליקויים המלאה, לביצוע בדיקות מבססות מול התיעוד הפיזי.

 
הצורך ב"פירוטכניקה" של הצגת דוח  - גרפיקה-אינפו - הצגת דוח הביקורת

הביקורת ללקוחות הביקורת נבע בעיקר מדוחות ביקורת ארוכים, מסורבלים במבנה 
ם מבקרים שנתקלו בקושי בהם הצגת הממצאים, המסקנות וההמלצות, לקתה. אות

לתקשר ביעילות עם לקוחותיהם, יזמו שינוי מהצגה מילולית להצגה גרפית של תוצר 
 .  הביקורת

 
במרבית יחידות הביקורת הפנימית בארץ ובעולם, הביקורת  - ביקורת מתמשכת

מגבשת תוכנית עבודה שנתית, הנגזרת מניתוח סיכונים שגובש בביקורת הפנימית או 
כונים של הארגון, והנחיות ההנהלה וועדת הביקורת. הפועל היוצא הוא ניהול הסי

 Ad-Hoc -תוכנית הבודקת נושא אחת למספר שנים בהתאם לסיכונים המוכלים בו 
Analysis. 

אפקטיביות הבקרות לאורך זמן בשיטת עבודה זו, נמוכה מהאפקטיביות לה אנו 
עת לערך המקורי עד מצפים. האפקטיביות עולה מיד לאחר הביקורת אך שוק

 לעריכת הביקורת הבאה.
 

שנה  19החידוש המהותי שהציגו המחברים בספר "איך נולד דו"ח ביקורת" לפני 
בעל שלבים מוגדרים. חידוש זה  פרויקטהיה בהתייחסות לעבודת הביקורת כאל 

 מובן מאליו כיום ובחלק מתוכנות המדף לתחקור נתונים, כל נושא מוגדר כפרויקט.
 

תו של מדריך זה בולטת במיוחד לאור השינויים לעיל. לדעת המחברים אין חשיבו
תחליף לשיטה מובנית של ניתוח תהליכי העבודה, במטרה להציף את הכשלים 
בבקרות הפנימיות ולהצגת הממצאים באופן בהיר וברור. לא ניתן להציג ממצאים, 

 ית.מסקנות והמלצות שאינן ברורות באופן מספק, גרפית  או מילול
 

 מטרת המדריך 
 מטרת המדריך לסייע למבקרים פנימיים בשיטות לכתיבה ולהצגת דוח הביקורת.

 
 למי מיועד המדריך ?

המדריך נועד למבקרים פנימיים, עובדי יחידות ביקורת פנימית ומבקרים חיצוניים, 
 אשר ימצאו בו כלי מסייע בעת כתיבה ועריכת דוח ביקורת פנימית. 

 
על ביקורת פנימית, כי אם שיטת עבודה מוצעת לכתיבה ועריכת  המדריך אינו ספר

דוח ביקורת ולפיכך, הוא מציג את המושגים הבסיסיים של עולם הביקורת הפנימית 
ומתאר בצורה פשוטה ומפורטת בליווי דוגמאות את העקרונות והגישות המעשיות 

 להצגת ממצאים, מסקנות והמלצות הביקורת.
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 מקומה של הביקורת בארגון - פרק א'

 מהות הביקורת הפנימית בארגונים .1
 

 חשיבות הביקורת הפנימית 1.1
 

וחוסר מעורבות בביצוע  אובייקטיביותבדבר אי תלות,  1עקרונות הביקורת הפנימית
הפעילות השוטפת, מחד, והכרה מעמיקה של הארגון מבפנים מאידך, מקנים למבקר 

 את היכולת המובנית לשמש כיועץ לארגון ולהנהלתו.
 

הצרכים הבסיסיים להגנה על נכסי הארגון ולבחינת יעילות ניצול משאבי הארגון 
לפעילות היום יומית בארגון, מגדירים את תפקידו הכפול של המבקר. בהיותו חשוף 

 חודי לשרת את סך הצרכים על בסיס אינטגרטיבי.ימסוגל המבקר הפנימי באופן י
 

הביקורת היא חלק אורגני מהמרקם החי של הארגון. לכן תכליתה, יעדיה וקיומה 
קשורים בפעילותו. בכל עת שנבדקת פעילות כלשהי בארגון כלשהו, הדרך הנאותה 

הכוללת של הארגון,  עת הפעילות המסוימת על המטרההיא, להעריך את השפ
 כלומר, האם הפעילות המבוקרת תורמת להשגת יעדי הארגון ומטרותיו.

 
הביקורת הפנימית בחברות ובארגונים עשויה לסייע בשיפור התחרותיות, לחסוך 

ולעזור בהגנה על הנכסים. עצם קיום מבקר פנימי בארגון תורם לשפור  במשאבים
 חסכון ומשמש כגורם משמעתי מרתיע.המודעות ל

 
הביקורת הפנימית מהווה פונקציית בקרה ניהולית בידי הנהלת הארגון. תכליתה של 
הביקורת הפנימית לסייע לחברי הארגון במילוי יעיל של תפקידיהם. לשם השגת 
תכלית זו, מספקת להם הביקורת הפנימית המלצות, מידע, ניתוחים, הערכות וייעוץ 

 לפעילויות שסוקרו.הנוגעים 
 
 מטרות הביקורת הפנימית בארגון  1.2 

 

כוללות קידום בקרה יעילה בעלות סבירה. להלן מספר  2מטרות הביקורת הפנימית
 היבטים המתייחסים למטרות :

 
  הערכת ביצועי המערכת בהיבט של יעילות ותועלת, תוך מתן המלצות ישימות

 לשיפור, בהיבט של ראיה מערכתית כוללת.
 דיקה הולמת של פעילויות הארגון ע"י סקירה וניתוח של מידע תפעולי, פיננסי, ב

 ניהולי והנדסי, לשיפור התהליכים בארגון.
  ביצוע הביקורת בעיתוי, בלוח זמנים ובאופן, המביאים את מירב התועלת

 לארגון.
  כיסוי הולם של פעילויות הארגון, תוך הקצאה מיטבית של משאבי הביקורת

 יפויות נכונים.ובסדרי עד
 .מתן מענה לתלונות הציבור 

 
 תפקידיו של המבקר הפנימי 1.3

 

תפקיד המבקר הפנימי מבוסס על תפיסת הביקורת המודרנית המקובלת כיום, 
,  Efficiency -, יעילות Effeteness -הכוללת את תקני הביקורת הבאים: אפקטיביות 

 . 3חוקיות וסדירות ,, טוהר מידות Equity -, הגינות כלפי הסביבה  Economy-חסכון 
 

_______ 
 2012, 6-5חזון מקצוע הביקורת הפנימית, עמ'  ,פנימית בביקורת מקובלים מקצועיים תקנים 1
 2012, 10בביקורת פנימית,, תכלית הביקורת הפנימית, עמ'  מקובלים מקצועיים תקנים 2
 2017, 19, תקני תכונות, עמ'  IIAלמית התקנים המקצועיים הבינ"ל של לשכת המבקרים הפנימיים העו 3
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 :4םתפקידיהעיקרי 
 

  ,לבדוק האם פעולות הארגון, נושאי המשרה וממלאי התפקידים בו תקינות
סכון, ימבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל הח

 היעילות והאפקטיביות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.
 הנהלת הארגון סיוע קונסטרוקטיבי למניעת סיכונים עסקיים וכשל במנהל לסייע ל

 תקין.
  לערוך ביקורת בכל תחומי הפעילות של הארגון, עפ"י תכנית עבודה, המיועדת

לכסות את כל תחומי הפעילות של היחידות, בתדירות סבירה, המחויבת עפ"י 
 העניין. 

  ,על פי שיקול דעתו של המבקר לערוך ביקורת בכל הארגון, בכל תחום ובכל עת
הפנימי, גם בנושאים שלא נכללו בתכנית העבודה המאושרת, בתאום עם המנכ"ל 

 )יו"ר דירקטוריון / יו"ר ועדת הביקורת( ובאישורו.
  ,לבחון לפי עקרונות מקובלים של ביקורת פנימית יישום מדיניות, תכניות, נהלים

 .רשומות ודוחות בכל תחומי הפעילות של הארגון
 ביקורות במסגרת תוכנית העבודה השנתית, המתעדכנת בהתאם לצורך  לקיים

 ומאושרת ע"י המנכ"ל.
  להחיל ביקורת על מערכות ממוחשבות החל משלב פיתוחן. לתת לגורמים

האחראים חוות דעת והמלצות לגבי יישום בקרות פנימיות וכלי ביקורת, הדרושים 
 לתפעול נאות של המערכות.

 צוע של נהלים, תהליכים ורישומים נאותים, המצביעים על עמידה לבדוק קיום ובי
 בחוק ושמירה על טוהר המידות.

  לתת חוות דעת, המלצות וייעוץ למנהלי היחידות הראשיות של הארגון בכל הנוגע
 לביקורת הפנימית ודרכי יישום של עקרונות מינהל תקין.

 לתיקון הליקויים  לדון עם הגוף המבוקר וגופים אחרים על צעדים שיינקטו
 שהתגלו בביקורת והדרך למניעת הישנותם.

  לנהל מעקב אחר תיקון הליקויים, שנתגלו על ידי הביקורת הפנימית וגופי ביקורת
 חיצוניים.

  המבקר בתפקידו כנציב תלונות הציבור יבדוק את תלונות עובדי החברה או הציבור
רך בה המבקר הפנימי הנוגעות לפגיעה בטוהר המידות ובמנהל התקין זאת בד

 מטפל בנושא ביקורת פנימית.
  ייצוג הארגון בענייני ביקורת פנים אצל הגורמים הבאים: רואי החשבון של

 הארגון, מבקר המדינה, מבקרים של לקוחות וגורמים אחרים לפי צורך.
 

 מקור הסמכות של הביקורת הפנימית 1.4
 

עיים והנחיות מקצועיות. הביקורת הפנימית פועלת מתוקף חוקים, תקנים מקצו
  .התרשים שלהלן מתווה את מקורות הסמכות לעבודת הביקורת הפנימית בארגון

 
 מקור הסמכות של הביקורת הפנימית -  2תרשים מספר 

 

 
 

______ 
 2012, 12-10בביקורת פנימית, תכלית הביקורת הפנימית ותפקידיה, עמ'  מקובלים מקצועיים תקנים 4
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 רמות הבקרה בארגון  .2
 

בקרה פנימית, מבדק פנימי וביקורת פנימית.  ת:בארגון שלש רמות בקרה עיקריו
העבודה ומבוצעות באופן  כישתי הרמות הראשונות הינן בקרות המשולבות בתהלי

 שוטף, ואילו הביקורת הפנימית בוחנת את הלימותן של הבקרות הפנימיות בארגון. 
ן שלוש הרמות יכולה לסייע למבוקר ולמבקר כאחד בהבנת עבודת ההבחנה בי

 הביקורת, מקומה ותרומתה לארגון.
 

 ( המבדק הפנימיInternal Check ) 
 

מוכל בכל הפעילויות. ו המבדק הפנימי מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילויות בארגון
 הוא מעין רשימת תיוג אשר לפיה צריך לבצע את העבודה. 

נימי היא לבדוק ביצוע עבודה עפ"י כלים מוגדרים המותווים מטרת המבדק הפ
 בבקרה הפנימית שהוגדרה בתהליך. 

 המבדק הפנימי עונה על השאלה מה לעשות ? לדוגמא, עבודה עפ"י נהלים.
 

 ( הבקרה הפנימיתInternal Control ) 
 

הבקרה הפנימית נמצאת בתהליכי העבודה בארגון. היא בוחנת תהליכי עבודה 
 בים ממספר פעילויות. המורכ

מטרת הבקרה הפנימית היא להגדיר כלי בקרה, עקרונות ויישום שיטות שהארגון 
 מאמץ לביצוע מטרותיו.

הבקרה הפנימית עונה לשאלה איך לבצע את העבודה ? לדוגמא, הגדרת תהליך 
 מסודר וכתיבת נוהל.

 

  ( הביקורת הפנימיתInternal Audit ) 
 

לתהליכי העבודה השוטפים בארגון, בלתי תלויה בהם  הביקורת הפנימית חיצונית
ומקיפה את כל פעולות הארגון. מרחב הפעולה של הביקורת הפנימית צריך להקיף 
את בחינת והערכת הלימותה ויעילותה של מערכת הבקרה הפנימית בארגון, ואת 
 טיב הביצוע של התפקידים אשר הוטלו. לפיכך, מהווה הביקורת הפנימית בקרת על 

 ומכונה "בקרת הבקרות".
 הביקורת הפנימית מבצעת עבודתה עפ"י תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

 

 סיכום פרק א'
 

הפרק יוצר את ההיכרות עם הביקורת הפנימית, מדגיש את חשיבותה ותרומתה 
 לארגון. 

רת הינה חלק מהארגון, פועלת בתוכו ומהווה כלי ניהולי ובקרתי בידי הנהלת והביק
 ן.הארגו

 לביקורת כמו לכל גוף אחר בארגון יש תכנית עבודה אשר נגזרת מפעילויות הארגון.
 

 נושאים הבאים :ה מציג אתהפרק 
 חשיבות הביקורת בארגון 
 רמות הבקרה בארגון 
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 מחזור חיים של פרויקט ביקורת - 'בפרק 

 אבני דרך בפרויקט ביקורת .1
 

, דהיינו משימה חד 5כאל פרויקט אנו בוחנים, מנתחים ומתייחסים לעבודת הביקורת
 פעמית בעלת נקודות התחלה וסיום ברורות. 

 

הצלחת פרויקט נמדדת עפ"י מרכיבים רבים אשר בין המרכזיים שבהם נכללים: 
אפיון הפרויקט, תכולת עבודה, משאבים והקצאות, רשתות ואבני דרך, תקציב 

 ותזרים, לוח זמנים מוגדר, איכות, דווח ובקרה.
 

ביקורת יש לבצע מספר שלבים ללא תלות בנושא המבוקר. כל שלב כולל במהלך ה
 מספר יעדים לביצוע אשר בסיומם מהווים אבני דרך בפרויקט.

 

עקב מחסור במשאבים ביחידת הביקורת הפנימית, נאלץ המבקר לקבוע סדרי 
עדיפויות לנושאים המבוקרים. אחת לתקופה כמתחייב מניתוח הסיכונים או לאור 

 המשוב.ממצאי 
 

להלן השלבים העיקריים, התוצרים ואבני הדרך )אבן דרך מציינת סיום של פעולה / 
 מספר פעולות בעלות משמעות בפרויקט( המאפיינים פרויקט ביקורת:

 
 שלבים ותוצרים במחזור חיים - 1טבלה מספר 

 
 הזמןאחוז   תוצר סופי / אבן דרך שלב

  תכנון מקדים, סקר מוקדם לימוד הנושא
 תכנית הביקורת תכנון 15

  טיוטת דוח הביקורת  ביצוע
 דוח ביקורת סופי דיווח 85

 שוטף מעקב אחר ביצוע המלצות  מעקב אחר יישום המלצות
 

 בפרויקט ביקורתהמרכזיות המתאר את הפעילויות  מחזור חיים - 3ר תרשים מספ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .גדרים עפ"י תוצאות הסקר המוקדםביצוע פרויקט הביקורת מתוכנן בשלבים מו
 הסקר המוקדם מצוי בידי יחידת הביקורת הפנימית מידע על:בסיום 

 .היחידה המבוקרת 
 

___ 
 2012, 40-35מחזור חיי מטלת ביקורת, עמ' , 4הנחייה מקצועית מס' בביקורת פנימית,  מקובלים מקצועיים תקנים 5

מחזור חיים של 
 פרויקט ביקורת

מעקב 
יישום 
 המלצות

אימות, עדכון, 
 הערכה ודווח

לימוד 
 הנושא

 תכנון

 ביצוע
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 [ תהליכי העבודה המרכזיים וזרימת המידעWork Flow] 
 .המערך התפעולי, המערך החשבונאי, מערך הדיווח, ומערך הבקרה הפנימית 
 .הנהלים הקשורים בפעילות המבוקרת 
 .קשר אישי עם עובדי היחידה המבוקרת ומנהליה 
 

איתורם של מוקדים לביקורת אינו מעיד עדיין על קיומם בפועל של ממצאי 
הדרושים לביסוס ממצאיו ביקורת, ומיועד להנחות את המבקר באיסוף נתונים 

 .ומסקנותיו
 

 שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  .2
 

 .6המוצר והתוצר הסופי של המבקר הנו דוח הביקורת
על מנת להגיע לתוצר הסופי ולשווקו בדרך הטובה ביותר, מומלץ כי המבקר יבצע 

 את עבודתו בשלבים ובצורה מובנית.
 

יקריים, אבני הדרך התהליכים מפרטת את השלבים הע ,להלןשטבלאות הסדרת 
  ודוגמאות בפרויקט ביקורת. 

)קיימת הבחנה בין נושאים מוכרים וחוזרים ובין נושאים ראשוניים, בעיקר בשלב 
לימוד הנושא. הטבלאות שלהלן, מציגות התייחסות מפורטת ומקסימלית 

 המתאימה לטיפול בנושאים חדשים(.
 

 לימוד הנושא 2.1
 

קט ביקורת הוא שלב לימוד הנושא. בשלב זה המבקר עורך השלב הראשון בכל פרוי
 סקר מקורות חיצוניים ופנימיים על מנת לקבל תמונה מלאה על נשוא הביקורת.

 
 לימוד הנושא -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  - 2.1טבלה מספר 

 
 מקורות אפשריים / דוגמאות / שלבי ביצוע העבודה שלבי משנה אבן דרך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קר ס

 מוקדם

איסוף מידע 
ממקורות 
 חיצוניים

 ספרות מקצועית, מחקרים, מאמרים, סקרים 
 חוקים, פסקי דין, צווים, תקנות, הוראות 
 תקנים, סטנדרטים מקצועיים 
 מידע על תחומי העיסוק העיקריים 

איסוף מידע 
ממקורות 

 פנימיים

  מבנה ארגוני, הגדרות תפקידים, סמכויות ואחריות 
 ועי של התחום המבוקרלימוד הצד המקצ 
 ממצאי ביקורת בגופים אחרים דומים 
 נהלים וסדרי מבדק ובקרה 

 תקציב ותכנית עבודה שנתית/תקופתית 

 דוחות בקרה כספיים תקופתיים 

  ממצאים מביקורות קודמות 

 נתונים סטטיסטיים 

  סקרים פנימיים 

 פרוטוקולים מישיבות מוסדות המנהלים 

 תכתובת שוטפת 

  תלונות 
מקורות 

איסוף ל
 מידע בשטח

 שיחה ראשונית עם מנהל היחידה המבוקרת 
 פורמלי ואתרי הביקורת-הכרת המבנה הארגוני הפורמלי והא 

 התרשמות מהמערך החשבונאי ומערך הדיווח 

 תצפיות בשטח 
 זיהוי פערי ידע 
  שיחות עם בעלי תפקידים ברמות השונות )תוך ציון רמות

 התפקידים( בתוך הארגון
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 ורתתכנון הביק 2.2
 

לאחר לימוד הנושא יכול המבקר לתכנן את הביקורת. במהלך תכנון הביקורת נעזר 
  עבודה בהם סיכם את מקורותיו.  ניירות המבקר ב

 
 תכנון הביקורת -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  - 22.טבלה מספר 

 
 מקורות אפשריים / דוגמאות / שלבי ביצוע העבודה שלבי משנה אבן דרך

 
 
 
 
 

ית תכנ
 הביקורת

אפיון 
מטרות 

 והיקף

  סיכום הסקר המוקדם : מיון הנתונים 
 העיקריים הדרושים לביצוע המטלה 
 לימוד התהליכים והבקרות 

אפיון כיווני 
עבודה 
ואיתור 
 מוקדים

 זיהוי מוקדי ביקורת כמתבקש ממטרות הביקורת והמטלה 
  איתור מוקדים לביקורת ע"י הפרדתם מפרטים בלתי רלוונטיים

 ן משקל לחיוניות בדיקתםומת
 לוח זמנים 

כתיבת 
תכנית 

 הביקורת

  קביעת מטרות הביקורת בהתאם לחשיבות ולמשקל היחסי של
 מוקדי הביקורת המתוכננת

  הקצאת ועדכון המשאבים דרושים, היקף עבודה ועזרים טכניים
 נדרשים לביצוע הביקורת

 לוח זמנים ותאריך יעד 
 

  ביצוע  הביקורת 2.3
 

עבודה של המבקר נכתבים במהלך ביצוע הביקורת ומשמשים כקלט ניירות ה
וכאסמכתא לגיבוש הממצאים. כמו כן, ניירות העבודה צריכים לתמוך בממצאי 

  הביקורת.
רצוי כי המבקר ידון עם המבוקרים על הממצאים, המסקנות  הטיוטהלפני הפצת 
 וההמלצות.

 
 ביצוע הביקורת -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  - 32.טבלה מספר 

 
 מקורות אפשריים / דוגמאות / שלבי ביצוע העבודה שלבי משנה אבן דרך

 
 
 
 
 
 
 
 
 

טיוטת 
דוח 

 ביקורת

 איסוף, מיון וסווג המידע  אנליזה
 ניתוח ועיבוד המידע 
 השלמת מידע והצלבת מידע 
  שיחות עם בעלי תפקידים ברמות השונות )תוך ציון רמות

 התפקידים( בתוך הארגון
 לתקופת הביקורת, לבחינת חוזק  ר כמותי של נתוניםתחקו

 לביסוס ממצאים דגימותוהבקרות הפנימיות 
כתיבת 

טיוטת דוח 
 הביקורת

 
)כולל סבב 

הערות 
ביחידת 

 הביקורת(

 עיצוב דוח ביקורת
 תכנון הכתיבה 
 ארגון החומר 
 הכתיבה עצמה 
 בקרת איכות 

 דוח תכולת
 אור פעילות הביקורת(ימבוא )ת 
 אור הנושא מכל היבטיו(יקיים )תאור מצב ית 
 )ממצאים )ניתוח מצב קיים 
 מסקנות מרכזיות 
 המלצות 
 נספחים  
 )סימוכין )פגישות, ביבליוגרפיה 

 
 2017, 39, דיווח על התוצאות,, עמ' 2400תקן ,  IIAהתקנים המקצועיים הבינ"ל של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית   6
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 אימות, עדכון, הערכה ודיווח 2.4
 

להערות המבוקרים. בעקבות  הלאחר גיבוש טיוטת הדוח, מפיץ המבקר את הטיוט
הדיונים עם המבוקרים, עורך המבקר את הדוח במתכונתו הסופית.  דיון חוזר עם 
המבוקרים על הממצאים, המסקנות וההמלצות יערך לפי הצורך או לפי בקשת 

 המבוקרים.
 

 אימות הערכה ודווח סופי -ורת שלבים עיקריים בעבודת הביק - 42.טבלה מספר 
 

 מקורות אפשריים / דוגמאות / שלבי ביצוע העבודה שלבי משנה אבן דרך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דוח 
 ביקורת 

ה הפצת טיוט
למבוקרים 

 להערות

 מכתב מלווה למבוקרים 
  רשימת תפוצה 
 הפצת טיוטת הדוח 
 לוח זמנים לתגובות 

דיון על 
ממצאי, 
 מסקנות

והמלצות 
 הביקורת

 גשת הדוח הסופי, דיון עם המבוקרים על ממצאים, מסקנות לפני ה
 והמלצות 

 הערות והשגות של הגורם המבוקר 
  תיקון פרטים מסוימים בדוח לפני הפצתו 

עריכת דוח 
במתכונת 

 שלמה

 תקציר מנהלים 
 מבוא 
 אור הנושא מכל היבטיו(יאור מצב קיים )תית 
 )ממצאים )ניתוח מצב קיים 
 מסקנות 
 המלצות 
 ולל תגובות המבוקרים(נספחים )כ  
 )סימוכין )פגישות, ביבליוגרפיה 

הפצת הדוח 
להנהלה 

לדירקטוריון 
 ולמבוקרים 

  מכתב / מזכר מלווה 
  רשימת תפוצה )לפי הנושא כולל התייחסות לחלקי דוח שיועברו

 לכל גורם(
              טופס ריכוז נתוני הדוח 

 
 מעקב יישום המלצות 2.5

 

 לקוחות הביקורתשיווק דוח הביקורת ל :תהליכים מרכזיים שלב המשוב כולל שני
על מנת שיאמצו את המלצות הדוח, השלב השני שהוא מעקב אחר ביצוע ההמלצות, 

  .7מתבצע לאורך זמן כבקרה שוטפת
 

 משוב  -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  - 52.טבלה מספר 
 

 ביצוע העבודה מקורות אפשריים / דוגמאות / שלבי שלבי משנה אבן דרך
 

הצגת 
 הדוח

 
 

אימוץ 
המלצות 

ע"י הפורום 
 המתאים

 :הצגת הדוח ע"י המבקר הפנימי בפורום המתאים 
 הנהלה / ועדת הביקורת / דירקטוריון / ועדת מעקב ואחרים 
 החלטות הפורום הרלוונטי על ההמלצות ליישום 
 גיבוש המלצות כמטלות לתיקון ליקויים 

דוח בקרה 
תקופתי 

 אחר ביצוע
 המלצות

מעקב אחר 
ביצוע 

 ההמלצות

 תיעוד ההמלצות האופרטיביות לביצוע 
  מעקב בהתאם לדרישת החוק, נהלים והוראות ל לו"זקביעת 

 וידוי טיפול נאות בממצאי הביקורת 
 הערכת הסיכונים הכרוכים באי ,בדיווח על ליקויים שלא תוקנו-

 תיקון הליקויים 

  ליקוייםקיום ביקורת חוזרת לשם מעקב אחר תיקון 

 :הפצת דוח שנתי על מצב יישום המלצות  
בוטלו עקב שינויים  (4) ביישום (3) טרם יושמו (2) יושמו (1)

 תהליכיים המייתרים את ההמלצות
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 עמידה בלוחות זמנים .3
 
לפשט ולהקל על הכתיבה רצוי לתכנן את עבודת  לעמוד בלוחות הזמנים, על מנתכ

 .  הביקורת במסגרת  לוח זמנים לביצוע
 תרשים גנט לתכנון העבודה לפי הנושאים על ציר הזמן.דוגמא ללהלן 

 
 רת ולוח גנט לתכנון פרויקט ביק - 4תרשים מספר 

 
 פעולות                       ציר הזמן 
     

 
: איסוף לימוד הנושא 1

מידע ממקורות חיצוניים, 
 פנימיים ובשטח

     
 

: אפיון  תכנון הביקורת 2
רות והיקף, כווני מט

עבודה, כתיבת תוכנית 
 הביקורת

    
 

: אנליזה,  ביצוע הביקורת 3 
 כתיבת טיוטת דוח

   
 

 : אימות, הערכה ודווח 4  
טיוטא למבוקרים, דיון, 

 עריכה סופית והפצה
  

 
 הצגת הדוח  5   

 
 

מעקב אחר ביצוע  6    
 משוב -ההמלצות 

 
 

 כתיבת דוח הביקורת. להלן הצעה לסדר כתיבת הפרקים השלב השלישי הוא שלב
 תוך עמידה בלוח זמנים. תאפקטיביוהנושאים בדוח מתוך מטרה להביא לכתיבה 

 
 לוח גנט לכתיבת טיוטת דוח ביקורת -  5 תרשים מספר

 
 פעילויות  ציר הזמן

כתיבת טיוטת דוח  3     
 הביקורת

 אנליזה 3.1     
 

צב קיים בהשוואה אור מית 3.2     
 למצב רצוי

 גיבוש ממצאים ומסקנות 3.3     
 

 גיבוש המלצות 3.4     
 

 כתיבת מבוא ותקציר 3.5     
 

 בקרת איכות לפני הפצה 3.6     
 

 
 

 
 

____ 
 1220, 28, מעקב אחר תיקון ליקויים, עמ' 2בביקורת פנימית, הנחייה מקצועית מס'  מקובלים מקצועיים תקנים 7

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 תאריך הגשה
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 מחזור חיים של פרויקט ביקורת -' בסיכום פרק 
 

 הפרק מתאר את מחזור החיים של דוח הביקורת.
 

דוח הביקורת הנו פרויקט בעל משימה חד פעמית בעלת נקודות התחלה וסיום 
 ברורות, שיש לבצעה במסגרת תקציבית ולוח זמנים מוגדר. 

 

המבוקר. כל שלב כולל במהלך הביקורת יש לבצע מספר שלבים ללא תלות בנושא 
 מספר יעדים לביצוע אשר בסיומם מהווים אבני דרך בפרויקט.

 

 להלן מבנה הפרק :
 אבני דרך בפרויקט ביקורת 
  שלבים עיקריים בעבודת הביקורת 
 

 סיכום שלבים עיקריים במחזור החיים של פרויקט ביקורת  - 3טבלה מספר 
 

 שלבי משנה אבן דרך שלבים עיקריים
 איסוף מידע ממקורות חיצוניים סקר מוקדם נושא. לימוד ה1

 ממקורות פנימיים איסוף מידע 
 מקורות לאיסוף מידע בשטח

 . תכנון  הביקורת2
 

 אפיון מטרות והיקף תכנית הביקורת
 אפיון כיווני עבודה ואיתור מוקדים

 כתיבת תכנית הביקורת
 אנליזה טיוטת דוח ביקורת . ביצוע  הביקורת3

 כתיבת טיוטת דוח הביקורת
. אימות, עדכון, 4

 הערכה, ודיווח  סופי
 הפצת טיוטא למבוקרים להערות דוח ביקורת 

 דיון על ממצאי, מסקנות והמלצות הביקורת
 עריכת דוח במתכונת שלמה

 הפצת הדוח
 אימוץ המלצות ע"י הפורום המתאים  . הצגת הדוח5
דוח בקרה תקופתי  . משוב6

 חר ביצוע המלצותא
 מעקב אחר ביצוע ההמלצות:

 , בוטלויושמו, ביישום, טרם יושמו
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 כללים מנחים לגיבוש דוח ביקורת -' גפרק 
 

 בפרק זה נפרט את הכללים המנחים לכתיבה ולעריכת דוח הביקורת.
ידנו מוליך את קורא הדוח בשלבים להבנת הנושא, ואמור -המבנה המוצע על

 ות / זהות לאלו של הביקורת.להובילו למסקנות דומ
מטרת הפרק להגדיר תכולה ומתכונת אחידה לדוח ביקורת הכולל את הפרקים 

 :הבאים 
 שער 
 תקציר 
 תוכן עניינים 
 מבוא .1
 אור מצב קיים ית .2
 ממצאים   .3
 מסקנות .4
 המלצות .5
  נספחים .6
 סימוכין )פגישות, ביבליוגרפיה( .7

 

גוריתם החלטה הפרק מתמקד במבנה הדוח, אופן ניסוח התכנים, הצעה לאל
לממצא, גישות להצגת ממצאים, מסקנות והמלצות, הגדרת מרכיבים של ממצאים 

 והמלצות, ניסוח מסקנות והמלצות, וגישה לכתיבת תקציר מנהלים.

 מבוא .1
 

הפרק הראשון בדוח הביקורת מספק מידע כללי על נושא ונשוא הביקורת, הגדרות 
 פת, וגורמים עימם נפגשה הביקורת. ומונחים מקצועיים, מטרות, שיטה, משך ותקו

המבוא יכלול את הנושא הנדון, חומר הרקע, הגדרות, מטרות, שיטה ותקופת 
הביקורת. רצוי שהקורא ילמד כבר בשלב זה במה עוסק הדוח. האופן שבו יוסבר 
הנושא תלוי, כמובן, בשיעור ידיעותיו המוקדמות של הקורא הפוטנציאלי. לעתים יש 

 ע מפורט יותר, הגדרת מונחים מסוימים וכו'.להקדים חומר רק
 לדוח שאינו קצר במיוחד, רצוי לכלול במבוא הסבר קצר על מבנה הדוח ופרקיו.

 

 רקע 1.1
הרקע מציג את ההרשאה )המנדט( לעריכת הביקורת, מתאר כללית את הנושא 

 ותוחם את נושאי הבדיקה.
ס בעת כתיבת והצגת להלן תבנית ודוגמאות בהצגת הנושאים אליהם יש להתייח

 פרק הרקע.
 

 מנדט לעריכת הביקורת - Iפסקה 
הביקורת הפנימית מבצעת עבודתה בהתאם לתוכנית עבודה שנתית המאושרת ע"י 

 המנכ"ל  / הדירקטוריון  / מועצת המנהלים / מועצה מייעצת / ועדת ביקורת וכו'.
נתית, עפ"י פיסקה זו מציינת באם הביקורת בוצעה במסגרת תוכנית העבודה הש

 דרישה מיוחדת של אחד מהגורמים לעיל והגורם אשר יזם את עריכת הביקורת.
 

 מנדט לעריכת הביקורת,  1. ג דוגמא
של יחידת הביקורת הפנימית, נערכה ביקורת  xxxxבמסגרת תכנית העבודה לשנת העבודה  

 בנושא "העסקת עובדי קבלן בחברה".
חידת הביקורת הפנימית בדיקה בנושא "העסקת בעקבות בקשה של מועצת המנהלים ערכה י 

 עובדי קבלן בחברה".
 

 אור הנושא באופן כלליית - IIפסקה 
פסקה זו אמורה להכניס את הקורא לסביבה ולמסגרת של נושא הביקורת, 

 מידע ראשוני כללי לקורא. באמצעות
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 לארגון מבוקרשא הונההמידע הרלוונטי שעל הקורא לדעת בקטע זה הוא חשיבות 
 ומדוע נבדק נושא זה.

 
 אור הנושא באופן כלליית, 2. ג דוגמא

מערכות החומרה והתכנה ומאגרי המידע האצור בהם הם נכס מהותי וחיוני לפעילותו  
התקינה של הארגון. תפקוד לקוי של התהליכים הממוחשבים עלול לגרום לארגון לקבלת 

גיעה במוניטין, אובדן נכסים, החלטות מוטעות, בזבוז משאבים, פגיעה בטוהר המידות, פ
 לקוחות או הכנסות ונזקים אחרים.

היחידה המבוקרת הנה גוף תפעולי הנותן שירותים לכל הארגון ולא נערכה בו ביקורת  
 שנים(. 5במשך תקופה ארוכה )למעלה מ 

 
 הגדרת מסגרת כוללת לביקורת -IIIפסקה 

 יבטים הבאים:אור תמציתי כולל של הנושא מההיפיסקה זו אמורה לתת ת
  ההיסטוריה של הנושא בתוך הגוף המבוקר: מתי הוקם, מתי נבדק לאחרונה )אם

 בכלל(
    שיוך ומיקום ארגוני 
   תפקידים עיקריים של הגוף המבוקר 

 התיאור אמור להיות עובדתי, כמותי ותמציתי.
 

 הגדרת מסגרת כוללת לביקורת,  3. ג דוגמא
 ים. תפקיד המחלקה הוא... תקציבה... המחלקהעובד  Xהמחלקה הנה חלק מאגף המונה 

 מנהלת ומתחזקת את המערכות... המחלקה עובדת במתכונת..
תתי   x. המערכת כוללת zzzz -xxxx המערכת נבנתה מודולרית בשלבים בין השנים  

 מערכים.
שנים וטרם נבדקה  Yמנתוני דוח רווח והפסד עולה כי סך העלויות הוא.... המערכת פועלת  

  כת אינטגרטיבית.כמער
 

 תיחום הביקורת - VIפסקה 
פיסקה זו אמורה לדווח במשפט אחד או שניים לאילו נושאים מתוך הנושא המרכזי 
התייחסה הביקורת בבדיקה ואילו תחומים / נושאים לא בדקה או התייחסה 

 הביקורת.
 

 תיחום הביקורת,  4. ג דוגמא
על כלל הארגון, אך אינה מתייחסת  (Cross Section)עבודת הביקורת בוצעה רוחבית  

 אשר עברה שינויים ארגוניים בעת עריכת הביקורת. Xלעבודה ביחידה 
כיחידת פיילוט, ע"י המנכ"ל, וזאת לצורך לימוד  Zלשם ביצוע הבדיקה נבחרה מחלקה  

 לקחים וליישומם בהמשך.
 

  "מקובלים"הדוח נערך בהתאם לתקנים מקצועיים  - VIIפסקה 
קובע כי "המבקר הפנימי יערוך  1992 –לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  ב'4סעיף 

 :קיימים שני סוגי תקניםבישראל . "את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים
 ושל לשכת המבקרים הפנימיים ישראל. IIA -של ה

 
 הגדרות ומונחים מקצועיים 1.2

נחים מקצועיים אשר אינם כותב הדוח צריך לצאת מנקודת הנחה כי הדוח כולל מו
על מנת שהקורא יוכל להבין ולהתייחס עניינית ומהותית לדוח, יש  נהירים לקורא.

 להציג את המונחים המקצועיים הבסיסיים והחשובים המופעים בדוח ולהסבירם.
ההגדרות צריכות להילקח מהספרות המקצועית הכללית תוך התאמתן לתנאי 

יך להיות תמציתי ומוסבר בשפה המובנת לכל לקט ההגדרות צר וסביבת הארגון.
ההגדרות צריכות להיות מצד אחד מקיפות,  קורא, גם לקורא שאינו בקי בנושא.

דוגלת בהגדרת מונחים מקצועיים ליד המונח  ,גישה אחרת ומאידך קצרות וממצות.
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בדוח. לדעתנו גישה זו גורמת לקטיעת רצף הקריאה ובמקרים מסוימים יידרש 
 ף בדוח למציאת הגדרות למונחים משלימים.  הקורא לדפד

 
 הגדרות ומונחים מקצועיים, 5. ג דוגמא

 הגנת כינויי מקור " להלן מספר הגדרות: במסגרת בדיקת נושא "
השם הגיאוגרפי של ארץ או מקום הכלול בשמו של מוצר ובא ללמד שמקורו שם  כינויי מקור 

 סביבה גיאוגרפית, טבעה ואנשיה.ושאיכותו או תכונותיו הן, בעיקרן, פרי אותה 
הארץ אשר שמה או שם אזור או מקום שבה, משמש לכינוי המקור שהוציא  ארץ המקור 

 למוצר את המוניטין שלו.
 שזכאי להשתמש בכינוי המקור הנדון לציון המוצר הנדון. מי בעל זכות 
 בין של חקלאות ובין של תעשיה או מלאכה.מוצר  
 רשם סימני המסחר.הרשם  

 
 מטרות 1.3

פרק זה אמור לתת תמונה ברורה מהן מטרות הבדיקה תוך תרגום מטרות העל כפי 
שמפורטות בהצהרת אחריות הביקורת הפנימית, למטרות מוגדרות ומותאמות 

 לנושא הביקורת.
בתיאור מטרות העבודה המוגדרת יש לדאוג לכך שמטרות אלו תהינה ברורות  

 מאפיינות את העבודה תוסברנה לו היטב. לקורא וכי נקודת ההשקפה וההדגשות ה
 

 המטרה המרכזית בביקורת -  Iפסקה 
כותב הדוח אמור לפרט מהו קו הבדיקה כולה אשר ממנה נגזרים סעיפי משנה שהם 

 למעשה מטרות הביקורת / בדיקה / סקירה.
 

 המטרה המרכזית בביקורת, 6.ג דוגמא
 Xפשט ולשפר את השירות במחלקה מטרת הבדיקה הנה לבחון אפשרות להוזיל, ליעל, ל 

 האחראית על תחומי הפעילות הבאים....
המסופק ללקוחות היינו באיכות ובטיב הולמים,  Yמטרת הביקורת הנה לבדוק באם מוצר  

 תוך שמירה על רווחיותו. 
 

 מטרות הביקורת -IIפסקה 
בין מטרות הביקורת צריכות להיות תכליתיות, מוגדרות היטב, באופן שיסייעו לה

 את הקשר בין חלקיו השונים של דוח הביקורת.
רשם בשורה ירישום וכתיבת המטרות צריך להיות ממוספר. כל מטרה ממוספרת ת

 נפרדת.
 

 מטרות הביקורת, 7.ג דוגמא
 מטרת ביקורת זו לבחון תהליכים ובקרות במכלול הנושאים הדנים ב .... מההיבטים הבאים: 

 היבט חוזי .1
 רכש יהיבט .2
 איהיבט חשבונ .3
 היבט תפעולי .4
 היבט ניהולי .5

מטרת הביקורת על מערכי המידע הניהוליים )ממ"ן( בארגון כוללת מגוון רחב של תחומים  
 והיבטים. הביקורת מתמקדת בעיקר בתחומים הבאים:

 בחינת מדיניות המחשוב ותהליכי קבלת החלטות בנושא המחשוב הניהולי בארגון  .1
 בקרתם.בארגון ו המחשוב הניהוליבחינת עלויות  .2
 בחינת התאמת המבנה הארגוני לצורכי המידע בארגון. .3

 



 

 18 כל הזכויות שמורות ©                       דוח ביקורת תמדריך לכתיב
 

 שיטת הביקורת 1.4
 

ביצוע הביקורת, דיווח  ,הביקורת כוללת את המרכיבים: לימוד הנושא, תכנון
 תוצאות, ומעקב.

בעת כתיבת דוח הביקורת יש באפשרות המבקר להתייחס לכל המרכיבים להוציא 
 הביקורת ע"י הנהלת הארגון.מעקב, המתבצע לאחר אימוץ המלצות 

בדיווח על שיטת הביקורת, מתאר המבקר את הכלים ושיטות העבודה בהם 
השתמש לצורך עריכת הביקורת בשלביה השונים )פירוט ראה בפרק שלבים 

 עיקריים בהכנת דוח ביקורת(. 
 

 הביקורת מתוכננת בשלבים מוגדרים עפ"י תוצאות הסקר המוקדם. 
 דם מצוי בדרך כלל בידי יחידת הביקורת הפנימית:לאחר השלמת הסקר המוק

מידע על המערך התפעולי, המערך החשבונאי,  מידע בסיסי על היחידה המבוקרת
מידע על נהלים הקשורים בפעילות  מערך הדיווח, ומערך הבקרה הפנימית

 קשר אישי עם עובדי היחידה המבוקרת ומנהליה., והמבוקרת
 

נו מעיד עדיין על קיומם בפועל של ממצאי איתורם של מוקדים לביקורת אי
ביקורת, ומיועד להנחות את המבקר באיסוף נתונים הדרושים לביסוס ממצאיו 

 ומסקנותיו.
 

רצוי לדווח לקורא וע"י כך להובילו להבנת הדוח ולשיטת כתיבת הדוח בשלביו 
 השונים.

 

 שיטת הביקורת, 8.ג דוגמא
 ל בתפקיד כללה:בחינת תהליכי ייזום ואישור נסיעות חו"

איסוף ולימוד חומר רקע כגון נהלים פנימיים, תקנון שירות המדינה, תיק נסיעה, תיעוד  .1
 בנסיעות. מערכות מידע המטפלות בהיבטים הלוגיסטיים הכרוכים

 פגישות עם בעלי תפקידים לנושאי שווק, כספים ומחשוב בארגון ומחוצה לו. .2
 חם.שליפת נתונים ממערכי המידע, עיבודם וניתו .3
 תיקי נסיעה. xביצוע דגימה אקראית של  .4

 סקירת הוועדות בארגון כללה את השלבים הבאים:
כ"מ והתקן תהוראות איסוף ולימוד חוקים, צווים, תקנות, הסכם קיבוצי בסיסי, תקשי"ר,  .1

 הישראלי ת"י, המחייבים את הארגון ומעוגנים בנהליו.
 ריכוז המידע על כל הוועדות בארגון  .2
 נתונים המכיל רשומות הכוללות את השדות הבאים:בניית בסיס  .3

 שם הועדה 
 גורם ממנה 
 )'הרכב הועדה )יו"ר, מזכיר, משקיפים וכו 
 מספר חברים 
 זהות, רמת בכירות בארגון,. שמות החברים, ת 
 תאריך הוצאת כתב מינוי 
 מניין חוקי לקבלת החלטות 

 ם נוספים. השוואת נתוני בסיס הנתונים לעיל ביחס למערך כח אדם ומערכי  .4
 עיבוד וניתוח הממצאים מההשוואה לעיל באמצעות מחולל יישומים.  .5
 דוח הביקורת נבנה מודולרית כך שניתן לברור ועדות עפ"י מפתחות מיון דינמיים.  .6

 
 

 תקופת הביקורת 1.5
 בפרק זה קיימות שתי תקופות אשר כותב הדוח צריך לציין:

 תקופת ביצוע הדוח 
 רתקופה נבדקת בגוף המבוק 
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 תקופת הביקורת, 9.ג דוגמא
  ספטמבר  -הביקורת נערכה בחודשים יוליxxxx. 
  4הביקורת סקרה את הפעילות בתקופה/yy  7 עד/yy . 

 
 

 מבוא - 1סיכום פרק 
 :כולל המבואפרק 
 .נושא ונשוא הביקורת 
 .הגדרות ומונחים מקצועיים המופיעים בגוף הדוח וחשובים להבנת הנושא 
 רת ומאילו היבטים נבחן הנושא.מטרות דוח הביקו 
 .שיטת הבדיקה ומהם האמצעים שבעזרתם המבקר השתמש 
  .זמן ערכה הבדיקה ולאיזו תקופה  מתייחס דוח הביקורת 

 

הפרק אמור להיות תמציתי,  בהיר וקריא, על מנת שהקורא יבין את מבנה ומהות דוח הביקורת. 
 להלן מבנה הפרק:

 

  מבוא - 1פרק 
 רקע .1
 הגדרות .2
 תמטרו .3
 שיטת הביקורת .4
 תקופת הביקורת .5
 

 אור מצב קייםית .2
 

תיאור מצב קיים משמעותו תיאור קצר של יעדי היחידה המבוקרת, הסבר לחשיבות 
 .8הנושא הנבדק ושאר נתוני רקע רלוונטיים

 
את תאר מאור רקע הנחוץ להבנת הממצאים ולהערכתם. הפרק יבפרק זה ניתן ת

 ושא ונשוא הביקורת.המצב הקיים מבחינות רלוונטיות לנ
 

משאבים הבאים לסייע התשתיות ול עדמדיניות הארגון ומלהתחיל אמורות הבדיקה 
 ולתמוך בהשגת מטרות הארגון.

 
הפרק כולל מספר תת פרקים המתארים כל אחד היבט אחר של הנושא המבוקר, 
נצמד למטרות הביקורת ומוביל את הקורא להבין את ניתוח המצב הקיים הנובע 

 ממנו.
 

בכל תת פרק היבטים שונים אליהם צריך המבקר להתייחס בבואו לבחון את הגוף 
המבוקר. הנקודות המועלות מקיפות מגוון רחב של היבטים לנושאי ביקורת. אין 
הכוונה שהמבקר ישתמש בכל הנושאים המועלים לכל ביקורת ובכל נושא, אלא, 

 ף המבוקר. יאמץ את ההיבטים הדרושים לו לתיאור המצב הקיים בגו
 

 מבוא 2.1
 

. ניתן לציין את התשתית הארגונית, ר משפטים המתארים כללית את הנושאמספ
לסקור בקצרה ולמפות תהליכים עיקריים המאפיינים את נושא הביקורת ויעוד 

 הנושא המבוקר.
 המבוא אמור להיות קצר אך עליו להקיף את עיקרי הנושאים המוזכרים לעיל.

 
__ 

 , מבקר המדינה99המדינה, עמ'  מדריך לביקורת 8
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 אסטרטגיה 2.2
 מבנה ותפקוד של ארגונים נגזרים מהאסטרטגיה הארגונית.

המבקר הבודק נושא או יחידה בארגון, יבדוק האם קיימת התייחסות של הארגון 
יבחן מהן ההשלכות האסטרטגיות על יחידות  Top Downלנשוא הביקורת. בגישת 
 המשנה )נשוא הביקורת(.

ע זה אמור להימצא באחד או יותר מהמקורות הבאים: ספר נהלי החברה, גורמי מיד
הנהלה בכירים, מועצת המנהלים ופרסומים כלכליים שונים פנימיים ו/או חיצוניים 

 לארגון.
  

בבואו לתאר את אסטרטגית הארגון כאמור לעיל, יחלק המבקר את תת פרק זה 
 לפסקאות כמתואר בטבלה להלן:

 
 מבנה לכתיבת פרק האסטרטגיה -4מספר  טבלה

 
 מהות הפסקה פסקה 

 ציון הצהרת יעוד הארגון ככתבה וכלשונה 1
 רשום מרכיבי האסטרטגיה: תנאים להצלחה  )במידה ופורטו( 2
 ציון יעדים אסטרטגיים ברי מדידה 3
ציון )באם קיים( סעיף העוסק בהערכת הגורמים הסביבתיים והארגוניים להם השפעה על   4

 שגת המטרותה
 סעיף המציין עדיפויות ואילוצים משפיעים 5
 
 

 מדיניות והנחיות  2.3
מדיניות נקבעת ע"י הנהלת הארגון. ההנחיות )לדוגמא, נהלים( הן פועל יוצא ה

ממדיניות הארגון ומבטאות את תהליכי העבודה, הסמכויות לביצוע, הבקרות 
 והדיווח .  

ושא הביקורת. המדיניות בנושא תשמש המבקר יבדוק באם קיימת מדיניות בנ
 כקלט. 

בפסקה זו יש לדווח על המדיניות המוצהרת של הארגון בנושא הנבדק. את החומר 
בנושא ניתן בדרך כלל למצוא בהנהלת הארגון. בכתיבת פרק זה יש להתייחס אל מה 

 שיש ולא אל מה שאמור להיות. 
טיות לנשוא הבדיקה, פלטים אפשריים מהבדיקה הנם: רשימת החלטות רלוואנ

 תאימות / אי תאימות המדיניות לצורכי הארגון.

 תהליכי קבלת החלטות  2.3.1

 המבקר לבדוק :על 
 האם קיימת סתירה בהחלטות שהתקבלו בנושא.  
 כיצד מתקבלות ההחלטות בארגון.  

יש להתייחס למספר היבטים כגון: התבססות על נתונים רלוונטיים, ניתוח מידע 
 תי, בחינת חלופות לפתרון.מקצועי ושיט

 
 תהליכי קבלת החלטות בארגון בנושא מחשוב, 10. גדוגמא 

 כינון ועדת היגוי עליונה למחשוב.  
הכנת מסמך מדיניות / תכנית רב שנתית למחשוב ע"י ועדת המחשוב ובעזרת צוותי מומחים  

 ויועצים חיצוניים עפ"י הצורך.
הועדה תוכל לדחות את המסמך, לדרוש בו  עדת היגוי עליונה למחשוב.ודיון במסמך בו 

 שינויים או לאשרו.
 הכלת הנוסח המאושר על כל יחידות הארגון. וניהול פעילות המחשוב בהתאם. 
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 מנגנוני קבלת ההחלטות בארגון   2.3.2

 בדוק :יהמבקר 
 קיום מנגנונים תומכים לקבלת החלטות בנושא.  
 תרומת המנגנונים לקידום הנושא בארגון. 

 
 בארגון בנושא מחשוב מנגנוני קבלת ההחלטות, 11.גוגמא ד

פעילות המחשוב מונחית ע"י מנגנון בעל שלושה דרגים. בראש המנגנון ועדת היגוי עליונה למחשוב, 
 לצידה פועלות שתי ועדות מקצועיות.

 ועדת ממ"ן ועדת היגוי עליונה 
 קיום מדיניות מחשוב אחריות

  "שבתכנית פעילות שנתית ורקיום 
 טיפוח שירותי מחשוב בהתאם

 לצורכי הארגון

 תפיסה אינטגרטיבית לממ"ן בארגון
 תכנית פעילות רב שנתית ושנתית בממ"ן

עדה והנחיית הפעילות הכלל ארגונית כו
 מקצועית עליונה לממ"ן

 הנחיית פעילות המחשוב סמכויות
 אשור מדיניות המחשוב

אשור תכנית פעילות רב שנתית 
 במחשוב
 כנית פעילות שנתית במחשובאשור ת

 אשור המלצות ועדות ממ"ן והמחשוב

הקצאת משאבים במסגרת תכנית 
 הפעילות השנתית בממ"ן

הכרעת חילוקי דעות בין צוותים מנחים 
 לממ"ן

 

  הרכב
 יו"ר: -
 חברים: -
 
 מזכיר : - 

 מנכ"ל 
 סמנכ"ל לכלכלה ולבקרה 
 סמנכ"ל למחקר ופתוח 
 ראשי חט' מוצר 2 

 החישובים            ראש מרכז 

 סמנכ"ל לכלכלה ולבקרה
 נציג מכל חטיבה

 נציג הנהלה
 מומחים לממ"ן

 ר' מחלקת ממ"ן
 מנכ"ל מנכ"ל גורם ממנה

 תדירות 
 דיונים

 שלוש פעמים בשנה: -בשגרה 
 אפריל: עדכון סטטוס הפעילות
 אוגוסט : מדיניות לשנה הבאה

 דצמבר : אישור תכנית השנה הבאה

 חודשפעם ב -בשגרה 

 דוחות וסיכומי דיון דיוני הנהלה תוצרים

 תהליכים  2.3.3

 תהליכי העבודה, הסמכויות לביצוע, הבקרות והדיווח :את המבקר צריך לבדוק 
 בחינת תהליכי העבודה ותיעודם )ניתן לתעדם ע"י תרשים תהליך, גנט, פרט, וכו'( 
 נהלים בנושא :  

 מותאמות תהליכי העבודה לנהלים 
 קרות לנהלים ולתהליכי העבודהמותאמות הב 
 סמכויות לביצוע )לדוגמא, סמכויות חתימה על הזמנות( 
 הפרדת סמכויות )לדוגמא, קיום הפרדה בין גורמי התפעול, הרכש והחשבות(  

 
 תשתיות ומשאבים  2.4

להבחין בין שני סוגים עיקריים של משאבים התומכים בביצוע ויישום  תןינ
 המדיניות:

 
 קבועים, נייחים כגון : מתקנים טכנולוגיים ומיכוניים. משאבים  תשתיות

שיטות עבודה וניהול כגון: מבנה ארגוני, מערכות מידע, נהלים ותהליכי  
 עבודה.

ציוד, , משאבים מתכלים או ניידים כגון: משאבי אנוש, משאבים פיננסים משאבים
 חומרי גלם ומידע.

לפיכך, כמעט בכל דוח ביקורת, פעילות הארגון משלבת תשתיות ומשאבים זה בזה. 
המבקר בוחן ובודק הן את התשתיות המשרתות את הפעילויות הנבחנות בארגון, 

 והן את המשאבים הדרושים לביצוע הפעילויות. 
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על מנת להמחיש למבקר הבוחן תפקוד מערכת מסוימת, היבטים הכרוכים 
המבקר  במשאבים ותשתיות, להלן מספר דוגמאות להצגת הנושא, התייחסות

 להיבטיו ואופן הביטוי בכתיבת הדוח.

 מבנה ארגוני  2.4.1

המבנה הארגוני, שהינו ערוץ התקשורת והעברת המידע בארגון, מסייע לארגון 
להשיג את מטרותיו ומשקף את אופי פעילויותיו. לארגון המורכב ביותר מאדם אחד 

ים מבנים ארגוניים יש מבנה ארגוני עם חלוקת סמכויות ואחראיות. בכל ארגון קיימ
 פורמליים.-פורמליים וא

 הביקורת בודקת את התאמת המבנה הארגוני למטרות הארגון.
 

 המבנה הארגוני משקף את:
 הפעילויות בארגון ביחידות המשנה לסוגיהן וברמות השונות. 
 כיווני הזרימה של משאבי הארגון. 
 מדרג התפקידים וקשרי הגומלין ביניהם.  

 
 בנה ארגוני הן :מטרות הגדרתו של מ

 הגדרת את תחומי הפעילות והאחריות של יחידים וקבוצות בארגון 
 קביעת את דפוסי התקשורת 
 הסדרת דרכי התיאום 
 הבטחת יכולת בקרה נאותה 
 התאמת הארגון לתנאי הסביבה.   
 וויסות הפעילות הארגונית לדפוסים מסוימים 
 ניתוב הפעילות הארגונית בתבניות קבועות.   

 
 : יחסות המבקר וביטוייה בדוח הביקורתאופן התי

I    ,תחילה יש לתאר מילולית את מיקומו של הגוף המבוקר בארגון: שיוך ארגוני
כפיפות ארגונית, כפיפות מקצועית או כפיפות אחרת באם קיימת. רצוי לציין את 

 היקף כוח האדם בגוף המבוקר.
II    של מבנה ארגוני זה. רצוי לשרטט מבנה ארגוני סכמתי, לציין איזה סוג 

קיימים מספר רב של מבנים ארגוניים הנבדלים לפי: סוגי פעילות, התמחויות  
הפקה, סוגי מוצרים, אזורים, סוגי לקוחות. כמו כן, קיימים  מקצועיות, תהליכי 

)מטריצי( המשלבים מבנה היררכי אנכי ומבנה  מבנים ארגוניים שהם שתי וערב
מטה,  סיוע, יחידות קו ויחידות  ות ביצוע ויחידות פונקציונלי רוחבי כגון יחיד

 וכו'.

 מערכות מידע  2.4.2

הם נכס מהותי  -מערכות החומרה והתכנה ומאגרי המידע האצור בהם  -המחשבים 
 וחיוני לפעילותו התקינה של הארגון. 

 
התלות במערכות הממוחשבות הנה כה רבה, עד כי פעולת הארגון תלויה, לעתים, 

כון של המערכות הממוחשבות. תפקוד בלתי תקין של התהליכים בתפקוד הנ
הממוחשבים עלול לגרום לארגון לקבלת החלטות מוטעות, בזבוז משאבים, פגיעה 

 בטוהר המידות, פגיעה במוניטין, אובדן נכסים לקוחות או הכנסות ונזקים אחרים. 
, הטקטית, הארגון זקוק למידע כמערך תומך לקבלת החלטות ברמות : האסטרטגית

 והמבצעת.
 התהליך הרצוי בהקמה ובתפעול מערכות מידע בארגון:

 תכנון אסטרטגי ארגוני 
 תכנון אסטרטגי של מערכות המידע 
 תכנון משאבי מערכות המידע 
 תכנון מתקנים ויישומים במערכות המידע  
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פתוח מערכות מידע צריך להיעשות עפ"י צרכי הארגון תוך התייחסות וראייה 

 .9ית של יעדיו ומדיניותואינטגרטיב
התכנון והבקרה האינטגרטיביים באים לענות על הבעיות הניהוליות העיקריות. 
מערכות מידע מודרניות מאפשרות קיומה של שיטת עבודה זו. הנחת היסוד של 
השיטה הנה: המנהל הקרוב ביותר לפעילות הוא זה שגם יבצעה בדרך הטובה ביותר 

 (.)תכנון, בצוע ופתרון בעיות
 

 : אופן התייחסות המבקר וביטוייה בדוח הביקורת
 המבקר אמור לבדוק התאמת מערכות המידע לפעילות הארגון ולצרכיו. 

 ההתייחסות תבוטא בפסקאות כלהלן : 
I   .)אילו מערכות )תפעולי, פיננסי, ייצור, לוגיסטיקה, כח אדם 

II   .מידת יישום והטמעת המיכון בתהליכי עבודה 
III  השפעת המידע המופק מהן על תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות.  מידת 
IV  קיומן של מערכות עזר "פרטיות" מהן נגזרים נתונים מסוכמים למערכת 

 ERP - ה
 

 בקרות 2.5
 

הבקרות הפנימיות מובנות בתהליכים, בתשתיות ובמשאבים. בקרה פנימית 
להשגת המטרות  בהגדרתה הנה תהליך המתוכנן לאפשר בטחון מתקבל על הדעת

 בהיבטים הבאים :
 אפקטיביות ויעילות של פעולות 
 אמינות הדיווח החשבונאי 
 תאימות לחוקים ונהלים 

 
בקרה פנימית כוללת חמישה מרכיבים מקושרים. המרכיבים נובעים מהדרך בה 

 ההנהלה מנהלת את הארגון ומשולבים בתהליך הניהול :
 בקרת סביבה 
 הערכת סיכונים 
 נהלים וחוקים 
 ידע ותקשורתמ 
 הערכה תקופתית 

 
הביקורת הפנימית נתפסת כ"בקרת הבקרות" והמבקר נדרש במסגרת הסטנדרטים 

 המקצועיים :
 הערכת הלימותה ויעילותה של מערכת הבקרה הפנימית 
 הערכת איכות ביצוע תפקידים שנקבעו  
 בקרת מערכת הבקרה.  

 
 : אופן התייחסות המבקר וביטוייה בדוח הביקורת

I  הפרדת רשויות כנדרש על פי אמות מידה של מנהל תקין. קיום 
II  קיום שלושה משתנים בלתי תלויים במערכת הבקרה: משוב, מידע והגוף

 המבוקר כמערכת בארגון.
III  בחינת קיום כלי בקרה, תקנים, מדדים, מדידות, הערכות, השואות

 המתאימים לארגון מבחינת המדיניות, ויעדיו.
IV  דדי הבקרות בגוף המבוקר:בחינת סוגי ומ 

 בקרות פיסיות כגון: חומרים, ציוד, מוצרים וכו'  
 

 2012, 74-66,ביקורת מערכות מבוססות טכנולוגית מידע, עמ' 10הנחיה מקצועית מס'  בביקורת פנימית, מקובלים מקצועיים תקנים 9
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בקרות "מופשטות" כגון: החלטות מנהלים, עמדות עובדים, שביעות רצון  
 ת וכו' לקוחו

 בקרות טרום התרחשות כגון: חיזוי מראש  
 (built in controlsבקרה בתהליך ההמרה, בקרה מובנית בתהליך הביצוע  ) 
 בקרה המתמקדת באיתור סטיות מהתקן: בקרה מגלה, מונעת, מתקנת. 

 
 אור מצב קייםית - 2סיכום פרק 

 
קף העבודה. המבקר יאסוף מידע בכל העניינים הקשורים למטרות הביקורת והי

המידע צריך להיות מספיק, מוסמך, רלבנטי, עובדתי, הולם, משכנע ומועיל, על מנת 
לשמש בסיס איתן לממצאי והמלצות ביקורת. רצוי לערוך ביקור וללמוד כיצד 

 הדברים נעשים בארגונים אחרים.
 להלן מבנה הפרק:

 
 אור מצב קייםית - 2פרק 

 מבוא .1

 אסטרטגיה .2
 מדיניות והנחיות .3

 ת ומשאביםתשתיו .4
 בקרות .5
 

 ממצאים, מסקנות והמלצות .3
 

 מבוא  3.1
נכונות ביצוע פעולה מסוימת נמדדת באופן המלא ביותר ע"י השוואתה לקריטריון 
הערכה מסוים. פתוח ממצא ביקורת אינו תהליך שונה. באם הממצא שפותח עונה 

צור גירוי לכל הסטנדרטים המקצועיים, הוא יהיה הגיוני, מובן ומחייב. הממצא יי
לייזום פעילות מתקנת. באם חסר משהו בממצא המדווח, יתכן ויהיה ערעור על 

 נכונותו. התוצאה תהיה פעולה באי רצון או אי פעולה כלל.
 

ממצא ביקורת המדגים עריכת בדיקה יסודית ומקיפה, מהווה טיעון מוצק לפעילות 
 מתקנת.

 

א ניתן לצפות כי ידעו הכל על חשוב לזכור כי מבקרים פנימיים אינם יודעי כל. ל
 הפעילות המבוקרת. אך ידע בדבר ממצא ביקורת מדווח הנו דבר מה אחר לחלוטין. 

 

כאן מערער המבקר הפנימי על מותאמות המצב הקיים. המבקר מצביע על מערכת 
או פעולה המבוצעת באופן שאינו מקובל עפ"י הסטנדרטים המקצועיים. המבקר 

ראו עליו תגר ולכן עליו לדעת יותר מכל אחד אחר על הפנימי יכול לצפות שיק
 ממצאיו. 

 

הידע של המבקרים חייב להקיף את כל מרכיבי הממצא ועליו להיות מוכן לכל 
שאלה ביחס לממצא. העובדות חייבות להיות בלתי ניתנות לערעור והקריטריונים 

 .גיון המוצג חייב להיות משכנעיחייבים להיות מקובלים. נוסף לכך הה
 

המידע בממצא צריך להיות מספיק, מוסמך, רלבנטי ומועיל, על מנת לשמש בסיס 
 איתן למסקנות והמלצות הביקורת. 

  מידע מספיק : מידע עובדתי, הולם, ומשכנע, כך שאדם נבון וממוצע היה מסיק
 את אותן המסקנות כמו המבקר. 

 ות המתאימות מידע מוסמך: מידע אמין והטוב שניתן להשיג ע"י שימוש בטכניק
  .של ביקורת
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  מידע רלבנטי: מידע שתומך בממצאי ביקורת והמלצותיה ועולה בקנה אחד עם
 מטרות הביקורת. 

 .מידע מועיל :  מידע שמסייע לארגון בהשגת יעדיו 
 

 תהליך הביקורת – 6תרשים מספר 
 

 
 

   
 

 גישות בהצגת ממצאים, מסקנות והמלצות  3.2
 

ניתן להציג את הממצאים, המסקנות וההמלצות בכמה אופנים. צורת ההצגה הינה 
 פועל יוצא מהיקף הביקורת וממהותה. 

 להלן מספר גישות להצגת הנושא:

 הגישה הפרטנית 3.2.1

לרוב, כאשר נשוא הביקורת קטן או נושא הביקורת הנו נקודתי,  ניתן לכתוב מסקנה 
 והמלצה לכל ממצא.  

 

 הגישה הפרטנית  - 7 פרתרשים מס
 

המלצהמסקנהממצא
 

 הגישה המודולרית 3.2.2

בביקורת על יחידה ארגונית או נושא גדול, עשוי המבקר למצוא מספר ליקויים 
הקשורים להיבט מסוים. המבקר צריך לערוך ריכוז ממצאים עיקריים ועל פיהם 
להסיק את המסקנה לגבי היבט הביקורת. יתכן וקיימים מספר מסלולי  פתרון 

 יאליים לפעולה. מספר ההמלצות אינו זהה בהכרח למספר הממצאים.פוטנצ
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 הגישה המודולרית  - 7.1תרשים מספר 

 

המלצההמלצההמלצההמלצה

מסקנה ממצאממצאממצאממצא
 

 
ניתן להסיק מסקנה כוללת מתת פרק בממצאים לנושא מסוים. ניתן להסיק מסקנות 

 הממצאים כפרק בפני עצמו. בסוף פרק 

 הגישה המערכתית 3.2.3

ות, מערכת ארגונית שלימה או תהליך רוחבי כאשר נערכת ביקורת על : מערכות גדול
בארגון )המשותף לכל יחידות הארגון( מעניינית בסופו של דבר השאלה עד כמה טוב 

 מתנהלת הפעילות הכוללת.
לשם כך, יש צורך בפירוט כל הממצאים, הסקת מסקנות על כלל הממצאים ופיתוח 

ר / הפעילות המבוקרת כיווני פעולה כהמלצות אפשריות לשיפור תפקוד הגוף המבוק
 ולתיקון הליקויים.  

כאשר נבדקת פעילות רוחבית, ניתן לשלב בין הגישה המודולרית והגישה 
 המערכתית.

 
 הגישה המערכתית - 7.2תרשים מספר 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממצאים  3.3
  

ממצא מבטא סטייה בין מצב קיים לבין מטרות הארגון / הגוף המבוקר. הקריטריון 
ניתוח מצב קיים והחלטה כי נושא מסוים הוא בבחינת ממצא, הנו  המנחה בעת

 מציאות מול הנורמות, הנהלים והחוק. השוואת ה
המבקר צריך לגבש ולהציג את ממצאיו בדוח הביקורת מניתוח המצב הקיים. הצגה 

 מובנית של הממצאים תסייע למבקר להוביל למסקנות.
 עם מטרות הביקורת.ממצאי דוח  המבקר צריכים לעלות בקנה אחד 

 שלבים בגיבוש ממצאים בדוח הביקורת 3.3.1

 יש להבחין בין עובדות לממצאים, לדוגמא, השמש זורחת זו עובדה ולא ממצא.
על דוח הביקורת להיות בהיר ופשוט לקריאה. המידע צריך להיות מספיק, מוסמך, 

המידע צריך  רלבנטי ומועיל, על מנת לשמש בסיס איתן לממצאי והמלצות הביקורת.
להיות עובדתי, הולם, ומשכנע, כך שאדם נבון וממוצע היה מסיק את אותן 

המסקנות כמו המבקר. לכן, רצוי להציג את הממצאים בסדר בו נבנו והוצגו 
 הנושאים בפרק המתאר את המצב הקיים.

 

 תת פרק מסקנות

 פרק ממצאים, מסקנות והמלצות

 תת פרק ממצאים המלצותתת פרק 

 ממצאים המלצות מסקנות
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 לשם הצגת הממצאים על המבקר לבצע מספר תהליכים : 
 .אסוף הנתונים והעובדות 
 ממצאים.ביסוס ה 
 .ריכוז החומר על פי מטרות הבדיקה ותהליכי המשנה 
 .זיהוי הממצאים המשמעותיים ביותר 

 

 חובה על המבקר לבסס את ממצאיו  בחומר תומך ועל וראיות מבוססות:
ממצא שמקורו מראיות בע"פ: סיכומי פגישות, ראיונות, עדויות, פרוטוקולים,  1

 תצהירים, זיכרון דברים וכו'.
סינתזה של אנליזה של ניתוח בסיסי נתונים / קורו בראיות תוצאתיות: ממצא שמ 2

 מקורות שונים ליצירת ממצא חדש.
ממצא שמקורו בסיור פיזי בשטח: הסתכלות, התבוננות, ראיות פיזיות ובדיקה  3

 בעין.
 

 הקריטריונים לתימוכין וראיות:
  קודם כל הדיוק. יש לכתוב הממצאים ללא הכנסת פרשנות של המבקר. תוך ציון

תאריכים, חתימות, ניסוחים. אי דיוק כלשהו בפרט מסוים עשוי לשנות לחלוטין 
 את הממצא.

  ,מחשב, קובץ ציון מקור הממצא: מסמך 
  .במקרה של ספקות צריך לבצע בדיקות צולבות עם מקורות נוספים אחרים

עתק של מכרז הסכום לא ברור יש לבדוק בהנהלת חשבונות האם לדוגמא : ה
 באמת זה הסכום.

  .קשר ישיר וברור ליחידה או לנושא המבוקר 
 .רלוונטיות לנושא המבוקר 
 .אובייקטיביות גם של התימוכין וגם של המבקר 
  אין אפשרות להקיף את כל הפעולות של הגוף  -היקף וכמות הממצאים והראיות

 המבוקר.

 מרכיבים של ממצא 3.3.2

המבקר הפנימי אמור לנתח את פרטי המידע שנאספו במהלך הביקורת ולבחור את 
אלה שיכללו בדוח הביקורת. על מנת לענות לשאלות האם יש מידע מספק על מנת 
לפתח את הממצא וכיצד יש לערוך את הנתונים, רצוי כי המבקר יגבש את מבנה 

 יים לממצא:אור המרכיבים האופייניהממצא. להלן ת
 

  –קריטריונים להשוואה בין המצוי לרצוי 
קריטריונים הם סטנדרטים כנגדם מודד צוות הביקורת את הפעילות המבוצעת ע"י 

אור המצב. ללא יהמבוקר. משתמשים בקריטריונים או "מה צריך להיות" בשיפוט ת
ת קריטריון מוצק אין ממצא. קריטריונים עשויים להיות שונים בהתאם לביקור

ולמטרותיה. הקריטריונים יכולים להיות המדיניות, הנהלים והסטנדרטים של 
הארגון. בביקורת חשבונאית הקריטריונים עשויים להיות כללים חשבונאים 
מקובלים. מקור אחר לקריטריונים הינו תקנים לסוגיהם )הנדסיים , תעשייתיים, 

לא להיות קריטריונים  היסטוריים( והערכות מומחים. לממצאים מסוג אחר, עשויים
סיונו המקצועי של המבקר. במקרים אחרים על יברורים. במקרה כזה חשוב נ

המבקר לגבש את הקריטריונים על סמך השוואה לארגונים אחרים או מתוך ספרות 
 בנושא.

 

  -אור מצב  ית
המצב הנה הצהרה עובדתית המתארת את תוצאות הביקורת. ההצהרה מספרת מה 

קורת. המצב עונה לשאלה מי מהמטרות נמצאה חיובית או נמצא במהלך הבי
שלילית. המצב מתאר את פעילות המבוקר בהשוואה לסטנדרט המבוסס עפ"י 

 הקריטריונים.
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דיון מעמיק במצב עשוי לכלול אינפורמציית רקע על המערכות והנהלים המשמשים 
 את הגוף המבוקר ותאור האופן בו משתמשים בכלים אלה.

 

  -סיבה  
דיעה מדוע או איך קרתה סטייה, חיונית לפתוח המלצות משמעותיות. לצוות הי

הביקורת חייבת להיות הבנה ברורה ובהירה לסיבת הסטייה בעת פתוח המלצות 
 מתקנות לבעיה, אשר יתקבלו ע"י ההנהלה.

כל מצב עשוי לנבוע מיותר מסיבה אחת, אך הסיבה השורשית נעוצה תמיד בהנהלה 
שורש הבעיה למצב תכוון כלפי המדיניות, הנהלים והשיטות ובהחלטותיה. לכן 

 שהונהגו ע"י ההנהלה. 
יש לפתח את הסיבה לסטייה לרמה בה ברור כי תיקון המצב ירפא וימנע הישנות 

 דיון במצב צריך להצביע על: המצב.
 פעילויות או אי פעילויות ספציפיות ע"י בעלי תפקידים 
 ננקטה פעולה לא תקינה לא ננקטה פעולה או הרמה ניהולית ב 
 .בקרות פנימיות חלשות או חסרות 

 

בנוסף נדרש המבקר להבין את הסיבות לפעילויות שגויות. ידיעת הסיבות מבססת 
 את ה"צליל" וכיוון ההמלצות.

 

  – ]מהותיות[משמעות 
 מכך שהמצב בפועל אינו תואם לקריטריונים וקיימת סטייה ? המה ההשלכ

ורשי הליקויים המדווחים, וכן את המגמות המסתמנות רצוי להסביר ולנתח את ש
 והשלכותיהן על הארגון. על המבקר לענות על השאלות:

  "? באם לממצא אין חשיבות, יתכן ואינו ממצא  -"כמה זה חשוב ?" או "אז מה
 כלל. 

 ? האם הליקוי נקודתי או רוחבי 
  ההשלכה האם ניתן לכמת את הסטייה ? מהי השיטה בה נעשה שימוש לחישוב

 הכמותית ?
 : ארגוןממצאים בעלי עניין מיוחד ל

  מהווים סיכון או חיסכון כספי 
 מתייחסים לתהליכים ולהשגת יעדים 

 

  -המלצה  
המלצה היא הצהרה ברורה בדבר הפעולה שנדרש לבצע על מנת לתקן את הבעיה 
שזוהתה ע"י הביקורת. המלצה צריכה לענות לשורש הבעיה, להיות ספציפית, 

רית וחסכונית. המלצות צריכות להיות מופנות לגורמים אשר יכולים ליישמן. אפש
 המלצות ברות ביצוע מתקבלות בדרך כלל בתיאום עם עובדי הגוף המבוקר.
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 גיליון נקודות ביקורת -, מרכיבי ממצא 12.ג דוגמא

 dd/mm/yyמתאריך  Xגיליון מס' 
 תיאור נושא

 בי אנושמערכת מידע לניהול משא שם הביקורת
 תיעוד מערכת המידע כותרת הממצא

 תיקי תכנון, תיקי תכנות, מדריכים למשתמש מקור הממצא
כל שינוי במערכת המידע מחייב שינויי מתאים בתיעוד. על התיעוד  קריטריון

לשקף את התיעוד המקורי וכל שינוי שחל במשך הזמן. על התיעוד 
: הנהלה, ניתוח ותכנון לכסות את כל תחומי המערכת לפונקציות הבאות

 המערכת, תכנות ותפעול
תיקי התכנות אינם מסודרים. לא נמצאו תיקי פרוט שינויים, בדיקות  מצב

 קבלה ואישורי עדכון גרסאות ייצור
לא הוטמעו תהליכי ושיטות עבודה המשלבות תיעוד המערכת כחלק  סיבה

 אינטגרלי בתהליך פתוח ותחזוקת מערכות המידע.
ות הארגון במתכנת אשר פתח המערכת. בעיות תחזוקה וממשקים תל משמעות

 למערכות אחרות.
כתיבה, הדרכה והטמעה של נהלי עבודה עדכניים בפתוח ותחזוקת  המלצה

מערכת המידע כולל תיעוד מלא ועדכני לשינויים שבוצעו מיום כתיבת 
 המדריך למשתמש.

 תיב ביקורתראה ממצאים בנושא : בקרות סביבה, הרשאות ונ הערות

 ניסוח ממצא ביקורת 3.3.3

חלק חשוב ממאמץ הביקורת הפנימית מופנה להערכת היעילות, הכלכליות 
 והאפקטיביות שבה ההנהלה משיגה את מטרותיה.

פעולה זו דורשת שיכלול המצב החיובי והבלתי מספק המתגלה במהלך הביקורת. 
שיטה לתאר את  כאשר מתגלים מצבים בהם נדרש תיקון, חייב המבקר לפתח

הממצאים באופן לא שלילי מחד אך לייצר תוצאות מאידך, כלומר לעודד את 
ההנהלה לבצע פעולות נדרשות לתיקון המצב. הביקורת לא תהיה מוצלחת במלואה 
באם המבוקר לא יפתח למבקר. כתוצאה מכך על המבקר לסגל סגנון דווח חיובי 

הענייניים בפרספקטיבה ולהדגיש  ומאוזן בהערות חיוביות ושליליות, להציג את
 הערות בונות במקום הערות שליליות.

 

  פרספקטיבה

ניתן להשיג איזון ע"י הוספת זווית ראיה רחבה )פרספקטיבה( בתיאור הממצא, 
כלומר הצגת התמונה השלמה, המדויקת באופן מקצועי, ולא רק הקטע הצר 

רק לנקודות התומכות שבממצא. המבקר צריך לשאוף ולהימנע מהפיתוי להתייחס 
את מסקנותיו ולהתעלם מנקודות המפריעות למסקנות. הוספת פרספקטיבה תורמת 
רבות בממצאים המתייחסים לכסף. הדוח חייב להצביע, כמקובל, על ערכם הכספי 
של הנושאים המבוקרים, ביחס לסכום הכולל של הטעויות הכספיות. משמעות 

הליך כזה. כמו כן, השגת איזון לגלוי אי הממצא נעשית ברורה יותר תוך שימוש בת
התאמות בחלק מסוים בלבד, נעשית ע"י ציון החלקים בהם לא היו אי התאמות. 
גישה זו תואמת למדיניות של גלוי הישגים. להלן שתי דוגמאות להוספת זווית ראיה 

 רחבה לנושא:
 

 שימוש בפרספקטיבה להצגת ממצא 12.גדוגמא 
 טיבהבלווי פרספק אור מקוריית

נמצא כי תהליכי הסינון אינם 
מספקים ותוצאתם בתשלום יתר 

 לתביעות כפולות. 50,000$של 

תהליכי סינון משופרים עשויים היו לחסוך תשלום בגין 
מסך תביעות בשיעור  50,000$תביעות כפולות בשיעור של 

 .10,000,000$כולל של 
נמצא כי המדיניות והתהליכים 

ם להערכת עלויות חומרי גל
 ומחשוב לא היו מדויקים.

במהלך הביקורת נבחנו המדיניות והתהליכים הנהוגים 
לקביעת השכר, הנסיעות, הציוד, עלויות המחשוב, חומרי 

הגלם  והתקורה.  נמצא כי נדרש שינוי במדיניות ובתהליכים 
מנת להבטיח הערכת הולמת ומדויקת של עלויות המחשוב -על

 ועלות חומרי הגלם.
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 גיםדיווח היש

ככלל יחידת הביקורת פועלת באילוצי זמן ומשאבים. לכן מתמקדת הביקורת 
בליקויים ולא משקיעה זמן בבדיקת תהליכים אשר על פניהם נראים תקינים. דיווח 
הישגי יחידה / פעילות מבוקרת לצד דיווח הממצאים אפשרי רק כאשר המבקר בדק 

 את כל ההיבטים הכרוכים בנושא לעומקם.
גי הגוף המבוקר יחד עם הממצאים או היבטים  בעלי פוטנציאל לשיפור דיווח היש

עשוי להוסיף רבות לשימושיות דוח הביקורת ככלי ניהולי. מאחר ותהליך ההערכה 
מערב שיכלול היבטים של שביעות רצון ואי שביעות רצון בפעולות הגוף המבוקר 

המבוקר חייבות להיות  ביחס למטרותיו, חייבת להיכלל אינפורמציה זו בדוח. הישגי
 הממצאים. מצוינות הן בתקציר לצד המסקנות והן בגוף הדוח לצד

 

במצבים בהם מתכוון המבוקר לבצע שינויים או שכבר ביצע  הצבעה על פעולות נדרשות
 פעולות מתקנות / משפרות במהלך הביקורת, על דוח הביקורת לציין עובדות אלה.

 

 ציון נסיבות מקלות
כוללות בדרך כלל גורמים הנוגעים לבעיה או מצב עליו להנהלה אין נסיבות מקלות 

שליטה. מאחר וגורמים אלה מפחיתים מאחריות ההנהלה למצב, נדרש לדווח עליהם 
כחלק מהסיבה. מצבים אשר ניתן לראות בהם נסיבות מקלות כוללים הכרח דחוף 

 לתוכנית מסוימת או מחסור באמצעי כח אדם ומשאבים להשגת יעדים.
 

 תגובת המבוקר 
תגובת המבוקר עשויה להכיל אינפורמציה המאפשרת איזון נוסף לדוח הביקורת. 

לות. כמו כן וקר או עובדות נוספות ונסיבות מקהמבוקר עשוי לציין הישגי הגוף המב
עשוי המבוקר להצביע על הכיוון שלדעתו יתקן אן ישפר את המצב. במקרים בהם לא 

או למסקנות, חייב המבקר לאפשר למבוקר את  הושגה הסכמה ביחס לממצאים
 הבמה להסביר את הבסיס לאי ההסכמה.

 

 גישה בונה בכתיבת ממצא
השגת גישה בונה טובה נעשית ע"י שימוש במילים ורעיונות חיוביים ובונים, בניגוד 
לשפה שלילית ומאשימה. ממצאים המתחילים בביטויים כגון "נכשל בהשגת", "לא 

הולמים", מדגישים את ההיבט השלילי במקום ההיבט הבונה  ביצע" או "לא היו
 בביקורת.

 רצוי כי המבקר יהיה יצירתי בביטוי הרעיונות באופן חיובי ובונה. 
מומלץ להימנע מכותרות שליליות : במקום להשתמש בכותרת שוללת כגון "בקרות 

בשיפור  פנימיות לא מספקות" רצוי לתת כותרת כגון "בקרות פנימיות" או "הצורך
 הבקרות הפנימיות" או "תהליכים ובקרות פנימיות"

להלן מספר דוגמאות כיצד ניתן להמיר משפטי פתיחה שליליים למשפטים חיוביים 
 ובונים:

 

 גישה בונה בכתיבת ממצא  13.גדוגמא 
 חיובי שלילי

יות קיימות מספר הזדמנויות לשיפור הבקרות בפעילו המחלקה נכשלה במספר פעילויות הדרכה
 הדרכה

מערכת התקציב בלתי הולמת ולא סייעה 
 להנהלה בבקרת משאבי הפרויקט

מיסוד מערכת תקצוב מתאימה תסייע בידי ההנהלה 
 לבקר הקצאת משאבים בפרויקטים

 

 
 סיכום

עבודה שיטתית ומסודרת של המבקר לאיסוף הממצאים ותיאורם בגיליונות נקודות 
, כמתואר לעיל, תיתן בידי המבקר את הביקורת המהווים חלק מניירות העבודה

 הכלים ל: 
  גיבוש ממצאים מבוססים: תהליך הניתוח לגיבוש ממצא דורש בחינת המצב

הקיים )ממצא לכאורה( מול המצב הרצוי. רק כאשר קיימת סטייה מהותית בין 
 השניים ניתן להמיר את "הממצא לכאורה" בממצא מוצק.
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 ליכים )עבודה, קבלת החלטות(  שיוך קבוץ ממצאים לפי: משפחות נושאים, תה
 ארגוני, סדר כרונולוגי, אופי דומה, נורמות התנהגות וכו'.

 .התווית המסגרת והכיוון לכתיבת הממצא 
 

 : להלן אופן התייחסות המבקר וביטוייה בדוח הביקורת
I  )"בהתבסס על הקריטריונים תיאור המצב הרצוי )"מה צריך להיות

 בתמציתיות 
 ריטריונים.תוך שימוש בק

II  הקיים בפועל. המצב תיאור 
 

 ממצא תיאור, 14.ג דוגמא
I.                                                         עקרון הפרדת הסמכויות הנו עיקרון מרכזי למנהל תקין המחייב הפרדה בין גורמי                                                

 הרכש וגורמי הבקרה / חשבות, על מנת למנוע פגיעה אפשרית בטוהר המידות.התפעול, גורמי 
II. כי אותם העובדים מבצעים את הפעילויות  הבאות, דבר העומד בסתירה לעקרון הפרדת  נמצא

 סמכויות:
     
  תפעול שירותי חשבות שירותי רכש 
  טיפול בלקוחות חישוב מקדמות לעובד ייזום התקשרויות 

ל מו"מ עם ניהו 
 ספקים

הנפקת כסף  התחשבנות סופית עם העובד
 לעובד

 

הזמנת שירותים  
 מספקים

הפקת המחאות  התחשבנות עם ספקים
 לספקים

 

    ניהול קובץ ספקים 
     

III.  הפעילות צמחה לאורך השנים ונוספו פעילויות מבלי שבוצע ביחידה המבוקרת 
 ניתוח עיסוקים.       

IV .תכנות הנוכחית אינה מאפשרת בקרה וביקורת יעילים.הפעילות במ       

 
 מסקנות 3.4

 
בפרק הקודם תיארנו את שלבי גיבוש והצגת הממצא. יכול הקורא לבוא ולשאול 

לשם מה נדרשת הצגת המסקנות, הרי לכאורה, התמונה השלמה ברורה עם הצגת 
את הצורך  הממצאים. יתכן והפתגם "מרוב עצים לא רואים את היער" יבהיר

 לכתיבת פרק המסקנות בדוח הביקורת.
 

פרק המסקנות בעבודה הינו תהליך המקבץ את הממצאים העיקריים והקשר 
הסיבתי הקיים ביניהם בנושאי הבדיקה השונים ומציג בסיומו את המשמעות 

 הכוללת, כלומר, המגמות המסתמנות והשלכותיהן על הארגון.
 

מה או של הקש דברים זה לזה. מסקנה -בדבר מסקנה הינה תוצאה, תולדה של עיון
מבוססת על מחקר, בדיקה, בחינה שממנה בא החוקר, הבודק, הבוחן לידי מסקנה 

 מסוימת.
 המסקנה חייבת להיות מבוססת על עובדות. 

מסקנה הינה שיפוט מקצועי ולא חזרה על פרטים. עליה להציג מסלולים 
 צה לצורך בפעילות מתקנת. פוטנציאליים לפעולה. המסקנה מהווה קרש קפי

 לכן, על המבקר לענות על השאלה "כמה זה חשוב ?" או "אז מה ?"  פעמיים:
 .בעת גיבוש הממצא עליו לנתח את המשמעות הנובעת מהממצא הספציפי, לוקלי 
  בעת גיבוש המסקנה על המבקר לבחון את הממצאים הקשורים לנושא מסוים או

הרחב, הכולל את המשמעות הארגונית  בעלי אופי דומה ולהסיק מכך במובן
 השלמה.
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 : אופן התייחסות המבקר וביטוייה בדוח הביקורתלהלן מספר דוגמאות ל
I.  .הצגת עיקרי הממצא כמבוא למסקנה 

II. .הצגת המשמעות הנובעת מעצם הממצא ותיאור ההשלכות הנובעות מהמצב הקיים 
 

 ן( ניסוח מסקנה, )ביקורת בנושא פעילות ועדות בארגו14.גדוגמא 
I .מתוך הממצאים עולה כי חסרה בארגון מסגרת נוהלית ומנהלית, אשר אמורה לבקר 

 את איכות עבודת הועדות, הן מההיבט הפורמלי והן מההיבט של יעילות ואפקטיביות    
 בכינון ובהפעלת הועדות.     
II .ודת הועדות.בפועל, המצב גורם לבזבוז משאבים ולחוסר ניצול מידע שנצבר בעב 

 כיום, אין הועדות נדרשות לדווח על פעילותן, וכתוצאה מכך, חלק מהן מנותקות     
 מהגורם אשר מינה אותן.     

 
 ניסוח מסקנה, )ביקורת בנושא בקרות כלכליות( 15.גדוגמא 

I.  .מעיון במבנים הארגוניים נמצאה שונות בין התפיסה הארגונית המטריצית לבין המבנה בפועל 
II.  שונות זו גוררת סטיות ממודל הדיווח ויוצרת בקרה נוספת בכל צומת. המערכים הממוכנים

והממשקים מותאמים בד"כ למבנה המטריצי. סטיות מהמבנה המטריצי עשויות לגרום 
 לתופעות הבאות: 

 .ריבוי דיווחים בחתכים שונים ולגורמים שונים 

 קת הדוחות הנוספים.השקעת זמן ומשאבים )כ"א ומחשוב( בתכנון ובהפ 
 .השקעת משאבים בעיבוד אימות וניתוח התוצאות, וסטיותיהם מתוצאות דיווחים אחרים 
 

I .   ריבוי המערכים וסביבות העבודה גורר הצורך בהכרת כל המערכים ע"י משתמשים והיכולת לבצע
 מעברים חלקים ממערך אחד למשנהו ומסביבת עבודה אחת לאחרת.

II .י בנושא של הדרכות והטמעת המערכים כתוצאה מכך אין:קיים חוסר מהות 
  .הגדרת צרכי מחשוב נדרשים לכל העיסוקים 
 .בניית תוכנית הדרכה מתאימה לכל קבוצת עיסוקים 
 .הכשרת המשתמשים להכרה וידיעת המערכים למיצוי השימוש בהם 
 ענון מחזורי לכל המשתמשים הכולל שיפורים ושנויים במערכות המידע.יר 

 
 

 המלצות 3.5

  מבוא 3.5.1

 מקור ההמלצה הינו הממצא. 
 

המלצות הביקורת משמשות את ההנהלה ככלי מסייע לקבלת החלטות, ייזום 
 שינויים, תיקון הליקויים המדווחים, ושיפור בתכנון ובביצוע פעולות הארגון.

 

המלצות מתארות את דרך הפעולה שההנהלה עשויה לשקול על מנת לתקן תנאים 
ולחזק חולשות במערכת הבקרה. על ההמלצות להיות חיוביות ככלל.  שהשתבשו

 עליהן להיות מפורטות ככל שניתן ועליהן לזהות מי צריך לבצען. 
 

דוח הביקורת יכלול המלצות לתיקונים או שינויים. בהגשת המלצותיו ינהג המבקר 
ת. בזהירות ותוך התחשבות בכל ההיבטים והאפשרויות המעשיות ליישום ההמלצו

 רצוי לבחון את ההמלצות מראש עם בעלי התפקידים האחראיים ליישום ההמלצות.
 

אחריות הביקורת הינה לזהות מצב בלתי מספק. תיקון המצב הוא באחריות 
 ההנהלה.

 שלבים בגיבוש המלצה 3.5.2

תהליך גיבוש המלצות לדוח הביקורת כולל שני תהליכים מרכזיים, אשר במהלכם 
תם נדרש לשנות ומוגדרות אלטרנטיבות לפתרון. המבקר מגבש מזוהים הנושאים או
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את ההמלצות )התוצר( בעזרת כלים מקצועיים אשר תומכים ומסייעים לו להגדיר 
 את מהות השינוי הנדרש.

 
 שלבים בגיבוש המלצה - 5טבלה מספר 

 

מהות 
 התהליך

 תוצר כלים להגדרת התוצר שם התהליך

מה נדרש 
 לשנות

א/ים ועיבוד הממצ ניתוח
 והמסקנה/ות בנושא הנבדק

חוקים, הסכמים, נהלים, 
 נורמות, מנהגים, תקנים

זיהוי ומיפוי 
 שינויים נדרשים

איך להגדיר 
 את השינוי

ספרות מקצועית,  מתודולוגית השינוי  גיבוש
ביקורים בארגונים 

 אחרים

אלטרנטיבות 
 ישימות לארגון

 

המצב הקיים לנדרש עפ"י חוקים, בשלב הניתוח והעיבוד המבקר משווה בין  : Iשלב 
הסכמים, נהלים, נורמות, מנהגים, תקנים וכו'. בסיום התהליך ימליץ המבקר על  

 רשימת תיוג לשינוי והתאמת התהליכים בהתאם לתקנים.
 

 השלב השני בגיבוש המלצה דורש מן המבקר יצירתיות.  : II שלב
 דכנית.בחינת פתרונות במרחב התיאורטי עפ"י ספרות מקצועית ע 
  עריכת ביקורים בארגונים הדומים ככל האפשר לארגונו. מטרת הביקור בארגונים

אלו היא לעמוד מקרוב אחר שיטות העבודה והבקרות הפנימיות הנהוגות בהם. 
היישום בארגונים שונה מאחד למשנהו. המבקר צריך להיות בעל יכולת אבחנה 

 לזיהוי מרכיבים המתאימים לארגונו מכלל הפעילות.
  סינתזה בין התיאוריה, הפעילות במפעלים דומים, מסגרות החוק והתקנים

 והפעילות בארגנו, להגדרת מעטפת אלטרנטיבות.
 ארגון.גיבוש פתרונות ישימים ממעטפת האלטרנטיבות להטמעה ב 

 מרכיבים של המלצה 3.5.3
 אור מצבית  

 ובעת.המשפט הראשון בהמלצה נותן תיאור תמציתי של הממצא/ים והמסקנה הנ
 

 הצהרת הצורך בשינוי 
 משפט קצר המגדיר את הצורך בשינוי ומה צריך לשנות.

 

 אור ההמלצה  ית 
המבקר ישאף להגיע להסכמה עם המבוקרים על פתרון מומלץ. המלצות ברות ביצוע 

 מתקבלות בדרך כלל בתיאום עם עובדי הגוף המבוקר.
 הצגת טבלת אלטרנטיבות לפתרון: .1

 אור כל אלטרנטיבהית 
   שלבים ביישום 
  יתרונות וחסרונות 

לאחר הצגת האלטרנטיבות בפני המבוקרים ובחירת אלטרנטיבה מועדפת, יפרט  .2
בדוח הביקורת את הצעדים והפעולות הנדרשות לביצוע השינוי, תיקון  המבקר 

 במרכיבים הבאים:  ושפור המצב 
   תהליכים ושיטות העבודה 
  כלי הבקרה 
  בתהליכים.מערכות המידע התומכות 
 

 ניסוח המלצה 3.5.4
כאשר מתגלים מצבים בהם נדרש תיקון, חייב המבקר לעודד את ההנהלה לבצע 
פעולות נדרשות לתיקון המצב. הביקורת לא תהיה מוצלחת במלואה באם המבוקר 

בעת ניסוח ההמלצות רצוי כי המבקר יסגל נוהל , לא יפתח למבקר. כתוצאה מכך
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ו בפרק הממצאים. במיוחד אמורים הדברים בסגנון כתיבה בדומה לכללים שהוצג
ההצגה )פרספקטיבה, דיווח הישגים, גישה בונה בכתיבת המלצה  ותגובת המבוקר(  

 המכוון להסכמה עם המבוקרים על דרך השגת השינוי.
 

מבקרים פנימיים צריכים להיות מיומנים בתקשורת בע"פ ובכתב, כך שיוכלו להביע 
 הערכות, מסקנות והמלצות. ,נים כגון מטרות ביקורתבבהירות וביעילות עניי

 
סוח המלצה לתת נושא בקרה ובחינת איכות , )ביקורת בנושא פעילות ועדות בארגון( ני16ג.דוגמא 

 עבודת הועדות
I.   הארגון עבר תהליך ביזור בו כל אגף מנוהל על בסיס רווח והפסד. תהליך ביזור 

 ועל כושרה של ההנהלה המרכזית לשלוט בכל מתרחב מאיים על שלמות הארגון     
 האגפים ובכל הפעילויות.   
II.   ע"מ למנוע "משבר שליטה", נדרש הארגון להפעיל מנגנונים ממוסדים שיקשרו בין 

 החלקים השונים. מנגנונים אלה כוללים ועדות תאום, ועדות היגוי, צוותי משימה      
 קישור למיניהם.משולבים של נציגי האגפים, תפקידי     
III.:מומלץ למנות גורם מרכזי האחראי על 

  .בקרה ובחינה של  איכות עבודת הועדות 

  :קביעת מדדי יעילות להפעלת הועדות בתחומים הבאים 

  כתבי הסמכות 

  ניצול זמן הישיבות 

  איכות החומר והנתונים המוגשים לה 

  .ארגון עבודת הועדה 
 יה הממונה על איכות ופריון.מומלץ כי, הגורם המרכזי האחראי יה 
 

 , )ביקורת בנושא בטיחות( ניסוח המלצה17ג.דוגמא 
I .להימצא  תיק מערכי עבודה והתנהגות במבנים בהם מתבצעת פעילות בחומרים רעילים אמור

 במבנה במקום קבוע וידוע מראש ולא אצל העובדים.
II.מידע על מנת לבצע עבודתם  במקרה של אירוע, המידע נמצא במקומו ומספק לגורמי ההצלה

 כהלכה.
III. יש לערוך תיק מערכי עבודה והתנהגות במבנים בהם מתבצעת פעילות בחומרים רעילים ולחייב

 הימצאותו במקום בולט, ידוע ומוסכם. רצוי כי המידע בו יכלול:
 :סביבה

 תרשים סביבה כולל סימון חניות 
 שילוט סביבתי 
 הערות לגבי איכות הסביבה 

 :מבנה
 דרת המבנה )שלט(הג 
 אור הפונקציות במבנהית 
 תרשים המבנה 
 תרשים מילוט מהמבנה 

 :חדר
 אור פעילויות בחדרית 
 תרשים מערך העבודה ואמצעי הבטיחות 
 )הגדרת החדר )שלט 
 הוראות בטיחות ספציפיות לחדר 
 רשימת חומרים / כמויות מאושרים לעבודה בחדר 
 רשימת מתקנים בעלי היבט בטיחותי 
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 בלת ריכוז המלצותט  3.5.5

 בסיום פרק ההמלצות, יציג המבקר את ריכוז ההמלצות. מצגת זו מאפשרת :
  .הצגת הגורם האחראי לביצוע ההמלצה 
 .יצירת בסיס נתונים לצורך בקרת יישום המלצות 

 
 רצוי כי המבקר יערוך את ריכוז ההמלצות בטבלה מרכזת כלהלן:

 

 טבלת ריכוז המלצות ,18.ג דוגמא
 

______________ 
 

      
      
      
       

 
 ממצאים, מסקנות והמלצות - 3סיכום פרק 

 
 גישות בהצגת ממצאים, מסקנות והמלצות .1

 בפרק מוצגות שלוש גישות עקרונית להצגת הנושא :
 הגישה הפרטנית להצגת נושא נקודתי 1
 הגישה המודולרית לריכוז ממצאים עפ"י תתי נושאים 2
 תית בביקורת מערכות גדולות או תהליכים רוחבייםהגישה המערכ 3
 
 ממצאים .2

 פרק זה הינו לב דוח הביקורת. מהממצאים נגזרות המסקנות וכיווני הפעולה לתיקון הליקויים.
מבטא סטייה בין מצב קיים לבין מציאות מול הנורמות, הנהלים והחוק והממצא הנו השוואת ה

 כיבי הממצא:להלן מר. מטרות הארגון / הגוף המבוקר
  אור מצבית .1
 קריטריונים להשוואה בין המצוי לרצוי .2
 הובלת הקורא למשמעות ולפרק המסקנות  .3
  סיבה  .4
 התווית כיוון להמלצה  .5
 

המבקר שואף להשיג שתוף פעולה עם המבוקרים ולכן עליו לנסח את ממצאיו ברוח בונה, עפ"י 
 לות, ציון תגובת המבוקר ועוד.כללי הניסוח : פרספקטיבה, דיווח הישגים, ציון נסיבות מק

 
 מסקנות .3

מסקנה מבוססת על מחקר, בדיקה, בחינה שממנה בא החוקר, הבודק, הבוחן לידי מסקנה 
מסוימת. המסקנה חייבת להיות מבוססת על עובדות. המסקנה מהווה קרש קפיצה לצורך בפעילות 

 .מתקנת. על המבקר לענות על השאלה "כמה זה חשוב ?" או "אז מה ?"
 
 המלצה .4

 .אחריות הביקורת הינה לזהות מצב בלתי מספק. תיקון המצב הוא באחריות ההנהלה
 שני שלבים בגיבוש המלצה :

 זיהוי ומיפוי שינויים נדרשים 
 הגדרת אלטרנטיבות ישימות לארגון 

 מרכיבי ההמלצה :
 אור מצבית 
 הצהרת הצורך בשינוי 
 אור ההמלצה ית 

 
 טבלת ריכוז המלצות .5

רק ההמלצות יערוך המבקר טבלה המרכזת את ההמלצות עפ"י נושאים ואחראים בסיום פ
 לביצוע.
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 תקציר מנהלים .4
 

כל המנהלים קוראים את התקציר, רובם קוראים את המבוא ומחציתם קוראים את 
 המסקנות.

 
 מטרת התקציר 4.1 

התקציר נועד להציג לקורא את נושא הביקורת, הממצאים, המסקנות וההמלצות 
 יקריות.הע

יכתב התקציר בקצרה יקהל היעד הוא בעיקר המנהלים אשר זמנם מוגבל, ולכן 
 בד"כ על עמוד אחד או פחות ובלשון פשוטה להבנה.

 
 פורמט התקציר ותוכנו 4.2 

התקציר עומד בזכות עצמו, מסתמך על הדוח אך אינו קשור אליו. לתקציר מבנה 
 שונה ממבנה הפרקים בדוח : 

 ורא לחלקים בדוח.אינו מפנה את הק 
 .מסכם את הנושא ברמת כותרות 
 .אינו מפתח נושאים אלא ממוקד ומציג את סיכומם 
 .אינו כולל תרשימים, טבלאות, גרפים, תמונות ואמצעים ויזואליים אחרים 
 

 התקציר יכלול את המידע הבא:
 הצגת הבעיה, מטרות הביקורת ושיטת הבדיקה 
 ממצאים עיקריים 
 ותמסקנות והמלצות עיקרי 
 
 ניסוח התקציר 4.3 

 
 על מנת לגרום לקורא לרצות להמשיך . התקציר הינו אמצעי השיווק של דוח הביקורת

לקרוא את הדוח, חיוני לעצב ולסגנן אותו בשפה ברורה, כך, שיובן גם ע"י קוראים 
 שאינם מצויים בנושא. אי לכך, יש לשמור על הכללים הבאים:

 להימנע מהכנסת מלל מיותר 
 יס לתקציר הבעות תודה, שמותיהם של יוזמי העבודה וכו'לא להכנ 
  אין להשתמש בקיצורים שאינם נהירים לציבור הקוראים בלי לפרשם 
 מראי מקום לחלקים בדוח, חומר רקע, סקירות, אזכור  :לא לכלול בתקציר

 עבודות קודמות, מראי מקום לספרות מקצועית, הבעות תודה.
 

 שלב הכתיבה  4.4
 לאחר סיום הכתיבה של כל דוח הביקורת. התקציר ייכתב
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 מבנה וצורה של דוח ביקורת - 'דפרק 

 מבוא .1
 

התוצר הבלעדי של עבודת המבקר הוא דוח הביקורת. הדוח הנו הקשר הפורמלי בין 
הביקורת לארגון על מנת להשפיע על איכות הביצוע בגוף המבוקר. לכן, מצאנו לנכון 

 יקורת, מבנהו והצגת התכנים. לייחד פרק שלם לנושא עיצוב דוח הב
 

הלקוחות של המבקר )דרגי הניהול בארגון(, מתכוונים לקרוא מעט ככל האפשר 
 מדוח הביקורת.

קוראים אלה אדישים לחומר מודפס לאור הכמות העצומה החוצה את שולחנם כל 
 יום, ולכן  קיימת תחרות על תשומת ליבם וזמנם. 

 
ם באופן ברור מסודר ופשוט. פרק זה מנסה מבנה הדוח הנו בניית והצגת הממצאי

 לסייע למבקר בכלים וכללים לעריכה מובנית של דוח הביקורת.
החומר חייב להיות מאורגן כך שיעביר לקוראים בבהירות וביעילות את המידע אותו 

 התכוון הכותב למסור.
 

צורת הדוח אינה נוגעת למראה החיצוני בלבד, אלא, היא בעיקר עניין של 
ציונליות. דוחות שתוכננו כהלכה חוסכים זמן לקורא, ע"י זיהוי כל חלקי הדוח, פונק

להדגיש סעיף או קטע ע"י קו, ע"י תוך שימוש נאות הכותרות ובכותרות משנה. ניתן 
 הדגשה או ע"י הכנסתם במסגרת מתאימה.

 
כותב דוח ביקורת יכול לשלוט בשלשה גורמים קריטיים להשגה ושמירת תשומת 

 משיכה ויזואלית, סגנון כתיבה ותוכן. -צוב הלב: עי
 

כתיבת דוח ביקורת כולל מספר היבטים המשולבים זה בזה במהלך עריכת 
הביקורת, תיעוד שוטף של הממצאים וניתוחם, הצגת הממצאים המסקנות 

 וההמלצות בדוח הביקורת: 
 קהל היעד 
 סגנון הכתיבה 
 עצוב 
 ביקורת הדוח 

 למי מכוון דוח הביקורת ? .2
  

היבט התכנון מתייחס לשאלה מי הוא קהל הקוראים. שאלה זו חשובה לנושאים 
 כגון תכני הדוח, מבנה הפרקים בו, עיצובו וסגנונו. 

 
מרבית הקוראים, בניגוד לביורוקרטים מושלמים, מתכוונים לקרוא מעט ככל 

האפשר מדוח הביקורת. מרבית הקוראים אדישים לחומר מודפס לאור הכמות 
החוצה את שולחנם כל יום. יש תחרות על תשומת ליבם וזמנם. בנוסף העצומה 

קיימת עדות כי רמת הבנת הנקרא גם אצל בוגרי אוניברסיטאות אינה הגבוהה 
 ביותר. 

 זיהוי חסמים אלה הוא השלב הראשון בפיתוח דוחות ביקורת אפקטיביים.
 

ן את הצרכים על מנת להיות אפקטיבי, כותבי דוח הביקורת חייבים לקחת בחשבו
של הקוראים השונים והמידע שכבר ניתן בדרך של דיונים ודוחות תפעוליים. קהל 

הקוראים יקבע את רמת הפירוט, הרמה הטכנית ותיאורים שניתן לכלול בדוח. מגוון 
 הקוראים לדוח ביקורת כולל:
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 למי מכוון דוח הביקורת ? -6טבלה מספר 

 
 צרכי מידע סוג משתמש

המנהלים, מנכ"ל וחברי  יושב ראש מועצת
ההנהלה שהנם בעלי ידע כללי אודות הפעילות 

 המבוקרת והמונחים

 עניינם העיקרי בתוצאות בתחומי אחריותם

 המלצות דוח הביקורת מנהלי הגוף המבוקר
נציגי המבוקרים ומומחים האחראים על ביצוע 

 פעולות ביחידות המבוקרות
 ממצאים בגוף המבוקר,
 יותממצאים בשטח המומח

 
, ברמתו הארגוניתתפוצת דוח הביקורת בד"כ קבועה. יש להתחשב, בעת הכתיבה, 

 ניסיונו של קהל הקוראים.בבהשכלתו ו
 

 אבטחת האיכות בכתיבת דוח הביקורת .3
 

 חשיבות הדיווח 3.1
  

דוח הביקורת הוא המדיה המוליכה את ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה 
ימיים למסמך רשמי של הארגון אליו ניתן להתייחס ממצב של ניירות עבודה פנ

 ולהיערך לשינוי המצב.
דוח הביקורת מהווה אמצעי תקשורת בין המבקר הפנימי לבין דרגי ההנהלה השונים 

בארגון. הדוח מאפשר, בין היתר, להסביר את פעולות הביקורת מבחינת היקפן, 
 שיטותיהן, ותרומתן להשגת היעדים של הארגון.

 כן שדוח הביקורת ייכתב היטב ובהתאם כללים מסוימים. חובה על
  
 בעייתיות בכתיבה 3.2

 

סקרים שנערכו בין מבקרים פנימיים, הצביעו על הבעייתיות בכתיבת דוחות 
ביקורת. נמצא כי כתיבת דוח הביקורת נתפס כאחת הבעיות המהותיות  בעבודת 

והמאשר מכריחים את  המבקר. מבקרים אינם אוהבים לכתוב דוחות מאחר והבודק
פעמים את הדוח ולרוב ללא ידיעתו את "כללי המשחק  10המבקר לשנות לעתים כ 

 הבסיסיים" לגבי אופן הכתיבה.
המבקר צריך להפגין מקצוענות ומצוינות, הן בעבודתו בשטח והן בדוח הביקורת, 

 המביא לידי ביטוי פיזי מוחשי את ממצאי הביקורת.
 

 מאפיינים  3.3
 

ריכת הביקורת כולל מספר שלבים עיקריים: תכנון הביקורת, עריכת תהליך ע
 הביקורת ודוח הביקורת ומעקב )משוב(.

יסודות בכתיבת דוח הביקורת הם מומחיות, איזון, אובייקטיביות, סמכותיות, 
וסגנון כתיבה מקצועי. האלמנטים הכלולים בסגנון כתיבה מקצועי הם מבנה, 

 ה.בהירות, דייקנות, טון ועריכ
 מבנה הדוח הינו בניית והצגת הממצאים באופן ברור מסודר ופשוט.

 
 ציפיות הלקוח 3.4

 

כיום חלים שינויים בתוך הארגון בתחומי העיסוק, בשוק, במערכות, במוצרים 
המבקר  כמו כן,ובמבנה העסקי. דוח הביקורת צריך להתאים עצמו ללקוחותיו. 

 צריך לשמור ולקדם את איכות דוח הביקורת. 
דבר זה מחייב את המבקר לבחון מחדש ולהתאים את גישת האיכות לתהליכי 

 העבודה בכתיבת דוח הביקורת. 
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 כלים מנחים לאבטחת איכות דוחות 3.5

 

מצאנו בספרות כללים עקרוניים לעריכת דוח מסכם בביקורת פנימית והנחיות 
סגרת לדוח לעריכת דוחות ביקורת חיצוניים. הכללים מפרטים עקרונות לבניית מ

 וההנחיות מתייחסות בעיקר לדוח שנתי. 
 להלן רשימת תיוג לאבטחת איכות בכתיבת טיוטת הדוח ודוח הביקורת הסופי:

 פיתוח ממצאים 3.5.1

 קבע באם קיימים נתונים מספיקים התומכים בממצאים. .1
 בחן באם נדרש לאסוף עדויות נוספות. .2
 ודא כי נשקלו הסיבות והמשמעויות. .3
 מת תבנית של ליקויים הדורשת שינוי תהליכי או שמדוברקבע באם קיי .4

 במקרה מבודד.
בחן תוכנית הביקורת על מנת לוודא עדכון תקציב הביקורת, במידת הצורך,  .5

 באופן שיובטח פיתוח הולם של הממצאים.

 ראשונה טיוטהכתיבת  3.5.2

 בחן פיתוח הולם של הממצאים .1
 במונחים כלליים וודא כי הממצאים  מנוסחים באופן מפורש ולא .2
 וודא כי העובדות והחישובים נמצאים בניירות העבודה .3
חן את ניירות העבודה התומכים בממצאים מבחינת הדיוק בתמיכה וגילוי ב .4

 פרטים בעלי משמעות.
 דוק / וודא רהיטות כתיבה.ב .5
 בדוק כי פותחו היטב הסיבות, המשמעויות וההמלצות. .6
מספקת לביטוי דעותיהם  וודא כי למבוקרים ניתנה הזדמנות נאותה .7

 והשגותיהם ביחס למצב ולממצאים.
 העבר לעיון עובדים אחרים ביחידת הביקורת להערות ודאג למשוב. .8

 דיון עם ההנהלה 3.5.3

 בחן באם ההנהלה הייתה מודעת לבעיה ולצורך לתיקון המצב. .1
 מצא את סיבות ההנהלה לתנאים בפועל. .2
 שהמבקר לא היה מודע להן. בדוק באם קיימות נסיבות מקלות או עובדות .3
 מצא מהם הרעיונות בהנהלה כיצד לתקן את המצב. .4
 וודא כי ההנהלה מודעת לכל הפרטים המשמעותיים שיופיעו בדוח. .5
 וודא כי נעשו מאמצים להשגת הסכמה ביחס לעובדות ולמצב.  .6

 סופית ההכנת טיוט 3.5.4

 וודא כי בוצעו כל ההמלצות לשינויים בדוח. .1
 ההנהלה נשקלו היטב. וודא כי כל דעות .2
 חן באם הדוח כתוב באופן נהיר וקל להבנה.ב .3
 וודא כי התקציר תואם לגוף הדוח. .4
 וודא כי ההמלצות מבוססות  על המצב והסיבות שתוארו בממצאים. .5
 וודא כי דעות ההנהלה מתועדות כהלכה ובאופן הוגן. .6
בחן הצורך בהוספת תרשימים, טבלאות ולוחות זמנים העוזרים לפישוט  .7

 התנאים המוצגים.
 וודא כי המבקר / ים שכתב/ו את הממצאים מסכים/מים לשינויים שנעשו. .8

 דיון מסכם 3.5.5

 וודא כי ניתנה הזדמנות להנהלה ללמוד את הדוח.
 נסה להשיג הסכמה על כל נקודות המחלוקת.
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 בחן כל הצעה לשינוי תוכן הדוח כולל אופן הכתיבה.
 ילות מעקב.השג מההנהלה תוכניות עכשוויות לפע

 הוצאת דוח סופי 3.5.6

 וודא כי נעשו השינויים הסופיים בהתאמה לתוצאות הדיון המסכם. .1
 בדוק את הדוח לשונית. .2
 בחן האם בדוח הצגה מאוזנת כולל הערות חיוביות )באם ישים(. .3
קרא שוב את הדוח ובחן את תוכנו, בהירותו, עקביותו ומותאמות  .4

 לסטנדרטים המקצועיים.

 יבהסגנון כת .4
 

 כללי 4.1
 

 תהליך עריכת הביקורת כולל שלשה שלבים: תכנון הביקורת, עריכת הביקורת ודוח
לא נתן לערוך ביקורת טובה באם תכנון הביקורת לוקה. מאידך תכנון  הביקורת.

נכון של הביקורת ועריכת ביקורת טובה ובונה בהתאם לתכנון, עדיין לא מבטיחים 
ת הגורמים הרלוונטיים באופן מובן, עניני ויוצר כי תוצאות ביקורת יובאו לידיע

 מוטיבציה לשינוי עפ"י המלצות הדוח.
 

 .אובייקטיביות, סמכותיות, איזון וסגנון כתיבה מקצועי יסודות בכתיבת דוח הביקורת הם
האלמנטים הכלולים בסגנון כתיבה מקצועי הם מבנה, בהירות, דייקנות, טון 

 ועריכה.
 ק אך ורק בעולמו של המבוקר ולא במבקר.דוח הביקורת צריך לעסו

 
סמכותיות נובעת מהגדרה ברורה של המטרות ותחום העבודה, עובדות מוצקות 

ותצפיות, קריטריונים הגיוניים להערכה, רלוונטיות, מהותיות, השלכות והמלצות 
 אפשריות לביצוע.

 
 סדר הכתיבה  4.2

 
גיוני של הנושא. משום כך עריכת ראשי הפרקים הוא תהליך המגבש את פיתוחו הה

 רצוי לפרט ולהרבות בסעיפי משנה ככל האפשר בשלב הראשוני.
תמיד נוח יותר להשמיט סעיפים קיימים מאשר להוסיף חדשים. כדי לכתוב דוח 
מוצלח על המחבר לקבוע מה הוא מצפה מהקורא. בהתאם לכך, עליו לקבוע אלו 

צונו להדגיש ע"מ להשיג את עובדות, תוצאות, מסקנות או המלצות חיוניות בר
 מטרתו.

 
 מרכיבים 4.3

 

 סגנון כתיבה מוגדר כדרך כתיבת המסמך ומורכב מטון, אוצר מילים,  - הגדרה
סגנון טוב מניח מראש כי הכותב מכיר את הנושא היטב ו:  כללי תחביר ודקדוק.

מי יהיו הקוראים, מה חשוב לקוראים ומה על הקוראים לעשות לאחר קריאת 
 החומר.

 דוחות ביקורת חייבים לשדר מידע מדויק. הדיוק מתחיל במינוח בהיר.  - מונחים
ניסוח מונחים לא בהירים והחלפה בין מינוחים במהלך הדוח, מדגיש גישה בלתי 

מקצועית בכתיבה עסקית. התופעה לעיל עשויה לגרום לקורא הפרעה במהלך 
פספס" את הקריאה מתוך מטרה לפענח את המונח החדש וכתוצאה מכך ל"

התוצאות בולטות במיוחד אצל מנהלים בעלי ידע כללי של פונקציות  המשמעות.
 ומונחים בניהול משאבי אנוש.
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 מרכיב נוסף בסגנון העשוי לטשטש את הבהירות והדיוק של טקסט  - אורך משפט
 18 - 15הוא משפטים ארוכים. מומחים לדקדוק ממליצים על אורך משפט עד ל 

ת. בעת הגהת מסמך, יטיב המבקר לבחון משפטים מילים בכתיבה עסקי
עדיף לנסח נושא בשני  מילים. יתכן לעתים מקום לשיפור. 20הארוכים יותר מ 

 משפטים קצרים על פני משפט ארוך יותר.

 מילים מדגישות הן: בבירור, מיוחד, מפתח, היטב, סביר, משמעותי  - הדגשות
ולרוב הן חסרות דיוק, משקפות  השימוש בהן צריך להיות מוגבל מאחר ובמיוחד.

מילים מדגישות מעוררות  ערכים פרטיים ותופסות מקום שלא לצורך אמיתי.
 שאלות כגון "משמעותי ביחס למה ?" ו "ברור ביחס לאיזה קריטריון?"

 ( תבליטיםBullets) -  מחברי דוחות יכולים להשתמש בתבליטים כאמצעי פיסוק
משפטים, למקד תשומת לב, לחסוך  מתוך כוונה לפרק טקסט מורכב, לקצר

השימוש בתבליטים מומלץ במיוחד  במילים ולשפר זרימת הטקסט והלוגיקה.
כאשר הממצאים הנם רשימות סטנדרטים, דוגמאות, פעילויות, עובדות 

 ותוצאות.
 

 דוגמא
 : ללא תבליטים

"למחלקה מנגנוני בקרה כגון מרכז אחריות מזוהה, ועדות יועצים לקבוצות מטרה 
ועדת היגוי עליונה. מנגנונים אלה הכוללים תוכניות פעולה ומערכות דווח מבטיחות ו

 כנדרש את אפקטיביות תוכניות הקצאת מניות בחברה לעובדים".
 

 : עם תבליטים
 "למחלקה מנגנונים להבטחת תוכניות הקצאת מניות אפקטיביות לעובדים כולל:

 מרכז אחריות מזוהה 
 מערכות דווח ותוכניות פעולה 
 וועדות ייעוץ עבור קבוצות מטרה 
 וועדת הנחיות עליונה 
 

 טכניקה זו שימושית במיוחד לשיפור יכולת הקריאה והבהירות של דוח הביקורת.
 

 סגנון מאוזן 4.4
 

איזון משמעותו יצירת תמונה הוגנת ומציאותית של הארגון או פעילות נבחנת. איזון 
שהמבקר היה רוצה שיתייחסו אליו  פירושו הגינות, התייחסות למבוקר באותו אופן

 לו התחלפו התפקידים. הגברת האיזון יכולה להיעשות במספר דרכים כולל:
 

במידה ונערך סקר מוקדם, יציין המבקר את כל התחומים המרכזיים שהוצאו  .1
 מהבחינה המדוקדקת מאחר ולא נמצאו בהם בעיות ממשיות.

 ם על ליקויים.המבקר ימנע מהגזמה או הצהרות בוטות מדי בדיוני .2
המבקר ימנע מליצור את הרושם כאילו המבוקר בלבד אחראי לליקויים, כאשר  .3

אין זה כך. המבקר יציין נסיבות מקלות כגון העדר הדרכה מתאימה, אחריות 
 כו'. משותפת, מגבלות תקציביות ואחרות, מדיניות, נהלים והנחיות לא מספקת

בדיווח בע"פ למבוקרים על המבקר לומר ולהדגיש את הדברים הנכונים  .4
 ולרמות ניהול בכירות יותר.

 
דוחות המופצים למספר נמענים חייבים להיות ברורים לאותו מקבל ההחלטות אשר 

ביותר על התגובה לממצאי הביקורת. מקבל החלטות זה הוא הנמען סביר שישפיע 
 האמיתי לדוח.
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ד שגסות פונה לרגש. וגסות הם שני דברים שונים. בהירות פונה להגיון בעו בהירות
דייקנות ניזונה ממבנה טוב. דוח מדויק מספר לקורא כל שעליו לדעת ושום דבר 

 מעבר לכך. ציון נושא מחייב את המבקר לדון בו באופן מלא וממצה.
 

של דוח ביקורת צריך להיות בלתי אישי וחסר רגש. אל לו לדוח להטיח  טון הכתיבה
ו לשלילה על פעילות, בקרות, תהליכים ביקורת או להלל, אלא לדווח לטובה א

 ותוצאות. 

 . עיצוב5

 מבוא 5.1
 

הזכרנו את התחרות החריפה על זמנו ותשומת ליבו של הקורא. כותב דוח ביקורת 
יכול לשלוט בשלשה גורמים קריטיים להשגה ושמירת תשומת הלב: עיצוב, סגנון 

 כתיבה ותוכן.
במיוחד כזה שאין לו  -קורא עיצוב עשוי להיות המפתח לרכישת תשומת לב ה

 המוטיבציה. לאחר השגת תשומת הלב, סגנון הכתיבה והתוכן ישמרו את העניין.
 יזואלית ואפקטיביות הקריאה.ועיצוב יעיל יגביר את המשיכה הו

 משיכה ויזואלית 5.2
 

לדוח ביקורת משיכה ויזואלית כאשר הוא נראה מקצועי וקל לקריאה. כלומר, 
 לגרום לקורא לפתח רגשות חיוביים על הדוח ממבט ראשון.מתפקידו של המבקר 

שרון והמאמץ אשר הושקעו בברור בצורת הדוח משדרים מסר חזק לקוראים. יהכ
צורת הדוח מספרת להם על כך שהנושא חשוב. כמו כן הצורה מבהירה להם כי 

התעמקות בקריאה חשובה על מנת להבטיח תוצר איכותי. קיים הבדל מהותי בין 
 ר ולבין דוח שנתי למנכ"ל. תזכי

דוחות ביקורת צריכים להיות דומים בצורתם לצורת דוח שנתי המוגש להנהלה 
 בכירה של ארגון.

 יעילות הקריאה 5.3
 

דוח הביקורת אסור לו שיראה ארוך, משעמם או מעייף. עיצוב הדוח צריך להיעשות 
משתמשים כותבי דוחות יעילים  באופן שיעודד את הקורא להמשיך ולקרוא.

בטכניקות עיצוב על מנת להקל במציאת אינפורמציה מסוימת ולהגביר את מהירות 
 הקריאה, ההבנה ושמירת העניין.

 טכניקות עיצוב   5.4
 

ויזואלית ואפקטיביות והשיטות הבאות נבחרו על מנת להגביר את המשיכה ה
 הקריאה של דוחות ביקורת:

 .גודל גופן וסגנון קלים לקריאה 
 ס"מ כדי לא לעייף את העין. 11מוגבל ל  אורך שורה 
  שורות על מנת למנוע דילוג על שורות ולאפשר  8פסקאות טקסט מוגבלות לעד

 נקודות מנוחה קרובות.
  כמות השטח הלבן אינה רק לצורך מנוחה לעיניים  אלא מאפשרת בנוסף מקום

 להערות.
 חפש אחר מיקום מספרי העמודים, כותרות והערות שוליים עוזרות לקורא ל

 אינפורמציה מסוימת: הסטנדרט הפורמלי נהיה מוכר במהירות וקל לסריקה.
 .שורות הכותרת העילית והתחתית יוצרות גם מעין "מסגרת" סביב הטקסט 
 .מומלץ למצב נושא שלם על עמוד אחד, ככל שניתן 
 .לא מומלץ לבצע יישור דו צדדי לטקסט 
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 .אין לחתוך מילים בסיום שורה 
 טים בסיום דף.אין לחתוך משפ 
 .מומלץ לא למקם שורות בודדות בתחילת או בסיום דף 
 

 הגדרות פורמט 5.5
 

 פורמט הוא הצורה, הגודל וסידור הטקסט על הדף. להלן מרכיבי הפורמט:
 

מודגש, כותרות עיליות ותחתיות: לא  :, המלצות והבעות תודה14גוף: דוד : גופנים
 .10רת תחתית )הערת שוליים( מרים גודל כות, 16כותרת עילית מרים גודל  -מודגש 

 ס"מ. 3.75ס"מ, ימניים  2.5ס"מ, שמאליים  1.25עליונים ותחתונים שוליים: 
(, רווח כפול בין שני Bulletsרווח בודד בין שורות, שני רווחים לפני תבליטים ) ריווח:

 נושאים.

 . מבנה הדוח6
נוסף להגיון, משפיעים שני תוכן הדוח, במידה מסוימת, אחראי לאפקטיביות שלו. ב

 גורמים נוספים על האפקטיביות: מבנה עקבי ורמת הפירוט.

 מבנה 6.1
דוח ביקורת טיפוסי כולל את הקטעים  הבאים: עמוד שער, תוכן עניינים, תקציר 

מנהלים )כולל עיקרי המלצות(, ממצאים, מסקנות המלצות רשימת מקורות 
 )ביבליוגרפיה( ונספחים.

 עמוד שער
 השער בדוחות ביקורת כולל את הנתונים הבאים:  עמוד

 שם הארגון, סווג הדוח   -       בראש העמוד

 כותרת הדוח, מספר הדוח -          במרכז

 בצד ימין: תאריך ההוצאה לאור -  בתחתית העמוד

 בצד שמאל: שמות מחברי הדוח -       

 שנה כולל מספרי עמודים כלהלן:תוכן העניינים מציג את הפרקים ופרקי המ - תוכן עניינים
תקציר מנהלים ועיקרי ההמלצות, מבוא, ממצאים )עפ"י נושא מבוקר(, מסקנות, המלצות ונספחים 

 )לפי הצורך(.

 
התקציר נותן סקירה מהירה על מצב הגוף המבוקר בזמן  - תקציר מנהלים

הביקורת, לאור הנושאים המרכזיים הנדונים בדוח. על התקציר להיות קצר 
 ממצה. ו

 
 תקציר מנהלים 6.2

מטרת תקציר המנהלים לספק נתונים יסודיים, לפרט את מהות הממצאים / 
ליקויים שנמצאו, את השלכותיהם הכלליות ואת מסקנות הביקורת, בלי להיכנס 

לפרטים שאינם תורמים להבנה. המידע חייב להיות תמציתי אך שלם. אורך 
 עמודים. 3התקציר יהיה בד"כ עד 

ההמלצות נכללות בתקציר. עליהן להיות הצהרות אשר ניתן לקרוא אותן ללא עיקרי 
קשר לאמור בשאר חלקי התקציר, ועדיין יהיו מובנות, במיוחד למי שאינו מצוי 

 בנושא.
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 :התקציר יכלול את המידע הבא
 טרת הדוחמ 
 רקע העבודה ואופייה 
 הנחות יסוד 
 אור הפעילות, שיטות העבודה וכו'ית 
 ייםממצאים עיקר 
 מסקנות והמלצות עיקריות 
 

לכתוב את התקציר השפה ברורה, ולנסחו כך, שהוא יובן גם ע"י  חיוני - ניסוח התקציר
 קוראים שלא התמחו בשטח הנדון. יש לשמור על כללים אלה:

 להימנע מהכנסת מלל מיותר 
 'לא להכניס לתקציר הבעות תודה, שמותיהם של יוזמי העבודה וכו 
 ים שאינם נהירים לציבור הקוראים בלי לפרשם אין להשתמש בקיצור 
 )רצוי להתייחס לגוף הדוח בעזרת מראה מקום )מספר סעיף בגוף הדוח 
  

 מבוא 6.3
מרבית הקוראים יקראו את התקציר ולכן אל למבוא לחזור על פרטים. המבוא 

 יכיל את הפרטים הבאים:
)לדוגמא אור תמציתי לתנאים בגוף המבוקר בתקופה המבוקרת, ית   רקע

 תפקיד, גודל וארגון(.
 אור קצר מה הפעילויות והתוכניות המיוחדות שבוקרו.ית  מטרה
תחולה )התקופה המבוקרת(, תכולת הנושאים שנבדקו, האתרים בהם    היקף

 נערכה הביקורת.
אור קצר לשיטות דגימה, איסוף נתונים והבסיס לדעות המבקרים. ית   שיטה

שות שיטת הביקורת על מנת לאפשר ללקוח סעיף זה מצביע בנוסף על חול
 ולמבוקרים לקבל החלטות מבוססות על בסיס הדוח.

 לדוח, שאינו קצר במיוחד, רצוי לכלול במבוא הסבר קצר על מבנה הדוח ופרטיו.
 

 אור מצב קייםית 6.4
אור מצב קיים יכלול את הנושא הנדון, חומר הרקע ומטרת העבודה. רצוי ית

ב זה במה עוסק הדוח. האופן שבו יוסבר הנושא תלוי, שהקורא ילמד כבר בשל
כמובן בשיעור ידיעותיו המוקדמות של הקורא הפוטנציאלי. לעתים יש להקדים 

 חומר רקע מפורט יותר, הגדרת מונחים מסוימים וכו'.
בתיאור מטרת העבודה המוגדרת יש לדאוג לכך שמטרה זו תהיה ברורה לקורא 

 המאפיינות את העבודה תוסברנה לו היטב.וכי נקודת ההשקפה וההדגשות 
 

 ממצאים 6.5
הממצאים מהווים את לב הדוח. הממצאים נובעים מבחינה של כל נושא מבוקר 

 עפ"י המטרות שגובשו ועפ"י ציפיות הלקוח.
 

 רמת הפירוט לנושא חייבת בדרך כלל לשקף את חשיבות הממצא. 
 

חסרונות מהותיים מצבים המייצגים רמת סיכון גבוהה או מצביעים על 
 המצדיקים המלצה, צריכים להיות מטופלים באופן נרחב.

 

יוזמות ספציפיות שהמבקר רוצה לציין כדוגמאות, צריכות להיות מתוארות 
בפירוט, בעוד שנושאים בהם הגוף המבוקר עונה לציפיות ואין בהם ממצאים, 

 יטופלו בקצרה.
 

לגודל המדגם ואחוז השגיאה נדרש לעשות שימוש בסטטיסטיקה לכל אורך הדוח. 
מובן רב יותר כאשר הם מובאים בהקשר המתאים. גודל האוכלוסייה, מספר 

 התנועות ותקופת הזמן יוצרים את ההקשר. 
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 (.100מומלץ לא לציין אחוזים כאשר מתייחסים למדגם קטן )פחות מ 
 שימוש בגרפים ותרשימים יעשה כאשר תורמים להבנת הטקסט.

 
 סיום הדוח 6.6
יום מהווה סיכום העבודה ויכלול מסקנות והמלצות. חשוב להדגיש את הס

הממצאים העיקריים ובעקבותיהן את המסקנות. על ההמלצות לנבוע באופן 
הגיוני מהתוצאות והמסקנות דלעיל. יש להדגיש כאן, אם הדבר ניתן, למי 

 מי הגורם ממנו מצפים לקבל -מיועדות ההמלצות ובמידה ונדרש לקבל החלטות 
 החלטה בנדון. 

 
 ציטוטים וביבליוגרפיה 6.7

 ציטוט
ציטוט הנו מקטע טקסט )מילה או חלק משפט( המועתק ממקור אשר פורסם ע"י 

 גורם אחר, הנכלל בטקסט חדש ומזוהה באמצעות גרשיים בתחילתו ובסיומו.
נתן לציין את מקור הציטוט בקצרה, בסוגריים, כחלק מהמקורות או כהערת 

 שוליים
 

 שולייםהערת 
 להלן חמשת המרכיבים להערת שוליים )בתחתית הדף(:

מספר ההערה : ציון מספר נומרי הממוקם מיד לאחר הטקסט המצוטט  .1
 (.Superscriptבכתב עילי )

 שם המחבר: שם פרטי ושם משפחה ולאחריהם פסיק. .2
 שם המסמך: ציון שם מלא עם הדגשה או קו תחתי. .3
 תאריך הוצאה לאור )בסוגריים(.פרטי ההוצאה לאור: שם המו"ל, מקום ו .4
מקום הטקסט: מיקום ספציפי של טקסט המקור, בד"כ העמוד, פיסקה  .5

 או מספר סעיף.
 

 ביבליוגרפיה
ביבליוגרפיה הנה רשימת מקורות, המסודרת לרוב בסדר אלפא בתי, של מסמכים 

בהם נועץ המבקר או מסמכים המוצעים ע"י כותב המסמך לקוראיו או של 
שפיעו על הכותב ועזרו לו. רשימת המקורות ממוקמת לרוב בחלק מקורות אשר ה

 נפרד בסיום המסמך.
 מקור להתייחסות כולל  ארבעה מרכיבים:

שם המחבר: בניגוד להערת שוליים, שם המשפחה ייכתב ראשון, לאחר מכן  .1
השם הפרטי או שם אמצעי. כותבים נוספים של הספר / מסמך יכתבו לאחר 

 , כלומר שם פרטי ולאחריו שם משפחה.מכן כמו בהערת שוליים
 שם המסמך: ייכתב במלואו, ללא קיצורים. ניתן לכותבו באותיות מודגשות. .2
 פרטי ההוצאה לאור: שם המו"ל, מקום ותאריך הוצאה לאור ללא סוגריים. .3
 נתוני כריכה: אורך המסמך, מבוטא במספר העמודים או הכרכים. .4
 

 דוגמא:
Rosenblatt, Bernard S., Richard T. Cheatham, James T. Watt, Communication in 
Business, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1977, 330 p. 

 
למסמך היוצא לאור מטעם גוף ממשלתי, אותה ישות תצוין כמחברת. רצוי ושימושי 

 להוסיף אינפורמציה כגון מספר ההוצאה ומספרו הסטנדרטי.

 דוגמא:
Canada. Secretary of State. Translation Bureau. Public Administration and 
Management Vocabulary. Terminology Bulletin # 194. Minister of Supply and 
Services of Canada 1990. 775 p. ISBN 0-660-55655-3. United Nations. 
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 נספחים 6.8
בנת הדוח. נספח מכיל בד"כ נתן להשתמש בנספחים כאשר הם חיוניים לה

 סטטיסטיקה מקיפה, ציטוטים מפרסומים, מסמכים ומקורות.
רצוי להשתמש בנספחים כדי לאפשר רציפות קריאה בגוף הדוח. הנספחים יכללו כל 

 חומר שניתן לאפיינו ע"י אחת משתי ההגדרות הבאות:
 ם חומר הדרוש בעיר למען השלמות. אולם אם יובא בגוף הדוח עלול לפגו

 בסדר ההגיוני או ברציפות הצגת הנושא. 
  ,חומר המכוון בעיקר למומחים בתחום, כגון: נתונים טכניים, טבלאות

דיאגרמות ונוסחאות.  הקורא שאינו מתמחה בתחום העבודה יכול לוותר 
 עליו בלי שהדבר יפגע ביכולתו להבין את הדוח באופן כללי.

 
 תכנון הטבלאות והשרטוטים

קביעה אם להגיש תוצאות מסוימות בצורת טבלה או שרטוט הוא הבוחן היחיד ב
מסירת התוצאות הללו לקורא בדרך היעילה ביותר. ככלל עדיפים טבלה או גרף על 

אור מילולי, כיוון שאלה מוסרים בד"כ את המידע במהירות ובבהירות. לעתים יפני ת
  רצוי לתת טבלאות ושרטוטים במסגרת הנספחים.

 ביקורת הדוח .7
על  -ומוטב לאחר שעבר זמן מה  -לאחר שנסתיימה כתיבת טיוטת הדוח הראשונה 

הכותב לבדוק בקפידה את ארגון הדוח, תוכנו, צורתו וסגנונו. להלן מספר נקודות 
 לביקורת עצמית ע"י הכותב:

 

  עליך לשאול את עצמך קודם כל, אם אמנם כתבת את אשר רצית לכתוב, האם
 סטית מהנושא. לא שינית בזמן הכתיבה ולא

  שים עצמך כקוראו בעתיד של הדוח ובדוק אם אמנם ממלא הכתוב את
 תפקידו ותכליתו כפי שהגדרת אותם.

  תוכן העניינים מהווה ביקורת לתכנית הדוח, הוא צריך לשקף את התכנית על
 כותרותיה הראשיות וכותרות המשנה.

 דוק אם כולם השווה את השם, התקציר, תוכן העניינים והפתיחה זה לזה וב
 חופפים ואם הפתיחה מבהירה היטב את הנושא, תכליתו ותוכנתו.

  בדוק אם הסיכום מתאים לפתיחה, בדוק כמו כן אם לא הוזכרו בו נקודות
 שלא נידונו בגוף הדוח והאם ניתנות בו מסקנות והמלצות.

  בדוק את המעברים מסעיף לסעיף, כלומר, את המשפטים הפותחים
 עיף ותקן כל מקום בו המעבר אינו מקושר כראוי.והמסיימים של כל ס

  בדוק את הניסוח מבחינת הלשון, הכתיב והפיסוק, בחירת המילים, סידרן
 והאפקטיביות שלהן.

  ,בדוק במיוחד את התקציר ובחן אם מתאר בתמציתיות את הנושא
 הממצאים, המסקנות וההמלצות.  

 
 סיכום  .8
  

וברציפות, כדי לשמור על שפה חיה וקולחת רצוי לכתוב את טיוטת הדוח במהירות 
ולהבטיח רצף הגיוני הנוטה להיטשטש עקב עריכה ושכתוב. בדיקה ושכתוב יעילים 

 יותר אם הם מתבצעים מספר ימים לאחר כתיבת הטיוטה.
  

רצוי שהדוח ייכתב לפי התכנית שנקבעה, אך אין הכותב חייב להשתעבד לה, אם 
 בחלקים, לסיים כתיבת כל חלק ובסוף לחברם.הדוח ארוך ומורכב עדיף לכתבו 

 

במשך הכתיבה חייב הכותב לראות לנגד עיניו את הקורא. עליו למסור לו את 
הרעיונות בסדר ברור והגיוני, כך שיהיה מסוגל להבינם עם קריאה ראשונה ללא 



 

 47 כל הזכויות שמורות ©                       דוח ביקורת תמדריך לכתיב
 

מאמץ מיותר. יש לפרש עבור את העובדות ולצרף דוגמאות, שכן בניגוד לדעה 
 בדות אינן תמיד מדברות בעד עצמן.הרווחת, העו

 

מאידך, הדוח אנו ספר לימוד, ואין לכלול בו את כל ידיעותיו של הכותב באותו 
 נושא. יובאו בו הפניות למקורות נוספים למי שמעוניין במידע נוסף.

 

ת ותגרה את הקורא לקרוא את הדוח. כותב דוחות נייחשוב שהכתיבה תהיה מענ
ניין ביותר לקורא במבוא ובהמלצות המהוות את סיכום יעיל ישים את החומר המע

 הדוח.
 

 סגנון הכתיבה רצוי שיהיה במשפטים קצרים, ברורים ובנויים כהלכה. 
 

 טיפים למבקר ולבודק הדוח
 
 .האט, חשוב לפני הכתיבה. מהו בדיוק המסר אותו אתה רוצה להעביר 
 .כוון כתיבתך לקורא חסר ידע בנושא ופשט הכתיבה 
 מן הדרוש להבהיר  החלקים ה"בוציים". באם חלק כלשהו לא ברור קח את הז

 לך הכותב, הוא לא יובן לבודק ולקורא הדוח .
 .)"כוון כתיבתך לקהל הקוראים הפוטנציאלי )"למד מה נמכר והיכן 
  השאר "זמן איכות"  לכתיבה ולעריכה. נסה לכתוב ולערוך בבקרים. השאר

 לשעות אחה"צ.את הקריאה ופעולות אדמיניסטרטיביות 
  בעת בדיקת דוח, קרא כל מסמך שלוש פעמים: פעם ראשונה להבנה כללית מה

מנסה הכותב להביע וציין סעיפים בהם נדרשת הבהרה או תיקון. פעם שניה, 
קריאת כל משפט וחשיבה באם הוא נדרש. באם כן ודא כי הוא מביע בדיוק 

להגהה לשונית  את מה שהנך מאמין שהוא אמור להביע. פעם שלישית קרא
 דקדוק וסגנון.

  בבדיקת מסמך שאחר כתב, הסבר מדוע אתה מבצע שינויים. באם תוכל ללמד
 תוך כדי עריכה אזי הטיוטות שיגיעו בעתיד יצרכו פחות מזמנך.

  נסה להוציא את מיטב כתיבתך היוצרת. אל תיכנע למחשבה המפתה שמאחר
 כלאחר יד.  ומישהו יערוך את המסמך, אתה רשאי לעשות עבודתך 
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 לוח תרשימים לפי מפתח פרקים
 
 עמוד  

   הקדמה
 3 מבנה המדריך 1תרשים מספר 

  מקומה של הביקורת בארגון פרק א'
 7 מקור הסמכות של הביקורת הפנימית 2תרשים מספר 

  מחזור חיים של פרויקט ביקורת פרק ב' 
 9 מחזור החיים של פרויקט ביקורת 3תרשים מספר 

 13 לוח גנט לתכנון פרויקט ביקרות 4ספר תרשים מ
 13 לוח גנט לכתיבת טיוטת דוח ביקורת 5תרשים מספר 

  כללים מנחים לגיבוש דוח ביקורת פרק ג'
 25 תהליך הביקורת 6תרשים מספר 
 25 הגישה הפרטנית א'7תרשים מספר 
 26 הגישה המודולרית ב' 7תרשים מספר 
 26 תהגישה המערכתי ג' 7תרשים מספר 

 
 
 

 לוח טבלאות לפי מפתח פרקים
 
 עמוד  

  מחזור חיים של פרויקט ביקורת הביקורת פרק ב'

 9 שלבים ותוצרים במחזור החיים 1טבלה מספר 

 10 לימוד הנושא -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  2.1טבלה מספר 

 11 תכנון הביקורת -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  2.2טבלה מספר 

 11 ביצוע הביקורת -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  2.3בלה מספר ט

אימות הערכה ודווח  -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  2.4טבלה מספר 
 סופי

12 

 12 משוב  -שלבים עיקריים בעבודת הביקורת  2.5טבלה מספר 

 14 סיכום שלבים עיקריים במחזור החיים של פרויקט ביקורת 3טבלה מספר 
  כללים מנחים לגיבוש דוח ביקורת רק ג'פ

 20 מבנה לכתיבת פרק האסטרטגיה 4טבלה מספר 
 33 שלבים בגיבוש המלצה 5טבלה מספר 

  מבנה וצורה של דו"ח ביקורת פרק ד' 
 36 למי מכוון דו"ח הביקורת ? 6טבלה מספר 
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