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1995- ה"תשנ, חוק המחשבים

*1995- ה"תשנ, ק המחשביםחו

הגדרות–' ק אפר

–וק זה בח.1

;תוכנה או מידע-" ומר מחשבח"

, ריתמטי או לוגי של נתוניםאיבודמכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע ע-" חשבמ"
;אך למעט מחשב עזר, לרבות מערכת מחשבים, וציודו ההיקפי

ל לבצע פעולות חישוב אריתמטיות בלבד ופעולות הכרוכות וגמחשב המס-" חשב עזרמ"
;בביצוע פעולות כאמור

המובעים בשפה קריאת , למעט תוכנה, מושגים או הוראות, סימנים, נתונים-" ידעמ"
המושגים או , הסימנים, ובלבד שהנתונים, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, מחשב
;מחשב עזר בלבדבת אינם מיועדים לשימושוההורא

;על ידי מחשב, בכל דרך שהיא, המופקים, מושגים או הוראות, סימנים, נתונים-" לטפ"

או לעיבוד על ידי מחשב לפירוש , צורת הבעה המתאימה למסירה-" פה קריאת מחשבש"
;או מחשב עזר בלבד

ד של קוהמסוגלת לגרום לתיפ, קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב-" וכנהת"
, מוטבעת או מסומנת במכשיר או בחפץ, והיא מגולמת, מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב

, או באמצעים אחריםאלקטרואופטיים, אלקטרוכימיים, אלקטרומגנטיים, באמצעים אלקטרוניים
ל אם אינה כוה, או שהיא טבועה או אחודה עם המחשב באופן כלשהו או שהיא נפרדת ממנו

.במחשב עזר בלבדשוממיועדת לשי
עבירות מחשב–' ק בפר

:מאסר שלוש שנים-דינו , ושה שלא כדין אחת מאלההע.2

;שימוש בולשבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריעמ)1(

.משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו, גורם לשינוי בו, וחק חומר מחשבמ)2(

:מאסר חמש שנים-דינו , עושה אחת מאלהה)א(.3

עביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי מ)1(
;שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב

כדי שתוצאת , ו מאחסן תוכנה במחשבתוכנה לאחר אירמעב, ותב תוכנהכ)2(
או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה , השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב

.כאמור

בהתאם , ו פלט שיש בהם כדי להטעותאמידע -" פלט כוזב"ו" מידע כוזב", סעיף זהב)ב(
.למטרות השימוש בהם

, לענין זה; מאסר שלוש שנים-ו דינ, צא במחשבנמודר שלא כדין לחומר מחשב ההח.4
, או על ידי הפעלתו, חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב-" חדירה לחומר מחשב"

.1979-ט"תשל, מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתראך למעט חדירה לחומר

, הט על פי חוק זמעל, כדי לעבור עבירה על פי כל דין4ושה מעשה האסור לפי סעיף הע.5
.מאסר חמש שנים-דינו 

במטרה , לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלןעורך תוכנה באופן שהוא מסגלה ה)א(.6
:מאסר שלוש שנים–דינו , לבצען שלא כדין

;שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו)1(

פרעה שיבושו בכל דרך אחרת או ה, גרימה לשינוי בו, מחיקת חומר מחשב)2(
;לשימוש בו

;)ב(3כהגדרתם בסעיף , פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב)3(

;הנמצא במחשב, 4כהגדרתה בסעיף , חדירה לחומר מחשב)4(

;1979-ט"התשל, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, האזנת סתר)5(

).478' עמ2278' ד מס"ח תשנ"ה(366' עמ25.7.1995מיום 1534' ה מס"ח תשנ"סרסם פו* 

.1' מסתיקון–) 204' עמ468' ב מס"ח הכנסת תשע"ה(514' עמ17.7.2012מיום 2369' ב מס"ח תשע"סתוקן 

דרותהג

רעה הפבוש אושי
לחומר אולמחשב
מחשב

פלט אוזבכודע מי
כוזב

שב מחירה לחומרחד
יןכדשלא

שב מחירה לחומרחד
בור עבירהלעכדי
רתאח

פעולות אסורות 
בתוכנה

) 1' תיקון מס(
2012-ב"תשע
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1995- ה"תשנ, חוק המחשבים

.1981-א"התשמ, לחוק הגנת הפרטיות2פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף )6(

המחדיר למחשב של אחר או המתקין , המעביר לאחר, או מציע לציבורהמפיץ)ב(
כדי שתבוצע פעולה מהפעולות המנויות , קוד גישה או מידע דומה, במחשב של אחר סיסמה

.מאסר שלוש שנים–דינו , שלא כדין) א(בסעיף קטן 

המחדיר למחשב של אחר או המתקין , המעביר לאחר, המפיץ או מציע לציבור)ג(
, )א(חשב של אחר תוכנה או התקן אשר סוגלו לבצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן במ

.מאסר חמש שנים–דינו , כדי שתבוצע פעולה כאמור שלא כדין

נזיקין–' ק גפר

, ]נוסח חדש[ם המנויים להלן הוא עוולה על פי פקודת הנזיקין שה מן המעשימע.7
–ותיה של פקודה זו יחולו עליו ראוהו

לרבות על ידי , בכל דרך שהיא, פרעה שלא כדין לשימוש במחשב או בחומר מחשבה)1(
;גזילת דבר המגלם חומר מחשב

.כדיןשלא, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל דרך אחרת, חיקת חומר מחשבמ)2(

.נעשה כדיןה על הנתבע הראיה כי המעש, ובענה שהוגשה לפי פרק זהבת.8

אלא אם כן הוכח כי הנזק נגרם עקב , יינתן פיצוי בתובענה שעילתה בפרק זהלא.9
.התרשלותו של הנתבע

תיקוני חקיקה–' ק דפר

דיני ראיות–' מן אסי

–' ק בבפר, 1971-א"תשל, ]נוסח חדש[קודת הראיות בפ.10

–' סימן הב)1(

;"רשומה מוסדית"א יבו" רשומות בנקאיות"במקום , כותרתב)א(

:יבוא36-ו35מקום סעיפים ב)ב(

גדרותה"

–פרק זה ב.35

שניתן להביא בו , פני בית משפטבהליך אזרחי או פלילי–" ליך משפטיה"
;ראיות

;עסק או כל מי שמספק שירות לציבור, רשות מקומית, המדינה–" וסדמ"

;לרבות משלח יד–" סקע"

;1995-ה"שנת, כהגדרתו בחוק המחשבים–" טלפ"

אשר נערך על ידי מוסד במהלך , לרבות פלט, מסמך–" שומה מוסדיתר"
;פעילותו הרגילה של המוסד

, 1980-א"תשמ, )רישוי(בנקאות הכמשמעותו בחוק–" אגיד בנקאית"
.שראליולרבות בנק

סדיתמוילות רשומה קב

הוכחת אמיתות תוכנה בכל הליך למוסדית תהא ראיה קבילהומהרש)א(.36
–אם נתקיימו כל אלה , משפטי

לערוך רישום של האירוע , במהלך ניהולו הרגיל, וסד נוהגהמ)1(
;נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו

ש הרשומה ודרך עריכת הרשומה יך איסוף הנתונים נושא דר)2(
;בהן כדי להעיד על אמיתות תוכנה של הרשומה

–כי , הוכח בנוסף-תה הרשומה פלט הי)3(

;ך הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על אמינותהרד)א(

אמצעי הגנה סבירים מפני , באורח סדיר, וסד נוקטמה)ב(
.עבודת המחשבבחדירה לחומר מחשב ומפני שיבוש 

את מועד עריכת ) 1)(א(יראו לענין סעיף קטן , פלטה תה הרשומיה)ב(
.כמועד עריכתה של הרשומה, סוד לפלטיהנתונים המהווים

לא יחולו על רשומה אשר נערכה על ידי רשות ) א(ראות סעיף קטן הו)ג(
מרשויות החקירה או התביעה הפלילית והמוגשת בהליך פלילי על ידי רשות 

ולה בנזיקיןעו

ל ההוכחהנט

צוייםפי

איות הרקון פקודתתי
11' מס–
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1995- ה"תשנ, חוק המחשבים

, ביל הגשת רשומה כאמורגקטן זה כדי לפסול או להף סעיאין בהוראות. כאמור
.ב39אם ניתן להגישה בהתאם להוראות סעיף 

יהיה הצד שכנגד זכאי לחקור חקירה , קבלה ראיה מכוח סעיף זההת)ד(
אם עדים אלה קשורים , לשם הזמת הראיה, נגדית עדים שזומנו על ידו לעדות

;."שמטעמו הוגשה הראיהיןעם בעל הד

;יימחק-37עיף ס)ג(

:יבוא38מקום סעיף ב)ד(

י כפיית הגשה של רשומה מוסדית של תאגיד בנקאיא"

אין כופים בנקאי או , הליך משפטי שהתאגיד הבנקאי אינו בעל דין בוב.38
שתוכנה ניתן , להגיש רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי, פקיד של תאגיד בנקאי

על עסקאות או חשבונות הרשומים , יםאו להעיד דבר, כחה לפי סימן זההול
."אלא לפי צו בית המשפט שניתן מטעם מיוחד, מוסדיתהברשומה

–39סעיף ב)ה(

;"רשות עיון ברשומה מוסדית של תאגיד בנקאי"מקום הכותרת יבוא ב)1(

ית של סדשברשומה מו"יבוא " שבספר בנקאי"במקום , )א(סעיף קטן ב)2(
;"תאגיד בנקאי

" לבנק"במקום , "התאגיד הבנקאי"יבוא " הבנק"במקום , )ב(טן סעיף קב)3(
.תימחק-" הוראה"המילה ו,"לתאגיד הבנקאי"יבוא 

:יבוא39חרי סעיף א)ו(

וות דעת של מומחהח"

שבידיעה , שבאמנות, שבמחקר, ה הפלט חיווי דיעה בענין שבמדעהי.א39
אלא אם כן הוגש , פלט קביל כראיההלא יהיה , ענין שברפואהבמקצועית או

.בהתאם להוראות הדין החל על הגשת עדות בענינים אלה
ירת דיניםשמ

ראות סימן זה לא יהיה בהן כדי להכשיר ראיה שאינה קבילה הו)א(.ב39
ולא יהיה בהן כדי לפסול , שאינו הכלל האוסר עדות שמיעה, מחמת טעם אחר

.או לפי דין אחריל הגשת ראיה שהיא כשרה לפי הכללים האמוריםגבאו לה

."רבות הלכה פסוקהל-" דין", א39עיף זה ובסעיף בס)ב(

–' סימן וב)2(

:יבוא41חרי סעיף א)א(

עתק של רשומה מוסדיתה"

.תק צילומי של הרשומההעיתן להוכיח תוכנה של רשומה מוסדית על ידי נ.א41
מדו של פלטעמ

וסדית כהעתק המסמך שעל ענין סימן זה לא ייחשב פלט שהוא רשומה מל.ב41
."אלא כמקור, בסיסו הופק

יבוא " הסעיף האמור"ובמקום " סימן זה"יבוא , "41סעיף "במקום , 42סעיף ב)ב(
".סימן זה"

דיני חיפוש ותפיסה: 'מן בסי

–1969-ט"תשכ, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש(ין הפלילי הדקודת סדר בפ.11

–1סעיף ב)1(

".חומר מחשב או בעל חיים"יבוא " או בעל חיים"מקום ב, "חפץ"הגדרת ב)א(

:יבוא" חפץ"חרי הגדרת א)ב(

- ה"תשנ, כהגדרתם בחוק המחשבים-" פלט"ו" חומר מחשב", "חשבמ""
1995."

:יבוא23חרי סעיף א)2(

ה לחומר מחשבירדח"

יראו אותן , ירה לחומר מחשב וכן הפקת פלט תוך חדירה כאמורחד)א(.א23
חדירה ", לענין זה; ידי בעל תפקיד המיומן לביצוע פעולות כאמור-ייעשו עלכחיפוש ו

.1995-ה"תשנ, לחוק המחשבים4משמעותה בסעיף כ-" לחומר מחשב

ר סדקון פקודתתי
מעצר(לילי הפהדין

6' מס–) יפושוח
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- אלא על, )א(חיפוש כאמור בסעיף קטן רךלא ייע, אף הוראות פרק זהעל)ב(
מחשב או המציין במפורש את ההיתר לחדור לחומר , 23פי צו של שופט לפי סעיף 

.ואת תנאי החיפוש ומטרותיו, לפי הענין, להפיק פלט

לפי סעיף זה לא תיחשב שלת מידע מתקשורת בין מחשבים אגב חיפוקב)ג(
."1979-ט"תשל, סתר לפי חוק האזנת סתרת כהאזנ

–32סעיף ב)3(

;"סעיף זה"יבוא )" א(סעיף קטן "במקום המלים , ובו, )ג(יסומן ) ב(עיף קטן ס)א(

:יבוא) א(חרי סעיף קטן א)ב(

אם, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אף הוראות פרק זהעל)ב"(
נוסח [לפקודת הראיות 35רתו בסעיף גדהוא נמצא בשימושו של מוסד כה

צו שניתן שלא במעמד ; פי צו של בית משפט-אלא על, 1971-א"תשל, ]חדש
יינתן לתקופה שאינה עולה על ,המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב

י אבית משפט רש; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; שעות48
."מחזיק הזדמנות להשמיע טענותיולהלהאריך את הצו לאחר שניתנ

תקנות–' ק הפר

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של , המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאישר.12
.להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, הכנסת

.ילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומותח.13

וד ליבאידצחק רביןי
שפטיםהמר שאש הממשלהר

בח וייסשזר ויצמןע
ושב ראש הכנסתישיא המדינהנ

קנת תקנותהת

ילהתח
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*2001-א"תשס, אלקטרוניתק חתימה חו

כללי: 'ק אפר

–וק זה בח.1

הדרושים כדי לזהות שחתימה , חפץ או מידע ייחודיים, תוכנה-" מצעי לאימות חתימהא"
;אלקטרונית מאובטחת הופקה באמצעי חתימה מסוים

הדרושים להפקת חתימה אלקטרונית , םחפץ או מידע ייחודיי, תוכנה-" מצעי חתימהא"
;מאובטחת

;והרשום במרשם לפי הוראות חוק זה, גורם המנפיק תעודות אלקטרוניות-" ורם מאשרג"

והרשום במרשם לפי הוראות חוק , 22גורם שהוכר לפי הוראות סעיף -" ורם מאשר זרג"
;זה

שהוצמד או , טרונילקחתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימן א-" תימה אלקטרוניתח"
;שנקשר למסר אלקטרוני

:חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה-" תימה אלקטרונית מאובטחתח"

;א ייחודית לבעל אמצעי החתימההי)1(

;יא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימהה)2(

יא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי ה)3(
;מההחתי

;האלקטרוני לאחר מועד החתימהיא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסרה)4(

ונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה רחתימה אלקט-" תימה אלקטרונית מאושרתח"
;אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה

4-ו1עיפים בסהגדרתם כ-" חדירה לחומר מחשב"ו" פלט", "חומר מחשב", "חשבמ"
;1995-ה"תשנ, לחוק המחשבים

;כהגדרתו בחוק המחשבים–לעניין ההגדרות בסעיף זה , "עמיד"

או נקלט או נשמר באמצעים אלקטרוניים, נשלח, מידע אשר נוצר-" סר אלקטרונימ"
;נשמע או מאוחזר באמצעים כאמור, נקרא, כשהוא נראה, אופטיים

; 9המרשם כאמור בסעיף -" מרשם"

; 9הרשם שמונה לפי הוראות סעיף -" רשם"

המאשר ', אלקטרוני שהנפיק גורם מאשר לפי הוראות פרק דמסר-" ניתרותעודה אלקט"
;כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא של אדם מסוים

.שר המשפטים-" השר"
תוקף חתימה אלקטרונית מאובטחת: 'ק בפר

לגבי מסמך , ניתן לקיים דרישה זו, דרשה לפי חיקוק חתימתו של אדם על מסמךנ)א(.2
.ובלבד שהיא חתימה אלקטרונית מאושרת, עות חתימה אלקטרוניתבאמצ, רוניקטשהוא מסר אל

באישור ועדת החוקה , לא יחולו על הוראות חיקוק שהשר קבע) א(ן טוראות סעיף קה)ב(
.בתוספת הראשונה, חוק ומשפט של הכנסת

יהיה קביל בכל הליך משפטי , ר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחתמס.3
–לכאורה לכך הווה ראיה וי

).710' עמ2915' ס מס"ח תש"ה(210' עמ4.4.2001מיום 5178' א מס"ח תשס"סרסם פו*

.לענין הוראת שעה3סעיף ' ר; 2002-ב"צו תשס–754' עמ22.5.2002יום מ6169' ב מס"ת תשס"קתוקן 

32בסעיף 1' תיקון מס–) 298' עמ77' ד מס"ח הממשלה תשס"ה(750' עמ8.8.2005מיום 2020' ה מס"ח תשס"ס
.2005-ה"תשס, )15' תיקון מס(לחוק בתי משפט לענינים מינהליים 

.1.5.2006תחילתו ביום ; 2006-ו"צו תשס–730' עמ27.4.2006מיום 6477' ו מס"ת תשס"ק

9סעיף ' ר; 2' תיקון מס–) 184' עמ412' ט מס"ח הממשלה תשס"ה(558' עמ7.7.2010מיום 2246' ע מס"ח תש"ס
.)622' עמ27.7.2010מיום 2253' ט מס"ת(לענין הוראת שעה

.1.1.2011תחילתה ביום ; 2011-א"הודעה תשע–2450' עמ5.2.20111מיום 6199' א מס"פ תשע"י

.2012- ב"צו תשע–528' עמ1.1.2012מיום 7072' ב מס"ת תשע"ק

ימה הנדרשת חת
לפי חיקוק

מה תיילות חקב
אלקטרונית 

מאובטחת

דרותהג

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש
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;החתימהיהחתימה היא של בעל אמצעש)1(

.המסר האלקטרוני הוא זה שנחתם על ידי בעל אמצעי החתימהש)2(

.חזקה כי היא חתימה אלקטרונית מאובטחת, ימה אלקטרונית מאושרתחת.4

החתומה דהלקבל כראיה תעו, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, ית המשפט רשאיב)א(.5
המאשרת כי תעודה אלקטרונית מסוימת הונפקה על ידי , די מנהל גורם מאשר או מי מטעמובי

.תעודה כאמור תיערך לפי טופס שקבע השר; )תעודת גורם מאשר-להלן (הגורם המאשר 

. 1977-ז"לתש, לחוק העונשין237ין תעודת גורם מאשר כדין עדות לענין סעיף ד)ב(

כדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות כי מנהל הגורם ) א(ין בהוראות סעיף קטן א)ג(
ובית המשפט ייעתר , ייחקר בבית המשפט, המאשר או מי מטעמו שחתם על תעודת הגורם המאשר

.לבקשתו של בעל דין לצוות על כך

מאשר או מי מטעמו רםוגתברר לבית המשפט שבקשתו של בעל דין לחקור מנהל נ)ד(
רשאי הוא להטיל על , באה לשם קנטור או מתוך קלות דעת, )ג(סעיף קטן כאמור ב, בבית המשפט

.המבקש את הוצאות החקירה

בכל הליך , לט של מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת לא ייחשבפ)א(.6
.וראלא כמק, כהעתק המסר האלקטרוני שעל בסיסו הופק, משפטי

סוגים של הליכים , ל סוגים של מסרים אלקטרונייםלא יחולו ע) א(וראות סעיף קטן ה)ב(
באישור ועדת החוקה חוק , שהשר קבע, משפטיים ושימושים מסוימים במסרים אלקטרוניים

.בתוספת השניה, ומשפט של הכנסת

–חתימה יעל אמצעב)א(.7

על אמצעי החתימה שלו ולשם ה נקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירי)1(
;בו בלא הרשאתומניעת שימוש 

לכל מי , מיד כשנודע לו על פגיעה בשליטתו באמצעי החתימה, מסור הודעהי)2(
ולכל מי , שסביר שיסתמך על חתימתו האלקטרונית עקב קשרים שגרתיים ביניהם

.ב לודאי שיסתמך על חתימתו האלקטרוניתושידוע לו כי קר

לא יהיה אחראי לנזק , )א(טן אמצעי החתימה את חובותיו כאמור בסעיף קל יים בעק)ב(
.שנגרם עקב שימוש באמצעי החתימה שלו בלא הרשאתו

:אושרתמעל אמצעי חתימה המשמש להפקת חתימה אלקטרוניתב)א(.8

; )1)(א(7קיים את הוראות סעיף י)1(

הדרוש , מידע שהוא למיטב ידיעתו נכון ומלא, לפי בקשתו, מסור לגורם מאשרי)2(
;ביצוע תפקידיו לפי חוק זהלגורם המאשר לשם

מיד כשנודע , מסור הודעה לגורם המאשר שהנפיק תעודה אלקטרונית בעבורוי)3(
.לו כי נפגעה שליטתו באמצעי החתימה

, ת חתימה אלקטרונית מאושרת את חובותיופקיים בעל אמצעי חתימה המשמש להק)ב(
מוש באמצעי החתימה שלו בלא לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב שי, )א(כאמור בסעיף קטן 

.הרשאתו
רישום: 'ק גפר

להיות , אדם הכשיר להיות שופט בית משפט שלום, מבין עובדי משרדו, שר ימנהה)א(.9
.רשם

ם מאשרים וגורמים מאשרים זרים לפי הוראות מישבו ירשום גור, רשם ינהל מרשםה)ב(
.המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור; חוק זה

.פקח על הגורמים המאשרים לפי הוראות חוק זהרשם יה)ג(

:ותכלול את כל אלה, קשה לרישום גורם מאשר במרשם תוגש לרשםב)א(.10

יהוי של כל הזשמו של המועמד להיות מנהל הגורם המאשר ופרטי , ם המבקשש)1(
תכלול הבקשה גם את המסמכים שעל פיהם , היה המבקש תאגיד; אחד מהם ומענם

וכן את , את שמות בעלי השליטה בתאגיד, ד או שעל פיהם הוא פועלהתאגד התאגי
כהגדרתה בחוק ניירות -" שליטה", לענין זה; פרטי זיהוים ומענם, שמות המנהלים

;מורה יפורש לפי החוק האמוראהוכל מונח בהגדרה, 1968-ח"תשכ, ערך

;רטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקשפ)2(

.השררטים נוספים שקבע פ)3(

קה לענין חתימה חז
אלקטרונית מאושרת

ודת גורם מאשרתע

טפלמדו של מע

בות בעל אמצעי חו
ימה ואחריותוחת

בות בעל אמצעי חו
חתימה אלקטרונית 
מאושרת ואחריותו

םשריאם גורמים מרש

רם וה לרישום גבקש
מאשר
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או שמגיש תאגיד , יחולו על בקשה לרישום שמגישה המדינה) א(הוראות סעיף קטן )1א(
.בשינויים המחויבים כפי שיקבע השר, שהוקם לפי חוק

. 11פו מסמכים המעידים על קיום התנאים לרישום כאמור בסעיף רבקשה יצול)ב(

שים לצורך רופים הדרשם רשאי לדרוש ממבקש הרישום כל מידע או מסמך נוסה)ג(
.בדיקת הבקשה

:וכן את כל אלההרשם ירשום במרשם מבקש המקיים אחר ההוראות לפי חוק זה)א(.11

:אחד מאלהוא ה)1(

;אזרח ישראלי או תושב ישראל)א(

תאגיד שהתאגד בישראל שמקום עסקיו או פעילותו בישראל ואחת )ב(
;ממטרותיו היא ניהול עסק או פעילות כגורם מאשר

והשר הממונה על ביצוע החוק שלפיו הוקם אותו , לפי חוקתאגיד שהוקם)ג(
;תאגיד אישר לו להגיש בקשה להירשם במרשם

, לא יחול לגבי המדינה) 3(ואולם התנאים הקבועים בפסקה ; המדינה)ד(
יחולו לגביה בשינויים המחויבים כפי שיקבע ) 5(והתנאים הקבועים בפסקה 

;ניין רישום המדינה במרשםהשר רשאי לקבוע תנאים נוספים לע; השר

, ירה מפני חדירהבהמעניקות הגנה ס, ידיו מערכות חומרה ותוכנה מהימנותב)2(
והמקנות רמה סבירה של , הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, שיבוש

;זמינות ואמינות

או ביטח את עצמו אצל , וא הפקיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרתה)3(
הכל לפי קביעת , 1981-א"תשמ, גדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוחכהטחמב

;ו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של הגורם המאשרילשם הבטחת פיצו, הרשם

כמאגרי , )ג(18האמורים בסעיף , וא רשם את מאגרי התעודות האלקטרוניותה)4(
; 1981-א"תשמ, מידע לפי חוק הגנת הפרטיות

מי שמועמד להיות מנהל הגורם המאשר לא הורשעו וכןוםבקש הרישמ)5(
לא הורשעו בעבירה דירקטור המכהן בו וכן בעל -היה המבקש תאגיד ; בעבירה

–בפסקה זו ; השליטה בתאגיד

לרבות מי שהוגש נגדו כתב אישום וטרם ניתן פסק דין סופי -" ורשע בעבירהה"
;בענינו

מרתה או נסיבותיה אין זה מן הראוי כי חו, תהעבירה אשר מפאת מהו-" בירהע"
;המבקש יירשם כגורם מאשר

. 10ה בסעיף תכהגדר-" ליטהש"

רשם רשאי להתנות את הרישום בתנאים נוספים וכן לקבוע הגבלות על פעילותו של ה)ב(
בין השאר בשים לב גם לעיסוקיו האחרים של , הגורם המאשר לענין היקף הפעילות או סוגה

.שבקהמ

מאובטחת את אמצעי אימות הר רשאי לקבוע כי הרשם יאשר בחתימתו האלקטרוניתהש.12
.בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את דרכי האישור ופרטיו; ה של הגורמים המאשריםהחתימ

מבקש , לרשםכךידווח על , 11או 10שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו לפי סעיפים חל.13
.ימים מהיום שבו נודע לו על השינוי15בתוך , לפי הענין, הרישום או הגורם המאשר

ידרוש , מאשר אינו מקיים אחר הוראה מההוראות לפי חוק זהוכח הרשם כי גורם נ)א(.14
שר הזדמנות להשמיע אלאחר שנתן לגורם המ, ורשאי הוא, מהגורם המאשר לתקן את הטעון תיקון

או למחקו , ימים30להתלות את תוקף רישומו במרשם לתקופה שלא תעלה על , ותיוענאת ט
.מהמרשם

ונוכח , )א(ם מאשר לפי הוראות סעיף קטן תלה הרשם את תוקף הרישום של גורה)ב(
ימים 30-רשאי הוא להאריך את תקופת ההתליה ב, בתום תקופת ההתליה כי לא תוקן הטעון תיקון

ימחק הרשם את הגורם , י לא תוקן הטעון תיקון בתום תקופת ההארכהכנוכח הרשם; נוספים
.המאשר מהמרשם

.בדרך שקבע השר, פי סעיף זהרשם יפרסם הודעה על התליה או מחיקה לה)ג(

רשאי הרשם להטיל עליו , )א(14לא קיים גורם מאשר דרישה של הרשם לתיקון לפי סעיף .א14
.שקלים חדשים71,600עיצום כספי בסכום של 

רם ואים לרישום גתנ
מאשר

ותמישור אמצעי אאי
גורם שלחתימה
מאשר

עלווח לרשם די
שינויים

שליקת רישום מח
אוגורם מאשר

התליית תוקפו

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

עיצום כספי
) 2' תיקון מס(

2010-ע"תש
2011- א"הודעה תשע
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בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת )א(.ב14
.ההפרה

צום הכספי שיהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה בהפרה חוזרת ייווסף על העי)ב(
הפרה של דרישת –" הפרה חוזרת", לעניין זה; סכום השווה לעיצום הכספי כאמור, ראשונה

בתוך שנתיים מהפרה קודמת של דרישה כאמור שבשלה הוטל על המפר , )א(14הרשם לפי סעיף 
.עיצום כספי

–בחוק זה ) (א(14הרשם ימסור לגורם מאשר שלא קיים דרישה לתיקון לפי סעיף )א(.ג14
).הודעה על כוונת חיוב–בחוק זה (הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי , )המפר

:בהודעה על כוונת חיוב יציין הרשם בין השאר את אלה)ב(

;המעשה או המחדל המהווה את ההפרה)1(

;סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו)2(

;ד14לפני הרשם לפי הוראות סעיף זכותו של המפר לטעון את טענותיו )3(

שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות )4(
.ב14סעיף 

לעניין , מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי לטעון את טענותיו בכתב לפני הרשם.ד14
.ימים ממועד מסירת ההודעה30בתוך , הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו

לאחר , יחליט הרשם, ד14רשם לפי הוראות סעיף טען המפר את טענותיו לפני ה)א(.ה14
והוא רשאי להפחית את סכום , אם להטיל על המפר עיצום כספי, ששקל את הטענות שנטענו

.ו14העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 

ימסור , להטיל על המפר עיצום כספי) א(החליט הרשם לפי הוראות סעיף קטן )1()ב(
בדרישת התשלום ; )דרישת תשלום–בחוק זה (פי לו דרישה לשלם את העיצום הכס

;את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו, בין השאר, יציין הרשם

, לא להטיל על המפר עיצום כספי) א(החליט הרשם לפי הוראות סעיף קטן )2(
.ימסור לו הודעה על כך

ימים מיום 30בתוך , ד14לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף )ג(
כדרישת תשלום , הימים האמורים30בתום , יראו הודעה זו, שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב

.שנמסרה למפר במועד האמור

אלא , א14הרשם אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בסעיף )א(.ו14
.)ב(לפי הוראות סעיף קטן 

יהיה ניתן להפחית את סכום נסיבות ושיקולים שבשלהם , השר רשאי לקבוע מקרים)ב(
.בשיעורים שיקבע, א14העיצום הכספי הקבוע בסעיף 

ולגבי מפר , העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום)א(.ז14
; ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב–ד 14שלא טען את טענותיו לפני הרשם כאמור בסעיף 

הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים ובית המשפט
.יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה–הכספי 

יום –בסעיף קטן זה (בינואר בכל שנה 1-סכום העיצום הכספי יעודכן ב)1()ב(
בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע , )העדכון
הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא ; )2010בינואר 1(ע "תשו בטבת ה"ביום ט

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת –" מדד", לעניין זה; שקלים חדשים10מכפלה של 
;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

.תפורסם ברשומות, )1(הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי פסקה )2(

.ה14כאמור בסעיף ימים מיום מסירת דרישת התשלום30העיצום הכספי ישולם בתוך .ח14

הפרשי הצמדה וריבית , לתקופת הפיגור, ייווספו עליו, שולם עיצום כספי במועדלא.ט14
עד , )הפרשי הצמדה וריבית–בחוק זה (1961-א"התשכ, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה

.לתשלומו

.)גבייה(ועל גבייתו תחול פקודת המסים , עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה.י14

הפרה נמשכת והפרה 
חוזרת

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

ת חיובהודעה על כוונ
) 2' תיקון מס(

2010-ע"תש

זכות טיעון
) 2' תיקון מס(

2010-ע"תש

החלטת הרשם 
ודרישת תשלום

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

סכומים מופחתים
) 2' תיקון מס(

2010-ע"תש

סכום מעודכן של 
העיצום הכספי

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

המועד לתשלום 
העיצום הכספי

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

הפרשי הצמדה 
וריבית

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

גבייה
) 2' תיקון מס(

2010-ע"תש
2010-ע"ט תש"ת
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אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי )א(.יא14
אלא בהסכמת הרשם או אם בית המשפט הורה , עיצום הכספיכדי לעכב את תשלום ה, לפי חוק זה

.על כך

יוחזר העיצום , לאחר ששולם העיצום הכספי, )א(התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן )ב(
.הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו

רשאי הרשם לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת את , הוטל עיצום כספי לפי הוראות חוק זה.יב14
את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום , טלת העיצום הכספי וסכומודבר ה

.ורשאי הרשם להורות למפר לפרסם על חשבונו אל המפר פרסום כאמור, הכספי ונסיבותיה

וכח הרשם כי מערכת חומרה או תוכנה שבידי גורם מאשר אינה מקיימת עוד את נ)א(.15
, הוא להורות לגורם המאשר להתאימה לתנאים האמוריםי רשא, )2)(א(11התנאים האמורים בסעיף 

.בתוך תקופה שיקבע

ערובה או הביטוח הוכח הרשם כי השתנו הנסיבות באופן המחייב את שינוינ)ב(
בתוך , רשאי הוא להורות על שינוי הערובה או הביטוח, )3)(א(11שהופקדו לפי הוראות סעיף 

.התקופה שיורה

רשאי הוא , )ב(או ) א(ת הוראות הרשם לפי סעיפים קטנים אר א קיים גורם מאשל)ג(
. 14לפי הוראות סעיף , להתלות את תוקף רישומו במרשם או למחקו מן המרשם

).בוטל(.16

בסעיף (מילוי תפקידיו רשאי הרשם או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך בכתב רךצול)א(.17
:לפקח על פעולות הגורמים המאשרים כלהלן, )הרשם-זה 

לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעילותו רדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסול)1(
;של גורם מאשר

; ולערוך בו בדיקה, גורם מאשרמקום שבו פועל ל,לאחר שהזדהה, היכנסל)2(
אלא על פי צו של בית , ואולם לא ייכנס הרשם למקום המשמש למגורים בלבד

;משפט

ובלבד שפעולות כאמור , חדור לחומר מחשב ולהפיק פלט תוך חדירה כאמורל)3(
;ייעשו רק על ידי בעל תפקיד המיומן לבצע פעולות אלה

ע כי הדבר דרוש לשם הבטחת ביצוע אם שוכנ, מסמךותלרב, תפוס כל חפץל)4(
לענין תפיסת חפץ שהוא מחשב או חומר ; חוק זה או כדי למנוע הפרה של הוראותיו

:יחולו הוראות אלה, מחשב

;המקור בידי בעליורשם יעתיק את חומר המחשב ויותיר אתה)א(

ה ולבר הרשם כי הותרת המקור של חומר המחשב בידי הבעלים עלס)ב(
;יתפוס את המקור ויותיר העתק בידי הבעלים, או בתוצאותיולפגוע בפיקוח

בר הרשם כי העתקת חומר המחשב או הותרתו בידי הבעלים עלולה ס)ג(
;יתפוס את חומר המחשב בלא להעתיקו, לפגוע בפיקוח או בתוצאותיו

ב ולא יתפוס חפץ שהוא מחש) ג(א יפעל הרשם לפי הוראות פסקת משנה ל)ד(
;ו אלא אם כן קיבל צו של בית משפטאו רכיב מרכיבי

ית המשפט ייתן צו לפי סעיף זה רק אם שוכנע כי התפיסה חיונית לביצוע ב)ה(
ו במנין אולענין זה לא יוב, שעות48תוקפו של צו כאמור לא יעלה על ; הפיקוח

בית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו לאחר שנתן ; השעות שבתות וחגים
.יע את טענותיום הזדמנות להשמלילבע

:אלא בהתקיים כל אלה) א(רשם לא יסמיך אדם לפי הוראות סעיף קטן ה)ב(

;שטרת ישראל לא הודיעה כי היא מתנגדת למינוי מטעמים של ביטחון הציבורמ)1(

ן לביצוע פעולות של חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה מוא מיוה)2(
;כאמור

.פי שקבע השרהכשרה מתאימה כל וא קיבה)3(

:יחולו ההוראות האלה, על הרשם לפי הוראות סעיף זהפ)ג(

והמקומות , רשם יערוך רשימה של כל החפצים שנתפסו אגב ביצוע הפיקוחה)1(
;הם נמצאובש

ויימסר , וחיינתן לו להיות נוכח בעת ביצוע הפיק, גורם המאשר או אדם מטעמוה)2(
;לו העתק של רשימת החפצים שנתפסו

נוי נסיבותשי

) 1'תיקון מס(
2005- ה"תשס

כויות הרשםסמ

עתירה
) 2' תיקון מס(

2010-ע"תש

פרסום
) 2' תיקון מס(

2010-ע"תש
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רשאי לפי בקשת הרשם או לפי , ית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס חפץב)3(
ילצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות בו או לפלונ, בקשת אדם התובע זכות בחפץ

;שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט והכל בתנאים שיקבע

.ימים מיום שנתפס15-ולא יאוחר מ, הקדם האפשריבפץ שנתפס יוחזרח)4(
גורם מאשר: 'ק דפר

תעודה , )המבקש-להלן (לפי בקשתו , ורם מאשר רשאי להנפיק לאדם מסויםג)א(.18
.המאשרת כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא שלו, אלקטרונית

רים לזהות את ביורם מאשר לא ינפיק תעודה אלקטרונית אלא לאחר שנקט אמצעים סג)ב(
תימה שבידיו ולבדוק כי הפרטים שבבקשה להנפקת התעודה לבדוק את אמצעי אימות הח, המבקש

.נכונים ומלאים

ורם מאשר ינהל מאגר של תעודות אלקטרוניות שהנפיק וכן מאגר של תעודות ג)ג(
.לפי הוראות חוק זה, אלקטרוניות בטלות

, שר רק במערכות חומרה ותוכנה מהימנותמאישתמש גורם , צורך ביצוע תפקידיול)ד(
, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, שיבוש, ות הגנה סבירה מפני חדירההמעניק

ניהול מערכות כאמור ייעשה כך שפעילותו הטכנולוגית ; והמקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות
.של הגורם המאשר לפי חוק זה תופרד מפעילויות אחרות המבוצעות על ידו

:עודה אלקטרונית לפחות את הפרטים האלהורם מאשר יכלול בתג)א(.19

;כפי שקבע השר, ו פרט מזהה אחרא,מו של בעל התעודה ומספר הזהות שלוש)1(

;ישור בדבר בדיקת אמצעי אימות החתימה של בעל התעודהא)2(

;מספר הסידורי של התעודה האלקטרונית במאגר שהוא מנהלה)3(

;יון האופן שבו זוהה בעל התעודהצ)4(

;יון מועדי התחילה והסיום של תוקף התעודהצ)5(

;ודבר רישומו במרשם, מו ומענו של הגורם המאשרש)6(

;תימתו האלקטרונית המאובטחת של הגורם המאשרח)7(

ככל , מותרים לפי התעודההידע בדבר קיומן של הגבלות על השימושים מ)8(
-לעשות שימוש בתעודה ואם היתה הגבלה על סכום העסקאות שלגביהן ניתן , שישנן

;פירוט הסכום

;ככל שישנן, קיומן של הגבלות על אחריותו של הגורם המאשרר דע בדבמי)9(

).ג(18כאמור בסעיף , פניה למאגר התעודות האלקטרוניות הבטלותה)10(

רשאי לקבוע , הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסתרבאישו, שרה)ב(
.אשר ייכללו בתעודה אלקטרוניתפרטים נוספים

:יבטל תעודה אלקטרונית בכל אחד מאלהשרורם מאג)א(.20

;מיד לאחר קבלת הבקשה ואימות זהות המבקש, פי בקשה של בעל התעודהל)1(

או , יד כשנודע לגורם המאשר כי פרט מהפרטים המופיעים בתעודה אינו נכוןמ)2(
או כי נפל פגם בחתימתו האלקטרונית , כי נפגמה מהימנות התעודה בדרך אחרת

;על התעודהבהמאובטחת של

מיד לאחר , בשל מתן צו לפירוקו-ואם הוא תאגיד , של מותו של בעל התעודהב)3(
;השתכנע הגורם המאשר במהימנות ההודעהשובלבד, קבלת הודעה על כך

או , יד כשנודע לגורם המאשר על פגם בחתימתו האלקטרונית המאובטחתמ)4(
במהימנות חתימתו או ועשיש בו כדי לפג, במערכות החומרה והתוכנה שלו

.במהימנות התעודות האלקטרוניות שהוא מנפיק

, ורם המאשר לבעל התעודהגיודיע על כך ה, יד עם ביטול תעודה אלקטרוניתמ)ב(
.באופן שקבע השר, )ג(81וירשום את דבר הביטול במאגר כאמור בסעיף 

לנזק שנגרם עקב הסתמכות על תעודה אלקטרונית י מאשר לא יהא אחראורם ג)א(.21
.אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים הסבירים לקיום חובותיו לפי חוק זה, שהנפיק

בע גורם מאשר הגבלות על סוגי השימוש בתעודה או על סכומי העסקאות שלגביהן ק)ב(
שימוש החורג ב אי לנזק שנגרם עקלא יהיה הגורם המאשר אחר, ניתן לעשות שימוש בתעודה

יף זה עאין בהוראות ס; 19ובלבד שפירט הגבלה זו על גבי התעודה לפי הוראות סעיף , מההגבלה
.בכפוף לכל דין, כדי לגרוע מזכותו של גורם מאשר לקבוע הגבלות נוספות על אחריותו

רם גוילותו של פע
מאשר

תעודה טיפר
אלקטרונית

טול תעודה בי
אלקטרונית

שראריות גורם מאח

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש
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ות לגבי רשאי לקבוע הורא, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, השר)ג(
ואולם לא ייקבעו הוראות שיפחיתו מרמת האחריות של גורם מאשר , אחריות המדינה לפי סעיף זה

.לפי סעיף זה

:בכל אחד מאלה, המדינה רשאית להנפיק תעודה אלקטרונית לפי חוק זה)א(.א21

על גבי מסמך זיהוי כהגדרתו בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי )1(
ואולם מקום שבו נדרשת ; 2009-ע"התש, במאגר מידעביומטריים במסמכי זיהוי ו

תוכל תעודה אלקטרונית שהונפקה לפי סעיף , חתימה אלקטרונית מאושרת לפי כל דין
ובלבד שאינה פעולה , זה לשמש רק לשם ביצוע פעולה של בעל התעודה מול המדינה

, ןשל תאגיד או פעולה כאמור של בעל תעודה שהוא בעל מקצוע מורשה לפי כל די
;המתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו

למי שממלא תפקיד או נושא משרה מטעמה או במוסד , לעובד המדינה)2(
לצורך ביצוע עבודתו או תפקידו , או למי שממלא תפקיד על פי דין, ממוסדות המדינה

.שוטר וסוהר, לרבות חייל–" עובד המדינה", לעניין זה; כאמור

2(א "ו בטבת התשע"החל ביום כ, רשאית המדינה, )א(טן על אף האמור בסעיף ק)ב(
להנפיק תעודה אלקטרונית אף שלא כאמור בסעיף , )המועד הקובע–בסעיף זה ) (2011בינואר 

:ובלבד שהתקיימו כל אלה, )א(קטן 

התעודה דרושה לצורך ביצוע חובה המוטלת על מבקש התעודה על פי דין או )1(
;יות המדינהעל פי דרישה של רשות מרשו

הממשלה החליטה על כך לאחר שנוכחה כי רק גורם מאשר אחד מנפיק תעודות )2(
, וקיימים ליקויים מהותיים באופן פעולתו) 1(אלקטרוניות למטרות האמורות בפסקה 

ועקב כך קיים חשש לפגיעה ביכולתם של מי שהוטלה עליהם חובה או דרישה כאמור 
.ות בהתאם לכל דין ובאופן סבירלמלא הוראות או דריש, )1(בפסקה 

רשאית המדינה להנפיק תעודה אלקטרונית , )ב(-ו) א(על אף האמור בסעיפים קטנים )ג(
ובלבד שלא קיים גורם מאשר אחר שיכול , לפני המועד הקובע, )א(אף שלא כאמור בסעיף קטן 

:והתקיים אחד מאלה, לספק את השירות

;גורם מאשר נמחק מהמרשם)1(

;תלה תוקף רישומו של גורם מאשר במרשםהו)2(

;נפסקה פעילותו של גורם מאשר)3(

כי קיימים בפעולתו של גורם , על פי חוות דעתו של הרשם, הממשלה נוכחה)4(
מאשר ליקויים מהותיים המעלים חשש לפגיעה במהימנות התעודות האלקטרוניות 

.שהוא מנפיק

או ) ב(וניות בידי המדינה לפי סעיף קטן התקיימו התנאים להנפקת תעודות אלקטר)ד(
.יודיע השר לגורם המאשר על ההחלטה להנפיק תעודות אלקטרוניות בידי המדינה, )ג(

או חדלו , )4)(ג(או ) 2)(ב(החליטה הממשלה כי הוסר החשש האמור בסעיף קטן )ה(
ה להנפיק תעודות תחדל המדינ, )ג(של סעיף קטן ) 3(עד ) 1(להתקיים התנאים האמורים בפסקאות 

לרבות לעניין , השר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה; )ג(או ) ב(אלקטרוניות לפי סעיפים קטנים 
.חדילה מדורגת של הנפקה כאמור על ידי המדינה

רשאי לקבוע הוראות לעניין , באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, השר)ו(
ואולם לא יקבע השר הוראות , המדינה לפי פרק זההנפקת תעודות אלקטרוניות וביטולן בידי 

.שיפחיתו מרמת האבטחה ואיכות השירות הנדרשות מגורם מאשר לפי חוק זה

שונות: 'ק הפר

שראל כגורם לירשם רשאי להכיר בגורם המאשר חתימות אלקטרוניות והפועל מחוץ ה)א(.22
ה הנדרשים ממי שמבקש להירשם כגורם לובלבד שנוכח שהוא עומד בתנאים הדומים לא, מאשר

ובלבד שנוכח שהוא עומד -) ד(קבע השר תנאים נוספים לפי סעיף קטן ; שר לפי חוק זהמא
.בתנאים נוספים כאמור

).א(טן קרשם ירשום במרשם את הגורמים המאשרים הזרים שהכיר בהם לפי סעיףה)ב(

ין תעודה אלקטרונית שהונפקה בידי גורם מאשר זר שהוכר בידי הרשם ונרשם על ד)ג(
.לפי חוק זה, כדין תעודה אלקטרונית שהונפקה על ידי גורם מאשר בישראל, סעיף זהידו לפי

וכן תנאים נוספים להכרה ) א(שר רשאי לקבוע מה הם תנאים דומים לענין סעיף קטן ה)ד(
.ר זר לפי סעיף זהאשבגורם מ

המשפטים רשאי לקבוע תנאים מיוחדים להעברת מסרים אלקטרוניים החתומים שר.23

ודה אלקטרונית תע
של גורם מאשר זר

ן רשויות המדינהדי

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

הנפקת תעודות 
אלקטרוניות בידי 

המדינה
) 2' ון מסתיק(

2010-ע"תש
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.באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אל רשויות המדינה ומהן, בחתימה אלקטרונית

וכן , ר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועוש)א(.24
–לקבוע 

;ם במרשם והעיון בווגרות בעבור הרישא)1(

;מרשםוהוראות לענין אופן ניהול ה, רטים שייכללו במרשםפ)2(

לרבות בתקשורת האלקטרונית ובאתר האינטרנט של , ת דרכי העיון במרשםא)3(
;הממשלה

, רבות סוג הערובהל, או ערובה אחרת, ערבות בנקאית, וראות לענין ביטוחה)4(
;)ב(15-ו) 3)(א(11לפי סעיפים , שינויה וחילוטה, דרכי הפקדתה, מיהוסכ

ראות לענין סוג ואופן ההגבלה על הו, נאים נוספים לרישום גורם מאשרת)5(
; 11לפי סעיף , פעילותו ודרישות לענין אופן פעולתו

ת ותעודות פווראות לענין ניהול מאגרים של תעודות אלקטרוניות תקה)6(
משך החזקתן של , לרבות לענין אופן העיון בהם, בטלות או מותלותאלקטרוניות

; 20-ו18, 14סעיפים לפי, תעודות אלקטרוניות במאגר ודרכי שמירתן

;18רטי הבקשה לקבלת תעודה אלקטרונית לפי סעיף פ)7(

ר דבלרבות ב, ירוט המידע שעל גורם מאשר למסור לבעל אמצעי חתימהפ)8(
והחובות המוטלות על , הסיכונים הכרוכים בשימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת

;בעל אמצעי החתימה לפי חוק זה

קה עליהן שהן מערכות חומרה ותוכנה מהימנות לפי וגי מערכות אשר חזס)9(
וכן סוגי חתימה אלקטרונית אשר חזקה שהן מהוות חתימה , 18-ו15, 11סעיפים 

;אובטחתמאלקטרונית 

לצורך קבלת תעודה , קש ובדיקת אמצעי החתימה שבידיוברכים לזיהוי המד)10(
; 18לפי סעיף , אלקטרונית

; 19לפי סעיף , קטרונית ואופן הצגתםרטים שייכללו בתעודה אלפ)11(

).ד(22לפי סעיף , נאים להכרה בגורם מאשר זרת)12(

;)נמחקה()1()ב(

המדע והטכנולוגיהועדתיותקנו באישור ) 12(עד ) 1)(א(קנות לפי סעיף קטן ת)2(
.של הכנסת

.ת חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהןראוהו.25

ועדת החוקה חוק ומשפט של ר יובאו לאישו) ב(6-ו) ב(2נות ראשונות לפי סעיפים תק.26
.הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה

.ילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומותח.27

ספת ראשונהתו
)ב(2יף סע

צו , צו ירושה, זיכרון דברים על צוואה בעל פה, לענין צוואה, 1965-ה"התשכ, ק הירושהחו.1
;צו ירושה וקיום צוואה, קיום צוואה

;לענין כתבי הקדש, 1979-ט"התשל, חוק הנאמנות.2

לענין חתימה בפני , 1977-ז"שלהת, ותקנות הנוטריונים, 1976-ו"התשל, חוק הנוטריונים.3
;נוטריון וחתימה בידי נוטריון

;ין ייפוי כוחלענ, 1961-א"התשכ, לחוק לשכת עורכי הדין91סעיף .4

לענין בקשות לרישום או לביטול רישום , 1969-ל"התש, )ניהול ורישום(תקנות המקרקעין .5
;ושטרי עסקה

, )בקשות וצווים, הודעות) (אישור הסכם ומעמד היילוד(תקנות הסכמים לנשיאת עוברים .6
;ובקשותלענין הודעות, 1998-ח"התשנ

, 1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי272ותקנה , 1981-א"התשמ, חוק אימוץ ילדים.7
;לאימוץלענין הסכמת הורה 

, )1981-א"התשמ, לפי חוק אימוץ ילדים(כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת .8

צוע ותקנותבי

ירת דיניםשמ

נותקבת התקנת תחו

ילהתח

2002-ב"תשס' תק

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

) 2' תיקון מס(
2010-ע"תש

2010-ע"ט תש"ת
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2001-א"תשס, ימה אלקטרוניתחוק חת

;דעתלענין בקשות וחוות

לענין הסכמים , 1992-ב"התשנ, )גילוי נאות ומסירת מסמכים) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות .9
;לבין הלקוחבין תאגיד בנקאי 

למעט חיקוק שעל פיו מוגש תצהיר לבית כל חיקוק שנדרשת לגביו חתימת אדם על תצהיר .10
.משפט

.)פקע(.11

ספת שניהתו
)ב(6יף סע

בית דין או כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי , פסקי דין של בית משפט.1
;אלא אם כן נקבע אחרת בכל דין, דין

;שטרות לפי פקודת השטרות.2

.ז"שטרי מניה למוכ.3

וכן פלט נייר , 2011-ב"התשע, )ניהול ורישום(גדרתו בתקנות המקרקעין פלט נייר של נסח כה.4
.לתקנות האמורות93של עותק מאושר מאוסף תעודות כמשמעותו בתקנה 

איר שטריתמריאל שרוןא
ר המשפטיםשאש הממשלהר

רהם בורגבאשה קצבמ
ושב ראש הכנסתישיא המדינהנ

2006- ו"תשס' תק

הוראת שעה 
2002-ב"תשס

2002-ב"תשס' תק

2002-ב"תשס' תק

2002-ב"תשס' תק

2012-ב"תשע' תק
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1981-א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות

*1981-א"תשמ, ק הגנת הפרטיותחו

פגיעה בפרטיות: 'ק אפר

. יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתולא.1

:יעה בפרטיות היא אחת מאלהפג.2

; או הטרדה אחרת, העלולים להטרידו, ילוש או התחקות אחרי אדםב)1(

; אזנה האסורה על פי חוקה)2(

;כשהוא ברשות היחידדםילום אצ)3(

רסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או פ)4(
;לבזותו

פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן )א4(
למעט פרסום תצלום , שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה

בפועל שאינו חורג מהסביר באותן בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור
מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי –" נפגע", לעניין זה; נסיבות

;ושפגיעתו ניכרת לעין

בלי , או שימוש בתכנו, נועד לפרסוםעתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלאה)5(
י ולא עברו חמש והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטור, רשות מאת הנמען או הכותב

לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו –" כתב", לענין זה; בתותיעשרה שנים ממועד כ
;2001-א"התשס, בחוק חתימה אלקטרונית

; לשם ריווח, בתמונתו או בקולו, בכינויו, ימוש בשם אדםש)6(

;םדפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אה)7(

שנקבעה בהסכם מפורש , ת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדםפרה של חובה)8(
;או משתמע

שלא למטרה , דם או מסירתה לאחראימוש בידיעה על עניניו הפרטיים שלש)9(
;שלשמה נמסרה

עד ) 1(רסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות פ)10(
;)9(או ) 7(

או , לרבות עברו המיני, גע לצנעת חייו האישיים של אדםסומו של ענין הנופר)11(
.או להתנהגותו ברשות היחיד, למצב בריאותו

א "ח תשמ"ט ס"ראה ת; )206' עמ1453' ם מס"ח תש"ה(128' עמ11.3.1981מיום 1011' א מס"ח תשמ"סרסם פו*
.174' עמ7.4.1981מיום 1016' מס

.1' תיקון מס–) 176' עמ1628' ג מס"ח תשמ"ה(52' עמ7.3.1985מיום 1137' ה מס"ח תשמ"סקן ות

לחוק 53בסעיף 2' תיקון מס–) 588' עמ2299' ד מס"ח תשנ"ה(84' מע199428.12.מיום 1497' ה מס"ח תשנ"ס
.1994–ה"תשנ, )תיקוני חקיקה) (תהסדרים כלכליים והוראות שונו(יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו 

לחוק 12בסעיף 3' תיקון מס–) 433' עמ2393' ה מס"ח תשנ"ה(326' עמ9.6.1995מיום 1526' ה מס"ח תשנ"ס
.1995-ה"תשנ, )תיקוני חקיקה והוראות שונות(ינה של סמכויות לרשות הפלסטינית מכיישום ההסכם בדבר העברה 

. )מאגרי מידע(4' תיקון מס–) 148' עמ2234' ד מס"ח תשנ"ה(290' עמ11.4.1996מיום 1589' ו מס"ח תשנ"ס
.12.3.1996: כנסתבמים מיום קבלתוי30פרסומו של חוק זה 

.4' ת התיקון מיום תחילתו של תיקון מסתחיל; 167' עמ10.6.1997מיום 1625' ז מס"ח תשנ"סט "ת

חילתו ביום ת;5' תיקון מס–) 214' עמ2843' ס מס"ח תש"ה(160' עמ9.4.2000מיום 1735' ס מס"ח תש"ס
.אה הוראת מעברר; 2.7.2000

לחוק 39בסעיף 6' תיקון מס–) 420' עמ2809' ט מס"ח תשנ"ה(304' עמ17.8.2000מיום 1753' ס מס"ח תש"ס
.תחולה והוראות מעבר, בענין תחילה34-36ראה סעיפים ; 2000–ס"תש, איסור הלבנת הון

31בסעיף 7' תיקון מס–) 298' עמ77' ד מס"ח הממשלה תשס"ה(750' עמ8.8.2005מיום 2020' ה מס"ח תשס"ס
.2005-ה"תשס, )15' תיקון מס(לחוק בתי משפט לענינים מינהליים 

.8' תיקון מס–) 6' עמ97' ו מס"ח הכנסת תשס"ה(54' עמ8.12.2005מיום 2038' ו מס"ח תשס"ס

.9' תיקון מס–) 230' עמ230' ו מס"ח הממשלה תשס"ה(368' עמ26.6.2007מיום 2101' ז מס"ח תשס"ס

10' תיקון מס–) 520' עמ380' ח מס"הממשלה תשסח"ה(114' עמ16.11.2008מיום 2192' ט מס"ח תשס"ס
.2008- ט"תשס, לחוק להגנה על עדים39בסעיף 

.11' תיקון מס–) 36' עמ358' א מס"ח הכנסת תשע"ה(758' עמ5.4.2011מיום 2291' א מס"ח תשע"ס

סור הפגיעהאי
טיותרבפ

ימהיעה בפרטיותפג

) 8' תיקון מס(
2005-ו"תשס

) 9' תיקון מס(
2007-ז"תשס

) 11'תיקון מס(
2011- א"תשע
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1981-א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות

לעניין חוק זה רואים כפגיעה בפרטיות גם פרסום ברבים של תצלום גופת אדם גלויה )א(.א2
:אלא אם כן התקיים אחד מאלה, באופן שניתן לזהותה

;וראותו אדם הסכים בחייו לפגיעה כאמ)1(

;שנים ממועד פטירתו של אותו אדם15חלפו )2(

התקבלה הסכמה לפגיעה כאמור מאת הראשון מבין המפורטים בפסקאות משנה )3(
ובלבד שהנפטר לא התנגד בחייו לפגיעה כאמור וילדו או , שעודו בחיים, )2(עד ) א(

:הורהו לא הודיע למפרסם או לאחר מטעמו כי הוא מתנגד לפרסום

;גובן זו)א(

;כל ילדיו)ב(

;הוריו)ג(

;כל אחיו)ד(

ובית המשפט אישר את ) 3(לא היו לנפטר קרובי משפחה המנויים בפסקה )4(
.הפרסום

הורהו או אחיו רשיאם להגיש תובענה אזרחית בשל פרסום , ילדו, בן זוגו של נפטר)ב(
.לפי סעיף זה

–נין חוק זה לע.3

;למעט תאגיד-25-ב ו23, א23, ז17, ו17, ג17, ב17, 14, 13, 7, 2עיפים סלענין, "דםא"

;במפורש או מכללא, הסכמה מדעת–" סכמהה"

מי שמצוי ברשותו מאגר מידע דרך קבע והוא רשאי לעשות -" לענין מאגר מידע, חזיקמ"
;בו שימוש

; 1965-ה"תשכ, לחוק איסור לשון הרע2כמשמעותו בסעיף -" רסוםפ"

;לרבות הסרטה-" ילוםצ"

.העברה ומסירה, ת גילויורבל-ימושש"

יחולו עליה , ]נוסח חדש[והוראות פקודת הנזיקין , יעה בפרטיות היא עוולה אזרחיתפג.4
.בכפוף להוראות חוק זה

עד ) 9(-ו) 7(עד ) 3(, )1(2באחת הדרכים האמורות בסעיף , וגע במזיד בפרטיות זולתוהפ.5
.שנים5מאסר -דינו , )11(

.יעה אזרחית או פלילית לפי חוק זה בשל פגיעה שאין בה ממשתבתהיה זכות ללא.6

הגנה על הפרטיות במאגרי מידע: 'ק בפר

–' רק זה ובפרק דבפ.7

שימוש או , או הגנה על המידע מפני חשיפה, הגנה על שלמות המידע-" בטחת מידעא"
;והכל ללא רשות כדין, העתקה

המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד , ף נתוני מידעאוס-" דעאגר מימ"
–למעט , ממוחשב

או; וסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסקא)1(

שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש , מען ודרכי התקשרות, וסף הכולל רק שםא)2(
ו האוסף אל ובלבד שלבע, בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו

;לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף

מצבו , מצב בריאותו, צנעת אישותו, מעמדו האישי, נתונים על אישיותו של אדם-" ידעמ"
;דעותיו ואמונתו, הכשרתו המקצועית, יהכלכל

–" ידע רגישמ"

, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו, צנעת אישותו, דםתונים על אישיותו של אנ)1(
;נתומודעותיו וא

, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ידע ששר המשפטים קבע בצומ)2(
;שהוא מידע רגיש

נחיםמודרת הג

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

–יעה בפרטיות פג
עוולה אזרחית

–יעה בפרטיות פג
עבירה

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

בכךהשה של ממע

דרותהג
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

) 4' מסתיקון (
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 9' תיקון מס(
2007-ז"תשס

1981-א"ט תשמ"ת
) 9' תיקון מס(

2007-ז"תשס

פרסום תצלום של 
נפטר

) 11' תיקון מס(
2011- א"תשע

021



1981-א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות

מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל -" נהל מאגרמ"
;כאמור הסמיכו לענין זה

, םופט של בית משפט השלומי שמתקיימים בו תנאי הכשירות למינוי ש-" שםר"
כאמור ) הפנקס-להלן (קס מאגרי מידע נלנהל את פ, בהודעה ברשומות, והממשלה מינתה אותו

; 12בסעיף 

נמסרו או , בלא ששונו, זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו-" למות מידעש"
.הושמדו ללא רשות כדין

מאגרי מידע: 'מן אסי

התקיים אלא אם כן , ל אדם ולא יחזיק מאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זהנהא יל)א(.8
:אחד מאלה

;מאגר נרשם בפנקסה)1(

; )1ב(10וגשה בקשה לרישום המאגר והתקיימו הוראות סעיף ה)2(

והוראת הרשם כללה הרשאה לניהול )ה(מאגר חייב ברישום לפי סעיף קטן ה)3(
.והחזקה של המאגר עד רישומו

לא למטרה א, א ישתמש אדם במידע שבמאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זהל)ב(
.שלשמה הוקם המאגר

על מאגר מידע חייב ברישום בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו אם נתקיים בו אחד ב)ג(
:מאלה

; 10,000מצא במאגר עולה על נספר האנשים שמידע עליהם מ)1(

;ש במאגר מידע רגישי)2(

ם מטעמם או בהסכמת, גר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהםהמא)3(
;למאגר זה

; 23מאגר הוא של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף ה)4(

.ג17מאגר משמש לשירותי דיוור ישיר כאמור בסעיף ה)5(

לא תחול על מאגר שאין בו אלא מידע שפורסם לרבים על פי ) ג(וראת סעיף קטן ה)ד(
.פי סמכות כדין-ין או שהועמד לעיון הרבים עלכדסמכות 

להורות על קיום חובת רישום לגבי מאגר , עמים מיוחדים שיירשמומט, רשם רשאיה)ה(
יפרט הוראה כאמור תומצא לבעל המאגר ובה; )ד(-ו) ג(הפטור מחובת רישום לפי סעיפים קטנים 

.הרשם הוראות לענין ניהול ואחזקת המאגר עד לרישומו

.קשה לרישום מאגר מידע תוגש לרשםב)א(.9

–קשה לרישום מאגר מידע תפרט את ב)ב(

;יהם בישראלענומ, מאגרהמחזיק במאגר ומנהל ה, הות בעל מאגר המידעז)1(

;טרות הקמת מאגר המידע והמטרות שלהן נועד המידעמ)2(

;וגי המידע שייכללו במאגרס)3(

;רטים בדבר העברת מידע מחוץ לגבולות המדינהפ)4(

שם הגוף , 23הגדרתו בסעיף כמגוף ציבורי, דרך קבע, רטים בדבר קבלת מידעפ)5(
למעט פרטים הנמסרים בהסכמת מי , מסרדע ומהות המידע הנמיהציבורי מוסר ה

.שהמידע על אודותיו

.לרישוםהר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות פרטים נוספים שיפורטו בבקשש)ג(

בעל או המחזיק של מאגר מידע יודיע לרשם על כל שינוי בפרט מהפרטים ה)ד(
.אגר המידעהפסקת פעולתו של מל וע) ג(או לפי סעיף קטן ) ב(המפורטים בסעיף קטן 

–וגשה בקשה לרישום מאגר מידע ה)א(.10

זולת אם , בקשהימים מיום שהוגשה לו ה90תוך , רשום אותו הרשם בפנקסי)1(
היה לו יסוד סביר להניח כי המאגר משמש או עלול לשמש לפעולות בלתי חוקיות או 

אסף בניגוד לחוק זה או בניגוד ננצבר או, או שהמידע הכלול בו נתקבל, כמסווה להן
;להוראות כל דין

לרשום מספר מטרות , הרשם רשאי לרשום מטרה שונה מזו שפורטה בבקשה)2(
והכל אם נוכח , ורות על הגשת מספר בקשות תחת הבקשה שהוגשהאו לה, למאגר

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' סמתיקון (
1996-ו"נשת

שום מאגר מידע רי
והשימוש בו

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

שה לרישוםבק

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 5' מסתיקון (
2000-ס"שת

כויות הרשםסמ
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

) 7' תיקון מס(
2005- ה"תשס
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;לדעת כי הדבר הולם את פעילות המאגר הלכה למעשה

ולא יפעיל סמכויותיו ) 1(ידע לפי פסקה המרשם לא יסרב לרשום את מאגר ה)3(
.ותיונאלא לאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טע, )2(לפי פסקה 

).בוטל()ב(

ולא הודיע , ימים מיום שהוגשה לו הבקשה90תוך ע שם הרשם את מאגר המידא רל)1ב(
רשאי –למבקש על סירובו לרשום או על השהיית הרישום מטעמים מיוחדים שיפרט בהודעתו 

.יהיה המבקש לנהל או להחזיק את המאגר אף שאינו רשום

השהיית הרישום ו על א,ודיע הרשם למבקש על סירובו לרשום את מאגר המידעה)2ב(
זולת אם בית המשפט , לא יהיה המבקש רשאי לנהל או להחזיק את המאגר)1ב(עיף קטן בסכאמור 

. קבע אחרת

אם הודיע לו בעל המאגר שהמידע , רשם ימחק רישומו של מאגר מידע מהפנקסה)3ב(
, המידעמאגר מידע שלא בידי בעל מאגרק הוחז; תצהירבואימת הודעה זו , שבאותו מאגר בוער

.תאומת ההודעה גם בתצהיר של המחזיק

.רשם יפקח על מילוי הוראות חוק זה והתקנות לפיוה)ג(

יחידת פיקוח , יקים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ר המשפטיםש)ד(
יחידה יותאם לצורכי הגודלה של; רישומם ואבטחת המידע בהם, שתפקח על מאגרי המידע

.הפיקוח

והוא ימנה את המפקחים לצורך ביצוע הפיקוח , רשם יעמוד בראש יחידת הפיקוחה)ה(
לא יתמנה למפקח אלא מי שקיבל הכשרה מקצועית מתאימה בתחום מיחשוב ; לפי חוק זה

ומשטרת ישראל לא הביעה התנגדות למינויו , ואבטחת מידע והפעלת סמכויות לפי חוק זה
.ורעמים של שמירה על בטחון הציבמט

–צורך ביצוע תפקידיו רשאי מפקח ל)1ה(

דרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו ידיעות ומסמכים המתייחסים למאגר ל)1(
;מידע

לערוך בו , היכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מופעל בו מאגר מידעל)2(
י לשם הבטחת ביצוע חוק זה וכדושאם שוכנע כי הדבר דר, חיפוש ולתפוס חפץ

על חפץ שנתפס לפי סעיף זה יחולו הוראות פקודת סדר ; למנוע עבירה על הוראותיו
סדרי כניסה למיתקן צבאי ; 1969-ט"תשכ, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש(הדין הפלילי 

ייקבעו על ידי שר המשפטים ) ג(19או למיתקן של רשות בטחון כמשמעותה בסעיף 
- " חפץ", בפסקה זו; לפי הענין, עם השר הממונה על רשות הבטחוןתובהתייעצ

; 1995-ה"תשנ, ופלט כהגדרתם בחוק המחשבים, לרבות חומר מחשב

אלא , לא ייכנס למקום כאמור המשמש למגורים בלבד, )2(ל אף הוראות פסקה ע)3(
.לפי צו מאת שופט של בית משפט שלום

או לא מילא , לפיוהוראות של חוק זה או התקנותדעפר מחזיק או בעל של מאגר מיה)ו(
רשאי הרשם להתלות את תוקפו של הרישום לתקופה שיקבע או , אחרי דרישה שהפנה אליו הרשם

ובלבד שקודם להתליה או לביטול ניתנה לבעל המאגר , לבטל את רישומו של מאגר המידע בפנקס
.הזדמנות להשמיע את טענותיו

.הין הרשם ודין מי שפועל מטעמו כדין עובד המדינד)ז(

קבאפריל בכל שנה תגיש המועצה להגנת הפרטיות לועדת החוקה חו1-א יאוחר מל.א10
קוח בשנה שקדמה להגשת ומשפט של הכנסת דין וחשבון שיכין הרשם על פעולות האכיפה והפי

.מועצההבצירוף הערותיה של, ח"הדו

שימוש בו במאגר מידע תלווה בהודעה שיצויינו ו יה לאדם לקבלת מידע לשם החזקתו אפנ.11
–בה 

או שמסירת המידע , ם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידעא)1(
;תלויה ברצונו ובהסכמתו

;מטרה אשר לשמה מבוקש המידעה)2(

.ומטרות המסירהמי יימסר המידע ל)3(

.נו של הציבוריורשם ינהל פנקס מאגרי מידע אשר יהיה פתוח לעה)א(.12

. 9שום מאגר המידע כאמור בסעיף יפנקס יכיל את הפרטים לרה)ב(

הפרטים המפורטים , במאגר של רשות בטחון, )ב(-ו) א(ל אף הוראות סעיפים קטנים ע)ג(
.וחים לעיונו של הציבורלא יהיו פת) 5(-ו) 4(, )3)(ב(9בסעיף 

) 7' תיקון מס(
2005- ה"תשס

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת
1997- ז"ט תשנ"ת

עלח הגנה "דו
הפרטיות

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

מבקש מידעת בחו

קס מאגרי מידעפנ
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"תשנ

) 7' תיקון מס(
2005- ה"תשס
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, ידי אפוטרופסוכוחו שהרשהו בכתב או על-אבאו על ידי, ל אדם זכאי לעיין בעצמוכ)א(.13
.המוחזק במאגר מידעבמידע שעליו

-להלן ) (א(לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן , על מאגר מידע יאפשר עיון במידעב)ב(
.הערבית או האנגלית, בשפה העברית, )המבקש

הנפשי אם ו על המאגר רשאי שלא למסור למבקש מידע המתייחס למצבו הרפואי אב)ג(
; גופנית או הנפשית של המבקש או לסכן את חייולדעתו עלול המידע לגרום נזק חמור לבריאותו ה

.במקרה זה ימסור בעל המאגר את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמו של המבקש

אלא , ור מידע בניגוד לחסיון שנקבע לפי כל דיןסין בהוראות סעיף זה כדי לחייב למא)1ג(
.קש הוא מי שהחסיון נועד לטובתומבאם כן ה

.לרבות הלכה פסוקה-"דין", עיף קטן זהבס

.התנאים והתשלום למימושה של זכות העיון במידע ייקבעו בתקנות, אופןה)ד(

–א לא יחולו 13אות סעיף זה וסעיף הור)ה(

;)ג(19ל מאגר מידע של רשות בטחון כמשמעותה בסעיף ע)1(

;ל מאגר מידע של שירות בתי הסוהרע)א1(

חילופי (מעותה בחוק לתיקון דיני מסים ל מאגר מידע של רשות מס כמשע)2(
; 1967–ז"תשכ, )ידיעות בין רשויות מס

שלה או הוראות חיקוק מחייבים שלא לגלות לאדם וץיחסי ח, שבטחון המדינהכ)3(
;מידע שעליו

ל מאגר מידע של גופים אשר שר המשפטים בהתייעצות עם שר הבטחון או עם ע)4(
קבע כי הוא כולל , עדת החוץ והבטחון של הכנסתובאישור ו, לפי הענין, ץשר החו

, )מידע סודי-הלן ל(מידע שבטחון המדינה או יחסי החוץ שלה מחייבים שלא לגלותו 
ובלבד שאדם המבקש לעיין במידע שעליו המוחזק באותו מאגר יהיה זכאי לעיין 

;במידע שאינו מידע סודי

רשות המוסמכת לחקור על פי ל מאגר מידע אודות חקירות ואכיפת החוק של ע)5(
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט , אשר שר המשפטים קבע אותה בצו, דין בעבירה

;סתכנשל ה

.2000-ס"תש, לחוק איסור הלבנת הון28ל מאגר מידע שהוקם לפי סעיף ע) 6(

–13לי לגרוע מהוראות סעיף ב.א13

יפנה את המבקש אל , )המחזיק-בסעיף זה (המחזיק אותו אצל אחר , על מאגר מידעב)1(
;לאפשר למבקש את העיון, בכתב, ויורה למחזיק, ענותוך ציון מ, המחזיק

וכן את שם , יודיע לו המחזיק אם הוא מחזיק מידע עליו, נה המבקש תחילה למחזיקפ)2(
.בעל מאגר המידע ואת מענו

רשאי לפנות , ברור או מעודכן, שלם, דם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכוןא)א(.14
ו אבבקשה לתקן את המידע, ידעלמחזיק מאגר המ–ואם הוא תושב חוץ , לבעל מאגר המידע

.למוחקו

יבצע את השינויים , )א(סכים בעל מאגר המידע לבקשה כאמור בסעיף קטן ה)ב(
הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה 

.בתקנות

, ך למבקשיודיע על כ, )א(ירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן ס)ג(
.ו בתקנותבעבאופן ובדרך שנק

אם בעל מאגר המידע הסכים לתיקון המבוקש או שבית , חזיק חייב לתקן מידעמ)ד(
.משפט ציווה על התיקון

א ועל הודעת 13או בסעיף 13סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף על.15
ט באופן ובדרך רשאי מבקש המידע להגיש תובענה לבית המשפ, )ג(14סירוב כאמור בסעיף 

.שנקבעו בתקנות

, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, יגלה אדם מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו כעובדלא.16
אם ; וע עבודתו או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטיצאלא לצורך בי

, המפר הוראות סעיף זה. בבית משפט השלוםשהוגשה הבקשה לפני תחילת ההליך תידון הבקה
.שנים5מאסר -דינו 

ות עיון במידעזכ

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 6' תיקון מס(
2000-ס"שת

ינו שאע דון במיעי
ל המאגרעבהחזקת ב

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

קון מידעתי

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

משפטהתובענה לבית 
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת
) 9' תיקון מס(

2007-ז"תשס

דיותסו
) 1' תיקון מס(

1985- ה"תשמ
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת
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כל אחד מהם אחראי לאבטחת , ל מאגר מידעהמחזיק במאגר מידע או מנ, ל מאגר מידעבע.17
.המידע שבמאגר המידע

חזיק במאגרי מידע של בעלים שונים יבטיח כי אפשרות הגישה לכל מאגר תהיה מ)א(.א17
.הסכם בכתב בינו לבין בעליו של אותו מאגרו לכך במפורש ברשנתונה רק למי שהו

ימסור , 8החייבים ברישום לפי סעיף , חזיק שברשותו חמישה מאגרי מידע לפחותמ)ב(
תצהיר על כך , בציון שמות בעלי המאגרים, רשימה של מאגרי המידע שברשותו, מדי שנה, לרשם

ושמו של , ו לבין הבעליםמאגר בהסכם בינלשלגבי כל אחד מן המאגרים נקבעו הזכאים בגישה
.ב17על האבטחה כאמור בסעיף הממונה

גופים המפורטים להלן חייבים במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה על ה)א(.ב17
):הממונה-להלן (אבטחת מידע 

;8חזיק בחמישה מאגרי מידע החייבים ברישום לפי סעיף מ)1(

; 23ו בסעיף רתוף ציבורי כהגדג)2(

.העוסקת בדירוג או בהערכה של אשראיחברה , חברת ביטוח, נקב)3(

הממונה יהיה אחראי לאבטחת המידע במאגרים , 17לי לגרוע מהוראות סעיף ב)ב(
).א(המוחזקים ברשות הגופים כאמור בסעיף קטן 

חוק תאוא ימונה כממונה מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על הורל)ג(
.זה

דיוור ישיר: 'מן בסי

–סימן זה ב.ג17

שנקבעה , השתייכותו לקבוצת אוכלוסיןבהתבסס על , פניה אישית לאדם-" יוור ישירד"
;יפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידעאעל פי

;בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר, בפקסימליה, בטלפון, בדפוס, לרבות בכתב-" פניה"

, מתן שירותי דיוור ישיר לאחרים בדרך של העברת רשימות-" שירותי דיוור ישיר"
.ו נתונים בכל אמצעי שהואמדבקות א

אלא אם כן הוא רשום , ם ולא יחזיק מאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיראדא ינהל ל.ד17
.בפנקס ואחת ממטרותיו הרשומות היא שירותי דיוור

אלא אם כן יש בידו , א ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישירל.ה17
מועד אגר המידע ומרישום המציין את המקור שממנו קיבל כל אוסף נתונים המשמש לצורך

.וכן למי מסר כל אוסף נתונים כאמור, קבלתו

–ור ישיר תכיל באופן ברור ובולט ול פניה בדיכ)א(.ו17

בצירוף ציון מספר הרישום של המאגר המשמש , יון כי הפניה היא בדיוור ישירצ)1(
;לשירותי דיוור ישיר בפנקס מאגרי מידע

, )ב(הימחק מן המאגר כאמור בסעיף קטן לודעה על זכותו של מקבל הפניהה)2(
;צירוף המען שאליו יש לפנות לצורך כךב

, ותו ומענו של בעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל פיו בוצעה הפניהזה)3(
.והמקורות שמהם קיבל בעל המאגר מידע זה

שמידע , מבעל מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, בכתב, ל אדם זכאי לדרושכ)ב(
.חס אליו יימחק ממאגר המידעייהמת

מבעל מאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר או , בכתב, ם זכאי לדרושל אדכ)ג(
כי מידע המתייחס אליו לא יימסר , פיו בוצעה הפניה-מבעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל

.והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע, לסוג בני אדם או לאנשים מסויימים, לאדם

יפעל , )ג(או ) ב(אמור בסעיפים קטנים ודיע אדם לבעל מאגר המידע על דרישתו כה)ד(
.כי פעל על פיה, בכתב, בעל המאגר בהתאם לדרישה ויודיע לאדם

, ימים מיום קבלת הדרישה30תוך ) ד(א הודיע בעל מאגר המידע כאמור בסעיף קטן ל)ה(
כדי שיורה , אדם שהמידע מתייחס אליו לפנות לבית משפט השלום בדרך שנקבעה בתקנותהרשאי 

.ל מאגר המידע לפעול כאמורלבע

, דוילל, זכויות לפי סעיף זה של נפטר שרשום במאגר מידע נתונות גם לבן זוגוה)ו(
.להורהו או לאחיו

דרותהג
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

וור ישירדי
) 4' ן מסתיקו(

1996-ו"נשת

ון מקור המידע צי
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

אגר מיקת מידע ממח
המשמש לדיוור ישיר

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

בטחת אריות לאח
מידע

) 4' תיקון מס(
1996-ו"תשנ
לזיק במאגרים שמח
ם שוניםליבע

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

ונה על אבטחהממ
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

) 9' תיקון מס(
2007-ז"תשס

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת
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אף שאינם בגדר , וראות סימן זה יחולו על ידיעות הנוגעות לענייניו הפרטיים של אדםה.ז17
.כשם שהן חלות על מידע,מידע

.במילוי תפקידיו על פי דין) 1(23ימן זה לא יחול על גוף ציבורי כמשמעותו בסעיף ס.ח17

.יןדוראות סימן זה באות להוסיף על הוראות כלה.ט17

הגנות: 'ק גפר

שפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות תהא זו הגנה טובה אם נתקיימה אחת במ.18
:מאלה

לחוק איסור לשון 13פגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי סעיף ה)1(
;1965-ה"תשכ, הרע

:נתבע או הנאשם עשה את הפגיעה בתום לב באחת הנסיבות האלהה)2(

;ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיותלאוא ה)א(

, פגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקיתה)ב(
;חברתית או מקצועית לעשותה, מוסרית

;ל הפוגעשישי כשר פגיעה נעשתה לשם הגנה על ענין אה)ג(

, פגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגילה)ד(
;ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים

שנעשה , או בדרך של פרסום תצלום, פגיעה היתה בדרך של צילוםה)ה(
;בו באקראיעהברשות הרבים ודמות הנפגע מופי

) 11(עד ) 4(וא מוגן לפי פסקאות פגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהה)ו(
;1965-ה"תשכ, לחוק איסור לשון הרע15לסעיף 

ובלבד שאם היתה , פגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניןב)3(
.הפרסום לא היה כוזב-גיעה בדרך של פרסום פה

.ת לפי חוק זה על מעשה שהוסמך לעשותו על פי דיןיוא ישא אדם באחרל)א(.19

לא ישאו באחריות לפי חוק , או מי שנמנה עם עובדיה או פועל מטעמה, שות בטחוןר)ב(
.זה על פגיעה שנעשתה באופן סביר במסגרת תפקידם ולשם מילויו

:כל אחד מאלה-לענין סעיף זה , "רשות בטחון")ג(

;שטרת ישראלמ)1(

;לישראלהגנה -באצודיעין במטה הכללי והמשטרה הצבאית שלהמגף א)2(

;ירות בטחון כלליש)3(

;מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםה)4(

.הרשות להגנה על עדים)5(

הפגיעה בפרטיות באחת הנסיבות האמורות תוכיח הנאשם או הנתבע שעשה אה)א(.20
שה את הפגיעה שעחזקה עליו , ושהפגיעה לא חרגה מתחום הסביר באותן נסיבות) 2(18בסעיף 

.בתום לב

פגיעה בפרטיות שלא בתום לב אם הוא פגע זקה על הנאשם או הנתבע שעשה את הח)ב(
ביודעין במידה גדולה משהיתה נחוצה באופן סביר לצורך הענינים שניתנה להם הגנה בסעיף 

18)2.(

שעשה את ) ד(או ) ב)(2(18זקה על נאשם או נתבע הטוען להגנה על פי סעיף ח)ג(
ת הכללים או העקרונות של אם ביצע את הפגיעה תוך כדי הפר, בפרטיות שלא בתום לבה הפגיע

ואולם; אתיקה מקצועית החלים עליו מכוח דין או המקובלים על אנשי המקצוע שהוא נמנה עמהם
חזקה כאמור לא תחול אם הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן הנאשם או הנתבע פעל בהתאם לחובה 

.חוקית המוטלת עליו

, זהק יא הנאשם או הנתבע ראיה או העיד בעצמו כדי להוכיח אחת ההגנות הניתנות בחוהב.21
אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי כל דין ; רשאי התובע להביא ראיות סותרות
.להתיר הבאת ראיות בידי בעלי הדין

לטובת הנאשם או , תחשבואו לגזור את הדין או לפסוק פיצויים רשאי בית המשפט להבב.22
:גם באלה, הנתבע

על ידיעותלהותח
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

גוף עלתחולה אי
ציבורי

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

ירת דיניםשמ
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

נות מה הןהג

ורפט

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

ל ההוכחהנט

נות טערכה של הפ
הגנה

לותהק

) 9' תיקון מס(
2007-ז"תשס

) 10' תיקון מס(
2008-ט"תשס
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והוא נקב את המקור , ה שכבר נאמרמפגיעה בפרטיות לא היתה אלא חזרה עלה)1(
;שעליו הסתמך

;וא לא התכוון לפגועה)2(

ם ונקט צעדים והוא התנצל על הפרס-ם היתה הפגיעה בדרך של פרסום א)3(
ובלבד , את הפגיעהלהפסקת מכירתו או הפצתו של עותק הפרסום המכיל 

יתה הבמידה ובדרך שבהם פורסמה הפגיעה ולא, שההתנצלות פורסמה במקום
.מסוייגת

מסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים: 'ק דפר

–רק זה בפ.23

–" וף ציבוריג"

רשות מקומית וגוף אחר הממלא , ת מדינה אחריםשרדי הממשלה ומוסדומ)1(
;תפקידים ציבוריים על פי דין

, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, וף ששר המשפטים קבע בצוג)2(
;בד שבצו ייקבעו סוגי המידע והידיעות שהגוף יהיה רשאי למסור ולקבלבלו

;)נמחקה()3(

).נמחקו(-" שימוש"ו, "הרשם", "מידע", "אגר מידעמ"

כשם , אף שאינן בגדר מידע, וראות פרק זה יחולו על ידיעות על עניניו הפרטיים של אדםה.א23
.שהן חלות על מידע

ות זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכ, ת גוף ציבורי אסורהמאסירת מידע מ)א(.ב23
או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן , או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, כדין

.הסכמתו למסירה

לקבל או 19ת בטחון כמשמעותה בסעיף וין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מרשא)ב(
.ובלבד שהמסירה או הקבלה לא נאסרה בחיקוק, ר מידע לשם מילוי תפקידהסולמ

אם לא נאסרה בחיקוק או בעקרונות של , ב23על אף האמור בסעיף , סירת המידע מותרתמ.ג23
–אתיקה מקצועית 

:אם נתקיים אחד מאלה, ין גופים ציבורייםב)1(

של מוסר המידע ם תפקידיהסירת המידע היא במסגרת הסמכויות אומ)א(
והיא דרושה למטרת ביצוע חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או התפקידים 

;של מוסר המידע או מקבלו

רת המידע היא לגוף ציבורי הרשאי לדרוש אותו מידע על פי דין מכל סימ)ב(
;מקור אחר

או בין משרדים או מוסדות, ף ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה אחרוגמ)2(
אם מסירת המידע דרושה למטרת ביצוע כל חיקוק או למטרה במסגרת , אמורכ

;הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע או מקבלו

.לם לא יימסר מידע כאמור שניתן בתנאי שלא יימסר לאחרוא

ג יפרט עובדה זו על כל דרישת 23וף ציבורי המוסר דרך קבע מידע בהתאם לסעיף ג)א(.ד23
.חוקלמידע בהתאם

.ג יקיים רישום של המידע שנמסר23וף ציבורי המוסר מידע בהתאם לסעיף ג)ב(

, במאגר מידעוהמידע נאגר , ג23וף ציבורי המקבל דרך קבע מידע בהתאם לסעיף ג)ג(
.12יודיע על כך לרשם ועובדה זו תיכלל בפרטי רשימת מאגרי המידע לפי סעיף 

ג לא יעשה בו שימוש אלא במסגרת 23סעיף לוף ציבורי שקיבל מידע בהתאםג)ד(
.הסמכויות או התפקידים שלו

, זהמידע שנמסר לגוף ציבורי מכוח חוק , ענין חובת השמירה על סודיות לפי כל דיןל)ה(
ובנוסף יחולו על הגוף המקבל גם כל ההוראות , כמידע שאותו גוף השיג מכל מקור אחרכמוהו

.החלות על הגוף המוסר

ג מצוי על גבי אותו קובץ עם 23ב או 23קום שמידע שמותר למסרו לפי סעיפים מ)א(.ה23
ע למסור לגוף המקבל את המידע דרשאי הגוף המוסר את המי, )מידע עודף-להלן (מידע אחר 

.ודףהמבוקש עם המידע הע

ים שיבטיחו מניעת שימוש הלמותנית בקביעת נו) א(סירת מידע עודף לפי סעיף קטן מ)ב(

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

דרותהג
) 1' תיקון מס(

1985- ה"תשמ

) 3' תיקון מס(
1995-ה"נתש

)4' תיקון מס(
1996-ו"נתש
יעות דולה על יתח

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

רת ימססור על אי
מידע

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

יג לאיסורסי
) 1' תיקון מס(

1985- ה"תשמ

ף גובותיו של חו
ציבורי

) 1' תיקון מס(
1985- ה"שמת

דע עודףמי
) 1' תיקון מס(

1985- ה"תשמ
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יקבע , נוהלים כאמור ייקבעו בתקנות וכל עוד לא נקבעו בתקנות; כלשהו במידע עודף שנתקבל
.לפי דרישתו, וימציא לגוף המוסר עותק מהם, הגוף המבקש נוהלים כאמור בכתב

בפרטיות ולא יחולו עליה הוראותסירת מידע המותרת לפי חוק זה לא תהווה פגיעהמ.ו23
.8-ו2עיפים ס

רשאי להתקין תקנות בדבר , שור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסתיבא, ר המשפטיםש.ז23
.סדרי מסירת מידע מאת גופים ציבוריים

).בוטל(.ח23

שונות: 'ק הפר

.ק זה חל על המדינהחו.24

נה או בעדם שנפגע בפרטיותו ותוך ששה חדשים לאחר הפגיעה מת בלי שהגיש תוא)א(.25
ילדים או הורים , זוג-ואם לא השאיר בן, ילדו או הורהו, זוגו-רשאים בן, קובלנה בשל אותה פגיעה

.תובענה או קובלנה בשל אותה פגיעה, שים לאחר מותותוך ששה חד, להגיש, אחיו או אחותו–

רשאים , בשל פגיעה בפרטיות ומת לפני סיום ההליךהדם שהגיש תובענה או קובלנא)ב(
להודיע לבית , אחיו או אחותו-ילדים או הורים , זוג-ואם לא השאיר בן, ילדו או הורהו, זוגו-בן

ומשהודיע , המשיך בתובענה או בקובלנהעל רצונם ל, תוך ששה חדשים לאחר מותו, המשפט
.כאמור יבואו הם במקום התובע או הקובל

.ייםנתופת ההתיישנות של תביעה אזרחית לפי חוק זה היא שתק.26

לחוק איסור 24-ו23, 21הליכים משפטיים בשל פגיעה בפרטיות יחולו הוראות סעיפים על.27
.לפי העניןבשינויים המחוייבים, 1965-ה"תשכ, לשון הרע

שפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות אין להביא ראיה או לחקור עד בדבר שמו במ.28
.שיו או דעותיומע, עברו, הרע של הנפגע או בדבר אפיו

בשל הפרה יבמשפט פלילי או אזרח, נוסף לכל עונש וסעד אחר רשאי בית המשפטב)א(.29
:לפי הענין, רט להלןלצוות כמפו, של הוראה מהוראות חוק זה

צו החרמה לפי פסקה ; ל איסור הפצה של עתקי החומר הפוגע או על החרמתוע)1(
, הפצה או החסנה, ם מכירהלשזו כוחו יפה כלפי כל אדם שברשותו נמצא חומר כזה 

יורה מה ייעשה , ציווה בית המשפט על החרמה; גם אם אותו אדם לא היה צד למשפט
;בעתקים שהוחרמו

הפרסום ייעשה על חשבון הנאשם או ; כולו או מקצתו, פרסום פסק הדיןלע)2(
;במידה ובדרך שקבע בית המשפט, במקום, הנתבע

;ל מסירת החומר הפוגע לנפגעע)3(

או לאסור על שימוש במידע כאמור או , ל השמדת מידע שנתקבל שלא כדיןע)4(
.כל הוראה אחרתאו להורות לגבי המידע, ה23תו בסעיף רבמידע עודף כהגד

, ין בהוראות סעיף זה כדי למנוע החזקת עותק של פרסום בספריות ציבוריותא)ב(
, )1)(א(ו החרמה על פי סעיף קטן בצ, זולת אם הטיל בית המשפט, בארכיונים וכיוצא באלה

.של פרסום בידי הפרטקואין בהן כדי למנוע החזקת עות, הגבלה גם על החזקה כזאת

רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא , 5הורשע אדם בעבירה לפי סעיף )א(.א29
חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה הוא כפסק דין; בלא הוכחת נזק, שקלים חדשים50,000יעלה על 

.תו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בושל או

המשפט לחייב את הנתבע רשאי בית, 4במשפט בשל עוולה אזרחית לפי סעיף )1()ב(
.בלא הוכחת נזק, שקלים חדשים50,000לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 

ונה בפרטיות נעשתה בכושבו הוכח כי הפגיעה) 1(במשפט כאמור בפסקה )2(
את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל רשאי בית המשפט לחייב, לפגוע

.בלא הוכחת נזק, הסכום כאמור באותה פסקה

יותר , בשל אותה פגיעה בפרטיות, לא יקבל אדם פיצוי בלא הוכחת נזק לפי סעיף זה)ג(
.מפעם אחת

התאם לשיעור השינוי במדד ב, בכל חודש16-הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב)ד(
–לענין זה ;החדש לעומת המדד הבסיסי

;מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–" מדד"

ירה מותרת אינה מס
פגיעה בפרטיות

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

נות לענין מסירת תק
דעמי

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

) 1' תיקון מס(
1985- ה"תשמ

ן המדינהדי
) 1' תיקון מס(

1985- ה"תשמ
ת הנפגעמו

תויישנהת

וק חלת הוראות מהח
ון הרעלשאיסור 

, יות על שם רערא
אדםשלאופי או עבר 

וים נוספיםצו
) 9' תיקון מס(

2007-ז"תשס

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

פיצוי בלא הוכחת נזק
) 9' תיקון מס(

2007-ז"תשס
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1981-א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות

;מדד החודש שקדם לחודש העדכון–" המדד החדש"

.2007מדד חודש מאי –" המדד הבסיסי"

ישאו , )עתון-להלן (ורסמה פגיעה בפרטיות בעתון כמשמעותו בפקודת העתונות פ)א(.30
עורך , סומופרבאחריות פלילית ואזרחית בשל הפגיעה האדם שהביא את הדבר לעתון וגרם בכך ל

ובאחריות אזרחית ישא גם המוציא , העתון ומי שהחליט בפועל על פרסום אותה פגיעה בעתון
. לאור של העתון

אישום פלילי לפי סעיף זה תהא זאת הגנה טובה לעורך העתון שנקט אמצעים ב)ב(
.כדי למנוע פרסום אותה פגיעה ושלא ידע על פרסומהסבירים

. לרבות עורך בפועל-" וןעתעורך ", סעיף זהב)ג(

למעט בעתון בעל תדירות הופעה של ארבעים ימים או , רסמה פגיעה בפרטיות בדפוספו.31
בית ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל הפגיעה גם מחזיק , פחות המוצא לאור על פי רשיון תקף

או מפיץ אותו וםומי שמוכר את הפרס, הדפוס כמשמעותו בפקודת העתונות שבו הודפס הפרסום
ישאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת שהפרסום מכיל ובלבד שלא, בדרך אחרת

. פגיעה בפרטיות

:מאסר שנה-דינו , עושה אחד מאלהה)א(.א31

; 8ע בניגוד להוראות סעיףמחזיק או משתמש במאגר מיד, נהלמ)1(

; 9כונים בבקשה לרישום מאגר מידע כנדרש בסעיף נוסר פרטים לאמ)2(

ינו מוסר פרטים או מוסר פרטים לא נכונים בהודעה המלווה בקשה לקבלת א)3(
; 11מידע לפי סעיף 

א לענין זכות העיון במידע המוחזק 13-ו13ינו מקיים את הוראות סעיפים א)4(
; 14על פי הוראות סעיף עאו אינו מתקן מיד, ידעבמאגר מ

או אינו מוסר לרשם ) א(א17אפשר גישה למאגר מידע בניגוד להוראות סעיףמ)5(
;)ב(א17הוראות סעיף למסמכים או תצהיר בהתאם

;ב17ינו ממנה ממונה על אבטחת מידע בהתאם להוראות סעיף א)6(

בניגוד להוראות סעיפים , דיוור ישירנהל או מחזיק מאגר המשמש לשירותי מ)7(
;ו17ד עד 17

.ה23ב עד 23וסר מידע בניגוד לסעיפים מ)8(

.בירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנותע)ב(

או בניגוד לתקנות שהותקנו לפי חוק זה ' או ד' עשה או מחדל בניגוד להוראות פרקים במ.ב31
].נוסח חדש[הווה עוולה לפי פקודת הנזיקין י

ללא הסכמת , יות יהיה פסול לשמש ראיה בבית משפטיעה בפרטפגמר שהושג תוך חו.32
שהיה , או אם היו לפוגע, זולת אם בית המשפט התיר מטעמים שיירשמו להשתמש בחומר, הנפגע

. הגנה או פטור לפי חוק זה, צד להליך

. בטל-א 34סעיף , ]נוסח חדש[קודת הנזיקין בפ.33

:יבוא) 12(אחרי פסקה ,1965-ה"שכת, וספת לחוק סדר הדין הפליליבת.34

".1981-א"תשמ, בירות על חוק הגנת הפרטיותע)13"(

. ראות חוק זה לא יגרעו מהוראות כל דין אחרהו.35

באישור ועדת החוקה , המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנותשר.36
–ובין השאר , ענין הנוגע לביצועול בכ, חוק ומשפט של הכנסת

; נאי החזקת מידע ושמירתו במאגרי מידעת)1(

;נאים להעברה של מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה או מהםת)2(

למחזיקים או למנהלים של מאגרי מידע , ללי התנהגות ואתיקה לבעליםכ)3(
;ולעובדיהם

.סקת פעולתו של מאגר מידעהפוראות לענין ביעור מידע עם ה)4(

–רשאי לקבוע , באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ר המשפטיםש)א(.א36

;גרות בעבור רישום מאגר מידע ועיון בו לפי חוק זהא)1(

אגרה –להלן (בעבור מאגר מידע הרשום בפנקס , לתקופה שיקבע, גרהא)2(

סום פריות בשל ראח
בעתון

יספמדריות של אח
ומפיץ

לנשין בעבירות שעו
אחריות קפידה

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

ולה בנזיקיןעו
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

איהלרמר פסול חו

זיקיןהנפקודת ןקותי

ין דקון חוק סדר התי
הפלילי

ירת דיניםשמ

צוע ותקנותבי

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת

) 4' תיקון מס(
1996-ו"נשת

רותאג
) 4' תיקון מס(

1996-ו"נשת
) 5' תיקון מס(

2000-ס"שת
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ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים, הלמעט מאגר מידע שבבעלות המדינ, )קופתיתת
וכן את מועדי התשלום של האגרה , של אגרות תקופתיות לפי סוגים של מאגרים

.ותוספת אגרה לאגרה תקופתית שלא שולמה במועדה, התקופתית

רך פעולתם לפי וספי אגרות שנגבו לפי סעיף זה ייועדו לרשם וליחידת הפיקוח לצכ)ב(
.חוק זה

בתוך , לפי הענין, גרה התקופתיתגרה התקופתית או תוספת האגרה לאהאא שולמה ל)ג(
יותלה רישומו של המאגר בפנקס , שישה חודשים מהמועד שנקבע בתקנות לתשלום תוספת האגרה

.עד לתשלום

.פרסומו של חוק זהששה חדשים מיום ' ילתו של פרק בתח.37

שה נסיםמנחם בגיןמ
ר המשפטיםשמשלההמאש ר

צחק נבוןי
שיא המדינהנ

) 5' תיקון מס(
2000-ס"שת

ילהתח
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1973-הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג
נוסח מלא ומעודכן

1

1973- הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג

ליסריקת מסמכים וארכיון דיגיטהוספת –5/6/13-למעודכן 

פנקסי חשבונות–ניהול –מס הכנסה –מסים

תוכן ענינים

4 Go פרק א: כללי
4 Go הגדרות 1סעיף 
6 Go חובת ניהול מערכת חשבונות הוראות 2סעיף 
6 Go בידי עוסק זעיר הוראותניהול מערכת חשבונות א 2סעיף 
6 Go פטור וסטיות לא מהותיות הוראות 3סעיף 
6 Go שותף בשותפות 4סעיף 
6 Go עודיפרק ב: ת
6 Go שובר קבלה הוראות 5סעיף 
7 Go יון יומי הוראותספר פד 6סעיף 
7 Go הוראות א 6סעיף 
7 Go רושמת הוראותסרט קופה 7סעיף 
8 Go תעודת משלוח הוראות 8סעיף 
8 Go חשבונית הוראות 9סעיף 
9 Go רשימת מפקד המצאי 10סעיף 
9 Go פרק ג: ספרי חשבון
9 Go ספר קופה הוראות 11סעיף 

10 Go ספר תקבולים ותשלומים 12סעיף 
11 Go ספר תנועת המלאי 13סעיף 
11 Go ספר כניסת טובין 14סעיף 
11 Go ספר הזמנות 15סעיף 
11 Go פרק ד: נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה
11 Go עודיעריכת ת 16סעיף 
11 Go עודימועד עריכת הת 17סעיף 
11 Go עוד פניםינוהלי רישום בת 18סעיף 
12 Go נוהלי רישום בסרט קופה רושמת א 18סעיף 
12 Go כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים ב 18סעיף 
12 Go תכנם וצורתם של ספרי חשבון 19סעיף 
13 Go מותנוהל רישום עסקאות מסוי א 19סעיף 
14 Go נוהל רישום החזר דמי מכלי משקה ב 19סעיף 
14 Go רישום הלוואה ג 19סעיף 
14 Go ספרי חשבוןמועדי רישום ב 20סעיף 
14 Go אופן הרישום 21סעיף 
14 Go מטבע ישראלי 22סעיף 
15 Go רישוםנהלי 23סעיף 
15 Go נוהל תיקון חשבונית א 23סעיף 
15 Go סימול הדדי 24סעיף 
15 Go שמירת מערכת החשבונות 25סעיף 
16 Go נוהל עריכת מפקד המצאי 26סעיף 
17 Go ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי1פרק ד:
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2

17 Go הגדרות הוראות 27סעיף 
17 Go זהדין נישום שמנהל פנקסיו על פי פרק 28סעיף 
17 Go רישום ביומן העסק 29סעיף 
17 Go רישום חייבים וזכאים 30סעיף 
18 Go רישום פחת 31סעיף 
18 Go סיכום קניות ומכירות על פי חשבוניות 32סעיף 
18 Go יומן העסק בספר תקבולים ותשלומים 33סעיף 
18 Go תחילת רישום ביומן העסק 34סעיף 
18 Go תחילה 35סעיף 
19 Go נספחים 36סעיף 
27 Go 1תוספת 
28 Go 2תוספת 
28 Go תוספת א
28 Go הגדרות 1סעיף 
28 Go חובת ניהול מערכת חשבונות 2סעיף 
29 Go רישום מכירות לצרכן 3סעיף 
29 Go צורף 4סעיף 
30 Go ציון פרטים 5סעיף 
30 Go משלוח טובין 6סעיף 
30 Go תוספת ב
30 Go הגדרות 1סעיף 
30 Go חובת ניהול מערכת חשבונות 2סעיף 
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3

*1973- ראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"גהו

.626עמ' 21.1.1973מיום 2958ק"ת תשל"ג מס' רסמו פו*

.1973- "גהוראות תשל–1377עמ' 20.5.1973מיום 3010ק"ת תשל"ג מס' קנו ות

1800עמ' 22.5.1975מיום 3341מס' . 1974- הוראות תשל"ה–509עמ' 19.12.1974מיום 3270ת תשל"ה: מס' "ק
–2469עמ' 13.8.1975ם יומ3384מס' לענין הוראות מעבר (תוקנו 14; ר' סעיף 1975-) תשל"ה2הוראות (מס' –

) (תיקון 2הוראות (מס' –770עמ' 1.1.1976מיום 3455ס' תשל"ו מק"ת. 1975- ) (תיקון) תשל"ה2הוראות (מס' 
הוראות (מס' –2008עמ' 1.7.1976מיום 3554מס' . 1976- ) תשל"ו3להוראות (מס' 2בסעיף 1976- ), תשל"ו2מס' 

).1976-) תשל"ו5להוראות (מס' 17בסעיף 1976- ), תשל"ו3) (תיקון מס' 2

–317עמ' 10.1975.30מיום 2134מס' . 1975-הוראות תשל"ו–52עמ' 12.9.1975מיום 3398מס' :ת תשל"ו"ק
מיום 3490מס' . 1976- ) תשל"ו3הוראות (מס' –770עמ' 1.1.1976מיום 3455מס' . 1975-) תשל"ו2הוראות (מס' 

) 5הוראות (מס' –1994עמ' 1.7.1976מיום 3554מס' .1976- ) תשל"ו4הוראות (מס' –0211עמ' 3.1976.11
) 5הוראות (מס' –369עמ' 17.11.1976מיום 3619תשל"ז מס'ק"תלענין תחילה (תוקנו 16; ר' סעיף 1976-תשל"ו

).1976-להוראות תשל"ז5בסעיף 1976-(תיקון) תשל"ז

ק"ת ת"ט (לענין תחילה6סעיף ; ר' 1976-הוראות תשל"ז–369עמ' 17.11.1976מיום 3619תשל"ז מס'ק"ת
.)1488עמ' 3998מס' תשל"ט

.1978- הוראות תשל"ח–1028עמ' 2.4.1978מיום 3833תשל"ח מס'ק"ת

.1978- הוראות תשל"ט–426עמ' 31.12.1978מיום 3928תשל"ט מס'ק"ת

מס' ט"ת(לענין הוראות מעבר11סעיף ; ר'1980-הוראות תש"ם–697עמ' 1.1.1980מיום 4073תש"ם: מס'ק"ת
-תיקון) תש"םהוראות (–878עמ' 31.3.1981מיום 4218ק"ת תשמ"א מס'. תוקנו 978עמ' 7.2.1980מיום 4088
; 1980- ) תש"ם2הוראות (מס' –976עמ' 7.2.1980מיום 4088מס'. )1981- להוראות תשמ"א17בסעיף 1980

.1.4.1980תחילתן ביום 

.לענין תחילה18; ר' סעיף 1981- הוראות תשמ"א–780עמ' 31.3.1981מיום 4218ק"ת תשמ"א מס'

.1982-הוראות תשמ"ב–924עמ' 30.4.1982מיום 4341תשמ"ב מס'ק"ת

מיום 4481מס'. 1.4.1983; תחילתן ביום 1983-הוראות תשמ"ג–1070עמ' 1.4.1983מיום 4478תשמ"ג מס'ק"ת
עמ' 15.5.1983מיום 4494מס'. 1983נת המס ; תחילתן מש1983- ) תשמ"ג2הוראות (מס' –1085עמ' 8.4.1983

.1983- ) תשמ"ג3הוראות (מס' –1328

.לענין תחילה16; ר' סעיף 1984- אות תשמ"דהור–1219עמ' 1.4.1984מיום 4613תשמ"ד מס'ק"ת

.1.4.1985; תחילתן ביום 1985- הוראות תשמ"ה–1260עמ' 16.5.1985מיום 4802תשמ"ה מס'ק"ת

מיום 4930מס'. 1.4.1986; תחילתן ביום 1985- הוראות תשמ"ו–255עמ' 9.12.1985מיום 4880תשמ"ו מס'ק"ת
1225עמ' 19.8.1986מיום 4958מס'לענין תחילה. 13; ר' סעיף 1986-) תשמ"ו2הוראות (מס' –850עמ' 1.5.1986

.1986- ) תשמ"ו4הוראות (מס' –1514עמ' 1.10.1986מיום 4973מס'. 1986- ) תשמ"ו3הוראות (מס' –

מיום 5055מס'. 1.1.1987; תחילתן ביום 1986- הוראות תשמ"ז–256עמ' 30.12.1986מיום 4992תשמ"ז מס'ק"ת
.1.1.1988; תחילתן ביום 1987-תשמ"ז) 2הוראות (מס' –1358עמ' 23.9.1987

.1.1.1988; תחילתן ביום 1988-הוראות תשמ"ח–517עמ' 25.2.1988מיום 5087תשמ"ח מס'ק"ת

.לענין תחולה16; ר' סעיף 1988-הוראות תשמ"ט–74עמ' 30.9.1988מיום 5139תשמ"ט מס'ק"ת

מיום 5286מס'. לענין תחילה12; ר' סעיף 1989- הוראות תש"ן–139עמ' 14.12.1989מיום 5233תש"ן מס'ק"ת
.1990- ) תש"ן2הוראות (מס' –979עמ' 16.8.1990

–616עמ' 20.2.1991מיום 5335מס'. 1990- הוראות תשנ"א–11עמ' 27.9.1990מיום 5297תשנ"א מס'ק"ת
.)734עמ' 12.2.1991מיום 5340מס' לענין תחילה (ת"ט 17; ר' סעיף 1991-) תשנ"א2הוראות (מס' 

5404מס' . 1.1.1992; תחילתן ביום 1991- הוראות תשנ"ב–318עמ' 20.10.1991מיום5392ת תשנ"ב: מס' "ק
מיום 5420מס' (ת"ט 1.1.1992תחילתן ביום ; 1991- ב) תשנ"2הוראות (מס' –522עמ' 16.12.1991מיום 

).754עמ' 18.2.1992

.1.1.1993ביום ן תחילת; 1992- נ"גהוראות תש–183עמ' 15.12.1992מיום 5486ת תשנ"ג מס' "ק

.1.1.1994תחילתן ביום ; 1993-הוראות תשנ"ד–239עמ' 11.199328.מיום 5564ת תשנ"ד מס' "ק

מיום 5668מס' . 1.1.1995תחילתן ביום ; 1994-הוראות תשנ"ה–381עמ' 4.12.1994מיום 5642שנ"ה: מס' ת ת"ק
ודשים מיום פרסומן.חשלושהתחילתן; 1995- ) תשנ"ה2הוראות (מס' –1215עמ' 9.3.1995

.1.1.1996תחילתן ביום ; 1995- הוראות תשנ"ו–183עמ' 1.12.1995מיום 5717' ת תשנ"ו מס"ק

.1.1.1997תחילתן ביום ; 1996- תשנ"זהוראות–187עמ' 3.12.1996מיום 5797ת תשנ"ז מס' "ק

.1.1.1998תחילתן ביום ; 1997- "חהוראות תשנ–77עמ' 17.11.1997מיום 5861ת תשנ"ח מס' "ק

.1.1.1999תחילתן ביום ; 1998- הוראות תשנ"ט–229עמ' 8.12.1998מיום 5940' תשנ"ט מסת"ק

.לענין תחילה21; ר' סעיף 1999- הוראות תש"ס–206עמ' 30.12.1999מיום 6012ת תש"ס מס' "ק

2002-הוראות תשס"ג
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לפקודת מס הכנסה, אני מורה לאמור:130בתוקף סמכותי לפי סעיף 
ק א': כלליפר

–בהוראות אלה .1

א לפקודה;3כהגדרתו בסעיף –"אזור" 

ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם -"מערכת חשבונות" 
ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת;

מערכת חשבונות, או חלק ממנה, המנוהלת באמצעות -נות ממוחשבת" "מערכת חשבו
, לרבות תוכנה, טבלאות עזר ואמצעי 36מחשב בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ה' שבסעיף 

איחסון ממוחשבים ולמעט קובץ זמני; ולגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת 
- 36ת ממוחשבת כאמור בנספח ה' שבסעיף רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונו

) בנספח ה' 4רישומה של תוכנה, כאמור בסעיף (ג)(המנהל; ביטל המנהלובלבד שנרשמה על ידי 
ביטול הרישום), יראו בה מערכת חשבונות ממוחשבת לגבי לקוחות שרכשו את -האמור (להלן 

דשים לאחר ביטול הרישום;התוכנה לפני ביטול הרישום, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חו

פנקסים אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה;-"ספר חשבון" 

;כרטסת או קובץ קבועפנקס שבו נרשמו פעולות, לרבות -"ספר" 

קבוצת רשומות של מערכת חשבונות ממוחשבת;-"קובץ" 

קובץ אשר מתקיימים בו כל אלה:-"קובץ קבוע" 

אין אפשרות למחוק רשומה בו;)1(

מטי במספור עוקב, כשרצף המספרים הרשומות בו מוספרו באופן אוטו)2(
העוקבים נשמר מעיבוד לעיבוד במשך שנת המס;

אינו קובץ זמני;)3(

קובץ המשמש כטיוטה בלבד;-"קובץ זמני" 

-"ספר כרוך" 

פרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו; אוספר שהוא כרוך, ודפיו מוספרו במס(א)

דפים כרוכים בפנקס בעת הרישום, שכולם מוספרו במספרים עוקבים לפני (ב)
התחלת השימוש בו, ובלבד שכאשר נתלש דף ישאר העתק הימנו כרוך ונושא מספר 

זהה למספר הדף שנתלש; או

קובץ קבוע;(ג)

תעוד פנים ותעוד חוץ;-"תעוד" 

ידי הנישום, או מטעמו;-רישום בגין פעולה שנעשתה על-"תעוד פנים" 

ואולם טעמו מגורם חוץידי הנישום או מ-רישום בגין פעולה, שנתקבל על-"תעוד חוץ" 
;רישום שהוא מסמך ממוחשב בלבד–אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב 

.7.20021.תחילתן ביום ; 2002-הוראות תשס"ב–659עמ' 28.4.2002מיום 6163ת תשס"ב מס' "ק

–455עמ' 21.1.2003מיום 6222מס' . 2002- הוראות תשס"ג–42עמ' 30.9.2002מיום 6199ק"ת תשס"ג: מס' 
) 3הוראות (מס' –795עמ' 26.6.2003מיום 6245מס' . 1.1.2003; תחילתן ביום 2003-) תשס"ג2הוראות (מס' 

.2003- תשס"ג

–032עמ' 29.1.2004מיום 6289מס' . 2003- הוראות תשס"ד–106עמ' 28.12.2003מיום 6280ק"ת תשס"ד: מס' 
.2004-) תשס"ד2הוראות (מס' 

לענין תחילה ותחולה.3; ר' סעיף 2006- הוראות תשס"ו–1033עמ' 2.8.2006מיום 6504ק"ת תשס"ו מס' 

.1.1.2007; תחילתן ביום 2006- הוראות תשס"ז–22עמ' 27.9.2006מיום 6521ק"ת תשס"ז מס' 

.1.1.2010; תחילתן ביום 2009- הוראות תש"ע–281עמ' 21.12.2009מיום 6838ק"ת תש"ע מס' 

ק"ת ת"ט .1.1.2013; תחילתן ביום 2012-הוראות תשע"ג–364עמ' 27.12.2012מיום 7196ק"ת תשע"ג מס' 
.882עמ' 14.3.2013מיום 7232תשע"ג מס' 

1990-נ"אתשראות הו
2002-ס"בשהוראות ת

2006-הוראות תשס"ו

1990-נ"אתשראות הו
) 3הוראות (מס' 

2003-תשס"ג

1990-נ"אתשראות הו

1990-נ"אתשראות הו

1990-נ"אתשראות הו

1990-נ"אתשראות הו

) 2הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

דרותהג

1990-נ"אתשראות הו
2002-ס"בשהוראןת ת

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג
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העברת רשומות לקובץ קבוע או לקבצים –במערכת חשבונות ממוחשבת "רישום" 
;קבועים

מסמך שמתקיים בו כל אחד מאלה:–"מסמך ממוחשב" 

הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים;)1(

שרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, של הוא חתום בחתימה אלקטרונית מאו)2(
עורך התיעוד;

(נמחקה);)3(

;2001-כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א–"חתימה אלקטרונית מאובטחת" 

;2001-כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א–"חתימה אלקטרונית מאושרת" 

כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, -"תקבול" 
ל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו;או בכרטיס אשראי, שקיב

-שראי או כרטיס בנק, כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"וכרטיס א-"כרטיס אשראי" 
1986 ;

ל הרכוש, על ההון, על ההתחייבויות או על התוצאה כל פעולה המשפיעה ע-"פעולה" 
העסקית של עסקו של הנישום, לרבות תקבול, מכירה או מתן שירות, משלוח טובין והובלת טובין;

לרבות משלח יד;-"עסק" 

ן שותפים העובדים בעסק;לרבות הבעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכ-"מועסק" 

-לענין זה 

חניך, או מי שעובד לא יותר מארבע שעות ביום, ייחשב לחצי מועסק;(א)

מי שעבד בעסק חלק משנת המס, ייחשב לחלק ממועסק, כיחס תקופת עבודתו (ב)
לשנה שלמה;

אחד מאלה:-"מחזור" 

ם עקיפים, בשנת המס לרבות מסי-סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים (א)
השנה -הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן 

ומחולק למספר חודשי 12-הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב
פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין.

לרבות חלק מחודש.-"חודש" -לענין זה 

אחד מאלה, לפי הסכום -שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת לגבי נישום (ב)
הגבוה שביניהם:

הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא )1(
מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת 

ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;

מור בסעיף קטן (א);הסכום הא)2(

שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף שנערכה -נין זה, "שומה סופית" לע
לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.

אחד מאלה:-לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת (ג)

לעליית המדד, מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם)1(
מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד 

למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת;

אומדן המחזור -לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת )2(
או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם.

לרבות שיק שקיבל הנישום ושהתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו;-"מזומן" 

סרט ביקורת של קופה רושמת או של מכונה להוצאת כרטיסי -"סרט קופה רושמת" 
נסיעה;

1988-מ"טתשראות הו

1978- ל"טתשראות הו
)3ראות (מס' הו

1983-מ"גתש

)2ראות (מס' הו
1991-נ"אתש

) 3ראות (מס' הו
2003-תשס"ג

1985-מ"ותשראות הו
1999-ראות תש"סהו

1999-ראות תש"סהו

1985-מ"ותשראות הו

)3ראות (מס' הו
1983-מ"גתש

)2ראות (מס' הו
1987-מ"זתש

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 3(מס' הוראות
2003-תשס"ג

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

)4ראות (מס' הו
1986-מ"ותש
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לצו תעריף המכס והפטורים ומס 84.70.5000קופה רושמת על פי פרט -"קופה רושמת" 
;36, העונה על כל התנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 1990-קניה על טובין, תשנ"א

תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי שיטה המאפשרת את איתור התיעוד, –עוד חוץ" י"תיק ת
אמצעי אחסון ממוחשב המאפשר את איתור התיעוד לפי שיטה –ואם הוא מסמך ממוחשב 

;כאמור

רישום פעולות שנעשה באופן עקבי, בספר כרוך, או בכרטסת המהווה -"רישום שיטתי" 
תי נפרד ממערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה;חלק בל

ת מחשב;הדפסה בבית דפוס לרבות הדפס-"דפוס" 

;1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-"חוק מע"מ" 

כמשמעותה בחוק מע"מ.- "חשבונית מס" 

ת בהוראות אלה החלה עליו, ובהתאם ספישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התונ)(א.2
אות אלה; הוראה זו לא תחול על נישום שלא היתה לו, בשנת המס, הכנסה לפי סעיף רלאמור בהו

למעט הכנסה שנתקיימו לגביה כל -) לפקודה 1(2סה" לפי סעיף ) לפקודה; לענין זה, "הכנ1(2
אלה:

-, או, באישור פקיד השומה 40%-נוכה ממנה מס במקור בשיעור שאינו נמוך מ)1(
;30%-בשיעור שאינו נמוך מ

לפקודה, הוצאות שהוצאו ביצורה;17הוא לא תבע בניכוי, לפי סעיף )2(

תשלום מס ערך מוסף חלה על מקבל ההכנסה היא ממתן שירותים וחובת)3(
.1976-א לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו6השירותים שמכח תקנה 

נישום שבשל חלקים שונים של עסקו חלות עליו תוספות שונות להוראות אלה חייב (ב)
לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת המתייחסת לחלק שהוא עיקר עסקו בתיאומים סבירים 

חשב בתוספות האחרות החלות עליו.בנסיבות אותו עסק בהת

, חל 1976-) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו3(31, עוסק זעיר שסעיף 2ור בסעיף על אף האמא.2
עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

שוברי קבלה או ספר פדיון יומי;)1(

תיק תיעוד חוץ.)2(

נישום אשר מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של עסקו מבקש הקלות בניהול מערכת (א).3
החשבונות לפי הוראות אלה, יפנה לפקיד השומה בבקשה מנומקת שבה יפרט את ההקלות 

המבוקשות.

ום לפקיד השומה בבקשה כאמור בדואר רשום שלושה חדשים או יותר פנה ניש)1((ב)
לפני תחילת שנת מס פלונית, ולא קיבל את החלטתו עד תחילת אותה שנת מס, תיראה 

ידי פקיד השומה לאותה שנת מס בלבד;-בקשתו כמאושרת על

), ולא קיבל החלטתו של 1פנה נישום בדואר רשום אחרי המועד האמור בפסקה ()2(
יד השומה תוך ארבעה חדשים מיום הגשת הבקשה, תיראה בקשתו כמאושרת פק

מתום ארבעת החדשים כאמור ועד תום שנת המס.

ובהתאם להקלות שאישר לו פקיד 2נישום אשר ניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף (ג)
כפי השומה, או נישום אשר פנה לפקיד השומה כאמור בסעיף קטן (ב), ורואים בקשתו כמאושרת

ובהתאם להקלות המפורטות 2), וניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2) או (1שנקבע בפסקאות (
בבקשתו, יראוהו כאילו ניהל מערכת חשבונות לפי הוראות אלה.

נתגלתה סטיה מהוראות אלה, שאינה מהותית לענין קביעת הכנסתו של הנישום, לא (ד)
יטת ניהול הפנקסים.קיום הכללים לש-יראו בסטיה זו בלבד אי

לענין הוראות אלה, יראו עסק ששותפים בו מספר בני אדם כאילו הוא כולו שייך לכל אחד .4
מהשותפים.

עוד': תק בפר

–ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול תעוד פנים שהוא שובר קבלה(א).5

מספר עוקב;)1(

)2ראות (מס' הו
1991-נ"אתש
1999-ראות תש"סהו

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

1984- מ"דתשראות הו

1990-אנ"תשראות הו

1990-נ"אתשראות הו

1990-נ"אתשראות הו

רכת מעבת ניהול חו
חשבונות

)2ראות (מס' הו
1987-מ"זתש
)2ראות (מס' הו

1990-"ןתש
)2ראות (מס' הו

1995-נ"התש

הול מערכת ני
סק עובונות בידי חש

זעיר
)2ראות (מס' הו

1995-נ"התש

ור וסטיות פט
מהותיות-לא
)2ראות (מס' הו

1991-נ"בתש

תף בשותפותשו

בר קבלהשו
1978- ל"טתשראות הו
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החברות, או שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם)2(
מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום 

;1975-כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

תאריך;)3(

שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן; היה מענו של )4(
אין חובה לציינו;-המשלם ידוע לנישום 

סכום התקבול;)5(

מהות התקבול, או ציון החשבון שאותו יש לזכות;)6(

., אלא אם כן נשלחה נקבלה כמסמך ממוחשבחתימת המקבל)7(

ניתן שובר קבלה בעד שטר או שיק, יכללו בו בנוסף לאמור פרטים מזהים; מספר (ב)
השטר או השיק, שם הבנק וסניפו, זמן הפרעון או כיוצא באלה.

ושתמורתה סולקה במלואה סמוך למסירת הטובין 9פי סעיף -חשבונית שנערכה על(ג)
או לגמר השירות וצוינו עליה המלה "נפרע" והפרטים הנדרשים בסעיף קטן (ב), תשמש גם כשובר 

קבלה; חשבוניות שנערכו כאמור ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

עותק אחד משובר הקבלה יימסר למשלם.(ד)

–יון יומי יהיה ספר כרוך, ויכלול תעוד פנים שהוא ספר פד(א).6

שם הנישום;)1(

התאריך בתחילת כל יום;)2(

סכום כל תקבול בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי או )3(
ל שנתקבל בשל חוב, בשל מכר או שירות או מסים מסים עקיפים וכן סכום כל תקבו

עקיפים; אין חובה לרשום בספר פדיון יומי סכומים שקבלתם נרשמה בשובר קבלה, 
או בחשבונית, או ישירות בספר קופה, או בספר תקבולים ותשלומים במועדים שבהם 
היו חייבים רישום בספר פדיון יומי; ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של 
הנישום, או נשלחו מעסקו טובין שמכר, יירשם ליד סכום התקבול שם הלקוח והמען 

שבו ניתן השירות, או אשר אליו נשלחו הטובין;

סיכום בדיו של כל התקבולים, אשר ייעשה בסוף אותו יום, או למחרתו בבוקר.)4(

ר, כגון בספר הפדיון היומי יצויינו פרטים מזהים של שיקים שקבלתם נכללה בספ(ב)
מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך, או תיערך עם סיכום הפדיון היומי, רשימה נפרדת של 

השיקים בציון הפרטים המזהים כאמור.

(בוטל).א.6

של סכום כל תקבול תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד)1((א).7
שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי, וכן סכום כל תקבול שנתקבל 

.36לנספח א' שבסעיף 1בגין חוב בשל מכר או שירות, ואת הפרטים שבסעיף 

תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תשלום )2(
החזר לפי –ה; לענין זה, "החזר דמי מכלי משקה" לצרכן בעבור החזר דמי מכלי משק

.1999-לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט6סעיף 

אין חובה שסרט הקופה הרושמת, פרט לסרט ביקורת של מכונה להקצאת כרטיסי (ב)
נסיעה, יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט 

מת.הקופה הרוש

עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת, תיערך רשימת השיקים שקבלתם נכללה (ג)
בסרט, בציון פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק, מספר החשבון של המושך, שם הבנק שעליו נמשך 

וסניפו, ותאריך הפרעון.

ביום אם בקופה הרושמת מונה הרקות חזותי בלבד, יצויין על סרט הקופה הרושמת,(ד)
הראשון של שנת המס, המספר הסידורי של מונה ההרקות.

בעסק שבו מתבצעות מכירות וניתנים שירותים, תבוצע הפרדה רישומית בסרט הקופה (ה)
הרושמת בין תקבולים בעבור השירותים לבין תקבולים בעבור המכירות ולגבי תקבול אחד בעבור 

בול כאמור.שירותים ומכירות, תיעשה הפרדה של חלקי התק

)2ת (מס' וראהו
1975-ל"ותש

1989-"ןתשהוראות 

1985-מ"ותשראות הו

1985-מ"ותשראות הו

ר פדיון יומיספ
)5ראות (מס' הו

1976-ל"ותש

1980-"םתשראות הו
1999-ות תש"סראהו

)5ראות (מס' הו
1976-ל"ותש

שמתרוט קופה סר
)2ראות (מס' הו

1991-נ"אתש
2002-תק' תשס"ג

1999-ראות תש"סהו

2002-תק' תשס"ג

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

)2ת (מס' וראהו
1975- ל"התש
)5ראות (מס' הו

1976-ל"ותש
1984- הוראות תשמ"ד
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תעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי .8
בעסקו של הנישום, לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו 

–כלול כה חשבונית באותו מועד וישל אדם אחר, אלא אם נער

שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר )1(
האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס 

;1975-ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

תאריך המשלוח;)2(

אין חובה לציינו;-נו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום שם הלקוח ומע)3(

תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף )4(
שם יצרן הטובין, ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;:36

היחידה שלפיה נמדדת הכמות;)5(

הכמות;)6(

נישום או אדם מטעמו.חתימת ה)7(

תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

מתן שירות בנפרד, או למספר תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או (א).9
–אותו לקוח ויכלול מכירות ל

שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, )1(
או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום 

פוס;, הכל בד1975-כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

התאריך;)2(

מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח )3(
הטובין;

שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן, אלא אם כן על )4(
המכירה חל מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו 

אין חובה לציינו;-של הלקוח ידוע לנישום 

תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין )5(
יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע 36המפורטים בנספח ג' שבסעיף 

על המוצר על ידי היצרן;

היחידה שלפיה נמדדת הכמות;)6(

הכמות;)7(

ם שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;מחיר היחידה, למעט מקרי)8(

סכום החשבונית.)9(

הוצאה חשבונית או חשבונית מס לגבי מכירה שקבלת תמורתה נרשמה בסרט קופה (ב)
רושמת, יצויין בחשבונית או בחשבונית המס מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותו 

תקבול.

, 1968-מעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"חכרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמש(ג)
ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה, אם נתמלאו בהם כל אלה:

הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים )1(
לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי 

תלישת הכרטיס;

צויינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך על כל כרטיס י)2(
, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות 1975-מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים -) לא יחולו על בעלי בתי1הוראות פסקה ()3(
ובתנאים אשר יקבע, ובלבד שבעלי בתי המנהללצורך זה להם על ידי אדם אשר יאשר

הקולנוע ינהלו:

דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו (א)

ודת משלוחתע
)3ראות (מס' הו

1983-מ"גתש
1985-מ"ותשראות הו

בוניתחש
1978- ל"טתשראות הו
1984- מ"דתשראות הו

)2ראות (מס' הו
1975-ל"ותש

1984- מ"דתשהוראות 
1989-"ןתשהוראות 

1999-הוראות תש"ס
1984- מ"דתשראות הו

1990-נ"אתשראות הו

1984- מ"דתשראות הו
1990-נ"אתשראות הו

2006-הוראות תשס"ו

)2ראות (מס' הו
1975- ל"התש
)5ראות (מס' הו

1976-ל"ותש
1984- הוראות תשמ"ד

1984- הוראות תשמ"ד

1985-הוראות תשמ"ו

) 2הוראות (מס' 
1975- תשל"ה

) 5הוראות (מס' 
1976-תשל"ו

1984- הוראות תשמ"ד
1990-הוראות תשנ"א

1984- הוראות תשמ"ד

1984- הוראות תשמ"ד

1984- הוראות תשמ"ד

1984- תשמ"דהוראות 

1984- הוראות תשמ"ד
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באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.(ב)

ושובר קבלה אם יתמלאו לגביו כל אלה:כרטיס להולכת נוסעים ייחשב לחשבונית(ד)

הכרטיס יכלול:)1(

-שם הנישום ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ (א)
הכל בדפוס;

בדפוס;-מספר סידורי עוקב (ב)

מחיר הכרטיס כולל מס ערך מוסף.(ג)

שלגביה ינוהל רישום תנועת המלאי של הכרטיסים בספר כרוך, או בכרטסת)2(
מנוהל אינדקס בספר כרוך.

תיעוד פנים שהוא הודעת זיכוי יכלול:(ה)

שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם )1(
החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר 

, הכל 1975-סף, תשל"והרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מו
בדפוס;

תאריך;)2(

שם הלקוח;)3(

מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת הזיכוי;)4(

הסיבה לשינוי סכום החשבונית;)5(

סכום החיוב או הזיכוי ללא מס ערך מוסף;)6(

דעת סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הו)7(
הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

סכום הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;)8(

.אלא אם כן נשלחה הודעת הזיכוי כמסמך ממוחשבחתימת הנישום או מטעמו)9(

–ויכלול 26אי ייערך כאמור בסעיף תעוד פנים שהוא רשימת מפקד המצ.10

מספר עוקב לכל גיליון;)1(

תאריך מפקד המצאי;)2(

המקום בו מוחסן המצאי;)3(

תיאורם של הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין; טובין מיושנים, )4(
מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו' וכן טובין השייכים לאחרים, יצויינו בסימון מתאים; 

מספר סידורי של המוצר יצויין שם היצרן ו36לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 
המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

היחידה שלפיה נמדדת הכמות;)5(

כמות הטובין;)6(

שמות הפוקדים;)7(

סכום החיוב או הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;)8(

חתימת הפוקדים על כל גיליון.)9(

ק ג': ספרי חשבוןפר

–ספר קופה יהיה (א).11

ספר כרוך; או)1(

1990-נ"אתשראות הו

1984- הוראות תשמ"ד
1990-נ"אתשראות הו

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

1990-נ"אתשתראוהו

1990-נ"אתשראות הו

1990-נ"אתשאות רהו
) 2הוראות (מס' 

2004-תשס"ד

צאיהמימת מפקד רש

1984- דתשמ"ראות הו

ר קופהספ
)5ראות (מס' הו

1976-ל"ותש

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

) 2הוראות (מס' 
1991-תשנ"א

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

1990-הוראות תשנ"א
) 2הוראות (מס' 

1991-תשנ"א
) 2הוראות (מס' 

2004-תשס"ד
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חשבון קופה במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.)2(

התיעוד והתאריך, ובאופן בספר הקופה יירשם כל תקבול וכל תשלום בציון )1((ב)
שניתן יהיה לקבוע מתוכו ומתוך התעוד שטרם נרשם בו את היתרה, ולתאם יתרה זו 
עם הקופה בעין; כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק 

ושם הבנק שעליו נמשך;

רושמת, ), נישום המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה 1על אף האמור בפסקה ()2(
ירשום בספר הקופה את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה 

הרושמת בלבד;

), נישום המפקיד בבנק את כל תקבוליו, או תקבולים 1על אף האמור בפסקה ()3(
מסוג מוגדר במלואם ביום קבלתם, או למחרתו אינו חייב לרשום תקבולים אלה בספר 

ממערכת החשבונות את העתקי החשבונות שקיבל הקופה, ובלבד ששמר כחלק
מהבנק, ובתנאי שקיים שיטה לתיאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה 

בבנק.

ספר קופה, למעט חשבון קופה, יוחזק במקום החזקת המזומנים, ובלבד שמותר יהיה (ג)
להוציאו באופן ארעי לצורך רישום, התאמה ובדיקה.

ר הקופה יסוכמו בדיו, ולפחות בסוף כל חודש תירשם היתרה בדיו.הדפים בספ(ד)

–ספר תקבולים ותשלומים יהיה (א).12

ספר כרוך; או)1(

חשבון תקבולים ותשלומים במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות )2(
הכפולה.

בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות (ב)
לים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים, כגון מספר העסקיות בציון התעודה והתאריך. כללו התקבו

השיק ושם הבנק שעליו נמשך.

תקבול שממנו נוכה מס במקור יירשם בסכום הכולל את הסכום שנוכה במקור, אלא (ג)
אם כן כוללת מערכת החשבונות של הנישום רישום שיטתי של הניכויים במקור, המאפשר איתור 

התקבולים שמהם נוכו.הדדי של הניכויים במקור ושל 

על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנישום המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת (ד)
החשבונאות הכפולה, לא לרשום בספר תקבולים ותשלומים תשלום בשיק המשוך מחשבונו בבנק.

על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר פדיון יומי, או סרט קופה רושמת (ה)
ום בספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה ירש

הרושמת בלבד.

בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יירשמו בספר תקבולים ותשלומים בטורים נפרדים, או (ו)
בסימול מיוחד:

תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים, או למכירת נכסים אשר )1(
ו, או נועדו לשמש לנישום בעסקו;שימש

תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל של העסק.)2(

הדפים בספר תקבולים ותשלומים יסוכמו בדיו.(ז)

אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המפקיד את כל תקבוליו בבנק ביום קבלתם או -על(ח)
לומים מכירות וקניות בהתאם לחשבוניות שנערכו למחרתו, רשאי לרשום בספר תקבולים ותש

ושנתקבלו, ובלבד שיתמלאו כל אלה:

לגבי כל התקבולים ייערך תעוד מתאים כנדרש בהוראות אלה;)1(

התקבולים כאמור יופקדו בחשבון העסקי של הנישום בלבד;)2(

העתקי החשבונות שקיבל הנישום מהבנק יישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת )3(
בונותיו;חש

תקויים שיטה לתאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.)4(

)5ראות (מס' הו
1976-ל"ושת

1999-ראות תש"סהו

ר תקבולים ספ
שלומיםות

)2ראות (מס' הו
1975- ל"התש

) 5הוראות (מס' 
1976-תשל"ו

1981-מ"אתשראות הו
1999-הוראות תש"ס

1981-מ"אתשאות הור
)3ראות (מס' הו

1983-מ"גתש

)5ראות (מס' הו
1976-ול"תש

1981-הוראות תשמ"א

1981-אתשמ"ראות הו

)3ראות (מס' הו
1983-מ"גתש

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש

)5ראות (מס' הו
1976-ל"ותש

)5ראות (מס' הו
1976-ל"ותש

)5ראות (מס' הו
1976-ל"ותש

1981-הוראות תשמ"א

)5ראות (מס' הו
1976-ל"ותש

1981-הוראות תשמ"א
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ספר תנועת המלאי ינוהל לפי סוגי הטובין.(א).13

–בספר תנועת המלאי יירשמו (ב)

כמות הטובין בתחילת השנה;)1(

כל כניסת טובין אל העסק;)2(

כל יציאת טובין מהעסק;)3(

פעולות תיאום בציון הסבר;)4(

כמות הטובין בסוף השנה.)5(

הרישום בספר תנועת המלאי יכלול את תאריך, ציון התעוד, היחידה שלפיה נמדדת (ג)
הכמות והכמות.

–ספר כניסת טובין יהיה (א).14

ספר כרוך; או)1(

חשבון במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.)2(

–ירשם כל כניסת טובין לעסק בציון בספר כניסת טובין ת(ב)

תאריך כניסת הטובין;)1(

שם הספק;)2(

חוץ ובו פירוט הטובין, -פירוט הטובין וכמותם; נתקבל עם כניסת הטובין תעוד)3(
יצויין תעוד החוץ בלבד.

ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.(א).15

–בספר ההזמנות יירשמו (ב)

מספר סידורי של ההזמנה;)1(

תאריך קבלת ההזמנה;)2(

אין חובה לציינו;-ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום שם המזמין)3(

תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התעוד שבו נכלל )4(
התיאור האמור.
ק ד': נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתהפר

עליו תעוד הכלול במערכת החשבונות אשר נישום חייב לנהל ואשר פורט בתוספת החלה.16
א וכן תעוד שאינו כלול במערכת החשבונות של הנישום אך נערך על פי דרישת הספק 2או בסעיף 

או הלקוח ייערך כאמור בפרק זה ויכלול את הפרטים כנדרש בפרק ב' ובתוספת החלה עליו, ובלבד 
שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד אחר או בספר חשבון אם צויינו פרטים לאיתור 

וד האחר או ספר החשבון.התע

על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, תעוד פנים(א).17
–ייערך סמוך לביצוע הפעולה, אולם 

לגבי מכירה ניתן לערוך סמוך לביצוע הפעולה תעודת משלוח בתנאי )1(
לחוק מע"מ;46שהחשבונית תיערך במועדים שנקבעו בסעיף 

שירות בספר הזמנות סמוך לגבי שירות שניתן, אם נרשמה הזמנה לגבי אותו )2(
לחוק מע"מ;46לקבלתה, ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף 

לגבי שירות שניתן בחלקים, ייערך התיעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות )3(
עם גמר נתינתו.-שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו 

ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה; רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם, יערך (ב)
תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל -לענין זה, "תקבול בעקיפין" 

בבנק.

שוברי קבלה, תעודות זיכוי או תעודות משלוח יוכנסו לשימוש בספר כרוך;)1((א).18

חשבוניות יוכנסו לשימוש בספר כרוך או בסדרות שהודפסו במיוחד בשביל )2(
ידי בית הדפוס, בתנאי שקיימת שיטה -נישום כאשר המספרים העוקבים הודפסו עלה

שלפיה ניתן לעקוב אחר רציפות המספרים העוקבים של ההעתקים אשר נשארו 

לאיהמר תנועת ספ

ר כניסת טוביןספ

ר הזמנותספ

יכת תעודער
1981-"אמתשראות הו
)2ראות (מס' הו

1995-נ"התש

עודהתעד עריכת מו
1985-מ"ותשראות הו

) 3הוראות (מס' 
1986-תשמ"ו

1990-נ"אתשראות הו

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש

1999-אות תש"סורה

עוד בתהלי רישום נו
פנים

1984- מ"דתשראות הו
) 2הוראות (מס' 

2004-תשס"ד
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במערכת החשבונות;

) ימוספרו בצורה שישמר רצף 2(-) ו1הדפים בפנקסי התעוד כאמור בפסקאות ()3(
יחזור מספר עוקב על עצמו בשנת מס אחת.המספרים העוקבים מפנקס לפנקס ולא 

–תיעוד פנים ייערך (ב)

באופן שההעתק אשר נשאר במערכת -במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת )1(
החשבונות יהיה קריא;

באופן המאפשר הפקה זמינה של העתק קריא, -במערכת חשבונות ממוחשבת )2(
הזהה במהותו למקור בציון המלה "העתק".

יישמר ההעתק, ואם טרם הוצא המקור מרשות -וטל תעוד המפורט בסעיף זה ב(ג)
הנישום יישמר גם המקור.

סרט קופה רושמת ייערך בהתאם לנהלי הפעלת קופה רושמת המפורטים בנספח ב' בסעיף א.18
36.

נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד (א)ב.18
מאלה:

;5שובר קבלה, כאמור בסעיף )1(

(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;9חשבונית כאמור בסעיף )2(

(ה);9הודעת זיכוי כאמור בסעיף )3(

א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), 9נה חשבונית מס, כאמור בתק)4(
למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;1976-התשל"ו

ובלבד ששלחם כמסמך ממוחשב, עליו נכתבו בצורה בולטת לעין המילים מסמך 
ממוחשב, אשר נוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב או שנוצר בהפקה אוטומטית 

נותיו ובלא הקלדה נוספת, למעט צירוף מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבו
החתימה האלקטרונית המאובטחת או החתימה האלקטרונית המאושרת, לפי הענין, 
ולמעט צירוף המילים מסמך ממוחשב; שלח הנישום שובר קבלה במסמך ממוחשב 

(ד) כאילו מסר למשלם עותק משובר הקבלה.5כאמור, יראו לענין סעיף 

מכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, נישום המבקש לשלוח מס(ב)
לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.

המסמך הממוחשב יישלח רק למי שהביע את הסכמתו, בכתב או באופן ממוחשב (ג)
לקבל מסמכים ממוחשבים מאותו שולח, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל 

ממוחשבים בכתב או באופן ממושחב; הנישום ישמוא את ההסכמה את הסכמתו לקבלת מסמכים
או את ביטולה, לפי הענין, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלו.

נישום המבקש לשלוח מסמך ממוחשב חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יקבל (ד)
דדים את התקבול בשל הפעולה באחד מאמצעים אלה בלבד, ובאופן המאפשר זהוים של הצ

לעסקה:

כרטיס אשראי של הלקוח כאשר השובר ערוך לפקודת הנישום;)1(

שיק משורטט על שם הלקוח, שנכתב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד;)2(

העברה ישירה מחשבון הבנק של הלקוח לזכות חשבון הבנק של הנישום הכלול )3(
במערכת חשבונותיו.

ספרי חשבון הכלולים במערכת החשבונות שנישום חייב לנהל ואשר פורטו בתוספת (א).19
החלה עליו, ינוהלו כאמור בפרק ג' בתוספת, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד, 

בספר חשבון אחד אם צויינו פרטים לאיתור התעוד, או הרישום בספר החשבון האחר.או 

ניתן לרשום בספרי החשבון פעולות בסכום כולל של רשימה מרכזת אשר נערכה על (ב)
פי תעוד, ובלבד שהרשימה תישמר כחלק ממערכת החשבונות.

לה, יכלול במערכת נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפו(ג)
חשבונותיו כל חשבון בנק שלו הכולל פעולות שנעשו בעסקו.

1981-מ"אתשראות הו

1990-"אנתשראות הו

הלי רישום בסרט נו
קופה רושמת

)5ראות (מס' הו
1976-ל"ותש
)2ראות (מס' הו

1986-מ"ותש

נם וצורתם של תכ
רי חשבוןספ

)3ראות (מס' הו
1983-מ"גתש

כללים למשלוח 
מסמכים ממוחשבים

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד

) 2הוראות (מס' 
2004042-תשס"ד
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נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, יציין בכרטיס (ד)
חשבון של כל ספק את מספר הרישום כעוסק על פי חוק מע"מ של אותו ספק.

נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום שיטתי של שיקים שנתקבלו לפני (א)א.19
ההוראות לגבי רישום -שיקים ושטרות לקבל) -התאריך הנקוב בהם ושטרות שנתקבלו (להלן 

הרופא כמשמעותו בתוספת ו' תקבול במזומן בספר הקופה, בספר תקבולים ותשלומים, או ביומן 
יחולו עליו אף לגבי שיקים ושטרות לקבל; נישום כאמור שאינו מנהל מערכת חשבונות לפי שיטת 

החשבונאות הכפולה, אינו חייב לרשום שנית את התקבול בשל פרעון שיק או שטר כאמור.

–בסעיף קטן זה )1((ב)

רת שווה כסף;מכר של טובין או מתן שירות תמו- "עסקת חליפין" 

לרבות שירות.-"שווה כסף" 

נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום עסקות חליפין בפנקסים )2(
המנוהלים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, ינהל רישום עסקות חליפין בספר כרוך;

רישום עסקת חליפין תמורת טובין או שירות ייעשה סמוך לביצוע הפעולה.)3(

–בסעיף קטן זה )1()(ג

נמחקה;-"חברת אשראי" 

לרבות ועד עובדים.-"מעביד" 

נישום המוכר טובין, או נותן שירותים תמורת התחייבות מעביד יראו ברישום )2(
התקבול שנתקבל מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות, או השירותים, אם 

נתמלאו כל אלה:

ופו, חשבונית למעביד ועד למועד זה ישמור יערוך לפחות אחת לחודש, בס(א)
בעסקו את שוברי המכירה;

ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין המעביד כחלק ממערכת (ב)
חשבונותיו.

ידי -פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-נישום המנהל מערכת חשבונות על(ד)
קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר

ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת -בשל שירות שניתן, שנתקבל על
חשבונותיו.

תקבול בשיק משורטט שכתוב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד ונקוב בו (ה)
הוא נוהג לקבל את תאריך הפרעון, שנתקבל מחוץ למקום העסק הקבוע או מחוץ למקום שבו

תקבוליו ייראוהו כנרשם במועד, אם הרישום נעשה בעת מסירת השיק במקום העסק הקבוע או 
במקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו, ולא יאוחר מהיום שלמחרת יום קבלתו.

במכירה קמעונית של עיתונים יומיים ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות (ו)
הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את מחיר המכירה של כל העיתונים אלה, אם רשם 

היומיים שסופקו למכירה באותו יום מיד עם הספקתם; החזרת עיתונים שלא נמכרו תירשם בספר 
השבועית עם סוכן פי ההתחשבנות-תקבולים ותשלומים כתשלום או כתקבול שלילי על

המערכת.

של כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס ייראה כרישום נאות של במכירה קמעונית )1((ז)
התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את 
סכום העמלה המגיעה לו מסוכן מפעל הפיס בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה 

ביום ההתחשבנות השבועית;

סי הגרלה של מפעל הפיס נישום שבחר לרשום את תקבוליו ממכירת כרטי)2(
), ינהל ספר כרוך, שבו תירשם בסוף כל יום כמות כרטיסי ההגרלה 1כאמור בפסקה (

למיניהם שטרם נמכרו;

כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן מפעל הפיס יישמרו כתעוד.)3(

בקבלה של טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו מן המהמרים ייראה כרישום )1((ח)
ת של התקבולים, אם רשם הנישום בתעוד שבו הוא רושם את תקבוליו, את סכום נאו

העמלה המגיעה לו מסוכן הספורטוטו או מסוכן מפעל הפיס, לפי הענין, בהתחשבנות 
השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

), 1נישום שבחר לרשום את תקבוליו מקבלת טופסי הימורים כאמור בפסקה ()2(

)2ראות (מס' הו
1991-נ"אתש

קאות עסהל רישום נו
ויימותמס
)5ראות (מס' הו

1976-ל"ותש
)3ראות (מס' הו

1983-מ"גתש
1985-מ"ותשראות הו

)3ראות (מס' הו
1983-מ"גתש

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש
)3ראות (מס' הו

1983-מ"גתש
1999-ראות תש"סהו

1999-ראות תש"סהו

)3ות (מס' הורא
1986-מ"ותש

) 3ראות (מס' הו
1986-תשמ"ו

1999-הוראות תש"ס

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש

1999-ראות תש"סהו

1999-ראות תש"סהו
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ינהל ספר כרוך שבו יירשם בסוף כל יום לגבי כל סוג של טופסי הימורים בנפרד 
המספר הסידורי האחרון שהוטבע על טופסי ההימורים;

כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן הספורטוטו או מפעל הפיס יישמרו )3(
כתעוד.

פסי הימורים של נישום שכל עיסקו מכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס וקבלת טו(ט)
), לפי הענין.2) או (ח)(2ספורטוטו ולוטו או אחת מהן, פטור מהוראות פסקאות (ז)(

במכירה קמעונית של טובין, או במתן שירות באמצעות מכונות אוטומטיות (י)
המופעלות על ידי מטבעות, יראה רישום בשובר קבלה של הסכום, שהוצא מדי פעם מקופת 

ה במועד, אם התקיימו כל אלה:המכונה, כרישום שנעש

המכונה מצויידת במונה, שאינו ניתן לאיפוס, או לשינוי לספירת המטבעות )1(
ת הפעולות השונות על פי מחיריהן;לסוגיהם שהוכנסו למכונה, או לספיר

בשובר הקבלה, שבו נרשם הסכום שהוצא מקופת המכונה יצויין זיהוי המכונה, )2(
קופה ושם האדם העורך את הרישום;מצב המונה בזמן פתיחת ה

פתיחת הקופה ורישום הכסף שהצטבר בה נערך לפחות אחת לחודש ביום )3(
האחרון בחודש;

לענין זה תיראה הקופה של המכונה האוטומטית כקופת העסק.)4(

נישום המשלם בעבור החזר דמי מכלי משקה, ומערכת חשבונותיו אינה כוללת סרט (א)ב.19
קופה רושמת, ירשום את ההחזר מיד עם תשלומו באחד מאלה:

בהודעת זיכוי;)1(

בספר כרוך אשר יכלול:)2(

שם הנישום;(א)

יום;התאריך בתחילת כל(ב)

סכום של החזר דמי מכלי משקה אשר יירשם בנפרד;(ג)

סיכום בדיו של כל החזרי דמי מכלי משקה אשר ייעשה בסוף אותו יום.(ד)

הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על נישום שבחר לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף (ב)
(ה) של תוספת ג'.2

).2(א)(7ו בסעיף כהגדרת–בסעיף זה, "החזר דמי מכלי משקה" (ג)

מי שחייב בניהול מערכת חשבונות לפי הוראות אלה, שקיבל הלוואה מתאגיד בנקאי כנגד ג.19
בעקיפין, ירשום בספר כרוך פיקדון ששימש כבטוחה או כערבות למתן אותה הלוואה, במישרין או

את פרטי הפיקדון, פרטי התאגיד הבנקאי, שם בעל הפיקדון, מספר החשבון, סכום ההלוואה 
וסכום הפיקדון.

–הרישום בספרי חשבון ייעשה .20

תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה;-בספר הקופה )1(

מיד עם קבלת ההזמנה;-בספר הזמנות )2(

30-בספר תקבולים ותשלומים, בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי לא יאוחר מ)3(
ואולם כניסת טובין שאין לגביה תיעוד חוץ ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה;

תירשם בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי סמוך לביצוע הפעולה;

סמוך לביצוע -בספרי חשבונות המפורטים בתוספת שלא נקבע בהם מועד לרישום )4(
הפעולה.

מערכת החשבונות תאפשר מעקב אחר כל רישום למקורותיו, איתור המרכיבים של כל (א).21
בספרי החשבון ואיתור התיעוד המתאים.סכום שנרשם 

הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית, או בערבית בכתב יד, בדיו, או בהדפסה (ב)
ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעפרון, בתנאי שייכתבו בדיו 

לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי.

הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי. היה התקבול במטבע שאינו ישראלי, .22
יצוין גם סוג המטבע והסכום ששולם באותו מטבע.

)3ראות (מס' הו
1986-מ"ותש

1988-מ"טתשאות רהו

נוהל רישום החזר דמי 
מכלי משקה
2002-תק' תשס"ג

רי פסבעדי רישום מו
חשבון

1999-ראות תש"סהו

1990-נ"אתשראות הו

פן הרישוםאו
1990-נ"אתשראות הו

1990-נ"אתשראות הו
1999-ראות תש"סהו

2006-הוראות תשס"ז

בע ישראלימט
1999-הוראות תש"ס

רישום הלוואה
2003-הוראות תשס"ד

)2ראות (מס' הו
1987-מ"זתש

)2ראות (מס' הו
1987-מ"זתש
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–תיקון, שינוי או ביטול ייעשה א)(.23

באופן שאפשר יהיה לקרוא את הרישום -חשבת במערכת חשבונות שאינה ממו)1(
המקורי;

באופן שהרישום המקורי -במערכת חשבונות ממוחשבת, להוציא תיעוד פנים )2(
והרישום המתוקן של הנתונים המחוייבים לפי פרק ג' יישמרו בספר כרוך;

ובלבד ששינוי בספרי חשבון של זיהוי החשבון, סכום הפעולה וסימן הפעולה ייעשה 
על ידי פעולה נוספת.

במערכת חשבונות ממוחשבת אין לתקן או לשנות תיעוד פנים, אלא באמצעות תיעוד (ב)
נוסף.

במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת אין לפסוח על דפים בפנקסי תיעוד וספרי חשבון (ג)
ואין לפסוח על שורות ולהמשיך ברישום באותו דף, אלא אם כן הועבר עליהם קו בדיו.

בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה א.23
סכום החשבונית מסיבה כלשהיא, ינהג הנישום כלהלן:

טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי )1(
, תבוטל החשבונית על ידי ציון 1976-לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו20כמשמעותו בתקנה 

המלה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;

יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:)2(

יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום (א)
אחרי סכום החשבונית:

;סכום החיוב או הזיכוי)1(

מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;)2(

הסיבה לשינוי הסכום;)3(

הסכום המתוקן;)4(

) לא יעלה על סכום החשבונית;1סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)((ב)

אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי (ג)
הנישום להוציא הודעת זיכוי;

, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום 2קוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה הוצאה לל)3(
המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת (א)
החשבונות של הנישום;

ולהוכחת ההמצאה הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה(ב)
ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה 

שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת 1,250שהחיוב במע"מ עולה על 
הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

;נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה(ג)

מאושרת של הלקוח, המאשר את ם בחתימה אלקטרונית נתקבל אישור חתו(ד)
קבלתה;

לרבות חשבונית מס.-לענין סעיף זה, "חשבונית" 

–ות ייעשה באופן המאפשר מעקב אחר סימול, רישום או מיון במערכת החשבונ.24

לפי הוראות אלה;המספרים העוקבים כאשר הם מחוייבים)1(

הרישומים מהתעוד לספרי החשבון ולהיפך;)2(

הרישומים מתעוד אחד למשנהו.)3(

מערכת החשבונות תוחזק במען העסק, כפי שציינו הנישום בדין וחשבון על ההכנסה, (א).25
ואולם בעסק שהיתה לו הכנסה או בכל מקום אחר אשר הנישום הודיע עליו בכתב לפקיד השומה

קה בישראל או באזור, למעט הכנסה שרואים אותה כאילו הופקה בישראל לפי הוראת סעיף שהופ
בכל מקום אחר בישראל או באזור שעליו –הכנסה מחברת משלח יד זרה) –) לפקודה (להלן 5(5

שוםילי רנה
1990-נ"אתשראות הו

1991-נ"בתשראות הו

בוניתחשהל תיקון נו
1990-נ"אתשראות הו

)2ראות (מס' הו
1991-נ"אתש
2009-ראות תש"עהו

מול הדדיסי

ירת מערכת שמ
שבונותהח

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 2הוראות (מס' 
2004-תשס"ד
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.הודיע הנישום לפקיד השומה

לק למרות האמור בסעיף קטן (א) מותר להוציא זמנית את מערכת החשבונות או ח(ב)
ממנה מן המען האמור, וזאת לשם ביקורת ספרים, השלמת רישומים, עיון, הצגה לצורך העסקים 

או מתן עדות.

מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, (ג)
.ה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחראו במשך שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנס

המוכר טובין, או הנותן שירותים תמורת סכום ששולם לו בכרטיס אשראי, נישום )1ג(
ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי כחלק ממערכת חשבונותיו.

מסמך ממוחשב ששלח או קיבל הנישום, חתום בחתימה אלקטרונית, יישמר באמצעי )2(ג
נות של הנישום. אחסון ממוחשבים, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבו

מקור תיעוד אשר מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים,(ד)
חוזים ופרוטוקולים, ב(א),18נסרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך ממוחשב, כאמור בסעיף 

במידה שנוהג הנישום לערכם או לקבלם, וכן תעוד ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי 
ות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח דין אחר, יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הורא

הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

–ניתן לשמור (ה)

מערכת חשבונות בצורת העתק צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים המקוריים )1(
;36ד' שבסעיף וביעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח 

תיעוד חוץ שהוא מסמך, כתוצר של סריקה ממוחשבת, אם התקיימו כל אלה:)2(

סריקת המסמכים המקוריים נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ו' (א)
;36שבסעיף 

קובץ המחשב שהוא תוצר הסריקה, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת (ב)
לכללים שנקבעו בנספח ז' החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם 

;36שבסעיף 

כהגדרתם בנספח ו' –לעניין זה, "מסמך", "סריקה ממוחשבת" ו"קובץ מחשב" 
.36שבסעיף 

במערכת חשבונות ממוחשבת ינהגו כך:(ו)

היא תישמר באמצעי אחסון ממוחשבים;)1(

בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות )2(
ממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות; גיבוי כאמור יישמר ה

במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת 
מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, ובלבד שאם היתה לו הכנסה שהופקה 

ר שהוא במקום כאמו–בישראל או באזור, למעט הכנסה מחברת משלח יד זרה 
בישראל או באזור בלבד;

תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס ופלט חזותי של מערכת החשבונות )3(
).2הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מהגיבוי כאמור בפסקה (

נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת המלאי יפקוד את המצאי ליום המאזן (א).26
של כל הטובין שבבעלותו או ברשותו, לרבות הטובין השייכים לאחרים.

נישום רשאי לפקוד את מצאי הטובין תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו (ב)
ולערוך לאחר מכן את התיאום הדרוש לקביעת ערך המלאי ליום המאזן, ובלבד שנישום הרוצה 
לערוך את מפקד המצאי יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או אחריו יודיע על כך בכתב מראש 

לפקיד השומה.

) נישום המנהל ספר תנועת המלאי בצורה המאפשרת 2כפוף לאמור בפסקה (ב)1((ג)
קביעת יתרות רשאי לפקוד את מצאי הפריטים השונים במועדים שונים במשך השנה, 
בתנאי שפקד כל פריט לפחות אחת לשנה, וערך רשימות מצאי של הפריטים שנפקדו 

והביא בחשבון את ליום המפקד או ציין את תוצאות המפקד בספר תנועת המלאי 
התיאומים הדרושים בעת עריכת רשימת המלאי ליום המאזן;

) 1בחר הנישום בשנת מס פלונית לפקוד את המצאי בהתאם לאמור בפסקה ()2(
יודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא יאוחר מתחילת שנת המס; פקיד השומה רשאי 

1999-ות תש"סארהו
) 2הוראות (מס' 

2003-תשס"ג

1981-מ"אתשראות הו
) 3הוראות (מס' 

2003-תשס"ג

2012-תשע"גראות הו

) 3ראות (מס' הו
2003-גתשס"

קד מפת יכהל ערנו
המצאי

1999-הוראות תש"ס
) 3הוראות (מס' 

2003-תשס"ג

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג
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כת מפקד המצאי תוך ארבעה חדשים מתחילת שנת המס להורות לו בכתב על ערי
(ב).-כאמור בסעיפים קטנים (א) ו

רשימת המלאי על פי סעיף קטן (א) תיערך על יסוד רשימת מפקד המצאי או (ד)
כהשלמתה, או על יסוד ספר תנועת המלאי במקרים שבהם בחר הנישום במפקד המצאי כאמור 

יחידה לצורך חישוב בסעיף קטן (ג); רשימת המלאי תכלול, בין היתר, את הכמויות ואת ערך ה
המלאי שבבעלות הנישום, וכן את הטובין שברשותו של הנישום השייכים לאחרים, וזאת בציון 

שמות הבעלים ומעניהם.
ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי:1ק דפר

–בפרק זה .27

תקבול או תשלום במזומן או בשיק;-"פעולה כספית" )1(

ספר כרוך, שבו תירשם בנפרד ובסדר כרונולוגי, כל פעולה כספית -"יומן העסק" )2(
לחובה או לזכות חשבון -בציון התיעוד והתאריך שבוצעה בקופה או בחשבון העסק בבנק

הקופה או חשבון הבנק, לפי הענין, ובמקביל תירשם בו אותה פעולה לחובה או לזכות 
החשבון או החשבונות הנגדיים המתאימים;

מערכת הכוללת לפחות את החשבונות הבאים שבהם מפורטים -"חשבונות נגדיים" )3(
בין היתר הפרטים שלצידם:

תקבולים בשל מכירות שבוצעו או שירותים שניתנו וכן כל -חשבון מכירות )(א
הכנסה אחרת;

תשלומים בשל קניות;-חשבון קניות (ב)

תקבולים מריבית -ריבית) -חשבון ריבית והפרשי הצמדה (להלן, בפרק זה (ג)
ותשלומים בשל ריבית המותרת לניכוי במלואה על פי כל דין;

תשלומים בשל הוצאות המותרות בניכוי על פי כל דין ואשר -ת חשבון הוצאו(ד)
לא נרשמו בחשבון אחר;

תשלומים בשל הוצאות אשר קיימת הגבלה על פי כל -חשבון הוצאות מוגבלות (ה)
דין לגבי התרתן לרבות ריבית שהתרתה מוגבלת על פי כל דין;

ישת נכסי הון מוגנים תקבולים או תשלומים בשל רכ-חשבון נכסי הון מוגנים (ו)
או מכירתם;

תקבולים או תשלומים בשל רכישת נכסי הון -חשבון נכסי הון בלתי מוגנים (ז)
בלתי מוגנים או מכירתם;

תקבולים או תשלומים בשל מתן הלוואות, קבלתן או פרעונן;- חשבון הלוואות (ח)

בעל העסק כל משיכה של בעל העסק מעסקו וכל הפקדה של -חשבון בעלים (ט)
בעסקו לרבות משיכות בשל הוצאות שאינן מותרות בניכוי;

חשבון חייבים וזכאים;(י)

יחיד שאינו חייב על פי הוראות אלה לנהל ספרי חשבונות בשיטת -"נישום יחיד" )4(
החשבונאות הכפולה.

נישום יחיד שבחר לנהל את פנקסי חשבונותיו בכפוף לאמור בפרק זה וניהלם כך יראוהו .28
, כאילו ניהל מערכת חשבונות על פי 1982-לענין חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), תשמ"ב

טת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות.שי

ימים מיום ביצועה ויסכם בדיו 3נישום יחיד ירשום כל פעולה כספית ביומן העסק בתוך.29
את כל העמודות ביומן העסק לפחות אחת לחודש. ובלבד שאם יומן העסק מנוהל בידי אדם אחר 

ימים מיום ביצוע הפעולה בתנאי שהתיעוד 30שלא במקום עסקו של הנישום, ייעשה הרישום תוך 
ימים מיום 10-ר מהמשמש אסמכתה לרישום ביומן העסק הועבר לאותו אדם לרישום לא יאוח

ביצוע הפעולה.

פעולות של חייבים וזכאים יירשמו וינוהלו כך:.30

–מס במשך שנת ה)1(

בנפרד מיומן העסק ינוהל רישום תנועת חייבים וזכאים בציון שם הלקוח, הספק, (א)
החייב או הזכאי, התאריך והסכום של כל חיוב או זיכוי בנפרד;

)2ראות (מס' הו
1983-מ"גתש
דרותהג
)2ראות (מס' הו

1983-מ"גתש

נהל שמן נישום די
פי פרק זהעלפנקסיו 

)2ראות (מס' הו
1983-מ"גתש

סקהעשום ביומן רי
)2ראות (מס' הו

1983-מ"גתש

כאיםוזשום חייבים רי
)2ראות (מס' הו

1983-מ"גתש
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ימים מיום ביצועה.7כל פעולה כאמור בפסקת משנה (א) תירשם בתוך (ב)

–בתום שנת המס )2(

ת מיתרת חייבים לתום שנת המס; יתרת חייבים לתחילת שנת המס תופח(א)
התוצאה, חיובית או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים 
וזכאים, ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון מכירות או חשבון נגדי אחר, לפי 

הענין;

יתרת זכאים לתחילת שנת המס תופחת מיתרת זכאים לתום שנת המס; התוצאה, (ב)
או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים וזכאים, חיובית

ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון קניות, הוצאות, הוצאות מוגבלות או חשבון 
נגדי אחר, לפי הענין.

פחת שהותר לניכוי לפי כל דין בשל נכסים בני פחת יירשם ביומן העסק בתום שנת המס .31
לחובת חשבון הוצאות ולזכות חשבון נכסי ההון המתאימים.

–ש בדף נפרד ביומן העסק יירשם בתום כל חוד.32

סיכום כל חשבוניות המכירה שהוצאו ללקוחות לרבות חשבוניות מכירה במזומן )1(
חרונה בשיטה שניתן לעקוב אחר רציפות מספר בציון מספר החשבונית הראשונה והא

החשבוניות שהוצאו באותו חודש;

סיכום כל החשבוניות שנתקבלו בשל קניות, או הוצאות שוטפות אחרות לרבות )2(
חשבוניות כאמור שנפרעו במזומן.

) להוראות אלה, ינוהל יומן העסק בנוסף 2(א)(14-) ו2(א)(11בכפוף להוראות סעיפים .33
לספרי החשבון והתיעוד שהנישום חייב לנהלם על פי התוספת להוראות החלה עליו, ובלבד שלגבי 

יהול ספר תקבולים ותשלומים יבוא יומן העסק במקום ספר תקבולים ותשלומים.נישום החייב בנ

–העסק על פי פרק זה ת ניהול יומןעם תחיל.34

יערוך נישום יחיד מאזן פתיחה ליום תחילת שנת המס או ליום פתיחת עסקו לגבי כל )1(
נכסיו, התחייבויותיו והונו העצמי, ובין היתר על פי הנתונים הבאים:

על פי ספר הקופה וספירת המזומנים בעין;-מזומנים בקופה (א)

אמת;על פי היתרה המות-חשבונות הבנק (ב)

על פי רשימת המלאי;-מלאי (ג)

על פי רשימת החייבים והזכאים;- חייבים וזכאים (ד)

על פי טופס י"א לתביעת הפחת או על פי המחיר שהוצא -נכסים בני פחת (ה)
לרכישתם, לפי הנמוך מביניהם;

על פי מסמכים מקוריים או על פי הצהרת -מקרקעין, השקעות והלוואות שניתנו (ו)
ון האחרונה שהגיש, לפי הנמוך.הה

יפריד נישום יחיד בין חשבונותיו הפרטיים בבנק לבין חשבונות העסק בבנק, ואולם )2(
אם בוצעה פעולה עסקית כלשהי בחשבונו בבנק שאינו מיועד לעסק בלבד, ינוהל אותו 

חשבון במלואו במסגרת יומן העסק.

תחילתן של הוראות אלה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומן..35

שום פחתרי
)2ראות (מס' הו

1983-מ"גתש

כירות ומכום קניות סי
בוניותחשעל פי 

)2ראות (מס' הו
1983-מ"גתש

מן העסק בספר יו
שלומיםותבולים תק
)2ראות (מס' הו

1983-מ"גתש

ומן ביילת רישום תח
העסק

) 2ראות (מס' הו
1983-מ"גתש

ילהתח
) 2ראות (מס' הו

1983-מ"גתש
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אלה הנספחים:.36

פח א'נס

אים להכרה בסרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמתתנ

, אם הקופה הרושמת עונה 7יראו סרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמת כנדרש בסעיף 
על כל התנאים האלה:

–ל לפחות ת לספק סרט ביקורת שיכלוהקופה מסוגל.1

רישום כל הפעולות שבוצעו בקופה הרושמת ובין היתר:(א)

מחיר כל פריט בנפרד;)1(

הנחות, הפחתות, הוספות והיטלים;)2(

סך כל המכירה;)3(

תקבולים בגין חוב בשל מכר או שירות;)4(

סימול המסכמים והפעולות;)5(

מספר סידורי של הפעולה ושעת הפעולה;)6(

אחרות שאינן מכירה או תקבול, מספרן ושעת ביצוען.פעולות )7(

סיכומי הנתונים שנרשמו על סרט הביקורת ולפחות:(ב)

סיכום המכירות: נרשמות מכירות במזומן, בנפרד ממכירות באשראי, יצוינו )1(
סיכומיהן בנפרד;

סיכום התקבולים, תוך הפרדת התקבולים על חשבון מכירות באשראי; נרשמו )2(
פי אמצעי התשלום, יצוינו סיכומיהם בנפרד;-לים תוך מיון עלהתקבו

סיכום ההנחות וההפחתות שנרשמו על סרט הביקורת;)3(

) ויצויין מספרו Zאחת ליום לפחות ייעשה סיכום סופי להרקת המסכמים (סיכום )4(
).Zהסידורי (מספר 

זכרון הקופה, יסוכם סרט ביקורת שאינו מודפס בצורה שוטפת, אלא נתוניו נצברים ב(ג)
) ויודפס במקרים האלה:Zבסיכום סופי (סיכום 

בשינוי התאריך;)1(

בהתמלא כל קיבולת הזכרון;)2(

בשינוי שם הנהג.-במוניות )3(

רישום של שם הנישום ומענו, מספר הזהות או מספר -בתחילת כל סרט ביקורת (ד)
פית במשרד האגודות השיתופיות, החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתו

או מספר הרשום כעוסק לצורך מס ערך מוסף לפי חוק מע"מ, ואם אין הקופה מסוגלת לכך 
יירשמו פרטים אלה בדיו.

הקופה מסוגלת לספק לקונה תלוש מכירה שיכלול לפחות:.2

שם הנישום ומענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או (א)
מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, ומספר הרישום כעוסק לצורך 

מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ;

מחיר כל פריט בנפרד;(ב)

הנחות, הפחתות, תוספות, היטלים וביטולים;(ג)

;סך כל המכירה(ד)

סימול מסכמים ופעולות;(ה)

תאריך המכירה ושעת המכירה;(ו)

מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת.(ז)

פחיםנס
)5ראות (מס' הו

1976-"ולתש
)2ראות (מס' הו

1983-מ"גתש

1999-תש"סת ראוהו

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א
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לנספח זה, ניתן להדפיס על גבי חשבונית שנערכה בהתאם לסעיף 2במקום האמור בסעיף .3
את הנתונים האלה:9

תאריך המכירה ושעת המכירה;(א)

מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת;(ב)

סך כל התקבול.(ג)

הקופה מסוגלת לספק דו"ח סיכום קופה עם כל סיכום של סרט הביקורת, בין סיכום ביניים .4
) שיכלול לפחות:Z) ובין סיכום סופי (סיכום X(סיכום 

הנישום ומענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או שם(א)
מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, ומספר הרישום כעוסק לצורך 

מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ;

תאריך ושעת הסיכום;(ב)

מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת;(ג)

) המופיע על סרט הביקורת, לגבי סיכום סופי בלבד Zשל ההרקה (מספר מספר סידורי(ד)
);Z(סיכום 

סכום כל מסכם בנפרד תוך ציון סמל המסכם;(ה)

סכום כל המכירות וסכום כל התקבולים;(ו)

ציון מספר הפעולות שלא היו מכירה או תקבול.(ז)

הקופה מצוידת לפחות במונים האלה:.5

) שלא ניתן לאיפוס;9999ספרות (4מונה פעולות המכיל לפחות (א)

.ספרות, שלא ניתן לאיפוס4מונה הרקות המכיל לפחות (ב)

בקופה חלון הכרזה המורכב מצד אחד או משני צדדיה, שלפחות אחד מופנה לקונה, ובו .6
תשלום במלואו וסמל הפעולות המבוצעות בקופה.מוצג הסכום ל

טרונית במנגנון המבטיח למקרה של הפסקת זרם החשמל, מצוידת קופה רושמת אלק.7
–שעות לפחות, ואילו קופה רושמת אלקטרומכנית 120שלמות הנתונים הנשמרים בזכרונה למשך 

במנגנון המאפשר הפעלתה ביד.

בקופה אין כל אפשרות:.8

להפסיק את הדפסת תלוש המכירה, אלא במקרה של אישור חשבונית כאמור בסעיף (א)
3;

לבצע פעולות חישוב או רישום כלשהן שלא נרשמות בסרט הביקורת;(ב)

לשנות או לבטל פרטי מכירה כלשהם אחרי סיכומה;(ג)

ום תשלומים מן הקופה בשל החזרי סחורה או סיבות אחרות, פרט להפקדת לרש(ד)
למעט החזר דמי מכלי משקה, כהגדרתו –לענין זה, החזרי סחורה כספים בקופה מרכזית.

).2(א)(7בסעיף 

תנאים אלה יחולו בשינויים המחוייבים על מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה ובלבד:.9

ת, יבוצע ידי מונה המוני-שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן נקבעת על(א)
ידי העברה אוטומטית של הנתונים המופיעים במונה לרישום במכונה להוצאת כרטיסי -על

נסיעה, כאשר רישום זה יכלול גם את המרחק (בקילומטרים) שנסעה המונית באותה 
) יירשם סך כל המרחק (בקילומטרים) שנסעה Zנסיעה. בסרט הביקורת בסיכום היומי (

מד הקילומטרים במונית לאחר נסיעות אותו יום;המונית באותו יום וכן קריאת

ידי מונה המונית -שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן אינה נקבעת על(ב)
יבוצע באמצעות לוח מקשים מתאים;

ביום חידוש רישוי המונית וביום שבו תופעל לראשונה המונית בעסקו של הנישום, ג)(
לצד התאריך, מספר הקילומטרים המופיע במד יירשם בספר תקבולים ותשלומים

הקילומטרים.

2002-תק' תשס"ג

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

)2ראות (מס' הו
1991-תשנ"א

1999-ראות תש"סהו

1999-ראות תש"סהו
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פח ב'נס

הל הפעלת קופה רושמתנו

–בנספח זה .1

כמשמעותם בנספח -חלון הכרזה", "תלוש מכירה", "סרט ביקורת", "מונה הרקות" ")1(
א';

ידי הפעלת מפתח -סיכום ביניים של הסכומים שנצברו במסכמים על-"קריאת קופה" )2(
"X;"

" Zידי הפעלת מפתח "-סיכום סופי של הסכומים שנצברו במסכמים על-"הרקה" )3(
הגורם לאיפוס המסכמים.

נוהל תחילת ההפעלה של קופה רושמת:.2

–שום המתקין בעסקו קופה רושמת חייב ני

בכתב על מצב של מונה ההרקות ושל מונה מספר סידורי לקבל מספק הקופה אישור)1(
בזמן הרכישה;

לבצע פעולת הרקה לכל המסכמים;)2(

לרשום על סרט הביקורת את מספר מונה ההרקות בתחילת ההפעלה של הקופה, אם )3(
ידי מנגנון הקופה;-מספר זה אינו מודפס על סרט הביקורת על

את מנגנון הקופה ואת יומן השירות.לבדוק את שלמות החותמים הסוגרים)4(

נוהל הרישום בקופה רושמת:.3

ידי -ריך בתאריכון הקופה ואם התאריך אינו מודפס עלבתחילת יום העבודה יכוון התא(א)
מנגנון הקופה על סרט הביקורת יירשם התאריך על סרט הביקורת בדיו;

ידי הפעלת -מחיר כל פריט של סחורה שנמכרה יירשם בנפרד; כל מכירה תסוכם על(ב)
מקש "סך כל המכירה";

ידי הקופה -ירה המודפס עלעל כל מכירה חייב מפעיל הקופה למסור לקונה תלוש מכ(ג)
ידי הקופה;-או חשבונית שהוחתמה על

בסוף יום העבודה יבוצעו הפעולות הבאות:(ד)

") או פעולת Xבקופה רושמת אלקטרומכנית תבוצע פעולת קריאת הקופה (")1(
") לכל המסכמים ויסוכם סך כל הפדיון, ובלבד שפעולת הרקה תבוצע בכל Zהרקה ("

באחד מהמסכמים או בכולם ביחד יתקרב לגבול כושר מקרה שהסכום שנצבר 
הקליטה של מסכמי הקופה ובכל מקרה לא פחות מאשר אחת לחודש;

") לכל המסכמים ויסוכם סך Zבקופה רושמת אלקטרונית תבוצע פעולת הרקה (")2(
כל הפדיון;

אחרי פעולת הרקה יירשם בסרט הביקורת מספר מונה ההרקות, אם הוא אינו )3(
ידי מנגנון הקופה;-ס על סרט הביקורת עלמודפ

אין להוציא מהקופה את סרט הביקורת לפני גמר גליל הנייר המיועד לזה;(ה)

חלון ההכרזה של הקופה חייב להיות מופנה לקונה. אין להחזיק על יד הקופה שום (ו)
דבר העלול להסתיר את חלון ההכרזה מעיני הקונה.

נוהל תיקון טעות:.4

ורך ביטול רישום כתוצאה מטעות יש לבצע פעולות אלה:לצ

ידי הפעלת מקש "סך כל -עללהפסיק את רישום פריטי המכירה ולסיים את הרישום)1(
המכירה";

ידי רישום על גבי -) על1לבטל את תלוש המכירה שנתקבל מהפעולה כאמור בפסקה ()2(
הרישום המתוקן בפעולה מס'.........."; את הסכום שנרשם בטעות -התלוש: "מבוטל 

לסמן בעיגול;

לרשום מחדש את המכירה;)3(

) יישמר כתעוד וירשם בספר תקבולים 2(תלוש המכירה המבוטל כאמור בפסקה)4(

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו
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ותשלומים להפחתת הפדיון.

נוהל רישום החזרת סחורה:.5

ידי הקונה יבקש הנישום החזרת תלוש המכירה שבו -קרה של החזרת סחורה עלבמ(א)
נרשמה מכירת הסחורה האמורה;

על גבי תלוש המכירה שהוחזר כאמור יצויין: התאריך, שם הקונה ומענו, פירוט (ב)
הסחורה שהוחזרה, הסכום ששולם לקונה. פרטים אלה יאושרו בחתימת ידו של מחזיר 

הסחורה;

של אי החזרת תלוש המכירה יערוך הנישום תעודת זיכוי, שבה יצויינו במקרה(ג)
הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב);

תלוש המכירה המבוטל או תעודת הזיכוי כאמור ישמשו כתעוד לרישום התשלום (ד)
תמורת הסחורה שהוחזרה בספר הקופה או בספר התקבולים והתשלומים.

נוהל החלפת גליל נייר לסרט הביקורת:.6

ידי הפעלת -בגמר גליל הנייר של סרט הביקורת יש לרשום על הסרט קריאת הקופה על(א)
";Xמפתח "

ידי הפעלת -אחרי החלפת גליל הנייר תירשם בתחילת הסרט החדש קריאת הקופה על(ב)
";Xמפתח "

לפי אותם הכללים יש לפעול במקרה שסרט הנייר נקרע.(ג)

נוהל הפעלת הקופה במקרה של הפסקת זרם החשמל או של תקלה טכנית:.7

במקרה של הפסקת זרם החשמל יש להמשיך להפעיל את הקופה הרושמת באמצעות (א)
המנגנונים המותקנים לצורך זה בקופה;

פה הרושמת יש לנהוג כדלהלן:במקרה של תקלה טכנית המונעת המשך הפעלת הקו(ב)

להודיע מיד לנותן השירות הטכני על התקלה;)1(

לעבור מיד לרישום ידני של הפדיון בספר פדיון יומי;)2(

אחרי תיקון התקלה יסוכם הרישום בספר הפדיון היומי וסכום זה יירשם בסרט )3(
יון היומי;הקופה הרושמת; תלוש המכירה אשר יתקבל מרישום זה יוצמד לספר הפד

אם לצורך תיקון התקלה בוצעו בקופה פעולות נסיוניות כלשהן, יבוטלו תלושי )4(
ידי הטכנאי המבצע את התיקון בציון התאריך -המכירה שיתקבלו מפעולות אלה על

ושמו של הטכנאי ובחתימת ידו; תלושי המכירה המבוטלים כאמור יישמרו כתעוד 
ופה הרושמת.להפחתת הפדיון היומי הנרשם בסרט הק

פח ג'נס

מקלט או שפק של תמונה לטלביזיה;.1

מגבר סטריאו;.2

מקלט רדיו, לרבות המשולב עם מקלטים אחרים;.3

טלביזיה;.4

(נמחק)..5

1984- מ"דתשהוראות

1988-מ"טתשראות הו

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו

) 5ראות (מס' הו
1976-תשל"ו

1984- ראות תשמ"דהו

1984- ראות תשמ"דהו

1984- ראות תשמ"דהו

1984- ראות תשמ"דהו
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'פח דנס

לים למזעור מערכת החשבונות ולבעורהכל

–בנספח זה .1

צילום מזוער של מערכת החשבונות ומסמכים אחרים על גבי מיקרופילם;-"מזעור" 

לרבות מיקרופיש;-"מיקרופילם" 

לתקופה שנקבעה באישור מהמנהלמי שקיבל אישור "ממזער מוסמך"–"ממזער מוסמך" 
ובתנאים שנקבעו בו. אישור כאמור לא ינתן אלא לאדם שלא עבר עבירה שיש עמה קלון בעשר 

שבעלי הזכויות בו –השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן האישור, ואם המבקש הוא תאגיד 
ומנהליו לא עברו עבירה כאמור;

מי שמשתמש בשירותיו של ממזער מוסמך לצורך מזעור מערכת חשבונותיו.-"מזמין" 

התנאים למזעור ולבעור:.2

המזעור נעשה על ידי ממזער מוסמך;)1(

הצילומים המזוערים מהווים רצף במיקרופילם שלא נחתך ושלא חובר בכל דרך, בכל )2(
מקום שהוא;

) לתקנות העדות 3(3בתחילת המיקרופילם נכללו האישורים הנדרשים בתקנה )3(
;1לממזער המוסמך כמפורט בסעיף המנהל, וכן אישור 1969-(העתקים צילומיים), תש"ל

אים;הצילומים המזוערים קרי)4(

על יום גמר מזעור המסמכים לשנת מס;למנהלהמזמין יודיע )5(

הצילומים המזוערים ימוספרו במספרים עוקבים; אותם מספרים יצוינו גם על )6(
המסמכים המקוריים;

המזמין מנהל רשימת איכון של המסמכים המזוערים.)7(

בונות המקורית:בעור מערכת החש.3

המזמין רשאי לבער את מערכת חשבונותיו המקורית לשנת מס פלונית בתנאים האלה:

עברו ששים יום מיום סיום מזעור המסמכים לשנת המס;)1(

על המועד שבו בכוונתו למנהליום לאחר סיום המזעור יודיע המזמין 30-לא יאוחר מ)2(
לבער את מערכת החשבונות המקורית;

לבעור, ובתנאים שנקבעו באישור.המנהלהמזמין קיבל את אישור )3(

פח ה'נס

לים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבתכל

ות ממוחשבת תענה על דרישות ההוראות לניהול פנקסי תוכנה לניהול מערכת חשבונה)(א
חשבונות, כפי שיחולו מזמן לזמן ותבצע בין היתר:

של כל רשומות הקובץ הקבוע או חלק מהן, ופלט מודפסהפקה זמינה של פלט חזותי )1(
לפי סדר רישומן, תוך ציון המספר העוקב של כל רשומה;

, התקופה שאליה לט מודפס: שם הנישוםהפרטים האלה בפלט חזותי ובפציון )2(
מתייחס הפלט, מהות הפלט, תאריך הפקת הפלט, מספר סידורי של כל דף וכן סימן סיום 

הפלט;

יםהמופקאו פלט מודפס,ציון בצורה בולטת של המלה "טיוטה" על גבי פלט חזותי)3(
מקובץ זמני;

בץ קבוע בלבד, בציון המלה הפקת פלט מודפס של תיעוד פנים המפורט בפרק ב' מקו)4(
"מקור" על גבי עותק אחד בלבד והמלה "העתק" על גבי העותקים האחרים;

;בדיקת רצף המספרים העוקבים של תיעוד פנים)5(

גיבוי יזום של מערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת )6(
החשבונות.

1988-מ"טתשהוראות

1990-נ"אתשהוראות

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

) 3הוראות (מס' 
2003-תשס"ג

2006-הוראות תשס"ו

2006-הוראות תשס"ו

2006-הוראות תשס"ו

2006-תשס"והוראות

2006-תשס"והוראות

1988-מ"טתשהוראות

1988-מ"טתשהוראות

1988-מ"טתשהוראות

1990-נ"אתשהוראות
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חשבים תתקיים שיטה בתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המפיקה מסמכים ממו)1(א
לאיתור אותם מסמכים.

כמשמעותו בפסקה שם במרשם,תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת להיר)2(א
וספרי החשבון כאמור בפרקים ב' וג' ), תאפשר הפקת קבצים אשר יכילו את פרטי התיעוד1(ג)(

, וכן את רשומות 1976-פנקסי חשבונות), התשל"ולהוראות אלה ולתקנות מס ערך מוסף (ניהול
כפי שיורה הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונות המנוהלת לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הכל

המנהל.

מערכת חשבונות ממוחשבת, המפיקה תיעוד פנים, תצוייד במיתקן הגנה למקרה של (ב)
זרם החשמל.הפסקת 

למכירה, ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות המנהל)1((ג)
המרשם);-(להלן לשימושו של אחרלהשכרה או 

יגיש המבקש)–(להלן תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבתהחייב ברישום)2(
שאליה יצרף עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה 1כמתואר בתוספת למנהלבקשה 

מקצועית לשימוש בתוכנה, כל חומרה הנמכרת עם התוכנה לניהול חשבונות שלא ניתן 
את התוכנה בלעדיה, כל תוכנה מיוחדת אחרת להפעלת התוכנה וכן כל מסמך, להפעיל 

לצורך בדיקת התוכנה; לענין נספח זה, לא יראו כאותה המנהלציוד או מידע שידרוש 
תוכנה את התוכנה שנערכו בה שינויים, למעט עדכוני סכומים על פי כל תיקון להוראות 

אלה;

ח למבקש תעודת רישום, לאחר ששוכנע כי ירשום תוכנה במרשם וישלהמנהל)3(
); רישום כאמור יהא תקף עד תום שלוש שנות מס 2התקיימו הדרישות כאמור בפסקה (

מהמועד שהופקה בו תעודת הרישום;

יימנע מרישום תוכנה או יבטל רישומה, אם לדעתו קיים ספק סביר לגבי מידת המנהל)4(
עמידתה בדרישות הוראות אלה.

פקיד השומה יהא רשאי להשתמש לצורך ביצוע הוראות הפקודה, בתוכנה, בחומרה ובכל (ד)
).2(ג)(במצורף לבקשה כאמור בסעיף למנהלציוד שהומצא 

של רוכשי נוסף על האמור בכל דין, ינהל המבקש ספר כרוך של לקוחות שיכלול רשימה(ה)
לקוחות), הכוללת, לגבי כל לקוח, שם, כתובת עסק, מספר הרישום -התוכנה ושוכריה (להלן 

כעוסק על פי חוק מע"מ ומספר הטלפון.

פח ו'נס

לים לסריקת מסמכים וביעורםכל

–בנספח זה .1

התקבל בידי הנישום, למעט אם הוא התקבל כקובץ מחשב:כל אחד מאלה ש–"מסמך" 

;5שובר קבלה, כאמור בסעיף )1(

;8תעודת משלוח, כאמור בסעיף )2(

;9חשבונית, כאמור בסעיף )3(

א להוראות העיקריות כנוסחו לעניין מס ערך 9חשבונית מס, כאמור בסעיף )4(
;1976-ונות), התשל"ולתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשב7מוסף בתקנה 

ה;9הודעת זיכוי, כאמור בסעיף )5(

;15הזמנה, כמשמעותה בסעיף )6(

מסמך שמתקיימים בו כל אלה:–"מסמך סרוק" 

המסמך נרשם במערכת החשבונות של הנישום בהתאם להוראות אלה;)1(

המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת;)2(

לעין המילים "מסמך סרוק";בקובץ המחשב הוספו בצורה בולטת )3(

נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישום או מי מטעמו, קובץ המחשב )4(
כאישור לכך שמסמך המקור נסרק בשלמותו;

אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימתו )5(
האלקטרונית המאושרת כאישור לכך;

1991-נ"בתשראות הו

1990-הוראות תשנ"א
1991-הוראות תשנ"ב

2002-ס"בשראות תהו
2006-הוראות תשס"ו

2002-ב"סשראות תהו
2006-הוראות תשס"ו

2002-ס"בשראות תהו
2006-הוראות תשס"ו

2002-ס"בשראות תהו
2006-ס"והוראות תש

2002-ס"בשראות תהו

) 3ראות (מס' הו
2003-תשס"ג

2006-הוראות תשס"ו

2006-הוראות תשס"ו

2012-תשע"גהוראות
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סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה )6(
שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור;

אם חל מעבר מטכנולוגיה אחת לאחרת, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את 
נאמנות קובץ המחשב למקור, לרבות החתימה שבה הוא נחתם;

מך מקור לקובץ באופן שניתן לאחזר הליך טכנולוגי המעתיק מס–"סריקה ממוחשבת" 
ממנו תוצר קריא הזהה למקור;

, 2001-מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א–"קובץ מחשב" 
שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת.

נישום רשאי לבער מסמך סרוק לשנת מס פלונית בתנאים אלה:.2

החשבונות של הנישום, בארכיב קובץ המחשב נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת )1(
;36דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו  בנספח ז' שבסעיף 

לאותה שנת מס;–לפקודה 131הוגש דוח, בהתאם לסעיף )2(

הוגש הדוח לגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי –לפקודה 166לעניין מנכה כאמור בסעיף )3(
), במועד ובדרך הקבועים בסעיף האמור;0856(טופס 

הנישום לא הורשע בעבירה על חוק מסים כהגדרתו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי )4(
, או בעבירה לפי סימן ו' או ז' שבפרק י"א לחוק 1967-ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז

לפני תחילתה של אותה שנת מס, ואם הנישום ששנים בארבע ה, 1977-העונשין, התשל"ז
ומנהליו לא הורשעו בעבירה כאמור;בעלי הזכויות בו–הוא תאגיד 

פנקסי החשבונות המתייחסים לאותה שנת מס לא נמצאו כבלתי קבילים או שאינם )5(
ב לפקודה.145(ד), (ח) או (יא) או סעיף 130נושאו של הליך תלוי ועומד לפי סעיף 

'פח זנס

ארכיב דיגיטלילים לניהול כל

–בנספח זה .1

Electronic Record Managementמערכת לניהול רשומות אלקטרוניות (–"ארכיב דיגיטלי" 
System;(

פעולה המתבצעת בעת כניסה של רשומה אלקטרונית לתוך –) Registration"הרשמה" (
לי שבה היא מקבלת מזהה ייחודי;ארכיב דיגיט

הרשמה, תיוק, הוספת מידע נלווה ושמירה של רשומה אלקטרונית –) Capture"לכידה" (
על ידי מערכת לניהול רשומות אלקטרוניות;

מידע מובנה המאפשר יצירה, ניהול ושימוש של רשומות –) Metadata"מידע נלווה" (
וצרו;אלקטרוניות לאורך זמן בהקשר שבו הן נ

מי שניתנה לו גישה לארכיב הדיגיטלי, לרבות גישה –) Administrator"מנהל מערכת" (
לבסיסי הנתונים שמתנהלים בו;

מי שניתנה לו גישה לארכיב הדיגיטלי, למעט גישה לבסיסי הנתונים –) User"משתמש" (
שמתנהלים בו;

או מסמך סרוק כהגדרתו מסמך ממוחשב –) Electronic Record"רשומה אלקטרונית" (
;36בנספח ו' שבסעיף 

זיהוי ומיון שיטתי של רשומות אלקטרוניות וסידורן בהתאם –) Classification"תיוק" (
לכללי סיווג שנקבעו על ידי הנישום.

הארכיב הדיגיטלי יאפשר למשתמש לבצע לכידה של רשומות אלקטרוניות ושמירתן .2
אלה.למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות

בעת תהליך הלכידה ייווסף לרשומה האלקטרונית מידע נלווה אשר יאפשר את אחזורה על .3
פי כל אחד ממאפיינים אלה:

מזהה ייחודי שייקבע אוטומטית על ידי המערכת;)1(

זיהוי המשתמש שיצר את הרשומה;)2(

2012-תשע"גהוראות

2013-ת"ט תשע"ג
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סוג המסמך נשוא הלכידה;)3(

של עורך המסמך נושא הלכידה;מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף)4(

תאריך המסמך נושא הלכידה;)5(

מספר המסמך נושא הלכידה;)6(

תאריך הלכידה.)7(

הארכיב הדיגיטלי צריך להיות בעל מנגנון חיפוש הכולל דרישות אלה:.4

כל רשומה אלקטרונית צריכה להיות ניתנת לחיפוש, על פי כל המאפיינים שנקבעו )1(
ת;, לפחו3בסעיף 

) בכל תיקיות הארכיב;Browseממשק גרפי עם יכולת "עיון" ()2(

למשתמש צריכה להיות אפשרות, בפעולת חיפוש אחת, לחפש רשומה אלקטרונית על )3(
, לרבות הגדרת יחס החיפוש 3פי מאפיין אחד או יותר, מהמאפיינים שנקבעו בסעיף 
ן טווח או ערך מדויק;ביניהם, ובעבור כל אחד מהם צריכה להיות אפשרות להזי

תוצאות החיפוש יוצגו ברשימה אשר הכותרות בה צריכות לכלול, או שישנה אפשרות )4(
, כולל האפשרות לייצא את הרשימה 3לכלול בהן, את כל המאפיינים שנקבעו בסעיף 
לקובץ בעל מבנה טבלאי, בכל כפי שיורה המנהל;

ל תוצאות החיפוש, בצורה של רשימה, יהיה ניתן להפיק פלט חזותי או פלט מודפס ש)5(
כולל ערכי החיפוש ששימשו להפקתה.

משתמש לא יהיה רשאי לעשות אחד מאלה, לאחר הלכידה:.5

לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית;)1(

למחוק רשומה אלקטרונית או לסמן אותה כמחוקה.)2(

, לאחר הלכידה:מנהל מערכת יהיה רשאי לעשות כל אחד מאלה.6

לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית;)1(

לסמן רשומה אלקטרונית כמחוקה.)2(

הארכיב הדיגיטלי יאפשר הפקת פלט חזותי או פלט מודפס של כל אחת מהרשומות .7
האלקטרוניות, כולל המידע הנלווה שלהן, בין כתוצאה מעיון ישיר ובין כתוצאה מבחירת רשומה 

מתוך רשומה שהוצגה אגב חיפוש.

הארכיב הדיגיטלי ישמור את החתימה הדיגיטלית שבה נחתם מסמך, ויהיה ניתן לאחזר .8
מידע מתוך החתימה, בכל עת, לרבות תקפות החתימה.

הארכיב הדיגיטלי יאפשר יצוא של כך אחת מהרשומות האלקטרוניות ויהיה מצויד בכלי .9
ות, לרבות המידע הנלווה שלהן, לקובץ בעל מבנה טבלאי המרה המסוגל לתרגם את הרשומ

בפורמט מקובל; בחירת הרשומות האלקטרוניות להמרה צריכה להתבצע באופן דומה לחיפוש 
.4שהוגדר בסעיף 

), שלא ניתן למחיקה או LOGהארכיב הדיגיטלי ינהל, באופן אוטומטי, קובץ יומן אירועים (.10
זה לקובץ בעל מבנה טבלאי בפורמט מקובל.לשינוי, ויאפשר יצוא של קובץ 

הארכיב הדיגיטלי מצויד במערכת גיבוי ושחזור של כל הרשומות האלקטרוניות לרבות .11
המידע הנלווה שלהן, ובלבד שפעולות כאמור יתאפשרו למנהל המערכת בלבד.
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1ספת תו

חשבונות ממוחשבתכתשה לרישום תוכנה לניהול מערקב

הדורה למלתוכנה

, מוגשת 1973-להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג36בהתאם לנספח ה' שבסעיף 
התוכנה).-בזה בקשתנו לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (להלן 

פרטי המבקשים.1

שם 

מיקוד כתובת 

מס' פקס מס' הטלפון 

מס' העוסק לצורך מע"מ 

מס' התיק במס הכנסה 

שם האחראי 

זיהוי התוכנה.2

מהדורה השם המסחרי של התוכנה 

תיאור כללי של התוכנה.3

מספר לקוחות.4

;הבקשהור בסעיף (ה) לנספח ה') ליום הגשתמפר לקוחות המבקש (כאמס

הצהרה.5

אנו מצהירים כי:

כל הפרטים דלעיל נכונים ומדויקים;(א)

-), תשל"ג2ת הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' התוכנה עונה על דרישו(ב)
ההוראות) ובפרט ההוראות המתייחסות למערכת חשבונות ממוחשבת;-(להלן 1973

ידוע לנו כי אין ברישום התוכנה כדי להוות אישור לגבי ביצועיה והתאמתה להוראות;(ג)

למנהלומרה ובכל ציוד שהמצאנו ידוע לנו כי פקיד השומה רשאי להשתמש בתוכנה, בח(ד)
במסגרת בקשה זו לצורך ביצוע הוראות הפקודה;

התחייבות.6

אנו מתחייבים:

לנקוט כל צעד הדרוש לעדכון התוכנה בעתיד ולהתאמתה לכל שינוי שיחול בהוראות או (א)
שמטרתה מניעת שימוש בלתי נאות בתוכנה המאפשר הימנעות המנהללכל דרישה של 

פחתת מס בלתי נאותה;ממס או ה

לידע את לקוחותינו על השינויים שחלו בהוראות ולבצע עדכון לתוכנה הנמצאת (ב)
בשימושם קודם לתחילת השינוי והעדכון;

להימנע ממכירה, מהשכרה, מהפצה או משימוש בתוכנה אם לא נרשמה תוכנה או אם (ג)
בוטל רישומה;

עם הביטול כאמור;להודיע לכל לקוח על ביטול הרישום מיד (ד)

או במועד מסירתה לשימושו של לצרף לכל לקוח במועד מכירת התוכנה או השכרתה(ה)
, העתק של תעודת רישום התוכנה שבתוקף;אחר

מצורפים בזה עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה וכן כל .7
התוכנה בלעדיה וכל תוכנה אחרת חומרה הנמכרת יחד עם התוכנה שלא ניתן להפעיל את

המיוחדת להפעלת התוכנה.

1990-נ"אתשראות הו
2002-ס"בשראות תוה

2002-ס"בשראות תהו

2002-ס"בשראות תהו

2002-ס"בשראות תהו

2002-ס"בשראות תהו

2006-ס"ושראות תהו

2006-ס"ושראות תהו

2006-ס"ושראות תהו
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2ספת תו

ודת הרישום מס' תע

36שבסעיף ה'לנספחנרשמה בהתאםמהדורה הנני מאשר, כי התוכנה .1
תוכנה לניהול מערכת חשבונות , כ1973-להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג

ממוחשבת.

אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה להוראות לניהול פנקסי .2
חשבונות.

ועד יוםתוקף תעודות הרישום מיום.3

______________תאריך
חתימה

ספת א'תו

ידי יצרנים-ת עלוול פנקסי חשבונהני

-בתוספת זו .1

לרבות הפקה, הרכבה, השלמה, מיון ואריזה כשאינם פעילויות נלוות למסחר או -"ייצור" 
לשירות ולרבות ייצור מוצרים מחומר גלם של אחר;

נישום שעסקו או חלק מעסקו ייצור מוצרים;-"יצרן" 

מוצר שהושלם כיחידה בצורה שבה הוא נמכר בדרך כלל ללקוח של -"מוצר גמור" 
צרן; מוצרים המוכנסים לייצור בסדרות רואים אותם כגמורים כאשר הושלמה הסדרה.הי

שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות 9,200,000יצרן שמחזור עסקו עולה על (א).2
–לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות 

ספר קופה;)1(

תנועת המלאי של החומרים העיקריים;ספר )2(

ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיוצרים בשביל לקוח )3(
או יותר מסכום המכירות 75%לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 

שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לענין פסקה זו יראו את גמר 
ם ככניסת טובין לעסק;הייצור של מוצרי

ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר )4(
תנועת המלאי;

שוברי קבלה;)5(

חשבוניות;)6(

תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;)7(

שלמו דו"ח ייצור שבו יירשמו באותו יום או למחרתו המוצרים הגמורים שהו)8(
), זולת אם נרשמו 3באותו יום והחייבים ברישום בספר תנועת המלאי כאמור בפסקה (

המוצרים הגמורים במועד כאמור ישירות בספר תנועת המלאי.

9,200,000שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,450,000יצרן שמחזור עסקו עולה על (ב)
מועסקים או 18שקלים חדשים אך בעסקו 3,450,000-שקלים חדשים, או שמחזור עסקו נמוך מ

יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות 
–תאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות המ

ספר קופה;)1(

ספר תנועת המלאי של החומרים העיקריים;)2(

צרים בשביל לקוח ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיו)3(
או יותר מסכום המכירות 75%לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 

שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לענין פסקה זו יראו את גמר 
הייצור של מוצרים ככניסת טובין לעסק, אולם רשאי יצרן שלא לרשום כניסת מוצרים 

רכת מעבת ניהול חו
ונותשבח

2009-הוראות תש"ע

2009-הוראות תש"ע

1990-נ"אתשראות הו
2002-ס"בשראות תוה

2002-ס"בשראות תהו

דרותהג

1973-ראות תשל"גהו

1984- מ"דשראות תהו
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רישום של מפרט החומרים העיקריים ליחידת מוצר גמורים המיוצרים בעסקו אם שמר
המאפשר חישוב אומדן הצריכה של החומרים;

ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר )4(
תנועת המלאי;

שוברי קבלה;)5(

חשבוניות;)6(

תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;)7(

רשימת המלאי לסוף שנת המס.)8(

3,450,000שקלים חדשים אך אינו עולה על 1,950,000יצרן שמחזור עסקו עולה על (ג)
6-שקלים חדשים אך בעסקו יותר מ1,950,000-שקלים חדשים או שמחזור עסקו פחות מ

–ות שתכלול לפחות מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונ17-מועסקים ולא יותר מ

ר תקבולים ותשלומים;ספ)1(

ספר הזמנות לגבי מוצרים המיוצרים לפי הזמנה;)2(

ספר כניסת טובין;)3(

שובר קבלה;)4(

חשבוניות;)5(

תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;)6(

רישום מפרט החמרים העיקריים ליחידה של מוצרים סטנדרטיים;)7(

המאפשר איתור התקבולים בשל המכירות בהקפה ואיתור רישום או סימול)8(
התשלומים בשל הקניות בהקפה;

רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;)9(

רשימת המלאי לסוף שנת המס;)10(

תיק תעוד חוץ.)11(

6-שקלים חדשים ובעסקו לא יותר מ1,950,000יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על (ד)
סקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:מוע

ספר תקבולים ותשלומים;)1(

ספר הזמנות;)2(

שוברי קבלה;)3(

תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;)4(

חשבוניות;)5(

תיק תעוד חוץ;)6(

רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;)7(

לאי לסוף שנת המס.רשימת המ)8(

(ד) 2(ג) או 2ים פמזון שחייב בניהול מערכת חשבונות על פי סעיי המייצר מוצררןיצ.3
שקלים 650ירשום בסרט קופה רושמת את תקבוליו ממכירות לצרכן שכל אחת מהן אינה עולה על 

- (להלן 36(א) לנספח א' שבסעיף 2חדשים. תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 
ירות כ) כחשבונית לגבי מ5(ד)(2-) ו5(ג)(2סעיפים ךרות) ייחשב לצתלוש מכירה של קופה רושמ

לצרכן כאמור.

(ג) 2יצרן המייצר מוצרים ממתכות יקרות שחייב בניהול מערכת חשבונות על פי סעיפים .4
י של המתכות היקרות שבו יירשמו משקל המתכות שנכנסו לעסק (ד) ינהל ספר תנועת המלא2או 

ומשקל המתכות שיצאו מהעסק, לרבות משקל המתכת הכלולה במוצרים הגמורים שיצאו מהעסק.

–לענין זה 

משקל המתכת היקרה המחושב לפי תכולת המתכת -"משקל המתכת היקרה" (א)
הטהורה;

.זהב, כסף או פלטינה-"מתכת יקרה" (ב)

2009-הוראות תש"ע

2009-הוראות תש"ע

רכןלצשום מכירות רי
1981-הוראות תשמ"א
1990-הוראות תשנ"א
2009-הוראות תש"ע

רףצו
1981-מ"אתשראות הו

1985-הוראות תשמ"ו

1985-הוראות תשמ"ו

) 3הוראות (מס' 
1983-תשמ"ג

) 3הוראות (מס' 
1983-תשמ"ג

) 3אות (מס' הור
1983-תשמ"ג

) 3הוראות (מס' 
1983-תשמ"ג

) 3הוראות (מס' 
1983-תשמ"ג

) 3הוראות (מס' 
1983-תשמ"ג

) 3הוראות (מס' 
1983-תשמ"ג

1984- הוראות תשמ"ד

1981-הוראות תשמ"א
1984- הוראות תשמ"ד
1981-הוראות תשמ"א
1984- הוראות תשמ"ד
1981-הוראות תשמ"א
1984- הוראות תשמ"ד
1981-הוראות תשמ"א
1984- הוראות תשמ"ד
1981-הוראות תשמ"א
1984- הוראות תשמ"ד
1981-הוראות תשמ"א
1984- הוראות תשמ"ד
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) שבפרק ב' יציין יצרן בשובר קבלה או 4(א)(9-) ו4(א)(5על אף האמור בסעיפים (א).5
ם, מענו ואת מספר תעודת הזהות על פי הצגת התעודה, אולם לא תחול בחשבונית את שם המשל

חובת ציון מספר תעודת הזהות כאמור לגבי לקוחותיו של היצרן הכלולים ברשימה שמית עם ציון 
מספרי תעודות הזהות של לקוחות אלה; ניתן שובר קבלה או חשבונית בעד תקבול בשיק עצמי של 

ן שלא לרשום את מספר תעודת הזהות של המשלם.המשלם לפקודת המקבל רשאי היצר

3,050הוראת סעיף קטן (א) לא תחול לגבי מכירה בקמעונות במזומן שאינה עולה על (ב)
שקלים חדשים.

יצרן השולח טובין מעסקו ימסור לידי המוביל עותק מתעודת המשלוח או החשבונית .6
ויציין בו את שעת יציאת הטובין.שאינו מסמך ממוחשב 

ספת ב'תו

ידי סיטונאים-הול פנקסי חשבונות עלני

–בתוספת זו .1

לסיטונאי נישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו, ליצרן,-"סיטונאי" 
או לקמעונאי או לבעל עסק אחר אשר הטובין משמשים אצלו כמלאי וכן סוכן של יצרן או של 

סוכן בסיטונות.-לענין זה -סיטונאי הפועל בשמו הוא 

מועסקים 6שקלים חדשים, או שבעסקו 9,200,000יטונאי שמחזור עסקו עולה על ס(א).2
או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות 

–תאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות המ

ספר קופה;)1(

–ספר תנועת המלאי )2(

בה מקובל למכור פריט זה בסיטונות, לגבי פריטים שעלות היחידה, אשר(א)
שקלים חדשים או יותר, או שנקנו לראשונה במשך 310היתה בתחילת שנת המס 

שקלים חדשים או יותר;310אותה שנת המס ועלות היחידה שלהם היא 

שקלים חדשים 310-לגבי פריטים שעלות היחידה כאמור אף פחותה מ(ב)
ה בשנה שקדמה לשנת המס שאליה אלא שעלות הקניות של אותו פריט עלת

מסך כל הקניות באותה שנה; לענין זה, 5%מתייחסת מערכת החשבונות על 
לרבות קבוצת פריטים מאותו סוג אשר בה מחיר היחידה היקרה ביותר -"פריט" 

על מחיר הפריט הזול ביותר באותה קבוצה;10%-אינו עולה ביותר מ

הם לא מנוהל ספר תנועת מלאי;ספר כניסת טובין של פריטים שלגבי)3(

שוברי קבלה;)4(

חשבוניות;)5(

תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;)6(

רשימת המלאי לסוף שנת המס.)7(

שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,450,000סיטונאי שמחזור עסקו עולה על (ב)
5או 4שקלים חדשים אך בעסקו 3,450,000-חות משקלים חדשים, או שמחזור עסקו פ9,200,000

מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות 

פרטיםון צי
1978- הוראות תשל"ט
1981-הוראות תשמ"א

) 2הוראות (מס' 
1986-תשמ"ו

לוח טוביןמש
)3ס' מראות (הו

1983-מ"גתש
) 3הוראות (מס' 

2003-תשס"ג

דרותהג
)2ראות (מס' הו

1975- ל"התש

רכת מעבת ניהול חו
חשבונות

2009-הוראות תש"ע

2009-הוראות תש"ע

2009-הוראות תש"ע

2009-הוראות תש"ע

) 2ס' הוראות (מ
1975060- תשל"ה
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רשותהמסים–933502'מסהכנסהמסחוזר


סריקתמסמכיםוארכיבדיגיטלי–שינוייםבהוראותניהולספרים:בנושא

 

כללי .1

קסי ניהול פנ)להוראות מס הכנסה התפרסם ברשומות תיקון  2112לדצמבר  11ביום 

, "(ההוראות"או " הוראותניהולפנקסים" -להלן )  - 1791 ג"התשל, (2' מס( )חשבונות

 .2111לינואר  1תחילתו של התיקון ביום  .סריקת מסמכים וארכיב דיגיטליאשר עניינו 

כללים  ;כללים לניהול מסמכים כתוצר של סריקה ממוחשבת לקבועהינה מטרת התיקון 

 .דיגיטליקביעת כללים לשמירת מסמכים בארכיב ו לבעור המסמכים המקוריים

  .לסקור את התיקונים שנערכו בהוראותחוזר זה נועד 

 

רקע .2

לפיה  בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במגמה לשימוש בשיטת תיוק אלקטרונית

, דיגיטליבארכיב  תמנוהלת ושמירתם דיגיטלימסמכי מקור אותנטיים נהפכים למדיה 

מגמה זו קשורה  . ונים היוםהמקובלת במרבית הארגמתוך הבנה וראייה כי זו השיטה 

האחסון , התפתחויות הטכנולוגיות אשר שיפרו משמעותית את יכולת הסריקהבין היתר ל

  . והאחזור של מסמכים

וקיום ההוראה , "תיעוד חוץ"נישומים נדרשים לשמור , םהוראות ניהול פנקסיעל פי 

היחידה  1קיתהדרך החו .התבצע על ידי שמירה פיזית של המסמכים שהתקבלו על ידם

המסמכים  משמירה פיזית של מסמכי המקור היא על ידי מזעור עהותר להימנשלפיה 

טכנולוגיה ה. ולא על ידי הנישום עצמו" ממזער מוסמך"על ידי  "מיקרופיש"באמצעות 

יתרה מכך אחזור מסמך , הפכו את השיטה לפחות מקובלת' ותהליך המזעור על ידי צד ג

מרבית הנישומים מעדיפים לשמור פיזית את כב ולא נוח ולכן שמוזער באופן זה הוא מור

בתנאים , שתאפשרהוחלט לקדם חקיקה מתאימה  אור האמור לעילל. המסמכים

  .תדיגיטלילבער מסמכים מקוריים שנסרקו ולשמור אותם , מסוימים

ההיתר לסרוק מסמכים ושמירתם בקבצים ממוחשבים מחייב התייחסות לאופן שבו 

לקבוע בכפיפה אחת כללים לניהול ארכיב  הוחלט ולפיכך חזרו קבצים אלויישמרו ויאו

 .דיגיטלי

                                                 
1

 להוראות ניהול פנקסים 63להוראה ' בתנאים אשר נקבעו בנספח ד 
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חוקי המס בכלל תיקון זה הינו המשך למדיניות שנוקטת רשות המסים להתאמת 

קביעת כללים לניהול  כדוגמת ,להתפתחויות הטכנולוגיותבפרט  םהוראות ניהול פנקסיו

 . לקטרוניתבצורה א 111טפסי  וניהול מסמכים ממוחשבים

מונתה לבחינת נושא סריקת שתוצר של המלצות ועדה  םהינהנוכחיים תיקוני החקיקה 

ממחלקת ניהול , כללה  נציגים ממחלקת ביקורת ממוחשבתו דיגיטלימסמכים וארכיב 

 .ספרים ומהמחלקה המשפטית 


התיקוניםבהוראותניהולפנקסים .1

 
מבנהכללישלהתיקוןבהוראות 1.1

הוספה אפשרות  ,הקובע כללים לשמירת מערכת החשבונות ,אותלהור 22בסעיף 

הסריקה נעשתה לשמירת תיעוד חוץ שהוא מסמך כתוצר של סריקה ממוחשבת אם 

ובנוסף קובץ המחשב שהוא תוצר  13שבסעיף ' כללים שנקבעו בנספח  ול בהתאם

 בארכיב דיגיטלי, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, הסריקה

  . 13שבסעיף ' בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ז

  :להוראות 13לסעיף נוספו שני נספחים  בהתאם לאמור לעיל 

  כללים לסריקת מסמכים וביעורם –' נספח ו.  

  כללים לניהול ארכיב דיגיטלי –' נספח ז.  

 

המסמכיםשאותםניתןלסרוק 1.2

, תעודות משלוח, לותההוראות מתייחסות לסריקה של תיעוד חוץ בלבד הכולל קב

מסמכים שהתקבלו , כלומר. הודעות זיכוי והזמנות ,חשבוניות מס, חשבוניות

יצוין שבמקרה של תיעוד פנים .  מספקים ולא מסמכים שהינם תיעוד פנים ידני

שהופק בצורה ממוחשבת הרי שמלכתחילה ניתן לשמור אותו באמצעים ממוחשבים 

 (.hard copy) בלבד ואין צורך לשמור את מסמך הנייר

 

 ביצועהליךהסריקה 1.1

" סורק חיצוני"תהליך הסריקה יכול להתבצע על ידי הנישום בעצמו ולא מחייב  

 .זיוף המסמכיםר יאפשרו חשיפה של שאובתנאי שהסריקה תעמוד במספר תנאים 

ור יעשה יצוין שבהליך המזעור באמצעות מיקרופיש ההוראות מחייבות שהמזע

בהוראות החדשות הוחלט לוותר על חיוב להשתמש ". ממזער מוסמך"באמצעות 

. כיון שהדבר  יסרבל את התהליך ויעקר את התקנה מתוכן" סורק חיצוני"ב
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תנאיםלכךשהמסמךייחשבלמסמךסרוק .4

על מנת להבטיח את שלמות תהליך הסריקה נקבעו מספר כללים שיקטינו אפשרות של 

 . ויאפשרו חשיפה של שינוי הקובץ הממוחשב שנסרק סמך בעת הסריקהשינוי המ

 .במערכת החשבונות של הנישום םלהירשמסמך הסרוק חייב ה 4.1

היינו הליך טכנולוגי , המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת 4.2

המעתיק מסמך מקור לקובץ באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא 

 .הזהה למקור

וזאת על מנת , "מסמך סרוק"ילים למסמך צריכות להתווסף המ 4.1

סמך מודפס רגיל ומסמך מודפס שהופק מ שניתן יהיה להבחין בין

 .ממסמך שעבר תהליך סריקה

אלקטרונית מאושרת של הנישום או הקובץ הסרוק נחתם בחתימה  4.4

 בכך ;כאישור לכך שמסמך המקור נסרק בשלמותו, מי מטעמו

ם את ההעתק למעשה ניתן אישור ראשוני שהמסמך המקורי תוא

 התהליך יכול להיות תהליך. תהליך הסריקהבהצילומי שהתקבל 

 .מי מטעמו אחראיים עליו שהנישום אואוטומטי 

דם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם א 4.2

בכך למעשה ניתן  ;בחתימתו האלקטרונית המאושרת  כאישור לכך

 לומי שהתקבלאישור נוסף שהמסמך המקורי תואם את ההעתק הצי

מתייחסת לכל מסמך הבדיקה  ,כאשר הפעם, כתהליך הסריקה

 .בנפרד ולא לתהליך בכללותו

הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני  נקיטת אמצעי 4.3

שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב 

ננקטו , נולוגיה אחת לאחרתבעת מעבר מטכ, כמו כן. רלמקו

, קובץ המחשב למקור ים כדי להבטיח את נאמנות אמצעים סביר

  .לרבות החתימה שבה הוא נחתם

       

תנאיםלביעורהמסמכיםהמקוריים .2

לצרכי עיון  ,הסרוקיםסריקה של תיעוד חוץ מאפשרת אחזור מהיר ונוח של המסמכים 

אולם אין ספק שיתרון משמעותי נוסף יינתן לנישום אם יתאפשר ביעור של , ובקרה

כיון שהביעור הוא צעד שאין ממנו דרך חזרה ההוראות מאפשרות . מכים המקורייםהמס

                                                                                                                                                                                                       . את הביעור לאחר קיומם של מספר תנאים

מתייחסים  "מסמך סרוק"בהוראות לכך שהנישום יהיה רשאי לבער התנאים שהוגדרו 

לאותה שנת הגשת הדוח , לאיכות תהליך הסריקה ושמירת המסמכים בארכיב דיגיטלי

אי הרשעתו , ( 623) הגשת דוח על הניכוי במקור מספקים , לפקודה  111לפי סעיף המס 

או  קביליםפנקסי הנישום המתייחסים לאותה שנת מס של הנישום בעבירות שונות והיות 

  .שאינם נושאו של הליך תלוי ועומד בעניין פסילתם לפי סעיפים שונים לפקודה
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 כלליםלניהולארכיבדיגיטלי .3



ל מערכת ביקורת עאחזור נאות של מסמכים שנסרקו וחיפוש יעיל בעת על מנת לאפשר 

נקבעו בהוראות כללים  ,החשבונות של נישומים שיבחרו בדרך של סריקת תיעוד החוץ

של המסמכים על פי  האחזורכללים אלו מתייחסים ליכולת . לניהול ארכיב דיגיטלי

מספר העוסק של מוציא החשבונית , תאריך המסמך, סוג המסמך)מאפיינים שונים 

, פשרויות החיפוש של המסמכים בארכיב הדיגיטליאנקבעו כללים לגבי , בנוסף(. וכדומה

לרבות ההעתק הצילומי של , קבצים בתצורה קבועהתוצאות החיפוש לאפשרויות יצוא של 

חוץ על גבי מדיה מגנטית ולבדוק אותו הכדי שאפשר יהיה לקבל את תיעוד , המסמך

, קבציםהוראות נוספות כגון חובת גיבוי של ה כמו כן נקבעו. במשרדי רשות המסים

  .ורשומות הארכיב וכן שמירה על רצף טכנולוגי במעבר מטכנולוגיה אחת לאחרת

 

 

 









,בברכה




 רשותהמסיםבישראל
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ביקורת חיצונית

מ
מסתמ מידע  מערכות  ־בקרי 

הביקורת,  תיחום  בקביעת  כים 

והשימוש  שיטותיה  נושאיה, 

בכלי ביקורת, בעיקר על מתודולוגיות עבודה 

וחומר מקצועי הלקוחים מתחומים משיקים. 

מודל  מספקת   CobiT העבודה  מסגרת 

של  וביקורת  בקרה  לניהול,  ומקיף  ייעודי 

טכנולוגית המידע, וככזו מן הראוי שתשמש 

מבקרי  בשירות  מרכזית  עבודה  כמסגרת 

מודל  את  נציג  זה  במאמר  מידע.  מערכות 

CobiT ונבהיר את השימושים שרואה החש־

בון המבקר יכול לעשות בו.

? מהו 

CobiT (Control Objectives for Informa-

tion and related Technology) הוא מסגרת 

אשר  המידע,  טכנולוגיית  לממשל  עבודה 

המידע  טכנולוגיית  של  יעיל  ניהול  מטרתו 

תוך דגש על נושאי בקרה. 

CobiT גובש בידי המכון לממשל טכנו־

לוגיית המידע (ITGI), שהוא אחד המוסדות 

המקצועיים של האיגוד הבינלאומי לביקורת 

הנחת   .ISACA מידע,  מערכות  ואבטחת 

־העבודה של המכון היא, כי הטמעת מתודו

תבטיח  פנימיות  לבקרות  מקצועיות  לוגיות 

ממשל טכנולוגיית מידע אפקטיבי, התומכת 

בהשגת היעדים העסקיים של הארגון ובניהול 

הסיכונים בקשר עם טכנולוגיית המידע. 

־אחת לתקופה פועל המכון לעדכון ההנ

באמצעות   CobiT של  המקצועיות  חיות 

 ,2008 לשנת  נכון  עדכנית.  גירסה  הפצת 

אשר  אלה  הן  ביותר  העדכניות  ההנחיות 

להישאר בשליטה
, המספקת מודל  מבקרי חייבים בהיכרות מעמיקה עם מסגרת העבודה 

 ייעודי ומקיף לניהול, בקרה וביקורת של טכנולוגית המידע. עצות מעשיות 

לרואה החשבון המבקר > אלון כהן, ירון פלד

 CobiT" 2007 תחת הכותרת  פורסמו במאי 

4.1". המהדורה העברית של המסמך פורסמה 

במאי השנה בידי האיגוד הישראלי לביקורת 

ואבטחת מערכות מידע.

בחברות  מיושם   CobiT מיושם  בעולם 

ציבוריות ופרטיות. בתוך הארגון, הוא פונה 

לקהלים הבאים:

בעיקר  המעונינת  הבכירה,  ההנהלה   <

בטכנו מההשקעה  המופק  הערך  ־בהשגת 

הנגזרים  סיכונים  ובניהול  המידע  לוגיית 

מפעילותה. 

בעיקר  המתמקדת  העסק,  הנהלת   <

בהבטחת איכות, הניהול והבקרה של תהליכי 

טכנולוגיית המידע. 

המספקת  המידע,  טכנולוגיית  הנהלת   <

את השירותים הטכנולוגיים בארגון, בהתאם 

מהאסטרטגיה  הנגזרות  העסקיות  לדרישות 

העסקית. 

מחלקת  כגון  שונות,  תמך  יחידות   <

אבטחת מידע. 

מבקרי  זה  ובכלל  פנימיים  מבקרים   <

מערכות מידע.

בתחום  ויועצים  חיצוניים  מבקרים   <

הבקרה.

CobiT מגוון רחב של  למסגרת העבודה 

רמות  לשלוש  מיועדים  אשר  משנה,  מוצרי 

ארגוניות.

 Board קיים  הבכירה  ההנהלה  בעבור 

תכניו  אשר   ,Briefing on IT Governance

מסייעים לקבל הבנה בדבר חשיבות הפיקוח 

על טכנולוגיית המידע ובדבר היקף אחריותה 

עליה. 

המידע  ומערכות  העסק  הנהלת  בעבור 

המהווה  לניהול",  מנחים  "קווים  קיימים 

והשוואת  מדידה  אחריות,  להטלת  עזר  כלי 

ביכולות  וניטור פערים  ביצועים טכנולוגיים 

הטכנולוגיות.

הביקורת,  בתחום  העוסקים  בעבור 

קיימים  המידע  ואבטחת  הפיקוח  הבקרה, 

של  מודלים   ,Control Practices בקרה,  יעדי 

 IT Governance Implementation בשלות, 

 IT Guide ומוצרים למטרות ספציפיות כגון 

 Control Objectives for Sarbanes Oxely ,IT

.Control Objectives for Basel 2

"המסגרת המושגית" 

של מודל 

על  בבסיסה  מושתת  המושגית  המסגרת 

במודל,  הנכללים  מרכזיים  מרכיבים  מספר 

טכנו מערך  של  הולם  כיסוי  מספקים  ־אשר 

לוגיית המידע בארגונים.

> מודל תהליכי

מערך  פיו  על  תהליכי,  כמודל  בנוי   CobiT

לארבעה  נחלק  בארגון  המידע  טכנולוגיית 

של  הולם  כיסוי  המספקים  תחומים/רבדים, 

מכלול ההיבטים בתחום המידע והטכנולוגיה 

אשר תומכת במידע: 

זה עוסק בהגדרת  > תכנון וארגון. רובד 

טכנולו בתחום  האסטרטגיים  ־הכיוונים 

הן  זה  רובד  עוסק  בהן  המידע. שאלות  גיית 

למשל: האם אסטרטגיית טכנולוגיית המידע 

תומכת באסטרטגיה העסקית? האם הארגון 

־מנצל באופן אופטימלי את משאבי טכנולו

גיית המידע העומדים לרשותו? האם סיכוני 

טכנולוגיית המידע מזוהים ומנוהלים באופן 

נאות? 

בהיבטי  עוסק  זה  רובד  ויישום.  רכש   <

של  ואינטגרציה  הטמעה  פיתוח,  רכש, 

העסקיים,  בתהליכים  טכנולוגיים  פתרונות 

במס להישאל  שעשויות  השאלות  ־כאשר 

מספקים  חדשים  פרויקטים  האם  הן:  גרתו 

מער האם  העסקיים?  לצרכים  הולם  ־מענה 

כות חדשות עובדות בהתאם למצופה לאחר 

במער השינויים  האם  והטמעתן?  ־התקנתן 

כות מנוהלים באופן נאות? 

, בנק לאומי. רו"ח אלון כהן, 

רו"ח ירון פלד,  משרד  

זיו–האפט
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תשתית  של  ותחזוקה  רכש   –  AI3

טכנולוגית.

AI6 – ניהול שינויים.

> אספקה ותמיכה (13 תהליכים):

DS2 – ניהול שירותי צד שלישי.

DS3 – ניהול ביצועים וקיבולת.

DS5 – אבטחת מידע.

DS7 – הכשרה והדרכה של משתמשים.

DS10 – ניהול תקלות.

DS11 – ניהול נתונים.

ניטור והערכה (ארבעה תהליכים):

ME1 – ניטור והערכה של ביצועי טכנו־

לוגיות המידע.

הבקרה  של  והערכה  ניטור   –  ME2

הפנימית.

בקרה,  יעדי   318 כוללים  אלו  תהליכים 

לבצע,  שיש  הפעילויות  אחרות:  במילים  או 

אפקטיבי.  בקרות  מבנה  להטמיע  מנת  על 

PO5, שעוסק בניהול ההש־  למשל, התהליך

חמישה  מכיל  המידע,  בטכנולוגיית  קעות 

יעדי בקרה:

PO5  .1 – מסגרת לניהול הכספי: מיסוד 

לניהול השק ־ותחזוקה של מסגרת פיננסית 

ושירותים  נכסים  עם  בקשר  ועלויות  עות 

בתחום טכנולוגיית המידע.

במסגרת  עדיפויות  קביעת   –  PO5 .2

תקציב טכנולוגיית המידע: הקצאת משאבים 

לצורכי תפעול, פרויקטים ותחזוקת התשתית 

תרומת  את  למקסם  במטרה  הטכנולוגית, 

על  ההחזר  שבו  באופן  המידע  טכנולוגיית 

ההשקעה יהיה אופטימלי. 

המידע:  טכנולוגיית  תקצוב   –  PO5 .3

תקציב  להכנת  הנחיות  של  ויישום  גיבוש 

כולל  שנקבעו,  העדיפויות  לסדרי  בהתאם 

התשתית  תפעול  בגין  השוטפות  העלויות 

הטכנולוגית ותחזוקתה. 

תהליך  יישום  עלויות:  ניהול   –  PO5 .4

לניהול עלויות, תוך השוואת העלויות בפועל 

מהתכנון,  סטיות  התגלו  אם  התקציב.  מול 

ותוערך השפעתן על התכנון.  בזמן  יזוהו  הן 

מתקנות  פעולות  ליישום  לפעול  יש  בנוסף, 

ובמידת הצורך לעדכן את ההצדקה העסקית.

מתמקד  זה  רובד  ותמיכה.  אספקה   <

מער של  ותחזוקה  תפעול  בהיבטי  ־בעיקר 

ההמש וניהול  המידע  אבטחת  ניהול  ־כות, 

כיות העסקית.

> מעקב והערכה. רובד זה מתמקד בתה־

להב מנת  על  קבועים,  והערכה  ניטור  ־ליכי 

טיח את איכות הבקרות, דהיינו: לוודא שהן 

פועלות באופן אפקטיבי, תוך ציות לדרישות 

הבקרה ועל מנת להבטיח שהארגון פועל על 

ברובד  שהוגדרו  האסטרטגיים  הכיוונים  פי 

הראשון ("תכנון וארגון").

> תהליכים

34 תהליכי טכנו־  ארבעה רבדים אלה כוללים

"יעדי בקרה  לוגיית מידע, המהווים למעשה 

כוללת  מסגרת  מספקים  הללו  ברמת־על". 

ולנטר  לבקר  לנהל,  מומלץ  שבו  האופן  לגבי 

להלן  המידע.  טכנולוגיית  בתחום  תהליכים 

בחלוקה  אלה,  לתהליכים  דוגמאות  מספר 

לארבעת הרבדים שפורטו לעיל.

> תכנון וארגון (עשרה תהליכים):

PO1 – הגדרת תוכנית אסטרטגית לטכ־

נולוגיית מידע.

בטכנולוגיית  ההשקעות  ניהול   –  PO5

המידע.

וניהול של סיכוני טכנו־ PO9 – הערכה 

לוגיית המידע.

PO10 – ניהול פרויקטים.

> רכש והטמעה (שבעה תהליכים):

סביבת טכנולוגיית המידע דינמית ומתפתחת, וביצוע ביקורת 

בה מצריך ידע רב ומיומנות מקצועית רבה. לפיכך, הכרה 

, לרבות מגוון  מעמיקה של רואה החשבון המבקר עם 

רכיביה וההנחיות המקצועיות שנלוות לו, תספק לו מסגרת 

סדורה לביקורת ולהבטחת שלמות הנושאים והבקרות בה
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PO5 .5 – ניהול תועלות: זיהוי התרומה 

הצפויה של מערך טכנולוגיית מידע לתוצאות 

על  ודיווח  ניטור  תוך  העסקיות של הארגון, 

־כך לגורמים הניהוליים המתאימים, הן במס

גרת תוכניות ההשקעה בתשתית הטכנולוגית 

הן כחלק מהתמיכה התפעולית השוטפת.

הפעילויות  את  ליישם  יש  אופן  באיזה 

שהרי  בקרה,  יעדי   318 באותם  המוגדרות 

כנה ולא  כעקרונות  במודל  נוסחו  אלה  ־גם 

לים לביצוע? תשובה לכך ניתן למצוא באופן 

 ,CobiT מפורט במוצרי משנה מסוימים של 

אשר   CobiTל־ הנלווים  במסמכים  כלומר 

בקרה,  יעדי  וביניהם   ,ITGI ידי  על  פורסמו 

Control Practices, IT Governance Imple-

 mentation Guide, IT Control Objectives

.for Sarbanes Oxely, VAL-IT

לספק  היא  אלו  מסמכים  של  מטרתם 

יעדי בקרה הנחיות מפורטות לביצוע, כאשר 

לבי המקובל  במבנה  מוצגים  אף  ־חלקם 

־צוע ביקורת: לימוד ותכנון, והערכת הסיכו

נים והבקרות, בדרך של יישום בדיקות ציות 

ובדיקות מבססות. 

המסגרת המושגית של CobiT מתייחסת 

למספר קריטריונים מרכזיים בתחום המידע: 

אמי שלמות,  סודיות,  יעילות,  ־אפקטיביות, 

למדי לרגולציה,  (למשל  ציות  זמינות,  ־נות, 

אלה  קריטריונים  הארגון).  ולנוהלי  ניות 

מהווים דרישות מהמידע במטרה לענות על 

היעדים העסקיים.

טכנולוגית  משאבי  את  מחלק   CobiT

המידע לארבעה סוגים:

משתמש  מערכות   – יישומים   <

ממוכנות, לרבות תהליכים ידניים. 

מידע על מכלול סוגיו: נתונים, מידע   <

מעובד ופלט הנמסר לגורם אחר. 

חומרה,  כגון  טכנולוגיות,  תשתיות   <

רשתות  נתונים,  בסיסי  הפעלה,  מערכות 

ומולטימדיה. 

בארגון,  בתכנון,  המעורב  אדם  כוח   <

־ברכישה, בהטמעה, בתמיכה, בתחזוקה, בני

ושירותי  המידע  מערכות  של  ובהערכה  טור 

המידע, הן עובדי הארגון והן במיקור חוץ.

מטרות  מונחית   CobiT של  התפיסה 

ברורות  מטרות  להגדיר  ניתן  דרכן  עסקיות, 

להן  ובהתאם  המידע,  טכנולוגיית  בתחום 

טכנולוגיית  משאבי  את  ולאמוד  להגדיר   –

המידע. 

־הארגון נדרש להשקיע במשאבי טכנולו

גיית מידע ולנהלם באופן יעיל ואפקטיבי, על 

־מנת שיוכל לקדם תהליכים בתחום טכנולו

מידע  לו  יספקו  אלה  תהליכים  המידע.  גיית 

אפקטיבי, יעיל, סודי, אמין, זמין ושלם, אשר 

המטרות  להשגת  ההחלטות  למקבלי  דרוש 

העסקיות.

למיסוד  המודל  התייחסות  מידת  מהי 

קלט,  (בקרות  יישומיות  בבקרות  ושימוש 

בבקרות  מתמקד  אינו  המודל  ופלט)?  עיבוד 

יישומיות אלא בבקרות כלליות, כגון: פיתוח 

־מערכות, ניהול שינויים, אבטחת מידע והפ

־עלת מערכות. עם זאת, המודל מכיר בחשי

בותן של הבקרות היישומיות, ומשום כך הוא 

שלדעתו  יישומיות  בקרות  של  רשימה  מציג 

טכנולוגיית  תהליכי  במסגרת  לשלב  מומלץ 

המידע הרלבנטים לארגון.

 CobiT Control Practices. 2nd" המסמך

יישום:  בקרות  סוגי  לשישה  מתייחס   ".ed

והזנה  נתוני מקור; איסוף  ואישור של  הכנה 

־של קלט; בקרות דיוק, שלמות ואימות; אמי

נות ותקפות העיבוד; בקרות פלט, התאמות 

העברות  ושלמות  אימות  בשגויים;  וטיפול 

עסקיות.

 יישום  בידי 

רואה החשבון המבקר

רואי החשבון המבקרים מחויבים להעריך את 

הפועלת  הפנימית  הבקרה  מערכת  נאותות 

טכנו בקרות  את  זה  ובכלל  המבוקר,  ־בגוף 

הבקרה  במערכת  השלובות  המידע  לוגיית 

הפנימית. 

־סביבת טכנולוגיית המידע דינמית ומת

רב  ידע  מצריך  בה  ביקורת  וביצוע  פתחת, 

הכרה  לפיכך,  רבה.  מקצועית  ומיומנות 

עם  המבקר  החשבון  רואה  של  מעמיקה 

וההנחיות  רכיביה  מגוון  לרבות   ,CobiT

מסגרת  לו  תספק  לו,  שנלוות  המקצועיות 

סדורה לביקורת ולהבטחת שלמות הנושאים 

והבקרות בה.

מסגרת העבודה מספקת למבקר הנחיות 

בסיסיות להכנת תוכניות ביקורת המשולבות 

תוכניות  מהן  לפתח  וניתן   ,CobiT במודל 

־ביקורת ספציפיות ומפורטות. כמו כן, המס

גרת מסייעת למבקר בתכנון ביקורת כוללת 

־ורב־שנתית, המקיפה את כל הנושאים העי

והיא  מידע,  טכנולוגית  בסביבת  קריים 

תורמת לחיזוק הקשר של הביקורת לדרישות 

והמטרות העסקיות של הארגון.

מקורות
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2007.

 The IT Governance Institute (ITGI): 

IT Implementation Guide Using CobiT 

and VAL IT, 2nd Edition, April 2007.

 Tommie W. Singleton, “CobiT - A 
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ביקורת חיצונית

ה
נדרש  המבקר  החשבון  רואה  אם 

לנושא  דעתו  את  לתת  או  להבין 

תהליכי  ו/או  המידע  מערכות 

העבודה בגוף המבוקר? למה? והיכן זה כתוב? 

מה רמת הידע לה הוא נדרש?

־כך, פעמים רבות, מתחיל השיעור הרא

לחש בארגון  מידע  "מערכות  בקורס  ־שון 

את  מציגים  והללו  לסטודנטים.  בונאיים" 

הנלמד:  לחומר  שלהם  והקשר  ספקותיהם 

זה, אשר  בקורס  הלימודים  בין חומר  הקשר 

המידע  מערכות  להבנת  כלים  לתת  נועד 

שלנו,  העיקרית  המטרה  לבין  הממוחשבות, 

מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים, רופף 

ביותר, אם בכלל. 

רואה  צריך  כמה  עד  השאלה  עולה  כן 

החשבון המבקר להעמיק בידע זה. האם צריך 

־רואה החשבון המבקר להבין בחומרה, במע

במער תקשורת,  במערכות  הפעלה,  ־רכות 

כות בתחום אבטחת מידע וכדומה? ובמיוחד 

קשה להם לעיתים להבין מדוע מערכות מידע 

הנמצאות בשלבי פיתוח, הטמעה או רכישה 

וכלל אינן משמשות בשנת הדוח הכספי את 

הארגון המבוקר, צריכות להיבדק.

תשובות פורמליות כגון "היום הכל נעשה 

־באמצעות מחשבים וכל גוף אותו אנו מבק

ממוחשבות",  מערכות  באמצעות  פועל  רים 

"כולם עושים את עבודתם על מחשב" ו"אם 

רואה החשבון לא היה צריך להבין במערכות 

חלק  רק  הן  הזה"  הקורס  היה  לא  אז  מידע, 

אלו  שתשובות  מובן  אבל  הניתנות.  מאלו 

אינן מספקות. 

במאמר זה ננסה לסקור את הצורך שלנו, 

מער את  להבין  המבקרים,  החשבון  ־כרואי 

כות המידע הממוחשבות בהן משתמש הגוף 

נדר אנו  לה  המיומנות  מידת  ואת  ־המבוקר 

שים לצורך ביקורת זו. 

התשתית הפורמלית: 

תקן ביקורת 93

התשתית  את  מספק   93 ביקורת  תקן 

הממוחשבות  המידע  במערכות  להבין 

את  ולהעריך  וסביבתו,  המבוקר  הגוף  של 

מוטעית  להצגה  המתייחסים  הסיכונים 

העיקרי  הסעיף  הכספיים.  בדוחות  מהותית 

מרובות בתקן 93 לנושא מערכות מידע, בהן:

לכלול  שיש  להחליט  עשוי  המבקר   <

מידע  בטכנולוגיית  מומחה  הביקורת  בצוות 

(סעיף 17).

על המבקר להשיג הבנה של מערכות   <

הקשו העסקיים  התהליכים  לרבות  ־המידע, 

רים, הנהלים במסגרת IT המיושמים בייזום, 

רישום, עיבוד ודיווח עסקאות וכיצד מערכת 

לדו המשמעותיים  אירועים  קולטת  ־המידע 

חות הכספיים (סעיף 81).

באשר  הבנה  להשיג  המבקר  על   <

הנובעים  לסיכונים  המבוקר  הגוף  לתגובות 

והסעיפים   93 (סעיף  המידע  מטכנולוגיית 

העוקבים).

הסיכונים במערכות המידע

מידע  מערכות  של  בסביבה  הפועל  בגוף 

הנוב שונים  סיכונים  קיימים  ־ממוחשבות 

באמצ המערכת  של  הפעלתה  מעצם  ־עים, 

עות מחשב:

קושי בזיהוי נתיבי ביקורת המאפש־  <

בדו החשבוניים  הרישומים  בין  לקשר  ־רים 

חות הכספיים לבין מסמכי המקור ששימשו 

ליצירת הרישומים.

מקור הנתונים והגורם האחראי להם   <

לא תמיד ניתנים לזיהוי. איתור מסמכי מקור 

לא תמיד אפשרי.

המעוברים  לנתונים  בהקשר   <

נשאלת   – בין המערכות השונות  בממשקים 

השאלה האם הנתונים עברו פעם אחת, יותר 

במקרה  בכלל.  עברו  שלא  או  אחת  מפעם 

עולה  לגוף המבוקר,  הגיעו מחוץ  שהנתונים 

השאלה לגבי מהימנותם ושלמותם.

מסתכ־ (התנועות)  הפירוטים  האם   <

הכספיים  בדוחות  הנמצאים  לסיכומים  מים 

את  מחווה  המבקר  החשבון  רואה  עליהם 

דעתו.

אינו  הקיימים  הרישומים  היקף   <

מבלי  ראויה  מדגמית  בדיקה  לבצע  מאפשר 

ולנתח את תהליכי העבודה במחשב,  לבדוק 

הפנימיות  הבקרות  תקינות  את  ובמיוחד 

הקיימות במערכות המידע.

המידע  מערכות  של  החשיפה  מידת   <

לגורמים בלתי מוסמכים אשר  הממוחשבות 

אפילו  או  לנתונים  חשופים  להיות  יכולים 

לשנותם ללא רשות וללא סמכות.

פגיעה בזמינות הנתונים וביכולת של   <

להשתמש  המבוקר  בגוף  השונים  הגורמים 

במחשב במסגרת עבודתם.

של  המידע  שמערכת  האפשרות   <

להשבתה  ותגרום  תקרוס  המבוקר  הגוף 

כוללת. הדבר חמור יותר ככל שקיימת תלות 

בתהליכים  המבוקר  הגוף  של  יותר  רבה 

הממוחשבים.

לרכישה  הניכרת  הכספית  ההוצאה   <

ותחזוקה של כלל הפעילות המיחשובית של 

הגוף המבוקר. 

סוף מעשה - במחשב תחילה
האם על רואה החשבון המבקר להבין במערכות היישומיות, במערכות התשתית 

ובחומרה באמצעותם פועל הגוף המבוקר? עד כמה הוא יכול להסתמך על עבודתם 

של אחרים? מדריך מעשי לסוגיות יום–יומיות > יהודה אורבך, זאב דרגי

 רו"ח יהודה אורבך, 

סמנכ"ל ומבקר פנימי ראשי, בנק איגוד. 

רו"ח זאב דרגי,  ,

הפורמלית לדרישה מרואי חשבון המבקרים 

הסיכונים את  המפרט סעיף 60   הוא 

התייחסויות  נמצא   ,60 מסעיף  כתוצאה 

 המיוחדים  בטכנולוגיית המידע. 
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הביקורת ומידת 

המיומנות של המבקר

מער ביקורת  סוגי  בארבעת  להתמקד  ־יש 

־כות המידע בעזרתן אנו בודקים את הסיכו

נים האמורים. כל סוג שונה הן בתוכן הנבדק 

והן בצורת הבדיקה, קרי: בטכניקות בהן אנו 

משתמשים לביצוע הביקורת. 

איכות  בבדיקת  מתמקד  הראשון  הסוג 

ידע  מאוד  מעט  מצריך  זה  סוג  הנתונים. 

הגוף  בהבנת פעולתן של מערכות מידע של 

התו את  מחפשים  שאנו  מאחר  ־המבוקר, 

את  ולא  החשבונאיים  הרישומים  של  צאות 

תהליכי העבודה של מערכת המידע. 

המבקר  לרשות  העומדים  הכלים  גם 

ומתפתחים.  הולכים  נתונים  לשליפת 

גם  ופוחת  הולך  וכך  משתפרת  מהימנותם 

כלי  ושלמות  דיוק  אמינות,  בבחינת  הצורך 

רואה  מתמקד  כתוצאה,  עצמו.  השליפה 

ואותם  שנשלפו  בנתונים  בעיקר  החשבון 

עליו לבדוק. 

איכות  בבדיקת  מתמקד  השני  הסוג 

בקרות  ביישומים,  הפנימיות  הבקרות 

המאתרות, מונעות או אף מתקנות אירועים. 

סוג זה של בדיקות, ולא משנה באיזו טכניקת 

לא   – יותר  רב  ידע  מצריך  נוקטים,  ביקורת 

בבדיקת  אלא  הטכניקה,  הפעלת  בעצם  רק 

המבקר  מצפה  אותן  הפנימיות  הבקרות 

למצוא במערכת. 

־על המבקר לבחון את בקרות הקלט ובק

רות העיבוד שתוכננו במערכת הנבדקת, האם 

הן פועלות כראוי ומהי מידת הצורך בבקרות 

וקיומם  טיבם  את  לבדוק  עליו  כן  נוספות. 

הביקורת  נתיבי  בדיקת  ביקורת.  נתיבי  של 

דוגמת  תשתית,  במערכות  גם  ידע  מצריכה 

מנוהל  בהן  נתונים  בסיסי  לניהול  מערכות 

יומן תנועות.

התש ומערכות  היישומיות  ־המערכות 

הארגון  על  ושיפורים.  שינויים  עוברות  תית 

שינויים,  אותם  לביצוע  עבודה  נוהלי  לקבוע 

והמבקר צריך לוודא שנהלים אלו מתקיימים. 

לצורך בדיקת מתודולוגיות עריכת השינויים, 

על המבקר להכיר ולנתח כלי תמיכה לניהול, 

למעקב ולתיעוד עריכת השינויים האמורים. 

הבקרות  בדיקת  הוא  השלישי  הסוג 

הידו כלליות  בקרות  האחרות.  ־הכלליות 

 Information Technology)  ITGC עות בשם

כלים,  של  אוסף  מהוות   (General Controls

נהלים ושיטות עבודה המבטיחות את המשך 

הפעילות של ה־IT באופן נאות. 

למשל: תוכנית הגוף המבוקר להיערכות 

תקרוס,  המחשב  מערכת  אם  חירום  לשעת 

של  במקרים  נתונים  של  ושחזור  גיבוי  דרכי 

נתו בסיסי  מערכות  ניהול  אופן  ־תקלות, 

נים, הכלים לגישה מרחוק למערכות המידע, 

אופן תפקוד מערכות אבטחת המידע וזיהוי 

המשתמשים. 

המצריך  מאוד,  ממוקד  בידע  מדובר 

בכל  ובדרישות  בצרכים  ספציפית  הכשרה 

מערכת, וכן ידע ביכולות ובמגבלות בתוכנה 

תוכנות  יתר  לבין  בינה  ובממשקים  הנבדקת 

להכיר  אפילו  המבקר  נדרש  לעיתים  הגוף. 

־מאפיינים הקיימים בגירסה הספציפית המו

תקנת בגוף המבוקר.

הסוג הרביעי הוא בדיקת מערכות מידע 

של  השונים  בשלבים  הנמצאות  ממוחשבות 

ייזום,  המידע:  מערכת  של  החיים  מחזור 

תחזוקה/תפעול.  פיתוח,  עיצוב,  הגדרה, 

התייחסות  מחייבים  השונים  השלבים 

והן של רואה  ומנהליו  שונה, הן של הארגון 

החשבון.

על רואה החשבון להבין במערכות מידע. עם 

זאת, הוא אינו חייב לדעת לבצע בעצמו את 

הביקורת; הוא יכול לשכור מומחה או להסתמך 

על מומחה ששכר הגוף המבוקר. בכך יוכל 

רואה החשבון המבקר לצמצם חלק מהידע 

המקצועי לתחום הערכת הסיכונים והשפעתם

101



ביקורת חיצונית

לעיתים  נדרש  המבקר  החשבון  רואה 

לשמש כמסייע בלתי תלוי, שאינו לוקח חלק 

בשלבים  התפעולית,  השוטפת  בפעילות 

מבנה  עם  ההיכרות  החיים.  במחזור  שונים 

שילוב  על  דגש  שימת  תוך  המידע,  מערכות 

של  הראשונים  בשלבים  נאותות  בקרות 

לרואה החש ־מחזור החיים, עשויה לאפשר 

מערכות  נאותות  לגבי  דעתו  את  להניח  בון 

המידע בשלבים מאוחרים יותר. 

תיפגע  שלא  להקפיד  החשבון  רואה  על 

פעיל  חלק  מליטול  להימנע  עליו  אי־תלותו. 

אך  ולשמש  הארגון,  של  השוטפת  בפעילות 

מפתח  או  רוכש  הגוף  כאשר  כמסייע  ורק 

השלבים  את  לבדוק  עליו  חדשות.  מערכות 

השונים, בדיקה החשובה ממספר היבטים:

חדשות  מערכות  של  הטמעתן  תהליך   <

ייצור  בתהליכי  חמורה  בצורה  לפגוע  עלול 

־ותפעול ולגרום הפסדים משמעותיים. במק

רים קיצוניים, כבר היו ארגונים שקרסו בשל 

ההחלפה.

ארגו־ במשאבים  הניכרת  ההשקעה   <

ולהטמעה  להסבה  לאפיון,  לבחירה,  ניים 

משאבי  של  ההסתה  החדשה.  המערכת  של 

והתהליכים היש ־הגוף המבוקר מהמערכות 

עלולה  החדשים,  ולתהליכים  למערכות  נים 

להוביל לרפיון בבקרות ולהשפעה שלילית על 

הכספיים המופקים מהמע הנתונים  ־נכונות 

רכות הקיימות.

שהומלצו  בקרות  ליישום  אפשרות   <

בעבר ולא יושמו במערכות הישנות.

מידע  מערכת  של  החיים  מחזור  בדיקת 

חדשה מצריכה אף היא מיומנות רבה. הגוף 

פיתוח.  בכלי  ונעזר  מסמכים  יוצר  המבוקר 

אלו  וכלים  מסמכים  לבחון  יצטרך  המבקר 

ולהקיש מהם לגבי המערכות החדשות אשר 

לבחון  עליו  זו  במסגרת  קיימות.  אינן  עדיין 

את מידת תיקון הליקויים שלא תוקנו בעבר, 

הקיימים  הסיכונים  את  לנתח   – לכל  ומעל 

בעצם החלפת מערכת המידע. 

דגשים הנובעים מהוראות 

ניהול ספרים

הנובעות  בדרישות  לעמוד  המערכות  על 

מהוראות שלטונות המס ועל המבקר לוודא 

ניהול פנקסי  זו. אי עמידה בהוראות  עמידה 

חשבונות, התשל"ג־1973 מלמדת שהרישום 

לא נעשה או שנעשה בצורה בלתי תקינה. בין 

הדרישות ניתן לציין:

קיומם של קבצים קבועים. רק רישום   <

לקבצים אלו מהווה רישום מבחינת ההוראות, 

וזאת בניגוד לקבצים המוגדרים כזמניים.

החובה שלא לשנות נתונים בקבצים   <

אלא באמצאות רישומים נוספים.

הגדרת הנתונים אשר חייבים להיות   <

חשבו משלוח,  תעודות  שונים:  ־במסמכים 

ניות מס, קבלות.

להיות  החייבים  נתונים  הגדרת   <

בתנועה כספית הרשומה במערכות המידע.

סיכומים  ינוהלו  בו  האופן  הגדרת   <

במערכות המידע.

הגדרת הצורך בנתיבי ביקורת.  <

בקרות קלט ובקרות פלט.  <

אופן ניהול מסמכים אלקטרוניים,  <

חשבוניות מס, קבלות ותעודות זיכוי.

שמירת נתונים וגיבויים.  <

המס  לשלטונות  הניתנות  הצהרות   <

על ידי בתי תוכנה שהגוף המבוקר רכש מהם 

להצהרות  המס  שלטונות  ותשובת  מערכות 

אלו.

החובה להתקין מערכות אל־פסק.  <

בקרה בסחר אלקטרוני

החשבון  רואה  את  מנחה   95 ביקורת  תקן 

בסביבה  פועל  המבוקר  הגוף  כאשר  המבקר 

של סחר אלקטרוני. התקן מפרט קבוצה של 

סיכונים להם חשוף גוף כזה (סעיף 18) ואת 

דרכי ההתמודדות איתם (סעיף 19).

רואה  של  התפקיד  את  מרחיב  התקן 

החשבון המבקר, לביקורת על תשתיות מערך 

המבוקר  הארגון  של  האלקטרוני  המסחר 

בשל המידע,  בזמינות  הקשורים  ־ולהיבטים 

המידע  בסודיות  באמינותם,  הנתונים,  מות 

ובאיתנות המערכת. 

קבוצות  שתי  מציב  בתקן  מעמיק  עיון 

במיקום  מתמקדת  הראשונה  סיכונים.  של 

־הגוף העוסק בסחר האלקטרוני. לבירור נתו

במער מעמיקה  בהבנה  צורך  אין  אלו  ־נים 

כות מידע. בירור פשוט יחסית לגבי פרישת 

המחשב והמקום בו החברה רשומה, יאפשר 

בנוגע  סיכונים  להיווצר  יכולים  האם  לדעת 

להכרה בהכנסות ובהיבטי מיסוי. 

הסי של  השנייה  הקבוצה  זאת,  ־לעומת 

יותר  מעמיקים  והבנה  ידע  מצריכה  כונים 

הקיימים  ביקורת  נתיבי  פנימית,  בבקרה 

אמצעי  הממוחשבת,  המידע  במערכת 

זיהוי המשתמשים וחשיפה  אבטחת המידע, 

הסיכונים  בין  הסחר.  אתר  על  להתקפות 

הנמנים בקבוצה זו:

הרשו לעסקאות  התכחשות  מפני  ־החשש 

מות במחשבי החברה. בסחר אלקטרוני אין 

צדדים  בידי  החתומים  מסמכים  כלל  בדרך 

חשי יש  לכן  ספקים).  (לקוחות,  ־שלישיים 

בות רבה ליכולת לעקוב אחר נתיב הביקורת 

גם  כמו  במערכות,  הרשומים  האירועים  של 

הבקרות הפנימיות המבטיחות את תקינותם, 

שלמותם ואמינותם של האירועים ואי יכולת 

הבקרות  הבנת  ללא  לרישומים.  להתכחש 

ונתיבי הביקורת הממוחשבים, לא יכול רואה 

החשבון כלל להניח את דעתו.

אבטחת  אמצעי  דרך  חדירה  מפני  החשש 

. אבטחת מידע מתייחסת לכל האמ־ עהמיד

צעים שנועדו לשמור מפני אובדן, פגיעה או 

חשיפה של מערכות מידע בכלל ומידע בפרט. 

למסחר  בהקשר  המידע  אבטחת  מטרות 

אלקטרוני נכללות בתקן 95.

־החשש מפני חדירה מאתר הסחר האלקט

רוני למערכות המחשב האחרות של הארגון. 

־אתר הסחר האלקטרוני מהווה מטרה לגול

שים שונים, בהם כאלו המנסים לחדור לתוך 

פעו ולבצע  מידע  לקבל  המידע,  ־מערכת 

השקיעו  אלו  שגורמים  לאחר  כספיות.  לות 

את מיטב מרצם וזמנם בחדירה, יהיה זה אך 

סביר מבחינתם לחדור ליתר מערכות המידע 

בארגון. 

הסחר  מערכת  את  לנתק  הצורך  לכן, 

האלקטרוני מיתר מערכות החברה ברור ויש 

יכולה  לוודא שהוא אכן מתבצע. חדירה כזו 

ישיר  באופן  ולהזיק  נתונים  לשבש  רק  לא 

לנזקי  פוטנציאל  נושאת  היא  אלא  לארגון, 

נזק כספי  כל  מוניטין העולים בעוצמתם על 

ישיר. 

ככל  החברה.  אתר  קריסת  מפני  החשש 

על  יותר  מושתתת  הארגון  של  שהכנסתו 

הרי  רגיל,  מסחר  על  ופחות  אלקטרוני  סחר 

עקב  עם  האלקטרוני,  הסחר  אתר  שקריסת 

תקלה ועם עקב התקפה יזומה של האקרים, 

הגוף  קריסת  כדי  עד  רב  נזק  לגרום  עלולה 

המבוקר כולו.

המבוקר  הגוף  התמודדות  אופן  בדיקת 
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עם הסיכונים האמורים לעיל מצריכה הבנה 

הפוע הממוחשבות  המידע  במערכות  ־רבה 

לות בו.

מיקור חוץ ללשכות 

שירות למחשבים

להתקש־ מכוון   (Outsourcing חוץ  (מיקור 

רות מול קבלני משנה חיצוניים לארגון ויכול 

האר בליבת  שאינו  תחום  כל  על  ־להתבצע 

החוץ  מיקור  מחשוב.  בתחומי  רק  ולא  גון 

כאשר  הארגון,  בתוך  פיזית  להתבצע  יכול 

על  מופעל  המחשב  ממערכות  מסוים  קטע 

ידי קבלן משנה, ויכול להתבצע מחוץ לארגון 

באמצעות לשכת שירות. 

תקן ביקורת 94 דן בהסתמכות על לשכות 

שירות  בלשכות  רק  ולא  תחום  בכל  שירות 

למחשבים, אך היות שאנו מתמקדים בנושאי 

מערכות מידע ממוחשבות – נדון רק בהיבטי 

ביקורת הקשורים למערכות המידע.

5 לתקן 94 מנחה את רואה החש־  סעיף

בון המבקר לבחון את החשיבות (מהותיות) 

הגוף  לגבי  השירות  לשכת  של  הפעילות  של 

מתייחסים  תתי־סעיפים  שני  המבוקר. 

מתמקד  האחד  המידע.  מערכות  לנושא 

בבקרות המיושמות לעסקאות המעובדות על 

ידי לשכת השירות וכיצד הגוף המבוקר מזהה 

ומנהל סיכונים הקשורים לשימוש בה. השני 

שהן  בקרות  על  בר־השגה  במידע  מתמקד 

־רלוונטיות למערכות המידע של לשכת השי

מידע  מערכות  על  כלליות  בקרות  כמו  רות, 

ובקרות על היישומים.

כרואי  מבקרים  אנו  אותו  הגוף  כאשר 

חשבון פועל באמצעות לשכת שירות, ניצבים 

בפנינו מספר סיכונים:

סיכונים בתחום אבטחת המידע. קיים חשש 

בלשכת  המצוי  המבוקר  הגוף  של  שהמידע 

השירות יגיע לגופים אחרים הפועלים באותה 

לשכה. את האופן בו מנהל הגוף המבוקר את 

לנתונים  לגישה  הסיסמאות  ואת  ההרשאות 

של עובדי הגוף עצמו, ניתן בדרך כלל לבדוק 

אצל קצין אבטחת המידע של הגוף המבוקר. 

השירות  לשכת  שיוצרת  החשיפה  מידת  את 

ורק  אך  לבדוק  ניתן  אחרים,  גורמים  כלפי 

בלשכה עצמה. 

לביצוע  ובדרישות  בתקלות  בטיפול  תלות 

שינויים ושיפורים במערכות המידע. מהירות 

ההיענות של לשכת השירות לטיפול בתקלות 

בו היא מטפלת בדרישות לשינויים,  והאופן 

ההתקשרות  בחוזה  מעוגנים  להיות  צריכים 

בנספח  ובמיוחד  המבוקר,  הגוף  לבין  בינה 

לחוזה הדן ברמת השירות.

להבין  החשבון  רואה  צריך  לא  לכאורה 

השי בלשכת  הקיימות  המידע  ־במערכות 

השי רמת  הסכם  את  לבחון  מנת  על  ־רות 

־רות, אם כי עדיף שקורא החוזה יבין במער

כות הקיימות, במטרה לבחון את הסכם רמת 

השירות בצורה יסודית יותר. 

חשש מפני יציבותה של לשכת השירות. הגוף 

המבוקר תלוי בעבודתה של לשכת השירות. 

הפסקת פעילותה כתוצאה מבעיות כלכליות 

בו  למצב  לגרום  עלולה  מערכות,  קריסת  או 

הגוף המבוקר יושבת לפחות חלקית.

לתת  החשבון  לרואה  מאפשר   94 תקן 

את דעתו לבקרות הכלליות במערכות המידע 

של לשכת השירות באמצעות שימוש באחד 

־משני דוחות: דוח מסוג א' (על התכנון והבי

הגוף המבוקר יוצר מסמכים ונעזר בכלי 

פיתוח. המבקר יצטרך לבחון מסמכים וכלים 

אלו ולהקיש מהם לגבי המערכות החדשות 

אשר עדיין אינן קיימות. במסגרת זו עליו 

לבחון את מידת תיקון הליקויים שלא תוקנו 

בעבר, ומעל לכל - לנתח את הסיכונים 

הקיימים בעצם החלפת מערכת המידע
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צוע של בקרה פנימית) או דוח מסוג ב' (על 

הבקרה  של  והאפקטיביות  הביצוע  התכנון, 

הפנימית). דוח ב' זהה לדוח א', בתוספת של 

חוות דעתו של מבקר לשכת השירות. 

שמש הגוף  את  המבקר  החשבון  ־רואה 

תמש בשירותי לשכת השירות מקבל את דוח 

ב', ולכן אינו צריך להיות בעל מיומנות לבצע 

עם  המידע.  המערכות  על  ביקורת  בעצמו 

והבנה בפעילות הגוף  לידע  נדרש  זאת, הוא 

המבוקר ולשכת השירות, במטרה לבחון את 

הדוח הניתן לו ומשמעויותיו.

מערכות  - תכנון 

משאבים כולל

ארגונים רבים עושים שימוש במערכות תכנון 

ותפעול כולל של משאבים, מערכות הידועות 

במערכת  מדובר  כלל  בדרך   .ERP בשם  גם 

אחת הכוללת תתי־מערכות הנותנות פתרון 

למחלקות העיקריות בארגון.

הוא  אלה  במערכות  מהיתרונות  אחד 

שימוש  לעשות  האפשרות  האינטגרציה: 

בתה מוקדמים  בשלבים  שהוזנו  ־בנתונים 

ליך, בשלבים מתקדמים בתהליך מבלי שיש 

ERP נות־  להזין שוב את הנתונים. מערכות

לגו התפעולי  המידע  בהזרמת  רב  ערך  ־נות 

המאפשר  מידע  בארגון,  הניהוליים  רמים 

מכל  כוללת  עדכנית  תמונה  לקבל  למנהלים 

מחלקות הארגון. 

את  לתת  נדרש  המבקר  החשבון  רואה 

מערכות  של  הייחודים  למאפיינים  דעתו 

תכנון משאבים כולל, לרבות:

אחת  גישה  בנקודת  למערכת  גישה   <

־עשויה לאפשר גישה לכל התהליכים והנתו

נים הארגוניים. יש להבטיח קיומן של בקרות 

גישה נאותות המותאמת לסביבת ERP. קיים 

למע ייכנס  מורשה  בלתי  שגורם  רב  ־סיכון 

רכת וכתוצאה יגיע לכלל נתוני הארגון, ולכן 

מתאימים  כלים  להטמיע  המבוקר  הגוף  על 

למניעת הדבר.

מרוכזים   ERP במערכות  הנתונים   <

־במקום אחד. יש להבטיח את השלמות והז

מינות של הנתונים. 

למע־ נאותים  לא  נתונים  הזרמת   <

נוספים  במקומות  עדכונים  על  תשפיע  רכת 

למנוע מאירועים  המידע. במטרה  במערכות 

שגויים לשבש רישומים בכלל המערכות, יש 

צורך בבניית בקרות יישום חזקות המסוגלות 

לנטר את מירב השגיאות ולמנוע את הזנתן 

למערכות המידע. 

מער והכרת  בהבנת  הצורך  ־משהובהר 

כות המידע של הגוף המבקר, עלינו להתמודד 

גור של  עבודתם  על  להסתמך  היכולת  ־עם 

מים מקצועיים המומחים בתחומים השונים 

והמגוונים שהוצגו לעיל.

שימוש בעבודת מומחה 

בביקורת מערכות מידע

מבק חשבון  כרואי  שיכולתנו  ספק  ־אין 

מערכת  מרכיבי  כל  את  ולהבין  להכיר  רים 

הביקורת,  את  בעצמנו  לבצע  ולדעת  המידע 

־היא מוגבלת. קיימים מקרים, ההולכים ומת

־רבים, בהם נדרשת מיומנות ספציפית בתחו

מידע,  אבטחת  חומרה,   :IT של  שונים  מים 

אתרי  בניית  מאסון,  להתאוששות  היערכות 

סחר אלקטרוני ועוד. 

רואה החשבון המבקר צריך לדעת לנתח 

את הסיכונים הקיימים. הוא צריך להבין אלו 

מהעבודה  כתוצאה  להיות  יכולות  חשיפות 

עם מערכות המידע ומה משמעותן. 

בביקורת,  המבקר  של  שהשכלתו  סביר 

והידע  ובגופים אחרים  בגוף המבוקר  נסיונו 

־שצבר במערכות מידע יסייעו לו בהבנת הנו

את השפעת  לבחון  בבואו  לו  ויתרמו  שאים 

הסיכונים הקיימים על חוות דעתו. אולם, אין 

וני מומחיות  רמת  לו  שתהיה  ממנו  ־לצפות 

סיון כמו של מי שהוסמך והתמחה בנושאים 

בעצמו  לבצע  שיוכל  ממנו  לצפות  ואין  אלו, 

את כל הבדיקות. 

שעושה  בשימוש  דן   96 ביקורת  תקן 

רואה החשבון המבקר בעבודת מומחה. סעיף 

נותן  מומחה:  של  סוגים  ארבעה  מגדיר   5

שירותים שנשכר על ידי הגוף המבוקר; נותן 

של  עובד  המבקר;  ידי  על  שנשכר  שירותים 

הגוף המבוקר; עובד של המבקר.

משתמש  המבקר  כאשר   ,5 סעיף  פי  על 

הוא  שלו,  כעובד  המועסק  מומחה  בעבודת 

־יוכל לסמוך על מערכות הפירמה לגיוס והכ

שרה וזאת במקום הצורך להעריך את כישורי 

לבי כל התקשרות  לגבי  ויכולותיו  ־המומחה 

־קורת. לעומת זאת, עליו להעריך את הכישו

רים המקצועיים והאובייקטיביות של שלושת 

סוגי המומחים האחרים.

להשיג  החשבון  רואה  על  מכן,  לאחר 

לכך  ומספיקות  נאותות  ביקורת  ראיות 

שהיקף הביקורת של עבודת המומחה תואם 

להעריך  עליו  אז,  או  הביקורת.  מטרות  את 

את עבודת המומחה.

מומ של  דוגמאות  נותן  הביקורת  ־תקן 

־חים, אשר תוצאות בדיקתם בדרך כלל מופי

־עות בצורה מספרית או במלל בדוחות הכס

אשר  בבדיקה  המצב  שונה  ובביאורים.  פיים 

 :ITבוצעה על ידי מומחה באחד מתחומי ה־

כתוצאה  מתבטאות  אינן  עבודתו  תוצאות 

בחשיפה  אלא  הכספיים,  בדוחות  כמותית 

־לתהליך, לבקרות שחסרות, לסיכונים הקשו

רים לחשיפת מידע ועוד. 

להעריך  יצטרך  המבקר  החשבון  רואה 

־את הסיכונים ובדרך כלל לבצע בדיקות נוס

בידיו  תהיה  לאחריהן  שרק  ומשלימות,  פות 

תמונה ברורה יותר לגבי נאותות ההצגה של 

הנתונים בדוחות הכספיים. 

שכתוצאה  לעין  נראית  סיבה  כל  אין 

־ישירה מבדיקת המומחה יחליט רואה החש

בון לשנות את חוות דעתו ולסטות מהנוסח 

האחיד הבלתי־מסויג. 

לאחר  רק  יבוצע  האחיד  מהנוסח  שינוי 

עבודת  ממצאי  את  ילמד  החשבון  שרואה 

־המומחה. אם המומחה העלה ממצאים חמו

משלימה  ביקורת  החשבון  רואה  יערוך  רים, 

בתחומים משיקים, ורק עם תומה יחליט על 

ניסוח חוות דעתו.

מזמין את המומחה  מי  לסוגייה  בהקשר 

החש רואה  של  מצבו  עבודתו,  את  ־לבצע 

אינם  הנבדקים  התחומים  רוב  יותר.  קל  בון 

גוף  מובהקת.  חשבונאית  אוריינטציה  בעלי 

הנשכר על ידי קצין אבטחת המידע של הגוף 

המבוקר, כמובן כל עוד הוא גוף רציני ובעל 

מספיק,  רחבה  הגדרה  וקיבל  בתחום  שם 

אם  בין  סיכונים,  באותם  למעשה  יתמקד 

היא  אם  ובין  המבקר  בידי  תוזמן  העבודה 

בידי קצין אבטחת המידע. כך גם לגבי בדיקה 

אסון  לשעת  הגוף  היערכות  לגבי  המבוצעת 

 .ITוהיבטים שונים בתחום ה־

היב שכוללות  בדיקות  יהיו  זאת,  ־עם 

תפעו להיבטים  בנוסף  חשבונאיים  ־טים 

ליים. בבדיקות אלו יהיה ערך מוסף להכוונה 

רצוי  ואף  החשבון,  רואה  בידי  המומחה  של 

יבצע את עבודתו  שהמקרים כאלו המומחה 

מטעם המבקר. 
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סיכום

מסביב  לביקורת  להתייחס  נהוג  היה  בעבר 

המחשב  בעזרת  ביקורת  לעומת  למחשב 

ביקורת  קרי:  המחשב.  באמצעות  וביקורת 

כ"קופסה  פעילותו  וכל  המחשב  את  הרואה 

הביקורות  לעומת  לגעת,  אין  בה  שחורה" 

המי המערכת  את  בודקים  בו  השני  ־מהסוג 

נעזרים במחשב במטרה  חשובית או לפחות 

לבצע שליפות חכמות יותר. 

מקלים  ו־98   93 ביקורת  תקני  עוד.  לא 

אך  מידע,  מערכות  ביקורת  לבצע  בחובה 

 ITה־ בתחום  המפורטים  הנושאים  פי  על 

בתקנים אלו והיקף הסיכונים, סביר שרואה 

החשבון יצטרך ברוב המקרים לבצע ביקורת 

מערכות מידע. 

על רואה החשבון להבין במערכות מידע. 

עם זאת, הוא אינו חייב לדעת לבצע בעצמו 

או  מומחה  לשכור  יכול  הוא  הביקורת;  את 

המבוקר.  הגוף  ששכר  מומחה  על  להסתמך 

בכך יוכל רואה החשבון המבקר לצמצם חלק 

הסיכונים  הערכת  לתחום  המקצועי  מהידע 

להת המומחה  את  ולהשאיר  ־והשפעתם, 

גם  וטכנולוגיים.  טכניים  היבטים  עם  מודד 

באמצעות  פועל  המבוקר  הגוף  בו  במקרים 

לשכת שרות, יוכל המבקר להסתמך על רואה 

החשבון של לשכה זו ולא לבצע את הביקורת 

בעצמו. 
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המסחר האלקטרוני של הארגון המבוקר 

ולהיבטים הקשורים בזמינות המידע, 

בשלמות הנתונים, באמינותם, בסודיות 

המידע ובאיתנות המערכת
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ביקורת פנימית

ד
המבקרים  שאתם  לעצמכם  מיינו 

חברה  של  הראשיים  הפנימיים 

כדי  תוך  רב־לאומית.  קמעונאית 

דוא"ל  מקבלים  אתם  הבוקר,  עיתון  קריאת 

המיידע אתכם על תנועת תיקון מלאי חריגה 

לים. עקב  באחד הסניפים המרוחקים מעבר 

את  לבדוק  נציג  לשלוח  שוקלים  אתם  כך 

הנושא, או להמתין ולעקוב אחר הטיפול של 

מנהל הכספים האיזורי.

מדי  אליכם  המגיע  דוח  על  חישבו  עתה 

הבקרה  בריאות  מצב  את  והמחווה  חודש 

לביקורת  ו/או  לניטור  הכפופים  בתחומים 

כי איזור פעילות  מתמשכת. אתם מבחינים, 

גבוה)  (קרי: בעל סיכון  נצבע באדום  מסוים 

מדדים  של  בשורה  הרעה  עקב  לאחרונה 

שהוגדרו מראש, כמו עליה בעזיבת עובדים, 

ירידה ברווח, עלייה בפקודות תיקוני המלאי 

הנובעים מחוסרים שהתגלו בספירות, עלייה 

החשבונות  ספרי  בין  ההתאמות  אי  במספר 

שוק אתם  כעת  וכדומה.  העזר  ־למערכות 

לים האם לבצע התאמות בתוכנית הביקורת 

לתחומי  יותר  טוב  שתענה  באופן  השנתית 

הסיכון המהותיים. 

להביא  אמור  הביקורת המתמשכת  חזון 

פנימיים  מבקרים  בה  בצורה  דרמטי  לשינוי 

הביקורת  מגישת  הוא מעבר  עיקרו  פועלים. 

לתקופה,  אחת  נבדק  נושא  בה  המסורתית, 

לביקורת תכופה יותר. כך יתאפשר לביקורת 

Contin- מתמשכת  אבטחה  לתת  (הפנימית 

ues Assurance) שסיכונים מהותיים מנוהלים 

בצורה אפקטיבית. 

במאמר זה יוסבר מהי ביקורת מתמשכת 

התא בממשל  להשתלב  אמורה  היא  ־וכיצד 

לרבות  התאגיד,  של  הסיכונים  ובניהול  גידי 

בין תפקיד הביקורת הפנימית לתפ ־הבחנה 

 ,  רו"ח אורן שחר, 

הביקורת הפנימית - אינטל

פנים אל פנים
יש הטוענים, כי ביקורת מתמשכת היא הדבר הבא בתחום הביקורת הפנימית 

לצורך הוספת ערך לארגון, אם כי כמו תמיד כאשר מדובר בשינויים - הדרך 

אינה קלה ומחייבת מחשבה ותכנון > אורן שחר

קיד ההנהלה ויחסי הגומלין ביניהם. המאמר 

המתמשכת  הביקורת  יתרונות  את  יסקור 

ומגבלותיה ויפרט שלבים רצויים ביישומה. 

הגדרות 

 Continues  - (ב"מ  מתמשכת  ביקורת 

1 כשיטה לבי־  GTAG Audit) מוגדרת בידי 

צוע פעולות ביקורת באופן תכוף או מתמשך 

לחלק  ניתן  הפנימית.  הביקורת  ע"י  יותר 

אותה לשניים:

> הערכה מתמשכת של הבקרות – בדי־

פועלות  הבקרות  כי  להבטיח,  שנועדו  קות 

חוקי  כנגד  תנועות  של  בדיקה  כמו  כיאות, 

חריגה  היתה  שלא  בדיקה  לדוגמא:  בקרה. 

של  השוואה  ע"י  ההוצאות  אישור  מנהלי 

זכויות החתימה,  הוצאות החברה למטריצת 

מנת  על  פוצלו  לא  שהוצאות  בדיקה  לרבות 

לעקוף את הנוהל. 

> הערכה מתמשכת של הסיכון. בדיקות 

־אלה מלוות בדרך כלל בבדיקת מגמות ובה

שוואות של נתונים כנגד נתוני ייחוס שונים, 

כגון השוואת ביצועי קו ייצור במפעל מסוים 

כנגד מפעלים אחרים בחברה או מחוצה לה. 

Continues Monitor-  ניטור מתמשך (נ"מ -

ing): מוגדר כתהליך שההנהלה מיישמת, על 

שהג והתהליכים  שהנהלים  להבטיח  ־מנת 

דירה פועלים כיאות וכי הארגון פועל לפיהם. 

עקרונות הניטור המתמשך כוללים:

בתהליכים  הבקרה  נקודות  הגדרת   <

העסקיים, לרבות מטרות כל בקרה.

אוטומ־ מבחנים  של  סדרה  הגדרת   <

הכפופות  התנועות  כל  את  הבוחנים  טיים 

לבקרה וקובעים האם הבקרה פועלת כנדרש 

לגביהם. 

> חקירת התנועות אשר נראה שהבקרות 

לא פועלות כיאות לגביהן. 

הבקרה  שיפור  או  התנועות  תיקון   <

בהתאם לתוצאות הבדיקה. 

Continues Assur-) מתמשכת  אבטחה 

ance): הערכה מתמשכת בלתי תלויה המת־

ניהול  של  הפנימית,  הביקורת  ע"י  בצעת 

מבצעת  אותו  המתמשך  והניטור  הסיכונים 

רמת  העסקי,  הענייניים  מצב  ושל  ההנהלה 

הסיכון והציות, הנאותות והאפקטיביות של 

הבקרות ונכונות המידע.

הצורך בביקורת 

ובניטור מתמשך 

נובע  מתמשכים  ובניטור  בביקורת  הצורך 

משורה של סיבות. שינויים מהירים בסביבה 

והתפעו האסטרטגיים  ובסיכונים  ־העסקית 

מהן  דורשים  החברות,  בפני  העומדים  ליים 

תאגידי,  סיכונים  ניהול  של  מערך  להקים 

בזמן  ורלוונטי  מהימן  מידע  לקבל  המסוגל 

פעולתן  אופן  את  להתאים  מנת  על  אמת, 

ולשפר את מערכי הבקרה שלהן.

מפורט  בדיווח  מבעבר  תכוף  צורך  קיים 

לסקירה  ודרישה  הבקרה  מצב  על  ומחייב 

פרו־אקטיבית לזיהוי הונאות, טעויות וכשלי 

בקרה עקב השינויים בסביבה החוקית בעשור 

 SAS האחרון, כמו כניסתם לתוקף של תקינת

99 וחוק סרבנס־אוקסלי.2 

הכפופות  מהתנועות   100% של  כיסוי 

טעויות  של  מוקדם  גילוי  מאפשר  לניטור 

של  משמעותית  הקטנה  כך  וע"י  והונאות 

התפעולית,  האפקטיביות  שיפור  כמותם, 

מניעת אובדן הכנסות ושיפור ברווח הנקי.

אפשרות  יוצרת  מתמשכת  ביקורת 

בו  מידע  פלטפורמות  מספר  מול  לעבודה 

תהליך  בקרות  ביצוע  המאפשר  דבר  זמנית, 

לקצה  מקצה  בקרות  נאותות  בדיקת  ו/או 

ומער תהליכים  בין  מידע  והצלבת  ־התהליך 

כות אשר אינם קשורים זה בזה ישירות.
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הביקורת  תוכנית  עם  המתמשכת  הביקורת 

־השנתית. כמו כן, יש מחסור במשאבים וכי

שורים נדרשים, כגון ידע לא מספק של צוות 

הביקורת בניתוח נתונים ובבניית אוטומציה 

של הבדיקות.

המיישם  פנים  מבקר  על  זאת,  כל  לאור 

ביקורת מתמשכת לתכנן בקפידה את היישום 

תוך התייחסות להיבטים הבאים.

וההנהלה  הביקורת  מוועדת  תמיכה  קבלת 

את  להבין  הבכירה  ההנהלה  על  הבכירה. 

יישום ב"מ, לרבות דרישות הגישה  השלכות 

ושיתוף  הדיווח  תהליך  השונות,  למערכות 

בהעדרם,  שונים.  מגופים  הנדרש  הפעולה 

בארגון  שונים  גורמים  עם  חיכוכים  ייתכנו 

לדעת  ויופתעו  הב"מ,  מהות  את  יבינו  שלא 

־שנושאים הקשורים אליהם היו כפופים לבי

עלולות  אלה  תופעות  ידיעתם.  ללא  קורת 

לפגוע בלגיטימיות של הביקורת המתמשכת.

הגדרת תפקידי הביקורת הפנימית וההנהלה 

העי־ יש לשמר את  ביניהם  הגומלין  .ויחסי 

האחראית  היא  החברה  הנהלת  לפיו  קרון 

ויישום הבקרות,  ולהגדרת  לניהול הסיכונים 

הפני הביקורת  של  המרכזי  תפקידה  ־בעוד 

מית הוא להעריך את אפקטיביות התהליכים 

שההנהלה מיישמת. 

ככל  להימנע  הפנימית  הביקורת  על 

האפשר מלקיחת אחריות על יישום הבקרות, 

זאת,  עם  יחד  באי־תלותה.  לפגוע  שלא  כדי 

המח בתחום  הטכנולוגיים  ־השיפורים 

־שוב, מערכות המידע ועיבוד הנתונים מאפ

לצו המותאמים  פתרונות  של  מגוון  ־שרים 

־רכי הארגונים, ליישום ביקורת וניטור מתמ

הבי בעלויות  משמעותי  חיסכון  תוך  ־שכים 

קורת, הבקרה והציות. חיסכון זה יכול לנבוע 

אנליטיים  בניתוחים  יחסית  נרחב  משימוש 

הצו מסורתיות,  ביקורת  בטכניקות  ־במקום 

רכות זמן ומשאבים רבים יותר.

והכנת  הבקרה  מצב  לכימות  אפשרות 

השונים  העניין  בעלי  לשימוש  חיווי  דוחות 

החיצו המבקרים  פנימית,  ביקורת  ־(הנהלה, 

ניים וכדומה).

־שיפור סביבת הבקרה עקב אלמנט ההר

קיומם  דבר  היוודע  עם  בארגון  שנוצר  תעה 

של ביקורת ו/או ניטור מתמשכים. 

אתגרים ביישום ביקורת 

פנימית מתמשכת

 היישום בפועל של ביקורת מתמשכת עדיין 

 ADR שערך  מחקר  במיוחד.  נפוץ  אינו 

הבי־ ממחלקות  ש־70%  העלה,   2004  בשנת

מתמ ביקורת  יישמו  לא  הפנימית  ־קורת 

הפנימיים  המבקרים  שמרבית  למרות  שכת, 

־ציינו את הצורך בכך. מחקר של לשכת המב

 IIA Global) קרים הפנימיים הבינלאומית

Audit Information Network) מצא, כי 

57% מהמבקרים הפנימיים לא יישמו ביקורת 

מתמשכת. 

ביקורת  יישום  רבות.  סיבות  זה  למצב 

הביקורת  פרדיגמת  שינוי  דורש  מתמשכת 

הביקורת,  בתהליך  שינוי  לרבות  הפנימית 

הביקורות.  עריכת  ועיתוי  הביקורת  ראיות 

הניתן  המידע  כמות  פשוט,  אינו  היישום 

לבדיקה הוא עצום, ולמבקרים הפנימיים יש 

קושי להחליט מהיכן להתחיל. בחברות בהן 

למידע  הגישה  מבוזרות,  המידע  מערכות 

בקשיים,  כרוך  שונות  ממערכות  ואיסופו 

בעלויות ובזמן ניכר.

בנוסף לכך, קיימת התפיסה לפיה ביקורת 

וחשש  נמצאת באחריות ההנהלה  מתמשכת 

לנע כניסה  למעשה  היא  לתחום  ־שכניסה 

ליה. קיימים קשיים בהגדרת מדדים ברורים 

להצלחת או כישלון בקרות מסוימות, הגדרה 

הנדרשת ביישום ביקורת מתמשכת, ובשילוב 
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היי–טק

מתמשכת  ביקורת  שיישום  בכך  להכיר  יש 

עשוי לעיתים לכלול אלמנטים דומים לניטור 

המתמשך אותו מבצעת ההנהלה. 

על  המתמשכת,  הביקורת  תכנון  בעת 

הביקורת הפנימית לקחת בחשבון את חוסן 

שיטו בתחומים  המתמשך  והניטור  ־הבקרה 

המת הניטור  היקף  בהם  במקומות  ־פלו. 

נרחב  יישום  קיים,  לא  או  מספק  אינו  משך 

הפני הביקורת  בידי  מתמשכת  ביקורת  ־של 

מית יניב ערך מוסף ברור. לעומת זאת, כאשר 

אפקטיבי,  מתמשך  ניטור  מיישמת  ההנהלה 

משאבים,  לבזבוז  לגרום  עלול  כזה  יישום 

כפילויות וחיכוכים מיותרים.

לא  המתמשכת  שהביקורת  מנת  על 

ניטור  (בהעדר  המרכזית  לבקרה  תהפוך 

הבי יכולה  מספקים),  בקרות  או  ־מתמשך 

את  להעביר  מסוים  בשלב  הפנימית  קורת 

על  ההנהלה,  לידי  הבדיקות שפיתחה  יישום 

־מנת שייכללו במערך הניטור המתמשך, ולה

סתפק בבדיקה שהניטור פועל כיאות. 

הכפו הנושאים  לבחירת  תהליך  ־הגדרת 

פים לב"מ, בחירתם ותעדופם. על הביקורת 

בעת  לפרמטרים הבאים  להתייחס  הפנימית 

קבלת ההחלטה על התחומים שיהיו כפופים 

לביקורת המתמשכת:

> רמת הסיכון השאריתי הטבוע בתחום. 

המתבצע  הסיכונים  במיפוי  להיעזר  ניתן 

־לצורך הכנת תוכנית הביקורת השנתית ובס

קירה של דוחות ביקורת משנים קודמות, תוך 

תעדוף של תחומים בהם באופן עקבי נמצאו 

ממצאים מהותיים על כשלי בקרה. 

ככל  (טרנזקציות).  התנועות  כמות   <

שתהליך מלווה במספר רב יותר של תנועות, 

יש לביקורת המתמשכת יותר ערך מוסף.

לבחור  יש  ואיכותם.  הנתונים  זמינות   <

תחומים בהם נתונים מהימנים זמינים. 

היישום  רצוי להתחיל מתחומים בהם   <

מוסף  ערך  עם  יחסית,  פשוט  להיות  צפוי 

ברור ומהיר. דבר זה יסייע לביקורת הפנימית 

לקבל תמיכה ומשאבים לפיתוח התחום. 

> יישום הדרגתי. רצוי להתחיל בפיילוט 

ייבחנו  בו  יחסית,  קטנים  במשאבים  הכרוך 

ותש נתונים  ניתוח  כלי  יישום,  ־טכניקות 

תית מחשוב נדרשת לצורך פיתוח הביקורת 

המתמשכת. 

בתוכנית  המתמשכת  הביקורת  הטמעת 

הביקורת השנתית. יישום ביקורת מתמשכת 

־מחייב שינוי בהכנת תוכנית הביקורת השנ

תית ושל הביקורות הספציפיות השונות תוך 

הפיכתם ליותר דינמיים. למשל: בעת עריכת 

בתהליכים  להתמקד  ניתן  "רגילה",  ביקורת 

־בהם הביקורת המתמשכת הצביעה על חרי

גים רבים.

יישום  הפנימיים.  המבקרים  כישורי  פיתוח 

של  מעמיק  ידע  דורש  מתמשכת  ביקורת 

המבוקרים,  התהליכים  לגבי  הביקורת  צוות 

והמ המרכזיים  והבקרות  הסיכונים  ־לרבות 

לרבות  הנתונים,  בסיסי  התומכות;  ערכות 

ומשמעותם;  השונים  הנתונים  שדות  הכרת 

טכניקות ניתוח נתונים לצורך בדיקת איכות 

הנתונים, בניית בדיקות אפקטיביות לבחינת 

חוסן הבקרות ו/או רמת הסיכון וידע בבניית 

־בדיקות אוטומטיות; הטמעת כלים וטכנולו

־גיות שיאפשרו גישה לנתוני החברה המבוז

רים וניתוחם 

מספר  לשלב  יכולה  הפנימית  הביקורת 

פלטפורמות של כלים ומערכות לצורך יישום 

־הביקורת המתמשכת: שילוב הביקורת המת

משכת במערכות העסקיות של החברה, כגון 

מודלי GRC 3 במערכות ה־ERP של SAP או 

־אורקל. השגת גישה למערכות ובסיסי הנתו

־נים השונים, משיכת הנתונים וניתוחם בתו

 IDEA או   ACL כמו  ייעודיות  ביקורת  כנות 

 Microsoft SQL Reporting כמו BI או בכלי

 .Services

ביקורת  יישום  כי  בחשבון,  לקחת  יש 

של  עצומה  כמות  בעיבוד  כרוך  מתמשכת 

תידרש  מסוים  שבשלב  סביר  לכן  נתונים, 

ייעודי  שרת  (כגון  המחשוב  תשתית  שיפור 

לצרכי הביקורת המתמשכת). 

ממצאי  אחר  ולמעקב  לדיווח  תהליך  בניית 

הפנימי  המבקר  על  המתמשכת.  הביקורת 

של  והתדירות  האופן  את  לקבוע  הראשי 

המתמשכת  הביקורת  תוצאות  על  הדיווח 

ההנהלה  פעולות  אחר  המעקב  תהליך  ואת 

הבקרה  ובכשלי  שנמצאו  בחריגים  לטיפול 

יתרון  יש  מתמשכת  לביקורת  לכך.  שגרמו 

כזה, עקב הבדיקות החוזרות  מובנה במעקב 

ששיפורים  כך  גבוהה,  בתדירות  המתבצעות 

אותם מבצעת ההנהלה, אמורים להקטין את 

מספר החריגים בדוחות הבאים.

לסיכום: יישום ביקורת מתמשכת הכרחי 

לספק  השואפות  פנים  ביקורת  למחלקות 

כרוך  היישום  נאותה.  מתמשכת  אבטחה 

הבי בפרדיגמת  שינוי  ודורש  ־באתגרים 

פעולה  ושיתוף  תקשורת  המסורתית,  קורת 

עם גורמים בארגון, רכישת כישורים חדשים 

לצוות הביקורת הפנימית כמו גם טכנולוגיות 

וכלים.

־יישום הדרגתי ומתוכנן יתרום רבות בשי

עלויות  בהקטנת  הבקרה,  וסביבת  רמת  פור 

גילוי  עקב  ולחיסכון  ותקנות  לחוקים  הציות 

ומניעה מוקדמים של טעויות ומעילות. 

הערות 

 Global Technology Audit Guide by  .1

 .the Institute of Internal Auditors

חוק סרבנס־אוקסלי דורש מהחברות    .2

הנסחרות בארה"ב להעריך את מערך הבקרה 

התומך בנאותות הדיווחים הכספיים ולגלות 

שינויים מהותיים במצב הפעילות הכספית 

 SAS 99 – .כמו גם חולשות במערך הבקרה

 Consideration of fraud in Financial

Audit דורש מהמבקרים לכלול בדיקת 

מעילות במהלך ביקורות דוחות כספיים תוך 

שימוש בכלי ביקורת ממוחשבים. 

 Governance, Risk Management and   .3

 Compliance

ביבליוגרפיה 

 Global Technology Audit Guide – Continues
Auditing: Implications for assurance , moni-

 toring and Risk assessment. David Code,
 2005

ADR = Continuous  Control Monitor-

 ing Enabling Rapid Response to Control

 Breakdown – Audit Director Round, Table

Corporate Executive Board 2004

 A look into the Future :The next evolution of

 Internal Audit – Continues risk and Control

assurance, SAP Business Objects

M. Lehman, "Maximized Monitor-  

ing", Internal Auditor, June 2010
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ביקורת חיצונית

ה
לתקני   66 דעת  מגילוי  מעבר 

את  המנחים  ו־98,   93 ביקורת 

כאשר  המבקר  החשבון  רואה 

טכנולוגיה  של  להשפעה  נתון  המבוקר  הגוף 

דיון  מחייב  בפרט,  מידע  וטכנולוגיית  בכלל 

התייחס   66 דעת  שגילוי  בעוד  והרחבה. 

למערכות המידע כנושא העומד בפני עצמו, 

למערכות  מתייחסים  ו־98   93 ביקורת  תקני 

המבקר  נדרש  עליו  נוסף,  נושא  כאל  המידע 

לתת את דעתו ולהביאו בחשבון.

פרקים  וראשי  נושאים  מציג  זה  מאמר 

התייחסות  המקבלים  לטכנולוגיות,  בהקשר 

ישמש את הלומ־ ו־98. המאמר   93  בתקנים

בו  גם את העוסקים  דים ראיית חשבון כמו 

בהקשר  נושאים  של  והבנה  חידוד  לאיתור, 

לטכנולוגיות בכלל בתקנים אלו, תוך הדגשת 

ההנחיות החדשות החלות על המבקר בהקשר 

לטכנולוגיות מידע בפרט.

תקנים חדשים - תפיסות חדשות

של   315 תקן  על  המבוסס   ,93 ביקורת  תקן 

־איפ"ק, עוסק בהבנה של הגוף המבוקר וסבי

בתו ובהערכת הסיכונים המתייחסים להצגה 

 2006 ביוני  פורסם  התקן  מהותית.  מוטעית 

הנפ־ נספחים,  ושלושה  סעיפים   125  ובו

ביקורת  תקן  עמודים.  עשרות  פני  על  רסים 

עוסק  330 של איפ"ק,  על תקן  98, המבוסס 

שהוערכו.  לסיכונים  במענה  המבקר  בנוהלי 

התקן פורסם בדצמבר 2007 ובו 75 סעיפים.

לבי הדרך  את  סלל  אלה  תקנים  ־פרסום 

טול גילוי דעת 66, שפורסם בינואר 1997 ואשר 

הביקורת,  תקני  ליישום  ההנחיות  את  תיאר 

כאשר הגוף המבוקר פועל בסביבה ממוחשבת.

את  מדגישים  החדשים  הביקורת  תקני 

ניהול  לתהליך  המיוחסת  הרבה  החשיבות 

הבי בעבודת  לשלב  יש  אותו  ־הסיכונים, 

־קורת, בפרט לאור העובדה שהביקורת מוג

בנוסף, התקנים מתייחסים  בלת במשאבים. 

בסביבה הטכנולוגית של  למעורבות המבקר 

הגוף המבוקר. 

התפיסה העולה מתקנים אלו בקשר עם 

מזו  שונה  המידע,  טכנולוגיית  על  ביקורת 

בתק־ לדוגמא:   .66 דעת בגילוי   שהוצגה 

נים אלו בולטת בהעדרה "רשימת" טכניקות 

הביקורת הממוחשבות המפורטת בנספח ה' 

לגילוי דעת 66. 

ההיב את  ומדגיש  סוקר  זה  ־מאמר 

ביקורת  בתקני  המובאים  הטכנולוגים  טים 

על איתור סעי־ להקל  כוונה  ו־98, מתוך   93

פים מוטי הטכנולוגיה, לעומת סעיפים אשר 

אופיים משויך יותר לתהליך הביקורת באופן 

כללי.

אזכור היבטים טכנולוגים 

בתקני ביקורת 93 ו–98

הטכ להיבטים  המתייחסים  נושאים  ־להלן 

החש רואה  לעבודת  הקשורים  ־נולוגיים, 

בון המבקר ואשר מצוינים בתקני ביקורת 93 

על  מלבד  התבססה,  הנושאים  בחירת  ו־98. 

־התקנים עצמם, על הנושאים המצוינים בסי

לבוס מועצת רואי החשבון בבחינה בביקורת 

מתקדמת וכן על הפרקטיקה המקובלת.

המבוקר. בגוף  מידע  טכנולוגיות  הבנת 

כמענה לשאלה, עד כמה נדרש רואה החשבון 

מידע,  בטכנולוגיות  ולהבין  דעתו  את  לתת 

נציין את המאמר של אורבך ודרגי (אוקטובר 

2009). מאמר זה מסייג את מידת ההבנה של 

טכנו של  המעורבות  למידת  ־רואה החשבון 

לוגיות מידע והתלות של הגוף בטכנולוגיות 

מידע. 

17, 64, 81, 87 ו־88 בתקן 93 מדגי־  סעיפים

בסביבה  המבקר  של  בהבנה  הצורך  את  שים 

הממוחשבת של הגוף המבוקר ומעניקים את 

מומחים  הביקורת  בצוות  לכלול  האפשרות 

עוסקים  כן,  כמו  המידע.  טכנולוגיית  בנושא 

סעיפים אלה בהבנה הנדרשת מהמבקר בקשר 

לאופן הקליטה, העיבוד והפקת נתונים, לרבות 

ההשפעה על תהליך הדיווח הכספי.

טכנולו בסביבת  חשבון  ספרי  ־ניהול 

גית מידע. קיום מערכת מידע בגוף המבוקר 

העבודה,  בתהליכי  מעורבותה  מידת  והבנת 

לרבות ההבנה של תהליכי קלט, עיבוד ופלט, 

אינם מספקים. המבקר נדרש להניח את דעתו 

על  המידע  במערכות  מבוצעים  שהרישומים 

פי הכללים החשבונאיים. 

הכללים מאפשרים להניח את הדעת, כי 

הרישום בספרי החשבונות בוצע באופן נאות, 

העס פרטי  מלוא  לתיעוד  התייחסות  ־תוך 

קאות, במטרה ליצור נתיבי ביקורת מספקים 

, בנק לאומי.   רו"ח אלון כהן, 

 .  רו"ח זאב דרגי,

 המחברים מודים לפרופ' יורם עדן 

על הערותיו המועילות

היבטים טכנולוגיים בתקני ביקורת 93 ו–98: השינויים לעומת גילוי דעת 66, 

ההדגשים החדשים והיישום בפועל > אלון כהן, זאב דרגי

לחשוב על המחשב

- 105 - 246

121



המקצוע והחשבונאות 

רואה החשבון פברואר 2010

115 114

וביקורת  המבוקר  הגוף  מצד  בקרה  לצורכי 

בידי רואה החשבון המבקר. 

במערכות המידע הארגוניות המתקדמות 

ERP), רישומים חשבונאיים מבוצעים  (כגון 

העס האירועים  קרות  עם  אוטומטי  ־באופן 

את  לזהות  המבקר  על  אלה,  במקרים  קיים. 

התהליכים התפעוליים המהווים את המקור 

לרישומים האוטומטיים בספרי החשבונות. 

 93 בתקן  ו־118   84  ,83  ,82  ,80 סעיפים 

מנחים את המבקר לבחון את תהליך רישום 

החשבונאיים  האירועים  ותיעוד  הנתונים 

בספרי החשבונות. סעיף 60 בתקן 98 מנחה 

הרי של  הנאותות  את  להעריך  המבקר  ־את 

שומים החשבונאיים, לרבות נאותות יתרות 

הסגירה לסוף תקופת הדיווח.

בקרות כלליות ובקרות יישום. קיומן של 

בקרות יישום ובקרות כלליות נאותות, אשר 

מאפ תפעולית,  מבחינה  כאפקטיביות  ־זוהו 

שרות למבקר, במקרה שבו לא ניתן להסתמך 

בהתבסס  דעה  לחוות  מבססות,  בדיקות  על 

על בדיקות ציות בלבד.

סעיפים 55, 56 ו־95 בתקן 93 מתייחסים 

לבקרות יישומיות הפועלות במערכות המידע 

הית את  מדגיש  התקן  המבוקר.  הגוף  ־של 

רון של השימוש בבקרות ממוכנות במסגרת 

בסעיף  נתונים.  של  גדולות  בכמויות  טיפול 

לבדיקה  בנוגע  הקלה  קיימת   ,98 בתקן   39

בוצעו  לא  בהם  במקרים  יישום,  בקרות  של 

שינויים במערכות המידע והבקרות שנבדקו 

בביקורות קודמות.

תכנון הביקורת, הערכת סיכונים, איסוף 

.מידע ונוהלי ביקורת עריכת הביקורת מתב־

סיכונים,  הערכת  של  תהליך  במסגרת  צעת 

שבו מתבצע זיהוי שיטתי של סיכונים ובקרות 

והתפעוליים  המשולבים בתהליכים העסקיים 

המהותיות  רמת  בחינת  תוך  המבוקר,  בגוף 

על  שזוהו.  והבקרות  הסיכונים  של  והחומרה 

בסיס תהליך זה, המבוצע במסגרת סקר בקרות 

פנימיות, נקבע תיחום הביקורת והיקפה. 

בהקשר זה נציין את סעיף 11 בתקן 93, 

העוסק בביצוע בדיקה מלווה של תהליך, כדי 

סעיפים  בו.  הקיימים  הסיכונים  את  לזהות 

בסי־ מתמקדים  ו־116   93  ,63  ,61  ,60  ,57

כונים בתחום טכנולוגית המידע, להם נדרש 

של  ההבנה  בתהליך  דעתו  את  לתת  המבקר 

הגוף המבוקר ובסביבתו. 

סעיפים 12, 25, 30 ו־47 בתקן 98 מציגים 

דוגמאות לסיכונים הקשורים בהעדר תיעוד 

המחייבים  מידע,  בטכנולוגיות  נתונים  של 

מנת  על  בדיקותיו,  את  להרחיב  המבקר  את 

שיוכל לגבש דעה.

חשי־ הבקרה  לסביבת  הבקרה  .סביבת 

בות רבה בתכנון הביקורת ובקביעת היקפה. 

סעיף 43 בתקן 93 מגדיר את מערכות המידע 

הבקרה  בסביבת  המרכזיים  הרכיבים  כאחד 

של הגוף המבוקר. 

כי  מדגישים,  ו־89   69  ,62  ,51 סעיפים 

שיטות העבודה, תהליכי העבודה, הדרך שבה 

הגוף המבוקר בוחר לפעול והאופן שבו הוא 

של  ותהליכים  ידניות  בקרות  ליישם  בוחר 

עצמו.  בארגון  תלויים  חשבונאי,  רישומים 

הבקרה  סביבת  והבנת  בכלל  הארגון  הכרת 

המאפיינת אותו בפרט, מהווים שלב הכרחי 

בעבודת המבקר.

ו־123   99  ,39 סעיפים  ביקורת.  ראיות 

93 מתייחסים לראיות ביקורת הקשו־  בתקן

רות בסביבה הטכנולוגית של הגוף המבוקר. 

סעיפים אלה מנחים את המבקר להפיק מידע 

ממערכות המידע, להבין את תרשימי הזרימה 

ולתאר את התהליכים המתרחשים במערכות 

המידע של הגוף המבוקר. סעיפים 13, 31, 32, 

כיצד  המבקר  את  מנחים   98 בתקן  ו־42   37

עבודת  את  ולתעד  ביקורת  ראיות  לאסוף 

הביקורת בסביבה מבוקרת ממוחשבת. 

מחשב.  באמצעות  ביקורת  טכניקות 

להסתייע  יש  כי  לציין,  מקובל  בפרקטיקה 

בטכניקות ביקורת באמצעות מחשב, על מנת 

במיוחד  ממוחשבת,  בסביבה  ביקורת  לבצע 

במהימנות  עוסקת  הבדיקה  מהות  כאשר 

אינו   93 תקן  המבוקר.  הגוף  של  הנתונים 

באמצעות  הביקורת  לטכניקות  מתייחס 

המחשב, כשם שעשה גילוי דעת 66. סעיף 19 

98 מנחה את המבקר לתעד את התו־  בתקן

צאות של בדיקות שמקורן בטכניקות ביקורת 

באמצעות מחשב.

והנתו־ המידע  מערכות  מידע  .אבטחת 

נים של הגוף המבוקר חשופים לשינויים לא 

־מבוקרים ולפגיעה בסודיותם, ומכאן החשי

סעיף  נאות.  מידע  אבטחת  מערך  של  בות 

93 עוסק בצורך להקצות משאבים  73 בתקן 

סיכוני  עם  ולהתמודדות  לטיפול  מספקים 

טכנולוגיית מידע ואבטחת מידע. 

שירות  בלשכות  שימוש  שירות.  לשכות 

סעיף  שכיח.  הוא  מבוקרים  גופים  ידי  על 

להעריך את  93 מנחה את המבקר  48 בתקן 

־ההשפעה וההשלכה על מערך הבקרה הפני

מית, כתוצאה משימוש בלשכות שירות. 

מערכת  של  ותחזוקה  פיתוח  רכישה, 

מערכת  של  ותחזוקה  פיתוח  רכישה,  מידע. 

של  סביבה  בכל  מהותיים  מרכיבים  הם  מידע 

וסעיף   93 בתקן   94 סעיף  מידע.  טכנולוגיות 

40 בתקן 98 מתייחסים להיבטים אלה ומנחים 

־את המבקר לזהות את השלבים השונים במח

זור החיים של מערכת המידע, כחלק מתהליך 

ההבנה של הגוף המבוקר ובסביבתו. 

סיכום

תקני ביקורת 93 ו־98 מבהירים, כי על רואה 

של  ההשפעה  את  לבחון  המבקר  החשבון 

הגוף  פועל  בה  המידע  טכנולוגיית  סביבת 

תוך  בכללותו,  הביקורת  תהליך  על  המבוקר 

ליישם  שיש  הביקורת  לנוהלי  התייחסות 

ולהשפעה הנגזרת על סוג חוות הדעת שיתן.

לסייע  יכולה  שלעיל  הנושאים  רשימת 

המתייחסים  ההיבטים  את  להבין  למבקרים 

הבי תהליך  במסגרת  המידע  ־לטכנולוגיית 

המתאימים  הביקורת  לנוהלי  ולכוון  קורת 

ליישום הבדיקות. 

ביבליוגרפיה

של  המידע  בהר  "לחפור  אורבך,  ויהודה  כהן  אלון 

עמ'   ,4 החשבון  רואה  הממוחשבים",  הנתונים 

98־105.

הרצל פטל ויהודה אורבך, "תחילת עונת הדמדומים", 

רואה החשבון, כרך נ"ה, חוברת 3, עמ' 249־257.

במחשב  מעשה  "סוף  דרגי,  וזאב  אורבך  יהודה 

תחילה", רואה החשבון 17, עמ' 118־123.
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ביקורת חיצונית

"תראה לי", אמר רואה החשבון למנהל   

החשבונות הראשי בגוף המבוקר. "אני מבקש 

לראות איך מזינים את החשבונית שהארגון 

מקבל מהספק, איך בודקים שהחשבונית של 

הספק תקינה ואיך מאשרים את חשבונית 

הספק לתשלום"

ב
ארץ ובעולם מגדירים אנשי מקצוע 

מתחומים שונים את התהליך שבו 

מלווים תהליך כלשהו לאורך שלבי 

הביצוע שלו כ־Walkthrough. למונח זה אין 

־תרגום מקצועי שכיח בעברית, ולכן משתמ

שים בו באנגלית.

בדיקה  מהווה   Walkthroughש־ מכיוון 

ליווי  הכוללת  בדיקה  התהליך,  של  מלווה 

לאורך שלבי התהליך, נתייחס אליו במאמר זה 

כ"בדיקה מלווה של התהליך", ונקווה שמינוח 

עברי זה יחליף את המינוח באנגלית.

שכיחה  התהליך  של  המלווה  הבדיקה 

בתחומים בהם נדרש לוודא, להכיר או לבדוק 

התו תחום  את  לדוגמא  קחו  התהליך.  ־את 

כנה: לאחר שהתוכנה נבנתה, מפעילים שלב־

שלב את הפונקציות שבמערכת ובודקים את 

תקינות הביצוע שלהן.

הבדיקה המלווה של התהליך איננה זרה 

בתהליך  מדובר  המבקרים.  החשבון  לרואי 

שכיח, המבוצע אם כחלק מנוהלי הביקורת, 

הארגון  פועל  בה  הדרך  את  להבין  כדי  ובין 

כשלב מקדים לביקורת.

הבדיקה המלווה מאפשרת לרוה"ח, תוך 

בעבודתו,  השלבים  תתי  על  מידע  איסוף 

להכיר, להבין ולוודא את מה שידוע או שלא 

ידוע על תהליכי העבודה של המבוקר, לרבות 

זיהוי והתייחסות לבקרות השלובות בתהליך.

מטרת המאמר היא לפרט את ההנחיות 

הביקורת  בתקני  החשבון  רואה  על  החלות 

בהקשר לבדיקה המלווה של התהליך. המאמר 

יפרט את המטרות, היתרונות, החסרונות של 

המא דוגמא  תוצג  בסופו  המלווה.  ־הבדיקה 

התה של  מלווה  בדיקה  כיצד  להבין  ־פשרת 

ליך מיושמת בידי רואה החשבון המבקר. יש 

מתודולוגיה,  הוא  התהליך  שיישום  לזכור, 

את  מיישמים  שונים  חשבון  רואי  ובמשרדי 

הבדיקה המלווה בדרכים שונות.

בירורים,  כוללת  המלווה  הבדיקה 

עוב של  העבודה  אחר  והתבוננות  ־תצפיות 

ופעילויות  בתהליכים  תפקידים  ובעלי  דים 

התנו (זרם  השלבים  בתתי  התמקדות  ־תוך 

מתחילת  העבודה,  בתהליך  המהותיים  עות) 

התהליך ועד לתיעוד בהנהלת החשבונות של 

־הרישום החשבונאי בגינו; ובבקרות המשול

בות לאורך התהליך.

תיעוד  תכלול  המלווה  מומלץ שהבדיקה 

בתה המעורבים  המסמכים  כל  של  ־מסודר 

הזנה  לרבות אסמכתאות, מסכי  הנבדק,  ליך 

הפלט  ומסכי  למערכת  כקלט  המשמשים 

התיעוד  מסמכי  מהמערכות.  המופקים 

מהווים חלק מניירות העבודה של המבקר.

את  מנחה   93 ביקרות  בתקן   11 סעיף 

בטכניקות  להשתמש  המבקר  החשבון  רואה 

אשר  מידע  לקבל  כדי  ועיון,  התבוננות  של 

ואח ההנהלה  עם  בבירורים  לתמוך  ־עשוי 

המבוקר  הגוף  אודות  מידע  גם  ולספק  רים 

וסביבתו. 

סעיף 12 מנחה במקרה שרואה החשבון 

מתכוון להסתמך על מידע שהושג בביקורות 

החשבון  רואה  על  כזה,  במקרה  קודמות. 

על  משפיעים  אשר  שינויים  חלו  אם  לקבוע 

לביקורת.  הנדרש  המידע  של  הרלוונטיות 

נעשים  והעיון  ההתבוננות  הסעיפים,  בשני 

באמצעות הבדיקה המלווה.

עשויה  התהליך  של  המלווה  הבדיקה 

לשמש למטרות שונות, ובהן:

הערכת  לצורך  מקדים  מידע  איסוף   <

סיכונים.

של  והעדכניות  הרלוונטיות  בחינת   <

ושע קודמות  בביקורות  שנאסף  ־המידע 

ליו רואה החשבון מתכנן להסתמך בביקורת 

הנוכחית.

התה־ של  וההבנה  התפיסה  אימות   <

מסמכים,  קודמות,  משיחות  שעלה  כפי  ליך 

תרשימים, נסיון עבר וכו'.

קיום  ואימות  חדשים  סיכונים  זיהוי   <

סיכונים מתועדים, להם יש השפעה מהותית 

על הדיווחים הכספיים.

הערכת  של  בתיעוד  ותמיכה  גיבוי   <

סיכון כגבוה מאוד או כמורכב מאוד.

וידוא שזוהו כל הנקודות הקריטיות,   <

לאורך  עיקריות  סיכון  נקודות  "צמתים", 

התהליך.

של  והאיכות  האפקטיביות  הערכת   <

טעויות  תיקון  או  גילוי  במניעה,  הבקרות 

במהלך העסקים השגרתי. 

הוטמעה  אשר  הבקרה  גיל  הערכת   <

בכדי לענות על הסיכון.

כיצד  מפרטים  אינם  הביקורת  תקני 

של  מלווה  בדיקה  לבצע  יש  שיטה  ובאיזו 

רבות  ביקורת  טכניקות  כמו   – וזו  התהליך, 

אחרות – מבוצעת על פי מתודולוגיה שקובע 

־רואה החשבון המבקר. למרות שמדובר בשי

טות שונות, הנחיות לביצוע הבדיקה המלווה 

כוללת את המרכיבים המפורטים בהמשך.

־על רואה החשבון לתת את דעתו לתה

ליך הבדיקה המלווה, באמצעות מילוי שאלון 

עצמי במהלך הבדיקה המלווה או בסופה. הנה 

דוגמאות לנושאים שיופיעו בדוח הסיכום.

בתה המעורבים  הגורמים  כל  ־האם 

האר מצד  האחראים  הגורמים  לרבות  ־ליך, 

־גון, מכירים את התהליכים, הסיכונים הכלו

ליווי צמוד
 ליווי תהליכי העבודה בגוף המבוקר - המכונה באנגלית  - 

 תורם לרואה החשבון המבקר ידע רב על המבוקר ויכול לחסוך זמן וכסף 

> זאב דרגי

זאב דרגי, רואה חשבון, 
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שיטות  הנהלים,  ומטרתן,  הבקרות  לים, 

־העבודה, לוחות הזמנים ודרך הטיפול בתק

לות וחריגים?

־האם קיימים ניגודי אינטרסים בין הגור

מים המעורבים או האחראים?

השי כל  ואותרו  בחשבון  נלקחו  ־האם 

נויים שבוצעו בתהליך?

והתאמות  מסודר  תיעוד  נאספו  האם 

להצגת השלבים השונים בתהליך?

נאספו  אשר  התיעוד/הראיות  האם 

ואפקטי התהליך  להערכת  בסיס  ־מספקים 

ביות הבקרות?

התמודדות  של  הערכה  בוצעה  האם 

־והשפעת ההנהלה במקרה של אירועים חרי

גים בתהליכים?

המהותיים  הסיכונים  כל  הוערכו  האם 

השלובים בתהליך?

האם עיצוב, והאיכות הבקרות של הגוף 

IT ובקרות היישום נות־ ־המבוקר, בקרות ה

נים מענה לסיכונים שהוערכו?

האפקטיביות  של  הערכה  נעשתה  האם 

התפעולית של הבקרות?

במקרה שהתשובה לאחת השאלות היא 

אותר  אשר  הליקוי  את  לפרט  יש  שלילית, 

בגוף הסיכום של הבדיקה המלווה.

על  שהוחלו  הרבות  הביקורת  שעות 

 ,PCAOB ותקנות SOXארגונים בעקבות ה־

ה־ באמצעות  גושן  ועדת  המלצות  יישום 

מגדילות  אחרות,  רגולציה  ודרישות   ISOX

את הוצאות הביקורת והבקרה של הארגונים, 

למרות כמה נסיונות להקל עליהם.

מגול והבקרה  הביקורת  ־עלויות 

השירות,  או  המוצר  של  הסופי  למחיר  גלת 

המשולם כמובן בידי הצרכן. במקביל, עלייה 

לשיעורי  מביאה  והביקורת  הבקרה  בעלויות 

תשואה נמוכים יותר לבעלי המניות. 

הבקרה  תהליכי  את  לייעל  כוונה  מתוך 

־והביקורת בארגונים אך מבלי לפגוע באפק

טיביות של הבקרה והביקורת, קיימת מגמה 

והסיכון  הצורך  ולפי  האפשר  במידת  לבצע 

־שהוערך, תהליכים של בדיקות מלוות מקדי

מחלי אינם  המלווה  הבדיקה  תהליכי  ־מות. 

אך  מבססות,  בדיקות  או  ציות  בדיקות  פים 

את  להעריך  המסייע  מקדים,  צעד  מהווים 

היקף בדיקות הציות והבדיקות המבססות. 

התהליכים  של  מלווה  בדיקה  ביצוע 

מאפשר, במידה מסוימת, להפחית את עומס 

באר והביקורת  הבקרה  טיב  הערכת  ־שעות 

גון המבוקר.

הבדיקה המלווה מאפשרת למבקר לקבל 

המבוקר.  על  מהימן  ואיכותי  כמותי  מידע 

בתהליכי  השלבים  של  תיאור  כולל  המידע 

את  מיישם  הארגון  שבה  והדרך  העבודה 

תהליך העבודה, ומאפשר הערכה של בעיות, 

תקלות ואירועים חריגים.

מידע זה גם מאפשר לבצע את במהירות 

הגוף  של  וההבנה  ההיכרות  את  יחסית 

בפרק  עצמם,  בעלי התפקידים  מול  המבוקר 

להיות  יכול  הוא  מראש.  וידוע  מוגדר  זמן 

ולא  העבודה,  תהליכי  של  שלב  בכל  מיושם 

מחייב היכרות מקדימה עם תהליכי העבודה 

או ניסיון מיוחד.

היא  חסרונות.  גם  יש  המלווה  לבדיקה 

־איננה מחליפה ביקורת, ומאחר שהיא מבו

צעת בשיטתיות ורק לאורך התהליך, מקרים 

חריגים ושגויים עשויים שלא להתגלות.

פעולה  לשיתוף  כפופה  המלווה  הבדיקה 

מצד בעל התפקיד המציג את התהליך. הצגה 

שגויה ולא מדויקת או חוסר בשיתוף פעולה, 
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עלולים להטעות את המבקר.

הקצאת משאבים לבדיקה המלווה איננה 

מנקודת  הביקורת  של  הייעול  את  מבטיחה 

להחליט  עשוי  המבקר  הארגון.  של  המבט 

מפחיתות  אינן  המלווה  הבדיקה  שתוצאות 

היקף  על  משפיעות  או  הביקורת  שעות  את 

הבדיקות שהוערכו וסוגן.

זיהוי נושאים נאותים או שגויים בבדיקה 

המלווה עצמה אינם בהכרח מאפשרים להניח 

את הדעת שהנושא נאות. יש לבצע בדיקות 

נוספות כדי להעריך את נאותות הנושא. 

דוגמא לדוח בדיקה מלווה של תהליך הזנת ואישור חשבונית

1. להלן תיאור רצף שלבי תהליך קליטת ואישור חשבונית ספק, אשר 

התבררה מתוך נוהלי הארגון:

קליטה ורישום החשבונית – מנהל חשבונות א' מזין וסורק את    .1.1

פרטי החשבונית. לא ניתן להזין חשבונית ללא הזנת מספר 

הזמנת רכש בתוקף. נתוני ההזמנה מועברים אוטומטית למסך 

קליטת החשבונית. לא ניתן לשנות סכומים או כמויות במסך 

קליטת החשבונית.

במקרה של חוסר התאמה בין החשבונית להזמנת הרכש,   

מנהל חשבונות א' איננו קולט את החשבונית ומעביר את 

חשבונית הספק לבירור אצל הקניין. לאחר השלמת קליטת 

והזמנת החשבונית, נתוני החשבונית מוצגים אוטומטית במסך 

"חשבוניות לאישור".

בדיקת ואישור החשבונית לתשלום – מנהל חשבונות ב'   .1.2

במסך "חשבוניות לאישור" מוודא עבור כל חשבונית במסך 

האם הטובין/שירות המופיע בחשבונית תואם לטובין/שירות 

שהתקבל בפועל בארגון. אם יש הפרשים בין הכמויות או 

המחירים, המערכת חוסמת את אישור החשבונית.

להלן רצף שלבי תהליך קליטת ואישור חשבונית ספק אשר תועדה 

בבדיקה המלווה: 

נבחרה חשבונית אקראית מספר 111112 מספק בשם יוסי   .1.3

אלמוני, מתאריך 1.3.09, מספר הזמנת רכש 2222223.

נעשה ניסיון לקלוט את החשבונית ללא מספר הזמנת רכש    .1.4

בתוקף. תהליך קליטת החשבונית נחסם ע"י המערכת.

לאחר השלמת מספר הזמנת רכש בתוקף, החשבונית הוזנה   .1.5

ושויכה להזמנת הרכש המתאימה.

נעשה ניסיון חוזר להזין את אותה חשבונית. המערכת לא   .1.6

אפשרה קליטה חוזרת של החשבונית, ההודעה שהוצגה על 

המסך: "לא ניתן להזין חשבונית כפולה".

מתוך מסך "חשבוניות לאישור" זוהתה חשבונית מספר 111112.   .1.7

נעשה ניסיון לאשר את החשבונית, למרות שהשירות/טובין עבור 

חשבונית זו לא התקבל. המערכת חסמה את אישור החשבונית. 

ההודעה שהוצגה על המסך: "אין אישור קבלת טובין מהמחסן".

לצורך הבדיקה המלווה של התהליך הושגו המסמכים/צילומי מסך/

פלטים/דוחות הבאים:

צילום החשבונית.  .1.8

צילום מסך של הודעת המערכת המתריעה שיש להזין מספר   .1.9

הזמנת רכש בתוקף לפני הזנת פרטי החשבונית.

צילום מסך הקלט, הכולל את פרטי הזנת החשבונית.  .1.10

צילום מסך של "חשבוניות לאישור", הכולל את חשבונית   .1.11

.111112

צילום מסך של הודעת המערכת המתריעה, כי מספר חשבונית   .1.12

זהה כבר הוקלד למערכת וכי לא ניתן להזין חשבונית כפולה.

צילום מסך של הודעת המערכת המתריעה, כי אין אפשרות   .1.13

לאשר חשבונית של פריט/שירות שלא התקבל בארגון.

זיהוי ובחינת בקרות כלליות ובקרות טכנולוגיות 

קיום הפרדת תפקידים נאותה – כל אחד מתתי השלבים מבוצע   .1.14

ע"י גורם נפרד. הגורם המזין/יוזם את החשבונית איננו הגורם 

המאשר את החשבונית.

כניסה למסך הזנת חשבוניות ולמסך "חשבונית לאישור" מחייב   .1.15

זיהוי ואימות דרך מסך הזדהות.

רשימת ההרשאות של הגורמים המורשים התקבלה ותויקה.  .1.16

זיהוי ובחינת בקרות היישום בתהליך

נתיב ביקורת – בכל השלבים במערכת המידע נרשמים כל   1.17

הנתונים הדרושים כדי להתחקות אחר המקור או הפירוטים של 

הרישומים. 

חסימת הזנת חשבונית למספר הזמנה שאיינו בתוקף – המערכת   .1.18

חוסמת הזנת חשבונית ללא מספר הזמנה תקף.

חסימת חשבונית כפולה – המערכת חוסמת הזנת חשבונית   .1.19

של אותו ספק לאותה תקופה חשבונאית. במקרה כזה המערכת 

תתייחס לחשבונית המוזנת כניסיון להזין חשבונית כפולה.

חסימת אישור חשבונית שהפריט/שירות עבור החשבונית לא   .1.20

התקבל – המערכת חוסמת אישור חשבונית אם השירות/טובין 

לא התקבל בארגון.

2. מסקנות

בהמשך לבדיקה המלווה אשר בוצע בתהליך קליטת ואישור חשבוניות 

ספקים, הגענו למסקנות הבאות:

בחינת התאמת התהליך לנהלים – נמצאה התאמה בין הנהלים   .1.21

שהתקבלו מהארגון לממצאים שהתבררו בתהליך הבדיקה 

המלווה.

קיום בקרות – הבקרות הכלליות של טכנולוגיות המידע ובקרות   .1.22

היישום אשר מפורטים בנהלים זוהו במהלך הבדיקה המלווה.
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מבוא

חרי שליפת  ומיון,  סינון  רציפות,  ־בדיקת 

חלק  רק  הן  אלו  נתונים.  של  והצלבה  גים 

רואה  את  המשמשות  הביקורת  מפעילויות 

החשבון המבקר בביקורת של נתונים כאשר 

מערכות המידע הן מהותיות בגוף המבוקר, 

מספיקות  ביקורת  ראיות  השגת  וכאשר 

מחייבת שימוש בפעילויות ביקורת אלה.

המודר־ המידע  םהנתוני במערכות 

ניות מנוהלות לרוב בטכנולוגיות של שרת־

Struc-) SQL  לקוח, לרבות שימוש בשרתי

ture Query Language) . בטכנולוגיות אלו 

־קיימת הפרדה בין המיקום הפיזי של הנתו

נים לבין המשתמשים אשר עושים שימוש 

המש־ כאשר   .(1 תרשים (ראו   ביישומים 

היישום  לנתונים,  גישה  לקבל  מבקש  תמש 

מבצעת  אשר  השרת  לתוכנת  פנייה  מבצע 

הנדרשת.  הפעולה  את  המשתמש  עבור 

בשרת  ממוקמים  הארגון  של  הנתונים  כל 

.SQLה־

הנתו את  לגזור  המבקר  שעל  ־התפיסה 

עבודה  לסביבת  המבוקר  הגוף  של  נים 

לביקורת,  ייעודיים  כלים  באמצעות  נפרדת 

נתונים  בבסיסי  מדובר  כאשר  יעילה  איננה 

עתירי טבלאות, שדות ונתונים. במקרה כזה 

המוב בכלים  שימוש  לעשות  למבקר  ־עדיף 

נים של בסיס הנתונים ולנתח את הנתונים 

אשר  הכלים  אחד  כלים.  אותם  באמצעות 

המבקר  החשבון  רואה  את  לשמש  עשויים 

הוא שימוש בשפת SQL. יתרה מכך: הונאת 

אשר  פנימי  מבקר  ע"י  התגלתה  וורלדקום 

שאילתות  ושלף   SQL בשפת  שימוש  עשה 

לאיתור חריגים (לוראס, 2011).

שפה חדשה
 השימוש בשפת SQL איננו שכיח בקרב רואי החשבון, אך המודעות לשימוש 

בשפה זו תגבר ותהווה אלטרנטיבה ראויה ל"טכניקות ביקורת באמצעות מחשב" 

אחרות > עמוס ברנס, זאב דרגי

מערכות לניהול מסדי נתונים 

ומבנה בסיס הנתונים

מערכת לניהול מסדי נתונים מוגדרת כתוכנה 

־או יישום המאפשר לנהל בסיסי נתונים גדו

לרבות  שכיח,  אלו  במערכות  השימוש  לים. 

תרשים  (ראו  האינטרנט  בסביבת  יישומים 

ברכיבים  שמדובר  מכיוון  זאת,  למרות   (2

המשתמשים  של  המודעות  רמת  טכניים, 

לטכנולוגיה זו ורכיבים אלו היא נמוכה.

מבו כיום  הארגוניות  המערכות  ־רוב 

־ססות על שרת לקוח ועל מודל בסיס הנתו

יחסי/ נתונים  בסיס  היחסי/רלציוני.  נים 

כיום  השכיחה  השיטה  את  מהווה  רלציוני 

הנתונים  בסיס  זו,  בשיטה  נתונים.  לניהול 

־מורכב מאוסף של טבלאות/קבצים המקוש

לוגיים.  גומלין  ביניהם באמצעות קשרי  רים 

כל טבלה/קובץ מורכבים מרשומות (שורות), 

כל רשומה מורכבת משדות (תאים) וכל שדה 

הגומ קשרי  של  המטרה  מתווים.  ־מורכב 

של  כפילות  ולמנוע  אחידות  לעודד  היא  לין 

כמו  הנתונים,  בבסיס  ערך  שכל  כך  נתונים, 

לדוגמא "שם של לקוח", יופיע כמה שפחות 

פעמים ובצורה אחידה וחד־ערכית.

פונקציונאליות של מערכת 

לניהול מסדי נתונים

כדוגמת שרת  נתונים  לניהול מסדי  מערכות 

ושינוי  הגדרה  היתר  בין  מאפשרות   SQL

של  ניהול  נתונים,  תחזוקת  הנתונים,  במבני 

רשומות חדשות, מחיקה ועדכון של ערכים, 

מנג נתונים,  של  שליפה  או  נתונים  ־אחזור 

נוני גיבוי ושחזור מרכזיים וניהול מרכזי של 

אבטחת מידע.

לסיכו מטבעם  חשופים  נתונים  ־בסיסי 

נים הבאים:

הגומ־ קשרי  שלמות  על  שמירה  אי   .1

בבסיס  מוגדרים  אשר  הגומלין  קשרי  לין. 

של  ול"היגיון"  לשלמות  חיוניים  הנתונים 

בטבלה  נתונים  של  מחיקה  הנתונים.  בסיס 

אחת הנדרשים בטבלה אחרת, עלולה לפגוע 

 ביכולת להסתמך על נתונים בבסיס הנתונים. 

שאיננו  ללקוח  חשבונית  יצירת  לדוגמא: 

לו  שיש  לקוח  רשומת  של  מחיקה  או  קיים, 

חשבונית.

2. קיים סיכון של עבודה בו זמנית וניסיון 

לעדכן את אותה רשומה, מקרים כגון הזמנת 

מקום במטוס על ידי שני סוכנים במקביל, או 

משיכת כסף מקבילה של בעל ואישה מאותו 

חשבון. 

לתק־ הקשורים  טכנולוגיים  סיכונים   .3

באופן  טכנולוגיות  המאפיינים  וקריסה  לות 

כללי.

כוללות  נתונים  מסדי  לניהול  מערכות 

את  להבטיח  המאפשרים  שונים  מנגנונים 

־השלמות והזמינות של בסיסי הנתונים. המנ

הרשאות  ממערך  החל  מקוונים,  הם  גנונים 

ובקרות גישה, כלי בדיקה ותיקון, גיבוי, ועד 

יומני  של  וקיום  שיחזור  לבצע  האפשרות 

ניסיון  או  פעולה  כל  המתעדים  אירועים 

לבצע פעולה בבסיס הנתונים.

שפת SQL על קצה המזלג

סטנדרטית  מחשב  שפת  היא   SQL

נתונים  בסיסי  לניהול  המשמשת  ואחידה 

בידי  ה־70  בשנות  פותחה  השפה  יחסיים. 

במער־ נתונים  בסיסי  ניהול  לצורך   IBM

עברה  השפה  ה־80  בשנות  החברה.   כות 

לרבות  שונים,  תוכנה  בתי  סטנדרטיזציה. 

לרבות  מוצרים  פיתחו  ואורקל,  מיקרוסופט 

שפת  באמצעות  המנוהלים  נתונים  מסדי 

SQL. השפה כוללת שני מרכיבים עיקרים:

נתונים ותיאור  הגדרה  שפת   :DDL  < 

 ,(USA) ד"ר ברנס עמוס, רו"ח 

MBA, CISA, CRISC ,רו"ח דרגי זאב
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ביקורת

 .(Data Definition / Description Language) 

־פקודות המאפשרות להגדיר את מבנה הנתו

נים, בייחוד סכימת בסיס הנתונים. 

שליפה  או  מניפולציות  שפת   :DML  <

 Data Manipulation) נתונים  של  ועיבוד 

להזין,  המאפשרות  פקודות   .(Language

־למחוק, לעדכן נתונים בבסיס הנתונים ולש

לוף נתונים.

פשוט  השפה  של  הבסיסי  התחביר 

למדי, למרות ששימוש מתקדם בשפה מגלה 

המר טכנולוגית  התמחות  של  שלם  ־עולם 

כיב מקצוע אשר עומד בפני עצמו והוא מנהל 

DBA). להלן המחשה לתח־ (בסיס הנתונים 

:SQL ביר פשוט של שאילת

 Select Client_Name & Client_Adress

from Clients where Client_Num ־ 1

המשמ בסיסית,  באנגלית  ששולט  ־למי 

עות של משפט ה־SQL היא: הצגה של שמות 

מטבלת/קובץ  הלקוחות  וכתובות  הלקוחות 

שלהם  הלקוח  שמספר  ללקוחות  הלקוחות, 

הוא 1.

בדיקות/ את  לכלול  יכולה  השאילתה 

שליפת  רק  ולא  עצמן  הביקורת  פעילויות 

היא  השאילתה  תוצאת  כלומר:  נתונים. 

־תוצאת הבדיקה ולא הנתונים עליהם מסת

שאילתות  של  סט  למעשה,  הבדיקה.  מכת 

חלק  או  הביקורת  תוכנית  את  לכלול  יכול 

ממנה. 

תוכ לפתח  יוכל  החשבון  שרואה  ־כדי 

חייב  הוא  ביקורת בשימוש בשאילתות,  נית 

להבין את מבנה הנתונים של הגוף המבוקר. 

של  הדרישה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  הבנה 

93, בדבר הבנה של הגוף המבוקר וסבי־  תקן

בתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה 

מוטעית מהותית.

תוכנת מדף ייעודית לביקורת 

SQL לעומת שימוש בשאילתות

82 מנחה את רואה  11 לתקן ביקורת  סעיף 

החשבון המבקר להשיג ראיות ביקורת בדבר 

מידע שהופק  ושלמותו, כאשר  דיוק המידע 

המבקר  את  משמש  המבוקר  הגוף  ידי  על 

בסעיף  ההנחיה  לפי  ביקורת.  נוהלי  בביצוע 

זה, על רואה החשבון המבקר לשקול לעשות 

מחשב  בסיוע  ביקורת  בשיטות  שימוש 

הנתו את  תלויי  בלתי  באופן  לחשב  ־כדי 

את  מחזק   98 ביקורת  לתקן   19 סעיף  נים. 

באמצ ביקורת  בטכניקות  בשימוש  ־הצורך 

עות מחשב כדי לאפשר בדיקה מקיפה יותר 

אלקטרוני  באופן  המבוצעות  עסקאות  של 

ושל קבצי חשבון. 

מחשב  בסיוע  הביקורת  משיטות  אחת 

(אורבך,  לביקורת  ייעודית  מדף  תוכנת  היא 

הנתונים  גוזר המבקר את  זו  בשיטה   .(2007

למע המבוקר  הגוף  של  המידע  מערכת  ־של 

רכת ייעודית ונפרדת, ומבצע במערכת זו את 

להתברר  עשויה  הנתונים  גזירת  הבדיקות. 

כתהליך מורכב בסביבות עתירות מידע. 

להע מנחים את המבקר  אינם  ־התקנים 

אלא  כלשהי,  בטכניקה  שימוש  לעשות  דיף 

לעשות  לשקול  כללי  באופן  אותו  מנחים 

מחשב.  מבוססות  ביקורת  בשיטות  שימוש 

הייעודית  הביקורת  לתוכנת  חילופית  שיטה 

על   SQL בשאילתות  שימוש  להיות  עשויה 

ידי רואה החשבון עצמו.

למה ללמוד כלים חדשים או שפה חדשה 

החישוב,  תהליכי  את  מחדש  לבנות  ואפילו 

קיימת  בשפה  שימוש  לעשות  אפשר  אם 

המבוקר?  הגוף  את  שוטף  באופן  המשמשת 

אחרי הכל, כלי תוכנת ביקורת כלליים יוצרים 

רואה  של  הדרישה  סמך  על  השאילתות  את 

על  המקל  דבר  הבדיקה,  בביצוע  החשבון 

רואה החשבון. יחד עם זאת, תוכנת ביקורת 

כללית מגבילה את יכולתו של רואה החשבון 

(DBMS) תרשים 1: מערכת לניהול מסד נתונים

יישומיםמשתמשים

הנהלת חשבונות

ניהול מלאי

ניהול מכירות

(Retrival) אחזור

אמצעי אחסון (דיסק)

מערכת לניהול 

מסדי נתונים 

SQL

(Maintenance) תחזוקה

נתונים
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המקצוע והחשבונאות 

רואה החשבון מרץ 2012

111 110

לשימוש בשפה זו תגבר ותהווה אלטרנטיבה 

ראויה ל"טכניקות ביקורת באמצעות מחשב" 

אחרות. 

ביבליוגרפיה

תקן ביקורת 82, תקן ביקורת 98.

בהר  "לחפור  אורבך,  ויהודה  כהן  אלון 

רואה  הממוחשבים",  הנתונים  של  המידע 

החשבון, אוגוסט 2007.

 Tina M. Loraas and DeWayne L.

Searcy (2010), "Using Queries to Auto-

mate Journal Entry Tests", Agile Machin-

ery Group, Issues in Accounting Educa-

 tion American Accounting Association

Vol. 25, No. 1, pp. 155–174.

http://www.webopedia.com/quick_
ref/servers.asp

http://www.microsoft.com/servers/
 en/us/default.aspx

לרבות עבודתו של רואה החשבון המבקר.

האלקטרוניים  בגליונות  העבודה  תהליך 

את  המהווים  קלט,  נתוני  של  הזנה  מחייב 

ניירות  והשלמת  החישובים  לביצוע  הבסיס 

להתבצע  יכולה  הנתונים  העברת  העבודה. 

ממסכי  נתונים  של  ידנית  הזנה  באמצעות 

מקור או קבלת קבצי נתונים מהגוף המבוקר. 

(נתו־ ביקורת  ראיות   ,82 ביקורת תקן   לפי 

רמת  המבוקר,  מהגוף  מתקבלות  אשר  נים) 

מהימנותן נמוכה יותר מאשר ראיות ביקורת 

המבקר  החשבון  רואה  ע"י  הושגו  אשר 

בעצמו.

שאילתות  באמצעות  הנתונים  שליפת 

SQL מבסיסי הנתונים עצמם עשויה לאפשר 

אך  ביקורת  לצורכי  לשלוף  החשבון  לרואה 

הדרושים  הרלוונטיים  הנתונים  את  ורק 

־לבדיקות המתבצעות, לרבות גזירה של מדג

מים ואוכלוסיות נתונים אשר הוערכו ברמת 

תהליך  את  לייעל  ובכך  יותר,  גבוה  סיכון 

השגת הנתונים ולהשיג ראיות ביקורת ברמת 

מהימנות גבוה יותר.

שכיח  איננו   SQL בשפת  השימוש 

הפופו מידת  לדעתנו  החשבון,  רואי  ־בקרב 

בקרב  תשתווה  לא  לעולם   SQL של  לריות 

 רואי החשבון לזו של האקסל, אך המודעות 

ליכולות של כלי הביקורת ולעיתים מחייבת 

שליפת  כמו  מיותרות  פעולות  לבצע  אותו 

כמות רבה של נתונים, שלא תמיד רלוונטיים 

בסופו של דבר לעבודת הביקורת. 

יכולה   SQL שפת  ידיעת  מזאת:  יתרה 

־לשפר את מיומנותו של רואה החשבון בשי

הגידול  לאור  לדוגמא:  אחרים.  בכלים  מוש 

הרב בנתונים, עשוי להתגבר הצורך בשימוש 

בכלי כריית נתונים ו־BI (בינה עסקית) ככלי 

באופן  אלו  בכלים  להשתמש  כדי  ביקורת. 

־נאות, קיים הצורך בהבנה וניתוח של הנתו

נים בהתאם. 

בסופו  לשמש  עשויה  אשר  הפלטפורמה 

של דבר את המבקר לצורך הגמישות תתבצע 

הראשונית  הגישה  אבל  באקסל,  כנראה 

.SQL לנתונים תתבצע באמצעות שאילתות

סיכום

תוכ כגון  אלקטרוניים  בגליונות  ־השימוש 

מקצו בתחומים  מאוד  שכיח  האקסל  ־נות 

וראיית  הביקורת  לרבות תחומי  רבים,  עיים 

של  והשכיחות  הזמינות  הגמישות,  החשבון. 

מייעלים  מקלים,  האלקטרוניים  הגליונות 

שונים,  עבודה  תהליכי  של  זמנים  ומקצרים 

תרשים 2: מערכת לניהול מסדי נתונים בסביבת  אינטרנט

מכירות

חשבות ייצור

משאבי אנוש

משתמשאינטרנטשרת וובשרת אפליקציות

נתונים
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ביקורת חיצונית

מעונן חלקית עד מעונן
המעבר הגובר לשימוש במחשוב ענן מציב אתגרים חדשים בפני הארגון - וגם בפני 

רואה החשבון המבקר. עבודת הביקורת אינה משתנה, אך יש להוסיף את הפעולות 

הנובעות משינוי סביבת ה– > זאב דרגי, ישראל דק

התשתית,  הוא  הראשון  הרובד  עיקריים. 

אשר מורכבת משני חלקים.

 ,CPUה־ המעבד,  הוא  הראשון  החלק 

של  שריג)  (מחשוב   Gridה־ בלב  הנמצא 

מחשוב הענן, והוא שילוב של משאבי המחשב 

מדומיינים אדמיניסטרטיביים רבים. מחשוב 

שריג הוא גורם חיוני במחשוב ענן, והוא מה 

שמאפשר לגוגל ולמנועי חיפוש אחרים גישה 

ישירה לידע של העולם. 

הוא  המעבד  בתחום  נוסף  חשוב  גורם 

את  שהופכת  המעבד,  של  הווירטואליזציה 

מחיר הענן לסביר. כאשר ניתן ליצור שרתים 

וירטואליים, אין צורך לקנות שרת מיוחד לכל 

ויר לשרת  תצורה  להגדיר  כדי  ־אפליקציה. 

טואלי, כל שנדרש הוא להקצות זיכרון וכוח 

עיבוד. היתרון העיקרי של וירטואליזציה הוא 

פיזי  שרת  כל  טיפוסית,  בסביבה  הדינמיות. 

מ"מכיל" כעשרה שרתים וירטואליים. 

הוא  התשתית  רובד  של  השני  החלק 

מערכת האחסון. אחת המטרות של שימוש 

אחסון  למערכת  גישה  לאפשר  היא  בענן, 

חכמה ואמינה שמציעה ביצועים גבוהים וכלי 

ניהול מתקדמים. למערכות האחסון יש כיום 

היכולות האלה. 

ענן,  מחשוב  שירותי  המציעות  חברות 

גדולים  אחסון  נפחי  בקלות  לנהל  יכולות 

ולהציע יכולות גיבוי חכמות, בהקצותן אותם 

לכמה לקוחות יחד, תוך התחשבות בשיקולי 

ומע לנפחי אחסון  מידע. הדרישה  ־אבטחת 

שספקי  מאחר  יום.  מדי  גדלה  אחסון  רכות 

צמודה,  בתחרות  נמצאים  האחסון  מערכות 

מחיר האחסון יורד והופך להיות יותר ויותר 

הגיוני עבור ספקי מחשוב הענן. 

אשר  הפלטפורמה,  הוא  השני  הרובד 

מורכבת משלושה חלקים: מערכת ההפעלה, 

סביבת פיתוח היישומים ומסד הנתונים. 

הטכנולו־  .(OS) ההפעלה  מערכת   .1

לביקורת  רלוונטיים  יהיו  מקיימת  השירות 

עשוי  אשר  מבוקר  לקוח/גוף  של  הדוחות 

להשתמש בשירותיה של לשכת השירות.

שירות  ללשכת  דוגמאות  נותן  התקן 

־המספקת שירותי מחשוב, ובהן לשכה המב

־צעת עסקאות, או מנהלת רישומים של העס

ו/או  ונוטלת אחריות לגבי העסקאות  קאות 

עסקאות.  לאותם  קשורים  נתונים  מעבדת 

מכאן, שסביבת מחשוב ענן תואמת להגדרת 

לשכת השירות לפי תקן ביקורת 94.

ענן,  למחשוב  הגדרות  מספר  קיימות 

ענן  מחשוב  מגדירה  שבהן  הפשוטה  אך 

מחשוב  משאבי  או  מחשוב  שירותי  כהשגת 

או  מהפלטפורמה  במקום  מהאינטרנט 

הוא  ענן  והמקומית.  האישית  הסביבה 

קיימים  האינטרנט.  לתיאור  ידועה  מטפורה 

ענן,  למחשוב  הקשורים  נוספים  מונחים 

ובהם: 

SaaS – Software-) כשירות  תוכנה   <

כשירות  בתוכנה  שימוש   –  (as-a-Service

באינטרנט. 

SaaS – Secu-) אבטחת מידע כשירות  <

rity-as-a-Service) – קבלת שירותי אבטחת 

מידע כשירות באינטרנט. 

PaaS – Plat-) כשירות  פלטפורמה   <

עושה  המשתמש   –  (form-as-a-Service

ענן, במקום  שימוש באינטרנט כפלטפורמת 

האישית  המקומית  בפלטפורמה  להשתמש 

שלו. 

IaaS – Infra-) כשירות  תשתית   <

structure-as-a-Serivce) – תשתית מחשוב 

המבוססת על האינטרנט במקום על שרתים 

מקומיים. 

XaaS – Everything-) הכל כשירות  <

באמצ־ המחשוב  עולם  כל   –  (as-a-Serivce

עות הענן. 

רבדים  שלושה  על  מבוסס  ענן  מחשוב 

ב
החינוך  משרד  היה   2010 מאי 

הממשלה  משרדי  מבין  הראשון 

שהוציא מכרז למחשוב ענן, ולפיו 

 ITהמשרד מבקש לייצא את כל תשתיות ה־

למחשוב  ספר)  בתי  כ־4,000  (המשרת  שלו 

בברכה  קידמו  במשרד  תקצוב  יחידות  ענן. 

וזול  יעיל  את תוכנית מחשוב הענן, כפתרון 

 .ITלבעיית העלויות הגדלות של ה־

זוהי רק דוגמא אחת לפופולריות שהולך 

רבים  ארגונים  בקרב  הענן  מחשוב  וצובר 

עלויות  להוריד  המבקשים  ובעולם,  בישראל 

וליעל תהליכי עבודה במחלקות טכנולוגיות 

המש בהבהרת  יתמקד  זה  מאמר  ־המידע. 

ויתייחס  הענן"  "מחשוב  המושג  של  מעות 

להשפעה האפשרית של סביבת מחשוב הענן 

על עבודתו של רואה החשבון המבקר.

מה זה מחשוב ענן?

המונח "מחשוב ענן" הוא חדש יחסית, אבל 

יישומי  מה.  זמן  כבר  קיים  מאחוריו  הרעיון 

ענן כאלה, כגון תוכנה כשירות, אינם חדשים 

במיוחד, ויישומים כאלה נמצאים ברשת כבר 

־שנים רבות. הוטמייל או אירוח אתרי אינט

רנט הם יישומי מחשוב ענן ותיקים וידועים. 

המוכרים  נוספים  מקצועיים  שירותים 

השכר:  חישוב  מתחום  הם  החשבון  לרואי 

בהתעדכנות  והצורך  הנושא  מורכבות  עקב 

נושא  את  מעבירים  רבים  ארגונים  מתמדת, 

נמצאת  אשר  ענן,  לסביבת  השכר  חישוב 

באחריות לשכת שירות.

בנושאים  המנחה   ,94 ביקורת  תקן  לפי 

נהלים  שמדיניות,  ייתכן  שירות,  לשכות  של 

ורישומים חשבונאיים מסוימים אשר לשכת 

 רו"ח זאב דרגי, ישראל דק, 

המסלול האקדמי, המכללה למינהל

(
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המקצוע והחשבונאות 

רואה החשבון יוני 2011

109 108

שאין  במחשב  שימוש  מאפשרת  כיום  גיה 

לו מערכת הפעלה כלל. הענן יכול לספק את 

מערכת ההפעלה, וזו יכולה להיות שירות של 

מחשוב ענן. 

כגון  האפליקציה,  פיתוח  סביבת   .2

טכנולוגיית הענן של מיקרוסופט "Azure" או 

סביבת הפיתוח של גוגל. 

 DBMS - Data Base) :מסד הנתונים  .3

Management System) יכול להיות קוד פתוח 

נתונים  מסד  או   MySQL ,Postgres כגון 

קנייני כגון שרת Microsoft SQL או אורקל.

עצמם,  היישומים  הוא  השלישי  הרובד 

 (CRM, Salesforce) כגון ניהול קשרי לקוחות

 .Clarizen דוגמת  פרויקטים  ניהול  ותוכנות 

אלה הן תוכנות בתשלום, אולם אחרות, כגון 

הן   liveומיקרוסופט־ פייסבוק  גוגל,  ג'ימייל, 

חינמיות. מגוון האפליקציות שאפשר להשיג 

בענן גדל באופן מדהים מדי יום.

פתרון של מחשוב ענן אינו חייב להכיל 

את כל הרבדים. למשל: שימוש בג'ימייל הוא 

־שימוש ברובד השלישי בלבד. ארגונים ומח

המתאימים  הרבדים  את  בוחרים   IT לקות 

ביותר כדי למקסמם את התועלת.

חסרונות, סיכונים ואתגרים

פוט סיכונים  גם  יש  ענן  במחשוב  ־לשימוש 

מהעברת  הנובעים  וחסרונות,  נציאליים 

־שליטה (מלאה או חלקית) ביישומים, תהלי

הענן.  מחשוב  לספק  מהארגון  ונתונים  כים 

לפני  מעמיקה  פרטנית  בדיקה  מחייב  הדבר 

כל החלטה על מעבר למחשוב ענן. הנה כמה 

את  עליהם  לתת  שיש  ואתגרים  סיכונים 

הדעת לפני המעבר לסביבת מחשוב הענן:

אובדן הבקרה הניהולית על יישומים   <

ו/או תשתיות.

אובדן שליטה על זמני פעולות הגי־  <

האטת   – מכך  יוצא  וכפועל  והתחזוקה,  בוי 

הפעילות העסקית. 

המידע,  אבטחת  על  הבקרה  אובדן   <

מה  הראשון:  מרכיבים.  לשני  המתחלקת 

יקרה אם כל המידע שהיה בענן ילך לאיבוד? 

האם הארגון יוכל להתקיים במקרה כזה? מה 

העסקית?  להמשכיות  המידע  של  הקריטיות 

המרכיב השני: מה יקרה אם כל המידע שבענן 

האוניברסיטאות  לדוגמא:  החוצה?  יזלוג 

הוציאו למחשוב ענן את שירותי הדוא"ל של 

הסטודנטים. מה הנזק שייגרם לאוניברסיטה 

אם כל המיילים של הסטודנטים יאבדו? מה 

הנזק שייגרם לאוניברסיטה אם כל המיילים 

של הסטודנטים יזלגו החוצה? 

תלות בשירותים ובספקים חיצוניים.  <

בין  האינטרנט,  בשירותי  תלות   <

ספק  בתחום  ובין  התשתיות  בתחום 

האינטרנט.

ומער־ בין מערכות מקומיות  שילוב   <

כות מחשוב ענן. 

 (IDM) היישום של ניהול משתמשים  <

עיקרית   Web Portal בכניסת  שימוש  תוך 

־למשתמשים הוא מסובך. פעולות כגון סנכ

משתמ ססמאות,  משתמשים,  שמות  ־רון 

או  ישנים  משתמשים  חסימת  חדשים,  שים 

בסביבת  יותר  למסובכות  הופכות  מחיקתם, 

הענן. 

Serv- –יצירת ממשקים בין יישומים  <

קשה   –  (ice Oriented Architecture (SOA

הרבה יותר בסביבת הענן, בעוד המשתמשים 

־וההנהלה מצפים לממשק חלק בין כל היישו

מים בארגון. 

בשימוש  הסיכונים  ניהול  תהליך   <

במחשוב ענן הרבה יותר מסובך. 

סיכונים,  של  זו  ארוכה  שורה  למרות 

יישום של אמצעים טכנולוגיים עשוי לצמצם 

־באופן משמעותי את הסיכונים. מדובר באמ

צעים כגון:

האפשרות להטמיע מערכות בסביבת   <

קרי שאינן  מערכות  לגבי  רק  ענן  ־מחשוב 

טיות, במקרים שההשפעה של חשיפת מידע, 

אלא  מהותיים  אינם  זמינותו  אי  או  אובדנו 

ישפיעו על הארגון באופן זניח.

קיומו של הסכם להבטחת שירות.   <

הצפנה של המידע והנתונים.  <

באמצ־ המידע  על  בעלות  הבטחת   <

עיים משפטיים וטכנולוגיים.

גיבוי  באמצעי  הנתונים  של  גיבוי   <

הנמצאים דרך קבע בתוך הארגון.

שימוש במערכות מקבילות.  <

 תפקידו של 

רואה החשבון המבקר 

הכוללות  המבוקר,  בגוף  מידע  טכנולוגיות 

הממוקמים,  ונתונים  יישומים  תשתיות, 

חוש שירות,  לשכת  ע"י  ונשמרים  ־מנוהלים 

סיכונים  של  לשורה  המבוקר  הגוף  את  פות 

לטכנולו הקשורים  לאלו  מעבר  ־נוספים, 

גיות מידע. על רואה החשבון המבקר לזהות 

סיכונים אלו, בבואו לקבוע את סוג הבדיקות 

והיקפן.

תקן ביקורת 93 מנחה את רואה החשבון 

המבקר להעריף את ההשפעה של הסיכונים 

(
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ביקורת חיצונית

להבין  ובנוסף  המבוקר,  הגוף  חשוף  אליהם 

ובקרות  הכלליות  לבקרות  דעתו  את  ולתת 

־היישום אשר מאפשרות להפחית את התר

חשות הסיכונים ומידת השפעתם.

תקן ביקורת 94 מנחה את רואה החשבון 

המבקר לאסוף מידע אודות לשכת השירות, 

כחלק מתהליך המידע הדרוש להשלמת סקר 

הערכת הסיכונים אשר ינחה בקביעת היקף, 

אודות  מידע  לרבות  הבדיקות,  וסוג  מידת 

בקרות שהן רלוונטיות למערכות המידע של 

־לשכת השירות, כגון בקרות כלליות על מער

כות מידע ובקרות על היישומים .

המבקר  החשבון  רואה  את  מנחה  התקן 

של  הבקרה  סביבת  בדבר  דעתו  את  להניח 

של  לדרך  חלופות  ומציע  השירות  לשכת 

השגת המידע: להשיג את המידע בעצמו ע"י 

ביקור בלשכת השירות (סעיף 8). אם לשכת 

כזו, התקן מנחה  גישה  השירות לא תאפשר 

על  ולהתבסס  לנסות  החשבון  רואה  את 

־דוחות בדבר הבקרות בלשכת השירות (סעי

פים 11־18).

תקנים   ,94 לתקן  וכהשלמה  במקביל 

המבקר,  החשבון  רואה  את  מנחים  ו־98   93

בהת הדעת  את  להניח  ניתן  שלא  ־במקרים 

בסס על בדיקות מבססות, לנסות ולהניח את 

הדעת ע"י בדיקות של בקרות, לרבות בקרות 

יישומים.  של  ובקרות  מידע  טכנולוגיות  של 

רואה  את  מנחים  התקנים  נשימה,  באותה 

החשבון המבקר להגדיל את היקף הבדיקות 

המבססות, במקרים בהם רמת האפקטיביות 

התפעולית של הבקרות נמוכה, דבר שמביא 

לגידול בסיכון הבקרה.

סביבת מחשוב הענן יכולה להיות פנים־

ורק בתשתיות  אך  ולעשות שימוש  ארגונית 

חוץ־ להיות  גם  יכולה  היא  הארגון.  בתוך 

ציבו בתשתיות  שימוש  ולעשות  ־ארגוניות 

ריות כגון האינטרנט. תקן ביקורת 95 מנחה 

הגוף  כאשר  המבקר,  החשבון  רואה  את 

המתב מסחרית  בפעילות  עוסק  ־המבוקר 

צעת באמצעות מחשבים המקושרים ביניהם 

ברשת ציבורית. 

רלוונטיות   95 בתקן  ההנחיות  לדעתנו, 

גם במקרה שסביבת מחשוב הענן היא פנים־

של  בתחומים  בעיקר  מנחה  התקן  ארגונית. 

מיומנות מקצועית של רואה החשבון, הכרת 

פני בקרה  שיקולי  הסיכונים,  זיהוי  ־העסק, 

מית וההשפעה של רשומות אלקטרוניות על 

ראיות הביקורת. 

(סעיף  סיכונים  של  רשימה  כולל  התקן 

18), ובהם פגיעה במהימנות עסקאות, סיכוני 

בלתי  חשבונאית  מדיניות  מידע,  אבטחת 

הולמת, אי עמידה בדרישות מיסוי ואי יכולת 

להבטיח אכיפת ביצוע של חוזים שנחתמו. 

התקן  סיכונים/חשיפות,  לאותם  כמענה 

לבחון   (19 סעיף  סגורה,  רשימה  (לא  מציע 

קיום של אוסף אמצעים המאפשרים לזהות 

מהימנות  על  לשמור  לעיסקה,  הצדדים  את 

מראש  הסכמה  להשיג  ושלמותו,   המידע 

ומניעת האפשרות להתכחשות של  לעיסקה 

מתייחס  התקן  בנוסף,  לעיסקה.  הצדדים 

את  לבחון  ומציע  מידע  אבטחת  להיבטי 

מערך בקרת הגישה (סעיף 26), לרבות בחינת 

אמצעים כגון חומת אש, אנטי וירוס, הצפנה 

ועוד. (סעיף 27).

את  גם  לציין  יש  המעגל,  סגירת  לצורך 

96, אשר מנחה את רואה החש־  תקן ביקורת

בון לעשות שימוש בעבודה של מומחה. קיום 

של סביבת מחשוב ענן עשויה להיות מורכבת 

את  יחייב  אשר  בהיקף  טכנולוגית,  מבחינה 

כדי  מומחה  בעבודת  להיעזר  החשבון  רואה 

על  וההשפעה  המשמעות  את  להבין  שיוכל 

תהליך הערכת הסיכונים ועבודת הביקורת.

סיכום

בקרוב  תביא  הענן  מחשוב  אלטרנטיבת 

מהמער חלק  להעביר  נוספים  ־ארגונים 

כות המחשוב שלהן לסביבה זו. סביר להניח 

הלב  ותשומת  ויגדל,  ילך  התופעה  שהיקף 

של  מרכש  תעבור  וביישומים  בתשתיות 

של  וקבלה  לצריכה  ותוכנה,  חומרה  מוצרי 

שירותים בתוך טכנולוגיות המידע. 

פעילות בסביבה של מחשוב ענן חושפת 

את  המחייבת  סיכונים,  לסדרת  הארגון  את 

רואה החשבון המבקר לזהותם ולוודא שבגוף 

המבוקר קיימות בקרות אפקטיביות מבחינה 

תפעולית, אשר מצמצמות את ההשפעה של 

הסיכונים וההסתברות להתרחשותם.

תפקידו של רואה החשבון המבקר איננו 

תהליך  הענן.  מחשוב  של  בסביבה  משתנה 

הבנה,  של  השלבים  את  הכולל  העבודה, 

תכנון, הערכת סיכונים סקר הערכת סיכונים 

ועוד, איננו משתנה. 

ואולם, על רואה החשבון המבקר להוסיף 

ופעו משימות  של  אוסף  העבודה  ־לתוכנית 

של  ההשפעה  את  לזהות  נועדו  אשר  לות, 

כדי  המבוקר,  הגוף  חשוף  אליהם  הסיכונים 

שזה ינחה את רואה החשבון המבקר בקביעת 

־מידת הבדיקות, היקפן וסוגן, לרבות האפש

רות לקביעת נוהלי ביקורת חילופיים במידת 

הצורך. 
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מתן חוות דעת על הבקרות הכלליות של טכנולוגיות 
המידע (ITGC) המיושמות בגוף המבוקר על פי תקני 

ביקורת  103 ו–104 < אלון כהן, זאב דרגי

המידע והידע

 ;CRISC ,CISA ,MBA ,רו"ח אלון כהן 
MBA, CISA, CRISC ,רו"ח זאב דרגי

שעליו  הדעת  וחוות  מהותי,  באופן  משתנה 
לגבש בהתייחס ל־ITGC אינה כרוכה בשינוי 
הנהוגות  הביקורת  וטכניקות  פעולתו  דרכי 
כבר  הקיימים  הביקורת  תקני  זה.  בהקשר 
כוללים קווים מנחים באשר לאופן שבו נדרש 

לבחון את האפקטי המבקר  ־רואה החשבון 
.ITGC ביות התפעולית של

 ,"ITGC" המונח  את  נסביר  זה  במאמר 
 ITGC נציג סכימה ממוקדת לתהליך בדיקת 
החשבון  רואה  שבו  האופן  את  נתאר  וכן 

.ITGCהמבקר מתייחס בחוות דעתו ל־
של  "ביקורת  בנושא   103 ביקורת  תקן 
המשולבת  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה 
כי  קובע,  כספיים",  דוחות  של  ביקורת  עם 
כספי  על דיווח  בביקורת של בקרה פנימית 
סעיף  את  המיישמים  בגופים  הנדרשת 
עקרו־ את  ליישם  יש   ,SOX חוק  של   404

בתקני  וההנחיות המפורטות  ההוראות  נות, 
הפני־ הבקרה  של  ביקורת  בנושא   PCAOB

מית על דיווח כספי.
 104 ביקורת  תקן  גם  פורסם  במקביל 
"ביקורת  בנושא  יותר(,  והמצומצם  )המקל 
של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי". תקן 
פעולתו של רואה החש־ א דרך  קובע  תזה 
פני־ המבק בביקורת של רכיבי בקרה  רבון 
לגבי   31.12.2010 מית על דיווח כספי ליום 
תאגידים שתקן ביקורת 103 אינו מתייחס 
מבוקרות  לישויות  בהתייחס  כלומר  אליהם, 
הנסח־ חברות  כגון   ,SOX חל לא   לגביהן 

רות רק בבורסה בישראל ואשר מאמצות את 
.ISOX הנחיות

החש רואה  של  דעת  חוות  ־למעשה, 
בון המבקר המתייחסת רק לנאותות הדיווח 
הכספי כבר איננה מספיקה, ויש צורך בחוות 
את  מחזקת  להערכתנו  אשר  נוספת,  דעת 

קביעת  תוך   ,ITGC של  התפעולית  טיביות 
המב הבדיקות  של  והאופי  ההיקף  ־המידה, 

של  כולל  מתהליך  כחלק  שיישם,  ססות 
הערכת הסיכונים. 

לעומת זאת נראה, כי על פי תקנים 103 
104, חוות דעת על נאותות הדוחות הכס־ ־ו
פיים כבר איננה מספיקה, ובנוסף יש לחוות 

רכיבי הבקרה המשולבים בתה גם על  ־דעה 
־ליכי הדיווח הכספי. כלומר: על רואה החש

בדבר  פרטנית  דעת  חוות  לגבש  המבקר  בון 
כנדבך   ,ITGC של  האפקטיביות התפעולית 
השזור  כהיבט  ולא  עצמו  בפני  עומד  אשר 
עד  מקובל  שהיה  כפי  הביקורת,  בתהליך 

לאחרונה.
אינה  המבקר  החשבון  רואה  עבודת 

ו־104 פ  103 ביקורת  תקני  רסום 
ביקורת  בדבר   ,)2011 )בינואר 
מדגיש  פנימית,  בקרה  רכיבי  של 

לאפק המיוחסת  החשיבות  את  היתר  ־בין 
של  כלליות  בקרות  של  התפעולית   טיביות 
באשר  הן   ,)ITGC )להלן:  מידע  טכנולוגיות 
אפקטיבית  פנימית  בקרה  מערכת  להבטחת 

והן בהתייחס לנאותות הדיווח הכספי.
תקני  ובכללם  המקצועיים  התקנים 
 103 תקנים  פרסום  ערב  ו־98,   93 ביקורת 
המבקר  החשבון  רואה  את  מנחים  ו־104, 

האפק את  ולהעריך  דעה  לחוות  ־להבין, 
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של  הכספיים  לדיווחים  המיוחסת  האמינות 
הגוף המבוקר. 

בקרות כלליות של 
)ITGC( טכנולוגיות מידע

המידע  טכנולוגיית  של  כלליות  בקרות 
ידניות, או ממוחשבות,  )ITGC(1 הן בקרות 
בתשתיות  בתהליכים,  ברכיבים,  השלובות 
טכנולוגיות  סביבת  של  הנתונים  ובבסיס 
ITGC הן להב־  המידע של הארגון. מטרות

יישומים,  של  נאותה  והטמעה  פיתוח  טיח 
ושלמות של תוכניות, מידע ופעולות מחשב.

הפועלות  בקרות  בין  להבחין  מקובל 
אפליקטיביות(,  )בקרות  היישומים  בתוך 
בניסיון  שגיאה  הודעת  וקבלת  חסימה  כגון: 
לשמור פקודת יומן לא מאוזנת, לבין בקרות 

הפועלות מחוץ ליישומים.
הפו־ לבקרות  ורק  אך  מתייחס   ITGC
גישה  בקרות  כגון  ליישומים,  מחוץ  עלות 
בקרות  ונתונים;  תוכניות  לתשתיות,  לוגיות 

בתה בקרות  מחשב;  למתקני  פיזיות  ־גישה 
ותחזוקה  ותפעול  ליך פיתוח, רכש, תחזוקה 
שינויים  בניהול  בקרות  מידע;  מערכות  של 
והתאוששות;  גיבוי  בקרות  אפליקציות;  של 
אחרים  ואמצעים  מידע  אבטחת  בקרות 

בטכנולו נאות  שימוש  לוודא  ־המאפשרים 
גיות המידע לקידום מטרות הארגון.

הנחיות תקני ביקורת 103 
ITGC–ו–104 בהתייחס ל

את  מנחים  ו־104   103 ביקורת  תקני 
היבטי  את  לבקר  המבקר  החשבון  רואה 
מדובר  דעת.  חוות  לגביהם  ולגבש   ITGC
חסרה  אשר  למדי,  כללית  בהתייחסות 
העיתוי,  לגבי  ייעודיות  מקצועיות  הנחיות 
רואה  נדרש  לפיהם  העבודה  ושיטת  ההיקף 
גיבוש  עם  בקשר  לפעול  המבקר  החשבון 

.ITGCהתייחסותו ל־
 2 PCAOB הנחיות  את  מאמץ   תקן 103 
על  המידע  טכנולוגיית  להשפעת  בקשר  גם 
כי התקן  וחוות הדעת, אם  תהליך הביקורת 

פרט מקצועיות  הנחיות  כולל  אינו  ־עצמו 
אינו  הוא  אף   104 תקן   .ITGC לעניין  ניות 
ייעודיות בקשר עם  כולל הנחיות מקצועיות 
תהליכי  קביעת  כי  ניכר,  כך  משום   .ITGC

דעתו  לשיקול  נתונה  זה  בנושא  הבדיקה 
המקצועי של רואה החשבון המבקר.

בדיקה של בקרות בכלל, ו־ITGC בפרט, 
Compli- ציות  בדיקות  של  בדרך  )מיושמת 
על  נערכות  אלו, אשר  בדיקות   .)ance Tests
פי מתודולוגיה סדורה, מתייחסות בין השאר 
להיקף, לאופי ולעיתוי של הבקרות הנבדקות 
להשוואה  וגם  מדגם(,  בסיס  על  כלל,  )בדרך 
שבין התוצאה המצופה/הרצויה, על פי יעדי 

הבקרה ומטרותיה, למול התוצאה המתקבלת 
מיישום הבקרה הלכה למעשה.

אפקטיביות  לבחינת  המתודולוגיה 
רחב  במגוון  מיושמת  בקרות  של  תפעולית 
של היבטים ובכללם: ניהול שינויים בתוכנות, 
המקור,  קוד  על  הגנה  ובנתונים;  בתהליכים 

־תוכניות ויישומים; פיתוח ורכישה של תוכ
המידע; המש במערכות  ניהול תקלות  ־נות; 

המידע  מערכות  והתאוששות  עסקית  כיות 
מאסון.

איננו  המבקר  החשבון  שרואה  למרות 
מיומן או מומחה בטכנולוגיית המידע, ואינו 
בתחום  מספיקה  מקצועית  כשירות  בעל 
מידע  אבטחת  הנתונים,  בסיסי  התכנות, 

להע ממנו  מצופה  עדיין  באלה,  ־וכיוצא 
המיושמות  הבקרות  אפקטיביות  את  ריך 
הטכנולוגי.  בתחום  לרבות  הארגון,  ידי  על 
לשם השגת מטרה זו, רצוי כי הוא ו/או צוות 

והמומחיות  הידע  לרכישת  יפעלו  הביקורת 
חוות  וגיבוש  הבדיקות  לביצוע  הדרושים 

 .ITGCהדעת בהתייחס ל־
לחילופין, באפשרותו של רואה החשבון 
פיקוח  קיום  תוך  במומחים,  להיעזר  המבקר 
כדי  עבודתם,  איכות  על  ואיכותי  מובנה 
על עבודתם.  להעריך את מידת ההסתמכות 
להנחיות  בהתאם  לפעול  עליו  זה,  במקרה 
בעבודת  "שימוש  בדבר   ,96 ביקורת  בתקן 
מומחה". כמו כן, עשוי רואה החשבון המבקר 
להסתייע בעבודת המבקר הפנימי, ואם בחר 
להנחיות  בכפוף  לפעול  עליו  כן,  לעשות 
"התח־ בדבר   ,88 ביקורת בתקן   המפורטות 

שבות בעבודת הביקורת הפנימית".

ITGC שלבי היישום של ביקורת
מתודולוגיה  פי  על  נערכת   ITGC ביקורת 
גנריים,  שלבים  מספר  מגדירה  אשר  סדורה, 

כמפורט להלן: 
קריטיות.  רכיבים/מערכות  הגדרת 
לגביהם  הרכיבים  את  מזהים  זה  בשלב 

תתבצע הביקורת.
הפעילות  על  סיכונים/השפעה  הערכת 
העסקית. בשלב זה מעריכים את רמת הסיכון 
הכשל  את  ומגדירים  שמופה  רכיב  כל  עבור 
האפשרי. הערכת הסיכוי יכולה להיעשות על 
פי סולם איכותי )למשל: נמוך, בינוני וגבוה(.

רכיב  כל  לגבי  קיימות.  בקרות  מיפוי 
תוך  הקיימות,  הבקרות  את  מזהים  שמופה, 

הגדרת היעדים והמטרות של כל אחת מהן. 
זה עורכים  בשלב  ציות.  בדיקות  עריכת 
בדיקה )"טסט"( במטרה לבחון האם הבקרות 
בהתאם  כלומר:  אפקטיבי,  באופן  פועלות 
הבדיקה  רוב,  פי  על  ולמטרותיהן.  ליעדיהן 
נערכת בסביבת ניסוי, אם כי קיימים מקרים 
בסביבה  מיושמת  הבדיקה  טכניקת  בהם 
ה"חיה" )למשל, כאשר מיישמים את טכניקת 

3.)ITF
זה מסכ־ בשלב  פערים/ליקויים.  ניתוח 

בקרות  הציות:  בדיקות  תוצאות  את  מים 
לצד  אפקטיבי  באופן  כפועלות  שנמצאו 

בקרות שנכשלו.
בחינת קיום בקרות מפצות במקרה של 
בוחנים  שנכשלה,  בקרה  כל  לגבי  ליקויים. 
האם קיימת בקרה מפצה לצמצום הסיכונים 

הקיימים.

חוות דעת בדבר נאותות 
הדיווח הכספי בלבד, 

מבלי לבחון את מהימנות 
רכיבי הבקרה הפנימית 

ובכללם בקרות ITGC, תוביל 
להתייחסות חלקית בלבד 
לנאותות מערכת הבקרה 
הפנימית ואיתנותה בגוף 

המבוקר. לפיכך, חוות דעת 
על רכיבי הבקרה הפנימית 

משמשת מגן נוסף לגבי 
מהימנותם של הדוחות 

הכספיים
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פערים/ לאור  המלצות  מסמך  גיבוש 
ליקויים שזוהו. בשלב זה מסכמים את תוצרי 
העבודה למסמך המלצות בדבר בקרות אשר 
יש מקום לשפר. מסמך זה משמש בסיס לגוף 
מעשית  פעולה  תוכנית  ליצירת  המבוקר 
וכן בסיס  לשיפור מערכת הבקרה הפנימית, 
הנאותות  בדבר  דעתו  חוות  לגיבוש  למבקר 

והאפקטיביות של מערכת הבקרה הפנימית.

חוות הדעת בהתייחס 
ITGC להיבטי

פי  על  המבקר  החשבון  רואה  עבודת  ריכוז 
תקנים 103 ו־104, מקבלת ביטוי בחוות דעתו 
כי  לציין,  חשוב  הפנימית.  הבקרה  רכיבי  על 
מוגדרת  הדעת  חוות  של  המבוא  בפסקת 
אחריות הדירקטוריון והנהלת הגוף המבוקר, 

אפק פנימית  בקרה  לקיום  שאחראים  ־כמי 
טיבית על דיווח כספי ולהערכת אפקטיביות 
היא,  הדבר  משמעות  פנימית.  בקרה  רכיבי 

ולפ לבדוק  נדרשת  המבוקר  הגוף  ־שהנהלת 
עול לכך שהבקרות יפעלו באופן אפקטיבי. 

היא  המבקר  החשבון  רואה  אחריות 
לחוות דעה על רכיבי הבקרה הפנימית בקשר 

הגוף המבוקר, בהת הדיווח הכספי של  ־עם 
בהקשר  ידו.  על  שנערכה  הביקורת  על  בסס 
פנימית"  בקרה  "רכיבי  המונח  כי  נדגיש,  זה 
מערכות  של  כלליות  לבקרות  גם  מתייחס 

 .)ITGC( מידע

סיכום
המח מערך  על  ארגונים  של  ־הסתמכותם 
והנתו החישובים  העיבודים,  נאותות  ־שוב, 
הכר רבה,  היא  עסקיהם  ניהול  לצורך  ־נים 

שהיא  וברור  קריטית,  אף  ולעיתים  חית 
חשי ברורה  מכאן  השנים.  עם  ותגבר  ־תלך 
טכנו בתחום  אפקטיביות  בקרות  של  ־בותן 

בפרט,   ITGC ובקרות  בכלל  המידע  לוגיית 
כפי שהדבר מקבל ביטוי בתקינה המקצועית 

בארץ ובעולם.
למעשה, חוות דעת בדבר נאותות הדיווח 
הכספי בלבד, מבלי לבחון את מהימנות רכיבי 
 ,ITGC בקרות  ובכללם  הפנימית  הבקרה 
לנאותות  בלבד  חלקית  להתייחסות  תוביל 
בגוף  ואיתנותה  הפנימית  הבקרה  מערכת 
דעת  חוות  כי  סבורים,  אנו  לפיכך  המבוקר. 

על רכיבי הבקרה הפנימית משמשת מגן נוסף 
לגבי מהימנותם של הדוחות הכספיים בעיני 

בעלי העניין ובכללם ציבור המשקיעים. 
בין  גבוה  מיתאם  קיים   להערכתנו, 
הסתמכות הגוף המבוקר על מערכות מחשוב 
לניהול  הקשור  בכל  המידע,  וטכנולוגיית 

חשי לבין  והעסקיים,  התפעוליים  ־תהליכיו 
הפנימיות  הבקרות  אפקטיביות  בחינת  בות 
בקרות  )לרבות  המידע  טכנולוגיית  בתחום 
הידע  העמקת  כמובן  מצריך  הדבר   .)ITGC
החשבון  רואה  של  המקצועית  והמיומנות 
המבקר בנושאים אלה, בין אם לצורך יישום 
פיקוח  לצורך  אם  ובין  בפועל,  הבדיקות 
מומחים  של  עבודתם  על  ומקצועי  איכותי 

עליהם הוא מסתמך. 

הערות
 Information Technology General   .1

 General  ידועות גם בתור .Controls
Computer Controls )על פי מילון המונחים 

של האיגוד הבינלאומי לביקורת ואבטחת 
.)ISACA – מערכות מידע

 Public Company Accounting   .2
.Oversight Board

Integrated Test Facility. ראו: אלון    .3
כהן ויהודה אורבך, "לחפור בהר המידע של 
הנתונים הממוחשבים", >רואה החשבון< 4, 

עמודים 98־105. 

ביבליוגרפיה
תקן ביקורת 88 של לשכת רואי חשבון בישראל, 

בנושא: התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית.

תקן ביקורת 93 של לשכת רואי חשבון בישראל, 
בנושא: הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת 

הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית.

תקן ביקורת 96 של לשכת רואי חשבון בישראל, 
בנושא: שימוש בעבודת מומחה.

תקן ביקורת 98 של לשכת רואי חשבון בישראל, 
בנושא: נוהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו.

תקן ביקורת 103 של לשכת רואי חשבון בישראל, 
בנושא: ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי 

המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים.

תקן ביקורת 104 של לשכת רואי חשבון בישראל, 
בנושא: ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח 

כספי.

 http://www.isaca.org/Pages/Glossary.
 – G :ISACA glossary417־&char־aspx?tid
מילון מונחים של האיגוד הבינלאומי לביקורת 
 General :ואבטחת מערכות מידע )ראו
.)computer control

קיים מיתאם גבוה בין 
הסתמכות הגוף המבוקר על 
מערכות מחשוב וטכנולוגיית 

המידע, בכל הקשור לניהול 
תהליכיו התפעוליים 

והעסקיים, לבין חשיבות 
בחינת אפקטיביות הבקרות 

הפנימיות בתחום טכנולוגיית 
המידע. הדבר מצריך כמובן 

העמקת הידע והמיומנות 
המקצועית של רואה החשבון 

המבקר בנושאים אלה

- 118 - 246
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מיחשוב

טרתם של תהליכי ה־IT בארגון מ
־היא לסייע במימוש יעדיו, להב

טיח אספקת מידע מהימן התומך 
מצוינות  ולאפשר  העסקיות  בהחלטות 

התפעו הסיכונים  צמצום  תוך  ־תפעולית 
לתחושת  שותף  בכיר  מנהל  כל  כמעט  ליים. 
יחידת  לאפקטיביות  באשר  הביטחון  חוסר 
ה־IT ותהליכי ה־IT בארגון. לא פעם עולה 
הדברים  את  עושים  אנחנו  האם  השאלה, 
במערכות  משתמשים  אנחנו  האם  הנכונים, 
אנחנו  אותן  העלויות  האם  האופטימליות, 

משקיעים מצדיקות את התועלת.
דרך טובה להתמודד עם השאלות האלה 
היא תהליך סדור של הערכת בשלות תהליכי 

IT–לבדוק את ה

מתודולוגיה  מספק   COBIT5 תהליך   .ITה־
PAM )Process Assess� כזו: הערכה   לביצוע 

 ISO/IEC לתקן  המותאמת   )ment Model
 .15504

מבית  עבודה  מסגרת  היא   COBIT
בממשל,  העוסק  בינלאומי  )ארגון   ISACA
אבטחה, בקרה וביקורת של מערכות מידע(, 
IT ומשמשת כמס־  העוסקת בממשל וניהול

נאותה  פנימית  בקרה  לקיום  מנחה  גרת 
 .SOX בתחום, לרבות לפי דרישות הציות של
 2012 זו הושקה בשנת  5 של מסגרת  גירסה 
מול  במבנה  משמעותי  שינוי  כוללת  והיא 
4.1: אוחדו בה מסגרות עבודה קשו־  גירסה
 )Risk IT(  IT סיכוני  בניהול  העוסקות  רות 

.)VAL IT( IT -וערך ההשקעות ב
מחו בשבעה  מעמיק  שימוש  בה  ־יש 
ונה מדיניות  עקרונות,   - ארגוניים  ־ללים 
־לים; תהליכים; מבנה ארגוני; תרבות ארגו

נית; מידע; שירותים, תשתיות ואפליקציות; 
עדכון משמעותי  בה  יש  ומיומנויות.  אנשים 

למסגרת  בסיס  המשמש  התהליכי  במודל 
בממשל  העוסק  חדש  איזור  הוספת  ובפרט 
העוסק   ISO לתקן  יותר  טובה  התאמה   ,IT
ושימוש   IT - ISO/IEC 38500 בממשל 
 ISO/IEC על  המבוסס  חדש  בשלות  במודל 
15504. תהליך הערכת הבשלות מתבסס על 

המרכיבים הבאים:
ההערכה  נבצע  להם   ITה־ < תהליכי 
COBIT והם  לקוחים מהמודל התהליכי של 

כוללים את התהליכים העיקריים הבאים:
תחום ממשל IT - הגדרה ותחזוקה של 

־מסגרת ממשל, הבטחת תועלות, אופטימיז
צית סיכון, אופטימיזצית משאבים, שקיפות 

לבעלי העניין.
ניהול   - וארגון  תכנון  הלימה,  תחום 
ניהול  ארכיטקטורה,  ניהול  אסטרטגיה, 
תקציב  ניהול  פורטפוליו,  ניהול  חדשנות, 
הסכמי  ניהול  אנוש,  משאבי  ניהול  ועלויות, 
ניהול  האיכות,  ניהול  ספקים,  ניהול  שירות, 

סיכונים, ניהול אבטחה ועוד.

האם תהליכי ה–IT בארגון מסייעים במימוש היעדים העסקיים? 
האם המערכות מספקות מידע מהימן התומך בהחלטות העסקיות? 

COBIT5 מסייע לענות על שאלות אלו < ירון פלד

רו"ח ירון פלד, BDO זיו–האפט
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ניהול   - ויישום  רכש  בנייה,  תחום 
־פרויקטים, ניהול הגדרת דרישות, ניהול זמי

נות וקיבולת, ניהול שינויים, ניהול ידע, ניהול 
נכסים, ניהול תצורה ועוד.

תחום אספקה, שירות ותחזוקה - ניהול 
המשכיות,  ניהול  בעיות,  ניהול  התפעול, 
ניהול שירותי אבטחה, ניהול בקרות עסקיות.
והערכת  ניטור   - והערכה  ניטור  תחום 
הבקרה  מערכת  והערכת  ניטור  ביצועים, 
ציות לדרישות  והערכה של  ניטור  הפנימית, 

חיצונית.
 1 )חסר(,   0 ל־5:   0 בין  בשלות  < רמות 
)ניתן   4 )מבוסס(,   3 )מנוהל(,   2 )מבוצע(, 
של  הדירוג  סקאלת  )אופטימלי(.   5 לחיזוי(, 
מובאת  בה(  התהליך  מאפייני  )על  רמה  כל 

בטבלה המצורפת.

מתודולוגית ההערכה 
נבצע  תהליכים  לאלו  להגדיר  יש   1 בשלב 
 IT תהליכי  להערכה  להכניס  רצוי  הערכה. 

־בעלי השפעה גדולה יותר על היעדים העס
קיים של הארגון.

בשלב 2 יש להעריך לגבי כל תהליך האם 
הוא מבוצע ובאיזו מידה משיג את יעדיו. אם 
או  משמעותית  בצורה  יעדיו  את  משיג  הוא 

מלאה, נתקדם לרמת הבשלות הבאה.
תהליך  כל  להעריך  נמשיך   3 בשלב 
המפורטים  אחידים  לקריטריונים  בהתאם 
במתודולוגיה לסיווג התהליך לרמת הבשלות 

המתאימה לו בין 2 ל־5. 
את  ונקבע  ההערכה  את  נסכם   4 בשלב 
תהליך  בכל  הבשלות.  של  הסופית  הרמה 
לכדי  מגיע  אינה  נעצר כאשר רמת הבשלות 

דירוג של הושג משמעותית.
תהליכי  לשיפור  תוכנית  נפתח   5 בשלב 
ה־IT, המבוססת על הפער בין רמת הבשלות 
לכל  כיעד  שנקבעה  הבשלות  לרמת  בפועל 
תהליך  כל  של  החשיבות  רמת  ועל  תהליך, 

במימוש היעדים העסקיים של החברה.
המסייע  כלים  ארגז  מספק   COBIT 5
לדירוג,  קריטריונים  ההערכה:  בביצוע 
IT, יעדי IT ויע־  טבלאות קישור בין תהליכי
וכו'.  העבודה  לביצוע  תבניות  עסקיים,  דים 
תהליכי  בכוונון  לסייע  היא  ההערכה  מטרת 
ליעדים  בהתאם  שיפעלו  כך  בארגון,   ITה־
שנקבעו ובהלימה לאסטרטגיה העסקית. כך 

־תובטח השקעה המשאבים באיזורים הנכו
יותר  נים, אשר יש להם תרומה משמעותית 

למימוש היעדים ולהצלחת הארגון. 

לא הושג

הושג חלקית

הושג משמעותית

הושג במלואו

0%-15%

50%-16%

85%-51%

100%-86%

N

P

L

F
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והחסר היתרונות  על  נאמר  ־בות 
אחד  כשירות.  תוכנה  של  רונות 
אליהם  להתייחס  שיש  השיקולים 
בעת קבלת החלטות הקשורות לבחירה של 
SaaS � Software as a Ser�(  תוכנה כשירות
התוכנה  ספק  שמעמיד  הכלים  הוא   )vice

הבק אפקטיביות  לבחינת  הארגון  ־לרשות 
רות הפנימיות. 

מגורם  הסמכה  קבלת  נושא  היום,  עד 
חיצוני עבור לשכות שירות היה נפוץ בעיקר 
לשכות  בנקים,  כגון  גדולות  שירות  בלשכות 
בוחרים  הארגונים  בו  בעידן  ועוד.  שכר 

באמצ הכספיים שלהם  הנתונים  את  ־לנהל 
עות SaaS, עולה החשיבות של קבלת הסמכה 

־מגורם חיצוני, המעידה על יעילות ואפקטי
ביות של הבקרה הפנימית אצל ספק השירות.
עסקים רבים בוחרים להשתמש בשירותי 
תוכנה  ביניהם  שונים,  מחשוב  לצורכי  ענן 
לקבל  לארגון  מאפשר  זה  שימוש  כשירות. 

באמצ תקשורת  רשת  דרך  תוכנה  ־שירותי 
עות חיבור לאתר הספק, מבלי לרכוש תוכנה 
ולהתקינה על מחשבי הארגון. הארגון נדרש 
להסתמך על גורמים חיצוניים לצורך תפעול 

והתפעו הפיננסיים  הנתונים  של  ־ותחזוקה 
כשירות  תוכנה  באמצעות  המנוהלים  ליים 

ודבר זה מגדיל את הסיכונים הכרוכים בכך.
כשירות  בתוכנה  המשתמשים  ארגונים 

הרגי הפיננסיים  הנתונים  את  ־מפקידים 
לפיכך  שירות.  ספק  בידי  שלהם  ביותר  שים 
קשה יותר לארגון להבטיח שבקרות נאותות, 

מיחשוב

בפני  שלו  המידע  נכסי  על  להגן  הבאות 
תקלות, טעויות, ניצול לרעה או זדון, עוצבו 

־ומתקיימות כראוי, וכן שרמות השירות ואס
פקטים תפעוליים נוספים יתקיימו כראוי. 

המשתמשים  נחשפים  להם  הסיכונים 
בתוכנה כשירות יכולים לכלול:

הדיווח  לתהליך  הקשורים  סיכונים   >
־הכספי. כמענה לנושא זה, לשכת רואי החש

 ,SAS  70 בעבר את  בון האמריקנית פרסמה 
הבקרה  מערך  בדבר  דיווח  לספק  שמטרתו 
שזה  ככל  השירות,  לשכת  של  הפנימית 
הדיווח  בתהליך  הפנימית  לבקרה  רלוונטי 
של   SAS70 דיווחי  על  הסתמכות  הכספי. 

הבק אפקטיביות  בבדיקת  שירות  ־לשכות 
רות הכלליות והאפליקטיביות תפסה תאוצה 
במיוחד לאור הדרישות של SOX ושל ועדת 
מהותי  כנושא  שהוגדרה  כיוון  וזאת  גושן, 

והכרחי לפעילות הארגון. 
ביוני 2011 נכנס לתוקף התקן האמריקני 
SSAE16 המחליף את SAS70. הדוחות המו־
 SOC1 נקראים  החדש  לתקן  בהתאם  גשים 
והם מקבילים לדוחות שהיו מוגשים בהתאם 
ל־SAS70, בהתאם לשינויים מסוימים שחלו 

בדרישות התקן ופורמט הדיווח. 
במקביל, ביוני 2011 נכנס לתוקף גם תקן 
בקרות  על  הסמכה  דוחות  בנושא  בינלאומי 
האמריקני  לתקן  המקביל  שירות,  בלשכת 

ואינו שונה ממנו.
במתכונת  או   SAS70ל־ בהתאם  דוחות 
SOC1 משתמשים לרוב את רואי החש־  של

כשי התוכנה  לקוחות  של  המבקרים  ־בון 
רות ונותן מענה לצרכים העולים בהתאם ל־
SOX בעת בחינת נאותות הבקרות הכלליות 
והבקרות   )ITGC( המידע  בסביבת מערכות 

האפליקטיביות בתהליכים השונים. 
של  וטכנולוגיים  תפעוליים  היבטים   >

הקשו לסיכונים  פרט  העסקיים,  ־הסיכונים 

כלול בשירות
בעידן "הענן" שימוש בתוכנה כשירות )SaaS( הולך ותופס תאוצה. בד בבד עם 

היתרונות הגלומים בשימוש בלשכת השירות, המשתמשים חשופים גם לסיכונים 
חדשים ויש להתאים לכך את נוהלי הביקורת < ירון פלד, יוליה רבוי

רים לדיווח הכספי. כמענה לסיכונים האלה, 
לשכת השירות יכולה להוציא דוחות בפורמט 
העיקרית  שמטרתם   ,SOC3 או   SOC2 של 
היא להבטיח למשתמשי המערכת, כי לשכת 

אפקטי בקרות  מערכת  הטמיעה  ־השירות 
בית על מנת לתת מענה לסיכונים תפעוליים 
שירות  ברמות  בעמידה  הקשורים  וסיכונים 
 SOC3 לבין   SOC2 בין  בחירה  שנקבעו. 
השירות  לשכת  של  דיווח  בצורכי  תלויה 
ובאם היא מעוניינת לפרסם את הדוח באתר 

האינטרנט שלה.
 Trust Servicesב־ עוסקים  הדוחות  שני 

Principles וכוללים:
< אבטחת מידע )Security( - המערכת 

מוגנת מגישה בלתי מורשית, פיזית ולוגית.
< זמינות )Availability( - המערכת זמינה 

לשימוש בהתאם לעקרונות אמנת השירות.
Processing Integ� העיבוד  נאותות   >(
את  מקיים  במערכת  הנתונים  עיבוד   -  )rity
העקרונות של שלמות, דיוק, עיתוי נכון והוא 

מאושר.
Confiden� )< חיסיון ושמירה על סודיות 

באופן  מוגנים  החסויים  הנתונים   -  )tiality
נאות ובהתאם למוסכם.

< שמירה על פרטיות )Privacy( - נתונים 
־אישיים נאספים, משמשים, נשמרים, מוש

מדים ומוצגים באופן נאות בהתאם למקובל 
ומוסכם.

הסמכה  בעלת  כשירות  תוכנה  ספקית 
דומה,  ביקורת  תקן  או   SAS70ל־ בהתאם 

־מחזיקה ביתרון יחסי בולט על פני המתח
רים, היא תוכל להציע את שירותיה לפלח 
תשפר  וכמובן  ציבוריות  חברות  של  שוק 
דבר  בארגון,  הפנימית  הבקרה  מערך  את 
שירות  ברמות  בעמידה  לסייע  עשוי  אשר 
של  מידע  איבוד  תקלות,  ולמנוע  שנקבעו 

לקוח וכשלים אחרים.
רו"ח ירון פלד, רו"ח יוליה רבוי,
BDO, IT Consulting Group  זיו–האפט

139



אבטחת מידע

בידי רואי חשבון מצוי מידע רגיש רב של לקוחותיהם, והם עלולים להיות יעד 
אטרקטיבי למתקפות ולזליגת מידע. שורה של צעדים מעשיים שמומלץ לנקוט 

כדי לצמצם את הסיכון > מיכאל בוטניק

נועלים את המידע

מיכאל בוטניק, רו"ח,
CISA, CISSP, CRISC, MBA

חלק  יובאו  בשורות הבאות  מידע.  ואבטחת 
מהצעדים הנבחרים בהתאם לתקני אבטחת 
 ISO 27001, Cobit 5 for) מקובלים  מידע 

NIST Information Security וכדומה). 

סקר, אבטחה וטכנולוגיה
המשרד,  מגודל  להיגזר  צריך  הצעדים  היקף 
המנוהלים,  המידע  סוגי  הלקוחות,  סוגי 

ספצי ודרישות  פנימית  סיכונים  �הערכת 
התקש בהסכמי  תנאים  לקוחות,  של  �פיות 
�רות ועוד. בין היתר מומלץ לנקוט את הצע

דים הבאים.
1. לבצע סקר סיכוני אבטחת מידע לצורך 
מיפוי איומים, מיפוי נכסי מידע רגישים של 
חוק  דרישות  מיפוי  לאבטח,  שיש  הלקוחות 
סודיות  בהיבטי  המשרד  על  החלות  ותקנות 
ובחינת  הסיכונים  דירוג  מידע,  ואבטחת 

לתו בהתאם  הקיימות.  הבקרות  �נאותות 
צאות הסקר תותווה תוכנית פעולה לשיפור 

הבקרות וצמצום חשיפה לסיכונים.  
מידע  אבטחת  מדיניות  להגדיר   .2
דרכים,  בנהלים  ולעגן  הסודיות  ושמירת 
שיטות ואמצעים ליישום המדיניות. להגדיר 
גורם ניהולי שיהיה אחראי ליישום המדיניות 
מתאים  מקצועי  רקע  בעל  במשרד,  ונהלים 

�שאינו אחראי על התפעול השוטף של מער
כות מידע במשרד.

עובדי  לכלל  ונהלים  מדיניות  להציג   .3
למידע  נגיעה  קיימת  ולספקים להם  המשרד 

מוד לשיפור  הדרכות  להעביר  לקוחות.  �של 
המידע  אבטחת  בהיבטי  העובדים  עות 
ושמירת הסודיות, הן לעובדים החדשים והן 
חובות  את  רשמית  בצורה  לעגן  לוותיקים. 
העובדים והספקים, תוך החתמתם על כללי 
(עשה  מידע  אבטחת  וכללי  סודיות  שמירת 

�ואל�תעשה). משתמש קצה הוא תמיד "החו
בעת  מידע.  אבטחת  במערך  החלשה"  ליה 
בדיקת  לבצע  לשקול  מומלץ  עובדים  גיוס 

סייבר וגורמים פנימיים
להתגברות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

מוס חברות,  יחידים,  כנגד  סייבר  �מתקפות 
אלה  מתקפות  מדינות.  ואף  ארגונים  דות, 

פליליים, אנר כלכליים,  �מבוצעות ממניעים 
ואח טרור  פוליטיים,  פרסומיים,  �כיסטיים, 

רים. אחת המטרות שלהן היא להשיג מידע 
תחרותי,  כלכלי,  יתרון  לספק  שיכול  סודי 
למפעיליו.  או  לתוקף  ועוד  פוליטי  צבאי, 
מתקפת סייבר מבוצעת דרך מרחב קיברנטי 
והיא מכוונת לשיבוש, השבתה, הרס, שליטה 
משאבי  מחשוב,  סביבות  על  לא�מורשית 
פריצה  לצורך  או  מחשוב  תשתיות  מחשוב, 
או  המידע  בשלמות  ופגיעה  מידע  למאגרי 

לזליגת המידע . 
טכנולוגית,  התפתחות  עקב  במקביל, 
ניידות ונגישות של מידע, מתגברים איומים 
טעויות  כגון  לכן,  קודם  גם  קיימים  שהיו 
לא  מידע  לזליגת  לגרום  העלולות  אנוש 
מכוונת. לצד זאת קיימים סיכונים של גניבת 

והד רגיש,  מידע  הכוללים  ניידים  �התקנים 
מידע,  למכור  המבקשים  עובדים  מצד  לפות 

עובדים ממורמרים וכדומה.
כיוון שבמשרד רואה חשבון מנוהל מידע 
קשיחה  במדיה  הן  לקוחותיו,  של  רב  סודי 
והן באמצעים ממוחשבים, הוא עלול להיות 
כוונו  הסייבר  ממתקפות  חלק  לתקיפה.  יעד 
נותני  כנגד  אלא  ארגונים  כנגד  ישירות  לא 
שירותים לאותם ארגונים, להם היתה גישה 
רמת  שבהם  הארגונים  של  רגישים  לנתונים 
למשל  כך  פחותה.  היתה  המידע  אבטחת 
פורסם לאחרונה, כי האקרים טוענים שגנבו 
לנשיאות  מועמד  של  מס  דיווחי  על  מידע 

ארה"ב ממשרד רואה החשבון שלו.
ולע האיומים  עם  להתמודד  מנת  �על 

משרדי  כי  מומלץ,  רגולציה,  בדרישות  מוד 
ביישום מדי הן  צעדים,  ינקטו  �רואי חשבון 

ניות ובקביעת נהלים והן בהטמעת פתרונות 
סודיות  על  לשמירה  מקובלים  טכנולוגיים 

מבוסס מ החשבון  ראיית  קצוע 
כללי  ולכן  הציבור  אמון  על 
אבטחת מידע ושמירת הסודיות 
נחשף  החשבון  רואה  המקצוע.  מבסיסי  הם 
לרבות  לקוחותיו,  של  ביותר  רגיש  למידע 
נתונים כספיים, מסחריים, אישיים ואחרים. 
ניהול מערכת יחסים נאותה בין רואה חשבון 
ללקוחותיו אמור להיות מבוסס על ההנחה, 
כי רואה החשבון ינקוט באמצעים הדרושים 
וסודיות  ייחשף  לא  שברשותו  שהמידע  כדי 
תישמר  לידיו  שהגיע  לקוחותיו  של  המידע 

בקפדנות. 
מידע  ואבטחת  הסודיות  שמירת  חובת 
על  החלים  ספציפיים  בכללים  הן  מעוגנים 
חוק  בהוראות  והן  חשבון  ראיית  מקצוע 
(התנהגות  חשבון  רואי  תקנות  אחרות. 

אוס המקצוע)  כבוד  את  הולמת  �שאינה 
רות על רואה החשבון לגלות, שלא בהסכמת 
הלקוח, דבר שהובא לידיעתו תוך מתן שירות 
בתקנות  המפורטים  סייגים  למעט  מקצועי, 

והוראות חוק שונות.
התנהגות  בכללי  קיימת  דומה  הוראה 
כללי  חשבון.  רואי  לשכת  של  המקצועית 
הלשכה מציינים, שחובת סודיות חלה גם על 
רואה חשבון שכיר, ועל רואה החשבון לנקוט 

�בצעדים סבירים כדי להבטיח שפקידיו ועו
תוכניות  במסגרת  הסודיות.  על  ישמרו  בדיו 
סקירה של המוסד לסקירת עמיתים, נבחנים 

�היבטי שמירת סודיות ואבטחת מידע במש
רדי רואי חשבון.

חוק הגנת הפרטיות, תקנות וצווים מכוחו 
כוללים הוראות לקיום כללי שמירת הסודיות 
וכללי אבטחת מידע לגבי מידע אישי (לרבות 
חוק  וארגונים.  יחידים  שבידי  כלכלי)  מידע 
העונשין מטיל ענישה על חשיפת מידע סודי 

של מוסדות מדינה ואחרים.
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רקע ומהימנות למועמדים.
4. לנקוט באמצעי אבטחה פיזית נאותים, 

רגי ואיזורים  למשרדים  כניסה  בקרת  �כגון 
שימוש  וארכיון.  שרתים  חדר  כמו  שים 

�בכבלי נעילה למחשבים ניידים, הצבת אזע
קות ומצלמות באיזורי גישה רגישים, שימוש 

�בכספות לאכסון מדיה רגישה, שימוש בארו
מדי הנהגת  מנעולים,  בעלי  ומגירות  �נות 

ניות שולחן נקי, זיהוי וליווי אורחים, תהליך 
גריסת מסמכים בפיקוח ישיר וכדומה. 

מקו� טכנולוגיים  פתרונות  להטמיע   .5
למתק סיכונים  לצמצם  במטרה  �בלים 

רכיב  בעלת  אש  חומת  ובהם:  סייבר,  פות 
וירוס,  IPS (מערכת למניעת חדירות), אנטי 
(מניעת  אינטרנט  לתעבורת  תוכן  מסנני 
מניעת  מסוכנים,  מסוגים  קבצים  הורדת 
תוכן  מסנני  מאושרים),  לא  לאתרים  גישה 
לתעבורת דוא"ל נכנס, מערכת לגישה מרחוק 
בטכנולוגית VPN מאובטחת ומוצפנת (רצוי 
הניגשים  למשתמשים  חזק  זיהוי  מנגנון  עם 

מרחוק). 
לבצע  ויש  מספקת,  אינה  ההטמעה   .5
גם הגדרות אופטימליות של מוצרי אבטחה 
או  פעולה  תאפשר  "אל  לעיקרון  בהתאם 
סיכון",  מהווה  אם  או  נדרש  לא  אם  גישה 
ולהקפיד על ביצוע עדכון המוצרים בהתאם 
למשל:  סיכונים.  והערכת  היצרנים  להנחיות 
קצה  למשתמשי  אפשרות  לחסום  מומלץ 
או  אושרו  שלא  תוכנות  של  התקנות  לבצע 

תוכנות מסוכנות. 
ממוצרי  התראות  קבלת  להגדיר  מומלץ 

�אבטחה, על מנת לזהות בזמן נסיונות להת
בצע ולנקוט  המשרד  מערכות  כנגד  �קפות 

דים נדרשים. מקובל גם להזמין אחת  למספר 
אפקטי לבחינת  תלוי  בלתי  בודק  �שנים 

המלצות  ולמתן  מידע  אבטחת  מערך  ביות 
לשיפורו. 

נייד  במחשוב  רב  שימוש  קיים  כיום   .6
נגי או  מאוחסנים  ולעיתים  ניידת,  �ומדיה 

שים בהם נתונים רגישים של לקוחות. מומלץ 
כך  אוטומטיים,  הצפנה  במנגנוני  להשתמש 
המדיה  תוכן  גניבה,  או  אובדן  של  שבמקרה 
מומלץ,  חיצוניים.  לגורמים  גלוי  יהיה  לא 
באמצעי  יצוידו  ניידים  מחשוב  אמצעי  כי 
אנטי  לרבות  מקובלים  טכנולוגיים  אבטחה 
מדיניות  אישית,  אש  חומת  מקצועי,  וירוס 
לקבוע  יש  ועוד.  גישה  ססמאות  של  חזקה 

נהלים ברורים וקפדניים לשימוש במחשבים 
ניידים מחוץ למשרד, לרבות במשרדי הלקוח.
לוגיים  אבטחה  אמצעי  להטמיע   .7  
מידור  לשם  הפנימית,  הרשת  בתוך  נאותים 
הרשאות  וקביעת  לקוחות  של  למידע  גישה 
מתאימות, כך שהגישה תתאפשר לפי עקרון 
של "מידע שנחוץ לביצוע המשימות שהוטלו 

על עובד מסוים בקשר לאותו לקוח בלבד". 
לקיים  יש  חדש,  עובד  קבלת  עם  כבר 
תהליך מובנה לאישור הרשאות גישה בהתאם 
ולקיים תהליך מובנה של הסרת  זה,  לעקרון 
הרשאות במקרה של מעבר העובד למשימות 
מדיניות  להגדיר  מומלץ  עזיבתו.  או  אחרות 

ומע המשרד  לרשת  חזקה  גישה  �סיסמאות 
רכות רלוונטיות, לשם זיהוי המורשים לגשת 
למידע והכבדה על מי שאינם מורשים. פעם 

�בתקופה יש לתקף הרשאות הקיימות לעוב
דים בפועל, לאיתור הרשאות עודפות וביצוע 

תיקונים נדרשים.
להג� טכנולוגיים  באמצעים  לנקוט   .8
אל  רגישים  נתונים  להעביר  בלת אפשרויות 

מראש  אישור  ללא  המשרד  למערכות  מחוץ 
נאותים.  אבטחה  אמצעי  וללא  ופיקוח 
קבצים  לעלות  האפשרות  חסימת  למשל: 
לאינטרנט, הגבלת גודל דוא"ל יוצא, הגבלת 

�שימוש במדיה נתיקה, הגבלה בשימוש בשי
רותי דוא"ל ואחסון קבצים מחוץ לארגון. יש 
להסדיר תהליכי העברת נתונים בין המשרד 

מידע  אבטחת  סיכוני  הצגת  תוך  ללקוחות, 
קיימים ואמצעים מקובלים לאבטחת המידע 

בשיטות העברה אפשריות.
מומלצים  אמצעים  של  נוסף  לפירוט 
ולביצוע תהליך הערכה עצמית ניתן להיעזר 
בשאלון סקירה באתר הלשכה תחת המחיצה 
www.icpas.) עמיתים.  לסקירת  המוסד  של 

קווים   ,org.il/peerreview/instructions.asp
מנחים לסוקרים, נספח ד').

והיבטי  מידע  אבטחת  שסיכוני  מומלץ 
בתוכ ישולבו  ופרטיות  סודיות  על  �שמירה 

רואי  כל משרדי  ניהול סיכונים של  ניות של 
ראויים  והתייחסות  משקל  ויקבלו  החשבון 

לאור התגברות סיכונים אלה. 
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תפקידו של רואה החשבון המבקר לאורך שלבי הפיתוח או הרכש של 
מערכות מידע בארגונים < יהודה אורבך, זאב דרגי

נדנדות ומערכות מידע

חסימה וקבלת הודעת שגיאה בניסיון להזין 
הזמנת רכש ללא סעיף תקציבי; לבין בקרות 
 - )להלן  ליישומים  מחוץ  הפועלות  כלליות 
כגון  מידע(,  טכנולוגיות  של  כלליות  בקרות 
רכש,  פיתוח,  בתהליך  בקרות  גישה,  בקרות 

תחזוקה, תפעול, גיבויים ועוד. 
גם  לפעול  המבקר  החשבון  רואה  על 
במסגרת בקרות היישום והבקרות הכלליות, 
התפעולית  האפקטיביות  את  בוחן  כשהוא 

של בקרות במערכת החדשה.

מחזור החיים של מערכת המידע 
הוא  מידע"  מערכת  של  החיים  "מחזור 

־המחשה לשלבי עבודה שונים בתהליך הפי
מערכת  של  ואחזקה  תפעול  תוח/רכישה 
מערכת  של  החיים  שלבי  ארגונית.  מידע 
סדורה  שיטה  לפי  מחולקים  ארגונית  מידע 
עשויים  השלבים  עיקריים.  שלבים  ולמספר 
להשתנות ממערכת למערכת, ובפיתוח/רכש 

בשיטות/מתודולו לבחור  ניתן  מערכת  ־של 
גיות שונות לפיתוח המערכת. 

הפיתוח/מחזור  תהליך  על  מקרה,  בכל 
החיים לכלול את המאפיינים הבאים:
< הגדרה ברורה של כל השלבים.

< תיעוד עקבי של כל השלבים.
־< תהליך מסודר של אישור וקבלת החל

טות בכל שלב.
כשלים/ של  הצפה  המאפשר  תהליך   >

בעיות שיש לפטור.
בשלבים  שניתן  פתרון/טיפול  בחינת   >
שהוצפו  ולבעיות  להערות  יותר  מתקדמים 

בשלבים קודמים.
מציעים   )2013( ואורבך   )2001( נוימן 
שהם  החיים,  מחזור  בתהליך  דומים  שלבים 
אינטואיטיביים וברורים למדי. כך למשל ב"שלב 
בונים.  הבנייה"  וב"שלב  מגדירים  ההגדרה" 
להלן דוגמא הממחישה ומדגישה את השלבים 

המשותפים לכל שיטות מחזורי החיים.
בשלב הראשון מתרחש תהליך של "ייזום" 

ומש מידע  מערכות  של  הנאותה  ־הפעילות 
מרות את מהימנות המידע ואבטחתו. הללו 
שינויים  תוכנות,  רכישת  היתר,  בין  כוללות, 

־ותחזוקה של תוכנות; ורכישה, פיתוח ותח
זוקה של מערכת יישום. 

בנוסף, סעיף 40 בתקן ביקורת 98 מנחה 
־את רואה החשבון המבקר, כאשר הוא מתכ
־וון להסתמך על בקרות שהשתנו מאז שנב

האפקטיביות  את  לבחון  לאחרונה,  חנו 
התפעולית של בקרות אלו במהלך הביקורת 
103־107 אף מרחי־  הנוכחית. תקני ביקורת
בקרה  רכיבי  של  ביקורת  לגבי  ומנחים  בים 
פנימית על דיווח כספי. בביקורת זו מתבקש 

־רואה החשבון המבקר לחוות דעתו על האפ
קטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית, כאשר 

־נושא הבקרות הכלליות כולל נושאים הקשו
רים לפיתוח/רכש של מערכות מידע.

ברורה  בצורה  מנחה  התקינה  כאמור, 
בכל  להתייחס  המבקר  החשבון  רואה  את 
לתהליכים  דעתו  את  ולתת  להבין  ביקורת, 

־הקשורים להחלפה של מערכות מידע ארגו
ניות או טכנולוגיות מידע בכלל.

החש רואה  בהם  מסוימים  מקרים  ־יש 
בון המבקר נדרש אף לחוות את דעתו לגבי 
הבקרות.  של  התפעולית  האפקטיביות 
למרות ההנחיות הברורות, התקינה משאירה 
שיקול דעת נרחב לגבי אופן היישום. מאמר 
על  ההשפעה  לגבי  שונים  היבטים  סוקר  זה 
עבודת רואה החשבון המבקר כאשר הארגון 

רוכש/מפתח מערכת מידע.

בקרות יישום לעומת בקרות כלליות
החלפה של מערכת מידע עשויה להשפיע על 
סיכון  על  ובעיקר  הביקורת,  סיכוני  הערכת 
הבקרה, אשר נגזר בין היתר מהתוצאות של 
בקרות  של  תפעולית  אפקטיביות  בדיקות 

.)ITGC( היישום והבקרות הכלליות
בתוך  הפועלות  בקרות  בין  להבחין  מקובל 
כגון  יישום(,  בקרות   - )להלן  היישומים 

רוכשים כ או  מפתחים  הארגונים  ל 
לצורך  ממוחשבות  מידע  מערכות 
תמיכה בפעילויותיהם ושליפה של 
מידע לצורך ניהול וקבלת החלטות. מערכות 
המידע והטכנולוגיות מוחלפות באופן שוטף, 

־בהתאם לצרכים, למטרות, למגבלות תקצי
מתוך  ארגון,  כל  של  אחרות  ומגבלות  ביות 

־ההכרה שצורכי המידע אינם מסופקים ביעי
לות ע"י המערכת הקיימת.

את  כוללת  הארגונית  המידע  מערכת 
במער החשבונאיים  לרישומים  ־הבסיס 

כות הכספיות לרבות נתוני המכירות, הרכש, 
במערכות  מכך:  יתרה  ועוד.  המלאי  הייצור, 
מסוג ERP המערכת החשבונאית אף שלובה 
כאשר  עצמה,  התפעולית  מהמערכת  כחלק 

־הנתונים הפיננסיים נרשמים אוטומטית כנג
זרת של התהליכים התפעוליים.

־אפשרויות הרכש ו/או הפיתוח של מער
מספי ולעיתים  מגוונות  הן  ארגוניות  ־כות 

מתאימה.  חלופה  לבחור  כדי  לארגונים  קות 
על  בכלל,  באיזה שלב, אם  נשאלת השאלה, 
את  ולתת  להתייחס  המבקר  חשבון  רואה 
מידע  מערכת  של  פיתוח/רכש  לגבי  דעתו 

ארגונית.
את  מנחה   93 ביקורת  בתקן   93 סעיף 
באשר  הבנה  להשיג  המבקר  החשבון  רואה 
הנובעים  לסיכונים  המבוקר  הגוף  לתגובת 

עם הסי זו  מידע. התמודדות  ־מטכנולוגיות 
בקרות  של  מערך  באמצעות  נעשית  כונים 
כלליות של טכנולוגיות מידע, אשר מתוארות 
של  התפקוד  ביעילות  כתומכות   94 בסעיף 
בקרות היישומים, מסייעות בהבטחת המשך 

יהודה אורבך, רואה חשבון )מימין(; 
זאב דרגי, CISA, CRISC, MBA, רואה חשבון
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מגיע  הארגון  זה  בשלב  הבעיה".  "זיהוי  או 
למסקנה, כי יש צורך במתן מענה לאתגר או 
בעיה במערכת או בסביבת העבודה הקיימת, 

־הגורמים לאובדן משאבים. הדרישות של הגו
רמים להם השפעה על "זיהוי הבעיה" עשויות 
מערכת  התיישנות  חוק,  מדרישות  לנבוע 
גוברת,  תחרותיות  לסרבול,  הגורמת  קיימת 

הדבקת פערים מול מתחרים ועוד.
־בשלב השני בעלי תפקידים שונים באר

גון בוחנים, בתהליך של חקר הישימות, האם 

הפתרון המבוקש הוא בר ביצוע בהיבטים של 
ויכולת הארגון  טכנולוגיה  קיום של  עלויות, 

לעמוד בתהליך הפתוח/רכש. 
השלב הארוך ביותר הוא שלב האחזקה/

המע זה  בשלב  ־הפעלה/שיפורים/שינויים. 
וגם  חייה,  ימי  רוב  לאורך  מתקבעת  רכת 

דרי לבעיות/תקלות,  פתרונות  בו  ־נותנים 
ניתן  לא  ששוב  עד  נעשה  הדבר  ועוד.  שות 
לתת מענה במסגרת שיפורים ושינויים, ואז 

מתחיל תהליך חדש של מחזור חיים. 

 כישלון בפיתוח מערכות מידע 
ו"אפקט הנדנדה"

והיצמדות  סדורה  במסגרת  השימוש  למרות 
החיים",  "מחזור  לשיטת  העבודה  בתהליכי 
עדיין קיימים דיווחים רבים של ארגונים לגבי 
חריגות שהתבררו בתהליך הפיתוח/רכש של 
ולצורך  הארגוני,  בהיבט  ארגוניות.  מערכות 
הדיון הראשוני בהתעלם מתפקידו של רואה 

מער של  פיתוח/רכש  המבקר,  ־החשבון 
ככישלון. הכישלון  כות מידע עשוי להתברר 
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לא חייב להיות כולל, אך הוא עלול להשפיע 
באופן מהותי על משאבי הארגון. 

מערכת  של  רכישה  או  שפיתוח  מכיוון 
הכיש ארגוני,  פרויקט  במסגרת  ־נעשים 
הזמ מלוחות  בחריגות  להתבטא  עלול  ־לון 

וחריגות של תחולה  חריגות תקציביות  נים, 
)למשל: להנהלה הציגו מענה טכנולוגי כולל 

לארגון ולבסוף התקבל רק מענה חלקי(.
מספר  לפני  שהתפרסמה  קריקטורה 

בתה האתגרים  את  ממחישה  ־עשורים 
באמצ ארגוניות,  מערכות  של  פיתוח  ־ליך 

עות אוסף של איורים המציגים כשל בתיאום 
בפרויקט  שונים  תפקידים  בעלי  בין  והבנה 
את  מציגים  השונים  התרחישים  הפיתוח. 

באר תפקידים  בעלי  מבינים  שבו  ־האופן 
־גון את הדרישות לבניית נדנדה, כאשר הנד

נדה והעץ הם המחשה למערכת והילדים הם 
מוצגת  תמונה  בכל  למשתמשים.  המחשה 

הנדנדה בהיבט שונה. 
לדוגמא: המשתמשים רואים את הנדנדה 
העליון  לענף  וקשור  לחבל  המחובר  כגלגל 
אשר  בנדנה  שמדובר  הבין  המעצב  עץ,  של 

ידי עמודים, והמ ־צריכה להיות נתמכת על 
נהלים דמיינו ספה התלויה בין העצים. חוסר 

־התיאום בין בעלי התפקידים הוא אחד הגו
רמים אשר עשויים להשפיע על ההצלחה או 

הכישלון בפיתוח מערכת מידע ארגונית.
דוגמאות לכשלונות בפיתוח של מערכות 
מבקר  שונים.  בפרסומים  למצוא  ניתן  מידע 

־המדינה בדק במשרד הבריאות ובבתי החו
לים הממשלתיים פיתוח מערכת מידע לניהול 
בכל בתי  והרפואית  המינהלית  הפעילות 
זיהה  המדינה  המבקר  החולים הממשלתיים. 
של  שנים  לעיל:  שתוארו  הכשלונות  כל  את 
איחורים, חריגות של עשרות מיליוני שקלים 
ופערים בין התחולה שנרכשה/הובטחה לבין 

התחולה אשר התקבלה/יושמה בפועל.
ניסיון  על  המבוססת  אקדמית  ספרות 
פיתוח  לגבי  האחרונים,  בעשורים  שהצטבר 
מערכות  ובמיוחד  ארגוניות  מערכות  של 
נדרש  מה  לגבי  אור  שופכים   ,ERP מסוג 
שניתן  ככל  ולצמצם  להצליח  כדי  מהארגון 

־כשלונות בפיתוח של מערכת ארגונית. הגו
רמים המשפעים על הצלחת פיתוח/רכש של 

מערכת הם בין היתר:
צוות  של  ומיומנות  ניסיון  איכות,   >
גבוהה  יכולת  יבטיח  אשר  הפרויקט,  פיתוח 

של התמודדת עם אתגרים.

בארגון  השינוי  ניהול  תהליך  איכות   >
לצורך הפחתה של התנגדויות והגברת תהליך 

שילוב המערכת.
של  והמעורבות  המחויבות  הבטחת   >
לשיתוף  כבסיס  והמשתמשים  ההנהלה 

פעולה מלא ותיאום ציפיות.
< הגדרה ברורה של משימה, חזון עסקי, 

מטרות ועוד.

רכישת תוכנת מדף, פיתוח או רכישת חבילת 
יישומים

־בפני הארגון עומדות מספר חלופות. החלו
המצב  על  לשמור  הן:  ביותר  הפשוטות  פות 
בתהליכי  הבעיות  עם  ולהשלים  הקיים 
תהליך  שינוי  באמצעות  פתרון  העבודה; 
העבודה בלבד, ע"י שינוי של תפקידים, סדר 
הפעולות ועוד; פתרון במערכת הקיימת ע"י 

מתן מענה נקודתי לבעיות. 
מתבררים  אלו  שפתרונות  לאחר  רק 
כפחות אפשריים, הארגון עובר לחלופות של 
פנייה לבית תוכנה לשם רכישת תוכנת מדף. 
תוכנת המדף נמכרת לארגון כחבילה מוכנה 
לצרכיו.  להתאמה  בסיסיות  אפשרויות  עם 
של  חלופה  לבחון  יכול  הארגון  לחילופין, 
פיתוח, בין אם פיתוח עצמי ובין אם פיתוח 
ולפתח  חיצוני,  שירותים  ספק  באמצעות 
מדף  בתוכנת  הספציפיים.  לצרכיו  מערכת 
הארגון מתאים את עצמו לתהליכי העבודה 
מתאים  הארגון   - בפיתוח  ואילו  במערכת, 

את המערכת לצרכיו. 
חבילת  רכישת  היא  נוספת  אפשרות 
המערכת.  של  התאמה  וביצוע  יישומים 
יישומים  מדובר במערכת הכוללת אוסף של 

־מוכנים, אשר נותנים מענה לארגונים בסבי
בות עסקיות שונות. הארגון מבצע תהליך של 
התאמת המערכת, ובמקרים מסוים גם נעזר 
ככל  לצרכיו  המערכת  שינוי  לצורך  בפיתוח 

שניתן. 
־חלופה נוספת איננה אלטרנטיבה לחלו

עבודה,  לשיטת  בסיס  אלא  שהוצגו  פות 
גבי  על  מערכות  פיתוח  או  מרכש  להבדיל 

־מחשבי הארגון ותחנות העבודה שלו. באפ
מידע  מערכת  להקים  לבחור  הארגון  שרות 
עובר  הארגון  הענן  במחשוב  ענן.  בסביבת 
כל  לעבוד בתוכנה שהיא שירות באינטרנט. 

־הנתונים, היישומים ותהלכי העבודה מבוצ
עים דרך דפדפן גלישה. השלכות נוספות של 
הנתונים  למיקום  קשורות  זו  עבודה  שיטת 

וזמינותם.
הארגון  על  שהוזכרו,  לשיקולים  מעבר 

־לבחון תהליכי התקשרות מתאימים באמצ
עות הצעות מחיר או מכרזים, ולוודא קבלת 
החלטות מקצועית המערבת בעלי תפקידים 

רבים ככל הניתן בארגון.

תפקידו של רואה החשבון המבקר
מבוצע,  המערכת  של  הפיתוח  תהליך  כל 

האר של  המלאה  באחריותו  ונמצא  ־מנוהל 
גון. על רואה החשבון המבקר לתת את דעתו 
לתהליך הפיתוח והשלבים השונים. בסופו של 
הבדיקות  תדירות  הנבדקים,  הנושאים  דבר, 
ושיטות הבדיקה הם במסגרת שיקול דעתו של 
רואה החשבון המבקר, ומבוססים על תוצאות 

היב מוצגים  להלן  הביקורת.  סיכוני  ־הערכת 
המבקר,  החשבון  רואה  בעבודת  שונים  טים 

להם יש נגיעה לנושא מחזור החיים.
כלליות  בקרות  לנושאי  התייחסות   >

מהע כחלק  )ט"מ(.  מידע  טכנולוגיות  ־על 
בחינת  ובמסגרת  הביקורת  סיכוני  רכת 

הבק ־נאותות האפקטיביות התפעולית של 
מערכת,  ופיתוח  רכש  לנושאי  הכלליות  רות 
של  קיום  לבחון  המבקר  החשבון  רואה  על 
נוהלי פיתוח ורכש, מסמכי סיכום בכל שלב 
דיונים  של  וסיכומים  פיתוח/רכש  בתהליכי 

בנושא.
רואה  יכול  < לאורך שלבי מחזור החיים 

־החשבון המבקר לשמש כיועץ. כחלק מתה

כל תהליך הפיתוח של 
המערכת מבוצע, מנוהל 

ונמצא באחריותו המלאה של 
הארגון. על רואה החשבון 

המבקר לתת את דעתו 
לתהליך הפיתוח והשלבים 

השונים. בסופו של דבר, 
הנושאים הנבדקים, תדירות 

הבדיקות ושיטות הבדיקה 
הם במסגרת שיקול דעתו 
של רואה החשבון המבקר, 

ומבוססים על תוצאות 
הערכת סיכוני הביקורת
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־קשורות לתכנון או יישום, יכול רואה החש
בון המבקר לבצע.

החשבון  רואה  החיים  מחזור  לאורך 
המבקר מתמקד באופן כללי בהערכת נאותות 
הביצוע בשלבים השונים; קיום תיעוד נאות 

ובי סיכום  מסמכי  לרבות  השלבים,  ־של 
נכתבו בשלבים מוקדמים  הנחיות אשר  צוע 
קיום תהליך  יותר;  יותר, בשלבים מאוחרים 
הכולל  החלטות  קבלת  של  ומתועד  מוסדר 

־דיון, החלטה ונימוקים ובחינת יישום ההחל
טות; תהליך מסודר של הצפת בעיות, טיפול 

בחריגים ודיווח להנהלה. 
בשלב  הבקרה  מערך  מבנה  על  דגש   >

במע לוגי  כרכיב  הבקרה  מערך  ־העיצוב. 
של  תפקידו  העיצוב.  בשלב  מוגדר  רכת 
נתונים  שרק  להבטיח  הוא  הבקרה  מערך 
חוקיים נקלטים ומעובדים, שהעיבוד מדויק, 
מדויק  מהמערכת  והמופק  הנאגר  שהמידע 

גישה  למניעת  הנכונים  הצעדים  ושננקטו 
בלתי מורשית לתוכניות המחשוב והקבצים. 

עשויה  זה  בשלב  לבקרות  התייחסות 
אפקטיביות  בקרות  של  קיומן  את  להבטיח 
בשלבים  בקרות  שילוב  תפעולית.  מבחינה 
מאוחרים עלול להתברר כתהליך מורכב יותר 
מאשר הטמעת הבקרות בשלבים מוקדמים. 
דעתו  את  לתת  המבקר  החשבון  רואה  על 
ועיצוב  מבנה  אופי,  לגבי  האפשר  במידת 

הבקרות במסגרת שלב עיצוב המערכת. 
< עמידה בהוראות ניהול ספרים. הוראות 

הדרי את  מגדירות  חשבונות  פנקסי  ־ניהול 
שות החוקיות ממערכת מידע, כאשר עושים 
במערכת שימוש לצורך של רישום חשבונאי 

־והפקה של מסמכים לצורכי מס כגון חשבו
ניות. להלן רשימה חלקית של הנחיות.

־תוכנה אשר נמכרת ע"י ספק תוכנה לצר
כים של ניהול ספרי חשבונות והפקת מסמכי 

וחוקים   SOX כגון  ורגולציה  דרישות  ליכי 
־אחרים, נדרשים הארגונים בעצמם )באמצ

קיום  לוודא  בקרת־העל(  על  הממונים  עות 
במק הכספי.  הדיווח  בתהליך  בקרות  ־של 

לקבל  מצפה  הארגון  ואחרים,  כאלה  רים 
מרואה החשבון המבקר ייעוץ לגבי הדרישות 
בנושאים  המקצועיות  וההנחיות  החוקיות 

הרלוונטיים. 
המבקר  החשבון  שרואה  מניעה  אין 
תלות  באי  פגיעה  אין  עוד  כל  כיועץ,  ישמש 
אשר  אחרת  חוקית/מקצועית  הנחיה  או 
לתקנות   )9(3 סעיף  למשל,  כך  זאת.  אוסרת 
מבקר  חשבון  רואה  כי  קובע,  חשבון  רואי 
תלותו  אי  שנפגעה  או  עניינים  בניגוד  מצוי 
או  בתכנון  חלק  לוקח  הוא  אם  במבוקר, 
יישום של מערכות מידע במבוקר, שיש להן 

־השפעה של ממש על נתונים המבוקרים בדו
חות הכספיים. מכאן יוצא, כי פעולות שאינן 
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תיעוד, יש "לרשום" ברשות המיסים. המערכת 
הרישומים.  של  ביקורת  נתיבי  לשמור  חייבת 
טכניים  מנגנונים  לכלול  חייבות  המערכות 
רציף  מספר  הכוללים  קבועים  קבצים  כגון 
וקשיח, הפקה של מסמכים לצורכי מס על פי 

הרא המסמך  של  הדפסה  לדוגמא,  ־הנחיות 
שון עם המילה "מקור" ומהמסמך השני והלאה 
של  הפקה  בנוסף:  ועוד.  "העתק"  המילה  עם 
קבצים לצורך דיווחים מקוונים, כגון דוח 856 
קובץ  לספקים,  ותשלומים  במקור  ניכויים  על 
דיווח מקוון למע"מ, קובץ במבנה אחיד )אם 
תוכנה  של  יישומים  בתוכנה/חבילת  מדובר 

הרשומה ברשות המיסים( ועוד.
לאוויר"  "עלייה  לאוויר.  העלייה  ערב   >
שבו  לשלב  המתייחס  מקצועי  מונח  הוא 
הארגון מפעיל את המערכת החדשה לעבודה 
במערכת  לעבודה  המעבר  תהליך  שוטפת. 
כגון  יכול להתבצע בשיטות שונות,  החדשה 
החדשה  במערכת  מיידית  עבודה  מהתחלת 
בשתי  במקביל  עבודה  או  הישנה,  וזניחת 
סמוך  ועוד.  מוגבלת  לתקופה  המערכות 
החשבון  רואה  על  לאוויר,  העלייה  למועד 

לוודא את קיומם של המרכיבים הבאים: 
המפתח  משתמשי  הערות  בחינת   .1
לאחר הצגת המערכת למשתמשים במסגרת 
Conference Room Pres� )ביצוע הידוע בשם 
CRP )entation. במפגש זה מציגים למשתמ־

־שים את הפתרון בסדרה של מפגשים. מוצ
גים תהליכי הליבה מקצה לקצה: תכנון מוצר, 
ועוד.  ושילוח  מכירה  ייצור  גלם,  חומר  רכש 
קיימת חשיבות להשתתפות בתהליך של בעלי 
שאינם  מי  גם  האפשר,  ככל  רבים  תפקידים 
קשורים ישירות לתהליך המוצג, לרבות אנשי 

הכספים והממונים על בקרת־העל.
המשתמשים  מעלים   CRP בישיבות 
המידע.  טכנולוגיות  לצוות  ודרישות  הערות 
ההתייחסות  לקבלת  רבה  חשיבות  קיימת 
לתהליכים  בנוגע  המשתמשים  נוחות  לגבי 
ולפתרונות המוצגים, ובמקביל - התייחסות 

להערות ויישומן.

2. בדיקות קבלה של משתמשי מפתח - 
בדיקות   . UAT  )User Acceptance Testing(
נועדו  אשר  מבחנים,  של  סדרה  הן  הקבלה 
תקין  באופן  פועלת  המערכת  האם  לקבוע 

־ועל פי ציפיות/דרישות המשתמשים. הבדי
קות מבוצעות על בסיס סדרה של תרחישים 

כיש המשתמשים.  מדרישות  נגזרים  ־אשר 
לון בבדיקות מחייב התרעה לצוותי הפיתוח 
ובהמשך  והשלמות,  תיקונים  ביצוע  לצורך 
אישור  לקבלת  עד  נוספים  בדיקה  סבבי   -
החשבון  רואה  על  הבדיקות.  כל  הצלחת  על 

לבחון השלמה של כל הבדיקות בהצלחה.
3. בדיקות תהליך הסבת נתוני המערכת 
Migration Test. בשלב זה הנתונים מהמ־ - 

המערכת  לסביבת  מועברים  הישנה  ערכת 
החדשה. הנתונים אשר מועברים הם בעיקר 
יתרות פתיחה ותנועות לגבי תהליכים שטרם 
הושלמו, כגון חשבונית ספק שטרם שולמה, 

־הזמנת לקוח שטרם נשלחה וכדומה. הנתו
נים מועברים באמצעות קבצים. 

תיעוד  של  קיום  לוודא  המבקר  על 

ישויות  לגבי  ההסבות  תהליך  של  ונאותות 
־)טבלאות נתונים( נבחרות, אשר זוהו כקרי

טיות עבור הארגון. על המבקר לבחון במידת 
האפשר קיום נאות של דוח ממערכת המקור 
הכוללת סיכום של הנתונים; קובץ ממערכת 
הסבר  היעד;  למערכת  שנטען  קובץ  המקור; 
לשינויים בין הקובץ ממערכת המקור לקובץ 
לבצע  צורך  היה  אם  היעד,  למערכת  שנטען 

דרי עקב  הטעינה  לצורך  בנתונים  ־שינויים 
אירועים  יומן  במערכת;  ושינויים  שות 
תהליך  של  סיכום  הכולל  היעד,  ממערכת 
כמות  הטעינה,  מועד  נתוני  לרבות  הטעינה 
רשומות שנקלטו וכמות רשומת שלא נקלטו; 
לאחר  הנתונים  של  היעד  ממערכת  קובץ 
סיכום  הכולל  היעד  ממערכת  דוח  שנקלטו; 

של הנתונים. 
בין  והתאמה  שלמות  לבחון  יש  כאמור, 

־כל מקורות המידע, מתוך מגמה לזהות נתו
נים שאולי התווספו בטעות, שנגרעו בטעות 

או ששובשו. 
נאותה  והטמעה  משתמשים  הדרכות   >

המע פיתוח/רכש  הצלחת  המערכת.  ־של 
רכת תלויה באופן קבלתה ע"י המשתמשים. 
להבטיח  עשוי  במערכת  נכון  בנוסף, שימוש 

־השלמה נאותה של תהליכי עבודה. על האר
גון לחשוף את המערכת באמצעות הדרכות 
בשלבים  צמוד  ליווי  ולהעניק  למשתמשים, 
ובתקופה  לאוויר  העלייה  שלפני  מתקדמים 

להש עד  במערכת,  השימוש  של  ־הראשונה 
המשתמשים.  ע"י  המערכת  "קבלת"  למת 
העביר  הארגון  שבו  האופן  את  לבחון  יש 
שההדרכות  ולוודא  למשתמשים  הידע  את 

וההטמעה מספיקות.
תפקי והפרדת  גישה  בקרות  נושאי  ־< 

דים )SOD(. בקרות גישה מתייחסות לאוסף 
נועדו  אשר  לוגיים,  או  פיזיים  אמצעים  של 

מור למשתמשים  ורק  אך  גישה  ־לאפשר 
להגבלת  מתייחסת  תפקידים  הפרדת  שים. 
ביצוע משימות רציפות או רבות בתהליך ע"י 
רכש/פיתח  שהארגון  מכיוון  אחד.  משתמש 

הצורך האמיתי שלראיית מנהל הפרוייקט
המשתמש

ההסבר שהתקבל 
מהלקוח

תוצאות הפיתוח 
של המתכנתים

כחלק מתהליכי דרישות 
ורגולציה כגון SOX וחוקים 
אחרים, נדרשים הארגונים 

בעצמם )באמצעות הממונים 
על בקרת–העל( לוודא קיום 
של בקרות בתהליך הדיווח 

הכספי. במקרים כאלה 
ואחרים, הארגון מצפה לקבל 

מרואה החשבון המבקר ייעוץ 
לגבי הדרישות החוקיות 

וההנחיות המקצועיות 
בנושאים הרלוונטיים 
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בקרת  מערך  את  לבחון  יש  חדשה,  מערכת 
הגישה ואת מערך הפרדת התפקידים.

החשבונאית  הדיווח  תקופת  בסוף   >
הראשונה. אם זוהו ליקויים בתהליך העבודה 

־של הארגון, על רואה החשבון המבקר להע
תהליך  על  וההשפעה  הבקרה  סיכון  את  ריך 
חשבון  רואה  על  בנוסף  הכספי.  הדיווח 

חוז דיווחים  ולבחון  קשוב  להיות  ־המבקר 
המשתמשים;  ע"י  במערכת  ליקויים  על  רים 
תמונת מצב אשר תוצג ע"י הארגון; ממצאי 

־תוצאות של סקר על הבקרה הפנימית במס
גרת תהליך הביקורת; סקירת סיכומי ישיבות 
בנושאים הקשורים לפעילות מערכת המידע.

סיכום
מעורבותו של רואה החשבון המבקר בשלבי 
הפיתוח או הרכש השונים היא בלתי נמנעת. 

־קבלת מידע שוטף, השתתפות פסיבית בישי
בות התעדכנות במצב העבודה ודיווח שוטף 
לממונים על בקרת־העל בארגון על ליקויים 

־בבקרות, לרבות התייחסות לנאותות השל
בים האחרונים לפני העלייה לאוויר, הם רק 
בתהליך  החשבון  רואה  של  מתפקידיו  חלק 
ארגונית,  מידע  מערכת  של  רכש  או  פיתוח 
כפי שניתן לגזור ולהבין מהתקינה בביקורת.

המבקר  החשבון  רואה  על  לעיל,  בנוסף 
להתייחס לתהליך פיתוח הפיתוח כמו אל כל 
התוצאה  כי  ולוודא,  בארגון  אחרת  פעילות 
העסקית הכספית של הפעילות קיבלה ביטוי 
בהוצאות  ההכרה  לרבות  הכספיים,  בדוחות 
הפיתוח/רכש של המערכת כנכס אשר יופחת 
לאורך מספר שנים, הכרה מיידית בהוצאות 
אם  להפסד  הפרשה  ביצירת  הצורך  ובחינת 
ולא  הוצאה  מרכז  מהווה  שהמערכת  יתגלה 
אך אפשרי,  סביר  פחות  קיצוני,  באופן  נכס. 
עליו לבחון את השפעת כישלון פיתוח/רכש 

המערכת על המשך קיום העסק כעסק חי.
נוס פיתוח  שיטות  קיימות  ־כאמור, 

מחליפות  ואף  מוסיפות  המקבילות,  פות 
המידע  מערכת  של  החיים  מחזור  לתפיסת 

נוהל מפת"ח  כגון  זה,  כפי שתוארה במאמר 
פותח  אשר  ותחזוקה(  פיתוח  )מתודולוגית 

ע"י חברה ישראלית ועוד. 
 ISO כגון  איכות  תקני  קיימים  בנוסף, 
המכוונים   ,CobiT כגון  מקצועיות  ומסגרות 

לפי רק  לא  שקשור  מה  בכל  הארגון  ־את 
לניהול  בכלל  אלא  מערכות,  של  ורכש  תוח 
תהליכי העבודה של מחלקת מערכות המידע. 

ושי ־אימוץ של מסגרות מקצועיות, תקנים 
־טות עבודה, יגבירו את האפקטיביות התפ

רואה  של  המבט  מנקודת  בקרות  של  עולית 
החשבון המבקר.

ככל שרואה החשבון המבקר יקדים ויגלה 
־מעורבות בשלבים מוקדמים יותר, כך המנה

על  והממונים  בארגון  התפקידים  בעלי  לים, 
לדרישות  מודעים  יהיו  הארגון  בקרת־העל 
נדרש  הארגון  בהן  המקצועיות  וההנחיות 
תפעולית  אפקטיביות  שיאפשר  דבר  לעמוד, 
גבוהה יותר של בקרות. הוא גם יאפשר לרואה 

־החשבון המבקר הערכה נאותה של האפקטי
ביות התפעולית של סביבת הבקרה, גם כבסיס 
ומרכיב להשלמת הביקורת ולחוות הדעת על 
הדוחות הכספיים, וגם להשלמת חוות הדעת 
על רכיבי הבקרה הפנימיים של הגוף המבוקר 

כגון בקרות כלליות של טכנולוגיות מידע. 
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פיננסים

דידי קינן, Deloitte בריטמן–אלמגור

רית והפיננסית להתמודד? וכיצד יש להיערך 
הוירטואליים  המטבעות  שבו  עידן  לקראת 
המסחר  מתהליכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו 

ומערך התשלומים?

סוג של חזרה לסחר חליפין
וקיום  האנושית  התרבות  של  התפתחותה 
הביאו  האדם  בני  בין  חברתיים  קשרים 
ליצירת מערך סחר החליפין: החלפת מוצרים 
במסגרת  ומוכרים.  קונים  בין  שירותים  או 
גמלים שווים לפרה  )כמה  זו, שער ההחלפה 
החליפין.  עיסקת  ביצוע  בעת  נקבע  אחת?( 
מערכות חברתיות של סחר חליפין התקיימו 
מוסדרת  מערכת  ללא  שנים  אלפי  במשך 
בסיס  על  אלא  החליפין,  את שער  המגדירה 

מזדמן וברמת העסקה הבודדת. 
כבר  הכסף.  של  הופעתו  עד   — זאת  כל 

־במאה השביעית לפנה"ס ישנן עדויות לשי
פיזיים מסוגים שונים, אשר  מוש במטבעות 

הנובע מהערך שהע ערך  גביהן  על  ־הוטבע 
ניקו להם האנשים אשר עשו בו שימוש ולא 

בכל ה המקוון  הסחר  תפתחות 
להתפת הביאה  הצריכה  ־תחומי 
־חותו הטבעית של המטבע הוויר

שינויים  לצד  ביטקוין,  הפופולרי,  טואלי 
והסליקה.  התשלום  בתהליכי  משמעותיים 
מתקדם  וירטואלי  מטבע  הוא  הביטקוין 

־ומתוחכם, אשר סיפורו, תהליך כרייתו המו
מבוקש  למטבע  אותו  הפכו  ומיתוגו  רכב 
במיוחד, וכבר כיום הוא יהווה )ומהווה( בסיס 

להתפתחות מטבעות וירטואליים נוספים. 
הוויר המטבעות  תחום  ־התפתחות 

האחרונות  בשנים  מסחרר  בקצב  טואליים 
־מעלה שאלות רבות: האם הצלחתו של הבי
התר של  להיפרדותה  בסיס  יהווה  ־טקוין 
קבר האם  הפיזי?  מהכסף  האנושית  ־בות 

ערוכים  הגלובלית  הפיננסית  המערכת  ניטי 
המטבעות  כאשר  לכת,  מרחיקי  לשינויים 

לגי תשלום  לאמצעי  יהפכו  ־הווירטואליים 
הסיכונים  מהם  המניין?  מן  ומטבעות  טימי 

־המרכזיים עימם צריכות המערכת הרגולטו

נפל להם המטבע

אלא  הממשי,  ערכו  ו/או  הפיזי  שוויו  פי  על 
על סמך הגדרת כמות מוגבלת של מוצרים ו/
או שירותים השווים לערכו בעבור מסירתו. 

הביטקוין הוא המטבע הווירטואלי המוביל והידוע ביותר, אך בהחלט לא היחיד. 
 התפתחות המסחר במטבעות אלו מציבה שורה של אתגרים וסיכונים, שבסופו 

של דבר יחייבו מציאת פתרונות ויצירת רגולציה בקנה מידה בינלאומי < דידי קינן

כל עולם ה"דארקנט" מבוסס 
על היכולת לבצע עסקאות 

שקשה למדוד אותן או לאתר 
את מקורן. עצם קיומו של 

מטבע שאינו מוכר בידי 
מוסדות ממשלתיים או 

בנקים מרכזיים, מאפשר 
לסחור בו ללא פיקוח וללא 

הערכה לגבי ערכן הכולל 
של העסקאות. כמו כן, קשה 
במיוחד לאתר את העומדים 

מאחורי העסקאות הללו ללא 
מקורות להעברת הכסף
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־מוש בהם, בייצורם, במסחר בהם? האם הפי
כתם למטבעות לגיטימיים למסחר אפשרית 
הגלובליות  יתמודדו המערכות  וכיצד  בכלל? 
את  לנהל  ניתן  שלא  מטבע  עם  הפיננסיות 

שער החליפין שלו?

מהרעיון של סאטושי 
ועד לכרייה באיסלנד

את  שהתחיל  וירטואלי  מטבע  הוא  ביטקוין 
יפני  מפתח  של  ביוזמתו   ,2009 בשנת  דרכו 
למרץ  )עד  נקאמוטו  סאטושי  לשם  העונה 

ואז  בדוי  בשם  שמדובר  נדמה  היה  האחרון 
נמצא אדם העונה לשם הזה, אך הוא הכחיש 
המפתח  של  שזהותו  כך  לביטקוין,  קשר  כל 
עדיין נותרה בגדר תעלומה(. סאטושי פיתח 
משוואה  על  המבוסס  מתימטי  אלגוריתם 

־מורכבת במיוחד, לה מספר מוגבל של פתרו

שנים לאחר מכן פותחו באימפריה הבבלית 
את  המגדירות  מורכבות  כלכליות  מערכות 

העס ביצוע  משמעות  למסחר,  ־הנורמות 
העושות  עסקאות  לביצוע  התנאים  קאות, 

שימוש בכסף, ערכו לאורך זמן וכדומה. 
־מאז ועד היום עבר הכסף שינויים משמ
והתפתחה מערכת מטב ־עותיים בהגדרות, 

המתאימה  ומשוכללת  מוסדרות  ענפה  עות 
עדים  אנו  אלה  בימים  המודרניים.  לשווקים 
לתמורות משמעותיות בתהליכי ניהול הכסף 
עדיין  אך  מאידך,  בו  השימוש  ודרכי  מחד 
עדיין  ישנו  עסקית  טרנזקציה  כל  מאחורי 
או  מוצר  כל  או  זהב  או  כסף  של  פיזי  גיבוי 
יהיה  אפשר  ובו  לראות  ניתן  שאותו  שירות 
)ככל הנראה( לגעת. משמע: הוא קיים בדרך 
הנהוגים  לחוקים  בהתאם  כלשהי,  פיזית 

באותו המקום )חברה/מדינה(. 
להתפ עדים  אנו  האחרונות  ־בשנים 

וירטואליים,  מטבעות  מערכת  של  תחותה 
או  במוצר  ו/או  פיזי  בכסף  מגובים  שאינם 
שירות העומד מאחוריהם, ללא פיקוח וללא 
מוסד ממלכתי המייצר אותם, מטבע החלוץ 
המרכזי  למותג  הפך  אשר  הביטקוין,  הוא 

בעולם המטבעות הווירטואליים. 
אשר  וירטואלי,  כסף  של  קיומו  עצם 
וללא  האינטרנט  ברשת  הוא  הבלעדי  קיומו 

־גיבוי פיזי כזה או אחר, מהווה בסיס למה
המרחיקים  יש  ומחשבתית.  רעיונית  פכה 
למעשה  הלכה  עדים  שאנו  ואומרים  לכת 
ובעצמו,  בכבודו  החליפין  סחר  של  לשובו 

גלו וקיום  וריטואלית  ־אך הפעם עם חזות 
בלי אלקטרוני. 

־חלפו אלפי שנים מאז סחר האדם בסחו
רות ושירותים ללא התערבותו של צד שלישי, 
המגדיר את ערך העיסקה ו/או מעורב בתיווך 
העיסקה לטובת העברת הכסף. הופעתו של 
שבו  לעולם  בעצם  אותנו  מחזירה  הביטקוין 
עסקית  טרנזקציה  בלבד,  ומוכר  קונה  יש 

מער בנקאית,  מערכת  של  מעורבות  ־ללא 
המגדירים  מרכזיים  בנקים  ו/או  סליקה  כות 
את ערך העסק. זוהי כלכלת שוק טהורה, או 

הנע “היד   - סמית  אדם  אותה  שכינה  ־כפי 
למה", אשר מביאה לשיווי משקל כלכלי ללא 

־התערבות באינטראקציה מוכר־קונה הבסי
סית כל כך.

הפי נוכחותם  והתעצמות  ־התפתחותם 
הביאו  הווירטואליים,  המטבעות  של  ננסית 
נרחב  דיון  של  לקיומו  האחרונות  בשנים 
הפיננסית  המשמעות  אודות  גבולות  וחוצה 
אל  הגיחו  כיצד  הזה.  מהסוג  מטבעות  של 
אוויר העולם? כיצד ניתן לייצרם? כיצד ניתן 

־לסחור בהם? מהם הסיכונים הטמונים בשי

נות: 21 מיליון בדיוק. 
אודות  בשוק  שונות  הערכות  קיימות 
תלויה  וזו  הביטקוינים,  ייצור  סיום  שנת 
מתמיד.  פיתוח  בשלבי  שמצוי  הייצור  בקצב 
הפתרונות  את  למצוא  הקושי  לכך,  בנוסף 
יותר  שמוצאים  ככל  מתגבר  המתימטיים 
פתרונות, כך שככל שיהיו יותר “כורים" זמן 
“הכרייה" מתארך. כך הפכה מלאכת “כריית" 
ויקרה  קשה  למורכבת,  הביטקוין   )Mining(

־במיוחד. חברות רבות משקיעות הון רב בפי
מתוחכמים  ושבבים  “כרייה"  מכשירי  תוח 

ליצירת מחשבי־על לכריית ביטקוין. 

־הביטקוין משתמש באמצעי קריפטוגר
פיה )הצפנה( מתקדמים על מנת למזער את 
לזייף את המטבע, או לשלם בעבור  היכולת 
עסקאות שונות באותו ביטקוין בעת ובעונה 
בכריית  עוסק  שהמחשב  פעם  בכל  אחת. 

־ביטקוין, הוא מחובר לרשת העולמית העו
מטבעות  שנוצרו  פעם  ובכל  בכרייה,  סקת 
ביטקוין חדשים — המערכת מתעדכנת וכלל 
המאושרים  על  עדכון  מקבלים  “הכורים" 

החדשים. 
על  מתוחזק  אשר  הביטקוין,  פרוטוקול 
בקוד  כתוב  העולמית,  הביטקוין  קהילת  ידי 
פתוח, כך שכל אחד יכול לקרוא אותו ולהבין 
כיצד הוא עובד. על מנת להשתמש בביטקוין 
)לקנות או למכור(, יש להוריד תוכנה פשוטה, 
פרטי  ארנק  להקים  למשתמש  המאפשרת 

משלו עם כמות הביטקוין שרכש.
היא  הגלובלית  ברמה  הביטקוין  כמות 
הוא  כזה  ארנק  שכל  כך  מוגבלת,  כאמור 
חד־חד־ערכית.  גלובלית  זהות  תעודת  בעל 
לייצר מערכת  כך מצליחה קהילת הביטקוין 
נוספת,  חיצונית  התערבות  ללא  מסחר 

כל קיומו של הביטקוין 
הוא וירטואלי בלבד, ובשל 
העובדה שמדובר בתוכנה 

שכל אחד יכול להוריד באופן 
חופשי — קיים הפוטנציאל 

לחשוף את פרטי העסקאות, 
תוכנן, מהותן וזיהוי בעלי 

הביטקוין באמצעים פשוטים. 
כל אלה מהווים פגיעה חמורה 

בפרטיות המידע אודות 
המסחר בביטקוין
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אולי לא "המטבע הרשע", 
אבל יש סכנות

כינה  קרוגמן,  פול  לכלכלה,  נובל  פרס  חתן 
“המטבע  הביטקוין  את  שעבר  בדצמבר 
ההרסניות  להשלכות  בהתייחסו  הרשע", 
כתוצאה  להיווצר  עלולות  אשר  )לדעתו( 
הוירטואליים.  המטבעות  עולם  מהתפתחות 
של  ביכולתו  ספק  מטיל  קרוגמן  של  הפוסט 
למעשה.  הלכה  כמטבע  לתפקד  הביטקוין 
קרוגמן טען שמדובר בכותרת שבסיסה בחוש 
ההומור שלו, אך התעקש להעלות לדיון את 

־ההשלכות השליליות הפוטנציאליות הטמו
נות בהתפתחות תופעת הביטקוין. 

התחום  בכירי  של  שעיסוקם  ספק  אין 
בעולם  והן  המעשי  בתחום  הן  הפיננסי, 

־האקדמי, בתופעת הביטקוין, מעיד על חשי
־בות הדיון אודות הדרך להתמודד עם הסיכו
־נים הרבים הנובעים משימוש במטבע ובה
ויר במטבעות  המסחר  התפתחות  ־שלכות 

טואליים בכלל. 
הסיכונים רבים ומגוונים, החל מן ההיבט 
המטבע,  של  החוקית  והגדרתו  הרגולטורי 
צריכת  לטובת  לרעה  בו  בשימוש  המשך 

בהל וכלה  לא־חוקיים  ומוצרים  ־שירותים 
בנת הון. זאת, לצד ההשלכות החיוביות של 
הגברת התחרותיות, ויצירת הזדמנות נדירה 
בביצוע עסקאות  למזער את עלויות התיווך 
ברשת ויצירת שיפורים טכנולוגיים בתהליכי 

המסחר ברשת. 
המקוון  המסחר  שנתח  להדגיש,  ראוי 
הולך  המערבי  בעולם  הגלובלי  מסך המסחר 
וגדל. על פי נתוני מכון הייצוא, היקף המסחר 

והולכת.  גדלה  ובחשיפה  בשקיפות מוחלטת 
ביטקוין.  מיליון מטבעות   12.3 יוצרו  כה  עד 
גם  וכך  העת,  כל  ומתגבר  הולך  הייצור  קצב 

ההשקעה בחומרה ובתוכנה לייצור. 
ביטקוין  ל"כריית"  אתר  הוקם  באיסלנד 
על ידי חברה שגייסה 4 מיליון דולר להקמת 

־האתר בלבד. לטענת המייסד, עמנואל אבי
כסף",  להדפסת  ב"מכונות  מדובר  דום, 

־והקמת האתר באיסלנד נעשתה בשל הטמ
המסייע  אמצעי  קבע,  דרך  הנמוכה  פרטורה 
למחשבים לעמוד במלאכת הכרייה ומצמצם 
את הוצאות הקירור שלהם )לטובת המחשת 
מחשב(.  מכל  הנדרש  הפעולות  רצף  עצמת 
לאחרונה דווח שאתר כרייה זה בלבד הצליח 
אחד,  ביום  ביטקוין  מטבעות   225 לכרות 

שהיו אז שווים 160 אלף דולר.
המסחר בביטקוין מתנהל רובו ככולו על 
המורכבת  הגלובלית,  הביטקוין  קהילת  ידי 
ממספר מצומם של אתרים הנחשבים לחלק 
מספר  כאמור  ישנם  זו.  מקהילה  אינטגרלי 
ניתן  ובהם  המסחר  מתבצע  בהם  אתרים 
לצפות בהיקף הייצור ובעסקאות המתבצעות 

־בביטקוין. כמו כן ישנם באתרים אלו ניתו
חים רבים אודות ערכו של המטבע כתוצאה 

מביצוע העסקאות.
עסקים  הצטרפו  האחרונות  בשנים 
רבים אל קהילת סוחרי הביטקוין. כך למשל 
הכדורסל  קבוצת  האחרון  בינואר  הודיעה 
האמריקנית סקרמנטו קינגס, כי ניתן לרכוש 
ביטקוין.  תמורת  שלה  וכרטיסים  מוצרים 
אתרים  ידי  על  נעשה  התשלום  זה  במקרה 
)כגון  לדולר  המבצעים המרה של הביטקוין 
לסקרמנטו.  התשלומים  והעברת   )Bitpay
בינואר  הוא  גם  הודיע   ebay הקניות  אתר 
לסחור  האפשרות  פתיחת  על  האחרון 
מלון  בתי  שני  גם  וכך  הביטקויון,  במטבע 

בלאס־וגאס. 
מחז כאלו  מסחריות  ־התפתחויות 

קות את תהליך המיתוג שעוברים הביטקוין 
בכלל,  הווירטואליים  המטבעות  וענף  בפרט 

־ומביאות להתעצמות ההכרה בו כמטבע לגי
כל  וסוחרים.  עסקים  ועוד  עוד  בקרב  טימי 
נוספים  וירטואליים  מטבעות  קמים  העת 

כגון לייטקוין, דוגקוין, פיפיקוין ועוד. 
ההבדלים בין המטבעות באים לידי ביטוי 

האלגו ממורכבות  החל  שונים,  ־בפרמטרים 
ריתם, המשך בתהליך ייצור המטבעות וכלה 
בדרך רכישתם, אך לכולם מכנה אחד משותף: 
הם מעורבים בעיסקה בין מוכר לקונה, ללא 
מתווך, ללא בעלות של בנק מרכזי זה או אחר 
מצד  חוקית  או  רגולטורית  מעורבות  וללא 

הקהילה הפיננסית והממשלות בעולם.

על   2012 בשנת  עמד  בעולם  האלקטרוני 
טריליון דולר ובשנת 2013 - על 1.4 טריליון 

־דולר. בעשור הקרוב עשוי המסחר האלקט
־רוני לצמוח ולשלש את עצמו, בהתאם להת

פתחות הטכנולוגית וקצב התפשטות הקמת 
שימוש  המתפתחות.  במדינות  מסחר  אתרי 
תהליך  את  מייעל  וירטואליים  במטבעות 

־השימוש במסחר המקוון ועשוי להוביל לשי
מוטי  בענפים  במיוחד  גבוהים  צמיחה  עורי 

מסחר אלקטרוני.
בטורונטו  הוצבו   2013 באוקטובר 

הראשו הביטקוין  כספומטי  ־ובאוטבה 

המטבע  של  המרה  המאפשרים  בעולם,  נים 
סכום  עד  ולהיפך  הקנדי  לדולר  הווירטואלי 
עמדה  ביטקויניאס  חברת  דולר.   3,000 של 
הביא  אשר  הזה,  המשמעותי  הצעד  מאחורי 
המותג.  ולהעצמת  נרחב  תקשורתי  להד 
היא  לפיה  בהצהרה,  הגיבה  קנדה  ממשלת 
אינה מכירה בביטקוין כמטבע עובר לסוחר. 
איסלנד,  שבדיה,  ממשלות  אליה  הצטרפו 

־אינדונזיה וממשלות נוספות, שפרסמו הצה
הביטקוין  של  להגדרתו  באשר  דומות  רות 

כמוצר ולא כמטבע רשמי. 
2013 פרסם הבנק המר־  בסופה של שנת
השימוש  לגבי  אזהרה   ,RBI הודו,  של  כזי 
בביטקוין, וציין שהוא מבצע בדיקות מקיפות 

־אודות ההשלכות השליליות של החסר במט
בפרט.  והביטקוין  בכלל  וירטואליים  בעות 
מדינות  של  מרכזיים  שבנקים  לאחר  זאת, 
הודיעו  וצרפת  נורבגיה  סין,  כגון  נוספות 
שאינם מכירים בביטקוין כבכל מטבע אחר. 

כי  לאחרונה,  הכריזה  רוסיה  ממשלת 
הון  להלבנת  פתח  פותח  במטבע  השימוש 

המובילות בסחר אלקטרוני  מיליארדי דולרים
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לא פשוטה אך אפשרית וכנראה שגם תהפוך 
להכרחית בעשור הקרוב, על מנת לצמצם את 
ומתעצם  ההולך  הבסיס  של  היריעה  רוחב 

־להלבנת הון. אין ספק שבהעדר חוקים ורגו
־לציה בינלאומיים הנוגעים לתעשיית המט

לפופלריות  יזכו  הם  הווירטואליים,  בעות 
ההון  ומלביני  הפשיעה  ארגוני  בקרב  רבה 

המרכזיים.

מעילות והונאות
כל קיומו של הביטקוין הוא וירטואלי, בנוסף 
לכך שמדינות רבות לא מעוניינות להכיר בו 

כמטבע לגיטימי. אם כך, הבעלות עליו אינה 
־מעוגנת בחוקים ותקנות של ממשלות ומדי
הבי בעלי  בו  מצב  מייצרת  זו  עובדה  ־נות. 

להוכיח  ניתן  שלא  במוצר  מחזיקים  טקוין 
אליו,  באשר  בעלות  לדרוש  או  עליו  בעלות 

־ומימון פעולות טרור. היא הזהירה, כי השי
מוש במטבע טומן בחובו סיכון גבוה מאוד, 

“מער חוקי.  בלתי  הוא  בו  השימוש  ־ולכן 
אינטרנ ושערים  אנונימי  תשלום  של  ־כות 
־טיים שצברו היקף סחר נרחב — כולל הביט
־קוין הפופולרי — הם תחליפי כסף ואינם יכו

פרטיים  אנשים  ידי  על  בשימוש  להיות  לים 
משרד  קבע  אחרות",  משפטיות  ישויות  או 

התובע הכללי ברוסיה.

ארבעה תחומים עיקריים 
המחייבים זהירות

אודות  מחקר   FBIה־ פרסם   2012 בשנת 
בביטקוין,  של המסחר  השליליות  ההשלכות 
הבנק  פרסם  מכן  לאחר  ספורים  חודשים 
אודות  יותר  המרכזי האירופי מסמך מפורט 
שינויים בעולם הסליקה והתפתחות תופעת 
הוצגו  היתר  ובין  הווירטואליים,  המטבעות 

לשי המסחר  “מעבר"  אודות  תרחישים  ־בו 
אלו  מסמכים  וירטואליים.  במטבעות  מוש 

התפת בהשלכות  העוסקים  נוספים  ־ורבים 
הווירטואליים, מציעים  חותן של המטבעות 
להתמודד עם ארבעה תחומים מרכזיים בהם 
טמונים סיכונים משמעותיים בתחילת דרכו 
של המטבע הווירטואלי, בטרם יהפוך לחלק 

ממשפחת המטבעות בעולמנו.

הלבנת הון
העלולים  רבים  גורמים  על  הצביע   FBIה־

־לעשות שימוש במטבע זה או במטבעות ויר
טואליים אחרים לשם הלבנת הון. אין ספק 
לפעילות  פורה  כר  הוא  זה  מהסוג  שמטבע 
את  מעריכה  הבינלאומית  המטבע  קרן  כזו. 
מן  ב־3%־5%  מפשיעה  המופק  ההון  היקף 
מדובר  לבדה  בישראל  הכלל־עולמי;  התוצר 

על מיליארדי שקלים בשנה. 
כל עולם ה"דארקנט" מבוסס על היכולת 
לבצע עסקאות שקשה למדוד אותן או לאתר 
את מקורן. עצם קיומו של מטבע שאינו מוכר 
בידי מוסדות ממשלתיים או בנקים מרכזיים, 
מאפשר לסחור בו ללא פיקוח וללא הערכה 
לגבי ערכן הכולל של העסקאות. כמו כן, קשה 

־במיוחד לאתר את העומדים מאחורי העס
הכסף.  להעברת  מקורות  ללא  הללו  קאות 
עיסקה המתבצעת ברשת על ידי העברה בין 
בעוד  עקבות,  משאירה  בנקאיות  מערכות 

מסחר בביטקוין אינו מותיר כאלו. 
מוסדות  ידי  על  בינלאומי  מערך  הקמת 
הבנקאית  המערכת  בשיתוף  בינלאומיים 
על  המבוצעות  העסקאות  לניטור  העולמית 
משימה  הוא  הווירטואליים,  המטבעות  ידי 

כאשר הוא נגנב או משמש בסיס להונאה. 
מקרים  מספר  פורסמו  האחרונה  בשנה 
המחזיקים  לאתרים  פריצות  בוצעו  בהם 

למורכ מעבר  ביטקוין.  מטבעות  ־בבעלותם 
ובחקירתה,  הפריצה  בהוכחת  הקיימת  בות 
קיימת חובת הוכחת הבעלות על המטבעות 
עד  במיוחד  מורכבת  כאמור  שהיא  שנגנבו, 
מעילות  מניעת  תהליך  אפשרית.  בלתי  כדי 
והונאות ו/או הגנה על תהליכי מסחר בהקשר 
זה מורכבים במיוחד, אך ככל שיגבר העיסוק 

לגי כמטבע  הביטקוין  של  מעמדו  ־בהגדרת 
יתאפשר  ועניין,  דבר  לכל  כמוצר  ו/או  טימי 

והונאות  מעילות  בפני  הגנה  אמצעי  פיתוח 
שהוא עומד בבסיסן. 

עדיין  הפיננסית  המערכת  כיום  כאמור, 
רחוקה מלשלבו במסחר בניירות ערך, אך יש 
כמוצר  בו  לסחור  המאפשרים  מסחר  אתרי 
ebay(. כל עוד נחיה בעולם שבו קיומו  )כגון 
והוא  בספק  מוטל  הווירטואלי  המטבע  של 
תצטרך  שהיא,  צורה  בשום  מוגדר  איננו 
דרישות  עם  להתמודד  המשפט  מערכת 
בעלות וסכסוכים מסחריים עתידיים גם ללא 

קיומן של רגולציה וחקיקה מתאימות. 

שימוש לרעה בביטקוין
כפי שציינתי בניתוח היבט הלבנת ההון, אי 
כמטבע  הווירטואלי  המטבע  של  הגדרתו 
רישומים  לבצע  ושניתן  בו  לסחור  שניתן 
העסקאות  של  ותוכנן  עליו  הבעלות  אודות 
עלולים  תשלום,  כאמצעי  שימש  הוא  שבהן 
כגון  לשמש כר לביצוע עסקאות מפוקפקות 

בזנות. תופעות שלי בנשק, בסמים,  ־מסחר 
אמצעי  כאשר  להתגבר  עלולות  אלו  ליות 
פורמלי  קיום  וללא  אנונימי  הוא  המימון 

חוסר היכולת להוכיח 
שבוצעה עיסקה לא 

חוקית, עלול לשמש כר 
פורה להתפתחות תעשיית 

המטבעות הווירטואליים 
בתחומי הפשיעה המרכזיים. 
בנוסף לכך, יכולים מטבעות 
מהסוג הזה לשמש כר פורה 

למעשי שחיתות בתוך 
המדינות, כאשר לא תהיה 

היכולת להוכיח העברה של 
כסף מצד לצד כשוחד למשל
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־במדינה כזו או אחרת, למעט “הרשת" המש
משת כ"מדינה" ברמה הגלובלית. 

עיסקה  שבוצעה  להוכיח  היכולת  חוסר 
לא חוקית, עלול לשמש כר פורה להתפתחות 
בתחומי  הווירטואליים  המטבעות  תעשיית 
יכולים  לכך,  בנוסף  המרכזיים.  הפשיעה 
מטבעות מהסוג הזה לשמש כר פורה למעשי 
תהיה  לא  כאשר  המדינות,  בתוך  שחיתות 
לצד  מצד  כסף  של  העברה  להוכיח  היכולת 
כשוחד למשל. אין ספק שבמסגרת זו, באופן 
דומה לאמור לעיל, הגדרת רגולציה מתאימה 

־יכולה לסייע להתמודד עם ההשלכות המסו
כנות הללו.

אבטחת מידע
מדי יום מגיחים אל העולם עוד ועוד מטבעות 
תהליך  הביטקוין,  של  במקרה  וירטואליים. 
כרייתו כרוך בשימוש באמצעים ממוחשבים 

־מורכבים ויקרים, וכך גם ההשקעה האינטנ
סיבית באבטחת המידע בתהליך הכרייה. אך 
כפי שעולם התוכן של אבטחת המידע חווה 

־מעגל אינסופי של פיתוח מנגנוני הגנה, פרי
גם  כך  נוספים,  הגנה  אמצעי  ופיתוח  צתם 
תהליכי הכרייה של המטבעות הווירטואליים 
חווה התמודדות עם הצורך באבטחת תהליכי 

הכרייה. 
־בהמשך התהליך, המטבעות הללו מקב
והופ חד־חד־ערכית  זהות  תעודת  ־לים 

רבים.  באתרים  מסחר  לתהליכי  לבסיס  כים 
־כאמור, כל העת מצטרפים אל קהילת הבי

מסחר  המאפשרים  נוספים  אתרים  טקוין 
לפריצות  חשופים  הם  גם  ולכן  זה,  במטבע 
וחדירות של מערכות המידע המצויות בהם. 

אם כך, פרטיות המידע המועבר במסגרת 

הביטקוין  בארנק  הן  המתבצעות  העסקאות 
בעד משתמש  כל  ידי  על  להורדה  ־)הניתן 
־כון תוכנה פשוטה במחשב האישי או בטל

המבטיחים  המסחר  באתרי  והן  הנייד(  פון 
העו לאור  בספק  מוטלת  מלאה,  ־אבטחה 

פריצות  אודות  ידיעות  ישנן  העת  שכל  בדה 
ובמ בביטקוין  במסחר  העוסקים  ־לאתרים 

בולטת:  דוגמא  נוספים.  וירטואליים  טבעות 
אבטחה  פרצת  התגלתה   2013 באוגוסט 
במערכת ההפעלה של אנדרואיד המאפשרת 
קרן  סלולריים;  מארנקים  ביטקוין  גניבת 

לעבור  למשתמשיה  אז  המליצה  הביטקוין 
לאייפון או למחשבים הנייחים.

וירטואלי  הוא  הביטקוין  של  קיומו  כל 
שכל  בתוכנה  שמדובר  העובדה  ובשל  בלבד, 

־אחד יכול להוריד באופן חופשי — קיים הפו
טנציאל לחשוף את פרטי העסקאות, תוכנן, 

־מהותן וזיהוי בעלי הביטקוין באמצעים פשו
טים. כל אלה מהווים פגיעה חמורה בפרטיות 

המידע אודות המסחר בביטקוין.
־זאת ועוד: גם אם האתר המאפשר למש

פרטיות  מבטיח  בביטקוין  מסחר  תמשים 
־מקסימלית, הרי שבכל עת בה מתבצעת אינ

ניתן לאתר את פרטי  טראקציה מול האתר, 
באמ לרשת  מחובר  המחשב  אם  ־העיסקה 

האתר  של  האבטחה  רמת  אלחוטיים.  צעים 
בחיבור  מדובר  כאשר  המסחר  מתבצע  בו 
אלחוטי, יורדת בהתאם לרמת האבטחה של 

הרשת האלחוטית. 
ומגוונות,  רבות  הן  זה  מסוג  סוגיות 
פתרונות  מציאת  תהליך  מתבצע  העת  וכל 
תבוצע  לא  עוד  כל  ואולם,  שצצות.  לבעיות 
המטבעות  לענף  מערכתית  התייחסות 
הווירטואליים במסגרת רגולטורית מתאימה, 

ובהתייחסות חוקית המציבה תקנים ותקנות 
לאבטחת  פתרונות  במציאת  הקושי  יגבר   —

־המידע של המסחר בביטקיון בפרט ובמטב
עות הווירטואליים בכלל.

לסיכום ניתן לומר, שהתפתחות תופעת 
־המטבעות הווירטואליים מעמידה את קבר

ניטי המערכות הפיננסיות והרגולטריות בפני 
“לעשות  צורך  ובפני  פשוטים  לא  אתגרים 
סדר בבלגן". כל זאת, על מנת להתמודד עם 
עובדה  כנראה  הוא  קיומם  שעצם  העובדה 
שהתפתחות  הדרמטיות  התמורות  מוגמרת. 

מחייבות  הפיננסי,  לעולם  יביאו  הזה  הענף 
דיון מעמיק ויצירת מערכת אכיפה, רגולציה 

־ומעקב, על מנת לנהל את הסיכונים המרכ
מהתפתחות  אינטגרלי  חלק  המהווים  זיים 

ענף זה. 

סחר אלקטרוני  אחוזים לפי איזור

 201120122013201420152016

27.9%30.5%33.4%36.2%38.2%39.7%אסיה־פסיפיק

35.9%33.5%31.5%29.7%28.8%28.2%צפון אמריקה

28.0%26.9%25.7%24.3%23.4%22.6%מערב אירופה

3.6%3.8%3.9%3.9%3.8%3.7%מזרח אירופה

1.6%1.9%2.1%2.2%2.3%2.3%דרום אמריקה 

המזה"ת 
ואפריקה

3.1%3.4%3.5%3.6%3.6%3.5%

בשנים האחרונות הצטרפו 
עסקים רבים אל קהילת 

סוחרי הביטקוין. כך למשל 
בינואר האחרון הודיעה 

קבוצת הכדורסל האמריקנית 
סקרמנטו, כי ניתן לרכוש 
מוצרים וכרטיסים שלה 

תמורת ביטקוין. אתר הקניות 
ebay הודיע גם הוא בינואר 

האחרון על פתיחת האפשרות 
לסחור במטבע הביטקויון, וכך 

גם שני בתי מלון בלאס–וגאס

פיננסים
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מערכות מידע

 – והחשבונאות  המקצוע   –  37 החשבון  רואה 
 .meida תמונה:  עמודים.  שני   – מידע  מערכות 

לידים במידת הצורך

מערכות  בסביבת  כלליות  בקרות    >
 .)IT General Control( - ITGC המידע 
המידע.  מערכות  סביבת  על  בקרות  הן  אלו 
כלליות,  מחשוב  בבקרות  מדובר  למעשה 
ובבקרות  פעילויות  בניהול  לתמוך  שנועדו 
עליהן במסגרת סביבת המחשוב וממערכות 
הגיבויים,  תהליך  של  קיומו  כגון:  המידע, 

קיומה של מדיניות אבטחת מידע וכדומה. 
נוהגים לבסס את  ארגונים רבים בעולם 
COBIT, שמהווה  ITGC על מסגרת  יישום 
של  גדול  מגוון  הכולל  ביותר  מקיף  מודל 
טכנולוגית  בסביבה  בקרה  ויעדי  תהליכים 
 COBIT מסוימת.  בפלטפורמה  תלוי  ואינו 

־מספק מבנה שבעזרתו ניתן לארגן את פעי
התהליכים  את  ולמנף  המידע  מערכות  לות 
האסטרטגיות  שהתוכניות  כך  והמשאבים, 
מעשי  באופן  יתורגמו  המידע  מערכות  של 
העסקית  לתוצאה  ויביאו  הארגון  רבדי  בכל 

המצופה.
לחמישה   ITGC בקרות  את  לחלק  נהוג 
פיתוח  הבקרות,  סביבת  עיקריים:  תחומים 
מערכות, שינויים במערכות, תפעול המחשוב 

־ואבטחת מידע. לכל תחום יש בקרות רלוונ
טיות אליו, אשר אותן יש להתאים בהתאם 
השונים  הארגונים  עבודת  אופי  בין  לשוני 

ולמשאבים אשר עומדים לרשות הארגון.

ITGC שלבי יישום
כל  לא   - קריטיות  מערכות  הגדרת   .1
 .SOX–ה לתחולת  יכנסו  המידע  מערכות 
רחב  מגוון  כוללות  בארגון  המידע  מערכות 

־של מערכות שונות לשימושים שונים, מער
־כות דואר אלקטרוני, מערכות נוכחות, מער
תפעו מערכות  אנוש,  משאבי  לניהול  ־כות 

לקוחות,  שירות  הנדסה,  )כגון:  שונות  ליות 
יישומי משרד ועוד(. 

אותן  אל  בעיקרו  מופנה   ITGC יישום 
מערכות קריטיות אשר משפיעות על הדיווח 
מושתתות  עליהן  אשר  והתשתיות  הכספי, 

ניירות ערך ב מסגרת תקנות רשות 
כי  נאמר,  בישראל   SOX ליישום 

בתה החשובים  הנדבכים  ־אחד 
הבקרה  סביבת  של  ובחינה  הערכה  הוא  ליך 
במערכות המידע אשר בשימוש הארגון, שכן 
ובלתי  מהותי  חלק  מהוות  המידע  מערכות 

נפרד בתהליך הדיווח הכספי של הארגון.
־בעולם העסקי, מרבית התהליכים העס

קיים וכן כל מערך הדיווח הכספי, מתבססים 
בבקרה  ליקויים  ולכן  מידע,  מערכות  על 
על  ישיר  באופן  המידע משפיעים  במערכות 

איכות הדיווח הכספי.
נושא מער ־גם בתקינה בארה"ב הוגדר 

 .SOX יישום  במסגרת  כהכרחי  המידע  כות 
לא  שחברה  לומר,  מקובל  כיום  בפרקטיקה 
קיימים  כאשר  בהצלחה   SOX ליישם  יכולה 

ליקויים מהותיים במערכות המידע שלה.

מהן בקרות במערכות במידע?
לבק נחלקות  המידע  במערכות  ־בקרות 

רות אפליקטיביות ולבקרות כלליות.
 application( אפליקטיביות  בקרות    >
במערכות  ממוחשבות  בקרות  הן   )control
בקרות  העסקי.  בתהליך  התומכות  המידע 

־אלו הן אותן בקרות ממוחשבות אשר מוט
מענה  נותנות  אשר  המידע  במערכות  מעות 
לדוגמא:  העסקיים,  בתהליכים  לסיכונים 
אבטחה מפני שינויים לא מורשים של מאגר 
מידע כגון: מחירונים, תעריפים וכו’; מניעת 
קליטת חשבונית ספק כפולה; הגדרת חוקיות 

לקליטת פקודות יומן תקינה.
בלתי  חלק  מהוות  אלו  שבקרות  מאחר 

־נפרד מהתהליך העסקי בארגון, הגדרת הבק
כחלק  כן,  גם  נעשה  ובדיקתן  עדכונן  רות, 
בתהליכי   SOX יישום  מתהליך  נפרד  בלתי 
ולא  הארגון  של  העיקריים  הכספי  הדיווח 

כפרויקט נפרד.

דע את המידע

בהוראת  עמידה  לצורך  כלומר:  המערכות. 
 ITGC בקרות  את  להכיל  צורך  אין  התקנה 
את  להגדיר  יש  אלא  המערכות,  כלל  על 
על  להשפעתן  בהתאם  הקריטיות  המערכות 
כי  מלמד,  הניסיון  הכספי.  הדיווח  תהליכי 
במרבית הארגונים המערכות הקריטיות יהיו 

־מערכת הכספים, המערכת הלוגיסטית והת
שתיות אשר עליהן הן מושתתות.

החשיפות  הגדרת   - סיכונים  הערכת   .2
הטמונות בכל המערכות הקריטיות. כאמור, 
ITGC לחמישה תחו־  נהוג לחלק את בקרות
מים עיקריים. על מנת לספק כיסוי מלא של 
לבצע  יש  לחברה,  הרלוונטיות  הבקרות  כלל 
בחינה  כל אחת מהמערכות הקריטיות  לגבי 
מחמשת  אחד  לכל  לסיכונים  החשיפה  של 
הסיכונים  הערכת  של  הנגזרת  התחומים. 

מול  אל  הקריטיות  המערכות  הצבת  תהיה 
אותן  בשימוש  לחברה  הגלומים  הסיכונים 

מערכות.
3. מיפוי בקרות - הגדרת הבקרות אשר 

בדיקת הבקרות במערכות מידע במסגרת ה–ISOX: מה צריך לבדוק, על מה 
יש לדווח וכיצד יש לעקוב אחרי תיקון הליקויים < חנן טויזר

חנן טויזר, CISA, פאהן–קנה ניהול בקרה

לצורך עמידה בהוראת 
התקנה אין צורך להכיל 
את בקרות ITGC על כלל 

המערכות, אלא יש להגדיר 
את המערכות הקריטיות 

בהתאם להשפעתן על תהליכי 
הדיווח הכספי. הניסיון 

מלמד, כי במרבית הארגונים 
המערכות הקריטיות יהיו 

מערכת הכספים, המערכת 
הלוגיסטית והתשתיות אשר 

עליהן הן מושתתות
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לבצע את הבדיקות באופן מתועד, שיאפשר 
לאחר  בהמשך.  החשבון  רואה  ביקורת  את 
תהליך הבדיקות יש לרכז את הליקויים אשר 

עלו ולבחון את הצורך בבדיקות חוזרות.
- בחינת  וניתוח פערי בקרה  ליקויים   .5
הליקוי.  רמת  וסיווג  הליקויים  משמעות 
והכנת  האפקטיביות  בחינת  סיום  לאחר 
מסמך ריכוז ליקויים )פערי בקרה(, יש לסווג 
אשר  להשפעה  בהתאם  מהליקויים  אחד  כל 

עלולה להיות לו על הדיווח הכספי. 
ליקוי,  לשלוש:  מתחלקות  הסיווג  רמות 
שני  על  מהותית.  חולשה  משמעותי,  ליקוי 

־האחרונים יש לדווח לוועדת הביקורת ולב
על  כי  לציין,  חשוב  בהתאמה.  המניות,  עלי 
היא  בה  לדרך  התייחסות  לספק  ההנהלה 
מתמודדת עם תיקון כל הליקויים אשר זוהו.

מערכות  תחום  התפתחות  לסיכום: 
המידע  מערכות  על  וההסתמכות  המידע 
ההחלטות,  קבלת  ובתהליכי  הכספי  בדיווח 
רשות  הן  וצמודה.  יעילה  בקרה  מחייבים 
ה– בנושא  בעולם  התקינה  והן  ערך  ניירות 
מערכות  בדיקת  על  רב  דגש  שמים   ,SOX

טבלת  שזוהו.  הסיכונים  את  מצמצמות 
הכלליות  הבקרות  מכלול  את  מהווה  בקרות 
להפחית  נועדו  אשר  המידע,  מערכות  על 
את הסיכון הפוטנציאלי כפי שעלה מתהליך 
יוגדרו בקרות  הערכת הסיכונים. לאחר מכן 
גבוהה  סיכון  ברמת  בקרות  שהן  המפתח, 

משאר הבקרות. 
בשלב  בהמשך,  ייבחנו  המפתח  בקרות 

ניתוח הבק ־בחינת האפקטיביות. במסגרת 
נבחנות  הפוטנציאליים  הסיכונים  מול  רות 
גם הפעולות הנוספות שעל הארגון לבצע על 
ההנהלה  על  קיימות.  חשיפות  לצמצם  מנת 
להצהיר, כי הבקרות אשר מפורטות בטבלת 

הבקרות מיושמות בדיוק מירבי בארגון. 
אשר  הבקרות  אפקטיביות  בחינת   .4
כאמור,  שזוהו.  הסיכונים  את  מצמצמות 
לאחר שההנהלה אישרה את עיצוב הבקרות 
אפקטיביות  את  לבחון  יש  שלהן,  והמבנה 

־בקרות המפתח, בהתאם למתודולוגיית בדי
קות מסודרות. 

־המשמעות היא בדיקה בפועל לכך שהב
יש  ואפקטיבית.  עובדת  אכן  שהוגדרה  קרה 

פרויקט   .SOX–ה יישום  במסגרת  המידע 
את  החברה  לידיעת  יביא  איכותי   ITGC 
יציע  הבקרה,  במערך  החולשה   נקודות 
ויוודא  הללו  הנקודות  לשיפור  אפשרויות 
בעתיד את יישומם של כל הלקחים שהופקו 

מהתהליך. 

על מנת לספק כיסוי מלא 
של כלל הבקרות הרלוונטיות 

לחברה, יש לבצע לגבי כל 
אחת מהמערכות הקריטיות 

בחינה של החשיפה לסיכונים 
לכל אחד מחמשת התחומים. 

הנגזרת של הערכת הסיכונים 
תהיה הצבת המערכות 

הקריטיות אל מול הסיכונים 
הגלומים לחברה בשימוש 

אותן מערכות
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רו"ח אסייג אייל–תקצירים לשיעורים 

14/10/9מעודכן ליום –מושגי יסוד במיחשוב

נתונים)data (– עובדות, טקסט, קול, תמונות או מולטי מדיה (קיטעי וידאו) שהם בבחינת

חומר גלם.

מידע)information(- שנאספו ועובדו והם בעלי משמעות ורלוונטיות למשתמש.נתונים

ידע)knowledge (– ביצוע פעילות אינטלקטואלית על מידע ונתונים לשם יצירת פריט ידע

חדש. תהליך זה כולל: צפייה (איסוף נתונים ומידע),  יצירת הצעות על סמך הצפייה וידע 

רת הנתונים למידע ויצירת פריט המ–קודם, בחירה ואימות ההצעה הטובה ביותר, הפנמה 

ידע חדש.  

שאלה כמו " מי הוא האדם היודע הכי הרבה בנושא מסוים?" , כדי לקבל את פריט הידע, יש לאסוף דוגמא:
נתונים על מאמרים/ ספרים/ כתבות שנכתבו בנושא על ידי אנשים שונים, לרכז את הנתונים לרמת אדם (להפוך 

בה) ולהעריך את איכות את הנתונים למידע), ומתוך כל המידעים הללו, למדוד את הכמויות (מי כתב הכי הר
סובייקטיבי, באמצעות בינה –הספרים / המאמרים/ הכתבות כדי לקבוע את פריט הידע החדש. (עיבוד "רך" 

) AIמלאכותית (

8ביטים (8-מחשב. כל תו מבוטא בהיחידה הבסיסית ב-תו bits כל שמיניה של ביטים היא .(

ביטים. 8-בייט זוהי מילה הבנויה מ1כלומר –(8bits=1byte)בייט אחד. 

. 0או 1מצבים בלבד, 2יכול להכיל bitכל 

שדה)FIELD( -,ת.ז) שם פרטי מאגד מספר תווים המהווים נתון אחד בעל משמעות לוגית

וכו').

רשומה)RECORD(-ו מגדירים ישות ימאגדת מספר שדות, בעלי קשר לוגי ביניהם, שיחד

סטודנט וכו'. רשומת עובד,רשומת ן: כגו,מסוימת

קובץ)FILE( - ,קובץ עובדים) מאגד מספר רשומות (בעלות מבנה זהה) השייכות לנושא מסוים

קובץ סטודנטים).

מסד נתונים)DATABASE(-.אוסף של רשומות וקבצים המאורגנים יחדיו למטרה מסוימת–

משמש לתפעול השוטף. –בסיס נתונים תפעולי 

תונים מחסן נ–Data warehouse– ,זוהי מערכת המכילה תוכנות ובסיס נתונים היסטורי
מאתרת האוספת נתונים מכל יחידות הארגון ומחוץ לארגון, מביאה את כולם לאחידות (

כדי לאפשר ביצוע שאילתות –שדות זהים, בשמות שונים, במערכות שונות ויוצרת אחידות 
לצורכי ניהולוממנו ניתן להפיק מידע על אותם שדות) 

 ממשק–Interface- הכוונה –מערכות. רכיב לוגי 2רכיב לוגי ופיזי המשמש לחיבור

(קשר אלחוטי) wirelessהכוונה לכבל, או –לתוכנת הממשק, ואילו הרכיב הפיזי 
ת גדל, זאת , ככל שיש יותר ממשקים בחברה אזי סיכון הביקורבין מערכותממשק הוא חיבור

מכיוון שבממשק יש סיכון גם בהיבט הפיזי של הממשק וגם בהיבט תוכנת התקשורת. נניח 
בכבל הם שהוא יכול להיקרע, הסיכונים הפיזייםכבל ותוכנת תקשורת, משהממשק בנוי 

–הסיכונים הלוגיםהחיבור יכול להיות רופף, יכולים להיות שיבושים ורעשים בקו וכדומה. 
עם תשעה תווים הגיע ליעד ששודרהתקשורת שמקצץ את המידע ואז מידע תוכנישנו באג בת

והופך להיות שמונה. לכן חברה עם מעט ממשקים פחות מסוכנת. דוגמא לממשק: מערכת 

מערכת אחת שהיא ERPלעומת מערכת ,מכירות ומערכת שכר ויש צורך לחבר בניהם
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, ERP- פנימיים בין המודולים של השביטלה את הצורך בממשקים חיצוניים (ישנם ממשקים
כפי שנלמד בהמשך). 

 יםקיימים מספר סוגים עיקריים של עיבוד-שיטות לעיבוד נתונים

Stand Alone-) או בOn Line). במקוון (Real Time)RT- עיבוד בזמן אמת.1
Stand Alone-) או בOn Line. במקוון (Batch- עיבוד אצווה.2
Shadow–עיבוד צל .3 Update– מערכות התפעול מתעדכנות בזמן אמת ואילו הנהלת

החשבונות באצווה 
ההבחנה בין שני הסוגים הראשונים מתבצעת כדלקמן:

T

מועד עריכת העסקהמועד רישום בספרים

=:batchמול RTעיבוד  0 R. T, T0 >  0 Batch/צל

מערכת פרודה)stand alone(–מערכת שאיננה מקושרת למחשבים אחרים.
מערכת מקוונת)online(–מערכת המחוברת למחשבים / לציודי תקשורת.

עיבוד ,בקיצורבזמן אמת במקווןמטעמי נוחות, קוראים לעיבוד –On line–עיבוד מקוון 

. )On line(עיבוד מקוון

:SAPפירוט המודולים של הדגמה ל

T0
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COTS–Shelf-the-Commercial Off- תוכנת מדף 

תוכנת מדף הינה מוצר או טכנולוגיה, המוכנים ואפשריים לשימוש, להשכרה או למכירה באופן מיידי 
וללא צורך בביצוע התאמות למשתמשים ספציפיים. 

Plug andהתוכנה היא מסוג –: קניית תוכנת חשבשבת לא מחייבת תהליך הטמעה דוגמאות Play או
קניית משחק מחשב והתקנתו. 

כל הטעויות של התוכנה, כבר זוהו –נמוךבתוכנת מדף ותיקה, סיכון הביקורת –מבחינת רואה חשבון 
ותוקנו.

Scratch-תוכנה מ–Tailor made–תוכנה תפורה –תוכנה ייעודית 

תוכנה בפיתוח עצמי המפותחת בדיוק על פי צרכי המשתמש. בדרך כלל תוכנה בפיתוח עצמי תירכש או 
תפותח על ידי ארגונים גדולים שלהם תהליכים ופונקציות רבות וספציפיות, שלא ניתן לכלול או שלא 

בעיקר בשנים–סיכון הביקורת גבוה –מבחינת רואה חשבון קיימות בתוכנת מדף ספציפית. 
, שבהם הטעויות בתוכנה טרם התגלו במלואם וטופלו.  הראשונות

זוהי תוכנת מדף פרמטרית, אם לא בוצעו בה שינויים מסוג "בריחה ERPתשובה: 

(במידה ובוצעו, היא מאבדת את האופי של תוכנת מדף והופכת ליעודית)מונילה" כפי שיוסבר בהמשך
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SDLC :ystem Development Life CycleS-מחזור חיי מערכות מידע

מודל מפל המים

אנשי מקצוע, משתמשים, מתודולוגיה פיתוח מערכת מידע הינו תהליך הנדסי המתבצע באמצעות 

שלבים עיקריים: הגדרה, בניה, יישום ותפעול.4-וכלי תוכנה. הפיתוח מורכב מ

להלן סדר הפעולות בכל אחד מהשלבים:

כל זה בסביבת הפיתוח.-: ניתוח ראשוני, חקר ישימות, ניתוח המידע ועיצוב המערכתהגדרה.1

כל זה נמצא בסביבת -בדיקות תוכנה, פיתוח נהלים: תכנות (או רכישת תוכנה), לרבות בניה.2

הפיתוח.

כל זה קורה בסביבת פיתוח.-QA: הדרכה, הסבה, בדיקות קבלה ובדיקות /הטמעהיישום.3

כל זה קורה בסביבת הייצור. -: תפעול ואחזקה, בקרה וסיוםתפעול.4

סביבת ייצור

Production

סביבת פיתוח/

)TESTסביבת ניסוי  (

בניה

/ הטמעהיישום

תפעול

כתיבת תוכנה/קוד

בדיקות תוכנה

ציהאופ–פיתוח נהלים 

הדרכה 

הסבה

QAבדיקות קבלה ובדיקות 

תפעול ואחזקה

בקרה

סיום

הגדרה

ניתוח ראשוני/יזום/
אפיון על/ ניתוח 

מצב קיים 

חקר ישימות 

ניתוח המידע/ אפיון
מפורט

עיצוב המידע
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כללי
) הינו מודל שמתאים לפיתוח מערכות גדולות (לפיתוח מערכות קטנות SDLCמודל מפל המים (

מלית את תהליך תכנון המערכת) ישמוריד לרמה מינRAD-הלובינוניות נעדיף את מוד

הערה: ספרות המחשבים מציגה בדרך כלל רק את אחת משני המודלים ולא את שניהם גם יחד, 
זה מוצג התהליך כמפל. במקרה האחר מוצג הדבר כן מציגים לעיתים מודלים נוספים. במקרה 

כמחזור חיים כדוגמת הריון, לידה, גדילה מוות ו... הריון חדש וכד'. בכל מקרה יש לזכור כי 
השלבים העיקריים קיימים והם שלבים סדורים באמצעותם מתפתחת המערכת משלב הייזום ועד 

שלב התחזוקה.

הגדרה:
) לומד את המצב Ownerהבעלים העתידי של המערכת (–יזום/ניתוח ראשוני/אפיון על.א

בקווים כלליים. בשלב זה לעשות הקיים, מגדיר את הבעיה ומה אמורה המערכת העתידית 
אנו מגדירים את גבולות המערכת (מה יהיה בה ומה לא יהיה בה), נפח תנועות וכמות 

" שנערך ע"י מנתח ראשונידוח מושגי משתמשים משוערת. לדוח המופק בשלב זה קוראים "
מערכות וכתוב בשפת משתמש ומועבר לאישור ולחתימה של הבעלים העתידי של המערכת 

)Owner מנתח המערכות הוא כמו אדריכל של בית. מנתח מערכות הוא איש מחשבים .(
תוכניתן מנוסה עם ידע במנהל הוא מנתח המערכת בדר"כ שמכיר בדר"כ את עולם העסקים.

עם המשתמש בשפתו (בשפת משתמש) וגם מדבר עם התוכניתן בשפתו.עסקים שמדבר

בטים: יבוחנים את הישימות של המערכת העתידית בשלושה הבשלב זה –חקר ישימות.ב
כלכלי, טכנולוגי וארגוני:

בודקים עלות מול תועלת של כל אחת מהחלופות. החלופות הן:–כלכלי 

1.COTS– הצרכיםאיתור תוכנת מדף העונה על מרבית

Scratchתוכנה מ .2 פיתוח תוכנה משלב הטיוטא –/פיתוח עצמי/ תוכנה תפורה -
פתוח עצמי.–שתענה על צרכי הארגון 

3.COTS לעשות התאמות לתוכנת המדף שתתאים לצרכים שלי.–עם התאמות

(בקשה RFIלהגדיר עלות מול תועלת וזאת באמצעותצריך מנתח המערכת, לכל חלופה כזו
Request–(בקשה לקבלת הצעת מחיר RFP-ו) Request for Information–לקבלת מידע 
for proposal(. בדוח חקר ישימות, מנתח המערכת שולח לבתי תוכנה העלותכדי לקבל את

שאליה הוא מצרף את הדוח המושגי הראשוני. )RFI(בקשה לקבלת מידע ,העוסקים בתחום
ן בתי תוכנה מגיעים לכנס ספקים, מבינים יותר לעומק מהם הצרכים לאחר מכן, חלק מאות

.)RFPבתגובה לבקשה לקבלת הצעת מחיר (ואז בתי התוכנה נותנים הצעת מחיר,של החברה
רוצים שהתועלת תהייה גבוהה מהעלות. -? (החזר מהשקעה)ROIהתועלתמי קובע את 

. איך מקטינים כתוצאה מהמערכת העתידיתתועלת היא הקטנת הוצאות או הגדלת הכנסות
שעות נוספות, הוצאות? יכול להיות שאנחנו משלמים לעובדים שאינם מנוהלים בצורה טובה

. מה עם ההכנסות? יכול להיות שלקוחות יחזרו או תשלומים ביתר בגין עמלות שמגיעות להם
נו ו/או אחוז הלקוחות חוזרים יגדל.יאל

מתוך שלושת כדאי להשקיע במערכת המידע. במקרה זה, לות, במידה והתועלת גבוהה מהע
את האחת בא ההפרש בין התועלת לעלות היא הגבוהה ביותר.החברה תבחרהחלופות 

אז ERPהאם הארגון מתכוון להתנגד למערכת? לדוגמא כשהכריזו על –ישימות ארגונית
מוכשרים ומיומנים מספיק עובדים וזה עורר שביתות והפגנות וכן האם העובדיםפיטרו הרבה

לעבוד עם המערכת החדשה?
מהם סיכויי ,ואם הוא ישנו?האם ישנו פתרון טכנולוגי של הבעיה–ישימות טכנולוגית

ההצלחה? בדר"כ מביאים מומחה לתחום כדי לבדוק האם המודל המחשובי יכול לעבוד 
בכלל.

לה להחליט שלא הולכים על ישנה נקודת החלטה שבא ההנהלה יכוהישימות בסוף שלב חקר 
הפרויקט ואז מחזור החיים של הפרויקט נגמר. לחלופין היא יכולה לבחור את אחת החלופות. 

לכתוב יתכן שנידרש , צריך להבין שאין צורך בכל שלב הבנייה אלא רק COTSאם החלטנו על 
ק האם יש אולם יש צורך לבדו(לא נדרשת כתיבת תוכנה כי נרכשה תוכנת מדף מוכנה, נהלים 

ומשם ממשיכים את המחזור ), צורך לעדכן נוהל או לכתוב נוהל חדש לעבודה עם המערכת
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עם התאמות COTSרגיל. אם החלטנו על פיתוח עצמי, מבצעים את כל המחזור. אם בוחרים 
אזי עוברים לשלב הניתוח רק בקשר להתאמות.

בשלב זה (בשפת משתמש), מנתח –שלב הניתוח/אפיון מפורט/אפיון צרכים מפורט.ג

ת) שזהו משתמש בכיר בעל ראייה ארגוניKey userהמערכות יושב עם כל משתמש מפתח (
הם הצרכים שלו מהמערכת. בדר"כ בשלב זה ישנם מספר גרסאות למסמך למנתח, משמגדיר 

אחד ושולח לאישורו של כל 1האפיון המפורט. מנתח המערכות מכין מסמך אפיון גרסה 
תמשים. המשתמשים רושמים את הערותיהם. עד שמגיעים לגרסה מוסכמת שזהו המש

.Owner" שעליה חותם ה החוזה להזמנת המערכתלמעשה "

בשלב זה, מנתח המערכות הופך את אפיון הצרכים המפורט הרשום בשפת –עיצוב המידע.ד

המסמך .ERD, תרשימי זרימה, DFDלמפרט טכני עבור המתכנת. מפרט זה כולל ,משתמש
המופק קרוי "מסמך עיצוב" שהוא למעשה המפרט הטכני. 

DFD– בין המערכות לדוגמא: המלאי נרשם (הנתונים) מתאר את זרימת המידע
במערכת המלאי, משם עוברת פקודת יומן למערכת החשבונות, כלומר זרימת המידע 

בין המערכות.
איך התוכנה הבודדת מראה את הלוגיקה של תוכנת המחשב כלומר–תרשים זרימה

פועלת, לדוגמא: קולטים נתון (דוגמת כרטיס הטיסה) ובודקים האם יש מקום 
.Yאם לא תעשה Xבמטוס, אם כן תעשה 

ERD– .כמפתח , השדות שמשמשים הקשרים בין הטבלאותדיאגרמת קשרי גומלין
.לרביםלדוגמא קשר יחיד ראשי ומשני ועוד. 

בנייה:
בשלב זה מתכנת א' כותב את התוכנה בהתאם לנוהל כתיבת תוכנה –/קודכתיבת תוכנה.א

(המפרט הטכני) מסמך העיצוב בהתאם ל. את התוכנה הוא כותב ע"י המתכנת הראשישנקבע
שהוכן לו ע"י מנתח המערכות שהתבסס על מסמך האפיון המפורט. בסיום כתיבת התוכנה 

שזוהי סביבה בסביבת פיתוחעבדנו . יש לשים לב שעד עתה בדיקות התוכנההוא עובר לשלב 
שהיא טולרנטית (סובלנית) לטעויות והיא מיועדת לצוות הפיתוח. בסביבה זו משתמשים 

בנתונים דמה.

סוגי בדיקות:2מתכנת א' מבצע –בדיקות התוכנה.ב

/בדיקת יחידהestingTnitU– זוהי בדיקה שאותה מבצע המתכנת על מנת לבדוק את
התוכנה שכתב בכל מיני תרחישי קיצון. מה קורה אם הוא מכניס מספרים גדולים (או 
שליליים), מה קורה אם הוא יוצר עומס גדול של תנועות ובכך רואים איך התוכנה עומדת 

בתרחישים.

/בדיקת אינטגרציהIntegration/מערכת/system–הבוחנת כיצד המערכת בדיקה
החדשה עובדת עם תוכנות אחרות, האם היא פועלת איתם באופן הרמוני. לדוגמא, כתבנו 
מערכת מלאי חדשה ומערכת זו מעבירה פקודות יומן למערכת החשבונות, האם כשהיא 

מעבירה פקודות אלו היא מעבירה אותם באופן תקין.

Unit and Integrationהבדיקות הללו (2כאשר מתכנת א' סיים את  testing 'מגיע מתכנת ב (
, כחלק testingUnit and Integrationמחדשמבצעשלא ידוע למתכנת א מראש. מתכנת ב' 

' על מנת לאתר ולמנוע אמתכנת' בודק את עבודתו של במתכנתמתהליך בקרה פנימית. 
מסביבת יצור=נתוני טעויות ואי סדרים. את בדיקות התוכנה מבצעים בסביבת ניסוי (להבדיל

אמת). 

בשלב זה יש לבדוק האם יש צורך לכתוב נוהל חדש שיאושר ע"י –(אופציה) נהליםפיתוח.ג
ההנהלה שבו נגדיר את תפקידי העובדים במערכת, ההרשאות עליהם, הבקרות הנדרשות כפי 
שיקבע ע"י הבעלים של המערכת ויאושר ע"י ההנהלה. במידה ומדובר בשדרוג או החלפת 

את אותו נוהל קיים.אזי יש צורך לבדוק האם יש צורך לעדכן,מערכת קיימת

162



יישום:
בשלב זה מבצעים הדרכה מעשית ועיונית. מסבירים את הפונקציות של המערכת –הדרכה.א

השתמש במערכת.למוד לולאחר מכן נותנים למשתמשים העתידיים ל

: מצב  שבו מדובר בכניסת מערכת חדשה שמחליפה ישנה. הסבה.ב
נתונים וממשקים: ראשית יש להבין ולזכור שהסבות עושים בעיקר על נתונים מה מסיבים?

כי את התוכנה הישנה זורקים. אולם אם ישנם ממשקים ממערכות אחרות שרוצים להמשיך 
לעבוד איתם, יש צורך לעדכן את תוכנת הממשק.

לעשות את הנתונים המוסבים טובים יותר. בד"כ תהליך טיוב : טיוב הכוונה, טיוב הנתונים
השלמת פרטים ובדיקת עדכניות הנתונים של הנתונים המוסבים ובמידת הצורך עדכון כולל 

מבחינה נתונים יכולה להיות עם טיוב או ללא טיוב.הסבתהערכים הכספיים אם נדרש.
"ח המבקר, הסבה עם טיוב מעלה מבחינת רותפעולית עדיף להעביר את הנתונים עם טיוב.

רו"ח ידרוש להקפיד על שמירת תיעוד .את סיכון הביקורת ויש לזה השפעה על נהלי הביקורת
ואישורים כלומר מה היו הנתונים המקוריים לפני הטיוב, מה קרה לאותם נתונים לאחר 

תיעוד שאירהטיוב טרם קליטתם למערכת החדשה. אם בוצע שינוי בערכים כספיים, צריך לה
עם אישור השינוי והסבר. 

המועד הכי טוב לעשות את שינוי המערכת היא בסוף השנה מאחר והרווה"פ –מועד ההסבה
תרון שני, הנתונים עוברים ביקורת, דבר המעלה את מאופס ויש להעביר רק יתרות מאזניות. י

סוף רבעון.במידה ולא ניתן לבצע את ההסבה בסוף שנה אז עדיף ברמת המהימנות שלהם. 
שיטות לביצוע ההסבה:3ישנם –צורת ההסבה

בשיטה זו, נוטשים את המערכת הישנה ביום מסוים ומתחילים –דיתיהסבה מי.1
לעבוד עם החדשה. 

בשיטה זו מזרימים בדר"כ רבעון לפני מועד ההסבה את אותן –ריצה במקביל.2
אותן התוצאות. אם לא לשתי המערכות ובודקים שמקבלים את לדוגמא פקודות יומן 

מקבלים את אותן התוצאות, בודקים מי מקור הבעיה? אם הבעיה במערכת הישנה 
אם המצב הפוך אז חייבים לתקן את החדשה.,אזי לא עושים כלום

בוצעו ERP-. אם בERPלמערכות בד"כ שיטה זו מתאימה –הסבת חלוץ (פיילוט).3

ה ייעודית) אזי נשתמש בריצה לתוכנה(הפכנו אותVanillaשינויים החורגים 
במקביל, אחרת נשתמש בהסבה מידית (בתוכנת מדף נעשה הסבה מידית).

כלומר COTSיש להבין ולזכור שהסבה מידית היא אך ורק אם מדובר במערכת חדשה שהיא 
תוכנת מדף נפוצה/ותיקה ואולם, אם המערכת החדשה היא פיתוח עצמי יש לעשות "ריצה 

כון הגבוה לטעויות.במקביל" בגלל הסי

שהזמינו את המערכת ובכירים, מיומנים בדיקות המבוצעות ע"י משתמשים –בדיקות קבלה.ג
בכדי לוודא שהם קיבלו את מה שהזמינו וכן לבדוק שהתוכנה החדשה פועלת ללא תקלות.

(יחידת המחשוב) שלא ITעובדי "יעמבוצעות –) QA)Quality Assuranceבדיקות .ד

Unitבודקים את התוכנה, אלא בודקים תיעוד ואישורים, כלומר שיש חתימה של  &
Integration testing של מתכנת א' וב', יש חתימות של בדיקות קבלה של משתמשים, יש ספר

של מערכת, יש ספר למשתמש וכדומה. ורק לאחר שרואים שיש את כל האישורים הם נותנים 
מי שמעביר את התוכנה הם אנשי . מסביבת הניסוי לייצורלהעביר את התוכנה אישור 

.המתכנתיםהתשתיות במחשוב ולא 
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תפעול:
. פה רו"ח מבצע זהו השלב שבו המערכת נמצאת מרבית חייה, וכאן היא מבצעית–סביבת הייצור

לא ניתן לבצע בדיקות מבססות אלא רק ישוםיהגדרה, בניה ואת מרבית הביקורת. בשלבי
ניתן לבצע בדיקות בקרה ובדיקות מבססות.התפעולבדיקות בקרה. בשלב 

ואם יש צורך ,הפעילות השוטפת של המערכתבשלב זה מתנהלת –תפעול ואחזקה.א
ממשיכים מחודש וצרכים איפיון ומבצעים הניתוחלבצע שינוי בתוכנה, חוזרים לשלב 

המחזור.אורך כלל

בקרותהמערכת מכילה בקרות רבות. רו"ח מבצע את בדיקות הבקרה על –בקרה.ב
אלו, בנוסף לבדיקות מבססות שהוא עושה.

כאשר החברה מגיעה למסקנה שהמערכת כבר לא עונה על הצרכים אזי היא –סיום.ג
יכולה לשדרג אותה או לבנות חדשה ואז מתחילים מחדש.

רכת:הערה: שוני בין מערכת למע
עוברים שינויים והתאמות בארגונים שונים ,ראוי להדגיש כי התהליכים והכלים שתוארו

וכתוצאה מפתרונות שונים, כך למשל:
כאשר הארגון אמור לפתח מערכת מידע "רגילה" הוא אינו פונה, בדרך כלל, בבקשה .1

דומות . מסמכים אלו מופקים כאשר הארגון אינו מכיר פיתוחים של מערכות RFIלקבלת 
בארץ ובעולם.

מצורף, בדרך כלל, כנספח לחוזה עם בית התוכנה שיבחר כבית התוכנה אשר RFPמסמך .2
יפתח את המערכת העתידית ולכן לקראת הכנתו תערך עבודת ניתוח מצב קיים והגדרת

דרישות המשתמש ברמה מסויימת.
RFPו RFIפיתוח עצמי, על ידי הארגון, מייתר כמובן את מסמכי ה .3 וכן עריכת חוזים -

.כלפי בתי תוכנה חיצונייםוקביעת לוחות זמנים לפיתוח והגדרות לשלב התחזוקה
.(למעט שלב פיתוח הנהלים)כנותרת את שלב העיצוב והתתיירכישת תוכנת מדף מ.4
תהליך המעבר משלב הפיתוח לשלב התחזוקה משתנים בהתאם לפתרון, פיתוח עצמי .5

נה.לעומת פיתוח על ידי בית תוכ

מעורבות של רו"ח המבקר:
. כלומר, אי תלות-על עקרון ה, במחזור החייםהמבקר, יש להקפיד בבחינת מעורבותו של רו"ח 

יש לוודא שרו"ח לא יהיה שותף לפעילות כלשהי בחברה שתגרום לו לאבד את האובייקטיביות 
שלו או ליצור ניגוד עניינים אחר. 

) לתקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר) תשס"ח 9(3סעיף ב
נפגעה אי תלותו, אם הוא עוסק או ש, נקבע כי חזקה שרו"ח מבקר מצוי בניגוד עניינים או 2008

יישום של מערכות מידע במבוקר, שיש להם השפעה של ממש על בעסק בשנה הקודמת, בתכנון או 
מבוקרים בדוחות הכספיים. נתונים

יש להבחין בין עבודתו של רו"ח כיועץ ללקוח ביקורת (אם הוא לא לקוח ביקורת אזי אין מגבלה, 
) חל רק על לקוח ביקורת ובכלל כל תקנות אי תלות חלות על לקוחות ביקורת) לבין 9(3סע' 

בקרה על מנת לוודא בשלב ההגדרה, בניה ויישום עליו לערוך בדיקותכמבקרעבודתו כמבקר. 
בשלב התפעול הוא מבצע שהבקרה הפנימית על תהליכי פיתוח התוכנה מתבצעים באופן תקין. 
ללקוח ביקורת עליו כיועץבדיקות בקרה ומבססות (פה נעשית מרבית הביקורת על נתוני אמת). 

יועץ עליו בעבודתו כקנות אי התלות.ת) ל9(3לשמור מכל משמר על אי תלותו ויש לזכור את סע' 
להקפיד שלא לקבל החלטות במהלך הייעוץ שאותן יבדוק בתהליך הביקורת. 

עם זאת קיימת חשיבות רבה שרואה החשבון המבקר יכיר את השלבים השונים של מחזור חיי 
המערכת, יכיר את תהליכי העבודה בהם נוקט הארגון, תהליכי הממשל התאגידי הקיימים, 

במערכת החדשה והסיכונים והחשיפות הנובעות לארגון ממערכת הבקרות הפנימיות ששולבו 
המידע הממוחשבת.
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: (מחזור חיי מערכת מידע)SDLCמועצה על חלקית אפשרית בסגנון הדוגמא לשאל
:בסקר בקרות כלליות שערך רו"ח המבקר על מערכות המידע בחברה התברר לו כי.1

.יחידה ובדיקות מערכתבעת הכנסת מערכת מלאי לחברה, לא בוצעו בדיקות .א
, בתשובה לשאלתך ענה מנהל מערכות המידע שהחברה המערכת היא בפיתוח עצמי

לא נוהגת כלל לבצע בדיקת יחידה ובדיקת אינטגרציה.

במסגרת אותו הסקר התגלה כי בדיקות הקבלה על מערכת המלאי בוצעו ע"י עובדים .ב
.בחברהלאחרונהחדשים שנקלטו 

וציין את ההשפעה על נהלי הביקורת.הנ"ל על הביקורת יקויים : פרט והסבר את הלנדרש

פתרון:
אי ביצוע בדיקות יחידה ובדיקות מערכת זהו ליקוי בבקרה פנימית, אם היה מדובר .א

באירוע חד פעמי על מערכת בודדת (מלאי) אז היה ניתן לסווג את הליקוי הזה כליקוי 
חדשהונאמר שהחברה בכל מערכת מידע. מכיוון (זהו הרמה של ליקוי בינוני)משמעותי

(רמת הליקוי החמורה לא מבצעת בדיקות יחידה ומערכת, אזי מדובר בחולשה מהותית 
.104המחייבת חוות דעת שלילית בדוח עפ"י תקן ביותר) 

מדובר בליקוי בבקרה הפנימית מכיוון שבדיקות הקבלה צריכות להתבצע ע"י אנשים .ב
שבמסגרת הבדיקות הם מוודאים שקיבלו מה שדרשו בעלי ראייה ארגונית כךמנוסים

ת עוכן שאין טעויות בתוכנה. עובד חדש שנקלט, היכולת שלו לבצע זאת היא מוגבלת. כ
נשאלת השאלה מה חומרת הליקוי? אם מדובר באירוע חריג, כאשר בדר"כ החברה 

ייב מבצעת בדיקות קבלה ע"י אנשים מנוסים אזי יהיה מדובר בליקוי משמעותי שמח
על דו"ח המבקר על הדוחות הכספיים. דיווח להנהלה אולם אין השפעה 
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מבנה ארגוני של יחידת מערכות מידע בארגון

Informationמידעטכנולוגיות(ITמנהל אגף  Technology מעמדו נקבע על פי חשיבות מערכות :(

פעילותה-מושבת מחשבההמידע בארגון. משמעותה של מערכת מידע דומיננטית היא שאם 

. למשל: חברת סלולר, בנקים, ביטוח. ככל שהמחשב יותר דומיננטי, כך מעמדו העיסקית מושבתת

שבמהות בא CIO) או מידעילך ויגדל. מנהל האגף בד"כ קרוי מנמ"ר (מנהל מערכות של המנהל 

. לתחזק את התשתיות הקיימות של המחשוב ואת האפליקציות (יישומים, תוכנות) השונות

System

הפרדה. "חומה סינית"

. "חיים"סביבה אמיתית. נתונים 

)Production.ייצור (

)/פיתוחTest(ניסויסביבת 

כלי פיתוח תוכנה.

ITמנהל חטיבה 

מנתחי מערכות מפתחים תוכנות עסקיות:
עסקיםותוכניתנים של יישומים

QA

תשתיותאגף

S
קצין אבטחת מידע; תוכניתני מערכת הפעלה; 

DBA.מפעילי חדר מחשב; ספרנים ;

אגף פיתוח תוכנה
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:תלוי בגודל החברה–תי מחלקות/אגפים מתחלק לשIT-של ההמבנה הארגוני
תוכניתנים ומנתחי מערכות האנשים הנמצאים במחלקה הם –מחלקת הפיתוח (תוכנה).1

.וניסויסביבת פיתוחבאשר עובדים 

האנשים הנמצאים במחלקה הם כל אנשי תחזוקת –)Systemמחלקת תשתיות (.2

, ספרן/מפעיל, תוכניתנים/מנתחי DBAמערכות ההפעלה והחומרה כגון: מנהלי הרשת, 

.יבת הייצורבסבוכדומה. אנשים אלה עובדים Help Deskמערכות של מערכות ההפעלה, 
י המחלקות יש הפרדה שכן מחלקת הפיתוח אינה עובדת בסביבת הייצור. על תבין ש

ואת כל התהליך (הבאת תוכניתן Integration-וUnitהעובדים ממחלקת הפיתוח לבצע 
ב' וכדומה).

הסבר לבעלי התפקידים
המחלקה פועלת על בסיס נוהל פיתוח תוכנה / נוהל ביצוע שינויים –תוכנהמחלקת פיתוח 

. המחלקה מטפלת באיפיון הצרכים בתוכנות עיסקיות על ידי מנתחי מערכות ובפיתוחן בתוכנות
על ידי המתכנתים, על פי מחזור החיים שתואר קודם. 

מחלקת תשתיות
, מערכות ההפעלה והחומרה יפעלו כהלכה. לתמוך בסביבת הייצור כך שתוכניות היישוםתפקידה 

אם ישנה בעיה בתוכניות היישום, תפקידה של מחלקת תשתיות להזעיק את אנשי התוכנה לטיפול 
בתקלה. אם ישנה בעיה בחומרה או במערכות ההפעלה, תפקידה של מחלקת התשתיות לדאוג 

לטיפול בתקלות. 

 ערכות ההפעלה של המחשבים תפקידם לטפל במ–תוכניתני ומנתחי מערכות הפעלה
, אזי Windowsהמרכזיים (אם ישנם רק שרתים ומחשבים אישיים הפועלים בסביבת 

אין צורך בהם)

DBA– לרבותתפקידו לוודא תקינות פעולתו של בסיס הנתונים –מנהל בסיס הנתונים
גורם בהתאם להנחיות ) C.R.U.D )Create, Read only, Update, Deleteמתן הרשאות 

Owner-מוסמך שהוא ה
 אחראי גיבויים–ספרן

 עובד חדר המחשב, אשר מזעיק את האחראים מתשתיות, או מפיתוח בהתאם –מפעיל
לאופי התקלה. 

 דלפק עזרה–Help desk–טכנאי מחשבים אשר תומכים בתקלות של משתמשי הארגון

 ידע, והבאתה לאישור אחראי לגיבוש מסמכי מדיניות אבטחת המ–קצין אבטחת המידע
ההנהלה. פיקוח ומעקב אחר אבטחת המידע בארגון ושמירה על רמה נאותה של אבטחת 

מידע

 פעל באופן אפקטיבי ויעיל. כמו כן הוא תאחראי שרשת המחשבים בארגון –מנהל רשת
מגדיר משתמשים ברשת הפנימית ומקצה להם הרשאות בהתאם להוראות בעלי המידע 

 )Owner (

פיתוח תוכנהמחלקת
עובדים בסביבת הפיתוח 

ומפתחים תוכנות עסקיות.

 מנתח מערכות ראשי
מנתחי מערכותו

תוכניתניםתוכניתן ראשי ו

QA

System-ת ותשתימחלקת
הייצורעובדים בסביבת 

ומתחזקים את סביבת היצור

מנתחי מערכותתוכניתני ו
הפעלה

DBA–מנהל בסיס נתונים

ספרן/מפעיל

Help Desk
קצין אבטחת מידע

מנהל רשת
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אבטחת מידע

היא כלל האמצעים והשיטות בהם נוקט הארגון על מנת לשמור על המידע (א"מ) אבטחת המידע

הן מסמכים מקוריים (חוזים, הסכמים) והן המידע והתוכניות השמורות א"מ כוללת שלו. 

במערכות המידע (המחשוב). בהיבטי מערכות המחשוב, אנו מבחינים בין אבטחה פיזית (שמירה 

י המחשב מפני שריפה, הצפה, גניבה) ואבטחה לוגית (שמירה על תוכניות המחשב, על ציוד

- Need to know basisהנתונים והמידע הקיים). אבטחת המידע בנויה על הקונספציה של 

"הצורך לדעת". משמעות הדבר, שכל עובד בארגון יקבל אך ורק את המידע הדרוש לו לשם 

(מסכי קליטת טובין וניפוקי עדכוןגישת –למערכת מלאי עבודתו. דוגמא: מחסנאי יקבל גישה

–. CRUD-) מתוך הread only(R, מלאי ומכירות מסוג יתן גישה למערכת הכספיםנטובין). 

)Create, Read only, Update, Delete ( למעט הצורך של המחסנאי לעדכן את הכמות שלזה

. UPDATEיהיה לו 

ריכוז הנושא–אבטחת מידע 

אבטחת  
מידע

S.Y.K

S.Y.R

S.Y.H

Need
To

Know
Basis

אבטחת מידע לוגית:
-) Access Control. בקרת גישה (1

כוללת: הזדהות ואותנטיקציה
2 .S.O.D–הפרדת תפקידים
. הצפנות3

אבטחת מידע פיזית
שיטת "המעגלים" (הגנה על חדר המחשב, 

בניין, מתחם החברה)

BCP/DRP לרבות)
גיבויים ושחזורים)
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אבטחת מידע, סקר סיכוניםמדיניות ונהלי 

ישות עסקית צריכה לקבוע מדיניות אבטחת מידע ונהלי אבטחה. מדיניות זו צריכה לכלול את 
מטרות אבטחת המידע  כדלקמן: 

. כלומר, לדאוג לשמירה על מתן שירות denial of service. שלא יהיה Availability- זמינות)1
מתמשך.

הפרטיות.. הגנה עלConfidentiality-סודיות)2

אמינות הנתונים בבסיס הנתונים. \. יש לשמור על מהימנותIntegrity- (מהימנות)איתנות)3

. זיהוי מוחלט של כל משתמש וכל פעולה. Authenticity-אותנטיות)4

. לא די שהמחשב יהיה זמין, אלא שתהיה גישה אליו. Utility-שמישות)5

תחום העסקי) הוא זה שקובע את . הבעלים של המערכת (מנהל בPossession-בעלות)6
ההרשאות של המשתמשים. 

בתחום מערכות המידע–סקר סיכונים 
על מנת לוודא שהישות העסקית אכן מקיימת את מדיניות אבטחת המידע, ושנהלי האבטחה 

יעילים ואפקטיביים, נהוג לערוך סקר סיכונים.
השלבים של תהליך ניהול סיכונים (מיפוי/זיהוי 2כולל את סיכונים בתחום מערכות המידע, סקר 

). הערכהכימות ווהסיכונים, 
המידעממערכותאחתבכלהקיימותהסיכוןאת רמותולדרגלהעריך, לזהותמטרת הסקר

. בארגוןהפועלות
שימוש בתוצאות הסקר (גם החברה עורכת סקר סיכונים וגם רו"ח המבקר עורך סקר כזה):

במערכות המידע, החברה יודעת מהן הסיכוןרמותעל פי תוצאות דירוג–החברה המבוקרת
המערכות המסוכנות יותר ומהן הפחות מסוכנות. על סמך כך, היא תוכל להכין תוכנית עבודה רב 
שנתית, על מנת לשפר את מצב הבקרה הפנימית (לרבות אבטחת המידע) על מנת להקטין את 

הסיכון במערכות המידע שלה. 
המבקר / המבקר הפנימירו"ח 

- להלן(המידעמערכותמבקריוכל, בסקר הסיכונים שערךהסיכוןרמותעל פי תוצאות דירוג
סיכוןמאפייניסמך-עלמוערכתהסיכוןרמת. שנתית-הרבתוכנית העבודהאתלהכין) המבקר

סיכוןרמותזוהובהן, מערכות מידעלבחינתעדיפותלתתלמבקרומסייעת, מראשהנקבעים
המידעמערכותלבחינתהעדיפויותמדרג. פחותמסוכנותמידעמערכותפני-עליותרגבוהות
לבחינתעדיפותמתןכי, הנחת יסודמתוך, השנתיתהעבודהתוכניתלהכנתהבסיסאתמהווה

הביקורתאת משאבילנצללארגוןתסייע, פחותמסוכנותפני-עליותרמסוכנותמידעמערכות
הונאות באשרלרבות, השוניםלסיכוניםהחשיפהשיעוראתתקטיןואף, יותריעילהבצורה

ומעילות

שיטת המעגלים–אבטחה פיזית 1.1.1

שתפקידו לשמור על )קב"טקצין ביטחון (אבטחה פיזית בד"כ מנוהלת בארגון גדול ע"י 

רמים בלתי כל הארגון, ובין היתר על חדר המחשב, מפני גניבת ציודים, כניסה של גו

האבטחה הפיזית כוללת את שיטת המעגלים מורשים לחברה ובפרט לחדר המחשב. 

להגנה על חדר המחשב וכן את התוכנית להמשכיות עסקית לרבות הערכות לאסון בנושא 

המחשוב. 

שיטת המעגלים
בחברה שבה רמת האבטחה -האבטחה הפיזית בנויה על "שיטת המעגלים", כלומר

תהיה גדר היקפית מנוטרת ע"י שומר, שבודק תנועת כלי רכב הנדרשת היא גבוהה

נכנסים ויוצאים. כמו כן, בתוך המפעל תהיה שמירה וזיהוי האורח, כאשר כל אורח 
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שמגיע מלווה ע"י עובד החברה בכל זמן שהותו במתקן. תפקידו של הקב"ט באבטחה 

הפיזית לעניין המחשב הוא:

השגחה על דוחות וגריסתם.)1

ציודי התקשורת (ארונות התקשרות בכל קומה).שמירה של )2

ניטור חדר המחשב. )3

או שרתים). חדר המחשב גם קרוי M\F: בחדר המחשב נמצאים המחשבים (חדר המחשב

חוות שרתים. בד"כ בנוי כאקווריום, כך שניתן לראות בכל רגע נתון מי נמצא בחדר והאם 

הוא רשאי להיות שם. 

אסון בחדר המחשב :להלן פירוט אמצעי הגנה מפני

(בשילוב תג עובד , או אמצעי ביומטרי) שימוש בקוד ממוחשב לחדר המחשב

גלאי הצפות

 שימוש בטכנולוגיה של הגנה על דיסקים כגוןRAID

וני עדיןעל ציוד אלקטרמתחהמקטינים את השפעתן של עליות מגיני מתח

 אל פסקמערכות)UPSגיבוי השומרים על המערכות במקרה של גנרטורי) ו
הפסקת חשמל

 המשחררים אבקות כיבוי (לא מים), וכן –מערכות כיבוי אש ואזעקת אש
מערכות ליניקת חמצן. 

 ואמצעי אבטחה אחריםאנטי וירוסתוכנות

BCP/DRP–תוכנית התאוששות מאסון 1.1.2

להמשכיות עסקית והתאוששות מאסון תוכנית 

BCP–Businessתוכנית להמשכיות עסקית  בנושא זה ישנם שני מושגים מרכזיים: 
Continuity Planningתוכנית התאוששות מאסון -ו–DRP )Disaster Recovery

Planning:כדלקמן (

היא התוכנית הכוללת של הארגון להערכות למצבי אסון ממצבים –BCP-תוכנית ה
"קלים" (הפסקת חשמל לזמן קצר, לזמן ארוך, שריפה, הצפה) ועד לאירועים "קשים" ( 
פיגוע טרור, מלחמה, רעידת אדמה, פיגועי מזג אוויר ועוד.) בתוך התוכנית הגדולה הזו 

)BCPחלקת המחשוב למצב אסון. פרק ) של כלל הארגון, קיים פרק העוסק בהערכות מ

BCP
P

DRP
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התוכנית כוללת שלושה , שמשמעותו הערכות המחשוב לאסון. DRP-זה נקרא פרק ה
חלקים: הערכות לאסון לפני קרות האסון, הכרזה על מצב האסון והתאוששות מהאסון. 

מוגדר כמצב בו בלתי אפשרי לחברה לקיים את ומצב חירום, יכול לנבוע מסיבות שונות, 
ה העסקיות המרכזיות והתחייבויותיה כלפי לקוחותיה, עובדיה, ספקים, גורמי פעילותי

חוץ ורגולציה. 

) מפרטת ומסבירה הנחיות מעשיות באשר לפעולות שיש BCP/DRP(תוכנית פעולה
לנקוט עם פרוץ המשבר עד התייצבות החברה בשגרת חירום ומורכבת משני חלקים:

 הדרכתית שמסבירה את הפעילויות שיש לבצע לפי תוכנית–החלק הראשון הוא
הסדר המוגדר בתוכנית ומה ההיגיון העומד בסיס ביצוע כל שלב ושלב.

 תוכנית תפעולית שנותנת כלים ברמת "עשה", –החלק השני הואCHECK
LISTSזמן חירום, טבלאות ודוחות אשר ישמשו את המבצעים ב.

באים:התוכנית מכילה בין השאר את הנושאים ה
קריטריונים שונים להכרזת מצב חירום
הגדרת ציוותי חירום ופירוט תכולת תפקידים

) תפיסת הפתרון במישורים השונים, כולל פתרון תהליכי ופתרון טכנולוגיDRP(
שימת בדיקות מפורטות להערכת המצב באזור הנפגער
ח, פעילויות למול לקושלבי הפעלת אתר החירום ופירוט כל תפקיד כולל

פעילויות למול גורמי חוץ ופעילויות פנים ארגוניות.

הערכות ממלא מנהל העת חירוםאת התפקיד המרכזי בהכנת החברה לחירום וכן בש
והוא האחראי להפעלת התוכנית, ליישומה ולתרגולה בעת שיגרה.לחירום

DRP-תוכנית ה

, הארגון עורך מיפוי של מערכות המידע, ומדרג אותם לפי DRP-כדי לבנות את תוכנית ה
רמת הקריטיות שלהם. בסיום תהליך המיפוי, מגדירים קדימות בשחזורי המערכות 

הקריטיות, איזה מערכות לא נשחזר. 
כעת למערכות הקריטיות שזוהו והוחלט שצריך לשחזרם לאחר מצב האסון, צריך 

מנת שהשחזור יהיה מהיר ויעיל.להחליט באיזה שיטה צריך להיערך על 
האפשרויות הם:

גיבויים ושחזורים1.1.2.1
להסתפק בעריכת גיבויים בלבד לחברה, גיבוי מלא או תוספתי (ביום א' בשבוע עושים 

גיבוי מלא, הנשמר בקלטת נפרדת, וביתר ימי השבוע, בקלטות נפרדות, גיבוי של שינויים 
וף כל חודש, נשמרת קלטת חודשית. בלבד, עד יום א הקרוב, וכך הלאה כל השנה. בס

תהליך השחזור משמעותו שליפת נתונים מתוך הגיבויים, לצורך עדכון הנתונים, עקב 
תקלה, או כל סיבה אחרת.

או ללכת על אתרים חלופיים כדלקמן:
אתרים חלופיים (אתר "לוהט"/"חם"/"קר")1.1.2.2

קראו לוהט, חםאתר גיבוי -סוג אתר הגיבוי

ביצוע שיכפול מלא של הנתונים באתר מרוחק כחלק מפעולת –אתר גיבוי לוהט
במרכז המחשבים הפעיל, כלומר: כמעט בו זמנית דיסקכתיבת או עדכון הנתונים ב

תפעולי, מתעדכנים הנתונים במערכות האחסון של האתר לביצוע עבודת המחשוב ה
החלופי. כתוצאה מכך בהתרחש אירוע אסון, מתקצר באופן משמעותי זמן שחזור 
נתונים קריטיים. שיטת גיבוי זה מצריכה שכפול חדר  המחשב השוטף (הקמת חדר 
מחשב חלופי, רכישת מחשב מרכזי או שרתים, התקנת כל התוכנות על המחשב 

י, הכנת תשתיות תקשורת בחדר מחשב, ורישום כל תנועה עסקית גם במחשב החלופ
זוהי החלופה היקרה ביותר. –השוטף וגם במחשב הגיבוי) 
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הוא אתר גיבוי חלופי, שבו מקימים חדר מחשב חלופי, רוכשים מחשב אתר גיבוי חם
מרכזי או שרתים, מתקינים את כל התוכנות העסקיות, ומידי לילה מביאים לחדר 

–המחשב את הגיבויים מחדר המחשב התפעולי (אין רישום בו זמנית בגין כל תנועה) 
אבדים יום עסקים חלופה שנחשבת יקרה אולם יותר מהירה. במקרה של אסון, מ

אחד, לכל היותר. ניתן גם לשמור את הגיבויים בחברות "ענן" חיצוניות שמאפשרות 
שמירת גיבויים אצלם באמצעות האינטרנט. 

יש חדר מחשב מוכן, עם תשתיות תקשורת, אולם אין מחשב מרכזי, או אתר גיבוי קר
אש עם ספקי שרתים. במקרה אסון, קונים את המחשבים, על פי הסכם שנחתם מר

המחשבים.  מידי לילה מביאים לחדר המחשב את הגיבויים מחדר המחשב התפעולי. 
ניתן גם לשמור את הגיבויים בחברות "ענן" חיצוניות שמאפשרות שמירת גיבויים 

אצלם באמצעות האינטרנט. 

-מיקום אתר הגיבוי

מחה בכך, או אתר החברה שוקלת האם אתר הגיבוי יהיה חיצוני לארגון, באתר ספק המת
ק"מ, מהמקום שבו 50חלופי בתוך הארגון עצמו במיקום גיאוגרפי מרוחק לפחות 

ממוקם מרכז המחשבים של הארגון.
כפי שפורט קודם (מערכות כיבוי אש, הצפות, –אמצעי הגנה מפני אסון בחדר המחשב 

UPS '7.2.2ראה סעיף אבטחה פיזית –וכו(

היערכות לוגיסטית 
לצורך תפעול המערכות על פי, סדר הקריטיות שלהם, כפי שנקבע, אין די בהתאוששות 

המספק . כך למשל צוות עובדיםלוגיסטיקהברמה טכנולוגית. נדרש טיפול גם בנושאי 
, ציוד משרדי, מערך טלפוןשירותים ללקוחות זקוק לחדרים, עמדות קצה, מכשירי 

הסעות לאתר הפיזי המרוחק ובחזרה ממנו, שירותי הסעדה וכיוצא בזה, על מנת לתמוך 
המערכת. נדרש תכנון המספק את התנאים הלוגיסטיים הנדרשים, בפעולה תקינה של 

באתר החלופי או במקום אחר. חשוב לזכור, שהאילוצים הלוגיסטיים בקרות אסון קשים 
יחסית, משום שלא בהכרח ניתן להקצות כמות דומה של חדרים ומשאבים פיזיים, שהיו 

קיימים באתר המקורי.
ניסויים

, אכן עונה על הדרישות האמיתיות של הארגון DRPה יש צורך לבחון האם תוכנית
להתאוששות מאירוע אסון. לצורך כך נדרש דימוי של אירוע אסון ומימוש מתוכנן של 

. מתוצאות הניסוי אפשר להפיק לקחים ולתקן ליקויים שנמצאו במהלך DRPתוכנית ה 
סקית של הניסוי. תדירות והיקף הניסויים נקבעת על פי איזון בין חשיבותה הע

התאוששות מהירה מאירוע אסון לבין עלויות ביצוע הבדיקה. בדרך כלל מקובל לבצע 
בתדירות של פעם או פעמיים בשנה.DRPבדיקה של תוכנית ה 

DRPהיבטים דינאמיים של 
פעמית משום שבארגונים חלים שינויים. כך למשל עשויה -אינו פעולה חדDRPתכנון 

להשתנות חשיבותה העסקית של מערכת מסוימת וכתוצאה מכך עשוי להידרש שינוי 
באופן ההתמודדות עם התאוששותה במקרה אסון.

ת או משתנות או משודרגות. מערכות יישומיות מורחבותקשורתוחומרה, תוכנהתשתיות 
משתנות, מבנה וארכיטקטורת נתונים עשויים להשתנות, היקפי עבודה עשויים לגדול או 
לקטון, מספר אנשי הצוות העוסקים במערכת עשוי לגדול או לקטון מה שעשוי לחייב 
שינוי בהיערכות הלוגיסטית בהתרחש אירוע אסון. תשתיות ומערכות חדשות מתווספות 

ו מערכות שעבר זמנן מוחלפות בתשתיות ומערכות למצאי הקיים בארגון. תשתיות א
אחרות.

ומנגנוני DRPשל עדכון תוכנית ה מדיניותעל מנת לענות על השינויים הנ"ל, נדרשים 
Governance.לאכיפת המדיניות ולעדכון ההנחיות הנגזרות ממנה
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בקרת הגישה–אבטחה לוגית 1.1.3

על מנת לשמור על תוכניות בהם נוקטת החברה אלו הם כלל השיטות והאמצעים 

), על הנתונים ועל המידע. אבטחה מבוצעת בעיקר ע"י בקרות גישה sourceהמחשבים (

)Control(ACCESS ובקרות מסוגD.O.S)segregation of duties למשל, גישה לתוכנית .(

ה, אסורproduction-היא רק של מתכנת בסביבת הפיתוח, ואילו תוכנית הנמצאת ב

בקרה של איש תשתיות. הגישה של המתכנת, למעט במקרים דחופים ותחת 

Access Control–בקרת גישה1.1.3.1

בקרת הגישה (הפיזית) נועדה למנוע ממשתמש בלתי מורשה לגשת לנתונים 

ולתוכניות המחשב. לשם כך נעזרים באמצעים שונים כגון: ביומטריקה ואמצעים 

אחרים.

ביומטריקה וכרטיסים מגנטיים/חכמים1.1.3.1.1

שימוש באמצעים לזיהוי מדדים גופניים כגון: טביעת אצבע, פנים, -ביומטריקה
אישונים, טביעת קול

כרטיסים חכמים / מגנטיים

הוא כרטיס המשמש להצגה לשם הוכחת זהותו של אדם, והוא מכיל כרטיס חכם

המסוגל לתקשר עם מערכות שמחוץ לו, לרוב בכפוף, מעגל משולבבתוכו גם

הכרטיסים החכמים מתחלקים לשני סוגים עיקריים: .שוניםאבטחהלמנגנוני

.מעבדגםישנו בהם יש רק זיכרון בלתי מחיק, וכרטיסים שבהם -כרטיסי זיכרון 
שימושים: .התקשורת יכולה להיות דרך מגעי נחושת על הכרטיס, או אלחוטית

כרטיס , SIMארנק אלקטרוני (ניתן לטעון את הכרטיס החכם), כרטיס זיהוי למשל 
למשל לקבלת מספר מזהה –עובד (למשל לפתיחת דלתות), כרטיס לחיבור מרחוק 

ועוד. 

כרטיסים בעלי פס מגנטי המכיל פרטים מזהים, כגון: כרטיס –כרטיסים מגנטיים 
אשראי, כרטיס עובד וכו'. 
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רשימה מסכמת:–להלן פירוט של האמצעים השונים 
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או שילובים שלהם) S.Y.Kאו S,Y,Hבקרת הגישה בנויה משני מרכיבים: הזדהות ( 
ותהליך אותנטיקציה.

, או ע"י שימוש log inתהליך ההזדהות נעשה על ידי רישום שם משתמש וסיסמא במסך 
בכרטיסים "חכמים" לחיבור מרחוק. 

בתהליך אותנטיקציה בודקים ששם המשתמש תקף והסיסמא תואמת. 

). תפקידו של יומן Logבבקרת הגישה עושים שימוש ביומן אירועים של הרשת ( 
אירועים זה הוא לתעד כניסות לרשת הפנימית של הארגון לתוך קובץ בקרה. מה שירשם 

IP- אלו הם: פרטי שם המשתמש, תאריך ושעת הכניסה, זיהוי כתובת הLOG- לתוך ה
יומן אירועים זה הוא חלק מנתיב הביקורת שממנה התחבר המשתמש ולאילו קבצים ניגש.

התפעולי, כפי שלמדנו. 
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ניהול סיסמאות1.1.3.2

מטפלים בניהול הסיסמאות ונתיבי הביקורת על פי העקרונות בבקרת הגישהכמו כן 
:הבאים
 ,שילוב אותיות וספרותuppercase -lower case
) תווים ומעלה)6אורך מספיק

 משמעותהימנעות ממילים או שמות עם

החלפת סיסמאות באופן תקופתי

פתקים, מסירה לעמיתים וכו...  . מודעות העובדים לשמירה על סודיות

 ,כלים ממוחשבים לניהול סיסמאות (מחולליםcheckers, aging(

 ניסיונות התחברות לרשת כושלים3-5ניתוק אוטומטי אחרי

 אירועים יומן בתיעוד ניסיונות גישה)LOG(

7799
) מגדיר את כל אמצעי אבטחת BS7799(המבוסס על ISO17799ישראלי תקן 

מידע שעל ארגון להטמיע על מנת להגיע לדרגת אבטחה מסוימת.
רמות של אבטחת מידע: בסיסית, בינונית וגבוהה.3לגבי סיסמאות קבע התקן 

לגבי רמת אבטחה גבוהה (בעלת רמת המורכבות הגבוהה) נקבע כי סיסמא תהיה 
תווים, הכוללת תווים (ספרות ואותיות) וסימנים מיוחדים ולא 7פחות בת לכל ה

כוללת חזרה על תווים זהים ברצף, תדירות החלפתה היא כל שלושה חודשים 
דורות. 5ושמירת היסטוריה של 

חשיבות ניהול סיסמאות. 102

לבחורהמשתמשיםאתמחייבבארגוןסיסמאותלניהולהבאיםהכלליםמביןאיזה
1?ביותרהגבוהההמורכבותברמתבסיסמאות

כל היאסיסמההחלפתתדירות, תווים8שלמקסימאליאורךלסיסמה.א
עלחזרהאיסור, בסיסמהשוניםבתוויםשימושחובת, חודשיםשלושה
.דורות5- להסיסמהשלההיסטוריהושמירתברצףזהיםתווים

שוניםבתוויםשימושחובת, לחודשאחתהיאסיסמההחלפתתדירות.ב
שלההיסטוריהושמירתברצףזהיםתוויםעלחזרהאיסור, בסיסמה
.דורות12-להסיסמה

כלהיאסיסמההחלפתתדירות, תווים8שלמקסימאליאורךלסיסמה.ג
וסימנימספריםכולל, בסיסמהשוניםתוויםשילובחובת, חודשיםשלושה
הסיסמהשלההיסטוריהושמירתברצףזהיםתוויםעלחזרהאיסור, פיסוק

.דורות5-ל
כלהיאסיסמההחלפתתדירות, תווים7שלמינימאליאורךלסיסמה.ד

חזרהאיסור, בסיסמהשוניםמסוגיםתוויםשילובחובת, חודשיםשלושה
.דורות5-להסיסמהשלההיסטוריהושמירתברצףזהיםתוויםעל

.שגויותהאחרותהתשובותכלה.

הרשאות בקרת 1.1.3.3

Segregation Of DutiesSODבקרת הרשאות או בקרת הפרדת תפקידים (  ) פועלת -
לאחר בקרת הגישה והיא פועלת רק על אוכלוסיית המורשים, ונותנת להם גישה 

לתוכניות ונתונים בהתאם לתפקידם על פי "הצורך לדעת". 

היא ד102התשובה לשאלה 1
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הצפנה1.1.4

בני אדם רצו להעביר מסרים, מבלי שאנשים ם בהיסטוריה הרחוקה, כאשר הצפנות מקור
ששומעים את המידע, יבינו את תוכנו. בעולם המחשבים, ישנו שולח מצד אחד שברצונו 
להעביר מייל (מסר) אל הנמען באמצעות שימוש ברשת האינטרנט. כדי לעשות זאת, עליו 

לשלוח ליעד, ומחשב הנמען יבצע פענוח לבצע תהליך הצפנה (לפני המשלוח באינטרנט), 
של המסר כדלקמן:

RSAמודל –גישת המפתח הסודי/סימטרית, השיטה האסימטרית 1.1.4.1

מפתח סודי (-שיטה סימטריתDES( . הבעיה: המפתח  הסודי חייב להיות

. עולם ההצפנות (קריפטוגרפיה) הוא עולם שהתפתח מופץ ולכן חשוף לגניבה

סימטריות שבהן מפתח ההצפנה ומפתח הפענוח , שיטות DES-משיטות ה

יש להעביר אליו זהים. החיסרון של השיטה הוא שכדי שהצד השני יפענח, 

, ובדרך אפשר להאזין לשידור וליירט את את המפתח הסודי של ההצפנה

המפתח.

מפתח פרטי/ מפתח ציבורי זו השיטה הרלוונטית לנו. - שיטה אסימטרית

.האלגוריתם איטי:הבעיהמפתחות לכל משתמש. . שימוש בשני )RSA(מודל 

אחת לשנה בד"כ. –תדירות החלפת מפתחות 

י הצפנה ב"הפצת המפתח הסודי ע-שילוב אפשרי-RSA.

סימטרית- הגישה הא- הצפנה 
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Public key Infrastructure–PKI–סימטרית-הצפנה א

("אלגוריתם RSA–מבוססת על שיטת ההצפנה האסימטרית PKI-תשתית ה

RSA (" שהומצאה על ידיivestRRonald ,hamirSAdiו-Leonard

delmanA מאפשרת למשתמשים ברשת פתוחה שאינה מאובטחת לאבטח , אשר

ולהחליף מידע באופן פרטי ובצורה מאובטחת תוך שימוש בהצפנת המידע ע"י זוג 

נשמר בצורה פרטי וציבורי. בעוד מפתח ההצפנה הפרטי -מפתחות הצפנה 

מאובטחת אצל המשתמש, המפתח הציבורי שלו יכול להישמר ע"י ישות בטוחה 

ולהיות נגיש לכל. לא ניתן בשום אופן לאחזר את המפתח הפרטי ע"י טיפול 

והתעסקות במפתח הציבורי.

מספקת זיהוי חד חד ערכי של יחידים או ארגונים באמצעות PKI-תשתית ה

פי הצורך, ניתנות לביטול או לשלילה.תעודות דיגיטליות אשר, ל

תעודה דיגיטלית היא מעין "רישום אלקטרוני" היוצר ומבסס מידע המתאר את 

תכונות האבטחה של זהות מסוימת ברשת (ציבורית או פרטית). התעודה מונפקת 

certificate authorityע"י ישות צד שלישי,  -CA /RA- Registry

Authority ,ולנהל תכונות האבטחה ומפתחות ציבוריים המוסמכת להנפיק

להצפנת מידע. תעודות דיגיטליות אלו מכילות פרטים מזהים כגון: שם, מספר 

סידורי, תאריך תפוגה, העתק של המפתח הציבורי המשמש להצפנת הודעות 

וחתימה דיגיטלית (להבדיל מתעודה דיגיטלית) של מנפיק התעודה.

ה אלקטרונית, אשר ניתן להשתמש בה לזיהוי חתימה דיגיטלית היא מעין חתימ

המידע או חותם המסמך וכן ניתן להבטיח שהמידע לא עבר שינוי תיישות שולח

מאז נחתם. חתימות דיגיטליות לא ניתן לשכפל או לחקות וניתן לשלב בה אלמנט 

של חתימת זמן.

פה ע"י בדיקת תכולת התעודה הדיגיטלית יכול המקבל לוודא שהתעודה אכן תק

ורוב X.509ואמיתית. הסטנדרט המוביל כיום לתעודות אלקטרוניות נקרא 

התעודות הדיגיטליות המונפקות כיום תואמות לתקן זה. את התעודות 

הדיגיטליות ניתן לשמור במסד נתונים המכיל את המידע של תצורת המחשב 

בכדי שמשתמשים מאמתים אחרים יוכלו לחפש )Registryבמערכת ההפעלה (

ת המפתח הציבורי.א

מניחה שהשימוש בהצפנת מפתח ציבורי מהווה את הבסיס PKI-תשתית ה

לתשתית מאחר והיא מהווה את השיטה הנפוצה ביותר לאימות זהות המשתמש 

כרוכה ביצירה ושיתוף של מפתח (סימטרית) והצפנת מידע. הצפנה "מסורתית" 

סודי להצפנה ופענוח מידע. שימוש בשיטת הצפנת זו, בעזרת מפתח סודי, היא 

אם וכאשר אותו מפתח נחשף אזי המידע המוצפן יכול -בעלת חסרון מהותי 

(השיטה PKIלהיות מפוענח בקלות. בשל סיבה זו הצפנת מפתח ציבורי ותשתית 

. (הסימטרית)דפות על פני ההצפנה ה"מסורתית"הינן גישות מועסימטרית) - הא
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–PKI-עקרונות ה

מפתחות, מפתח ציבורי ומפתח פרטי. מידע שהוצפן 2לשידור, יש לכל צד .1

במפתח פרטי של צד א, יכול להיות מפוענח רק באמצעות המפתח הציבורי 

רק של צד א, או מידע שהוצפן במפתח הציבורי של צד א יכול להיות מפוענח 

באמצעות המפתח הפרטי של צד א. 

המפתח הפרטי של צד כלשהו ידוע ומוחזק רק על ידי אותו צד. משמעות .2

א'. -הדבר שהמפתח הפרטי של א ידוע אך ורק ל

רשות –RA- המפתח הציבורי של צד כלשהו מועבר לצד אחר באמצעות ה.3

(הרשות שמנפיקה מפתחות) נתנה לצד השולח שני RA-ה-רישום. לדוגמא

מפתחות, האחד פרטי הידוע אך ורק לשולח, והשני ציבורי אשר מועבר על פי 

. RA-בקשת השולח לכל הצדדים שמאושרים על ידו, וזאת באמצעות ה

שלבים:8תהליך הצפנת מסרים מכיל 

לוקחת את PKI-. תשתית הmessage digest- יצירת חתימה אלקטרונית.א

המסמך שאותו רוצים לשלוח ובהתאם למסמך הספציפי הזה היא מפיקה 

מספר המשקף את תוכן המסמך. היא לוקחת בחשבון רווחים, תווים 

וכדומה, כך שאם נשנה ולו פסיק אחד, יתקבל מספר שונה למסמך. מספר זה 

מוצמד למסמך המקורי. 

מספר שהתקבל) בשלב זה, אנו מצפינים את החתימה האלקטרונית (ה.ב

. הצפנה זו תבטיח למקבל, כאשר הוא השולחשל הפרטיבאמצעות המפתח 

-מהשולחיפתח את המסמך עם הציבורי של השולח, שזהו אכן מסמך שהגיע 

. יש לשים לב שעל פי חוק השולח לא יוכל להתכחש לחתימתו זו. אותנטיות

ורי של (לא החתימה) מוצפן באמצעות המפתח הציב/ המסרהמסמך עצמו.ג

המקבל. 

המסמך נשלח בד"כ ברשת ציבורית (אינטרנט)..ד

המפתח המקבל פותח את המסמך באמצעות מחשב המסמך הגיע ליעד. .ה

.המקבלהפרטי של

המחשב הציבורי של המפתח המקבל פותח את החתימה באמצעות מחשב .ו

השולח. 

(יצירת חתימה message digestבמחשב המקבל, מחשבתPKI-התשתית.ז

רונית) על המסמך שהתקבל ומשווה אותו למספר המצורף. אלקט

במידה והמספרים זהים, והצלחנו לפתוח את המסמכים, החוזה יוצג .ח

למשתמש. אחרת, המסמך כלל לא יוצג למשתמש ותועבר הודעת שגיאה 

לשולח. 
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שאלה לדוגמא: למה חייבים להצפין חתימה עם פרטי של השולח? כי רק הוא 

יודע אותה. 

: הטקסט בתוך המסמך הנשלח מוצפן באמצעות הציבורי של המקבל. וםסיכ

החתימה האלקטרונית מוצפנת באמצעות הפרטי של השולח. כאשר המסמך 

מגיע ליעדו, החתימה מפוענחת באמצעות הציבורי של השולח והטקסט מפוענח 

. שמירה על PKI :1-המטרה של תשתית הבאמצעות הפרטי של המקבל. 

–. מניעת התכחשות השולח לעסקה MD (2-אוטנטיות מסמך המקור (שימוש ב

חתימה –שימוש במפתח פרטי ובכך מושגות מטרות חוק החתימה האלקטרונית 

מאושרת ומאובטחת. 

PKI-המטרה של תשתית ה

 שמירה על אוטנטיות מסמך המקור על ידי שימוש בהצפנה ובחתימה

)MDאלקטרונית (

 ,זיהוי השולח באופן חד ערכי על ידי שימוש במפתח פרטי הידוע רק לשולח

כך שלא יוכל להתכחש

גורם מאשר ותעודה דיגיטלית1.1.4.2

כדי לדעת שחתימה דיגיטלית היא אותנטית, יש לשייכה לבעליה בדרך 

בטוחה כלשהי, כגון באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על ידי צד 

רשות מאשרת, המוכרת כאמינה. גורם מאשר גורם מאשר / –שלישי 

יכול להיות ישות מסחרית או פרטית שאליו פונים כאשר רוצים לאמת 

את זהות החותם. ביישומים מעשיים תהליך הפנייה אל הגורם המאשר 

הוא בדרך כלל שקוף למשתמש ומבוצע כחלק מתהליך ממוחשב. השיטה 

של הגורם (Root Certificate) "המקובלת היא התקנת "תעודת שורש

המשתמש, שבאמצעותה ניתן לוודא שהחתימה של המאשר בדפדפן

ישות כלשהי (כגון אדם או מחשב) אכן נחתמה על ידי מי שמתיימר 

להחזיק במפתח החתימה. שרשרת פעולות זו היא אנלוגית לשימוש 

בכרטיס אשראי, שם הגורם המאשר הוא חברת האשראי המנפיקה 

רת כרטיס חכם או כרטיס מגנטי לאדם מסוים תעודה אלקטרונית בצו

הכוללת את פרטיו האישיים ומונפקת באופן המקשה על זיופה. כאשר 

אותו אדם מבצע עסקה מסוימת, חברת האשראי (כמו גורם מאשר) 

יודעת לזהות כלפי המסתמך על התעודה, האם התעודה היא אותנטית 

.ולפיכך בעליה הוא מי שהוא מתיימר להיות
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במסחר אלקטרוניהצפנה1.1.4.3

הקיימות באינטרנט וכדי להסדיר את אבטחת מידעעקב בעיות
התשלומים התפתחו שירותים המאפשרים מסחר אלקטרוני אנונימי 

אבטחה אשר מטרתם להפיג ליופרוטוקיותר, מבחינת הצרכן, או

.חששותיו, לפחות חלקית

נועדו , Visaשלקניה בטוחהחלק מהשירותים שהתפתחו, כגון שירות

באינטרנט הוא אכן בעיקר להבטיח כי העושה שימוש בכרטיס האשראי

מאפשרים לצרכן להסתיר את , PayPalבעל הכרטיס. אחרים, כגון
מספר הכרטיס מהאתרים השונים. סוג זה של שירות מאפשר לצרכן 

אותו ימסור לבעלי האתרים השונים עימם -רשם ולקבל מספר מנוי ילה
ה. אלו יעבירו את בקשת התשלום לספק השירות הוא מבקש לבצע עסק

.של הצרכן, ורק זה יעביר הבקשה לחברת האשראי

לי ואמצעי אבטחה, שמטרתם להגן על ולצד שירותים אלו נפוצו פרוטוק
המידע המועבר בעת ביצוע העסקה בין הלקוח לבית העסק המקוון. 

דעות המצפין את הו, httpsאתרים רבים משתמשים כיום בפרוטוקול

לפני שאלו נשלחות ומפענח אותן עם הגעתן ליעד. ההצפנה עצמה http-ה

וכיום רב השימוש ביורשוSSLנעשתה בעבר על ידי פרוטוקול ההצפנה

– TLSאינטרנטי. אספקט אחר של הגנת הלקוח אשר הפך גם לתקן
נוגע לשיווק המוצרים עצמם. כיוון שהלקוח לא יכול לראות את המוצר 

, מלבד בתמונות או סרטי וידאו שמספק האתר, גדל החשש שהוא יקבל

חוק שמא יתקל במעשה רמאות ולא יקבל את אשר שילם עליו. בישראל

מגן על הרוכשים בחנויות מקוונות ומשווה את העסקאות הגנת הצרכן

."בכאלו לעסקאות בחנויות "רגילות

SSLפרוטוקול 
פרוטוקול זה הוא מקרה מיוחד. הוא משלב בין הצפנה סימטרית ללא 

סימטרית. 

משמש לרוב לביצוע פעולות באינטרנט שבהן מועבר SSL-פרוטוקול ה
מידע רגיש בחיבור לא מאובטח (כגון מספר כרטיס אשראי, תעודת 

(פונקציית גיבוב) כגון: Hash-, מוצפן בSSL-זהות). המידע המועבר ב 

MD5די לבצע עסקה באינטרנט (למשל רכישת פריט מאתר אינטרנט, , כ
או פעולה בחשבון הבנק), האתר שאיתו רוצים לסחור, שולח לקונה 
תעודה דיגיטלית (שבתוכה יש את המפתח הציבורי של האתר), והקונה 
שולח לאתר את מפתח ההצפנה הסימטרי (שמשמש להצפנה ופיענוח של 

המפתח הציבורי של האתר. באמצעות שמוצפןפרטי העסקה) 

2001חוק החתימה האלקטרונית משנת 1.1.4.4

פרק ההגדרות
חתימה שהיא מידע אלקטרוני שהוצמד או נקשר –חתימה אלקטרונית 

כלומר מספר md-הלמסר אלקטרוני. חתימה אלקטרונית משמעותה 
אם תשנה משהו במסר תקבל מספר אחר.. המשקף את המסר

חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה –חתימה אלקטרונית מאובטחת 
כל אלה:

המספר שיופק הוא –אמצעי החתימה ליחודית לבעיהיא .1
פונקציה של המפתח הפרטי של השולח.
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עצם –היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה .2
העובדה שהמקבל הצליח לפענח את החתימה עם הציבורי של 

לא יוכל להתכחש. השולח זו עדות לכאורה שהשולח שלח, הוא 

היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל .3
המפתח הפרטי של השולח ידוע אך ורק לו –אמצעי החתימה 

וזה נתון לשליטתו הבלעדית.

היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר .4

mdעצם העובדה שאנו מבצעים השוואה של ה–מועד החתימה 
המחושב מאפשר לנו לזהות שינויים שקרו md-הבפועל מול

כלומר במרחב (בדרך מהרגע שהוא יצא מהמחשב השולח 
.) ועד למחשב המקבלהאינטרנט

חתימה אלקטרונית מאושרת זו חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר 
גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות 

ביצע ra-מאשר גורם החתימה המזהה אותה. עצם העובדה ש
בדיקה שכל אחד מהצדדים לעסקה קיים, בדק לו זכויות חתימה 

והנפיק לו את המפתחות באמצעות תעודות אלקטרוניות. 
לחוק קובע שאם נדרשה לפי חיקוק חתימתו של אדם על 2סעיף 
על רצפט רפואי, או חתימות על רופא חתימה של למשל (מסמך

רישה זו לגבי מסמך שהוא מסר , ניתן לקיים ד)וזה, תצהיר ועודח
אלקטרוני באמצעות חתימה אלקטרונית ובלבד שהיא חתימה 

אלקטרונית מאושרת. 
קובע שמסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית 3סעיף 

מאובטחת יהיה קביל בכל הליך משפטי ויהווה ראיה לכך 
שהחתימה היא של בעל אמצעי החתימה ושהמסר האלקטרוני הוא 

על ידי בעל אמצעי החתימה. זה שנחתם 
א אומר שפלט של מסר אלקטרוני החתום בחתימה 6סעיף 

אלקטרונית מאובטחת לא יחשב בכל הליך משפטי כהעתק המסר 
.כמקורהאלקטרוני שעל בסיסו הופק אלא 

אומר שהחוק דורש מבעל אמצעי החתימה לנקוט בנהלים 7סעיף 
סבירים על מנת לשמור עליו. 

לא מסמך חתום אלקטרונית, באיזה מבין האלמנטים הבאים לתמירכאשר אביבית שולחת .35

?2שימוש בתהליך החתימה האלקטרונית של אביבית על מסמךמבוצע

HASHING /Message Digest–גיבוב .א

מפתח פרטי.ב

מפתח ציבורי של השולח.ג

RSA /PKI.ד

בתהליך החתימה בכל האלמנטים המוזכרים בתשובות שלעיל מבוצע שימוש .ה

האלקטרונית על המסמך

התשובה היא ג2
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היבטי מערכות דגש על –98-ו93(ת"ב)סיכום תקני ביקורת
המידע

93על ת"ב כלליהסבר 
(להלן "התקן" ) עוסק בהבנת הגוף המבוקר וסיכוניו (אלה העלולים לגרום להצגה 93תקן ביקורת 

מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, בין שמקורם בטעות או בין שמקורם בהטעיה), והוא מתבצע 
של הביקורת. התקן קובע באילו נושאים להתעמק ואיזה נהלים יש לנקוט בשלב התכנון בשלב 

כדי להבין את הסיכונים במבוקר, והשלכותיהם על קביעת תוכנית הביקורת המתוכננת התכנון, ב
אצל אותו מבוקר. 

כי לאחר שיכנס לתוקפו תקן ביקורת 1. בתקן נקבע בסעיף 1.1.07- נכנס לתוקף החל מה93תקן 
) 1.1.09-"נוהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו" שנכנס לתוקף ב-98נוסף (תקן ביקורת 

("הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת מידע ממוחשבת" ) וגילוי 66יבוטלו גילוי דעת 
, בוטלו 66- ו80, גילויי דעת 1.1.09-("הערכת סיכונים ובקרה פנימית"). כלומר החל מה80דעת 

. 98- ו93ותקני הביקורת הרלוונטיים כיום הם 

?מהו ניהול סיכונים

יכונים כולל שני מסרים מרכזיים: קיימים סיכונים בתהליך או בפעילות כלשהי המושג ניהול ס
וכן, ניתן לנהל סיכונים אלו. מושג ניהול הסיכונים כולל את התהליכים הבאים:

 בתהליך זה מזהים מקורות סיכון, נערך סיווג של תרחישים –סיכוניםומיפוי הזיהוי
אפשריים ונוצרת רשימת סיכונים פוטנציאלים.

 של הסיכונים וכמותי ניתוח איכותי
פגיעה –קיימים אירועים שקשה לחשב באופן כמותי את מידת השפעתם –איכותיניתוח

במוניטין של החברה כתוצאה מבורג בגבינה של חברה המייצרת גבינות, או צילום 
חתולים האוכלים מוצרים הנמכרים באחת מרשתות המזון.   

תהליך זה עוסק בסיכונים שניתן לחשב עבורם הסתברות –של הסיכונים כמותיניתוח
ל שקלים. לדוגמא איחור שיקרו וכן ערך של תוחלת הנזק ולבטאה ביחידות כמותיות ש

באספקת מוצר ללקוח, אם יש סעיף עונשי בחוזה ניתן לכמת סיכון זה

סיכונים, מדידה ובקרתתכנון תגובה
תהליך זה עוסק בפיתוח צעדי תגובה לגורמים ולאירועים בדרגת סיכון –תכנון תגובה

השפעת הסיכון, גבוהה, בינונית. צעדי התגובה יכולים להיות: הימנעות מסיכון, הקטנת 
קבלת הסיכון, תכנון הערכות לחירום, ביטוח

מתן תגובה לאירועים הקורים בפועל ועדכון תוכנית ניהול –מדידה ובקרת סיכונים
הסיכונים.

מהם נהלים להערכת סיכונים, בדיקות בקרה (ציות) ונהלים מבססים? 

24ס' 98, ת"ב 7ס' 93, ת"ב 19ס' 82בהתאם לת"ב –תשובה
אלו הם נהלי ביקורת בהם נוקט המבקר על מנת להשיג הבנה אודות  –נהלים להערכת סיכונים 

הגוף המבוקר וסביבתו, וזאת על מנת להעריך את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית ברמת 
קבע את הנהלים להערכת הסיכונים: בירורים עם , 93בת"ב 7סעיף . הדוחות הכספיים והמצגים

נהלים אנליטיים, התבוננות ובדיקהההנהלה ואחרים, 

נהלים מבססים אלו הם נהלי הביקורת המתבצעים לשם השגת ראיות ביקורת ביחס לכך שאין 
בדיקות –הצגה מוטעית מהותית ברמת המצג בדוחות הכספיים. בדיקות אלו הינן משני סוגים 

לאימות עסקאות או יתרות, נהלי סקירה אנליטית.
ות (בנקים, לקוחות), בדיקת התפתחות לאחר תאריך מאזןאישורי יתר–דוגמא 

מרכיבים, כאשר המרכיב הראשון לא תמיד 2מכילה ת פעולת הבקרה)  ות בקרה (או בדיקובדיק
נבדק, כדלקמן:  

וזאת , 113- ו101, 54,55סעיפים93הערכה זו נעשית במסגרת ת"ב –הערכת תכנון הבקרה .א
–סיכונים. (בפרויקטי סוקס זה נקרא שלב התיעוד על ידי יישום נהלים להערכת 

Documentation( . בקרת –לגבי בקרה שבאה לצמצם סיכון משמעותי רק הערכה זו נעשית
מפתח.  
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. (בפרויקטי סוקס זה 22-47סעיפים 98נעשה במסגרת ת"ב –בדיקת אפקטיביות הבקרה .ב
.)Testing–נקרא שלב הבדיקות 

דוגמא: קיים נוהל סמכויות חתימה בחברה והוא קובע שבכל הזמנת רכש יחתמו שני מורשי 
חתימה. בדיקת בקרה על הנושא תהיה לקחת מדגם של הזמנות רכש בחודש מסוים ולוודא 

האם בכל ההזמנות יש שתי חתימות. 

?)fficiencyE( ליעילות ) ffectivenessE( מה ההבדל בין אפקטיביות 
: מידת השגת המטרות, היעדים והתפוקות.אפקטיביות

: יחס תשומות / תפוקות. שימוש "חכם" במשאבים.יעילות
וכו') בדרך הכי כדאית נושמשאבי אמנהל יעיל ידע לנצל את המשאבים שיש לו (זמן, תקציב, 

לארגון.
מנהל אפקטיבי ישיג את המטרות שהוצבו לפניו, אך לאו דווקא בדרך היעילה ביותר.

)?Assertions( מצגי הנהלהאו מצגמה משמעות המושג 
(ראיות ביקורת) כדלקמן:82בת"ב 16-17מושג זה הוגדר בסעיפים 

אפשריות בסעיף בדוח הכספי (לרבות הביאור טעויותמצג או מצגי הנהלה אלו הם סוגים של 
. בתכנון הביקורתשבהם ניעזר המבקר שלו)

תקפות, שלמות, חתך, רישום –בתקופה המבוקרתבסוגי עסקאותמצגים או טעויות .1
(דיוק הסכום, מיון לחשבון הנכון)

קיום, - (נכסים, התחייבויות והון עצמי) לתום תקופהביתרות חשבוןמצגים או טעויות .2
זכויות ומחויבויות (המבוקר מחזיק בזכויות /שולט בנכס, המחויבות הם רק של 

(כל הנכסים, התחייבויות והון עצמי שהיו צריכים להירשם, אכן המבוקר), שלמות
, מדידהנרשמו)

תקפות (התרחשות), זכויות ומחויבויות (אירועים, –לגבי הצגה וגילוימצגים או טעויות.3
שלמות, עסקאות ונושאים אחרים שניתן להם גילוי, התרחשו והם שייכים למבוקר), 

הצגה (המידע הכספי מוצג ומתואר כיאות והגילויים ברורים). 

מהו תהליך ביצוע ביקורת? 
חמישהרת סעיף בודד) כולל כל החברה או במסג–תהליך ביצוע ביקורת (כל סוג של ביקורת 

עיקריים: שלבים 
שלב התכנון

תוכנית > -- תוצר –והערכת הסיכונים , סקר הבקרה הפנימיתהיכרות עם הגוף המבוקר.1
)לתקני הביקורת והדיווח ועוד9, תקן 86, 93, 92, 91יישום ת"ב (הביקורת

שלבי ביצוע הביקורת 

אימות תשובות החברה לגבי שאלון סקר –)ועוד92, 86, 82, 98ת"ב (בדיקות בקרה.2
הבקרה הפנימית וכן בדיקות שנערכו לגבי נושאים שבהם הנהלים המבססים לא עזרו כפי 

. 98שפורט בת"ב 

בדיקת כל סעיף מהותי בדוח הכספי וכן –)ועוד92, 86, 82, 98ת"ב (נהלים מבססים.3
98נושאים נוספים שהוזכרו בת"ב 

שלבי סיכום הביקורת 

)66סעיף –98ריכוז ממצאים והסקת מסקנות (ת"ב .4

במידה והתגלתה חולשה –)105, 104, 103, 72, 102, 99, 90ת"ב השפעה על חוות הדעת (.5
, יש לתת חוות דעת שלילית 104, 103מהותית על הבקרה הפנימית כאמור בתקני ביקורת 

בדוח על הבקרה הפנימית. 
כמותי המבחן הראיות ביקורת נאותות ומספיקות (השיג המבקר לאשאם קובע98בת"ב 72סעיף 

יו לנסות להשיג ראיות ביקורת נוספות. אם המבקר לא יוכל ), על82איכותי של תקן ביקורת הו
. 72להשיג די ראיות ביקורת נאותות ומספיקות, עליו להימנע, או להסתייג כאמור בת"ב 
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93הנושאים בהם דן תקן
מערכות מידע-נושא שישי וכן )3סעיף כפי שפורטו בנושאים מרכזיים (התקן עוסק בחמישה 

נושאי התקן 5) והוא מפוזר בסעיפים שונים בתקן. להלן נפרד(שלא מוזכר בפירוש כנושא
:3שהוזכרו בפירוש בסעיף 

סבר על נהלים להערכת סיכונים ומהם מקורות המידע אודות הגוף המבוקר וסביבתו, ה.א
1כולל נספח –6-19ימית שלו. סעיפים לרבות הבקרה הפנ

חלק זה כולל הסברים לגבי נוהלי הביקורת שעל רו"ח לנקוט על מנת להשיג הבנה של הגוף 
המבוקר ובעיקר לגבי אותם סיכונים העלולים לגרום להצגה מוטעית מהותית (לצאת מהדוח 

לה ואחרים, נהלים קבע את הנהלים להערכת הסיכונים: בירורים עם ההנה7הכספי). סעיף 
אנליטיים, התבוננות ובדיקה.

2כולל נספח 20-99–השגת הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו .ב
נושא זה מחייב את המבקר להבין היבטים ספציפיים של הגוף המבוקר וסביבתו, וכן 

עית מהותיתאת הסיכונים להצגה מוטמרכיבים של הבקרה הפנימית במטרה להבין

מפרט את הנושאים שלגביהם יש להשיג הבנה כדלקמן: 20סעיף 
גורמים ענפיים וגופים מפקחים.1
אופיו של הגוף המבוקר לרבות המדיניות החשבונאית שאומצה.2
יעדים ואסטרטגיות והסיכונים העיסקיים הקשורים שעשויים להביא להצגה מוטעית .3

מהותית 
מדידה וסקירה של הביצועים הכספיים של הגוף המבוקר .4

הסעיפים מבהירים שמדידת ביצועיה הכספיים של ההנהלה, על ידי –35-40סעיפים 
גורמים פנימיים (דירקטוריון) וחיצוניים (אנליסטים) יוצר לחץ על ההנהלה. ואם 

מדובר בלחץ לא סביר, קיים סיכון. 
בקרה פנימית.5

2נספח וכן41-99סעיפים 
שהיא רלוונטית קובע שעל המבקר להשיג הבנה אודות הבקרה הפנימית 41סעיף 

(לא נדרש להכיר את כל הבקרות התפעוליות והאחרות, אלא רק את אלא לביקורת
בקרות הדיווח הכספי) –הרלוונטיים לביקורת 

על " בקרה פנימית הינה תהליך המתוכנן ומבוצע-כמגדיר בקרה פנימית42סעיף 
א.א ) ועל ידי ההנהלה ועובדים אחרים –ידי המופקדים על בקרת העל (דירקטוריון 

בכדי לספק ביטחון סביר להשגת יעדי הגוף המבוקר באשר למהימנות הדיווח הכספי, 
הבקרה עובדת אך לא –אפקטיביות –לאפקטיביות וליעילות התפעולית (יש הבדל 

א.א)  ולציות להוראות חוקים –רה יעילה הבקרה עובדת בצו–בהכרח יעילה, יעיל 
ותקנות החלים על הגוף המבוקר. מכך עולה שבקרה פנימית מתוכננת ומבוצעת כדי 

–לטפל בסיכונים עסקיים מזוהים המסכנים את השגת כל אחד מהיעדים דלעיל" 
, אולם כפי שנראה בהמשך אימץ רק את COSO- אימץ את מודל ה93ת"ב כלומר 

שמות השכבות. חלק משינה בהתאם כספי ופלח הדיווח ה

):2קבע בקרה פנימית כוללת את המרכיבים הבאים (הפירוט שלהם בנספח 43סעיף 
סביבת בקרה.א
תהליך הערכת סיכונים בגוף המבוקר.ב
מערכת מידע, לרבות התהליכים העסקיים הקשורים לדיווח הכספי ולתקשורת.ג
קיום בקרות .ד
מעקב אחר בקרות .ה

98- ו93בת"ב ראה הרחבה בפרק הדן במערכות מידע 

במקורו הבינלאומי הוא תקן ישן יחסית הרי שהוא אימץ את מודל 93הערה: היות שתקן 
אך אם 93. כיום המודל כולל יותר שכבות מהשכבות המוצגות בתקן 1992משנת COSOה

ה מפורטת יותר של נבדוק לעומק ניווכח שהנושאים לא השתנו אלא שפשוט נעשתה חולק
אותם הנושאים.
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3כולל נספח 100-119סעיפים –זיהוי והערכת סיכונים להצגה מוטעית מהותית .ג
(שני המרכיבים הראשונים של תהליך ניהול לזהות ולהעריךנקבע כי על המבקר 100בסעיף 

–סיכונים תכנון תגובה לסיכונים, מדידה ובקרת –סיכונים, כאשר את התהליכים האחרונים 
מענה לסיכונים שהוערכו) את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית –98יטופל בתקן ביקורת 

(סוגי עסקאות, יתרות חשבון וגילוי) . לשם כך עליו: המצגיםברמת הדוחות הכספיים וברמת 
לזהות סיכונים הקשורים לדוח הכספי, לייחס את הסיכונים שזוהו לדברים שעלולים 

(נמוכה, בינונית או גבוהה) היא דרגת הסיכוניםלהשתבש ברמת המצגים בדוח, לשקול אם 
להתרחשותם של סיכונים כזו שעלולה להביא להצגה מוטעית מהותית, לשקול את הסבירות 

אלו. 
ורשימת רשימות סיכונים: רשימת סיכונים ברמת דוח כספי 2בסיום תהליך זה מופקות 

סומלו באופן ברור בכל רשימה וזאת על סיכונים משמעותייםסיכונים ברמת המצגים. כאשר 
לעסקאות משמעותיות קובע שסיכונים משמעותיים קשורים בד"כ 110ס' . 108פי סעיף 

, תדירות אותבלתי רגילות מבחינת גודל ואופי העסקעסקאות(כגון: שאינן שגרתיות
(כגון גיבוש אומדנים בחשבונאות בתנאי ולשיקול דעתת באופן נדיר) ומתרחש-ןהתרחשות

קובע שלגבי סיכונים משמעותיים, על המבקר להעריך את 113סעיף אי וודאות משמעותית). 
(בבקרות המצמצמות סיכון לא משמעותי, יושמוהאם הבקרות של הבקרות ולקבוע התכנון

אין דרישה להעריך את התכנון, אלא רק לקבוע האם הבקרות קיימות)

120-121סעיפים -תקשורת עם המופקדים על בקרת העל ועם ההנהלה.ד
בתקן על המבקר לוודא שאלה המופקדים על בקרת העל והנהלה יהיו 120כאמור בסעיף 

מודעים, מוקדם ככל שניתן, על ליקויים מהותיים בתכנון או ביישום של בקרה פנימית 
שהגיעו לתשומת ליבו של המבקר. 

122-123סעיפים –תיעוד .ה
ת הביקורת, יסודות ההבנה בתקן יש לתעד את הדיונים בין חברי צוו122כאמור בסעיף

, הסיכונים שזוהו 100שהושגה לגבי המבוקר, הסיכונים המזוהים ואלה שהוערכו על פי ס' 
113-115והבקרות הקשורות שהוערכו כאמור בסעיפים 

98הסבר כללי על ת"ב 

3-1סעיפים –מבוא 
מוטעית מהותית זוהו הסיכונים להצגה. במענה לסיכונים שהוערכותקן זה עוסק בנהלי המבקר 

התגובה . )93בת"ב 108המשמעותיים זוהו והובלטו (כאמור בסעיף סיכונים ה.93והוערכו בת"ב 
אם ישנו סיכון שהוא נקבע ש3וזאת בהתאם לסוג הסיכון. בסעיף 98לסיכונים אלו נעשית בת"ב 

התגובה ,צגואילו אם הסיכון זוהה ברמת המבמענה כוללהתגובה תהיה ,ברמת הדוח הכספי
יש לזכור שתגובה לסיכונים ברמת המצג דורשים 3. בהמשך לסעיף ברמת אותו מצגתהיה 

מענה. לשם מתן ההנדרשים נהלי הביקורת התייחסות לאופי, עיתוי והיקף 
. נוהל מבססבקרה או , כלומר האם מדובר על בדיקת סוג הבדיקהמשמעותו -אופי נוהל ביקורת

. תקופת הדיווחאו בסוף תקופת הדיווחועד ביצוע הבדיקה, במהלך מ–עיתוי נוהל הביקורת
בדק. ייה שתיגודל המדגם או האוכלוס–היקף נוהל הביקורת

98תקן ביקורת יאז,למשל במלאי,יש לזכור שאם ישנו ליקוי בבקרה פנימית ברמת המצג הבודד
, כלומר אם יתברר לנו שישנו אופי, עיתוי והיקף של נוהל הביקורת שבו ננקוטהדורש שנשנה את 

(המחסן פתוח ולכל אחד יש גישה ליקוי בבקרה הפנימית כתוצאה מבדיקת בקרה שעשינו 
יותר וזאת כדי מדגמים גדוליםועל בסוף השנהשל המלאי לנוהל מבססיש לעבור כעת חופשית), 

להניח את דעתנו לגבי ערך המלאי הנכון.

:6-4סעיפי המענה הכולל 
. מענה הכספיקבע שעל המבקר להגיב במענה כולל כאשר הוא מזהה סיכונים ברמת הדוח4סעיף 

זה מתבטא בהגברת הספקנות המקצועית של צוות הביקורת או מינוי אנשי צוות מנוסים יותר 
למשל שינוי במנג'רים וסניורים במקום סטאז'רים, או שימוש במומחים. 
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, זוהה הסיכון הבא: כל מנהלי החשבונות 93ום ת"ב נניח שבמסגרת ההבנה שהושגה בייש-דוגמא
והחשב, הינם עובדים חדשים שעבורם החברה המבוקרת היא מקום העבודה הראשון שלהם. 

(יכולה להיות טעות בכל אחד מסעיפי הדוח כתוצאה ברמת דוח כספי סיכון זה שזוהה הוא סיכון 
, 98זה תהיה במענה כולל בהתאם לת"ב . התגובה לסיכון והוא נחשב לסיכון משמעותימסיכון זה)

כלומר מינוי אנשי צוות ביקורת מנוסים יותר, הגברת הספקנות המקצועית והגברת הפיקוח של 
השותף על צוות הביקורת. 

. בגישה משולבת ראשית בגישה משולבתאו בגישה מבססתנקבע שהמבקר יכול לנקוט 6בסעיף 
טים מה יהיה היקף הבדיקות המבססות.עושים בדיקת בקרה ולאור תוצאותיה מחלי

סעיפי המענה לסיכון ברמת המצג:
הצגה כדי לזהות שישנם מקרים בהם צריך להשתמש בבדיקת בקרותבסעיפים אלו, ובע התקן ק

) כמו סוגים מהותיים של עסקאות, 49וישנם מקרים (סעיף מוטעית מהותית ברמת המצג,
כדי לזהות הצגה מוטעית נהלים מבססים בלהשתמשיתרות חשבון וגילויים שלגביהם יש 

.98תקן ביקורת מהותית ברמת המצג, וזאת בהתאם להנחיות שנקבעו ב

: בדיקות של בקרות:22-47
קובע שיש שני מצבים שבהם עושים בדיקות של בקרות:22סעיף 

ת.ואפקטיבין צריך לבדוק שההבקרות אזי כאשר המבקר הולך להתבסס על .א

(המבחן ומספיקותהנהלים המבססים כשלעצמם אינם יכולים לספק ראיות ביקורת נאותות .ב
).82הכפול איכותי וכמותי שנקבע בתקן ביקורת 

קובע באופן קטגורי שכאשר המבקר הולך להתבסס על בקרה הוא חייב לבצע בדיקה של 23סעיף 
במספר בקרה אפקטיבית אותה בקרה כדי להשיג ראיות ביקורת נאותות ומספיקות לכך שה

,בסוף השנה כבדיקה בודדתנבדקה . כלומר אם הבקרה מועדים שונים במהלך תקופת הביקורת
תה יהשנה. כדי לדעת שהבקרה היכלאין בכך עדות שהבקרה הייתה אפקטיבית לאורך 

יש לבדוק אותה במספר מועדים שונים.,אפקטיבית לאורך כל השנה

מרכיבים, כאשר המרכיב הראשון (הערכת תכנון הבקרה, נעשה רק 2בדיקת בקרה כוללת 
לבקרות מפתח) כדלקמן:

, על ידי 113-ו101סעיפים 93במסגרת ת"ב יתנעשהערכה זו –הערכת תכנון הבקרה .1
–. (בפרויקטי סוקס זה נקרא שלב התיעוד יישום נהלים להערכת סיכונים

Documentation(

. (בפרויקטי סוקס זה 22-47סעיפים 98ב נעשה במסגרת ת"–בדיקת אפקטיביות הבקרה .2

)Testing–נקרא שלב הבדיקות 

בקרות, אזי 52בקרות לתהליך מסוים, ובפועל החברה יישמה רק 70נקבעו COSO-אם למשל ב
, עם וזאת מכיוון שהבקרה הפנימית, יש ליקוי בבקרה הפנימית של החברההתכנוןכבר ברמת 

לא מתוכננת להתמודד עם כל הסיכונים האפשריים, כי חסרים מספר הבקרות הקיימות אצלה, 
בקרות להתמודדות עם אותם סיכונים. בדיקת האפקטיביות היא הבדיקה שאותם בקרות 

בקרות פועלות באופן אפקטיבי במועדים 52, אכן פועלות באופן אפקטיבי (אותם קיימות
פה המבוקרת).הרלוונטיים במהלך התקו

של בדיקות של בקרות:אופי
:29-28סעיפים 

כאלה שישיגו בסעיפים אלו נקבע כי בעת ביצוע בדיקת בקרות, המבקר יבחר בנהלי ביקורת 
ביטחון באשר לאפקטיביות התפעולית של הבקרות. ככל שתעלה רמת הביטחון המתוכננת, כן 

ראיות ביקורת המושגות על ידי בירורים . יבקש המבקר להשיג ראיות ביקורת מהימנות יותר

, )CAAT'sאו בירורים ושימוש בטכניקות ביקורת באמצעות מחשב ( וביצוע מחדש של הבקרה
מהימנות יותר מאשר ביצוע בירורים ותצפיות בלבד. 
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ויילמדים אלו של מערכות המידע. נושאויישומיות בקרות כלליות דנים בנושאי 31-32סעיפים 
גרת ביקורת מערכות מידע.בנפרד במס

עריכת בדיקות של בקרות:עיתוי
בדיקה בודדת יכולה .נכונה ליום הבדיקה בלבדקובעים שבדיקת בקרה היא -39-35סעיפים 

המבקר רוצה להשיג ראיות ביקורת באשר אם להיות מספיקה למבקר למשל ספירות מלאי. אולם 
ביקורת המתייחסות רק לנקודת זמן מסוימת , אזי ראיות בתקופה נבדקתלאפקטיביות הבקרה 

עלולה להיחשב כבלתי מספקת והמבקר ישלים את בדיקותיו באמצעות בדיקות של בקרות 
לתקופת ת בקרה בדיקאחרות או בדיקות חוזרות על אותה בקרה. לדוגמא אם המבקר ערך

פה הנותרת שיש לאסוף ראיות ביקורת לגבי התקוקובע למשל ינואר עד מרץ, התקן ,ביניים
שאפשר להשיג ראיות 38אפריל עד דצמבר. כדי לבדוק את יתרת התקופה קובע סעיף -דהינו

ביקורת על ידי בדיקה חוזרת של בקרות למשל באוקטובר או בדיקות ביחס לפיקוח שעושה הגוף 
הוא שההנהלה לא ביצעה שום שינוי בבקרה אז המבקר יבדוק המבוקר על בקרות, כלומר אם 

קובע שאם המבקר רוצה להסתמך 39+44בינואר עד מרץ. סעיף הבדיקות שערךסתמך על להיוכל 
ש הוא יוכל להשתמש בזה בתנאי,משנה קודמתבקרהאו להשתמש בראיות ביקורת של בדיקת 

:(מצטבר)

בקרה זאת הביקורת הקודמת.אותה לא חלו שינויים ב.1

סיכון משמעותי.נועדה לשם צמצום בקרה זו לא .2

, הולך להסתמך על בקרההמבקראםקובעים ש-בדיקות בקרה משנים קודמות–43-40סעיפים 
בתקופה הנוכחית יש לבדוק אותה מחדש הרי ש,בוצע בה שינוי מאז שנבדקהשנבדקה בעבר, ו

בקרות שלא בדיקת לי שניתן להסתמך על אקובע את משך הזמן המקסימ41). סעיף 40(סעיף 
משך הזמן הזה הוא לכל היותר שנתיים, כלומר יש לחזור ולבדוק כל ביקורת שלישית. .השתנו
קובע שכאשר לא בודקים בקרה הרבה זמן (לכל היותר שנתיים) יש לשקול זאת היטב 42סעיף 

ולראות מה מצב סביבת הבקרה, מה האפקטיביות של הבקרות שכן נבדקו, בסביבת בקרה חלשה 
קובע שלגבי אותן בקרות שיש ראיות 43ר. סעיף וטדש למרות שהתקן פאולי יש מקום לבדוק מח

ורות וניתן להסתמך עליהן טביקורת שהושגו בביקורות קודמות והן לא השתנו לכאורה הן היו פ
דורש שלפחות חלק תבדוק. 43) אבל על אף האמור בסעיף זה סעיף 39(סעיף 
צמת סיכון משמעותי. מצמהבקרה ,כל שנה,קבע שיש לבדוק מחדש44סעיף 

מגבלת הזמן שהוטלה על יכולת ההסתמכות של רו"ח על בדיקות בקרה משנים קודמות, –הערה 
לא קובע בהכרח את תדירות בדיקת מערכות המידע (יש להתחשב בגורמים נוספים, כגון מהותיות 

הסעיף, כוונת ההסתמכות על הבקרה הפנימית במערכת, שינויים מתוכננים במערכת ועוד). 

הבקרהבדיקותהיקף
:47-45יפים סע

הכלל החשוב בקביעת ההיקף זה ככל שהמבקר מסתמך יותר על האפקטיביות התפעולית של 
קובע שלגבי בקרות 47ס' ).46בקרות (סעיף הכך ירחיב את היקף הבדיקות של ,בקרות

ממוחשבות, המבקר עשוי שלא להידרש להגדיל את היקף בדיקות הבקרה וזאת בשל העקביות 
עיבוד טכנולוגית המידע.המובנית בתהליכי 
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: נהלים מבססים:48-65
ברמת לזהות הצגה מוטעית מהותיתשנהלים מבססים יערכו במטרה קבעו 51-49סעיפים 

הנכללים בדוחות יתרות חשבון וגילויים, סוגי עסקאותהמצגים, ויכללו בדיקת פרטים של 
,)49בדיקה מבססת (סעיף מחייבת של עסקה, יתרה וגילוי מהותיכל סוג ). 48הכספיים (סעיף 
לתהליך סגירת הדוחותיש לערוך בדיקה מבססת מקרה,קובע שבכל 50. סעיף ללא קשר לסיכון

שכולל:

התאמת מאזן בוחן לדוח הכספי (התאמת הדוח לרישומי הנהלת חשבונות)..1
בדיקת פקודות סוף שנה כגון הוצאות הפחת, פקודת איחוד, עתודה לפיצוים וכו'. .2

, מחייב בדיקה מבססת. 93קובע שסיכוי שהוערך כ"סיכון משמעותי" בתקן ביקורת 51סעיף 

55-53סעיפים -הנהלים המבססים אופי
ישימים יותר לעסקאות בעלות נפח גדול שניתן לחזות את מגמתן נהלים אנליטיים מבססים

תהיינה הולמות יותר ביחס ליתרות חשבון. בדיקות של פרטים (בדיקות פרטניות)לאורך זמן. 
לעיתים יהיה זה הולם יותר לערוך שילוב של השניים (נהלים אנליטיים ובדיקות של פרטים). 

, אם הבקרות הקיימות, אם בכלל, על יגדלהביטחון בתוצאות נהלים אנליטיים מבססים שיושמו 
לומר שילוב של בדיקת בקרות המידע המשמש בביצוע הנהלים האנליטיים, הם אפקטיביות. (כ

ונהלים אנליטיים מבססים)

62-56סעיפים -הנהלים המבססיםעיתוי
יש לערוך אזי ), למשלקובע שאם ערכנו בדיקה מבססת בתאריך ביניים (ינואר עד אפריל56סעיף 

בנסיבות בה מזהה המבקר בדיקות מבססות או בדיקה משולבת על יתרת התקופה (עד דצמבר).
). 59סיכון לתרמית, יש לערוך את הנהלים המבססים בתום תקופת הדיווח או סמוך אליה ( סעיף 

במידה והתגלתה טעות בעסקאות או ביתרות שנבדקו, ירחיב את נוהלי הביקורת לגבי התקופה 
קורת שהושגו ). לגבי שימוש בראיות בי61שנותרה או שיחזור על אותן בדיקות בשנית (סעיף 

נקבע שבדרך כלל, לא ניתן –) 62באמצעות שימוש בנהלים מבססים בתקופות קודמות (סעיף 
להסתמך עליהם ויש לבצע בדיקה מחדש למעט חריגים כגון חוות דעת משפטית ביחס לביטחונות 

שניתנה בתקופה קודמת, ולא נעשה בהם כל שינוי בתקופה הנוכחית. 

64-63סעיפים –ים עריכת הנהלים המבססהיקף
ככל שיגדל הסיכון להצגה מוטעית מהותית, כך יורחב היקף הנהלים המבססים. מאחר שבסיכון 
להצגה מוטעית מהותית נלקחות בחשבון הבקרות הפנימיות, ניתן להרחיב את היקף הנהלים 
המבססים כתוצאה מקבלת ממצאים בלתי משביעי רצון מבדיקת האפקטיביות התפעולית של 

רות. בעת תכנון בדיקות של פרטים (בדיקות מבססות פרטניות ולא נהלים אנליטיים) יש הבק
לחשוב על היקף המדגם במונחי גודל המדגם המושפע מהסיכון להצגה מוטעית מהותית. 

טעות מסוג הצגה–נאותות ההצגה והגילוי –65סעיף 
או נהלים מבססים), כדי להעריך המבקר ליישם נהלי ביקורת (בדיקות בקרה קובע שעל 65סעיף 

האם ההצגה של הדוחות הכספים, לרבות הגילויים הנדרשים, הם בהתאם למסגרת הדיווח 

ישראלי וכו'. GAAP, תקנות ניירות ערך, IFRSהכספי (

הערכת נאותות ראיות הביקורת שהושגו וכמותן המספקת–72-66סעיפים 
ריכוז - בתהליך ביצוע הביקורת 5- ו4(שלבים קובעים שבסיום הביקורת 70-ו66פים סעי

) על רואה החשבון לבדוק האם בהתבסס על , השפעה על דוח המבקרממצאים והסקת מסקנות
האם הסיכון להצגה מוטעית מהותית בדוח ירד לרמה , נהלי הביקורת שיישם ועל הראיות שאסף

נמוכה ומקובלת.
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תיעוד-ב 73-73סעיפים 
מדברים על חשיבות התיעוד, ודורשים מהמבקר לתעד את המענה הכולל שניתן א 73+73סעיף 

וכן את נהלי הביקורת שיישם ביחס להצגה מוטעית מהותית ברמת ,לסיכונים ברמת הדוחות
,שאם המבקר מתכנן להשתמש בראיות ביקורת משנה קודמתנקבע בסעיפים אלו. עוד יםהמצג

לה האם חלו שינויים בבקרה, האם לא חלפו שנתיים עליו לתעד את הבדיקות שערך ביחס לשא
א שהמבקר חייב לתעד את הבדיקה 73קובע סעיףואם זו לא בקרה שמצמצמת סיכון משמעותי. 

לרשומות המבססת שעשה על תהליך הסגירה של הדוחות בחלק שחל על התאמת הדוח הכספי 
.)מאזן בוחןהחשבונאיות (כרטסת, 

. עם כניסתו לתוקף בוטלו 1.1.09-תקן זה נכנס לתוקף ב–וביטוליםתחילה –74-75פיםסעי
. 80-ו66ת"ב 

98- ו93ביקורת נימערכות המידע בתק

ניםהקדמה לתק

(היכרות עם הגוף כפי שהוזכרו לעיל תהליך הביקורת המסורתי כולל את חמשת השלבים 
מסקנות והשפעה על דוח המבוקר, בדיקות בקרה, נהלים מבססים, ריכוז ממצאים והסקת 

המבקר).

) דומה לתהליך Information Technology Audit(מידעטכנולוגיותביקורת ביצוע תהליך 
הביקורת המסורתי, בהתאמות הנדרשות, והוא נראה כדלקמן:

שלב התכנון

–, בקרה פנימית (ובעיקר סקר הבקרות הכלליות הבנת טכנולוגיות המידע בגוף המבוקר.1

ITGCכת סיכונים, ראיות ביקורת וגיבוש תוכנית ביקורת), הער
אודות סביבת המיחשוב, אסוף מידע לוהכרות עם הגוף המבוקרבשלב זה על המבקר לבצע 

, וזאת באמצעות בירורים עם ההנהלה ואחרים, תצפיות ומילוי הנוגע לתוכנית הביקורת

ITGC(Information Technologyשאלון בדבר הבקרות הכלליות  General Controls) –
כולל, בין היתר, את הבאים:ה

תפקידים אגף מערכות המידע, לרבותמחלקת/ל שארגוני מבנה -סביבת המיחשוב

נהלי כישוריהם ומידת מיומנותם ו), IT- וסמכויות של עובדי טכנולוגית המידע ( עובדי ה

רשתות ובסיסי סוגי החומרה (לרבות , )IT)Information Technology-העבודה של ה
נתונים), תוכנות היישומים (אבחנה וזיהוי של תוכנות מדף ותוכנות ייעודיות) ומערכות 

, זרימת הנתונים בין המערכות ההפעלה, סביבות וטופולוגיות המחשוב, שיטות העיבוד
(ממשקים) המשפיעות על הדיווח הכספי, השיטות והתקופות לשמירת הנתונים

לרבות האם מתוכנן פיתוח של יישומים , של מערכות מידעפיתוח ותחזוקהרכש והלי נ
חדשים או שינויים ביישומים קיימים. 

והן ביישומים(רשתות, מסדי נתונים) הן במערכות התשתית –אבטחת מידע לוגית .
אבטחה זו כוללת הן בקרת הגישה והן בקרות על הפרדת התפקידים. 

 לרבות נוהלי חדר המחשב, ציודי המחשב, אבטחת מידע פיזית על –חדר המחשב ותפעולו
וקיומה של תוכנית לשעת חירום להלכה ולמעשה וכן תפעול שוטף של חדר גיבויים 
המחשב. 

, מעריך המבקר את סיכון הבקרה ITGC-לאור המידע שנאסף והתשובות שנתקבלו לגבי שאלון ה
)ועוד93,82תוכנית ביקורת (ת"ב ומגבש את והסיכון המובנה 
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שלבי ביצוע הביקורת 

ITGCת בדיקת אפקטיביות תפעולית של הבקרות הכלליות ( ובדיקות בקרה הכוללביצוע .2
Testing וביצוע בדיקות בקרה על הבקרות ביישומים וזאת באמצעות טכניקות ביקורת (

) לבדיקת בקרות.CAAT'sבאמצעות מחשב ( 

) לנהלים CAAT'sת מחשב ( נהלים מבססים באמצעות טכניקות ביקורת באמצעוביצוע .3
מבססים.

שלבי סיכום הביקורת 

)66סעיף –98ריכוז ממצאים והסקת מסקנות (ת"ב .4

במידה והתגלתה חולשה מהותית על –)103-109, 72, 102, 99, 90ת"ב השפעה על חוות הדעת (.5

, 103כאמור בתקני ביקורת )ITGC-, למשל בבקרות הכלליות (בקרות ההבקרה הפנימית
, יש לתת חוות דעת שלילית בדוח על הבקרה הפנימית. 104

כמותי המבחן הראיות ביקורת נאותות ומספיקות (המבקר לא השיג שאם קובע98בת"ב 72סעיף 
יו לנסות להשיג ראיות ביקורת נוספות. אם המבקר לא יוכל ), על82איכותי של תקן ביקורת הו

. 72ביקורת נאותות ומספיקות, עליו להימנע, או להסתייג כאמור בת"ב להשיג די ראיות

, יש להבין את עולם הבקרות, כפי שיתואר IT-לפני שניכנס לכל אחד משלבי ביצוע ביקורת ה
להלן.
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הסבר לתרשים הבקרות

בתרשים האמור רואים שישנם סוגים שונים נוהלי החברה. ציות לתפקידן של הבקרות הוא לוודא 

של בקרות: מגלות, מונעות ומתקנות, בקרות כלליות ובקרות יישומיות (ממוחשבות וידניות) 

הפועלות בשלבי הקלט, העיבוד והפלט. 

להלן הסבר מפורט לגבי כל סוג של בקרה: 

סוגי בקרות

מורשית ומדווחת עליה. בקרה המגלה את התקלה/ הטעות/ או הפעולה הבלתי: בקרה מגלה.1
זוהי בקרה המגלה, למשל, את הטעות, אך מאפשרת את קבלת הנתון השגוי לתוך המערכת. 

בקרה המגלה/מאתרת/מנסה לאתר טעויות /תקלות/ או פעולות בלתי מורשות, : בקרה מונעת.2
ולמנוע את התרחשותן. 

דוגמא: מערכת דורשת הקלדת מספר תעודת זהות. בעת הקלדת תעודת הזהות, בקרה 
יישומית הקרויה "ספרת ביקורת" זיהתה שספרת הביקורת שגויה. במצב כזה יש שתי 

אפשרויות. 

שימוש בבקרה מגלה: תתריע על ת.ז שגויה אבל תאפשר לקבל את תעודת הזהות השגויה, )א
. , במסגרת דוחות שגוייםהמערכתותטפל בכך בשלב מאוחר יותר של

שימוש בבקרה מונעת: המערכת מגלה את תעודת הזהות השגויה ומונעת אפשרות )ב
להתקדם לשדה הבא עד אשר לא מתקנים את שדה תעודת זהות. 

בקרה מונעת היא בהכרח בקרה מגלה, אך בקרה מגלה אינה בקרה מונעת. 

לדוגמא, בוורד כתיבת .תקנת בעצמה: בקרה המזהה או מגלה את הטעות ומבקרה מתקנת.3

. בקרה מתקנת היא בהכרח בקרה מגלה, אבל בקרה Jerusalem-תשונה לjerusalemהמילה 
מגלה היא לא בקרה מתקנת.

יישומיותרלוונטי רק לבקרות -קלט, עיבוד ופלט –3עיתוי (מועד) הבקרה

קלט יכול להגיע למחשב באמצעות הזנת נתונים ידנית באמצעות מקלדת, או רישום על : קלט.1

מסך מגע, או סריקה של דף נייר, קליטת קבצי נתונים, צליל, דיבור או וידיאו, בחירה על ידי 

עכבר, ועוד. בקרות קלט אלו הם בקרות העוסקות בבדיקת דיוק, שלמות ואבטחת המידע 

במערכות המידע, הם בקרות קלט). בשלב הקלט (רוב הבקרות 

שדהברמת בקרות 

כלשהי בטבלה יכול להיות שדה שהוא נומרי (שדה המכיל רק ספרות / שדה השדה ברשומה

ספרות, אותיות וסימנים אחרים), שדה –נומרי ( שדה המכיל את כל התווים -מספרי), אלפא

). dd/mm/yyתאריך ( 

בקרת גלישה

וים של תווים. אם כמות התווים שאותה נדרש המחשב לאחסן לכל שדה הוגדר גודל מס

בשדה, גדולה מגודלו של השדה, אזי בשדה יאוחסן מספר שונה / "מקוצץ" מהמספר 

שהיה אמור להיכנס. כדי למנוע זאת, מפעילים את בקרת הגלישה, שלא תאפשר קבלת 

תווים, 10להקליד תווים. ניסיון 9-הנתון השגוי. דוגמא: גודלו של שדה ת.ז נקבע ל

תגרור הודעת שגיאה של בקרת הגלישה.

על הספר "מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות" של יהודה בחלקו מבוסס נושא זה (עיתוי הבקרה) 3
8אורבך בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג, יחידה 
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בקרת טווח

ניתן להגדיר, בשדה מסוים, כי הערכים המספריים שבשדה יהיו בטווח מסוים. הזנת ערך 

שנים. 15-90מחוץ לטווח שנקבע, לא תתאפשר.  לדוגמא: טווח גילאי העובד יהיה בין 

וכו'.1-12, חודשים 1-31שדות תאריך יהיו ימים 

ספרת ביקורת

ספרת ביקורת היא ספרה המתווספת למספר ומהווה תוצאה של חישוב מסוים. לדוגמא 

ספרת ביקורת של תעודת זהות מחושבת כדלקמן:

רושמים את תעודת הזהות (ללא ספרת ביקורת).א

לפי העניין 2או 1מכפילים כל ספרה ממספר הזהות בספרה שמתחתיה, .ב
תמיד).1(מתחילים עם 

ומעלה, 10מחברים את תוצאות ההכפלה, במידה שתוצאת הכפל הייתה .ג
מחברים את ספרת היחידות עם העשרות.

את סיכום התוצאות מפחיתים ממספר העשרות השלם הגדול מהתוצאה. .ד
ההפרש הוא ספרת הביקורת.

05876024-0דוגמא: ת.ז 

0 5 8 7 6 0 2 4

X 1 2 1 2 1 2 1 2

0+ 1+0 8+ 1+4 6+ 0+ 2+ 8=30

40-30=0

ספרת הביקורת היא אפס. 

שדות חובה

שדה חובה הוא שדה שחובה להזין אליו תוכן כלשהו, אחרת לא ניתן להזין את הרשומה 

למחשב. ניתן לקבוע כי שדה/שדות ברשומה המוקלדת למחשב יהיו שדות חובה בעוד 

אם לא יוזן שיתר השדות באותה רשומה לא יהיו שדות חובה. לדוגמא במערכת שכר,

שכר ברוטו, לא ניתן יהיה לחשב שכר לאותו עובד, לכן שדה זה יוגדר כשדה חובה. 

)Defaultברירת מחדל (

ערך שנקבע, שאותו המשתמש יוכל לשנות. לדוגמא ת כהמערמהשדה יקבל אוטומטית 

שדה תאריך ערך בהזנת פקודת יומן, שמקבל כברירת מחדל את שדה תאריך האסמכתא. 

ברמת רשומהת בקרו

אלו הם בקרות הפועלות ברמת הרשומה ולא ברמת השדה הבודד כמו קודם. 

סבירות קשר בין שדות

כאשר מזינים רשומה מסוימת, לעיתים ישנו קשר בין השדות, המקיים תנאי/חוק/קשר 

כלשהו. לדוגמא קידומת למספר טלפון של מדינה, צריך להתאים לשם המדינה (למשל 

צרפת וכו').–0033לארה"ב, זה קידומת 001

מספר סידורי עולה לרשומה

על פי הוראות ניהול ספרים, כל תנועה בהנהלת חשבונות, צריכה לקבל מספר, שהוא 

מספר רציף. לכן כל רשומה חדשה, תקבל מספר חדש, עוקב מהמערכת. 

194



ברמת קובץבקרות 

/גירסאבדיקת שם

לכל קובץ יש שם. כאשר תוכנה מסוימת ניגשת לקובץ, יש לוודא ששמו של הקובץ תואם 

קבצי נתונים מתעדכנים כל הזמן. לקובץ יתרות כמו כן לשם הקובץ שהתוכנה צריכה. 

מיום קודם, התווספו תנועות של היום ונוצר קובץ יתרות חדש. לכן תפקידה של בקרת 

לקובץ בשמו הנכון, אלא גם לגרסא העדכנית שלו. הגרסא לוודא לא רק שהתוכנית פונה 

ייחודיות לעיבוד אצווהעיקריות בקרות 

 סיכום הערך הכספי בחובה ובזכות (בש"ח, בדולר וכו') או –בקרת סכומים וכמויות
בכמויות של יחידות במערכת המלאי למשל (סה"כ סיכום כמות היחידות של פריט 

מסוים) 

 סיכומי סרק–hash totals– נוסף לסיכום הערכים הכספיים, ישנם שדות ברשומה
שסיכומם חסר משמעות מלבד בדיקה שהאירועים נקלטו במלואם. למשל סיכום 

מספר החשבון בהנהלת חשבונות, או סיכום מספרי החשבוניות.  

הבקרות בשלב העיבוד כוללות: בקרות ב: יחידת העיבוד המרכזית, במערכת : עיבוד.2

ון הפנימי והחיצוני, יצירת נתיבי ביקורת ובקרות ייחודיות לעיבודי אצווה.  ההפעלה, בזיכר

ביחידת העיבוד המרכזית, במערכת ההפעלה, בזיכרון הפנימי והחיצונייצרן בקרות 

 הבקרות ב–בקרות ביחידת העיבוד המרכזית-CPU בד"כ אמינות וכוללות מגוון
עשיר של בקרות שנועדו למנוע שגיאות ולתקנן, לטפל בשגיאות בסביבה מרובת 

מעבדים, נותנים לכולם לבצע את אותם פקודות, ובסוף התהליך 3מעבדים (אם יש 
משווים את הפלט של כולם, אם התוצאה זהה בשניים, אנו מניחים כי שני מעבדים 

יאה אירעה במעבד השלישי), בקרת זמנים (הפסקת תוכנית אלו פעלו כראוי והשג

) ועוד.  LOOP-שנכנסה ל

 חורים" שמשאירים יצרנים –כניסה ב"דלת אחורית" –בקרות במערכת ההפעלה"
ואנשי תמיכה, במערכת ההפעלה לשם תמיכה במערכת. הבקרה מוודאת שלא 

ות מרחוק ללא מנצלים חורים אלו בצורה לא מורשית, בקרות למניעת השתלט
הרשאה, בקרות למניעת החדרת סוסים טרויאנים ווירוסים. 

 בקרות אלו נועדו לאתר ולמנוע תקלות. הזיכרון –בקרות בזיכרון הפנימי והחיצוני
הפנימי כולל שטחים שהוקצו מראש למערכת הפעלה, תכניות יישום ולנתונים. 

ים אותם (לדוגמא מנגנוני הבקרות מגינות בפני היווצרות שגיאות בכל שטח, ומתקנ
איחוי והתראה על שטח לא תקין בזיכרון) וכן מונעים גישה של גורם לא מורשה 
לשטחים שונים בזיכרון, כך שניתן להגביל למשל תוכנית יישום מסוימת לגשת לשטח 
זיכרון מסוים בלבד.  לעיתים השטח שהוקצה בזיכרון הפנימי ליישומים, אינו מספיק 

חסון נוספים. לשם כך קיימת בקרת הזיכרון הוירטואלי שהופכת ונדרשים שטחי א
שטחי אחסון בזיכרון החיצוני כשטחי אחסון השייכים לזיכרון הפנימי. 

בקרות ליצירת נתיבי ביקורת

נתיב ביקורת הנו האמצעי שבעזרתו ניתן לראות את הקשר בין העסקה לבין דרך רישומה 
)4.4(ראה גם סעיף בספרי החברה. נתיב זה נחלק ל: נתיב ביקורת חשבונאי ותפעולי 

מראה את הנתיב החשבונאי, שלב אחר שלב, -נתיב ביקורת חשבונאינתיב ביקורת חשבונאי
ד למסמכי המקור שיצרו את אותו רישום. נתיב זה נעשה על מהרישומים במערכת הכספים וע

ידי שימוש ברישום מספרי מנות, מספרי אסמכתא, תאריך רישום ועוד. נתיב הביקורת 
היתרות בדוחות הכספיים ולהגיע אל מסמכי המקור החשבונאי מאפשר להבין את הרכב 

שיצרו אותם.
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ומר את כל השלבים והתהליכים שעברה מראה את הנתיב התפעולי, כלתפעולי נתיב ביקורת 
תנועה בתוך מחזור העיבוד (קלט, עיבוד ופלט) במערכת. המטרה של הנתיב התפעולי היא 
לשמור תיעוד לצרכי טיפול בתקלות (אם תנועה השתבשה נוכל לראות מה קרה איתה עד רגע 

מן תנועות התקלה), איתור פעילות של משתמשים ועוד. נתוני הנתיב התפעולי נשמרים ביו

log את פירוט המשתמשים שהתחברו לרשת הפנימית מכיל . למשל יומן האירועים של הרשת
.ולרשת, באיזו שעה, ולאיזה קבצים ניגשו, מאיזה עמדה התחברבארגון

ייחודיות לעיבוד אצווהעיקריות בקרות 

Run to Run Controls/ Totals–בקרות סיכומי תהליך 

) בלבד. בדיקה זו משמשת לאיתור רשומות חסרות או Batchמתאים לעיבודי אצווה ( 

). בכל ריצה מפיק runשהתווספו בטעות לתהליך. כל שלב של עבודת המחשב נקרא ריצה (
המחשב רשומת סיכום לקובץ שעליו הוא רץ, ומשווה אותו לרשומת הסיכום לפני הריצה 

בתוספת רשומת הסיכום של הריצה. 
תהליך עיבוד (לפני ריצה): קובץ מאזן בוחן לפני עיבוד, וכן קובץ לפניקבצים 2דוגמא: ישנם 

פקודות יומן, שאותו רוצים להוסיף לקובץ מאזן הבוחן לפני עיבוד, כך שנקבל, לאחר העיבוד, 
קובץ מאזן בוחן, המכיל את הסיכום של שניהם. בקרת סיכומי התהליך, מחשבת לכל קובץ, 

יבוד, רשומת סיכום (יכולה לכלול את שלושת הסוגים, סכומים כספיים, סיכומי סרק לפני הע
ומספר רשומות). לאחר העיבוד מייצרים רשומת סיכום לקובץ אחרי ומשווים את תוצאותיו, 

כדי לוודא שכל התנועות עובדו כהלכה.

לאחר עיבודמאזן בוחן לפני עיבודמאזן בוחן 

סכוםסכוםמס' חשבוןמס' חשבוןסכוםסכוםמס' חשבוןמס' חשבון

זכותחובהזכותחובהזכותחובהזכותחובה
3311100.003311600.00
331250.00331290.00
331310.00331310.00
331450.00331450.00
33331,090.0033331,690.00

4001600.0040011,140.00
4444700.0044441,300.00

רשומת 
-סיכום 
16,583.008,445.001,300.001,300.00סה"כ

רשומת 
-סיכום 
16,583.008,445.002,440.002,440.00סה"כ

לפני עיבודקובץ תנועות יומן 
סכוםסכוםמס' חשבוןמס' חשבון

אסמכתאתאריךזכותחובהזכותחובה
331150001/01/201112
33124001/01/201112

400154001/01/201112
3333444460060001/03/201113

רשומת 
סיכום 

9,956.008,445.001,140.001,140.00162,235.0049.00סה"כ-
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פלט נוצר לאחר ביצוע תהליכי קלט ועיבוד. הפלט יכול להיות ל: נייר, מסך : פלט.3

מחשב/טלוויזיה, מענה קולי לשיחת טלפון, או יצירת קובץ וידיאו קליפ או תמונה ועוד. 

הפלט כוללות : בקרת אבטחת מידע פיזית ולוגית ובקרות ייחודיות לעיבודי אצווהבקרות 

בקרת אבטחת מידע פיזית ולוגית

בקרות הדפסה

רק מי שמורשה להפיק את הפלט יוכל להפיק אותו. מטרה זו תושג באמצעות שימוש במתן 

הרשאות גישה למורשים בלבד. 

אבטחת מידע פיזית בשלב הפלט

שימוש באמצעים להסתיר מידע סודי בפלטים על ידי הסתרתם (למשל נייר כימי בתלוש 

שכר). ציון המילה סודי על מסמכים אלו, והגדרה קפדנית של הגורם הרשאי להפיק מידע זה. 

שימוש במגרסות על מנת להשמיד פלטים לא נדרשים המכילים מידע סודי. 

בקרות הפצת מידע באמצעות דואר אלקטרוני

הפצה במייל תהיה באמצעות רשימות תפוצה. הוספת משתמש נוסף לרשימת תפוצה, תהיה 

רק באישור מנהל שהוא הבעלים של המידע. אם נדרש לדעת האם ומתי הגורם המקבל, קיבל 

את הדואר, ניתן ליצור הודעה חוזרת על כך. 

בקרות תקשורת

המידע העובר ברשת התקשורת להבין ו/או לשבש, את ,על מנת  למנוע מגורמים עוינים

PKI)Public-הפנימית והחיצונית של הארגון, רצוי להשתמש בהצפנות ובישום תשתית של ה
Key infrastructure ( שזוהי תשתית המשתמש במפתחות פרטיים וציבוריים למטרות

הצפנה.

ייחודיות לעיבוד אצווהבקרות 

זו מתרחשת בד"כ בארגונים גדולים,  הדפסה מסיבית–הדפסת מגוון נתונים בהיקף נרחב 

מידי בוקר לאחר מהלך לילי של המחשב. בקרות הפלט מבטיחות אמינות, שלמות ודיוק 

הפלט, הפקתו בזמן ולגורם המתאים. 

ותקטגוריית הבקר

בדרך כלל ברמת הפועלת או ידנית : בקרה יישומית היא בקרה ממוחשבת תויישומיבקרות .1

בקרות היישום יכולות להיות בקרות מונעות, מגלות או יישום בודד. התהליך העסקי / ברמת 

מתקנות. בקרות היישום קשורות לתהליכי הייזום, הרישום, העיבוד והדיווח של עסקאות או 

מידע כספי אחר. בקרות אלו מסייעות להבטיח שהעסקאות שבוצעו הינן מאושרות ונרשמו 

בקרות הקלט, העיבוד והפלט שפורטו בסעיף עיתוי כל סוגי למשל, ועובדו באופן מלא ומדויק. 

ספרת ביקורת בשדה תעודת זהות, ספרת ביקורת בשדה מק"ט (למשל: הבקרה לעיל, לרבות 

), בדיקת סבירות על תאריך, בדיקת סבירות לבדיקת מספרים שליליים בכניסה 887543-4

ד (כמו: מלאי, למערכת מלאי, שמשכורת בסיס של עובד לא תהיה שלילית. ביישום בוד

. ביישום בודדמכירות, הנה"ח) יכולות להיות מאות ואלפי בקרות יישומיות
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Information Technology General Controls (ITGC) / Information–תוכלליבקרות .2

Technology Entity Level controls (ITELC) : בקרות כלליות של טכנולוגית המידע הינן

ורים למספר יישומים סביב מערכת המידע. הבקרות הללו תומכות מדיניות ונהלים הקש

ביעילות התפקוד של הבקרות היישומיות על ידי סיוע בהבטחת המשך הפעילות הנאותה של 

מערכות המידע. הבקרות הכלליות משמרות את מהימנות המידע ואבטחתו. 

):COSO-להלן תיאור הבקרות הכלליות (מוצג בהתאם למודל ה

על סביבת מערכות המידעבקרות

)IT Environment- IT Organization ,Administration and Governance(–
באות לצמצם את הסיכונים הבאים: אלו בקרות 

oם.הולואינ,המבנה הארגוני של מערכות המידע בארגון

o לצוות מערכות מידע חסר הידע והניסיון הדרושים לביצוע המוטל עליו
ננקטים פעולות להעשרת הידע של לא והנמצא בתחום אחריותו ו/או 

.העובדים

oהתוכנית האסטרטגית של ה-IT אינה מפותחת ואינה צמודה למטרות
.העסקיות של הארגון

o חים להנהלה אינם מדוו,המתרחשים במערכות המידעמשמעותיים אירועים
.הבכירה ו/או לדירקטוריון

oלא קיימים או לא מעודכנים נהלי העבודה בארגון

בקרות על מרכז המידע–)Computer Operations (–

להגנה על חדר בקרות על תפעול חדר המחשב ו/או חוות השרתים כוללות בקרות 

. ולתפעולוהמחשב

בקרות אלו באות לצמצם את הסיכונים הבאים:

oי המחשוב אינם מוגניםנכס

oאין יכולת לשחזר מידע שאבד

oתקלות לא מטופלות בזמן

oלוח הזמנים של משימות סביבת הייצור (הג'ובים), לא מנוהל כראוי.
דוגמאות לבקרות על הגנת חדר המחשב (נכסי המחשוב): בקרת אקלים, אש, עשן, 

), שימוש SYK+SYH–בקרת כניסה לחדר המחשב (דרישה לתג עובד + קוד כניסה 
בקירות זכוכית בחדר המחשב ועוד. דוגמאות לבקרות על תפעול חדר המחשב: 

–ריצת תוכניות מתוזמנת –גיבויים, ניהול תקלות, הערכות לחירום, ניהול גו'בים 
לדוגמא כדי לחשב ריבית על יתרת קרן בלתי מסולקת, ראשית יש לעדכן את יתרת 

פוך. הקרן ורק אז לחשב ריבית ולא ה
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 אבטחת גישה והפעולות ברשת-)Access to Programs and Data(– אלו הם
בקרות על הגישה לתוכניות (יישומים עסקיים ומערכות הפעלה) ולנתונים הנמצאים 

ברשת הארגון, באתר האינטרנט ובבסיסי הנתונים. 
בקרות אלו באות לצמצם את הסיכונים הבאים:

oמאושרים על ידי הנהלהונהלי אבטחת מידעלא קיימים מסמכי מדיניות

o של תהליך ניהול המשתמשים אינו תקין, לרבות אי קיום תיעוד מסודר
הגדרת אין ,)לרבות שינויים בהם(הרשאות גישה למערכת של המשתמשים

ביטול הרשאות בעת עזיבת אין , לכל משתמשתפקיד וההרשאות הנדרשות
.ועודגנרייםשימוש בשמות משתמשים קיים עובד, 

o מדיניות הסיסמאות אינה תקינה, לרבות קיומן של סיסמאות שאינן
מורכבות מצירופי אותיות, מספרים וסימנים מיוחדים ללא חזרות, אין 
דרישה להחלפת סיסמאות באופן תקופתי, אין מעקב היסטוריה אחר 

סיסמאות ועוד. 

o נים, במערכות , בבסיסי הנתוהארגוניתהבקרות הקיימות, אם בכלל, ברשת
ם מונעים גישה לא מורשיתאינההפעלה וביישומים העסקיים, 

oלא נערך שימוש בחומות אש, יומני אירועים)Log( .מסנני תוכן וכדומה ,

o מתן אפשרות גישה שלא לגורמים –תהליך ניהול הגישה מרחוק אינו תקין

tokenמורשים בלבד, וכן לא נערך שימוש בעזרים מיוחדים כגון 

כש, פיתוח ותחזוקת מערכות מידע ר -)System Development, Acquisitions,

and Program Change Management(– בקרות אלו כוללות בקרות על נוהלי

רכש, פיתוח, בדיקות ושינויים במערכות מידע בארגון. 

בקרות אלו באות לצמצם את הסיכונים הבאים:

o ה שלקות קבלבדי, וממשקיחידה, מערכת בדיקת בדיקות התוכנה (למשל
פיתוחי מתייחסות לכל אינן מתועדות ואינן משתמש, מבחני עומס ורגישות) 

.השינויים שהתרחשו בתוכנההתוכנה ו /או 

o אינם לפיתוחים ולשינויים שהוכנסו לתוכנה ולתשתיות,  בדיקות התוכנה
.מבוצעים בסביבה מופרדת ומבוקרת

oמבצע את תהליך העברת התוכניות לסביבת אינו גורם מורשה ובלתי תלוי
הייצור (סביבת אמת)

o כל הרשאת כתיבה/עדכון בסביבת הייצור (סביבת אמת)ישלמתכנתים
הזמן, לרבות בשעת חירום

ה הכללית יותר חשובה מהיישומית, בגלל שהיא משפיעה על מספר יישומים, והיא הבקר
ככלי ראשי בצמצום סיכוני טכנולוגיות המידע.תמשמש

בד ו: לא ממוחשב. זוהי בקרה שאיננה במערכות המחשב (לא ממחושבת) ומבוצעת ע"י עידנית.3
. דוגמא: כאשר חשב שכר קולט עובד חדש הוא נדרש במסגרת של תהליך עסקישל החברה

כדי להוכיח שלא לצלם את תעודת הזהות של העובד ולשמור אותה בתיק העובד. מדוע? 
מדובר בעובד פיקטיבי 
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COBIT-מודל ה
מהווה מסגרת לניהול ובקרה של ממשל טכנולוגיות מידע המשמש בעלי עניין COBIT-מודל ה

ואנשי ביקורת, לגישור בין היעדים העסקיים בארגון ITשונים כגון: גורמי הנהלה, ספקי שירות 
על ידי המכון לממשל טכנולוגיות המידע 1996ליעדי טכנולוגיות המידע. המודל גובש בשנת 

)ITGIהשייך ל (-ISACA תחומים 4. לצורך עמידה ביעדים העסקיים של הארגון, הוגדרו במודל
כוללים בתוכם בקרות, יעדי בקרה ומדדי מפתח. תהליכים ה34-של טכנולוגיות המידע שחולקו ל

יעדי בקרות (דרישות ברמת על התומכות COBIT-התהליכים, מגדיר ה34- עבור כל אחד מ
מגדיר דרישות בקרה כלליות עבור כל COBIT-הבהשגת בקרות יעילות) ובקרות ליישום. בנוסף 

כגון הגדרת מטרות, תפקידים תהליך המשלימות את יעדי הבקרה לקבלת תמונת בקרה מלאה (
בקרות אלו משפיעות בארגון על .)ואחריות, בעלות על תהליך מדיניות ונהלים ושיפור ביצועים

רמת ההנהלה הבכירה, על רמת התהליכים העסקיים ועל רמת טכנולוגיות המידע. 
מגדיר שתי רמות עיקריות של בקרות: COBIT-ה

אי פיתוח מערכות, ניהול שינויים, אבטחת מידע ותפעול מחשבים. בקרות טכנולוגיות מידע כלליות בנוש
בקרות המובנות ביישומים הממוחשבים של התהליכים העסקיים (בקרות אפליקטיביות) בנושאי שלמות, דיוק, 

תקפות, אישור והפרדת תפקידים. 

חשבוןהשימוש של רואה
ווים מנחים לתכנון ביקורת כוללת המודל נותן לרואה חשבון המבקר ולמבקר הפנימי בארגון, ק

ולהכנת תוכניות ביקורת. ITורב שנתית המקיפה את כל הנושאים העיקריים בסביבת 
כאשר רו"ח המבקר רואה שבחברה ישנו יישום של –ביחס לרו"ח המבקר (רו"ח החיצוני) 

COBIT הוא בודק את הבקרות הכלליות והיישומיות. במידה והגיע למסקנה שהבקרה ,
אפקטיבית הוא יוכל להפחית את היקפי הבדיקות המבססות, ועיתויין.  

ISACAמתוך פרסומי 
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נושא מערכות המידע מאוזכר בסעיפים רבים. להלן חלוקת ההתייחסות 98-ו93בתקני הביקורת 
:טכנולוגיות מידעתהליך ביצוע ביקורת על פי למערכות המידע בתקן

(ובעיקר סקר הבקרות בקרה פנימית, הבנת טכנולוגיות המידע בגוף המבוקר-שלב התכנון .1
וגיבוש תוכנית ביקורתראיות ביקורת הערכת סיכונים, , )ITGC–הכלליות 

93בת"ב 87,8885-81,,17סעיפים –והרישום החשבונאיהבנת טכנולוגיות המידע
במקרה הצורךITקובע שיש לשקול את האפשרות לכלול בצוות הביקורת מומחי 17ס' 

.לצורך גיבוש תוכנית הביקורת וביצועה 

קבע שעל המבקר להשיג הבנה של מערכת המידע, לרבות התהליכים (סעיף מרכזי)81סעיף 
אלו, הרשת ובסיסי הנתונים העסקיים הקשורים (שזה אומר התוכנות התומכות ביישומים 

שבהם הם נמצאים, פיתוח ותחזוקת שינויים בהם על ידי אגף המחשוב ועוד) הרלבנטית 
, נהלים ידניים וכן את אופן IT-לדיווח כספי, לרבות סוגי העסקאות, נהלי העבודה ב

הקליטה, העיבוד והפקת הנתונים, לרבות ההשפעה על הדיווח הכספי ועוד. 

העברת אודות נהלי , במערכות המידע, קובעים שעל המבקר להשיג הבנה82-85סעיפים 
המידע לספר הראשי, כיצד נעשים פקודות היומן וכיצד נעשה תהליך הדיווח הכספי. 

דורשים מהמבקר להשיג הבנה לגבי אופן הטיפול בנתונים שגויים שנמצאים 87-88סעיפים 
רלבנטי לעיבודי אצווה או צל וכן להשיג הבנה אודות –Pending/Suspense–בהשעיה 

כספי כלומר כיצד מערכת המידע תומכת בפיתוח, רכש, מערכת המידע המתייחסת לדיווח 
ייצור, מכירה והפצה של מוצרי ושירותי החברה, וכיצד מערכת המידע מבטיחה ציות 

להוראות חוק ותקנות. 

93בת"ב 95-94, 64, 95-56, 43סעיפים  –הבנת הבקרה הפנימית
, קובע שהבקרה הפנימית 93שהוא מודל לבקרה פנימית שאומץ על ידי ת"ב COSO- מודל ה

כדלקמן: סביבת הבקרה, 93לת"ב 43מרכיבים כפי שפורטו בס' 5, כוללת לצורכי דיווח כספי
תהליך הערכת הסיכונים בגוף המבוקר, מערכת המידע, לרבות התהליכים העסקיים 

ם המתייחסת לדיווח כספי ולתקשורת, קיום בקרות, מעקב אחרי בקרות.הקשורי
בוצע פירוט השכבות כדלקמן:93לת"כ 2בנספח 

כגון בקרות לאכיפה של יושרה וערכי ברמת הארגוןכוללת את כל הבקרות –סביבת הבקרה 
אתיקה, מחויבות לכישורים, מבנה ארגוני, הקצאה של סמכות ואחריות, נהלי גיוס משאבי 

אנוש ועוד. 
. תהליך הערכת הסיכונים של הגוף המבוקר כולל את האופן שבו - תהליך הערכת סיכונים

פיים, מעריכה את ההנהלה מזהה סיכונים עסקיים שהם רלבנטיים להכנת דוחות כס
משמעותם, מעריכה את הסבירות להתרחשותם ומחליטה על הפעולות שיש לנקוט לצורך 

ניהולם.
לצורך ייזום, רישום, עיבוד ודיווח מנהלים ובקרותמערכת המידע מורכבת -מערכת המידע

על עסקאות התאגיד. 
בטיח שהנחיות הן המדיניות והנהלים שנקבעו כדי לה-פעולות הבקרה- בקרות קיום 

וידניות))ממוחשבות((בקרות כלליות, יישומיות ההנהלה מתקיימות 

 ניתוחי ביצוע בפועל מול תקציב, תחזית, ניסיון עבר לאיתור פעולות –ביצוע סקירות
חריגות

 מגוון בקרות שנועדו לבדוק את נכונות, שלמות והאישור –בקרות על עיבוד המידע
) כלליות ויישומיותבקרות–של העסקאות. (במ"מ 

, נותן הגדרות ודוגמאות לבקרות כלליות ויישומיות. 93לת"ב 2בנספח 15ס' 
בדיקה של דיוק אריתמטי של –דוגמאות לבקרות יישומיות ממוחשבות וידניות

בקרות על שינויי –רישום, מעקב ידני אחר דוח חריגים. דוגמאות לבקרות כלליות 
ה לתוכניות או נתונים, בקרות על הביצוע של יישומי תוכניות, בקרות המגבילות גיש

תוכנות מדף. 
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 מתקנים מאובטחים המונעים –אבטחה פיזית של נכסי הארגון –בקרות פיזיות
גישה לנכסים ורישומים. 

 מתן סמכות ואחריות לאנשים שונים (ביצוע , אישור, קיום –הפרדת תפקידים
משמורת על נכס) כך שפעולה אחת לא תבוצע מראשיתה ועד לסיומה על ידי גורם 

אחד. 
דיקת תפקוד הבקרה הפנימית על בסיס מתמשך. למשל האם ב-מעקב אחר בקרות 

התאמות הבנק נערכות במועד כפי שנקבע, פיקוח של המחלקה המשפטית של הארגון 
באשר לעמידה בכללי האתיקה או המדיניות המתייחסת לפרקטיקה העסקית של הגוף 

המבוקר, מעקב אחר תיקון ליקויים שדווחו ועוד.  

העקביות המובנית בעיבוד של טכנולוגיות המידע, ביצוע של נהלי בשלמציין כי56סעיף 
ביקורת בכדי לקבוע האם יושמה בקרה ממוחשבת עשוי לשמש כמבחן של אותה יעילות 

תפעולית של בקרות בכפוף להערכת המבקר והבחינה של בקרות בנוגע לשינויי תוכנות. 

לוגיות מידע, עדיין יהיו מרכיבים קובעים שגם אם יהיה שימוש נרחב בטכנו57-59סעיפים 
כוללות שילוב של בקרות ממוחשבות ובקרות ITידניים במערכות אלו. בקרות במערכות 

ידניות. הבקרות הידניות יכולות רק להשתמש בדוחות מחשב, או שהן תשמש למעקב אחר 
תפקוד הבקרות (למשל דוח על חריגות ממסגרות אשראי, או טיפול בחריגים) ועוד.

אי יכולת ההנהלה "אבטחת המידע, בכך שהוא מציין ששל המדגיש את חשיבות73עיף ס
הנוצרים בשל טכנולוגיות להקצות משאבים במידה מספקת כדי לטפל בסיכוני אבטחה 

באופן שלילי על בקרה פנימית"עשויה להשפיע המידע 

ק רק בטחון סביר מדגיש את הצורך בהבנת מגבלותיה של בקרה פנימית שיכולה לספ64סעיף 
באשר להשגת מטרות הבקרה.

מגדירים מהם בקרות יישומיות ומהם בקרות כלליות של מערכות מידע 95-ו94סעיף 
שכפי שראינו פועלת בשכבת קיום הבקרות. 

93בת"ב 60, 11סעיפים  –ITהערכת סיכוני 
יכול לעשות שימוש המבקר, הוא נוהלי הערכת הסיכונים שבהם אחד מקובע ש11סעיף 

-Walkמתייחסת לדיווח כספי ( ההתחקות אחר עסקאות דרך מערכות המידע  through(

איתו מתחילים בדרך כלל פתרון של , בנושא סיכוני טכנולוגיות המידעסעיף מרכזי –60סעיף 
בחינות. סעיף זה למעשה מציג את הסיכונים הטמונים במערכות המידע, כמובן שעם הסעיף 

95שני מקרים שהם אירוע שהוא בתחולה של תקן ביקורת בהזה מתחילים בדרך כלל למעט 
(לשכת שירות). 94ת"ב (מסחר אלקטרוני) או אירוע שהוא בתחולת

סיכונים 8שטכנולוגיית המידע עומדת בפני סיכונים כאשר בסעיף מפורטים סעיף זה קובע
כאשר אין מדובר ברשימה סגורה:

הסתמכות של המשתמשים על מערכות או תוכנות המעבדות נתונים בלתי נכונים או .1
בצורה בלתי מדוייקת או שניהם יחד. סעיף זה עושה הבחנה בין מערכת לבין תוכנה 

הן ממשק המעבדות יתוכנות שיש בינ\שומיםיאוסף של יכאשר מערכת הכוונה
נתונים בלתי נכונים כלומר נניח שיש לי תוכנת חשבשבת שפקודת היומן שהוזנה 
אליה הייתה שגויה אז בוודאי שמאזן הבוחן שיופק יהיה שגוי, או שפקודת היומן 

י או שהוזנה הייתה תקינה אולם המערכת עבדה בצורה שגויה ואז מאזן הבוחן שגו
שניהם גם יחד. כל זה יכול לגרום להסתמכות של משתמשים על דוחות שגויים 

לא בעיית אבטחת מידעמהמערכת אשר עלולים לבצע החלטות על סמך דוחות אלה. 

גישה לא מורשת לנתונים שעשויה לגרום לשיבוש נתונים או לשינויים בלתי נאותים .2
או עסקאות פיקטיביות או רישום בנתונים לרבות רישום של עסקאות בלתי מורשות 

לא מדויק של עסקאות. סיכון זה דן בגישה של עובדים מתוך הארגון או גורם זר 
שנכנס לתוך הארגון ומנסה מתוכו להגיע לנתונים או גורם זר מחוץ לארגון שמנסה 

ת כך שהוא למעשה עוקף את כל הבקרות הנמצאות ילהגיע לנתונים בגישה לא מורש
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). סיכון זה דן במקרה שבו המשתמש רוצה לשנות את dbישירות לבישומים (מגיע
השכר למשל שלא דרך תוכנת השכר אלא לשלם להאקר שיבצע שינוי ישירות בטבלת 

בעיית אבטחת מידע.dbהשכר ב

) תהיה IT-האפשרות שלכוח האדם בגוף המבוקר העוסק בטכנולוגיית המידע (אנשי ה.3
ביצוע תפקידים שהופקדו בידם דבר המביא לכך זכויות גישה מעבר לאלה הדרושות ל

המתכנת ישמש גם כאיש שעקרון הפרדת התפקידים לא נשמר. למשל אסור ש
בעיית אבטחת מידעאבטחת איכות. 

הכוונה לכך שמשתמשים ינסו לשנות קבצים –שינויים בלתי מורשים בקבצי מפתח .4
רונים של בדים, מחיאו טבלאות רגישות במערכות המידע. לדוגמא קבצי אב של עו

בעיית אבטחת מידעהחברה, טבלת פריטי מלאי ועוד. 

הם ממשקים יישומים שבינישינויים בלתי מורשים במערכות (מערכת זהו אוסף של .5
כאשר ממשק מהווה נקודת כשל פוטנציאלית) או בתוכנות. סיכון זה דן במצב שבו 

מורשה בתוכנה למשל למטרת גורם עוין מתוך הארגון או מחוצה לו מבצע שינוי בלתי 
בעיית אבטחת מידעמעילה או לשם רוגלה.

אי ביצוע שינויים הכרחיים במערכות או בתוכנות. לא מבצעים שינויים הכרחיים .6
לא בעיית אבטחת מידעשקיימת חובה לבצע אותם (מחדל) במערכות או בתוכנות. 

11.00-צעה עסקה בהתערבות ידנית בלתי נאותה. לדוגמא סניף שופרסל בטבריה התב.7
שח והתמורה התקבלה במזומן. הופקה 500בבוקר של קניית סחורה של לקוח בסך 

11.00-כלומר העסקה שבוצעה בBATCHחשבונית מס קבלה ללקוח. מדובר בעיבוד 
בבוקר נרשמה ונמצאת בשרת בסניף בטבריה ורק בלילה היא תעדכן את ספרי 

בד שביצע את העסקה נכנס לקובץ העו,החברה. לאחר שהלקוח עזב את הסניף
פה מדובר בהתערבות כספי העסקה לעצמו. מחק את הרשומות ולקח את ,הזמני

בעיית אבטחת מידעידנית (מחיקת שורות) שהיא בלתי נאותה. 

נקודה א' שלחנו בממשק בעיית ממשק. מהכוונה למשל .אובדן אפשרי של נתונים.8
. חצי מהמידע אבד כתוצאה 15,000רשומות שמתוכן הגיעו לנקודה ב' 30,000

בהפרעות בקשר או שגורם עוין ניסה לצוטט ושיבש את התקשורת או שיש דליפה 

של נתונים. בסעיף זה יש עוד סיכון שמדבר על אי יכולת של גישה לנתונים -dbמה
כפי שנדרש. הכוונה או שישנה מגבלה טכנית שבגינה לא ניתן לגשת לנתונים למשל 

נו אין כונן מתאים או שהנתונים נשמרו מתוכנה מאוד מיושנת שמור בדיסקט ול
ברובהלא בעיית אבטחת מידעשאין לנו את התוכנה שיודעת לקרוא את הנתונים. 

93בת"ב 123-ו39,99סעיפים –ראיות ביקורת 
סעיפים אלו מתייחסים לראיות ביקורת הקשורות בסביבה הטכנולוגית. סעיפים אלה מנחים 
את המבקר להפיק מידע ממערכות המידע, להבין תרשימי זרימה, ולתאר את התהליכים 

המתרחשים במערכות המידע. 

שלבי ביצוע הביקורת 

ITGCביצוע בדיקות בקרה הכוללות בדיקת אפקטיביות תפעולית של הבקרות הכלליות ( .2
Testing וביצוע בדיקות בקרה על הבקרות ביישומים וזאת באמצעות טכניקות ביקורת (

) לבדיקת בקרות.CAAT'sבאמצעות מחשב ( 
ממליץ על 98בת"ב 19. סעיף דן בפרק על בדיקות בקרה על אופן ביצוע הבדיקות98ת"ב 

CAAT's .כטכניקת ביקורת שמאפשרת בדיקה מקיפה יותר
) לנהלים CAAT'sביצוע נהלים מבססים באמצעות טכניקות ביקורת באמצעות מחשב ( .3

מבססים.
ממליץ על 98בת"ב 19. סעיף הבדיקותעל אופן ביצוע נהלים מבססיםדן בפרק על 98ת"ב 

CAAT's .כטכניקת ביקורת שמאפשרת בדיקה מקיפה יותר

מנחים את המבקר כיצד לאסוף ראיות 98בת"ב 42, 37, 32, 31, 13סעיפים –ראיות ביקורת 
ולתעד את עבודת הביקורת בסביבה ממוחשבת. 
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כמו השלבים –ריכוז ממצאים, הסקת מסקנות והשפעה על דוח המבקר –5-ו4שלבים 
מסורתיתבביקורת רגילה / 

חומרים הקשורים לנושא:  מאמר: "לחפור בהר המידע של הנתונים –Caat's–טכניקות ביקורת 
מאמר: "כריית נתונים: המבקר בנבכי מאגרי המידע"והממוחשבים", 

sCAAT'–טכניקות ביקורת 
Computer-Assisted Audit Techniques –CAAT's

מבוא
הפרק העוסק בתגובת המבקר לסיכונים שהוערכו ברמת ) במסגרת 98(ת"ב 98תקן ביקורת 

) עשוי לאפשר CAAT'sכי "השימוש בטכניקות ביקורת באמצעות מחשב (19המצגים, קבע בסעיף 
בדיקה מקיפה יותר של עסקאות המבוצעות באופן אלקטרוני ושל קבצי חשבון. טכניקות מעין 

אלקטרונים, למיון עסקאות בעלות אלו עשויות לשמש לבחירת מדגם עסקאות מתוך קבצי מפתח
בפרק העוסק 98מאפיינים מסוימים או לבדיקת כלל האוכלוסייה במקום מדגם". עוד נקבע בת"ב 

כי שימוש בטכניקות ביקורת בשילוב עם נוהלי ביקורת אחרים, 30בבדיקות של בקרות, בסעיף 
לא 98ות". אולם, ת"ב יכול לשמש בהשגת ראיות ביקורת ביחס לאפקטיביות התפעולית של בקר

הגדיר מהם אותם טכניקות ביקורת באמצעות מחשב. 
בתקן ביקורת 'נספח ההגדרה והסבר למושג "טכניקות ביקורת באמצעות מחשב", ניתן למצוא ב

, אולם טכניקות ביקורת באמצעות מחשב שתוארו בנספח זה 1.1.09-בוטל החל מ66ת"ב (66
ניתן למצוא בספרות מקצועית מחו"ל כפי שיפורט בהמשך. בנספח וכן)עדיין קיימות ורלוונטיות

קבע שהיישום של נוהלי הביקורת בסביבת מ"מ, עשוי לדרוש מהמבקר להשתמש נ66ה' לת"ב 
"בטכניקות אשר משתמשות במחשב. לטכניקות אלו קוראים "טכניקות ביקורת באמצעות מחשב

–"Computer-Assisted Audit Techniques –CAAT's "
מיחשובית יעילה הן למבקר והן יכולתההיגיון של שימוש בטכניקות אלו נובע מכך שקיימת 

באמצעות ביקורת לעשות זאת לעבד ולנתח כמות גדולה של נתונים (ולא למבוקר, שבעזרתם ניתן 
עשויה לספק למבקר ראיות ביקורת אודות שלמות, דיוק . צורת ביקורת זו ידנית)–מסורתית 

אוכלוסיות גדולות של נתונים הנבדקים במהלך הביקורת. לגבי נות, ואמי

:sCAAT'-דוגמאות למצבים בהם יש צורך בשימוש ב
 Disappearing Paper-Based Audit Trail
 Continuous Monitoring
 Required by Advanced Systems
 Increasing Difficulty of Performing Transaction Walkthroughs
 Presence of Entropy (חוסר סדר) in Systems
 Problems Posed by Outsourced and Distributed Information Systems
 Problems Posed by Interorganizational Information Systems

כאשר אנו מזהים בחברה, שימוש הולך ופוחת בנתיבי ביקורת ה, עולCAAT's-הצורך בשימוש ב
ומעבר לאישורים וחתימות ) Paper-Based(המבוססים על אישורים וחתימות על מסמכים 

. לדוגמא מבוצעות חתימות אלקטרוניות (מבצע ומאשר) בתהליכי העבודה אלקטרוניות
בחברות גדולות, אשר צא בעיקר ). מערכות כאלה נמWorkflowהממוחשבים במערכות המידע (

עופה, חברות יצרניות בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, חברות תרחב, למשל היקף פעילותם 
נדרש גדולות ועוד. לחתימות אלקטרוניות אלו ישנה השפעה על תהליך הביקורת. במקרה זה, 

ה משתמשת כאשר החבר. (קורה בעיקר על תהליכיםשוטפתניטור מתמשך במסגרת הביקורת ה
כאשר קיים קושי הולך וגדל נים מבוזרים ועוד). כמו כן, , בסיסי נתוERPבמערכות מתקדמות (

), כאשר מאתרים בעיות 93לת"ב 11של ביצוע התחקות אחר עסקאות במערכת המידע (ס' 
מאתרים בעיות כאשר הנגרמות על ידי מערכות של קבלני משנה או מערכות מידע מבוזרות, וכן 

הנגרמות על ידי המערכות הפנימיות בארגון. 
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טכניקות ביקורת באמצעות מחשבריכוז 
". הטכניקות ידניותוטכניקות ביקורת "ממוחשבותטכניקות ביקורת טכניקות אלו כוללות 

הממוחשבות מפורטות בטבלה. הטכניקות הידניות כוללות נהלים להערכת סיכונים כפי שפורטו 
, והם כוללות בירורים עם ההנהלה ואחרים, נהלים אנליטיים והתבוננות ובדיקה. 93בת"ב 

, מסמכי מדיניות החברה בנושא אבטחת ITטכניקות אלו כוללות: קריאת פרוטוקולים בנושאי 
שנעשו על ידי גורמים שונים כגון: מבקר פנימי, ומומחי IT, דוחות בנושא IT- מידע, נהלי ה

ועוד. IT- ות על חדר המחשב והגישה אליו, שיחות עם מנהלי ועובדי המחשוב שונים, התבוננ

שם הטכניקה
–סוג הבדיקה 
מבססת / 

בקרה

בעלות על התוכנה / המודול/
גורם מבצע

ביקורתלביצוע ותיעוד תוכנות 
)Generalized Audit Software-GAS(

תוכנות הביקורת הנפוצות במשרדי רו"ח בארץ:  
ACL/IDEA–טכניקה נפוצה

טכניקה זו יכולה לשמש גם בביצוע בדיקות בקרה

מבססתבדיקה 
בדיקת נאותות / 
תקינות הנתונים

(Data
Integrity)

בד"כ בבעלות רו"ח המבקר. התוכנה 
מותקנת במחשבי ובניידי משרדי רו"ח. 

לעיתים רו"ח מתקין את התוכנה במחשבי 
תלוי –המבוקר (לא תמיד אפשרי 

במערכת ההפעלה ) 

טכניקה נפוצה–כלי שליפה וניתוח נתונים
קיימים כלים של אופיס  כגון אקסל, אקסס או 

וכן תוכנה SPSSאו SASתוכנות סטטיסטיות כגון 
, שאמנם לא נוצרו SQLלביצוע שאילתות הקרויה 

במיוחד לביקורת, אולם המבקר יכול להיעזר בהם 
קבצי לקוחלשם ביצוע ניתוח על 

מבססתבדיקה 
בדיקת נאותות / 
תקינות הנתונים
(Data Integrity

בבעלות המבוקר.
כל במחשבי המבוקר.תוכנה המותקנת 

הרעיון להשתמש בכלים אצל הלקוח, כדי 
שלא נצטרך לגזור את הנתונים ולהעבירו 

למשרד, תהליך שגוזל זמן ACL-ל
ומשאבים. 

dded AuditEmbe-EAM-מודול בקרה פנימית
Module

להלן אוסף של טכניקות בקבוצה זו:

SCARF- System Control Audit Review File
המבקר מגדיר מראש, באופן קבוע, סוגי תנועות 

יבוצע רישום לתוך קובץ הביקורת חריגות שלגביהם 
המיועד לרו"ח. 

Extended Recordsאותו רעיון בטכניקת 
, אולם כאן לא מדובר על כל הסוגים, scarf-כמו ב

ממערכות שונות, אלא תוכנה בודדת, שנניח הותקנה 
לאחרונה ורו"ח רוצה לקבל עליה דיווחים שוטפים. 

כל הנתונים שהושפעו מהתוכנה הזו, נרשמים לקובץ 
כלומר למעקב אחר תוכנה –ביקורת המיועד לרו"ח 

בודדת.  

SARF- Sample Audit Review File
מבקר לא מגדיר מראש, סוגי תנועות, אלא המערכת ה

רו"ח לקובץ עבור באופן מדגמי, אקראי שולחת 
עסקאות מכל סוג (אין אבחנה חריג /לא המבקר, 

חריג) ברמה יומית, שבועי או בכל תקופת זמן אחרת 
שנקבעה. 

, ישנו המודרניותERP-יש לשים לב שבמערכות ה
יתן לנצלו, ולהפיק ) שנBuilt In(מודל בקרה מובנה 

ממנו דוחות וללמוד על תקלות שקרו, עיבודים גדולים 
. שנכשלו ועוד

AIS–Auditישנו מודול שנקרא SAP-למשל ב

מבססתבדיקה 
בדיקת נאותות / 
תקינות הנתונים

(Data
Integrity)

מבססתבדיקה 
בדיקת נאותות / 
תקינות הנתונים

(Data
Integrity)

מבססתבדיקה 
בדיקת נאותות / 
תקינות הנתונים
(Data Integrity

בבעלות המבוקר.
מודול בקרה מוטמע במחשבי המבוקר.
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שם הטכניקה
–סוג הבדיקה 
מבססת / 

בקרה

בעלות על התוכנה / המודול/
גורם מבצע

Information אשר יכול לשמש את המבקר החיצוני ,
אומנם לא לנהל את הבקרה הפנימית, אולם לקבל 

דיווחים ישירות מהמערכת ולא מאנשים, על אירועים 
תרחשו. שה

Data Mining-כריית נתונים 
טכנולוגיה זו מאפשרת לגלות ולחקור דפוסי התנהגות, 

תבניות,מגמות, יחסים, קשרים מורכבים חשודים 
במאגרי נתונים גדולים. באמצעות השיטה ניתן לזהות 

ישנה הנחה ממוצעת של 50,000למשל שבמכירות מעל 
, כאשר המערכת תציג את כל הרשומות שהחוק 10%

ה לא מתקיים. שיתגל

מבססתבדיקה 
בדיקת נאותות / 
תקינות הנתונים
(Data Integrity

בבעלות המבוקר.
במחשבי המבוקר.תוכנה המותקנת 

טכניקה נפוצה-Test data–נתוני ניסוי 
שיטה זו מאפשרת למבקר לבצע בדיקות ציות לנוהלי 
העבודה בחברה, וזאת על מנת לבחון את אפקטיביות 
בקרות היישום המוטמעות במערכת. המבקר מזרים 

תנועות שהוכנו מראש על ידו למערכת, והתוצאות 
המתקבלות בפועל מושוות למה שהוא ציפה לקבל. 

ות דוגמא: בבדיקת בקרות הקלט על כניסת סחור
למערכת מלאי, הזרים המבקר כניסת כמות של 

סחורה שלילית. המערכת חסמה את הכניסה והודיעה 
"לא ניתן לקלוט כניסה שלילית של סחורה". תוצאה 

זו מראה בקרת קלט אפקטיבית. 

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבדיקה מבוצעת על 
(מעתיקים את בסביבת ניסויבדרך כלל

סביבת הייצור, לפני הביקורת, לסביבת 
הניסוי) ושם עורך המבקר את בדיקותיו. 

טכניקה נפוצה-ITF–מתקן בדיקה משולב 
Integrated Test Facility

בטכניקה זו מקימים ישות דמה בסביבת הייצור 
(סביבת הנתונים האמיתיים של המבוקר) ובה 

פעילות עסקית שגרתית, ובוחנים את מבצעים 
התוצאות שהתקבלו בפועל, מול התוצאות הצפויות. 
דוגמא: הקמת סניף בנק דמה בבנק. נניח לבנק גדול 

מוסיפים סניף דמה, מקימים לקוח חדש ובוחנים את 
הבקרות הפועלות בעת הפתיחה (בדיקה מול רשימות 
שחורות כדי לראות שלקוח לא מוגבל, ספרת ביקורת 

על ת.ז ועוד). כמו כן מקימים הלוואה לאותו לקוח 
ובוחנים את חישובי ההלוואה שסופקה, לוחות 

הסילוקין, פקודות היומן ועוד.

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבדיקה מבוצעת על 
(הסביבה בסביבת הייצורבדרך כלל 

על המבקר החיה), אולם במקרה זה 
להקפיד שהתנועות שהוקלדו לא יכללו 

בטעות בדיווחים הכספיים

–Parallel Simulation–סימולציה במקביל 
טכניקה נפוצה

בטכניקה זו רו"ח המבקר מזרים קובץ קלט למחשבי 
המבוקר, ומתקבל קובץ פלט. את אותו קובץ קלט, 

מזרים רו"ח המבקר למערכת אחרת, שהבקרות שלה, 
ואופן עבודתה ידועים כתקינים. לאחר תהליך עיבוד 

מופק מהמערכת קובץ פלט. שני קבצי הפלט מושווים 
מחשבי ואם הם לא זהים, כנראה שקיימת בעיה ב

המבוקר. 
מבססותטכניקה זו יכולה לשמש גם בביצוע בדיקות 

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

המבקר (בעיקר מבקר פנימי או אלו 
העוסקים במבחני קבלה, פחות המבקר 

החיצוני) מפתחים מערכת עצמאית, 
בסביבת הטסט בארגון, או במשרד 

ר, ברמת פיתוח גבוהה, החיצוני של המבק
המחקה מערכת מסוימת או חלק ממערכת 

מסוימת הנמצאת אצל הלקוח. את אותו 
קובץ קלט מריצה בשניהם ומשווה את 

הפלטים. 

טכניקה נפוצה–Utility Software-תוכניות שרות 
תוכניות, המשמשות את הארגון, לביצוע עיבודים 

קבצים, שליחת שכיחים של נתונים, כגון: מיון, בנית 
תוכנות לשחזורי קבצים ,Spooling-פלטים למדפסת

-unerase .תוכניות אלה אינן מיועדות לביקורת ועוד

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבדיקה מבוצעת על 
(הסביבה בסביבת הייצורבדרך כלל 

החיה), אולם במקרה זה על המבקר 
להקפיד שתנועות כלשהן לא יכללו בטעות 

בדיווחים הכספיים ואם ניתן לערוך את 
הבדיקה בסביבת טסט, שיעשה שם. 
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שם הטכניקה
–סוג הבדיקה 
מבססת / 

בקרה

בעלות על התוכנה / המודול/
גורם מבצע

ספרור בד"כ מרכיבים נדרשים, כגון: בהן ולכן חסרות 
'.סיכומים, בקרת מנות וכואוטומטי של רשומות, 

לדוגמא רוצים להשוות שני קבצים הנמצאים במערכת 
כמו כן ניתן להשתמש בפונקציות/שגרות של הלקוח. 

ביקורת מובנות בתוך היישומים אצל המבוקר, 
דוח –לדוגמא –שיכולים לשמש כבדיקות בקרה 

רציפות חשבוניות/קבלות/תעודות משלוח וכו' 

Snapshot–תצלום הבזק 
טכניקה שבה מצלמים תנועה עיסקית (מכירת סחורה, 

א עוברת קניה מספק וכו') לאורך התהליכים שהי
במערכת המחשב של המבוקר משלב הקלט עד הפלט. 

למשל תנועת מכירת סחורה בסכום חריג ללקוח, 
מעקב משלב ההזמנה, הפקת תעודת המישלוח 

במחסן, פקודת היומן, גביה. כאשר כל התהליך 
"מצולם" ומראה למבקר את כל נתיבי הביקורת 

והבקרות הפועלות בכל התהליכים. כל הצילומים 
ם לקובץ ביקורת, שנבדק בדרך כלל בביקורת נרשמי

שוטפת שעורך המבקר. 

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבדיקה מבוצעת על 
(הסביבה בסביבת הייצורבדרך כלל 

החיה) ומתארת עסקה אמיתית שהתבצעה 
בחברה.

Code Review–סקירת קוד תוכנה 
קטעי קוד בלתי , קוד שגויהבדיקה לזהות: מטרת 
וד לא , קקוד לא יעיל, קוד לא אפקטיבי, מורשים

/ חשד למעילות ואי סדריםסטנדרטי
מעבר לקופסא לבנה/ –פיצוח הקופסא השחורה 

שקופה. 
mappingטכניקה זו נעשית במשותף עם טכניקת 

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבדיקה מבוצעת על 
בדיקה זו איננה נפוצה בקרב רו"ח 

מבקרים, אולם היא עלולה להתבצע 
במקרים חריגים, בהם רו"ח מביא מומחה 
תוכנה (חיצוני או פנימי מהמשרד), הבוחן 

את התוכנה שפותחה בחברה, באמצעות 
מעבר על שורות קוד התוכנה עצמה, מול 

ם ובאמצעות שיחות תיעוד התוכנה הקיי
עם הצוות שפיתח את התוכנה.  

Program Code Comparison-השוואת קודי תוכנה 
איתור , הנבדקתאימות הגרסהמטרת הבדיקה: 

, שינויי גרסאות
כלומר –Source code/Object codeהשוואת 

השוואה בין הקובץ המקור לפני קומפילציה לקובץ 
המקומפל (הקובץ בשפת מכונה). 

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבדיקה מבוצעת על 
בדיקה זו איננה נפוצה בקרב רו"ח 

מבקרים, אולם היא עלולה להתבצע 
מביא מומחה במקרים חריגים, בהם רו"ח

תוכנה (חיצוני או פנימי מהמשרד), המבצע 
השוואת קבצים בין סביבות עבודה למשל 
במחשב מרכזי, או הבודק שקוד התוכנה 

בשפה עלית הנמצא למשל בסביבת 
הייצור, זהה לקובץ המקומפל של אותו 

קוד. באמצעות שיטה זו ניתן לזהות 
שימוש בגרסה לא מעודכנת בסיבית 

סה שעברה שינוי ללא הייצור, או גר
אישור. 

בשלב קלט תיוג תנועות 
זוהי טכניקת ביקורת Tracing & Taggingטכניקת 

בה מסמנים תנועה בשלב הקלט, כדי שניתן יהיה 
לעקוב אחריה בשלבי העיבוד והפלט. שיטה זו יותר 

נפוצה אצל אנשי פיתוח תוכנה ולא אצל רו"ח. אולם 
ל להשתמש אם המבקר מבצע סקר קוד הוא יוכ

בשיטה זו

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבדיקה מבוצעת על 
בדיקה זו איננה נפוצה בקרב רו"ח 

מבקרים, אולם היא עלולה להתבצע 
במקרים חריגים, בהם רו"ח מביא מומחה 

תוכנה (חיצוני או פנימי מהמשרד).
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שם הטכניקה
–סוג הבדיקה 
מבססת / 

בקרה

בעלות על התוכנה / המודול/
גורם מבצע

Mapping-זיהוי פעילות קיטעי קוד בתוכנה 
מיועדת לזהות קטע מסוים mappingטכניקת 

בתוכנה המבצע פעילות כלשהי, כדי לדעת אם הקטע 
אכן פעל או לא . אם למשל אנו רואים שהבקרה על 

סכומי העברה בנקאית לחו"ל, לא פועלת זמן רב, זה 
יכול להצביע על מעילה פוטנציאלית.

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבקרה מבוצעת על 
והיא מיושמת על ידי הגוף המבוקר 

למטרת הגנה על הבקרה הפנימית שלו. 
רו"ח המבקר יוכל לבחון איזה קיטעי קוד 

אותרו על ידי הבקרה, כיצד טופלו 
המקרים 

ות לסירוגיןסימולציות מתמשכות וסימולצי
Continuous and Intermittent Simulation (CIS)

במחשבי המבוקר, קיימות שגרות ביקורת מובנות 
(בקרות) המבצעות סימולציה במקביל לתהליך 

העיבוד הרגיל של תנועות בחברה, ובמידה ומזוהה 
שגיאה, הבקרה עוצרת את המשך פעילות התהליך 

עדכון תנועות העיסקי. לדוגמא: נניח שכעת מבוצע 
יומן בחובה ובזכות לבסיס הנתונים של כל התנועות 
שהגיעו מסניף חיפה. שגרת הביקורת לוקחת כרטיס 

של חשבון מסוים רואה מה יתרת פתיחה מוסיפה 
אצלה את התנועה ורואה כמה היתרה החדשה, 

במקביל לעיבוד במבוצע בבסיס הנתונים, אם היא 
ת את העדכון.רואה שזו לא אותה יתרה, היא עוצר

בדיקת בקרה 
בדיקת 

אפקטיביות 
הבקרה / בדיקת 

תוכנה ולא 
נתונים

מחשבי המבוקרהבקרה מבוצעת על 
והיא מיושמת על ידי הגוף המבוקר 

למטרת הגנה על הבקרה הפנימית שלו. 
רו"ח המבקר יוכל לבחון איזה עדכונים 

אותרו ונעצרו, מה היו הסיבות וכיצד 
טופלו המקרים.

אלו טכניקות שמשמשות את רואה החשבון בביצוע –CAAT'Sקות ביקורת באמצעות מחשבטכני
.בכלל, ובבדיקות הבקרה ונהלים מבססים בפרטעבודת הביקורת

שווי מלאי בספרים, :תפקידן כאמור לבדוק את המצג והביאור שלו למשל–בדיקות מבססות 

יכולות להיות מסוג של CAAT'S-באמצעות המכירות, קניות וכו'. טכניקות הביקורת הממוחשבות 
, או טכניקות לבדיקת או טכניקות לביצוע בדיקות בקרהנהלים מבססים טכניקות לביצוע 

. תשתיות

(הטכניקות הנפוצות לפי מידת הנפוצות שלהםבדיקות מבססותלהלן פירוט טכניקות לביצוע 

, כלי שליפה וניתוח . ACL\IDEA: ביותר הם 

ACL\IDEA– בדיקת בקרהלביצוע גםמש לשהכי נפוצה (יכולה(

ACL ותוכנהזוהי תוכנת מדף לביקורת שפותחה על ידי יצרן-IDEA היא גם תוכנה לביקורת
לביצוע ביקורת כאשר במהות שפותחה על ידי יצרן אחר. תוכנת הביקורת היא תוכנת מדף יעודית

שלה היא דומה מאוד לאקסל ומאפשרת ביצוע חיבורים, סקירות, נוסחאות, שאילתות, מיונים 
(אקסל םתוכנות אלו לא מוגבלות בגודל הקבצים שניתן לייבא אליה,כאשר בניגוד לאקסל,וכו'

על הקובץ שהתקבל מורלש). כמו כן, תוכנת הביקורת דואגת למיליון רשומות בגיליוןמוגבלת 
מהלקוח כראיית ביקורת, כל הניתוחים והשינויים מבוצעים בקבצים חדשים שהתוכנה יוצרת. 

אלו הם כלים שנמצאים בדרך כלל אצל ,נתוניםשל שליפה וניתוח יכל-כלי שליפה וניתוח
כל מעוניין להפיק קובץ שמכיל אתהמבקרלדוגמא אם . לצרכיואותם הלקוח אולם המבקר מנצל 

כאשר מטעם הלקוח עם הלקוח פגישה , עליו לתאם 2010העסקאות שמעל מיליון שקלים בשנת 

איזה שאילתה לבנות DBA-ומטעם המשרד יגיע מבקר מערכות המידע והוא יגדיר לDBAיגיע ה
ועל איזה תקופה.
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data mining-כריית נתונים 
תבניות, מגמות, יחסים וכו' במאגרי נתונים טכנולוגיה שמאפשרת לזהות ולחקור דפוסי התנהגות,

אלף שקל אחוז ההנחה 50זיהתה שבמכירות מעל data miningגדולים. לדוגמא מערכת ה
ת זיהתה את הממוצע והיא תפיק לנו את כל התנועות כ. המער10%הממוצע שהחברה נתנה הוא 

ושרואה ומשתמש לצרכיורכש , כלומר דוח חריגים, יש לזכור שמדובר בתוכנה שהלקוח 10%מעל 
משתמש בה לצורך הביקורת שלו. המבקר שלו, החשבון 

scarf, extendedו-sarf:-טכניקות הכי פחות נפוצות
תוכנות וכלי בקרה, הנמצאים במחשבי המבוקרשימוש בטכניקות אלה נעשה במסגרת 

Scarf– הלקוח על ידי מופק ות שהוגדרו על ידי המבקר. הקובץ חריגביקורת המכיל תנועות קובץ
על פי דרישות המבקר לדוגמא אם המבקר הגדיר כחריג עסקאות מעל מיליון שקל אז המערכת 

את כל העסקאות מעל מיליון שקלים שהיו בתקופה אותה הביקורתבאופן אוטומטי תוריד לקובץ 
הגדיר המבקר. 

Sarf– כמוscarf על עסקאות חריגות אלא דגימה אקראית מכל העסקאות. רק פה לא מדובר

Extended– זה כמוscarf .אבל על תוכנה בודדת ולא על כל התוכנות והעסקאות

–בדיקות בקרהטכניקות לביצוע 
הטכניקות .או את התוכנהות אותן יבצע המבקר על מנת לבדוק את הבקרטכניקות ביקורת ש

סימולציה במקביל ותוכניות שירות. ,test dataitf,הנפוצות ביותר הן 

TEST DATAידועים ולבדוק שהתוצאה שהתקבלה מתאימה לתוצאה מבחןלהכניס נתוני, הרעיון
משתמש מסוים בכניסה לרשת (בדיקה של בקרה המצופה. למשל אם ברצוננו לבדוק סיסמא של

ה לקבל הודעת שגיאה, את שם המשתמש הידוע, נכניס סיסמא שגויה ונצפנקלידיכללית) אז
לאחר מכן ננסה סיסמאות אחרות שאינן של שאין הודעת שגיאה,נכניס סיסמא נכונה וניראה 

תמיד עושים -test dataאותו משתמש ונצפה לראות שלא נצליח להיכנס למערכת. יש לזכור ש
בסביבת הניסוי.

ITF–integrated test facility– התקן בדיקה משולב שמשמעותו הקמת ישות דמה (עובד
פיקטיבי או סניף פיקטיבי שנמצא בסביבת היצור). 

אותו רעיון כמו בנתוני מבחן, אולם הבדיקה מבוצעת בסביבת הייצור (יש לוודא שנתוני המבחן 
לא יכללו בדוחות הכספיים)

דיקות בקרה אבל אפשר טכניקה חשובה ונפוצה המשמשת בעיקר לב–סימולציה במקביל
גם אותם נתוני קלט. בטכניקה זו רואה חשבון מזרים את נהלים מבססיםגם ללהשתמש איתה 

להקליד את נתוני שכר גולמיים של במחשב המבקר וגם במחשב המבוקר למשל לתוכנת שכר ניתן 
אם זה התוכנות, ולבדוק שתלושי השכר שהופקו משתי התוכנות זהים. 2-לאת קבוצת עובדים 

פועל זו בדיקה מבססת בהנחה שהקובץ הוא בעל נתונים אמיתיים. אם היו מזרימים קבצי ניסוי 
אז לא מדובר במבססת אלא בבדיקת התוכנה שזו בדיקת בקרה. 

תוכניות המשמשות את הארגון שרואה החשבון נעזר בהן לצרכי הביקורת שלו, –תוכניות שירות
המבקר יכול לנצלה לצורכי רואה חשבון להשוואת קבצים, צל הלקוח יש תוכנהלדוגמא אם א

הלקוח, אצל בתוך תוכנות הקיימות מובנות כמו כן קיימות שגרות ביקורת הביקורת שלו. 
דוח זה יכול לשמש בסיס לבדיקות בקרה שיערכו על לדוגמא דוח רציפות חשבוניות בחשבשבת. 

ידי המבקר.

Snapshot
זוהי טכניקה שבה מצלמים את כל הבקרות שהופעלו בתוך תהליך עסקי למשל מתן הנחה ללקוח, 

הנחה, בקרת ההנחות הופעלה 50%הנחה והוא רשם במערכת 50%נניח שסוכן מכירות רצה לתת 
שלו, הודעת הבקרה הזו נרשמה לממונה הישירויצרה הודעה שאין זה בסמכותו והבקשה מועברת 
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snapshotלמתן ההנחה. טכניקת ההמנהל, כמו כן נירשם האישור שנתן snapshot-בקובץ ה
. העסקאות החריגותשמצלמת את scarfלעומת הבקרות בתהליךמצלמת את 
את הקופסא השחורה כלומר לקרוא את התוכנה עצמה כדי לזהות "לפצח"מטרתו –סקירת קוד

טכניקה מעט ולא נפוצה במשרדי רו"ח. . טכניקה זו כבה שגיאות, מעילות, חוסר יעילות וכו'
שנפוצה בבדיקות תוכנה שעושים מתכנתים. 

מש לנו לצרכי לשביצוע השוואה בין שני קבצים אם הם שווים או לא וזה יכול –השוואת קוד 
9.12למשל אם הגרסה העדכנית של חשבשבת היא שונות של תוכנות, גרסאות בדיקת התאמה של

ת היצור אז נוכל לעשות השוואה בין קבצי המקור לראות שבאמת מדובר ויש לנו חשבשבת בסביב
בקבצי מקור זהים או לבצע השוואת קבצים מקומפלים, כלומר לקחת את גרסת המקור העדכנית 

שרץ בסביבת היצור ץואת הקובץ המקומפל להשוות לקובילציהשל החשבשבת ולעשות לה קומפ
ואם הם זהים אז הגרסה היא עדכנית. 

Tracing and tagging– טכניקה שנפוצה אצל אנשי פיתוח תוכנה שבה הם צובעים תנועת קלט
הי ועוקבים אחריה עד הפלט. בטכניקה זו המבוצעת במחשבי המבוקר בודקים אילו בקרות לשכ

הופעלו לאורך כל שלב העיבוד. 

Mapping– טכניקה שמיועדת לזהות האם קטע קוד מסוים בתוכנה פועל או לא, זה נועד לגלות
מצבים בהם בקרה מסוימת לא פועלת למרות שהיא כתובה בתוך הקוד, זה יכול להיות טכניקת 

המשך לטכניקת בקרת קוד. 

CIS-מדובר בבקרה שפועלת במחשב המבוקר שבמידה והיא –סימולציה מתמשכת ולסירוגין
רואה חשבון .מזהה עיבוד שגוי היא עוצרת את תהליך העיבוד ומבצעת תיעוד של כל פרטי התקלה

מפיק את קובץ התקלות ומשתמש בתקלות שפורטו בקובץ לצורך תכנון הביקורת והמדגמים 
להצגה מוטעית שגרםלהיות אירועבתקלות יכול שבוצע על ידי החברה טיפול השהוא עורך. 

מהותית. 

94ורת תקן ביק
:1-3פרק המבוא סעיפים 

לשכת מטרת גילוי דעת זה היא לקבוע כללים והנחיות למבקר כאשר הגוף המבוקר משתמש ב

) נשאלת השאלה בכלל למה שהגופים המבוקרים ישתמשו מיקור חוץ–Outsourcing(שירות
?לשכת שירותב

מש בה. תעדיף להש,ל החסרונותיעלו עלשכת שירותאם היתרונות של שימוש ב-תשובה
:של שימוש בלשכת שירותיתרונות

ל בתחום בו היא נותנת שירות למשמומחיות רבה תבעלהיא ,בדרך כלל,לשכת שירות.1
ניהול מחסנים, מחשוב, מוקד שירות לקוחות ועוד.

מוריד עומס מהגוף המבוקר..2

בוע שהוא נמוכה יותר מאשר החלופות שהן גיוס עובד קלשכת השירות בדרך כלל עלות .3
עובד חברה או גיוס עובד זוטר והכשרתו.

חסרונות:
בפעילות ליבה (פעילות שהיא במומחיות העסק) למשל אם מדובר בעסק תמטפללשכת שירותאם 

בלשכת תלות ללשכת שירות, אזי החברה יוצרתאת תהליך יצור , והחברה תוציא לייצור מזגנים
. השירות

אם לשכת השירות מחוברת למחשבי החברה, רמת אבטחת המידע בלשכת השירות, במידה והיא 
נמוכה, תוריד גם את אבטחת המידע בחברה המבוקרת. 
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משפיע על לשכת שירותכיצד השימוש של הגוף המבוקר בלקבועלתקן קובע שעל המבקר 2סעיף 
כך שהמבקר יהיה מסוגל לזהות ולהעריך את הסיכון להצגה אצל המבוקרהבקרה הפנימית 
מוטעית מהותית.

המבצעת עסקאות, מקבלת החלטות ועומדת באחריות לבין לשכת שירותעושה הבחנה בין 3סעיף 

מיקור –Outsourcingכזו שהיא לא.  לדוגמא לעיתים בנקים גדולים בארץ משתמשים בשירותי 

לת הודעות לסניפים ובהנחה שזו הפעילות היחידה שהם עושים אז קבללשכת שירותלמשל -חוץ
אשר לשכת שירותלפעילות זו אין השפעה על הדוח הכספי והיא לא רלוונטית לביקורת לעומת 

אותם מת לו את כל העסקאות, רושת, מעבדהמבוקרכמערך המחשוב של תלדוגמא משמש
לביקורת.תכזו רלוונטילשכת שירות–בהנהלת החשבונות 

:4-10שיקולי רואי חשבון: סעיפים 
לשכת , לקבוע את חשיבות פעולותיה של לשכת השירותקובע שעל המבקר להשיג הבנה על 5סעיף 

והרלוונטיות שלה לביקורת. עליו להשיג הבנה אודות: השירות

על המבקר לתעד את אופי השירותים –לשכת שירותאופי השירותים הניתנים על ידי .1
חר הבירורים שהוא ערך.לא

לקבל את החוזה, לסקור אותו, להבין את הנקודות העיקריות –לשכת שירותחוזה עם .2

SLA)serviceשירותי מיחשוב לחוזה קוראים נתשנותלשכת שירותלמשל אם מדובר ב
level agreement (SLA כולל בין היתר את לוחות הזמנים שבהם על לשכת שירותזה

או בשעות פעילות בלבד, האם מחליפים גם רכיבי 24\7השירות הוא האם,לתקן תקלה
חומרה וכו'. 

, לשכת שירותמידת ההדדיות שבה פועלות שתי הבקרות הפנימיות הן בגוף המבוקר והן ב.3
כלומר אם הגוף המבוקר דאג לרמת בקרה פנימית ,הלשיש לזכור את תופעת החוליה הח

בצורה אינטנסיבית מול הבקרה הפנימית של המבוקר תפועלשירותהלשכת טובה ו
זה יגרור את הבקרה הפנימית יהיא נמוכה אזלשכת שירותבואולם הבקרה הפנימית 

במבוקר אף היא לרמה נמוכה. 

לשכת על המבקר לבדוק את הבקרות הפנימיות הפועלות בגוף המבוקר שמשגיחות על .4
שמספק שירותי שכר), חילן שכת שירותל, לדוגמא המבוקר שלנו משתמש בחילן (שירות

2ואגת החברה לקיים על דעמדות שלהם. נשאלת השאלה איזה בקרות 2התקינו בחברה 
העמדות הללו. למשל אם המחשב הזה נמצא במסדרון וכל אחד יכול לגשת אליו אז 

העמדות יהיו בחדר סגור שהגישה 2-, היינו מצפים שאינה תקינההבקרה הפנימית 
סמא וכו'. ייה רק למורשים בלבד, שיהיה שם שימוש בסאליהם תה

לשכת ואיתנותה הכספית לרבות ההשפעה האפשרית של כשל בלשכת שירותמיומנות .5
לשכת על הגוף המבוקר. סעיף זה דורש מהמבקר להבין את רמת המומחיות של שירות
ת או שהחברה נמצאספקלהא אמורישהלשירותיםיתא באמת מומחי, האם השירות

א ישירותי מיחשוב כולל תמיכה בהנהלת חשבונות והלתתלמשל הא אמוריבסיכון. אם ה
אז זה יכול לגרום להצגה מוטעית בדוחות בגלל כשלים בהנהלת החשבונות מיומנתלא 

ת . כמו כן יש לבדוק את האיתנושירותהלשכת א ילכן מאוד חשוב שהמבקר יבין מי ה
שירות שהוא משמעותי לגוף המבוקר למשל נתנותאיכי אם הלשכת שירותהפיננסית של 

תמוטט. במידה ולשכת השירות תתמיכה בתוכנה קריטית אז מה יקרה עם אותה תוכנה 
שתומכת בתוכנה קריטית להכנת הדוחות 90לדוגמא בחברה מסוימת ישנה מתכנתת בת 

נה שנה באותה חברה. פיתוחי התוכנה, תחזוקתה והידע לגבי התוכ30הכספיים כבר 
שימוש בתוכנה ולא שיון ינמצא אצלה בלבד. ההסכם איתה היה שהחברה מקבלת ר

סוכם עם אותה .  לשכת שירותרישיון של בעלות על התוכנה. המתכנתת משמשת כ
שקוד המקור יועבר )או לבעיית עסק חי אצלההקרוב בגלל החשש למותה (מתכנתת 

את קוד המקור שכתוב בשפה מקובלת למשל ג'אווה, יש לדאוג שכל ישמורלנאמן אשר 
עוד התוכנה אצל נאמן שהתוכנה תהיה ללא ססמא ומעודכנת בגרסה האחרונה. 
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מתוך מדריכים למשתמש, מדריכים לשכת שירותעל המבקר לאסוף מידע אודות .6
כמו כן על . לשכת שירותמקצועיים, קטעי עיתונות שדיברו על מעילות או כשלים אצל 

) itgc)information technology general control-המבקר לנסות להשיג מידע לגבי ה
. לשכת שירותוהבקרות יישום ב

למשל לשכת שירות -תא לא מהותיישהלשכת שירותא קובע שכאשר מדובר ב6סעיף 
ולתעד , להשיג את ההבנה האמורה 5יש ליישם את הוראות סעיף יאז,רק הודעותתשמקבל

תאריך דוח מיום 60תוך (לסיים את תהליך התיעוד לכל היותר 101אותה כאמור בתקן 
המבקר) 

:7-10סעיפים 
לשכת היא משמעותית לגוף המבוקר ורלוונטית לביקורת (לשכת שירותקובע שכאשר 7סעיף 
ת לרבות הבקרה הפנימילשכת שירותמהותית) על המבקר להשיג הבנה מספקת אודות שירות

שלה וזאת בכדי לזהות ולהעריך את הסיכונים.

או , ITGCולערוך בדיקת קובע שאם המבקר רוצה לערוך ביקור בלשכת השירות 8סעיף 
עליו לתאם את הביקור באמצעות המבוקר. בדיקות מבססות, או בקרות יישום בדיקת 

הפנימית מדבר על מצב שבו רואה החשבון המבקר מקבל דוח ביקורת על הבקרה 9סעיף 
שהוא רואה חשבון. נשאלת השאלה למה שלא ניישם את לשכת שירותממבקר לשכת שירותב

? 96שנקבעו בתקן ביקורת שימוש בעבודת מומחה נהלי 

:96סקירה על תקן ביקורת 
שלו מומחה כאדם או פירמה 3תקן זה עוסק בשימוש בעבודת מומחה והוא הגדיר בסעיף 

סיון מיוחדים בתחום ספציפי שאינו חשבונאות ואינו ביקורת. גם ישהינם בעלי מיומנות ידע ונ
דוחות ביקורת וגם דוחות כספיים לא נחשבים לכאלה המצריכים מומחה כהגדרתם בתקן. 

212התקן קבע את הנהלים הבאים:



נתוני הקלט נבדקים על ידי המבקר מבחינת אי קיומם של הטעויות (שלמות, חתך, תקפות 
, כמו כן המבקר יבדוק את הנחות היסוד לוודא שהמומחה קיבל נתונים תקיניםורישום) כדי 

. לגבי המומחה קובע התקן שיש לוודא שהמומחה ושיטות העבודה המתוכננות של המומחה
בלתי תלוי ואובייקטיבי ביחס ללקוח, למשימה שהוא מבצע, הוא נטול אינטרסים, כמו כן יש 

תעודות תקפות, בעל מוניטין בשוק וכו'. כמו כן קבע לוודא שהוא מיומן ובאמת מומחה בעל
התקן שיש לבדוק את סבירות תוצאות עבודת המומחה מבחינת השוואה לחברות אחרות 

. וכן בדיקה נוספת של הנחות היסוד ושיטות העבודה ששימשונים קודמותלשדומות או ביחס 
ממבקר פנים וגם דוחות התקן כאמור לא חל על דוחות ביקורת לכן גם דוחות המתקבלים 

94בתקן ביקורת 9לא חל עליהם ולכן מציין סעיף 96, תקן לשכת שירותהמתקבלים ממבקר 
. יש לזכור שהדרישה לשכת שירותשיש לבצע בדיקות לגבי כישוריו המקצועיים של מבקר 

קול את הצורך בבדיקת הכישוריםלשהיא לא מנדטורית אלא מציעה למבקר החיצוני 
.של מבקר לשכת השירותהמקצועיים

הוא קובע נוהל שיש לקיים שהוא "בדיקת הבקרות של .מפת דרכיםהוא למעשה 10סעיף 
" זה חובה לעשות, הנוהל השני שהוא קבע זה או לשכת שירותהגוף המבוקר על פעילויות 

ביקור כאשר בעת האו לעשות ביקור על ידי המבקר החיצוני לשכת שירותלקבל דוח ממבקר 
.בעצמובדיקות בקרהךיערו

כפי שהוחלף על SAS 70דומה לתקן האמריקאי לשכת שירותדוחות רואה חשבון מבקר של 

SSAE 16ידי 
Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No. 16, Reporting on
Controls at a Service Organization, was issued by the Auditing Standards Board of the
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) in April 2010. SSAE 16
effectively replaced SAS 70 as the standard for reporting on service organizations on
15 June 2011. SSAE 16 was drafted and issued with the intention and purpose of
updating the US service organization reporting standard so that it mirrors and
complies with the new international service organization reporting standard – ISAE
3402.

יהיה בדרך כלל אחד משני סוגים של דוחות:לשכת שירותקובע שהדוח של –12סעיף 

דוח על תכנון וביצוע של בקרה פנימית:-)Type 1דוח מסוג א ( .1

.י הנהלת לשכת השירותשנערך על ידלשכת שירותתיאור הבקרה של .א

אר בא' הוא ושלפיה התיאור של ההנהלה  המתלשכת שירותחוות דעתו של מבקר .ב
נאות, הבקרה הפנימית תוכננה כיאות והבקרה הפנימית יושמו.

יהיה זהה לא' –דוח על תכנון, ביצוע ואפקטיביות של הבקרה -)Type 2( –דוח מסוג ב .2
לפיה הבקרה הפנימית פועלת באפקטיביות לשכת שירותבתוספת חוות דעתו של מבקר 

יכלול בדרך כלל הגבלות לשכת שירותבהתבסס על בדיקות בקרה שערך. הדוח של מבקר 
לשכת ומבקרים של לשכת שירותקוחות , ללשכת שירותשימוש כלומר מיועד להנהלה של 

.שירות
קובע שדוח מסוג א' לא ישמש כראיית ביקורת באשר אפקטיביות הבקרות.–14סעיף 
מש כראיית ביקורת לאפקטיביות בקרה וזאת לשקובע שדוחות מסוג ב' יכולים –15סעיף 

מאז והזמן שחלףעל ידי בדיקות אלו המכוסהאורך התקופה לאחר שמבקר חיצוני בדק את 
בוצעו בדיקות אלו.

לשכת שירותקובע שעל המבקר החיצוני לבדוק את בדיקות הבקרה שעשה מבקר 16סעיף 
מספקות לשכת שירותכדי לראות אם תוצאות בדיקות הבקרה שהתקבלו על ידי מבקר 

ראיות ביקורת נאותות במידה מספקת באשר לאפקטיביות הבקרה הפנימית.
אין לכלול לשכת שירותם המבקר עושה שימוש בדוח המתקבל ממבקר קובע שא18סעיף 

התייחסות לכך בדוח רואה חשבון מבקר. 
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ישום תקני ביקורת בסביבת סחר אלקטרונייהנחיות ל–95תקן ביקורת 

פעילות אינטרנט של מסחר אלקטרוני נראית כדלקמן:

ם כך היא לשנניח שחברה ב' רוצה לרכוש את מוצרי חברה א' באמצעות אתר האינטרנט שלה, 

שם dmz-את הבקשה לרמתחברת לחברה ומנסה להיכנס לאתר הסחר, הפיירוול מעבי

ואם לא מתגלה שום חדירה, דף הבית של האתר מסופק idהבקשה נבדקת באמצעות כלי 
תוכנת הסחר שהיא תוכנה המשמשת את אשי של הדף הרללקוח. דף בית זה למעשה הוא 

. לדוגמא האתר יציג )Front Office(ביצוע רכישות באתרםלשי האינטרנט שירותצרכן
קטלוג של פריטי החברה, הלקוח יבחר מתוכם את הפריטים שברצונו לקנות ויעבור לקופה 

ם תשלום או בהעברה בנקאית או באמצעות כרטיסי אשראי. התוכנה שטיפלה בלקוח לש

ביר אותה למערכות , משרד קדמי. לאחר שהעסקה הושלמה יש להעfront officeנקראת 
ם הפקת לשרגון למשל לרישום העסקה בהנהלת החשבונות, למערכת המלאי הפנימיות של הא

backסקה. כל המערכות הפנימיות נקראת תעודת משלוח ולמערכת המכירות לרישום הע
officeאחורי משרד ההקידמי להמשרד , משרד אחורי. לתהליך זה של העברת המידע מ

וככל שהתהליך הזה יותר אוטומטי כך אנו אומרים שהרציפות "רציפות תהליכים"קוראים 
ל אוטומטי כאילו מערכת אחת).והולכת וגדלה עד שהיא מלאה לחלוטין (שהכ

:1-5המבוא: סעיפים פרק 
קובע שמטרת התקן היא להנחות את רואה החשבון המבקר ביישום תקני הביקורת 1סעיף 

כאשר הגוף המבוקר עוסק בפעילות מסחרית ברשת ציבורית כגון האינטרנט.
ם מתן יעוץ לגבי לשות דעת או ום מתן חלשמציין שיישום גילוי דעת זה אינו משמש 2סעיף 

האלקטרוני או פעילות הסחר מטרת התקן להבין את הסיכונים בפעילות מערכות הסחר 
הסחר ואת השפעתם וזאת כדי לגבש חוות דעת על הדוחות הכספים.

b2bהטכנולוגיה הקדומה של –ediמסבירים מזה אינטרנט, מסבירים מה זה 3-4סעיפים 
רנט אלא על ידי (עסק לעסק) זו העברת מידע בין מחשבים מרוחקים שלא באמצעות האינט

פריסת כבלים בין שני המחשבים או באופן ישיר או באמצעות השכרת קווי תקשורת מבזק. 
עושה הבחנה בין רשת ציבורית לפרטית ומגדיר רשת פרטית ככזו המאפשרת גישה רק 4סעיף 

ם כך. לשלאנשים או ישויות שקיבלו הרשאה 
גם במקרים שהחברה המבוקרת לא מבצעת סחר 95יש ליישם את הוראות ת"ב –5סעיף 

אלקטרוני, אולם משתמשת ברשתות פרטיות בסביבת האינטרנט כגון רשתות אקסטראנט 
ואינטראנט.
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:7-6פרק המיומנות: סעיפים 
התקן מציין שרמת המיומנות המקצועית הנדרשת לביצוע ביקורת על אתר אינטרנט משתנה 

התאם למורכבות האתר, ככל שהאתר מורכב יותר כך רמת המיומנות הנדרשת תהיה גבוהה ב
קול האם צוות הביקורת מצויד בכישורים ובידע מתאימים בתחומי לשיותר ואז על המבקר 
וזאת כדי להבין את אסטרטגיית הסחר בגוף, הטכנולוגיה בה הוא ,מ"מ ועסקי אינטרנט

ושו של הגוף המבוקר בסחר וכמו כן עליו לקבוע את אופי, משתמש, הסיכונים הכרוכים בשימ
עיתוי והיקף נהלי הביקורת אותם ננקוט וכן את יכולתו להעריך את ראיות הביקורת וכן את 

ו להמשיך כעסק חי. יהשפעת תלותו של הגוף המבוקר בפעילות הסחר על יכולות
אינטרנט מורכבים באתרי ישתמש במומחה אם מדובר קובע שלעיתים המבקר 7סעיף 

שייבצע או בדיקת פגיעות או בדיקת , במיוחד או כשאין לו עובדים מתאימים בצוות הביקורת
בדיקת ה באבטחת המידע למשל ואילו לשפגיעות משמעותה לאתר מוקדי חובדיקת חדירה. 

ה ולחדור דרכם לתוך הארגון. לשחדירה זה לאתר מוקדי חו
מומחה לאבטחת מידע אז עליו ליישם \אינטרנטכאשר המבקר החיצוני משתמש במומחה 

. 96את הוראות תקן ביקורת ולגבי

הכרת העסק:
ם לשקובע שעל המבקר להבין את העסק כדי להעריך את החשיבות של הסחר לעסק, 8סעיף 

), להבין את 9-11ת העסקית של הגוף המבוקר ואת הענף (סעיפים לוכך עליו להבין את הפעי
) ולהבין את 13-15), להבין את היקף פעילות הסחר (סעיפים 12(סעיף אסטרטגיית הסחר 

).16-17הסדרי מיקור החוץ (סעיפים 

:9-11פעילות עסקית של הגוף המבוקר והענף 
בסעיפים אלו נקבע שפעילות הסחר עשויה להתבצע כהשלמה לפעילות עסקית מסורתית או 

לדוגמא יש לחברה חנות ברחוב למכירת לייצג קו עסקים חדש או שילוב של השניים, כלומר 
מקררים ויש לה גם אתר שדרכו היא מוכרת מקררים. המכירה באמצעות האתר מצמצמת 
את הזמן והמרחק, לקוחות מאזורים שונים יכולים לקנות ואדם יכול לקנות גם באמצע 
הלילה, זה מגדיל את המכירות. יש לזכור שענפים מסוימים מאוד דומיננטיים בעולם 

אינטרנט למשל בנקים. ה

:12אסטרטגיית סחר סעיף 
על המבקר שבודק את אסטרטגיית הסחר לוודא:

עד כמה מעורבים המופקדים על בקרת העל בנושא התאמת פעילות הסחר לאסטרטגיה .1
העסקית.

לייעל פעילות קיימת.תמיועדיאפעילות חדשה או שהתהסחר יוצרפעילות האם .2

הצפויים מהאתר ונפח מכירות.מה סדרי הגודל של הרווחים.3

גישת ההנהלה לסיכון של האתר ואיך היא מתמודדת איתו. .4
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:13-15היקף פעילות הסחר סעיפים 
קובע ומסביר מה אפשר לעשות עם אתר סחר:13סעיף 

ב בו אתר תדמית ולהציג מידע על הגוף המבוקר. ללש.1

אתר הסחר מאפשר ביצוע עסקאות..2

ווקים וללקוחות חדשים. שלאתר הסחר מאפשר גישה .3

internet service(ISPישומים). יש להבחין בין ספקי י(ספק ASPלגשת לספקי .4
provider ( נט, לבין רגישה לאינטיספקשהםASP)application service provider שזהו (

ASP-כיום ה. באמצעות האינטרנטבית עסק שמספק תוכנות בהשכרה או למכירה
. קיימים סוגים נוספים SaaS-Software as a Serviceמוחלף באמצעות מחשוב ענן מסוג 

), SaaSשבו מספקים תוכנה כשירות (-"הכול כשירות"–XaaSשל מחשוב ענן כגון: 

-Security as a Service(ותמיכה שירותי אבטחת מידע  Saas תשתית ושירותי אחסון ,(

)Infrastructure as a Service – IaaS( . כאשר החברה משתמשת למשל בתוכנה לניהול

שהיא מהותית ולכן יש לשכת שירותאז יש , SaaSאו ASP-כהמלאי והנהלת החשבונות 
על האפקטיביות) כאשר נצפה לראות לשכת שירותלדרוש לקבל דוח ב' (דוח מהמבקר 

שהוא ערך את הבדיקות הנדרשות בתקן לשכת שירותבבדיקות בקרה שמצרף לנו מבקר 
.95ביקורת 

ליצור מודל עסקי שהכוונה ליצור אתר שהוא בשיתוף עם גורמים אחרים שמייצג קו .5
מוצרים חדש. 

:16-17הסדרי מיקור חוץ סעיפים 
חברות עסקיות לעיתים מעדיפות להוציא את ניהול האתר למיקור חוץ למשל להשתמש בנטוויז'ן 

של אתרי אינטרנט של חברות כלומר במקום שהחברה תנהל ) Hosting( אירוח שנותנת שירותי
, כאשר אנו צריכים 94נטויז'ן תנהל עבורה תמורת תשלום, יש להבין שפה יש את ,את האתר

.95שיבצע בדיקות בקרה בהתאם לתקן ביקורת לשכת שירותלקבל דוח ב' ממבקר 
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:23-18זיהוי סיכונים סעיפים 

ברמת רו"ח המבקרהחברהברמת 

נוהלי ביקורת בקרות18סעיף –סיכונים 

ראה הגדרה –מהימנות העסקאות
שלמות, דיוק, זמינות –28בסעיף 

והרשאה.
עסקה קרתה –טעות מסוג שלמות 

אך לא נרשמה בהנה"ח.
עסקה –טעות מסוג דיוק/רישום 

קרתה אך לא נרשמה בהנה"ח 
באופן מדויק

המידע על –המידע זמינות 
העסקאות באתר צריכות להיות 

זמינות לחברה ככל האפשר 
מוקדם, כדי לקבל החלטות על 

בסיס מידע עדכני
העסקאות –הרשאה 

נערכו/נרשמו/שונו על ידי גורמים 
מורשים בלבד.

בקרות לאימות קלט, –30ס' 
מניעת כפילות או השמטת 

עסקאות, נהלי אי הכחשה, מניעת 
הזמנה נתקבלה, -עיבוד לא שלם

תשלום התקבל, סחורות או 
שירותים סופקו, ומערכות 

הנה"ח/מלאי/שירות עודכנו, 
הבטחת שמירה, גיבוי ואבטחה של 

רשומות העסקאות.

נוהלי –28-29–ס' 
הביקורת בעיקרן אלו הם 

דיקות בקרה המבוצעות ב
באמצעות טכניקות 

ביקורת של בדיקות בקרה. 

+ נהלי אי (סיכוני אבטחה
מידע נחשב מאובטח –)הכחשה

אם הוא מקיים את הדרישות 
הבאות:

קיימת מהימנות עסקאות כפי 
שפורט קודם (לרבות הרשאות 
וזמינות), נשמר אימות זהות, 

. וחיסיון
סיכוני האבטחה - נהלי אי הכחשה

גם כוללים את הסיכון של אי 
יכולת להבטיח כי חוזים שנחתמו 
באמצעים אלקטרונים בלבד הינם 

מחייבים 

שימוש אפקטיבי בחומות –27ס' 
אש, אנטי וירוס/ספאם, שימוש 

אפקטיבי בהצפנות באמצעות 
מפתחות פרטיים וציבוריים, ניטור 

מערכות חדשות

של בקרותCaat's–26ס' 

29ס' בחלקו32ס' דיניות חשבונאית בלתי הולמתמ
23ס' 21-22ס' אי עמידה בדרישות חוק

26ס' 27ס' כשלים או נפילות תשתית

שמפרט את הסיכונים באתרי 18כל שאלה בנושא אתרי מסחר אלקטרונים יש להתחיל עם סעיף 
:18סעיף ). להלן פירוט הסיכונים של 93של 60סחר (מקביל לסעיף 

: פגיעה במהימנות של העסקאות אשר השפעתה עלולה לגדול עקב היעדר נתיבי סיכון.1
ביקורת נאותים המתועדים על גבי נייר או באמצעים אלקטרונים.

מציין את הבקרות בחברה למשל הוא מצפה לראות –30: סעיף הבקרות הרצויות בחברה
בקרות לאימות קלט למשל בדיקה שתאריכים שהוקשו הם תקינים או שמספר הפריט 

שנבחר קיים במלאי. 
בקרות למניעת כפילות או השמטת עסקאות למשל אם לקוח קנה פריט ומבקש לקנות 

ם הוא בטוח שהוא רוצה עוד פעם את אותו פריט אז זה מתריע לו שהפריט כבר נרכש והא
לקנות (בקרה מגלה). 

בקרה על מניעת עיבוד לא שלם למשל פריטי אמצעי תשלום אז שהעסקה לא תסתיים 
ושהלקוח לא יקבל הודעה שהעסקה התבצעה. 
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קול את מהימנות העסקאות כלומר לבדוק את לש. על המבקר 28-29: סעיף נהלי ביקורת
קובע שעל המבקר כאמור לבדוק את 29עיף השלמות, הדיוק, הזמינות וההרשאה. ס

מיוחדת לסחר אלקטרוני כלומר בסיטואציה בה שני המהימנות העסקאות בסיטואציה 
מחשבים מנהלים עסקה ללא מגע יד אדם ולכן הבקרות האוטומטיות בשלב העסקה הם 
קריטיות, כדי שלא יהיה ספק מה הם כוונות הצדדים. התקן לא מציין באיזה טכניקות 

אם רוצים –קורת ננקוט (הוא רק אומר מה לבדוק ולא איך). כאן צריך להיות זהירים בי
לבדוק נתון בדוח כספי זוהי תהיה טכניקה לבדיקה מבססת, אם רוצים לבדוק בדיקות 

בקרה נשתמש בטכניקה לבדיקות בקרה. 

סיכוני אבטחה של סחר אלקטרוני.סיכון:.2
קובע ומפרט את אמצעי הבקרה שעל 27סעיף .26-27סעיפים :הבקרות הרצויות בחברה

וזאת על ידי ישום של בקרות לדוגמא:18החברה להתקין כדי להתמודד עם הסיכון של 

שימוש אפקטיבי בפיירוול ובאנטי וירוס..א

שימוש אפקטיבי בהצפנות..ב

פיקוח על פיתוח ויישום מערכות הסחר..ג
נהלי ביקורת

שאות של האתר, תהליך אימות הזהות קובע שעל המבקר לבדוק את ההר26סעיף 
(אוטנטיות), חיסיון כלומר אם משתמשים בפרטי כרטיס אשראי שתהיה הגנה, מהימנות, 
נהלי אי הכחשה כלומר לקוח שביצע עסקה ואישר אותה לא יוכל אחר כך להתכחש לה 

(על ידי שימוש בהצפנות), ביצוע בדיקת זמינות.
נהלי -נחתמו באמצעים אלקטרונים מחייביםים שאי יכולת להבטיח שחוז:נוסף סיכון

אי הכחשה
התגובה לסיכון זה היא באמצעות ישום מנגנוני אבטחה הבקרות הרצויות בחברה: 

.זה הבקרות שהחברה צריכה ליישם27, כאשר 26-27כמפורט בסעיפים 
נהלי ביקורת

זו הבקרה שעוסקת בהצפנות המבקר שאותה יבחן בעיקר רואה חשבון העיקרית הבקרה 
ושימוש במפתחות.

מדיניות חשבונאית בלתי הולמת הקשורה למשל להיוון הוצאות, סוגיות של הכרה סיכון:.3
בהכנסה. 

קבע שהחברה צריכה ליישם בקרות לבדיקת שלמות 32: סעיף הבקרות הרצויות בחברה
ירות, ודיוק עיבוד העסקאות, בקרות לבדיקות לעיתוי ההכרה בהכנסה ממכ

נהלי ביקורת

. כדי לבדוק את סוגיית ההכרה בהכנסה בתוכנה caatsצריך לבדוק בקרות אלו באמצעות 

) ונבדוק את פקודת היומן test dataניסוי הקלדת נתונים פיקטיביים בסביבת ניסוי (
הכרה בשנוצרה. אם הוא רשם חובה ויזה זכות הכנסות ממכירות זה אומר שיש בעיה 

iasלפי בהכנסה  מלקוחות כי הוא היה צריך לרשום חובה ויזה זכות מקדמות18
.(הכנסות מראש)

: אי עמידה בדרישות מיסוי ודרישות חוקיות לפיקוח אחרות. סיכון.4
המוכר נמצא במדינה אחת, הקונה במדינה שניה, בעיסקה אינטרנטית יתכן מצב שבו –לעניין מס הכנסה

מצד אחד, מדינת המושב של איפה מתקיימת חבות המס? ,שלישיתוהעסקה עצמה מתבצעת במדינה 
הנישום יכולה לטעון לזכות נגיסה מכוח הזיקה הפרסונלית, ומצד שני, אותה מדינה בה נוצרו לכאורה 

-הגישה המקובלת כיום, בעקבות המלצות ה .וממילא לזכות מיסויהרווחים, תטען לזיקה לרווחים
OECD אינטרנט (, היא להבחין בין אתרWeb Site) לשרת (Server כאשר השרת ייחשב בתנאים מסוימים ,(
קבע. בעל אתר אינטרנט המאפשר גישה לתושבי מדינות זרות, לא יתחייב במס באותן מדינות. -למוסד

קבע באותה מדינה בה הוא מצוי, ויגרור חיוב במס באותה - אולם, שרת אינטרנט עשוי להיחשב כמוסד
כי יש להבחין בין ציוד מחשב הכולל שרתים (חומרה), לבין המידע ותוכנות הנשמרות הטענה היא . מדינה

עליו (תוכנה). באתר אינטרנט, מדובר ביישומי מחשב, והוא אינו נחשב לנכס מוחשי אשר ניתן לקבוע לו 
קבע. לעומת זאת, השרת עליו מאוחסן האתר הוא נכס בעל- מיקום פיזי, ולכן אינו יכול להיחשב כמוסד

יב במס במדינה בה הוא נמצא.ימיקום פיזי, ועל כן עלול השרת ייחשב בתנאים מסוימים כמוסד קבע ויתח
OECD-הנטייה היא לראות בשרת מוסד קבע לאור תכונת הקביעות המאפיינת אותו. עם זאת, בהמלצות ה 

בוצעת דרכו. בהתאם קבע, יש לבחון גם את אופי הפעילות המ-נאמר, כי על מנת שהשרת אכן ייחשב כמוסד
לדרישה זאת, יש לבחון האם מתקיימת פעילות עסקית מהותית באמצעות אותו השרת, כגון עריכת 
הסכמים והשלמתם, העברת כספים אלקטרונית, משלוח מוצרים וכד'. כאשר השרת משמש רק לפעילויות 
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) mirror servers(עזר, כגון: אספקת אמצעי תקשורת, פרסום, העברת אינפורמציה דרך שרתי מראה 
הוא לא ייחשב למוסד קבע.-לצורכי בטיחות ויעילות, אספקת מידע, הפקת נתוני שוק וכד' 

דוגמאות לבקרות שהתקן מצפה למשל ציות נותן 22סעיף :הבקרות הרצויות בחברה
לדרישות ארציות לחוק הגנת הפרטיות, ציות לרגולטורים, יכולת אכיפת חוזים, בקרות 

לבדיקת חוקיות הפעולות באתר. 
נהלי ביקורת

התקן מציין שאי עמידה של לבצע. מדבר על נהלי הביקורת של רואה החשבון 23סעיף 
וי להשפיע באופן מהותי על הדוחות ולכן עליו לתכנן הגוף המבוקר בחוקים ובתקנות עש

החלה על הגוף וכיצד רגולטורית את הביקורת, להשיג הבנה על המסגרת המשפטית וה

שבודקות בקרה כדי לוודא caatsהגוף מציית למסגרת זו. על המבקר ליישם טכניקות 
ציות החברה להוראות החוק. 

תית.כשלים או נפילות של מערכות ותשסיכון:.5
.27ו26סעיפים בקרות כאמור ב:הבקרות הרצויות בחברה

נהלי ביקורת
30, 27לערוך בדיקה על הבקרות שפורטו בסעיפים 

:31-33רציפות תהליכים סעיפים 
רציפות הכוונה הדרך שבה טכנולוגית המידע משתלבות זו בזו וכתוצאה משילוב זה פועלות 

ומבחינת back office-נרשמת בfront office-למעשה כמערכת אחת כך שעסקה שבוצעה ב
הלקוח מדובר במערכת אחת.

:34-35השפעת הרשומות האלקטרוניות על ראיות הביקורת סעיף 
קובע כי על רואה החשבון לבחון בעיקר את אמצעי הבקרה האוטומטים שמבטיחים מניעת 

גבוה (אם ביצענו שינוי לא שינויים ברשומות אלקטרוניות. בגלל שרשומה אלקטרונית הסיכון בה
קובע שרואה החשבון 35רואים עקבות לכך להבדיל מנייר שביצענו בו תיקון), לכן התקן בסעיף 

יתמקד בעיקר בבקרות שעוקבות אחר שינויים ברשומות כגון בקרות לבדיקת מהימנות הרשומה, 
בקרות על תאריך הרשומה, גרסאות של הרשומה ועוד.

חוקים:
):5עמוד -1חוברת האלקטרונית (חוק החתימה 

פרק הגדרות
חתימה שהיא מידע אלקטרוני שהוצמד או נקשר למסר אלקטרוני. חתימה –חתימה אלקטרונית 

תקבל יבמסר כך שאם יבוצע שינוי כלומר מספר המשקף את המסר mdאלקטרונית משמעותה 
מספר אחר.

חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:–חתימה אלקטרונית מאובטחת 

המספר שיופק הוא פונקציה של המפתח הפרטי של –אמצעי החתימה לחודית לבעיהיא י.1
השולח.

עצם העובדה שהמקבל הצליח –היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה .2
לא יוכל לפענח את החתימה עם הציבורי של השולח זו עדות לכאורה שהשולח שלח, הוא 

להתכחש. 

–ליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה לשן והיא הופקה באמצעי חתימה הנת.3
ליטתו הבלעדית וכן לגורם לשהמפתח הפרטי של השולח ידוע אך ורק לו וזה נתון 

) שהנפיק לו את המפתחות. RA-המאשר (ה

עצם –היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה .4

המחושב מאפשר לנו לזהות md-בפועל מול הmdהעובדה שאנו מבצעים השוואה של ה
ועד שינויים שקרו בדרך מהרגע שהוא יצא מהמחשב השולח כלומר במרחב האינטרנט

.שהגיע למחשב המקבל
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חתימה אלקטרונית מאושרת זו חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה 

הביצע(גורם מאשר) ra-דבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה. עצם העובדה שאלקטרונית ב
לו את המפתחות הלו זכויות חתימה והנפיקהבדיקה שכל אחד מהצדדים לעסקה קיים, בדק

באמצעות תעודות אלקטרוניות. 
לחוק קובע שאם נדרשה לפי חיקוק חתימתו של אדם על מסמך למשל רופא שחותם על 2סעיף 
, חוזה, תצהיר ועוד, ניתן לקיים דרישה זו לגבי מסמך שהוא מסר אלקטרוני באמצעות רצפט

חתימה אלקטרונית ובלבד שהיא חתימה אלקטרונית מאושרת. 
קובע שמסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת יהיה קביל בכל הליך 3סעיף 

חתימה ושהמסר האלקטרוני הוא זה משפטי ויהווה ראיה לכך שהחתימה היא של בעל אמצעי ה
שנחתם על ידי בעל אמצעי החתימה. 

א אומר שפלט של מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת לא יחשב בכל 6סעיף 
.כמקורהליך משפטי כהעתק המסר האלקטרוני שעל בסיסו הופק אלא 

מור עליו. לשם על מנת אומר שהחוק דורש מבעל אמצעי החתימה לנקוט בנהלים סבירי7סעיף 
מסבירים מי הוא אותו גורם מאשר.18+19פרק ד' סעיפים 

חוק הגנת הפרטיות 

הזכות הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים. הוא . בישראללפרטיות

עוולה פגיעה בפרטיות ובאילו מצבים היא מוצדקת. נקבע בו שהפגיעה בפרטיות היאמגדיר מהי 

5שעונשה המקסימלי -עבירה פליליתוכןבנזיקין, פיצויהמאפשרת תביעת-אזרחית

הכוללים מידע פרטי ורגיש, מאגרי מידעבנוסף, מסדיר החוק גם את פעילותם של. מאסרשנות

כדי פגיעה בפרטיות לא תהיינה קבילות, אלא באישור בית שהושגו תוךוכן קובע שראיות

.המשפט

קובע כי לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.1סעיף 
אפשרויות לדוגמא בילוש או התחקות אחר אדם 11מגדיר מהי פגיעה בפרטיות והוא נותן 2סעיף 

רשות היחיד, הפרה של חובת העלולים להטרידו, האזנה אסורה על פי חוק, צילום אדם שהוא ב
סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם (רשומות רפואיות, דפי בנק, משכורות, 

רשומות בגופים ממשלתיים).

שנות מאסר.5ענש עד יהפוגע בפרטיות יכול לה

הגנה על הפרטיות במאגרי מידע 
''נתונים על -כולל לפי חוק הגנת הפרטיות "מידע"מידע רגיש". "-מבחין בין "מידע" ל7סעיף 

אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו 
המקצועית, דעותיו ואמונתו.''

למעט מעמדו האישי והכשרתו המקצועית."מידע"כולל את כל הנתונים של "רגיש"מידע 

פרשנות: 
פסיכולוגיים, תאור צדדים לא רפואיים באישיותו, כגון: חשדן, אמיץ, נתונים –אישיותו של אדם 

פחדן. העדפות לגבי בן/בת זוג.
מידע דמוגרפי כגון: שם, כתובת, מצב משפחתי, שם קודם, מספר ילדים וכדומה.–מעמדו האישי 
רקומן, מתייחס להיבטים חברתיים. נטיות מיניות. שיוך לקבוצות סיכון כגון: נ–צנעת אישיותו 

אלכוהוליסט וכדומה.
נתונים רפואיים, מחלות, בדיקות, צריכת תרופות, טיפולים וכדומה.–מצב בריאותו 

כל נתון ישיר או עקיף כגון: שכר, נכסים, היקף הוצאות ועל מה, צריכת חשמל –מצבו הכלכלי 
ביתית, פוליסת ביטוח או קרנות פנסיה, חשבון בנק, הלוואות וכדומה.

השכלה מקצועית, קורסים, השתלמויות, עיסוק כולל ותק וניסיון.–יו המקצועיות הכשרות
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השקפת עולם, דעות פוליטיות, הזדהות ושייכות למפלגה, דעות חברתיות כגון: –דעותיו 
קומוניסט.

חילוני, מסורתי, דתי, חברות בכתות שונות וכיוצא באלה.–אמונתו 

ל מאגר שיש בו מידע כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות.חובה לרשום בפנקס מאגרי המידע כ
אסור להשתמש במאגר מידע שחייב ברישום אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר.

חובת מבקש המידע לידע את האדם ממנו מתקבל המידע, אם חלה עליו חובה חוקית למסור את 
המידע, למי ה מבוקשמהמידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו, את המטרה שלש

יימסר המידע ומטרות המסירה.
כל אדם רשאי לעיין במידע שעליו, או בעצמו או ע''י בא כוחו.

אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון רשאי לבקש מבעל המאגר לתקנו.

''לא יגלה אדם מידע שהגיע אילו בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר –סודיות 
שנים'' 5מאסר –המפר הוראת סעיף זה, דינו … מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו

''בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע , כל אחד –אחריות לאבטחת מידע 
המידע שבמאגר המידע''מהם אחראי לאבטחת 

מסירת מידע מאת גופים ציבוריים

אסורה, אלא אם פורסם המידע לרבים (בעיקר המדינה ומוסדותיה) מסירת מידע מאת גוף ציבורי 
באופן חוקי, או שהאדם אילו מתייחס המידע נתן הסכמתו למסירה.

טרה במסגרת הסמכות של מסירת מידע בין גופים ציבוריים מותרת למטרת ביצוע חיקוק או למ
מוסר המידע או מקבלו.

הגנה על הפרטיות במאגרי מידע ודיוור ישיר

החוק מחייב את בעליו של מאגר מידע .מכוח החוק ממונה רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים
לחוק). לגבי כל מאגר יש למנות מנהל שיהיה 8לרשום את המאגר אצל רשם מאגרי המידע (סעיף 

9עליו ולפרט את המטרות שלשמן הוקם המאגר והמטרות שלהן נועד המידע (סעיף אחראי 
לחוק). החוק אוסר על שימוש במידע שבמאגר, שלא למטרה שלשמה הוקם המאגר, או למטרה 

על בעליו של המאגר, על המחזיק -נזיקית ופלילית כאחד - שלשמה נועד המידע, ומטיל אחריות 
וגע לקיום הוראות החוק בכלל ולאבטחת המידע שמופיע במאגר בו ועל מנהל המאגר, בכל הנ

א לחוק). כל אדם זכאי לעיין במידע המתייחס אליו המוחזק במאגר מידע 31-ו17בפרט (סעיפים 
13(למעט מאגרי מידע של מערכת הביטחון), ובעל המאגר חייב לאפשר לו לעיין במידע (סעיף 

רי מידע, המכיל רשימה של כל מאגרי המידע לחוק). רשם מאגרי המידע מנהל פנקס מאג
12המאושרים ופרטים לגביהם. פנקס זה אמור להיות פתוח לעיונו של הציבור הרחב (סעיף 

.לחוק), אך בפועל אין גישה חופשית לפנקס

כאשר מאגר מידע משמש לשירותי דיוור ישיר, הדבר חייב להיות מצוין במפורש כאחת ממטרותיו 
כל פנייה בדיוור ישיר חייבת להכיל באופן ברור ובולט את ציון העובדה שמדובר ד לחוק).17(סעיף 

על פנייה בדיוור ישיר, הודעה על זכותו של מקבל הפנייה להימחק מהמאגר ואת פרטיו של בעל 

.)ו לחוק17מאגר המידע (סעיף 

אחדם ולא יחזיק מאגר מידע אלא אם מתקיי)לרבות חברה(א קובע שלא ינהל אדם 8סעיף 
מאלה:

המאגר נרשם בפנקס..1

הוגשה בקשה לרישום המאגר..2

המאגר חייב ברישום על פי החלטת הרשם. .3
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מהמקרים הבאים מתקיים:אחדג קובע שבעל מאגר חייב לרשום את המאגר אם 8סעיף 

.10,000מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על .1

יש במאגר מידע רגיש..2

המאגר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידהם מטעמם או מהסכמתם..3

המאגר הוא של גוף ציבורי (גופים ממשלתיים ועוד)..4

פרק ג' הגנות

קובע שבמשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות תהה זו הגנה לחוק 18סעיף .1
בחוק כהגדרתם מותר" או "פרסום מוגן" פרסום "הפגיעה נעשתה בדרך של טובה אם 

או שבפגיעה היה עניין ציבורי ,שהפגיעה בפרטיות נעשתה בתום לב, ון הרעלשאיסור 

.המצדיק אותה בנסיבות העניין
החוק מעניק פטור מתחולת החוק למי שביצע מעשה שהוא -לחוק) 19פטורים (סעיף .2

מודיעין, (משטרה, אגף ההוסמך לעשותו על פי דין, וכן לרשויות הביטחון של המדינה 
ולמי שפועל מטעמן, ובלבד שהפגיעה בפרטיות נעשתה באופן סביר "כ ומוסד),שב

.ולשם מילוי תפקידם
החוק מאפשר לבית המשפט להתחשב, בבואו לגזור דין או -לחוק) 22הקלות (סעיף .3

לפסוק פיצויים, במקרים שבהם הפגיעה בפרטיות הייתה חזרה על דברים שכבר 
לא הייתה כוונה לפגוע, ובמקרים שבהם הפגיעה הייתה בדרך נאמרו, במקרים בהם 

בלתי מסויגת ונקט אמצעים להפסקת התנצלותכאשר הפוגע פרסם-של פרסום 

.הפרסום המכיל את הפגיעה

–הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)–הוראות ניהול ספרים 
כללי–פרק א 

הגדרות- 1סעיף 
ספרי חשבון ותיעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה ואם ספרים –מערכת חשבונות 

ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת.
מערכת חשבונות או חלק ממנה המנוהלת באמצעות מחשב בהתאם –מערכת חשבונות ממוחשבת 

כנה, טבלאות עזר ואמצעי אחסון ממוחשבים , לרבות תו36לכללים שנקבעו בנספח ה' שבסעיף 
ולמעט קובץ זמני. לגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת רישום במרשם 

ובלבד שהיא נרשמה על 36התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת כאמור בנספח ה' בסעיף 
ידי הנציב. 
קובץ אשר מתקיימים בו כל אלה:–קובץ קבוע 

אפשרות למחוק רשומה בו.אין .1

הרשומות בו מוספרו באופן אוטומטי במספור עוקב, כשרצף המספרים העוקבים נשמר .2
מעיבוד במשך שנת המס.

אינו קובץ זמני. .3
המשמש כטיוטה בלבד.ץקוב–קובץ זמני 

חוץ.תיעוד פנים ותיעוד –תיעוד 
מו (חשבוניות, קבלות, תעודות רישום בגין פעולה שנעשה על ידי הנישום או מטע–תיעוד פנים 

).הנישוםמשלוח שמפיק 
רישום בגין פעולה שנתקבל על ידי הנישום או מטעמו מגורם חיצוני (חשבוניות של –תיעוד חוץ 

רישום –), ואולם אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב 'ספקים ותעודות משלוח של ספקים וכו
שהוא מסמך ממוחשב בלבד. 
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מך שמתקיים בו כל אחד מאלה:מס–מסמך ממוחשב 

נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים.\נקלט\נשלח\הוא נוצר.1

הוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת של הנישום..2

צוינו בו בצורה בולטת לעין המילים "מסמך ממוחשב"..3

כמשמעותה בחוק מע"מ–חשבונית מס 

חובת ניהול מערכת חשבונות–2סעיף 
לחוק קובע שנישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה )א(2סעיף 
עליו.

לדוגמא התוספת החלה על בעלי מקצוע חופשיים היא תוספת ה שנראית כך:
להוראות ניהול ספרים )'להלן הוראות ניהול ספרים ע"י בעלי מקצועות חופשיים ( תוספת ה

ניהול ספריםמיהו בעל מקצוע חופשי ע"פ הוראות 
ץאגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יוע

לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, עורך 
פטנטים, רואה חשבון, שמאי וכן בעל מעבדה כימית או רפואית.

י חייב לנהלבעל מקצוע חופש

ספר תקבולים ותשלומים

( ראה שונות והסברים ) ספר לקוחות

שוברי קבלה

שבוניותח

עוד חוץיתיק ת

שונות והסברים
ספר לקוחות

בספר לקוחות ינוהל חשבון נפרד לכל לקוח ובו ירשמו החיובים והזיכויים.
לרשום חיוב וזיכוי כאמור.אם תמורת השירות שולמה במלואה מיד לאחר מתן השירות אין חובה

ע"פ מלומדים גם ספר לקוחות בצורת כרטסת לקוחות תואם את הוראות ניהול ספרים.
טכנאי שיניים

) חייב לנהל גם:1-5בנוסף לכל האמור בסעיפים ( 
ספר הזמנות

רשימת מלאי של מתכות עדינות לתום שנת המס
בעלי מקצועות חופשיים

יתכן ויהיו חייבים בניהול הנהלת חשבונות כפולה ע"פ אופי העסק והיקפובעלי היקף כספי גדול 
חלים עליהם הוראות נותני שירותים ואחרים בעלי מקצועות חופשיים שאינם מופיעים ברשימה

(תוספת י"א להוראות ניהול ספרים )

יאמץ את קובע שנישום שבשל חלקים שונים של עסקו חלות עליו תוספות שונות,לחוק(ב)2סעיף 
התוספת המתאימה לעיקר עסקו עם התאמות סבירות. 

תיעוד-פרק ב 
קובע שיש להפיק תיעוד פנים שהוא שובר קבלה לכל תקבול ויכלול מספר עוקב, 5סעיף -קבלות

זיהוי הנישום, תאריך, פרטי המשלם (למעט מכירות קמעונאיות במזומן, או אם מדובר בלקוח 
ועוד. אין צורך לציין מען)), מהות התקבול, סכום התקבול, חתימת מקבל–קבוע 

תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום )1)(א(7סעיף -קופה רושמת
כל תקבול שהתקבל תמורת מכר או שירות.

223



X reading–זוהי קריאה של מצב המכירות ואמצעי התשלום בנקודת הפקת הX-, הוא מראה
כמה היה המכירות וכיצד בוצעה הגביה. 

Z reading– מוציאים פעם אחת ביום לסגירת יום העסקים, הוא מוציא פירוט של כל העסקאות
באותו יום ואמצעי התשלום שהתקבלו. אחרי זה כל היתרות מתאפסות.

קובע שתיעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח מהעסק של 6סעיף –תעודת משלוח
זיהוי הנישום, טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום לרבות הובלת טובין שטרם נמכרו ויכלול 

, תיאור הטובין,  יחידת המדידה, כמות חתימת מקבל (למעט חריג)תאריך, פרטי הלקוח ומענו
ועוד. 

קובע שתיעוד פנים שהוא חשבונית יערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד (א) 9סעיף –חשבונית
, זיהוי הנישום, תאריך, מספר תעודת משלוח ותאריכה, או למספר מכירות לאותו לקוח ויכלול

שם הלקוח ומענו (למעט חריג), תיאור הטובין,  יחידת המדידה, כמות, מחיר יחידה וסכום 
חשבונית 

שאם הוצאה חשבונית או חשבונית מס לגבי מכירה שתמורתה נרשמה בסרט (ב) קובע 9סעיף 
מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת. המס או בחשבונית קופה רושמת , יצוין בחשבונית 

ספרי חשבון–גפרק 
יש להבחין בין ספרי עזר וחשבונות בהנהלת חשבונות (הנה"ח). 

נישום ינהל את ספרי החשבון בהתאם לתוספת : (כלהםהאפשריים לנישומים ספרי החשבונות 
דרש רישום נוסף מעבר לספרים יייתכן והוא יידרש לנהל חלק מספרים אלו או ש-החלה עליו

:)אלו

."קופת מזומנים" בהנה"ח ממוחשבתחשבוןאו ספר כרוך ) 11(סעיף –ספר קופה.1
את יש לרשום ,אם יש קופה רושמת.בחשבון זה ירשמו כל התקבולים והתשלומים

בספר הקופה.)מהקופה הרושמתZ- סיכום ה(סיכום הפדיון היומי 

תקבולים ותשלומים (הכנסות חשבוןספר כרוך או –) 12(סעיף ספר תקבולים ותשלומים.2
.מתאים לעסקים קטנים בעיקר–וקניות במזומן) 

לניהול כמותי של יתרות פתיחה, תנועות במהלך ספר עזר–)13(סעיף ספר תנועת מלאי.3
ספר זה ינוהל לפי סוגי המלאי (מלאי חו"ג, –השנה ויתרות סגירה של המלאי לסוגיו. 

מלאי בתהליך, מלאי תוצ"ג). לגבי כל סוג, יש לנהל רישומים של כמות י.פ, כל כניסה 
ה. ויציאה של טובין, פעולות תיאום (השמדה, גניבה) וכמות בסוף השנ

בהנה"ח המפרט את הערך הכספי של חשבוןספר כרוך או –) 14(סעיף ספר כניסת טובין.4
(מפרט את שם הספק, תאריך כניסת הטובין ועוד), הקניות מספקים של טובין 

ספר כרוך או ספר עזר במערכת ממוחשבת שבו ינוהלו הזמנות –)15(סעיף ספר הזמנות.5
, כאשר לכל הזמנה, מספר סידורי נפרד, תאריך הלקוחות. בספר זה ירשמו ההזמנות

קבלת ההזמנה, שם המזמין, תיאור הטובין או השירות שהוזמן ועוד. 

נהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה–דפרק 
ב18כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים: סעיף 

לוח באמצעות מחשב לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו כל אחד לשנישום רשאי .א
מהמסמכים הבאים: קבלות, חשבוניות, הודעות זיכוי וחשבוניות מס. 

לוח מסמכים ממוחשבים צריך להודיע לפקיד השומה לפני לשמפרט שאם נישום רוצה .ב
משלוח מסמך ממוחשב ראשון.

המסמך הממוחשב ישלח רק למי שהביע את הסכמתו. .ג
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מערכת החשבונות תאפשר מעקב אחר כל רישום למקורותיו-(א)  21סעיף - נתיב ביקורת
נתיב ביקורת חשבונאי ותפעוליהסבר ל

מראה את הנתיב החשבונאי, שלב אחר שלב, מהרישומים במערכת - נתיב ביקורת חשבונאי
הכספים ועד למסמכי המקור שיצרו את אותו רישום. נתיב זה נעשה על ידי שימוש ברישום 
מספרי מנות, מספרי אסמכתא, תאריך רישום ועוד. נתיב הביקורת החשבונאי מאפשר להבין 

המקור שיצרו אותם.היתרות בדוחות הכספיים ולהגיע אל מסמכי את הרכב 
--> כרטסת --> מאזן הבוחן (פירוט כל הלקוחות) --לצאת מיתרת הלקוחות במאזן לדוגמא

> חשבונית ) ---> קלסרי פקודות היומן -

מראה את הנתיב התפעולי, כלומר את כל השלבים והתהליכים שעברה תנועה -נתיב תפעולי
כת. המטרה של הנתיב התפעולי היא לשמור בתוך מחזור העיבוד (קלט, עיבוד ופלט) במער

תה עד רגע נועה השתבשה נוכל לראות מה קרה אתיעוד לצרכי טיפול בתקלות (אם ת
התקלה), איתור פעילות של משתמשים ועוד. 

זהו יומן המתנהל בדרך כלל בשרת של הרשת ובו מתעדים את הנתיב –logיומן אירועים 
, מאיזה עמדה המשתמשים שהתחברו לרשת הפנימית בארגוןפירוט , כלומר מנהלים התפעולי
בסיס הנתונים  לשכמו כן קיים יומן אירועים .ולרשת, באיזו שעה, ולאיזה קבצים ניגשוהתחבר

אם למשל שינינו –אשר בשונה מהלוג של הרשת הוא גם שומר את השינוי שנעשה )db–(לוג 
יתעד db-אז הלוג של ה,השכר כשדה למעקבוהגדרנו את, 7,000₪–ל5,000₪-לעובד שכר מ

לו עבור אילו פעולות יש לבצע להגדירלא מקליט כל פעולה צריך dbויראה לנו את השינוי. לוג 
מעקב. 

שמירת מערכת חשבונות:25סעיף 
מערכת החשבונות תוחזק בכתובת העסק- סעיף א' 
6המס אליה היא מתייחסת או שנים מתום שנת7מערכת החשבונות תישמר במשך -סעיף ג' 

. הכול לפי המאוחר,  שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנת מס
ים, הזמנות, רישומים פנימים בינמחלקתיים, חוזים ופרוטוקולים טסימסמכים סטט–סעיף ד' 

שנים מיום הגשת הדוח. 3ועוד ישמרו במשך 
צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים מור מערכת חשבונות בצורת העתקלשניתן –סעיף ה' 

.36לסעיף בנספח ד'והמקוריים וביעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבע
.עריכת גיבוי למעט לתוכנה, בתחילת כל רבעוןישנה דרישה ל–סעיף ו' 

כללים למיזעור:–נספח ד' 
מיקרופילים לרבות מיזעור הכוונה צילום מזוער של מערכת החשבונות ומסמכים אחרים על גבי 

).רבמידעושומרים פלסטיק קטן שעליו מקטינים –מיקרו פיש (מיקרו פיש.
מי שקיבל אישור שהוא ממזער מוסמך מנציב מס הכנסה. –ממזער מוסמך 

תנאים למיזעור:

המיזעור נעשה על ידי מוסמך..1

הצילומים המזוערים מהווים רצף שלא נכתב ולא חובר..2

נכללו האישורים הנדרשים בחוק ועוד סעיף זה קובע שהמזמין בתחילת המיקרופילים .3
ת מס פלונית בתנאים האלה:נלשהנישום רשאי לבער את מערכת חשבונותיו 

יום מיום סיום מזעור המסמכים.60עברו .א

יום לאחר סיום המזעור יודיע הנישום לנציב על המועד 30- לא יאוחר מ.ב
שבכוונתו לבער.

נציב לביעור.הנישום קיבל את אישור ה.ג
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כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת–נספח ה' 
תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת תענה על דרישות ההוראות ניהול ספרים כפי שיחולו 

מזמן לזמן ותבצע בין היתר:

הפקה זמינה של פלט חזותי על צג למסך ופלט מודפס של כל רשומות הקובץ הקבוע או .1
החשבונות, כרטסת, מאזני בוחן מפיקים מקובץ קבוע).חלק מהן (הנהלת

שם הנישום, תקופה שאליה מתייחס –ציון הפרטים הבאים בפלט (חזותי או מודפס) .2
הפלט, מהות הפלט, תאריך הפקת הפלט, מספר סידורי של כל דף וכן סימן לסיום הפלט.

מניים.זציון במילה בולטת של המילה טיוטה על פלטים מקבצים .3

על גבי עותק "מקור"ת פלט מודפס של תיעוד פנים מקובץ קבוע בלבד בציון המילה הפק.4
על גבי העותקים האחרים. "העתק"אחד בלבד והמילה 

בקרה לבדיקת מספרים עוקבים של תיעוד פנים..5

גיבוי יזום של מערכת החשבונות הממוחשבת למעט לתוכנה המנהלת את מערכת .6
החשבונות.

חייבת על פי נספח ה' סעיף –תשובה –האם חברה חייבת בביצוע גיבוי או שזה וולנטרי –שאלה 
של שנת המס. בכל רבעוןיש לבצע את הגיבוי בשבוע הראשון –) 2(ו) (25בנוסף, על פי סעיף .6

לא, אפשר לא לגבות את תוכנת הנהלת החשבונות. –תשובה –ל והאם חייבים לגבות הכ–שאלה 
כאשר החברה קנתה חשבשבת היא קיבלה דיסק התקנה שעליו יש את קוד המקור כאשר החברה 
התקינה את זה על המחשב היא יצרה קובץ מקומפל לכן מס הכנסה פוטר את הנישום מלגבות את 

בד הוא יכול לקבל את זה מבית תוכנת הנהלת החשבונות כי יש לו אותה בדיסק וגם אם הוא אי
התוכנה.

מערכת חשבונות ממוחשבת המפיקה תיעוד פנים תצויד במתקן הגנה למקרה של הפסקת .א
פסק-קוראים לזה מערכת אל–זרם החשמל 

מרשם תוכנות .ב
. הנציב ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות למכירה או 1

עצמו תוכנה להנהלת חשבונות והוא לא מתכנן למכור אם הנישום פיתח ב–להשכרה 
ברישום.היא לא חייבתאותה או להשכיר אותה אז 

. המבקש למכור תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת יגיש בקשה בהתאם לתוספת 2
הכולל את פרטי התוכנה, פרטי בית התוכנה והצהרות של בית התוכנה כמו כן בית 1

את התוכנה במידת הצורך במידה וחל שינוי. מס הכנסה ישלח התוכנה מתחייב לעדכן 
ביחס לבקשה של בית התוכנה ובו מודיע מס הכנסה 2תעודת רישום בהתאם לתוספת 

שהתוכנה נרשמה וכן "אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה 
ינה אישור של מס להוראות לניהול פנקסי חשבונות" כלומר יש לזכור שתעודת הרישום א

הכנסה שהתוכנה עומדת בניהול ספרים.

סריקת מסמכים וביעורםכללים ל–' ונספח 
בדבר סריקת מסמכים 9/2013כפי שהוסבר על ידי חוזר מס הכנסה מס' להוראות25בסעיף 

, הוספה אפשרות לשמירת תיעוד חוץ שהוא מסמך כתוצר של סריקה ממוחשבת וארכיב דיגיטלי
ובנוסף קובץ המחשב שהוא 36נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ו' שבסעיף אם הסריקה 

תוצר הסריקה, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם 
36לכללים שנקבעו בנספח ז' שבסעיף 

ת, תעודות : על פי החוזר ניתן לסרוק רק תיעוד חוץ הכולל: קבלוהמסמכים שאותם ניתן לסרוק

משלוח, חשבוניות, חשבוניות מס, הודעות זיכוי והזמנות. תיעוד פנים שהופק בצורה ממוחשבת, 

אין צורך לשמור על מסמך הנייר וניתן לשמור אותו במחשב. 

ותנאי הסריקהביצוע הליך הסריקה

שהסריקה תהליך הסריקה יכול להתבצע על ידי הנישום עצמו ואין צורך ב"סורק חיצוני", ובתנאי 

תעמוד במספר תנאים אשר יאפשרו חשיפה של זיוף מסמכים. להלן התנאים:
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המסמך הסרוק חייב להירשם במערכת החשבונות של הנישום.א

המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת.ב

למסמך צריכות להתווסף המילים "מסמך סרוק" .ג

הקובץ הסרוק נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישום.ד

בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימה אלקטרונית אדם נוסף .ה

מאושרת שלו.

החברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת .ו

המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור

תנאים לביעור המסמכים המקוריים

סרוק" נקבעו דרישות לגבי איכות תהליך הסריקה על מנת שנישום יהיה רשאי לבער "מסמך 

, אישור על הגשת אישור על הגשת דוח לאותה שנת מסושמירת המסמכים בארכיון הדיגיטלי, 

דוח על ניכוי מס במקור, אי הרשעתו של הנישום בעבירות שונות והיות פנקסי הנישום 

ועומד בעניין פסילתם לפי המתייחסים לאותה שנת מס קבילים או שאינם נושאו של הליך תלוי 

סעיפים שונים לפקודה. 

כללים לניהול ארכיב דיגיטלי–נספח ז 
על מנת לאפשר איחזור נאות של מסמכים שנסרקו וחיפוש יעיל בעת ביקורת על מערכת 

החשבונות של נישומים שיבחרו בדרך של סריקת תיעוד החוץ, נקבעו כללים שצריכה להיות יכולת 

ים על פי מאפיינים שונים כגון סוג המסמך, תאריך המסמך, מספר עוסק וכו'. האחזור של המסמכ

בנוסף נקבעו כללים לגבי אפשרויות החיפוש בארכיב, אפשרויות יצוא של תוצאות החיפוש 

לקבצים, חובת גיבוי ועוד. 

שאלה בנושא סריקת מסמכים וארכיון דיגיטלי

בגלל היקפם הרב של המסמכים,,2013בינואר 20- ה בהחליטחברת נירית בע"מ (להלן "החברה") 

חשבוניות, חשבוניות מס, הודעות זיכוי והזמנות) (2012חלק מתיעוד החוץ של שנת לסרוק

שהתקבלו מספקים, היא החליטה ולהעבירם לתוך ארכיון דיגיטלי. לגבי קבלות ותעודות משלוח

ר אסור ויש לשמרם בנפרד כמסמכי לא לסרוק אותם, בטענה שעל פי הוראות ניהול ספרים, הדב

מכים האמורים נסרקו ונקלטו בארכיון לאחר שכל המס) ולא בצורה ממוחשבת. hard copyנייר (

טרם הוגש לשלטונות מס הכנסה. 2012הדוח השנתי לשנת מסמכי המקור.דושמהוהדיגיטלי, 

נדרש

שנעשו על ידי החברה חווה דעתך בדבר תקינות הפעולות האמורות לעיל, בהתייחס לאמור 

וטענותיה.   
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סריקת מסמכים וביעורם וניהול ארכיב דיגיטלי–פתרון 

את כל לתוך ארכיון דיגיטלי ולהשמיד החלטתה של חברת נירית בע"מ (להלן "החברה") לסרוק

להוראות ניהול , תיחשב כתקינה אם החברה פעלה בהתאם ים הקודמותנתוני השנתיעוד החוץ של 

של רשות המיסים (להלן החוזר)9/2013לחוזר מס הכנסה מס' ספרים ו

החוזר קבע את כללי סריקת המסמכים וביעורם וכן את כללי ניהול ארכיב דיגיטלי כדלקמן:

תהליך סריקת המסמכים וביעורם:.א

על פי החוזר ניתן לסרוק רק תיעוד חוץ הכולל: קבלות, תעודות : המסמכים שאותם ניתן לסרוק

וניות, חשבוניות מס, הודעות זיכוי והזמנות. תיעוד פנים שהופק בצורה ממוחשבת, משלוח, חשב

אין צורך לשמור על מסמך הנייר וניתן לשמור אותו במחשב. 

לפיכך טענת החברה שלא ניתן לסרוק קבלות ותעודות משלוח של ספקים אינה נכונה 

ותנאי הסריקהביצוע הליך הסריקה

על ידי הנישום עצמו ואין צורך ב"סורק חיצוני", ובתנאי שהסריקה תהליך הסריקה יכול להתבצע

תעמוד במספר תנאים אשר יאפשרו חשיפה של זיוף מסמכים. להלן התנאים:

המסמך הסרוק חייב להירשם במערכת החשבונות של הנישום.א

המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת.ב

למסמך צריכות להתווסף המילים "מסמך סרוק" .ג

סרוק נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישוםהקובץ ה.ד

אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימה אלקטרונית .ה

מאושרת שלו.

החברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת .ו

המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור. 

לה לא נאמר דבר על אופן ביצוע הסריקה. לכן אם היא נעשתה כמפורט לעיל, אזי בנתוני השא

היא תקינה, אחרת, תהליך הסריקה לא יחשב כתקין. 

תנאים לביעור המסמכים המקוריים

יהיה רשאי לבער "מסמך סרוק" נקבעו דרישות לגבי איכות תהליך הסריקה על מנת שנישום 

, אישור על הגשת אישור על הגשת דוח לאותה שנת מסושמירת המסמכים בארכיון הדיגיטלי, 

דוח על ניכוי מס במקור, אי הרשעתו של הנישום בעבירות שונות והיות פנקסי הנישום 

ם נושאו של הליך תלוי ועומד בעניין פסילתם לפי המתייחסים לאותה שנת מס קבילים או שאינ

סעיפים שונים לפקודה. 

טרם הוגש, ולכן אסור היה לעשות את הביעור. 2012הדוח השנתי של שנת נתוני השאלה על פי 

:כללים לניהול ארכיב דיגיטלי.ב

לא נאמר דבר בשאלה על אופן ניהול הארכיב. אם הוא נעשה על פי הנדרש בחוזר, אזי זה יחשב 

כתקין. 
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ריכוז שאלות על פי נושאים-שאלות מועצה נפוצות 
93+98היו תקפים. בתאריך זה הם בוטלו ות"ב80-ו66ת"ב –1/1/2009יש לזכור שעד –הערה 

נכנסו לתוקף. לכן בשאלות מועצה ישנות, כאשר ישנה התייחסות לבדיקות בקרה או נהלים 
מבססים, יש לפעול על פי הכללים כיום, וכן אם בעבר התגלה ליקוי משמעותי בבקרה הפנימית 
אצל המבוקר, אזי בביקורת נדרשנו לשנות את נוהל הביקורת מבדיקות בקרה לנהלים מבססים. 

, כאשר מתגלה ליקוי משמעותי בבקרה הפנימית יש לשנות את האופי, 98ר הנחיות ת"ב כיום לאו
העיתוי וההיקף של נהלי הביקורת, כלומר לעבור לנהלים מבססים, בסוף שנה על מדגמים גדולים 

יותר.  

מועד בחינהנושא

תן רשימת נושאים שיבדקו במערכת מידע בודדת או ביישום /תוכנה .א
מערכת מידע בודדת רשום תוכנית ביקורת לבדיקת יישום/ או בודדת

–תן פירוט של הסיכונים והבקרות במערכת מידע/ביישום בודדת או 
כל אלו הם שמות שונים לאותה תשובה

2, 1נדרש –2014קיץ 
1נדרש 2013חורף 

1נדרש 2012קיץ 
1נדרש 2012חורף 
2נדרש 2011חורף
1נדרש 2011קיץ 

1נדרש 2010חורף 
2-ו1ים נדרש2010קיץ 
1נדרש 2009קיץ

4נדרש 2009חורף 
הנושאים שיבדקו:להלן פירוט 

יישומיותבקרות 
1נדרש 2008חורף 

 הרשאות והפרדת תפקידים–S.o.d
 בקרות על תפעול/נכונות החישובים של היישום (לדוגמא במערכת

שכר הנטו לא מחושב נכון, אין שימוש בספרת ביקורת על ת.ז, אין 
ניתן להכניס גיל עובד ללא –שימוש בבקרת שדה מסוג טווח 

מגבלה כלשהי)

ממשקים עם תוכנות אחרות

או במידה ומדובר בתוכנת הנה"ח עמידה בהוראות ניהול ספרים
תוכנה של ספר עזר

 חריגים, נתיבי ביקורתדוחות /בקרהשוטפים ודוחות דוחות

בקרות כלליות
יש להתייחס לחלק מרכיבי הבקרות הכלליות בכל הקשור לאבטחת 
הגישה ליישום (קיומם של בקרות על הסיסמאות), וכן אם מדובר 

כש, ביישום שהוא בפיתוח עצמי, אזי יש להתייחס גם לרכיב של נהלי ר
פיתוח ותחזוקה של התוכנות בדגש על הפרדה בין סביבות הפיתוח, 
הניסוי והייצור, ביצוע מבחני יחידה ומערכת, בדיקות קבלה ובדיקות 

QA .

קטגוריות של נושאים:4–סקר סיכונים ובקרות –ITGCסקר.ב

חדר המחשב ותפעולו

סביבת המיחשוב

ומערכות הפעלה), אבטחת הגישה לתוכנות (יישומים עיסקיים
ולנתונים הנמצאים ברשת הארגון, באתר האינטרנט ובבסיסי 

הנתונים

 רכש, פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע לרבות ביצוע שינויים
בתוכנה.

1נדרש 2013קיץ 
1נדרש 2012קיץ 

1נדרש 2012חורף 
1נדרש 2011חורף 
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טכניקות ביקורת לבדיקות ממשקים:.ג
בדיקה מבססת על תקופה, באמצעות תוכנת –טכניקה מומלצת

) המשווה את הקבצים שנשלחו מהמערכת ACL/IDEAביקורת ( 
השולחת למערכת המקבלת בתקופה הנבדקת.

בדיקת תקינות הממשק –itf /test dataבדיקת -טכניקה אפשרית 
ביום מסויים על ידי הזרמת נתוני מבחן מקצה אחד של הממשק 

(אפשר לעשות את הבדיקה במספר מועדים ובדיקתו בקצה השני.
שונים לאורך השנה הנבדקת, אולם בדיקה שכזו עדיין פחות עדיפה 

מאשר בדיקה מבססת) 

2נדרש 2013חורף 
3נדרש 2013קיץ 

4נדרש 2012חורף 
4נדרש 2010קיץ 

אקסל .ד
: חשיפה לגורמים לא מורשים, חשיפה לטעויות, אי סדרים חשיפות
. מאחר ואקסל הוא כלי שמאפשר לכל משתמש לבנות וסירבול

יישומים בהתאם לצרכיו, מבלי להיות תוכניתן, על פי רוב, בניית 
היישום באקסל אינה מלווה בבקרות נדרשות. 

המלצות לצמצום החשיפות
טווח קצר

 בתוך אקסל כגון: הגנה על גיליון הקיימותליישם בקרות
וסחאות או נעילת תאים באמצעות סיסמא, שימוש בהסתרת נ

וכן הפעלת מנגנון "עקוב אחר שינויים" 

 לשקול לייחד תאים מסוימים בתוך גיליון העבודה למטרות
בקרה או שימוש בעיצוב מותנה להתראות. לדוגמא בקרת 

הוספת תא המכיל נוסחא לבדיקת סה"כ תנועות –איזון 
בחובה מול סה"כ תנועות בזכות 

י אוטומטי (המופעל באופן ייזום) לבנות ממשק אוטומטי/ חצ
בין המערכת התפעולית לבין האקסל.

ארוךטווח 
לשלב את יישום האקסל בתוך המערכת התפעולית

3נדרש 2013חורף 
3נדרש 2012קיץ
2נדרש 2011קיץ 

2נדרש 2008חורף 

(להלן "התקן")94תקן ביקורת - לשכת שירות .ה
יש להבין את לשכת השירות ולקבוע האם מהותית –לתקן 5ע"פ סעיף 

, מיומנות ואיתנות פיננסית של לשכת SLA-או לא ע"י בחינת ה
השירות ועוד.

יש לקבל דוח ב' וכן לבדוק את הבקרות –במידה והיא מהותית 
אם לא מרוצים הקיימות בגוף המבוקר על פעילות לשכת השירות. 

באופן עצמאי. ITGCבדיקת מדוח מבקר לשכת השירות, ניתן לערוך

5נדרש 2013חורף 
4נדרש 2011חורף
4נדרש 2010חורף 

3נדרש 2009קיץ 
שאלה שלמה–2007קיץ 

יש להתייחס לחשיפות / סיכוני האינטרנט –95ת"ב –אינטרנט .ו
הבאים:

 שלמות, דיוק, זמינות והרשאה.–מהימנות העסקאות

 סיכוני אבטחה לרבות נהלי אי הכחשה

 מדיניות חשבונאית בלתי הולמת (הכרה בהכנסה, היוון עלויות
ועוד)

 אי עמידה בדרישות חוק (מ"ה, מע"מ, הגנת הפרטיות, חוק זכויות
החולה, חוק החתימה האלקטרונית ועוד)

כשלים או נפילות תשתית

4נדרש 2013חורף 
5נדרש 2012חורף 

4רש נד2011קיץ 
3נדרש 2011חורף 
2נדרש 2010חורף 
שאלה שלמה–2006חורף 
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נושאים מיוחדים.ז
הסבות .1
נושאים בביקורת תהליך פיתוח של מערכת מידע.2
תוכנית ביקורת לניתוח פקודות יומן ידניות.3
טיוב נתונים.4
תוכנית הערכות לחירום.5
בכולל איבוד מידע ושחזוריםתקלה במערכת תפעולית .6
מרחוק על ידי בית תוכנה חיצוניתמיכה .7
שינויים בתוכנת הרכוש הקבוע במהלך השנה.8

3נדרש 2014קיץ .א
2נדרש 2013קיץ .ב
4נדרש 2013קיץ .ג
3נדרש 2012חורף .ד
4נדרש 2012קיץ .ה
5נדרש 2011חורף .ו
3נדרש 2011קיץ .ז
2נדרש 2010חורף .ח
5נדרש 2010קיץ .ט
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