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 יואב פיאטקובסקירו"ח    שם המרצה:
 
 
 

 :יעדי ההוראה
 

להקנות לתלמיד ידע מקיף בתפקודי המבקר, אחריותו המקצועית, התקשורת בינו לבין הגוף המבוקר וסיכוני 

 הביקורת.

 

 פרשיות לימודים:
 

 הצהרת מנהלים 

 אירועים לאחר תאריך המאזן 

 דו"ח רואה החשבון המבקר 

 דו"ח רואה החשבון המבקר בנסיבות משתנות 

  רואה חשבוןדוחות מיוחדים של 

 דוחות בלתי מבוקרים 

 הסתמכות על רו"ח אחרים בדוחות מאוחדים 

 ביקורת יתרות פתיחה ודוחות השוואתיים 

  ,1999חוק החברות, התשנ"ט  

      פסיקה בארץ ובעולם –אחריותו החוקית של רו"ח  

 אתיקה מקצועית  

 1בחינת ביניים מס' 

 

 מכתב התקשרות לביקורת 

 הקשר עם עו"ד החברה 

 סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים 

 העסק החי 

 פירוקים וכינוסים 

  חברות הזנק(START UP) 

 2בחינת ביניים מס' 

 

 :סמסטר שני )ב'(

 נהלים אנליטיים 



 על בקרת העל בגוף המבוקר תקשורת בנושא ביקורת עם גורמים המופקדים 

 :דוחות להנהלה 

 ( הדוח המפורטLONG FORM REPORT) 

 ( מכתב להנהלהMANAGEMENT LETTER) 

 בקרת איכות וסקר עמיתים 

 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי שליטה 

 הסתמכות על מומחים 

 ביקורת אומדנים חשבונאיים 

 ביקורת דוחות כספיים חזויים 

 3בחינת ביניים מס' 

 

 היבט המיסים בביקורת ואתיקה בתחום המס 

 ביקורת בשוק ההון 

 מכים המכילים דוחות כספייםמידע אחר במס 

 ביקורת בעסקים קטנים 

 ביקורת מכשירים פיננסיים נגזרים 

 ביקורת מידע מגזרי 

 ,ביקורת בענפים מיוחדים: עמותות, אג"ש, בנקים 

 חברות ביטוח, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועוד'

 4בחינת ביניים מס' 

 

 
 הקורסוהרכב ציון דרישות 

 

   

 
 
 
 

 משקל בציון הסופי 

  חובה 80 %  -  נוכחות 

   29 %  -  בחנים

 71 %  -  מבחנים

 100% -  סה"כ

 



 רשימה ביבליוגרפית:
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

 
 
 
 

 

 

 

 פרסומים מקצועיים של לשכת רואי החשבון בישראל. א.

 לשכת רואי החשבון בישראל. -המדריך לחבר  ב.

 אה החשבון" בהוצאת לשכת רואי חשבון בישראל.מאמרים מתוך בטאון "רו ג.

 .IFAC -של האיפ"ק  (IAASB)פרסומי המועצה לתקני ביקורת  ד.

 .1999 -חוק החברות, התשנ"ט  ה.

 ותקנותיו. -1955חוק רואי חשבון, התשט"ו ו.

 הספרים הבאים: ז.

 

 ספרות ישראלית

 

 :פרופ' הרצל פטל, רו"ח, "ביקורת חשבונות", הוצאת פלס בע"מ

 כים א, ב, ג, דכר

 

 ספרות אמריקאית

 

1. ,Montgomery’s AuditingDefiese, Jaenicke, Sullivan and Gnospelius;  

12th ed. (Prentice Hall, 2001). 

 

2. , 9th ed. (Irwin, Principles of AuditingMeigs, Whittington, and Meigs, 

1989). 
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