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כוללניהול סיכונים 

ERMשלשלביםכוללכללובדרךהסיכוניםניהוללתהליךמסגרתמהווה
סיכונים)הארגוןלמטרותהרלוונטיותספציפיותנסיבותאואירועיםזיהוי

,ההשפעהגודל,להתממשותסיכוישלבמונחיםהערכתן,(והזדמנויות
.ההתקדמותוניטוראסטרטגיתתגובההתווית

ויוצריםמגונניםעסקייםארגונים,ההזדמנויותוטיובהסיכוניםזיהויבאמצעות
,לקוחות,העובדים,הבעליםלרבות,בארגוןהענייןבעליעבורערך

.ועודרגולטורים
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להביןלארגוןמאפשרהסיכוניםניהולתוצר
.בפעילותוהטמוניםוההזדמנויותהאיומיםאת

הארגוןשלהסיכוניםאתיותרטובכשמבינים,
באופןנלקחיםהעסקיםבמהלךסיכונים
.יותרמושכליםבתהליכים,יותרמושכל

לארגוןמאפשרהחלטותקבלתתהליכישיפור
אותםולצלוחומשבריםאתגריםבפנילעמוד
.יותרמהירהבצורה

תוצר ניהול הסיכונים

טיוב איומים והזדמנויות 

שיפור תהליכי קבלת 
החלטות 

תפוקות מהתהליך\תובנות
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הערכת  
הסיכון  

1.

זיהוי  
הסיכון  
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ניתוח  
הסיכון  
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הטמעה
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הערכה

ERM

ERM framework



זיהוי הסיכונים 

–הערכת איכות 
זיהוי המקור לאירוע  

הסיכון 

זיהוי הסיכונים 
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כולל,הארגוןשלהסיכוניםמפתגיבושתהליך
,פוטנציאליםהסיכוניםהתממשותשלואפיוןאיתור

האפשריותוהתוצאותהסיכוןלהתממשותהסיבות
.יתממשאכןזהוסיכוןבמידה

רקאינההיאהסיכוניםזיהויבתהליךההתמקדות
עלגםאלא,הפוטנציאליםהתפעולייםהסיכוניםעל

,התדמיתיים,הפיננסים,האסטרטגייםהסיכונים
סיכוני,טכנולוגייםסיכונים,שוקסיכוני,ציותסיכוני

.ועודאספקהשרשרת
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Supply 

Chain 

Risk 
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סיכונים אסטרטגיים

Innovation 

risk

R&D risk

Customer 

risk

Investor risk

Partnering 

risk

S

Planning risk

Market risk

Strategic 
Risks

זיהוי הסיכונים 
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קטגוריות-סיכונים תפעוליים 

זיהוי הסיכונים 

Operational 
Risk

Human Capital 
Risk 

Communication 
Risk 

Sustainability 
Risk 

Regulatory 
and Legal 

Risk 

Governance
Risk

Financial 

Reporting 

Risk 
Fraud Risk 

Emerging Risk 

Technology 

Risk 

Hazard Risk 
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קטגוריות-סיכונים פיננסים 

זיהוי הסיכונים 

Asset 
Risk 

Foreign 

investment 

risk

Financial

market risk

Liquidity

risk
Credit risk Valuation 

risk

Inflation risk
Hedging

risk

Foreign 

investment 

risk

Asset risk



קטגוריות-סיכונים אחרים 

זיהוי הסיכונים 

Reputational 
Risk 

Third 

Party 
Risk 

Economic 
Risk 

Investment 

risk 



פעילויות לזיהוי הסיכונים 

–הערכת איכות 
זיהוי המקור לאירוע  

הסיכון 

זיהוי הסיכונים 

סיעור מוחות

עשוי באופן יעיל 
לייצר הרבה  

רעיונות לסיכונים  
פוטנציאליים  

ואירועים העשויים  
.  להתרחש

ראיונות מובנים

שימוש בסקר  
סיכונים או שאלון  

עם שאלות 
ספציפיות עבור 
מנהל תיק סיכון  

הקשורות , מסוים
לסוגים שונים של 

סיכונים או  
אירועים העשויים  
להתרחש בשל  

.אותו סיכון

Top Down/ 
Bottom up approach



קביעת קריטריונים לסיכון

זיהוי הסיכונים 

קביעת פרמטרים  
פנימיים  

וחיצוניים לניהול  
סיכונים בארגון 

של  אחריות
מנהל הסיכון

מוקדי סיכון  
משויכים  
למנהל  
הסיכון 

קביעת 
סיכונים  
קריטיים  
בארגון

תיעדוף
הסיכונים  
הקריטיים



דוגמא למפת סיכונים

–הערכת איכות 
זיהוי המקור לאירוע  

הסיכון 

זיהוי הסיכונים 



הערכת הסיכונים 

הערכת הסיכונים

תהליך–סיכוניםהערכת
לסיכוןהסיבהלקביעת
ומידתהארגוןעלהשפעתו

.להתממשותוהסיכוי

הערכה 
–כמותית 

מודד את ערך 
ההשפעה 

–סיבת השורש 
מציאת סיבת 

השורש להתממשות  
סיכון פוטנציאלי

–הערכת איכות 
זיהוי המקור לאירוע  

הסיכון 



גורמי סיכון

הערכת הסיכונים

תהליכים או  , מערכות
נהלים המשמשים את  

כוח האדם בארגון  
.אינם מהימנים

לא קיים נוהל לבחינת  -
-התחזוקה של הרכב 

גורמים ארגוניים

לאפעלאדםכוח
.כשורה

אף אחד לא בחן את  -
-מצב הבלמים

גורמים אנושיים

פריט מוחשי או מהותי  
.נכשל מסיבה כלשהי

בלמים הפסיקו  -
-לעבוד במכונית

גורמים פיזיים



ניתוח סיכונים 

ניתוח סיכונים 

הסיכוןזיהוי 
זיהוי סיכונים 

קריטיים

מיפוי הסיבות 
וההשפעות של  

התרחשות  
סיכונים 
קריטיים

זיהוי סיבות שורש

זיהוי ובחירה  
בפתרונות  

מיטביים
פיתוח המלצות ניטור יישום והטמעת  

הפתרונות

מיפוי ציר זמן של 
התממשות הסיכון

מציאת תימוכין  
לסיבות השורש  
על ידי ממצאים  

תומכים



הטמעה

הטמעה

מערכות 
ממוחשבות  

פיננסי 
ותפעולי

אחריות  
ובטיחות

נכסים

דוגמאות  
לאספקטים  

ארגוניים עבורם  
צריך לעגן  

בקרות  
לסיכונים 



ניטור ומעקב

ניטור ומעקב

פיננסי 
ותפעולי



ועדת סיכונים מבצעת
:ועדת הסיכונים המבצעת מספקת לדירקטוריון את הבאים

  מבנה המאפשר לדירקטוריון לקבל את המידע הראוי אודות הסיכונים

. של הארגון

  מערכת המאפשרת ביקורת על יעילות תהליך ניהול הסיכונים

מערכת המקנה הבנה מתפתחת של הסיכונים המהותיים לחברה.
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תודה רבה על ההקשבה


