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 כללי .1

  .אוניברסיטהנוהל זה בא להגדיר את תהליך הביקורת הפנימית ב .1.1

  .ההאוניברסיטהוראות נוהל זה חלות על יחידות ועובדי  .1.2

  

  מטרה .2

  נוהל זה קובע כדלקמן:

  .הבאוניברסיטהבסיס החוקי והמקצועי לעבודת הביקורת הפנימית  .2.1

  ה., תכליתה, תפקידיה והיקף פעולתאוניברסיטהמהות הביקורת הפנימית ב .2.2

 .של המבקר הפנימי אחריותותלותו, סמכויותיו ו-פיפותו, מעמדו, אילככללים  .2.3

  ברסיטה.יכללים להפעלת הביקורת הפנימית באונ .2.4

  יחסי הגומלין בין הביקורת הפנימית לבין היחידות המבוקרות. .2.5

 סדרי הדיווח על פעולות הביקורת הפנימית, ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה. .2.6

  .בתלונותטיפול  .2.7

  

 רות הגד .3

   –בנוהל זה 

      גופים ) ואקדמית היחידות מנהליות, יחידות אקדמיות (למעט המערכת לבקר  -   תמבוקריחידה 

  .המאגדים ובלתי מאגדים המסונפים או הקשורים לאוניברסיט

  כהגדרתה בחוקת האוניברסיטה.  -     ועדת ביקורת

 טה.ראש מערך הביקורת הפנימית באוניברסי  -  המבקר הפנימי

  

  מסמכים ישימים .4

  
הוראות נוהל זה מבוססות על חוקי מדינת ישראל ועל תקנים מקצועיים בנושא  4.1

                                                                                                      הביקורת הפנימית:

  .1958-המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח חוק   .א

  .1992 -הפנימית, התשנ"ב וק הביקורתח  .ב

  תקנון הכללי של אוניברסיטת חיפה.חוקה והה  .ג

פועלת בהתאם לתקנים ולכללים מקצועיים  אוניברסיטההביקורת הפנימית ב 4.2

 ארה"בהמבקרים הפנימיים באיגוד מקובלים, כגון אלה המפורסמים מעת לעת ע"י 

 .ובישראל
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  שיטה 5

  , תפקידיה והיקף פעולתה, תכליתהאוניברסיטהמהות הביקורת הפנימית ב 5.1

הביקורת הפנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הערכה  5.1.1

. היא אוניברסיטהוייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות ה

להשיג את מטרותיה בהבאת גישה שיטתית אוניברסיטה מסייעת ל

כונים, וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סי

 בקרה, פיקוח ושליטה.

תלותה של הביקורת הפנימית חיונית לביצוע יעיל ואפקטיבי של -אי 5.1.2

עבודתה, והיא באה לידי ביטוי בדרך מינויו, כפיפותו ודרכי פעולתו של 

  המבקר הפנימי.

במילוי  ההאוניברסיטתכליתה של הביקורת הפנימית היא לסייע לכל דרגי  5.1.3

וכן, לקדם נורמות של עבודה ופעולות תפקידיהם,  יעיל ואפקטיבי של

אשר מושתתות על נהלים תקינים. לשם השגת תכלית זו, אוניברסיטה ב

מספקת להם הביקורת הפנימית ניתוחים, הערכות, ייעוץ ומידע הנוגעים 

  לפעילויות שסוקרו.

 אוניברסיטה היקף פעולות הביקורת הפנימית משתרע על כל יחידות ה 5.1.4

למעט המערכת  םבכל תחומי עיסוקיה ,הברסיטלאוניוגופים המסונפים 

  .לבקרה אקדמית

בין היתר, בחוק , קבועיםאוניברסיטה הביקורת הפנימית ב יתפקיד 5.1.5

  :הביקורת הפנימית ויכללו גם את המשימות הבאות

ופעולות נושאי משרה בה  הפעולות האוניברסיטתקינות  בדיקת  .א

  .מבחינת עמידה בהוראות הדין ובהוראות המל"ג

הוועד המנהל וההנהלה ויישום חבר הנאמנים, ביצוע החלטות  בדיקת  .ב

  נהלי האוניברסיטה.

בחינת התאמת הבקרות הפנימיות לצרכי האוניברסיטה ובחינת   .ג

  .יעילותן

    .בחינת מערכות המידע וכן סיכוני אבטחת מידע  .ד

  .סקירת היישום והאפקטיביות של ניהול הסיכונים באוניברסיטה  .ה

  שמירת נכסי האוניברסיטה.סקירת האמצעים הננקטים ל  .ו

כחלק מביצוע ביקורות פנימיות בנושאים שונים תבוצע הערכת   .ז

  .החיסכון והיעילות באוניברסיטה

סקירת מהימנות וזמינות המידע הניהולי והחשבונאי וכל מידע שהוגדר   .ח

  .על ידי ההנהלה כמידע רגיש או קריטי
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דרישות סקירת איכות המערכות והנהלים שנקבעו להבטחת הציות ל  .ט

  .   הסדרים תחיקתיים

בני  עם ממלאי תפקידים בה או אוניברסיטהאת תקינות עסקאות ה  .י

  משפחותיהם, או עם תאגידים שבשליטתם.

 בחשיפה ובמניעת הישנות של הונאות  הלהנהלת האוניברסיטלסייע   .יא

  .ןתקייהול המתייחסות לפגיעה בטוהר המידות ובנ

  
  של המבקר הפנימי כויותיו וחובותיותלותו, סמ-כפיפותו, מעמדו, אילכללים  5.2

וידווח לה על  לוועדת הביקורת של האוניברסיטההמבקר הפנימי יהיה כפוף  5.2.1

  . זה והתקנון הכללי בהתאם להוראות תקנון פעולותיו

וועדת הביקורת , ליו"ר לנשיא הפנימי יגיש את דוחותיו וממצאיו המבקר 5.2.2

  . , למבוקר ולממונה הישיר על המבוקרולחברי הוועדה

  אוניברסיטה .המבקר הפנימי לא ימלא תפקיד נוסף ב 5.2.3

תפקיד היוצר או העלול ליצור אוניברסיטה המבקר הפנימי לא ימלא מחוץ ל 5.2.4

  ניגוד עניינים עם מילוי תפקידו כמבקר פנימי.

המבקר הפנימי אינו נושא באחריות ובסמכות ביצועית כל שהיא לגבי  5.2.5

  יו.הפעולות המבוקרות על ידו או ע"י חבר עובד

למבקר הפנימי ולבאים מכוחו גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית לכל  5.2.6

, וכן, למאגרים החצירינתוניה, נכסיה, מתקניה,  האוניברסיטה,רשומות 

  ומערכות המידע שלה.

עם יו"ר הוועד המנהל, המבקר הפנימי  בתאוםלפי החלטת ועדת ביקורת ו 5.2.7

ועדת הביקורת תחליט יהיה רשאי להשתתף בכל ישיבה של הוועד המנהל שו

עת לעת, ולא פחות מפעם כמו כן, המבקר יוזמן משהשתתפותו נחוצה בה. 

אחת לרבעון לישיבות הנהלת האוניברסיטה. השתתפות המבקר הפנימי 

  בישיבות הינה כמשקיף.

הגנה  וועד המנהלוה הנהלההמבקר הפנימי וסגל עובדיו זכאים לקבל מן ה 5.2.8

ד גורם כל שהוא בקשר עם מילוי מלאה בפני כל התנכלות כלפיהם מצ

  תפקידם. 

הליך בדיקת איכות הביקורת הפנימית ע"י גורם חיצוני מוסמך יבוצע לפחות  5.2.9

  שנים.חמש אחת ל

  

  הבאוניברסיטכללים להפעלת הביקורת הפנימית  5.3

המבקר הפנימי מגיש הצעה לתכנית עבודה שנתית (ואחת לשלוש שנים  5.3.1

תכנית העבודה תידון ותאושר  .בידיעת הנשיאתכנית עבודה רב שנתית) 

  . בחודש ספטמבר מדי שנה בוועדת הביקורת
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החשיפות לסיכונים  עבודה השנתית תוכן בהתחשב למכלולתכנית ה 5.3.2

שלהן, ובהתחשב  מרביתוך מגמה לכיסוי  ,אוניברסיטהבפעילויות ה

תכנית העבודה השנתית  תכלול  במשאבים העומדים לרשות המבקר הפנימי.

יבים :נושאי הביקורת , לו"ז משוער לביצוע, כ"א לביצוע, לפחות ארבעה רכ

  הצעת תקציב למימוש תכנית העבודה .

להטיל על  כל אחד לפי שיקול דעתו ועדת הביקורת רשאים יו"רו הנשיא 5.3.3

המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, בנוסף על תכנית העבודה, בעניינים 

  שבהם יתעורר צורך לבדיקה נוספת או דחופה. 

בנושא שאינו נכלל בתכנית ת רשאי לקבוע עריכת ביקור הפנימי רמבקה 5.3.4

, אוניברסיטהבכל זמן והיקף שייראו לו בכל יחידה של ההשנתית העבודה 

  הביקורת. וועדתליו"ר ו, לנשיא תוך דיווח 

הביקורת תיערך בעומק ובהיקף הדרושים על פי הנסיבות, תוך שמירה על  5.3.5

  אובייקטיביות וגישה בונה.

ר הפנימי מפעיל, באמצעות סגל עובדיו ובאמצעות יועצים ומומחים המבק 5.3.6

  מתחומים שונים, מערכת ביקורת פנימית שיטתית, מדגמית או מלאה.

   עובדי הביקורת הפנימית 5.3.7

 להפעלת הביקורת הפנימיתהדרושים והתקציב  הקצאת המשאבים  .א

תאם לדרוש לביצוע תכניות העבודה מלצת ועדת הביקורת בהבהיגובשו 

ייקבעו על ידי הנשיא ושנתיות של הביקורת הפנימית, -נתיות והרבהש

  ו ויוכנו בעצה אחת עם יו"ר וועדת ביקורת.שיגובשלאחר 

את הגדרות התפקידים  הנשיא המבקר הפנימי מציע ומביא לאישור   .ב

  של סגל עובדיו, מעמדם ותנאי השירות שלהם.

של מינוי  לא יתמנה אדם לעובד בביקורת הפנימית אלא בהליך תקין  .ג

  , ובהסכמתו של המבקר הפנימי.אוניברסיטהעובדים ב

של לא תופסק עבודתו של עובד בביקורת הפנימית אלא בהליך תקין   .ד

  .הפסקת עבודה באוניברסיטה ובהסכמתו של המבקר הפנימי

סגל עובדיו של המבקר הפנימי והפועלים מטעמו יקבלו הוראות בענייני   .ה

  ביקורת מהמבקר הפנימי בלבד.

או אוניברסיטה עובדי הביקורת הפנימית לא ימלאו תפקיד נוסף ב  .ו

  מחוצה לה, היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם מילוי תפקידם.

העובדים של  וועדיהמבקר הפנימי וסגל עובדיו לא ימלאו תפקיד ב 5.3.8

המבקר הפנימי לא יהיה חבר בוועדי העובדים  .אוניברסיטהה

  באוניברסיטה.

רשאי להעסיק יועצים ומומחים חיצוניים לצורך ביצוע המבקר הפנימי  5.3.9

משימות ביקורת, או לצורך קבלת חוות דעת מקצועית בנושאים מיוחדים. 
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היקף העסקת יועצים ומומחים חיצוניים בביקורת הפנימית יאושר במסגרת 

 תכנית העבודה השנתית.

  

  
  יחסי הגומלין בין הביקורת הפנימית לבין היחידות המבוקרות 5.4

, ולכל אוניברסיטהקר הפנימי והבאים מכוחו רשאים לפנות לכל עובד בהמב 5.4.1

, או מטעמה, או הקשור בה, לדרוש ולקבל אוניברסיטהשפועל בשם ה מי

פעמי, כל מסמך או מידע המצויים ברשותו או בהישג -באורח שוטף או חד

  ידו, והנחוצים לצורך מילוי תפקידם.

יה חייב למלא אחר הדרישה מי שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יה

לא כן, יראה הדבר כחריגה אם , שבאופן ותוך התקופה הקבועים בדרישה

  .מסמכות וכאי מילוי תפקיד

למבקר הפנימי ולבאים מכוחו תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידם, לכל נתון,  5.4.2

מאגר נתונים או מידע, רגיל או ממוחשב, וכן יהיו רשאים להיכנס לכל נכס 

  .ולבדוק אותו

המבקר הפנימי רשאי לקבוע את היקף הביקורת בכל יחידה או שלוחה של  5.4.3

. על מנהל היחידה המבוקרת ועל הבאים מכוחו לאפשר אוניברסיטהה

למבקר הפנימי ולבאים מכוחו לבצע את הביקורת, ולסייע להם ככל 

  שיידרש.

המבקר הפנימי או הבאים מכוחו מתאמים מראש את מועד הביקורת עם  5.4.4

או עם מנהל האגף הממונה על היחידה המבוקרת, למעט מקרים   הנשיאסגן 

ביקורות פתע. בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר מועד קיום  דרושותבהם 

  הביקורת, יעדיה והיקפה, קובע שיקול דעת המבקר הפנימי.

ככלל, יגיש המבקר הפנימי או הבאים מכוחו טיוטת דוח ביקורת לסגן  5.4.5

  ה על היחידה המבוקרת.או למנהל האגף הממונ הנשיא

מנהל יחידה מבוקרת, המקבל מאת המבקר הפנימי או מאת הבאים מכוחו  5.4.6

, בהם נדרשת תגובתו או תגובת הכפופים לו, ימציא ביקורת טיוטת דוח

למבקר הפנימי בכתב את התגובה הנדרשת, או לגרום להמצאתה תוך פרק 

ימים  7ורת ועד ימים ממועד קבלת טיוטת דוח הביק 21הזמן הקבוע בה, עד 

במקרים מיוחדים. התגובה תכלול את פירוט ולוח הזמנים של הצעדים 

במקרה שדרושה  הננקטים ושיינקטו לתיקון הליקויים ולביצוע ההמלצות.

למבוקר תקופת זמן ממושכת יותר למשלוח תגובתו, על בסיס בקשה 

את  האו ידחה מבקר האוניברסיטיאשר  שיגיש המבוקר לדחייה, מנומקת

  בכפוף לשיקול דעתו.בקשתו 
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 מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית נהלי האוניברסיטה בפורטל הארגוני

פי החלטת המבקר הפנימי, מקיים הוא או הבאים מכוחו, דיונים עם -על 5.4.7

הממונה על הגוף המבוקר, על ממצאים, , אוניברסיטהחבר הנהלת ה

  מסקנות והמלצות, בטרם סיכום הטיוטה הסופית של דוח הביקורת. 

מבוקרים, הוגשה טיוטה סופית של דוח ביקורת פנימית הכוללת תגובות ה

בראשותו  דיוןבהתייעצות עם המבקר הפנימי האם לקיים  הנשיאיחליט 

הודעה על  .וימים מיום הגשת 30תוך  ,שיתקיים  הביקורתדוח בממצאי 

החלטה לקיים דיון בדוח, כאמור, תימסר במקביל למבקר הפנימי וליו"ר 

  ועדת ביקורת. 

השנויים  הדיונים נותרים ממצאים, מסקנות או המלצות לאחר אם

  במחלוקת, מקבלות השגות המבוקרים ביטוי בדוח הביקורת הסופי.

דוח הביקורת במתכונתו הסופית כולל את תגובות המבוקרים לטיוטת  5.4.8

יכלול  דוח  בחלק מהדוחות  .הדוח, ואת התייחסות הביקורת לתגובות אלו

על ממצאי הביקורת  הנשיאדיון שקיים הסיכום מהביקורת הסופי  גם 

  תיה.והמלצו

האחריות המנהלית והמקצועית לתיקון הליקויים עליהם הצביעה הביקורת,  5.4.9

ומנהל  הנשיאלמניעת הישנותם וליישום המלצות הביקורת, חלה על סגן 

  האגף הממונה על היחידה המבוקרת. 

גם המבקר הפנימי אחראי לקיים באמצעות סגל עובדיו, מעקב  אחר יישום 

אחראי לדווח בכתב לביקורת הפנימית  המלצות ותיקון ליקויים. המבוקר

  על יישום ההמלצות בלוח הזמנים שנקבע.

המבקר הפנימי והבאים מכוחו ישמרו בסוד כל מסמך או מידע שהגיעו  5.4.10

אליהם עקב מילוי תפקידם, זולת אם נחוץ הגילוי למילוי התפקיד כנדרש 

 בחוק, או אם הגילוי דרוש על פי כל דין.

  

 ביקורת הפנימית, ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיהסדרי הדיווח על פעולות ה 5.5

או למנהל האגף, הממונה על היחידה  הנשיאהמבקר הפנימי מגיש לסגן  5.5.1

"כ ממצאים, מסקנות רהמבוקרת, דוח ביקורת במתכונתו הסופית הכולל בד

. הדו"ח מועבר לנושאי הנשיאולעיתים כשרלוונטי את סיכום דיון  והמלצות

, אשר לדעת המבקר הפנימי יש להם ניברסיטהאומשרה ולמנהלים אחרים ב

  עניין בדו"ח הביקורת.

, לנשיאעותקים מדוח הביקורת במתכונתו הסופית  ימי מעבירהמבקר הפנ 5.5.2

  .לחברי ועדת הביקורתו, ועדת הביקורתליו"ר 

ובמועדים שייקבעו על ידי יו"ר  ועדת הביקורת תקיים, על פי שיקול דעתה 5.5.3

בממצאי  דיוןקיים . אם הנשיא בחר ליקורת, דיון על דוח הבועדת ביקורת

תקיים הוועדה דיון בדוח זה, ככל  5.4.7 לפי סעיף  הביקורת ובהמלצותיה
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 מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית נהלי האוניברסיטה בפורטל הארגוני

דוחות בוועדה  . לאחר הדיוןשניתן, לאחר קיום הדיון על ידי הנשיא

שיקול דעתו של  עפ"י אוניברסיטהם מועברים לעיון רו"ח היהביקורת הסופי

במקרים בהם לדוח הביקורת ועדת הביקורת, או בהנחיית המבקר הפנימי, 

  ל הדוחות הכספיים של האוניברסיטה.ייתכן ותהיה השפעה ע

וליו"ר ועדת נשיא המבקר הפנימי מדווח מפעם לפעם לפי שיקול דעתו, ל 5.5.4

  הביקורת, על ממצאי ביקורת מיוחדים, או, על אירועים חריגים.

על פעולות הביקורת מדי שנה, דוחות דצמבר ב 15עד  המבקר הפנימי יכין 5.5.5

  :לרבות שהסתיימהאקדמית השהסתיימו במהלך השנה 

 שעלו בדוחות הביקורת  תיקון ליקוייםמצב דוח מעקב אחר   .א

  דוח ביצוע תכנית עבודה שנתית  .ב

  לחברי ועדת הביקורת.ו, ועדת הביקורת, ליו"ר לנשיאהדוחות מוגשים                                 

מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי או סגל  דו"ח, חוות דעת או כל 5.5.6

עובדיו במילוי תפקידם, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו 

 פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.

  

 בתלונותטיפול  5.6

  ).פקיד של נציב קבילות (אומבודסמןלא ימלא ת המבקר האוניברסיט 5.6.1

, נציב ל היחידה הרלוונטימנה / , תועבר לטיפול ראשתלונה שתתקבל 5.6.2

, נציב התלונות לענייני הטרדה מיניות, או כל בעל קבילות הסטודנטים

   תפקיד אחר הרלוונטי לטיפול בתלונה. 

, על תלונה שהתקבלה רשאי להביע דעתו, באם יתבקש המבקר האוניברסיט 5.6.3

 ועל הדרך בה טופלה.

ולהורות  5.6.2בסמכות יו"ר ועדת הביקורת או הנשיא לחרוג מהוראת סעיף  5.6.4

 . ע"י מבקר האוניברסיטהעל בדיקת תלונה 

ניתוח נתונים לגבי  השנתיפעילות הביקורת ידווח בדו"ח המבקר הפנימי  5.6.5
 .תלונה אנונימית פניה /תלונות שנתקבלו בתיבת 

   

  תחולה 6

נוהל זה ייכנס לתוקפו מיום אישורו, והוא מבטל הוראות התקנון ושאר נהלים שקדמו ליום זה.

   
 


