
ניהול סיכונים בסביבה בלתי צפויה 
והרפתקנית

לי כספים בתעשייה"קורס סמנכ
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אני אומר  , שנה על הים40-כאשר שואלים אותי איך אני מתאר את הניסיון שעברתי במשך כ"

.שעברתי את התקופה כמעט ללא אירועים

אולם מעולם לא הייתי מעורב בתאונה מכל סוג שהוא  , ערפל וכדומה, כמובן שהיו סופות חורף

...ראיתי ספינה אחת במצוקה בכל שנותיי בים. שראוי לציין

מעולם לא הייתי  , כמו כן. מעולם לא ראיתי ספינה נטרפת בים ומעולם לא הייתי בספינה נטרפת

".במצב קשה בו הייתי קרוב לאסון מכל סוג שהוא

Captain E.J Smith

אחד , בני אדם1500נספו ואיתה" טיטניק"טבעה ה1912עשר באפריל בארבעה 

.Captain E.J Smith-מהם היה רב החובל של הטיטניק 
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רקע לניהול סיכונים
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מגמות בניהול סיכונים

5



Risks & trends:  KPMG video rethinking risk

https://www.youtube.com/watch?v=zWjPT94lV_86

https://www.youtube.com/watch?v=zWjPT94lV_8


בנקים
.  פרסמה ועדת באזל העולמית את המלצותיה בנוגע לניהול סיכונים2006ביוני •
הודיע המפקח על הבנקים כי המלצות הועדה יחולו על התאגידים  2007בינואר •

.2009הבנקאיים החל משנת 
העוסק בניהול סיכונים  350ת"נבפרסם המפקח על הבנקים את 2012בדצמבר •

תפעוליים

התפרסם חוזר המפקח על הביטוח המנחה את חברות הביטוח  2006באוקטובר שוק ההון וביטוח
.וקרנות הפנסיה בקיום מסגרת של ניהול סיכונים

חברות ציבוריות
.פורסמו המלצות ועדת גושן2006בשנת •
קבעה ועדת גלאי כי על החברות הציבוריות להציג בדוח הדירקטוריון  2007בשנת •

.ניתוח כספי של השפעת סיכונים פיננסיים שונים על החברה
קובעת את העקרונות ליישום הערכת אפקטיביות של בקרה 199-9עמדה משפטית •

.פנימית על הדיווח הכספי והגילוי

חברות ממשלתיות

סקר ניהול סיכונים בקופות  "פרסם משרד הבריאות חוזר בנוגע ל2010בפברואר 
שמטרתו לאתר נקודות תורפה בתהליכי העבודה ולסייע בקביעת סדרי " החולים

.שנתית-עדיפויות לתוכנית ביקורת רב
קופות חולים

התפרסם חוזר בנושא ניהול סיכונים בחברות הממשלתיות אשר קובע 2009ביוני 
עקרונות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית למסד תהליך מסודר לניהול  

.הסיכונים תוך יצירת מנגנוני בקרה

מ שמטרת היא קביעת עקרונות יסוד"בהוראות תכ5.2.1פורסמה הוראה 2012בינואר 
. העלאת המודעות לניהול סיכונים תפעוליים, לניהול ולבקרת סיכונים

במספר רב של משרדי ממשלהעד כה בוצעו סקרי סיכונים

משרדי ממשלה
ממשלתיותוישויות 

סקירת מגמות והתפתחות רגולציה בישראל



?מדוע ליישם ניהול סיכונים תאגידי 

רגולטוריותעמידה בדרישות •גורמי פיקוח/רגולציה
גילוי נאות על סיכוני החברה–אכיפה מנהלית •

חובת הדירקטוריון להקפיד על ניהול סיכונים בכלל  •צוות ניהולי פיקוחי/דירקטורים
– TOPתחומי פעילותה של החברה בגישת  DOWN

היבטי ממשל תאגידי
דירקטוריון/יחסי הנהלה •
יצירת שקיפות•
תרבות ארגונית של דיווח וציות לסטנדרטים ברמה גבוהה•
אפקטיביות הדירקטוריון וועדותיו•

הנהלה

ראיית הפלוס והמינוס כמכלול–מצוינות ניהולית •
תהליך ניהולי מובנה במכלול הנושאים המהותיים–סדר ומשמעת •
הפקת תועלת מקסימלית מתהליך סיעור מוחות ניהולי ובסיס דיון•
ערך מוסף+ ניהולי אחיד •
חברות דומות/סקטור–השוואה שיטתית למקובל בתחום הפעילות •
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מצוינות ניהולית

תהליך ניהול שיטתי ומוסדר 
של סיכונים למול ובמקביל  

לניהול יעדים

/+-
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ניהול סיכונים תאגידי–מתודולוגיה 
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?מהו סיכון
:עלולים לגרום לאחד מאלה) פנימיים או חיצוניים(פעילות או פעולה , סיכון הינו האפשרות כי אירוע

או יעד מסוים שלא יושגו/מטרה ו•

חריגות משמעותיות במשאבים לעומת המתוכנן•

סטייה מלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע תוך גרימת נזק לגורם כלשהו•

.סיכון הוא האפשרות שאירוע שיתרחש יפגע ביכולת הארגון לעמוד ביעדיו.... בקיצור

:סיכון נמדד במונחי
)תוצאה(מידת ההשפעה של הארגון בהתממש הסיכון -)Impact(השפעה •
הסבירות להתממשות אירוע סיכון-)Likelihood(סבירות •
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?מהו ניהול סיכונים תאגידי
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,חברהשלהשוטףמניהולהכחלקהמתבצעמתמשךתהליךהינוסיכוניםניהול

ידיעלוזאתסיכוניםהתממשותלמניעתביטחוןשלסבירהמידהלספקומטרתו

וההסתברותהשלכותיהםהערכת,הסיכוניםוזיהוילאיתורשיטתיתהליךביצוע

השלכותפיעלבמזעורםאוהנזקיםבמניעתהטיפולתעדוף,להתרחשותם

ההשקעה,בהםהטיפולשיטתהגדרת,להתרחשותםוהאפשרותהנזקים

.מהטיפולהנובעותהפעילויותביצועעלובקרהזוטיפוללשיטתהנדרשת



סיכונים  ניהול לשונים מודלים 
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לבקרה פנימית COSOמודל
-COSO Integrated Framework-מרכיבי ה

הבקרהסביבת

סיכוניםהערכת

פעילותבקרות

ותקשורתמידע

ומעקבפיקוח
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סיכונים תאגידילניהול  COSOמודל
לניהול סיכונים בהקשר לארבע    COSOניתן לבחון את מטרות הישות על פי מודל

:קטגוריות

אסטרטגיה1.

תפעול2.

דיווח3.

ציות4.
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שלבים עיקריים בניהול סיכונים תאגידי

לא מהותיתנמוכהבינוניתגבוההקריטית

בוודאות גבוהה2

צפוי16

אפשרי

לא סביר

נדיר

רמת השפעה 

ת
רו

תב
ס

ה
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דירוג  
סבירות

דירוג  
חומרה השפעת הסיכון גורמי  סיכון הגדרת  

הסיכון
נושא  
הסיכון

קטגורית  
הסיכון

קטגוריית    
COSO-על

'  מס
סיכון

פיגור  
טכנולוגי  

ביחס  
לשוק

מחקר  
ופיתוח

שינויים  
טכנולוגיי

ם
אסטרטגיה 1

ירידה  
בביקוש  
למוצרי  
החברה

ביקוש  
למוצרי  
החברה

גורמים  
חיצוניים   אסטרטגיה 2

מיפוי קטגוריות וסיכונים
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דוגמא למסמך קריטריונים לדירוג חומרה וסבירות

חומרה 
בהכנסות₪ מיליון x-פגיעה מתחת ל•
אי השפעה או השפעה מינימאלית על מוניטין  •

החברה
אי השפעה או השפעה מינימאלית על •

התחרותיות בשוק או על הנוף הרגולטורי
האירוע יטופל ברמת מנהלי מחלקות וראשי  •

צוותים

לא מהותי 1

נמוכה 2

בינונית 3

גבוהה 4

בהכנסות ₪ מיליון  Q-פגיעה מעל ל•
פגיעה חמורה ומתמשכת במוניטין החברה  •
השפעה ארוכת טווח על התחרותיות בשוק או •

על הנוף הרגולטורי
האירוע יצריך מעורבות של הדירקטוריון או •

של הרגולטור
איבוד התקשרויות מפתח של החברה•

קריטית 5

סבירות
סיכוי שהאירוע  5%>

יתרחש

האירוע יכול להתרחש  
רק במקרים יוצאי דופן 

שנה50-עם בפ–

קלושה 1

לא 
סבירה 2

אפשרית 3

צפויה 4

סיכוי שהאירוע  80%<
יתרחש  

האירוע ככל הנראה  
יתרחש במהלך השנה  

הקרובה

בוודאות  
גבוהה 5



סיכוניםדוגמא למפת 
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COSOבמודל ה חידושים
COSO2017–סקירהסיכום:

שילוב–תאגידיסיכוניםניהול"שכותרתוהחדשCOSOהמודל•
:הבאיםהעדכוניםאתכולל"וביצועיםאסטרטגיה

2004מאזבעולםERMבשיטותשנעשתהלהתקדמותמתייחס•

ואסטרטגיותבתהליכיםובצורךהמתפתחתהעסקיתבסביבהמכיר•
סיכוניםלניהולמשופרים

תהליך(לאסטרטגיההקשוריםסיכוניםלשקולהצורךאתמדגיש•
)האסטרטגיהוביצועהיישום,האסטרטגיההגדרת

20



מודלים מתקדמים בניהול 
סיכונים
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טכנולוגיות משבשות

למעלהשלדעתםאתתפסKPMGשלעולמיתטכנולוגיתחדשנותסקר
שיניבוהטכנולוגיותבזיהויהעולמיתהטכנולוגיהתעשייתמנהיגי750-מ

.הקרובותהשניםבשלוששינוייםהנעתעלביותרהגדולהההשפעהאת

IoTהדבריםשלהאינטרנט1.

AIמלאכותיתבינה2.

Roרובוטיקה3.
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טכנולוגיות משבשות
מודלים עסקיים חדשים אשר צפויים להיות המשבשים ביותר

פלטפורמות  
מסחר  

אלקטרוני

פלטפורמות של  
רשתות  
חברתיות

פלטפורמות  
תחבורה  

אוטונומיות

26% 19% 14%

Source: KPMG Technology Innovation findings, 201823



טכנולוגיות משבשות

תקשורת בריאות תחבורה

26% 19% 14% 14%

קמעונאות

Source: KPMG Technology Innovation findings, 2018

שינויים הגדולים ביותר/התעשיות אשר יחוו את השיבושים
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)RBS(אסטרטגיות מבוססות סיכון 

?הזדמנותאוסיכון

שינוייםשלקריטיתמאסהחווההעסקיהעולם•

השינוייםבקצבלעמודהואהאתגר•

לזהותלארגוניםמסייעתRBSשלהחדשההגישה•

להםלסייעכדישינוישלהאותותאתולהבין

.בסיכוןהזדמנויותלמצואדברשלבסופו
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ניהול סיכונים וביקורת פנימית
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-שלושת קווי ההגנה

בעלות על הסיכון וניהולו
ניהול  , לקיחת בעלות על הסיכון

הקו הניהולי  (הסיכון והבקרות 
)הקדמי

 יישום פעולות לניהול / סיכונים ניהול
וטיפול בסיכונים 

 לפועל של תהליך ניהול  הוצאה
הסיכונים

 סיכוניםתהליכי ניהול יישום
 הערכת סיכונים וזיהוי סיכונים  ביצוע

מתעוררים
 על  ודיווח אחריות אישית על הסיכון

סיכוןנושאי 
כמעט כשל"דיווח על אירועי כשל ו"

קו הגנה ראשון
פיקוח על הסיכונים

  מעקב אחר סיכונים ובקרות לתמיכה
בקרות וכללי , ניהול סיכונים(בהנהלה 

).ציות שנקבעו על ידי ההנהלה
 קביעת מדיניות ותהליכים לניהול

סיכונים
  לספק הדרכה ותיאום בין קווי העסקים

בארגון
  לזהות וליזום הזדמנויות  לשינויים

בארגון
 לקשר בין קו ההגנה השלישי לקו

ההגנה הראשון
  פיקוח על אזורי סיכון מסוימים

)עמידה בתקנות, למשל(

וידוא עצמאי
  מתן הבטחה עצמאית

לדירקטוריון ולהנהלה הבכירה  
בדבר אפקטיביות ניהול הסיכונים  

).הביקורת הפנימית(והבקרה 
 קישור בין ההנהלה בכירה

לדירקטוריון
דיווח על ממשל והערכת סיכונים
 תהליכי ניהול  / פיקוח על תוכן

סיכונים
 כי תהליכי ניהול  להבטיח

ומתאימיםהסיכונים נאותים 

קו הגנה שני קו הגנה שלישי

הנהלה בכירה
דירקטוריון

ביקורת חיצונית
רגולטור

מנהלי תחומי  , בעלי הסיכונים
בקרות פנים, הסיכונים

קובעי הסטנדרטים והמדיניות  
בקרת  , בקרות פיננסיות(-בחברה 

)ניהול סיכונים, אבטחה, איכות

הנהלה בכירה דירקטוריון
27ביקורת פנים



תפקידי הביקורת הפנימית בניהול הסיכונים התאגידי
תאגידיסיכוניםבניהולהפניםמבקרשלהמותרתמעורבותומידת

IIA–מקור position paper – the role of Internal auditing in Enterprise Wide Risk Management - 2009
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פרקטיקה על קצה המזלג
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KRIמדדי סיכון קביעת 



Key Risk Indicators   = KRI

. מדדים איכותיים או כמותיים שנועדו לזהות שינויים בסיכונים קיימים: הגדרה

בחברההסיכוןגורםמצבאחרלעקובאפשרותלארגוןשמספקיםערכים
שוניםבתחומיםהסיכוןחשיפותהגדלתשלבמקריםמוקדםאיתותולקבל

הארגוןשל

: שים לב
לא לבלבל בין מדדי הסיכון לבין מדדי ביצוע 

)KPI(



מעקב ופיקוח שוטפיםביצוע 



דגשים למעקב ופיקוח שוטפים
 אחת לרבעון: לדוגמא(יש להגדיר זמני מעקב אחר תכוניות הטיפול(

אחר תכנית הטיפולמעקביש להגדיר מראש גורם אחראי ל

 מוגדר מראש  וצורך לשנות לפי זמן יש לבחון את יעילות תכניות הטיפול

)חודשים6-אחת ל:לדוגמא(

 על כך לפי נהלי הדיווח  יש לדווח, הטיפולמסטיות בתכניתאין להתעלם

שהוגדרו

 יש לבחון את פעולות הטיפול בכל עת שמתבצעים שינויים בפרופיל

הסיכונים בחברה

 תנועה על גבי המדדים יש לבחון האם)KRI (  מצריכה מענה בתכנית

הטיפול



?שאלות 
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