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כיצד מנטרלים ומצמצמים את  

הסיכון של שריפה במפעל

נוקטים במהלכים שמטרתם למנוע שריפה וזאת  –מניעה -א

ציוד  , ספרינקלרים)באמצעות התקנת ציוד מתאים במפעל 

תאום עם מכבי האש שיבואו לביקורת ויעירו  , ('כיבוי אש וכו

.  הדרכה של העובדים במפעל, הערות בונות

.ביטוח הציוד והמבנים במפעל-ב

.ביטוח אובדן רווחים-ג

.BCPתוכניותבניה מבעוד מועד של -ד

.DRPתוכניותבניה מבעוד מועד של ה-

8



DRP

Disaster Recovery Plan

של ההריסות  מהירמבעוד מועד שמטרתה שיקום תוכניתבניית 

.  כתוצאה מהתממשות הסיכוןלהגרםוהנזק שעלול 

:  במקרה של שריפה במפעלDRP-דוגמא ל

,  מובנית ומסודרת מראש שמאיצה את שיקום ההריסותתוכנית

.  בניה מחודשת של המבנה בצורה מהירה ככל האפשר

:  נפילת המחשבבמקרה של DRP-דוגמא ל

שהוכנה מראש שמזניקה את כל מובנית ומסודרת תוכנית

המתכנתים ומנתחי המערכות שהיו כוננים כדי שיטפלו בבעיה  

.  ויחזירו את המחשב לתפקוד תוך מספר שעותמיידיבאופן 
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BCP

Business Continuity Plan

מבעוד מועד שמטרתה שמירת המשכיות העסק  תוכניתבניית 

ועל עקרון  הרציפות העסקית שמירה על , למרות הנזק שנגרם

(.  Going Concern)העסק החי 
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:  במקרה של שריפה במפעלBCP-דוגמאות ל

הסכם עם גורם אחר בענף לפיו הוא ייצר עבורנו בקבלנות משנה  •

כפוף לאישור הממונה על הגבלים  )במקרה של שריפה ולהיפך 

(. עסקיים

ל שמייצר מוצרים דומים לפיו במקרה של  "הסכם עם גורם בחו•

ל של המוצרים עם המותג של החברה  "שריפה יתבצע יבוא מחו

.  שלנו

בחברה שיש לה יותר ממפעל אחד אזי כל מפעל יכול לשמש גיבוי •

. למפעל השני

ניתן לעשות הסכמי  ( חומרה ותוכנה)במיחשובבמקרה של שריפה •

HP-של ציוד חלופי ממיידיתאו קבלה IBMפרישה לאתרי 

.stand by-בהתבסס על הסכם לפיו הם שומרים לנו ציוד ב
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חשיפה לסיכוני מטבע חוץ

12



דוגמא לחשיפה מטבעית ביצוא  
(סיכון לתיסוף במטבע)

עלות  (. 3.8ח "שע)$ 100,000ל במחיר של "יצואן מייצא מוצרים לחו

בשער  10%חל תיסוף של . 350,000₪היצור של המוצרים בישראל 

.  3.42-המטבע והשער ירד ל

רווח והפסד  

לאחר התיסוף 

רווח והפסד          

במצב ההתחלתי  

100,000$ 100,000$ ל  "מכירות ללקוח בחו

3.42 3.8 שער החליפין

342,000 380,000 ח  "המכירות בש

350,000 350,000 ח  "עלות היצור בישראל בש

(8,000) 30,000 (הפסד/)רווח
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דוגמא לחשיפה מטבעית ביבוא  
(סיכון לפיחות במטבע)

ומוכר  ( 3.8ח "שע)$ 100,000יבואן מייבא מוצרים לישראל במחיר של 

ושער המטבע טיפס 10%חל פיחות של . 400,000₪-אותם בישראל ב

. 4.18-ל

רווח והפסד  

לאחר הפיחות

רווח והפסד          

במצב ההתחלתי  

100,000$ 100,000$ ל  "קניות מהספק בחו

4.18 3.8 שער החליפין

418,000 380,000 ח "הקניות בש

400,000 400,000 ח  "המכירות בישראל בש

(18,000) 20,000 (הפסד/)רווח
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המטבעיתכלי ההגנה לניטור ונטרול החשיפה 

הגנה פנימית באמצעות מאזן הצמדה1.

פורוורדעסקאות 2.

CALLאופציות 3.

PUTאופציות 4.
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הגנה פנימית באמצעות מאזן ההצמדה  
(  ₪הסכומים נקובים באלפי )

כ"סהאירודולרח"שסעיף מאזני

ופקדונותמזומנים נכסים

לקוחות

מלאי

רכוש קבוע

40,000

30,000

10,000

90,000

5,0002,000

40,000

37,000

10,000

90,000

ספקים  התחייבויות

הלוואות מבנקים

זכאים שונים

(80,000)

(20,000)

(15,000)(17,000)(32,000)

(80,000  )

(20,000)

45,000(15,000)(10,000)70,000של נכסים על התחייבויות  ( גרעון/)עודף

המטבעיתהפתרון לנטרול החשיפה 

דולרילפקדוןשקלי מפקדון10,000העברת 

באירולפקדוןשקלי מפקדון15,000העברת 
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ג"חכלי ההגנה לניטור ונטרול שינויים במחירי 

מחירי חומרי גלם נסחרים בבורסת בעולם  

וגם עליהם ניתן  commodidies-בשוק ה

פורוורדלבצע הגנות באמצעות עסקאות 

(Futures)ואופציות.
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סיכון אשראי לקוחות
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סיכון אשראי לקוחות

במסגרת הפעילות העסקית החברה נותנת אשראי 1.
מדובר על תנאי אשראי של כ"בדר. ללקוחותיה

.  120ואפילו שוטף 90שוטף , 60שוטף , 30שוטף 

קיים סיכון של פשיטת רגל של לקוחות או חדלות 2.
או /דבר שיהפוך את החוב לחוב מסופק ו, פרעון

במקרה כזה ייגרם הפסד כספי לחברה  . חוב אבוד
.  מעבר לאובדן הלקוח

לנטרניתן לבצע הגנות על אשראי הלקוחות ובכך 3.
.  ולנטרל את הסיכון

סל של בטחונות  ההגנה תתבצע באמצעות 4.
שיאפשרו להיות עם יד מנגנוני בקרה ובאמצעות 
.  על הדופק
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בניית סל בטחונות לניטור ונטרול  
הסיכון של אשראי לקוחות  

ביטוח אשראי הלקוחות באמצעות חברת  1.
(.  החברה לביטוח אשראי)ביטוח 

קבלת ערבויות בנקאיות  2.

שיעבוד נכסי הלקוח לטובת החברה  3.

ערבויות אישיות של בעל העסק 4.

מעבר לתשלום במזומן 5.

פקטורינגביצוע עסקאות 6.

ביטוח באמצעות חברת כרטיסי אשראי  7.
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ועדות אשראי שוטפות לקביעת מסגרות אשראי 1.
.הבטחונותללקוחות שלא יעלו על גובה 

שימוש באנשי המכירות בשטח להזרמה וקבלת 2.
מידע לגבי לקוחות שמתחילים להראות סימנים 

תנועה , צבירת מלאים)פרעוןמעידים על חדלות 
מבצעי מכירה חריגים ולא , דלה של לקוחות בעסק

(.  רווחים

אורות "שימוש במקורות מידע חיצוניים המספקים 3.
(.  B&D ,BDI)לגבי לקוחות בקשיים " אדומים

קישור לרשימת החשבונות המוגבלים של בנק 4.
.  ישראל

ונטרול  מנגנוני בקרה נוספים לניטור 
של אשראי לקוחות  הסיכון 
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סיכום הפעילות  

לניהול וניטור סיכונים  
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סיכום

כלי ההגנה לניטור ונטרול הסיכון  הסיכון  

,  פורוורדעסקאות , באמצעות מאזן הצמדההגנה פנימיתסיכון שערי חליפין

PUTאופציות , CALLאופציות 

סיכוני התייקרות מחירי

חומרי גלם

ועסקאות אופציות על מחירי חומרי  FUTURE/פורוורדעסקאות 

הקומודיטיסגלם הנסחרים בשוק 

,  ערבויות בנקאיות, באמצעות ביטוח אשראי–קבלת סל בטחונותסיכון אשראי לקוחות  

ביטוח , פקטורינג, תשלום מזומן, שעבודים, ערבויות אישיות

.  באמצעות חברת כרטיסי אשראי

, מידע מאנשי מכירות בשטח, ועדות אשראי–מנגנוני בקרה ופיקוח 

קישור לרשימת  ,    (BDI ,B&D)מקורות מידע חיצוניים 

.  החשבונות המוגבלים של בנק ישראל

רכוש קבוע סיכון

,  רעידת אדמה, שריפה)

(ופגעי טבעשטפונות

, רווחיםביטוח אובדן, ביטוח ציוד ומבנים, מנע והדרכותתוכנית

.  DRPושל BCPשל תוכניותהכנת 
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ג "רכש ח
יבוא

יצוא

אשראי לקוחות  

ריבית

חומרתם וסבירותם–זיהוי ומיפוי הסיכונים 

רכוש קבוע





!תודה רבה


