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 רשות ניירות ערך 
כללי התנהגות מוצעים לדירקטורים לקידום 

 הביקורת על הדוחות הכספיים איכות
 

 

 שלום לכולם, 
 

כללי  המלצות ל הכוללמסמך פרסמה רשות ניירות ערך , 2021 אוקטובר  20ביום 
את איכות הביקורת על  לדירקטורים שמטרתו לקדם ) best-practiceהתנהגות (

מסמך  . (להלן: "המסמך")  המבקר  הדוחות הכספיים המבוצעת על ידי רואה החשבון
זה הוא חלק מהצעדים בהם נוקט סגל הרשות לשיפור איכות הדיווח הכספי של  

 . מדווחים  תאגידים 
 

וביצועי התאגיד   מידע לגבי המצב הכספימספקים הדוחות הכספיים של התאגיד 
ובשל היותם הדוחות  למגוון רחב של משתמשים לצורך קבלת החלטות כלכליות  

לקבלת החלטות כלכליות של המשתמשים, מצורפת אליהם חוות דעת    עהכספיים מצ 
 . רואה החשבון המבקר, אשר מטרתה לספק בטחון נוסף לאמינותם 

 
כות הביקורת חלה על רואה החשבון המבקר. עם  האחריות הראשית לאי ברור לכל כי 

לקיים פיקוח אפקטיבי על עבודתו של רואה  זאת, דירקטוריון התאגיד וועדותיו צריכים  
 באיכות הביקורת.  החשבון המבקר על מנת לקדם ולתמוך 

 
דירקטורים  ל בפרט לדירקטורים, כללי התנהגות  המלצות ללצורך כך גובשו במסמך 

 . בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר  ,רת ובוועדת המאזן בוועדת הביקו החברים 
 : להליך מינוי רואה החשבון המבקר, לרבות , בין היתר ,ההמלצות מתייחסות 

 
   ;תדירות גיבוש המלצה למינוי רואה החשבון המבקר ועיתויו •

http://www2.deloitte.com/us/en.html


   ;זהות הגורם שראוי שיהא אמון על הליך המינוי •
מינוי רואה חשבון המבקר טרם  הקריטריונים לבחינה במסגרת הליך  •

 ; מינויו לראשונה או לכהונת המשך
 של רואה החשבון המבקר; וכן קביעת שכר טרחתו  •
   אופן בחינת אי תלות רואה החשבון המבקר. •
 

לקיום תקשורת דו צדדית שוטפת של הדירקטוריון  כמו כן, ההמלצות מתייחסות 
 עד לסיום הביקורת. וועדותיו עם רואה החשבון המבקר, החל משלב המינוי ו

 
אנו ממליצים לדירקטורים בחברות הציבוריות ותאגידים מדווחים להכיר את ההמלצות  

כאמור ולדון בהמלצות אלה בוועדת הביקורת על מנת לבחון האם הוועדה אכן  
משלבת פרקטיקות מומלצות אלה בפעילותה השוטפת ובאופן התנהלותה מול רואה  

 החשבון המבקר.  
 

מסמך זה אינו גורע או מחליף הוראות דין או הוראות מכוח הדין להן  יודגש כי 
יודגש כי מסמך זה אינו עוסק בכללי הביקורת החלים על רואה   תאגיד כפוף. עוד

אין בהמלצות המתוארות בכללי התנהגות אלו,   החשבון המבקר. לפיכך, ברי כי
קורת על הדיווח  קידום איכות הבי ובפעולות המבוצעות על ידי הדירקטורים לשם 

החשבון המבקר לביצוע   הכספי כאמור, בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על רואה
 תפקידו בהתאם לתקני הביקורת. 

 
 כאן   צו לח   –   המלא באתר רשות ניירות ערך   המסמך לקריאת  

 
 בברכה, 
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 , המחלקה המקצועית ראש , שותף
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