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  –  הפנימית הביקורת של הגלובאליים קניםהת עבור  בסקר שיופיעו השאלות של מקדימה תצוגה זוהי
 .  הציבור להערות 2023 טיוטת

   

 באמצעות התגובות  כל את לשלוח יש אך, בסקר להשתתפות להתכונן כדי  זה במסמך להשתמש ניתן
 . לסקר הקישור

   

 : ב לבקר נא, שלך המשוב את לשלוח וכדי לסקר הגישה לצורך
 

 Comment-Public-https://www.theiia.org/en/standards/Standards / 
 

 . standards@theiia.org עם באנגלית קשר ליצור נא, שאלות לך יש אם

   

 

https://www.theiia.org/en/standards/Standards-Public-Comment/
mailto:standards@theiia.org
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  המקצועיים התקנים  מסגרת את ומעדכנת סוקרת (IIA) הפנימיים המבקרים  לשכת
  התקנים   לרבות ,(IPPF -International Professional Practices Framework-ה)  הגלובאליים
  המקצועיים   התקנים  מסגרת. הפנימית הביקורת  לפרקטיקת הבינלאומיים המקצועיים 

  דרישות, גלובאליים פנימית ביקורת תקני תכלול  ,IPPF-ה,  המוצעת  החדשה הגלובאליים
  .מקצועיות והנחיות  ספציפיים   ביקורת נושאי של בביקורת מחייבות

 
  הביקורת של הגלובאליים המקצועיים   התקנים  על משוב לקבל הינה  זה סקר מטרת

  .ספציפיים ביקורת נושאי של  לביקורת המחייבות  הדרישות ועל  הפנימית
 

  הציבור להערות  טיוטה   - הפנימית הביקורת של הגלובאליים בתקנים  לעיין  יש
 https://www.theiia.org/en/standards/Standards-בכתובת 2023 לשנת

. Comment/-Publicזו  לטיוטה מתייחסות הסקר  שאלות. 
 

  תשובותיך את  לשמור מנת  על" הבא" הלחצן  על ללחוץ יש, הסקר  מילוי  במהלך
  .הקודם  לעמוד לחזור  מנת  על" חזור" על ללחוץ יש. ולהתקדם

 
  המופיע"  שמור" הלחצן  על ללחוץ יש,  בהמשך הסקר להשלמת קישור לקבל כדי

  לאחר לך  שיינתן המותאם בקישור להשתמש יש, בסקר משיךלה  כדי. עמוד כל בתחתית
.  הסקר של הראשון לעמוד תועבר, הקישור על  בלחיצה ".שמור" הלחצן  על לחיצה

 .נשמרו שלך הקודמות שהתשובות לראות תוכל, הדפים  בין ומעבר בלחיצה
 

   .הסקר של האחרון  בעמוד" הגש"  הכפתור   על ללחוץ יש,  הסקר השלמת  לאחר
 

  תשובותיך של עותק לשמור האפשרות לך  תינתן, לסקר תשובותיך את תגישש לאחר
 .בדוא״ל לעצמך אותן  לשלוח  או  ,PDF כקובץ

 
 .2023 ביוני 15 ליום עד אותו  ולסיים  להתחיל יהיה  וניתן זמין  יהיה הסקר

 
 !תודה .Standards@theiia.org לכתובת לשלוח  יש שאלות

 בסקר  להשתתף הסכמה
 

  לשכת של .הפרטיות  למדיניות בהתאם ויטופלו  יעובדו, ייאספו  שהנתונים לכך  מודע אני
  .אלה   לתנאים בהתאם זה בסקר להשתתף  מסכים אני  .IIA העולמית  הפנימיים המבקרים 

     כן 
     לא 

 

https://www.theiia.org/en/standards/Standards-Public-Comment/
https://www.theiia.org/en/standards/Standards-Public-Comment/
mailto:Standards@theiia.org?subject=IPPF%20Survey
https://www.theiia.org/en/Privacy-Policy
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 תפקידך
 

 (אחת אפשרות בחר? )ארגון  של רשמי  נציגכ או פרטי כאדם  משיב  אתה  האם
    פרטי   כאדם 
    ארגון  של רשמי כנציג 

 

 מייצג שאתה הארגון לגבי מידע
 
  

 ________________________________________ הארגון  שם   
 ________________________________________  בארגון  תפקידך   
 

  .אופציונלי הינו   זה מידע מתן . הקשר פרטי  ואת  שמך את  ציין אנא
,  שנתת המשוב לגבי עמך  קשר יצירת לצורך ורק אך וישמש בסודיות יישמר המידע כל

 .הצורך  במידת
 ________________________________________  פרטי  שם   
 ________________________________________  משפחה שם   
 ________________________________________  ל "דוא כתובת   
  (בינלאומית  קידומת  כולל) טלפון  מספר    

________________________________________ 
 

 .שלך הארגון   משרדי  נמצאים בו באזור  בחר  אנא
     אפריקה 
     השקט  האוקיאנוס-אסיה 
     אירופה 
    (והקריביים )  הלטינית אמריקה 
    התיכון  המזרח 
    הצפונית  אמריקה 

 
  הארגון משרדי  נמצאים בו המיוחדת הריבונות  בתחום  או החסות בשטח, במדינה בחר  אנא

  ולהזין  הרשימה בסוף" אחר " באפשרות  לבחור יש, ברשימה  מופיע   אינו  המיקום  אם. שלך
 .המידע את
    

  

  כוללת דעת חוות
 

 של המוצעים   הגלובאליים  התקנים של למבנה  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
 שיש ושיקולים  התקנים ליישום שיקולים, תקנים, עקרונות, נושאים  לפי הפנימית  הביקורת

 ?התקנים  בדרישות לעמידה   כראייה בחשבון לקחת
    מאוד  מסכים 
     מסכים 

    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
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    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
  הגלובאליים  התקנים של המבנה  לגבי  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא

  .יתהפנימ  הביקורת  של המוצעים
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

  

 הפנימית  הביקורת של הגלובאליים לתקנים מבוא
 

 הפנימית  הביקורת של הגלובאליים לתקנים מבוא
  ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 
     מסכים 

    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
 הפנימית  הביקורת של הגלובאליים לתקנים מבוא

 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 

 מונחים  מילון
 

 מונחים   מילון
  ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 
     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 

    לחלוטין  מסכים  לא 
 

 מונחים   מילון
 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא

   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 

  הפנימית הביקורת תכלית '. א נושא
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  הפנימית הביקורת  תכלית'. א  נושא
  ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 

     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
  הפנימית הביקורת  תכלית'. א  נושא

 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

  
 

 ומקצועיות  אתיקה'. ב נושא
 

 ומקצועיות אתיקה'.  ב נושא
  ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 
     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
 ומקצועיות אתיקה'.  ב נושא

 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 
 ומקצועיות אתיקה'.  ב נושא
   .זה  מקטע עבור משוב לתת ברצונך  עליהם התחומים  כל את  הבאה ה מהרשימ בחר
  אחד אף ❑   
 יושרה הפגנת 1 עיקרון ❑   
 ואומץ כנות 1.1 תקן ❑   
 הארגון  של אתיות ציפיות  1.2 תקן ❑   
 ומקצועית   חוקית  התנהגות 1.3 תקן ❑   

 אובייקטיביות  על שמירה 2 עיקרון ❑   
 אישית אובייקטיביות 2.1 תקן ❑   
 האובייקטיביות   על הגנה 2.2 תקן ❑   
 באובייקטיביות  פגיעה  על גילוי  2.3 תקן ❑   
 יכולת  הפגנת 3 עיקרון ❑   
 יכולת  3.1 תקן ❑   
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 מתמשכת   מקצועית התפתחות 3.2 תקן ❑   
 (ר"זמ)  ראויה מקצועית  זהירות  הפעלת 4 עיקרון ❑   
  הפנימית  הביקורת של אלייםהגלוב בתקנים עמידה 4.1 תקן ❑   
 (ר "זמ)  ראויה מקצועית  זהירות 4.2 תקן ❑   

 מקצועית   ספקנות  4.3 תקן ❑   
 סודיות  על שמירה 5 עיקרון ❑   
 במידע  שימוש 5.1 תקן ❑   
 מידע   על הגנה 5.2 תקן ❑   

 
  
  

 הפנימית הביקורת פונקציית על ופיקוח  ממשל'. ג ושאנ
 

 הפנימית  הביקורת  פונקציית על ופיקוח ממשל'. ג  נושא
 ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 
     מסכים 

    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
 הפנימית  הביקורת  פונקציית על ופיקוח ממשל'. ג  נושא

 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 
 הפנימית  הביקורת  פונקציית על ופיקוח ממשל'. ג  נושא
   .זה  מקטע עבור משוב לתת ברצונך  עליהם התחומים  כל את  הבאה מהרשימה  בחר
  אחד אף ❑   
 (הדירקטוריון) המנהלים מועצת מטעם  הסמכה  6 עיקרון ❑   

 הפנימית  הביקורת מנדט 6.1 תקן ❑   
 (הדירקטוריון )  המנהלים מועצת תמיכת 6.2 תקן ❑   
 תלוי  בלתי מעמד 7 עיקרון ❑   
 ארגונית   תלות אי 7.1 תקן ❑   
  מקצועיים  וכישורים  שלו האחריות  תחומי, תפקידיו  - הראשי  הפנימי המבקר 7.2 תקן ❑   
 תלות  אי על שמירה 7.3 תקן ❑   
 (הדירקטוריון )  המנהלים  מועצת של פיקוח 8 עיקרון ❑   

 המנהלים  מועצת  עם קשר 8.1 תקן ❑   
 משאבים  8.2 תקן ❑   
 איכות  8.3 תקן ❑   
 חיצונית   איכות  הערכת 8.4 תקן ❑   
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 הפנימית הביקורת פונקציית ניהול'. ד נושא
 

 הפנימית הביקורת  פונקציית ניהול'.  ד נושא
 ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 
     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 

    לחלוטין  מסכים  לא 
 

 הפנימית הביקורת  פונקציית ניהול'.  ד נושא
 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא

   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 
 הפנימית הביקורת  פונקציית ניהול'.  ד נושא
   .זה  מקטע עבור משוב לתת ברצונך  עליהם התחומים  כל את  הבאה מהרשימה  בחר
  אחד אף ❑   
 אסטרטגי תכנון  9 עיקרון ❑   
 ובקרות  סיכונים  ניהול , ממשל תהליכי של  הבנה 9.1 תקן ❑   

 הפנימית הביקורת אסטרטגיית 9.2 תקן ❑   
 הפנימית  הביקורת של( רטר'צ) האמנה  כתב 9.3 תקן ❑   
 וגיותמתודול  9.4 תקן ❑   
 הפנימית הביקורת של העבודה תכנית  9.5 תקן ❑   
 והסתמכות  תיאום  9.6 תקן ❑   
 משאבים  ניהול 10 עיקרון ❑   
 פיננסיים  משאבים  ניהול 10.1 תקן ❑   

 אנוש  משאבי  ניהול 10.2 תקן ❑   
 טכנולוגיים  משאבים  10.3 תקן ❑   
 אפקטיבי  באופן  לתקשר 11 עיקרון ❑   
 עניין  מחזיקי  עם ותקשורת  יחסים מערכות בניית  11.1 תקן ❑   
 אפקטיבית  תקשורת 11.2 תקן ❑   
  הביקורת תוצרי תקשור 11.3 תקן ❑   
 והשמטות   שגיאות 11.4 תקן ❑   

  סיכונים לקבלת ביחס תקשור 11.5 תקן ❑   
 האיכות   הגברת 12 עיקרון ❑   
 פנימית   איכות  הערכת 12.1 תקן ❑   
 ביצועים   מדידת  12.2 תקן ❑   
 הביקורת  מטלות  ביצוע ושיפור  הבטחת 12.3 תקן ❑   

 

 הפנימית הביקורת שירותי  ביצוע'. ה נושא
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 הפנימית הביקורת שירותי ביצוע'. ה  נושא
 ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 

     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
 הפנימית הביקורת שירותי ביצוע'. ה  נושא

 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  יםשינוי או נוספות הערות  רשום נא
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 
 הפנימית הביקורת שירותי ביצוע'. ה  נושא
   .זה  מקטע עבור משוב לתת ברצונך  עליהם התחומים  כל את  הבאה מהרשימה  בחר
  אחד אף ❑   

 באפקטיביות  הביקורת מטלות תכנן 13 עיקרון ❑   
 הביקורת מטלת תקשור 13.1 תקן ❑   
 הביקורת   במטלת סיכונים  סקר 13.2 תקן ❑   
 והיקפה   הביקורת מטלת  יעדי 13.3 תקן ❑   
 להערכה ( קריטריונים) תבחינים  13.4 תקן ❑   
 הביקורת מטלת  משאבי 13.5 תקן ❑   
 (ביקורת תוכנית) הביקורת מטלת  תוכנית  13.6 תקן ❑   

 הביקורת  מטלת  ביצוע 14 עיקרון ❑   
 והערכה   לניתוח מידע  איסוף 14.1 תקן ❑   
 הביקורת  מטלת  של אפשריים וממצאים ניתוח 14.2 תקן ❑   
 הממצאים   הערכת 14.3 תקן ❑   
 ליישום  פעולה ותכניות המלצות  14.4 תקן ❑   
 הביקורת   מטלת מסקנות  פיתוח 14.5 תקן ❑   
 הביקורת מטלות  תיעוד 14.6 תקן ❑   

  הפעולה  תכנית יישום  אחר(  ניטור) ומעקב הביקורת   מטלת מסקנות  דיווח 15 עיקרון ❑   
  הביקורת  מטלת לש סופי דוח  15.1 תקן ❑   
  הפעולה  תכנית יישום בחינת  15.2 תקן ❑   

 
 

(End of Page 62 ) 

 
 
 

  נושא לפי דרישות
 

  את  ויבהירו, ספציפיים  יקורתב  לנושאי המחייבות  הדרישות  את יפרטו נושא  לפי דרישות
  נושאים  יכללו הפנימית הביקורת פונקציות שכל דרישה אין. עבורם  הביקורת מתודולוגיית
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  ביעדי תמיכה  בעת  סיכונים   מבוססת  להיות צריכה אשר, הביקורת עבודת  בתוכנית אלה
  נדרשת, אלו  בנושאים הבטחה שירותי  מספקים  פנימיים מבקרים כאשר אך. הארגונים

  .אלה נושאים בדרישות העמיד
 ?IPPF-ב  נושא לפי  דרישות בהכללת תומך  אתה  האם
     כן 
     לא 
    בטוח  לא 

 
  נושא לפי דרישות

  .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 
  הכוללת  שיטה עותבאמצ תיקבע נושא לפי בדרישות יכללו  אשר הביקורת   נושאי רשימת
  הראשונית הרשימה להלן  .עניין  וממחזיקי פנימיים ממבקרים  חוזר והיזון  שוק חקר,  סקרים

   .נושא לפי מחייבות לדרישות  הנשקלים  ביקורת נושאי של
 

 וסייבר  מידע אבטחת
 והונאות  מעילות  סיכוני ניהול 

 המידע טכנולוגיות ממשל
  תאגידי ממשל
 פרטיות   סיכוני ניהול 

 ביצועים  ביקורות: הציבורי  המגזר
 ESG וממשל  חברה,  סביבה: קיימּות 

 שלישיים  צדדים ניהול 
 ?אלו לנושאים נושאים מחייבות בדרישות תומך  אתה  האם
     כן 
     לא 

    בטוח  לא 
 

  נושא לפי  דרישות הגדרת  לצורך  ששייבחן  רוצה שהיית נוסף ביקורת נושא כל ציין אנא
 .(אופציונלי)

   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
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 למשוב שנבחר עיקרון  כל עבור  מוצגות השאלות 
 

 ?זה  נושא עבור המוצע  התוכן עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 

     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
 

  האפשרויות  בכל לבחור יש? )זה  נושא עבור המוצע  התוכן  עם מסכים  אינך מדוע
 (.המתאימות 

 _____________________________  מדויק לא ❑   
 ________________________ חסר ❑   
 ________________________  קטנות פנימית ביקורת לפונקציות מתאים  לא ❑   
 ________________ מקומיים תקנים  או  תקנות, חוקים  עליו  גוברים  ❑   

 _________________________ לעלות ביחס נחזית תועלת העדר ❑   
 ____________________ אחר ❑   

 
 
 .זה  ברכיב המוצע התוכן  עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא

   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
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   למשוב שנבחר  תקן כל עבור מוצגות השאלות
 

  דרישות
 

 ?זה תקן  עבור המוצעות הדרישות עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו
    מאוד  מסכים 
     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 

    לחלוטין  מסכים  לא 
 
 

  האפשרויות  בכל לבחור יש? )זה בתקן המוצעים השיקולים  עם מסכים  אינך מדוע
 (.המתאימות 

 _____________________________  מדויק לא ❑   
 ________________________ חסר ❑   
 ________________________  קטנות פנימית ביקורת לפונקציות מתאים  לא ❑   
 ________________ מקומיים תקנים  או  תקנות, חוקים  עליו  גוברים  ❑   
 _________________________ לעלות ביחס נחזית תועלת העדר ❑   
 ____________________ אחר ❑   

 
 
 .זה בתקן המוצעות  הדרישות עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא

   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

 

 בחשבון לקחת שיש ושיקולים התקנים ליישום  שיקולים
  התקנים בדרישות לעמידה כראייה

 
  אותם כשיקולים, זה בתקן המוצעים   השיקולים עם  מסכים  לא או  מסכים אתה מידה  באיזו

  ?התקנים  בדרישות  לעמידה ה כראיי  בחשבון לקחת יש
    מאוד  מסכים 

     מסכים 
    (מתנגד  ולא, מסכים  לא)  ניטרלי 
    מסכים  לא 
    לחלוטין  מסכים  לא 

 
 

  בחשבון לקחת יש  אותם כשיקולים , זה בתקן המוצעים השיקולים  עם מסכים  אינך מדוע
 (.המתאימות  האפשרויות בכל לבחור  יש? ) התקנים בדרישות לעמידה כראייה

 _____________________________  מדויק לא ❑   



12 

 ________________________ חסר ❑   
 ________________________  קטנות פנימית ביקורת לפונקציות מתאים  לא ❑   
 ________________ מקומיים תקנים  או  תקנות, חוקים  עליו  גוברים  ❑   
 _________________________ לעלות ביחס נחזית עלתתו העדר ❑   

 ____________________ אחר ❑   
 
 
  התקנים   ליישום המוצעים  השיקולים עבור  מומלצים  שינויים או נוספות הערות  רשום נא

  .זה בתקן -  התקנים בדרישות לעמידה  כראייה  בחשבון לקחת שיש ושיקולים 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 


