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Captain Edward Smith 

“I cannot imagine any condition which would cause a ship to founder. I cannot 

conceive of any vital disaster happening to this vessel. Modern shipbuilding 

has gone beyond that.” 

"I never saw a wreck and never have 

been wrecked, nor was I ever in any 

predicament that threatened to end in 

disaster." (1907) 
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 הגדרה. 1

 :-מסיכון תפעולי הוא סיכון להפסד כתוצאה •
 

 :נאותות או מכשל שלאי 1.
  (פעולותכגון ביצוע שגוי או לא בזמן של )תהליכים 
  (טעויות, הונאות)אנשים 
  (פריצת אבטחת מידע, נפילת מערכות)מערכות 

 
 (טרור, רעידת אדמה)חיצוניים אירועים 2.
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מה יוצא לארגון מניהול . 2

 ?תפעולייםסיכונים 
 עסקיותלקיחת סיכונים מול הזדמנויות  –שליטה ובקרה •

 

 שלוהארגון ושמירה על המוניטין יציבות •

 

 הפחתת נזקים•

 

 בבקרותהשקעה תעדוף •

 

 בהוצאות ביטוחחסכון •
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ניהול סיכונים  
 תפעוליים
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 סיכוניםמסגרת עבודה לניהול . 3

 תפעוליים     
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 מסגרת עבודה לניהול סיכונים. 3

 תפעוליים     
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 ממשל תאגידי. 3.1

 הדירקטוריון•

 תהליכים להבנת אופיו והקפו של הסיכון התפעולי  התווית

 התאגידהמובנה באסטרטגיה של 

 ברורים לאחריות הניהולית  קביעת קווים 

 תפעולייםלסיכונים הארגון ( סיבולת)אישור תיאבון 

 

 

 הבכירהההנהלה •

 תרגום מסגרת ניהול הסיכון התפעולי למדיניות ונהלים

 ספציפיים
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 המשך -ממשל תאגידי . 3.1

 לניהול הסיכון התפעוליהפונקציה •

 הארגוןהפעילויות לניהול סיכונים תפעוליים לאורך תיאום 

 התפעוליםלהערכה ומדידה של הסיכון אחריות, 

 בלתי תלוי להנהלה ולדירקטוריון על חשיפות הארגון  דיווח

 תפעולייםלסיכונים 

 י היחידות העסקיות"זיהוי הסיכונים והערכתם עאתגור 
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 מסגרת עבודה לניהול סיכונים. 3

 תפעוליים     
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 מסמך מדיניות. 3.2

מסמך מדיניות לניהול סיכונים תפעוליים יכלול במיוחד את  •

 :הנושאים הבאים

 אחריותהממשל התאגידי ותחומי מבנה 

 הסיכוןלזיהוי והערכת הכלים 

 הסיכוןוסיבולת התיאבון 

 

 

 .יתורגם לנהלי עבודההמסמך •
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 מסגרת עבודה לניהול סיכונים. 3

 תפעוליים     
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 סיבולת לסיכון/ תיאבון. 3.3

לעמוד  על מנת , שהארגון מוכן לקבל, הסיכוןרמת  :הגדרה•

 .העסקייםביעדיו 

 

 הדירקטוריון :אחריות•

 

 :רמות 3מקובלות •

הצהרות איכותיות 

 הארגוןברמת ( מגבלות)כמותיות הצהרות 

 ברמת המוצר( מגבלות)כמותיות הצהרות 
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 זיהוי סיכונים. 3.4

 :מקורות•

 בארגוןתהליכי העבודה מיפוי 

 כגון מיון הסיכונים התפעוליים  )סיכונים מקובלים בעולם מיוני

 (באזלשל 

 העיקרייםהפעילויות ומערכות המידע , המוצריםסקירת 

 שנתיתעבודה תכנית 

 לונזק תפעולי שקרו בארגון ומחוצה אירועי 

 ביקורתדוחות 
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 הערכת הסיכונים. 3.5

 סיכוןבעיקרה על הנזק והשכיחות של אירועי מבוססת •

 

 מטרות•

 ההנהלה באיומים המרכזיים מול ההזדמנויות  מיקוד

 העסקיות

 בבקרותההשקעה תיעדוף 

 
   איכותיתהערכה •
קריטי, חמור, בינוני, קל –סולם בן מספר רמות : מהות 

 שיוריסיכון < –הערכת בקרות < –מובנה סיכון 
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–הערכת הסיכונים . 3.5

 המשך
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–הערכת הסיכונים . 3.5

 המשך
 כמותיתהערכה •
סיכוןהערכת הנזק בהנתן התממשות של : מהות 

3  מרכזייםכלים: 

אירועים פנימיים 

אירועים חיצוניים 
ניתוח תרחישים 
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 מסגרת עבודה לניהול סיכונים. 3
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 אירועי הפסד. 3.6

 :אירועים פנימיים•

חשיבותם: 

הפקות לקחים מכשלים 

ניטור ומעקב אחר מגמות לאורך זמן 

 הסיכוניםתמיכה בהערכת. 

 

 מירבית ליצור תרבות ניהולית של דיווח על אירועי  חשיבות

 .לתוך מאגר מרכזי, כשל לאורך הארגון
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 המשך -אירועי הפסד . 3.6

 :אירועים חיצוניים•

חשיבותם: 

במקום לחכות , הפקת לקחים מכשלונם של אחרים

 ".אצלנו"שהכשל יקרה 
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 בקרות. 3.7

 :דוגמאות•
 למשל בין הגוף מקבל ההחלטה העיסקית )תפקידים הפרדת

 (אותהלבין הגוף הבודק 

 עסקותסמכויות לאישור מדרג 

 כפולה בקרה(4 eyes) 

 למניעת  , חובה לחופשה רציפה בת שבוע)חופשות מדיניות

 (  מעילות
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הון בגין סיכונים . 3.8

 תפעוליים
כרית לספיגת הפסדים כתוצאה מהתממשות  :מטרה•

  (.הסיכונים הצפויים כבר מתומחרים)צפויים הבלתי הסיכונים 
 

 

 

 :2באזל המקובלות לפי הגישות •

 הבסיסי גישת האינדיקטור(BIA)-  ההון מחושב כאחוז קבוע

 .השנתיתמההכנסה ( 15% -בדרך כלל )

הגישה הסטנדרטית (STA)-  קווי  ( 8) -למחולקת הפעילות

בין  )קו עסקים ההון מחושב כאחוז קבוע כאשר בכל  ,עסקים

סך ) באותו קו העסקיםמההכנסה השנתית ( 18% -ל 12%

בכל קווי  ההון שעל הארגון להחזיק מחושב כחיבור ההון 
 (.העסקים
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הון בגין סיכונים . 3.8

 המשך -תפעוליים 
גישת מדידה מתקדמת(AMA) -  מחושב בשיטות  ההון

 .המשקפות את החשיפה הספציפית של הארגון, פנימיות
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 לסיכון אינדיקטורים . 3.9

Key Risk Indicators) -KRI) 

התראה מוקדמת של בעיות  -  Early warning :מטרה•

 .עתידיות

 

 :דוגמאות•

 מחשבמערכות נפילת 

תחלופת עובדים  

 %הטעויות בחדרי עסקות 
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 אינדיקטורים לסיכון . 3.9

Key Risk Indicators) -KRI )- המשך 

 
 

Key Risk Indicator (KRI) is 

an indicator of the possibility of future adverse impact. 
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 להנהלהדיווחים . 3.10

 :מרכזימידע •

 עליהםוהבקרות , העיקרייםהסיכונים 

 לקחיםוהפקות , נזק שקרו לאחרונהאירועי 

 בעלי נזק גדול שקרו לאחרונה בארגונים אחריםאירועים  ,

 לקראתםוהערכת מוכנות הארגון 

 ההון הדרוש בגין סיכונים תפעולייםהערכת 
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 המשך -דיווחים להנהלה . 3.10
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ניהול סיכונים  
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 זיהוי סיכונים

 הערכת הסיכונים
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 המשכיות עסקית. 3.11

 :בניהולמרכזיים רכיבים •

 (מלחמהלמשל )תרחישים מרכזיים הגדרת 

 הארגוןפעילויות מרכזיות של זיהוי 

 השיבושים העיקריים הצפויים  הערכת 

 תוך שעתיים מפרוץ   –למשל )רמות עמידות רצויות הגדרת

 (מהכספומטים יעבדו 70%האירוע 
 

 



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 תודה על ההקשבה
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 ניהול הסיכונים  , ללא הערכות שווי"   

 "הוא בלתי אפשרי   
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,   The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר   

 בעלים   

 שווי פנימי   

   roip@intrinsicvalue.co.il   
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