
 
 

   

 

 
 

: תפעוליים ואינטגרטיביים םאקטואריית סיכוני
מאמר /  תקיןעקרונות לניהול סיכונים תפעוליים 

 בסדרה 11 מס'
 

 מאת: רועי פולניצר
דיסקריפטיבי העוסק בעקרונות לניהול סיכונים תפעוליים תקין כפי שהוצע על ידי ועדת באזל לפיקוח על מאמר  זהו

פיקוח בלתי , ניהול סיכונים תפעוליים ועסקים וי, הכוללים ניהול קושלושה קווי הגנהה של גיש. הועדה מתארת אותנקהב

העולה בקנה אחד עם הגודל  (CORF) תניהול סיכונים תפעוליים תאגידי תלוי. הועדה מציעה שלכל בנק תהיה פונקציית

תפעוליים שנקבעו על ידי ועדת באזל. יש  ניהול סיכוניםלהעקרונות  11להבין את והמורכבות של האירגון הבנקאי. חשוב 

ניהול להעקרונות  11 -הואיל והם קשורים ל וההנהלה הבכירהלהכיר את תחומי האחריות הספציפיים של הדירקטוריון 

עבודה לניהול סיכונים תפעוליים המומלץ לדעת להסביר מרכיבים קריטיים של תיעוד מסגרת  ,. בנוסףתפעוליים סיכונים

אפקטיבית. לבסוף, חשוב להבין את המלצות הועדה לניהול טכנולוגיה  בקרהסביבת של מאפיינים הולהכיר את  בנקשל ה

  ומיקור חוץ.

 

מאי נאותות או מכשל של תהליכים סיכון להפסד כתוצאה מגדירה סיכון תפעולי כ " ועדת באזל לפיקוח על הבנקאות

הגנה  מזהה שלושה קווי ועדת באזל לפיקוח על הבנקאות ".ות או כתוצאה מאירועים חיצונייםאנשים ומערכ פנימיים,

פונקציית ניהול  (2יהול קווי עסקים, )( נ1נפוצים המשמשים לבקרת סיכונים תפעוליים. שלושת קווי ההגנה הללו הינם: )

 ( פיקוח בלתי על סיכונים תפעוליים וניהול סיכונים.3) -, וסיכונים בלתי תלויה

אשר משלימה את ( הינה קבוצה בלתי תלויה מבחינה תפקודית CORFפונקציית ניהול הסיכונים התפעוליים התאגידית )

ניהול מסגרת העבודה לעל  שמירהאחראית לעיצוב, יישום/הטמעה ו CORF -ה עסקים.העולות ניהול הסיכונים של קווי פ

 תפעוליים של הבנק.הסיכונים ה

 

 העקרונות הבסיסיים לניהול סיכונים תפעוליים אשר הוצעו על ידי ועדת באזל הינם כדלקמן: 11

 .חזקה תרבות ניהול סיכוניםלקיים ולהוביל  הדירקטוריון וההנהלה הבכירהעל  .1

במלואה בתהליכי "( מסגרת העבודה לניהול סיכונים תפעוליים )להלן "מסגרת העבודהלפתח ולשלב את על הבנק  .2

 ניהול הסיכונים הכוללים של הבנק.
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על הדירקטוריון לאשר מידי תקופה פיקוח על מסגרת העבודה. על הדירקטוריון גם להשגיח על ההנהלה הבכירה על  .3

 ת.מנת להבטיח שהחלטות ניהול סיכונים ראויות אכן מיושמות בכל רמות הפירמה הבנקאי

יטול על עצמו כמו גם לאשר הצהרות לזהות את סוגי ורמות הסיכונים התפעוליים שהבנק מוכן להדירקטוריון על  .4

 בדבר תיאבון הסיכון וסיבולת הסיכון.

 היטב של-רדמבנה מוגלפתח ההנהלה הבכירה על בהלימה ובעקביות עם תיאבון הסיכון וסיבולת הסיכון של הבנק,  .5

 בתוך הבנק.ממשל תאגידי 

הבכירה חייבת להבין את הסיכונים, ואת התמריצים ההנהלה ים תפעוליים. לזהות ולהעריך סיכונ המנהליםעל  .6

 הקשורים לסיכונים הללו, הגלומים בתהליכים וקווי העסקים של הבנק.

המעריך את  מאושר ערכות חדשות דורשים תהליךומ , תהליכים חדשיםחדשים , מוצריםחדשים עסקיםקווי  .7

 הסיכונים התפעוליים הפוטנציאליים.

, כאשר על ת להפסדיםהותיומלניטור סיכונים תפעוליים וחשיפות  תהליך לדאוג לקיומו שלהבכירה ההנהלה על  .8

 בתהליך. סייעוריון ועובדי קווי העסקים לההנהלה הבכירה, הדירקט

, הפחתת סיכונים והעברת סיכונים לצורך ניהול בקרות פנימיותחזקות לאסטרטגיות  ן שללדאוג לקיומבנקים העל  .9

 יכונים התפעוליים.הס

 הפעילות העסקית להיות עמידה.ל ע .הפרעה עסקיתתוכניות לשרידות בקרות  ן שללדאוג לקיומבנקים העל  .11

חזקות אסטרטגיות ל ל המפריע גדולה הבנקים לתת גילויי אשר יהיו שקופים דיים כך שבעלי מניות חיצוניים על  .11

 יכונים התפעוליים., הפחתת סיכונים והעברת סיכונים לצורך ניהול הסבקרות פנימיותל

 

 העקרונות 11 הול סיכונים תפעוליים הקשורה לכלהדירקטוריון וההנהלה הבכירה להיות מעורבים בהערכת ניעל 

 .הבסיסיים לניהול סיכונים תפעוליים

 

על לתאר ולסווג סיכונים תפעוליים וחשיפות להפסדים תפעוליים.  להגדיר, העבודה לניהול סיכונים תפעולייםמסגרת על 

 היות מתועדת במדיניות המאושרת של הדירקטוריון.מסגרת העבודה ל

 

כוללים מיפוי תהליכים עסקיים, הכלים מספר כלים אשר עשויים לשמש לזיהוי והערכת סיכונים תפעוליים.  ישנם

חשיפות כימות עים, ניתוח תרחישים, שימוש בהערכת סיכונים כתשומות עבור מודלים לאינדיקטורים לסיכונים וביצו

אי ביקורת, ניתול נתוני הפסדים תפעוליים פנימיים וחיצוניים, הערכות סיכונים, וניתוח , ממצנים תפעולייםסיכול

 השוואתי.

 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 3 

 
 

   

 

 
 

 (3)הערכת סיכונים,  (2)סביבת בקרה,  (1) :ת לכלול בחובה את חמשת המרכיבים הבאיםקטיביפבקרה אסביבת על 

 פעולות ניטור. (5) -מידע ותקשורת, ו (4)פעולות בקרה, 

 

באזל ת ועדעצמה.  מביאה איתה סיכונים משלהיא , ברם יכולה לשמש להפחתת סיכונים תפעולייםאמנם טכנולוגיה 

וגיים דומים לאלו ם טכנולסיכוניניהול לכלים . יםולוגימדידה, ניטור וניהול סיכוני טכנ על גישה משולבת לזיהוי,ממליצה 

 אשר הוצעו לצורך ניהול סיכוניפם תפעוליים.

 

מקטין חוץ יקור מ עבור הפירמה. ואחרים התפקידים כאלחוץ כרוך בשימוש בצדדים שלישיים לביצוע פעולות או מיקור 

וההנהלה הבכירה להבין הדירקטוריון על . , ו/או משפר את שירותי הבנקאת הצעות הבנקמרחיב  עלויות, מספק מומחיות,

 את הסיכונים התפעוליים אשר נובעים ממיקור חוץ.

 
 

 פרטי השכלה

(. בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון IAVFAמנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

הינה מאוניברסיטת בן גוריון. את התואר השני במימון עשיתי גם כן באוניברסיטת בן גוריון כאשר עבודת הסמינריון שלי 

הקבוצות הבנקאיות הגדולות  5המדווחים על ידי  VaR -שבדק את ערכי ה בישראל המחקר האמפירי הראשוןלא פחות מ

מארגון  Financial Risk Managerלמדתי בתכנית ללימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה. בעל תואר  .ביותר

 .IARMמארגון ישראלי  Certified Risk Managerותואר  GARPל "בינ
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 תחום התמחותי הוא מימון, ניהול סיכונים, אופציות והנדסה פיננסית.

 פרטי ניסיון מקצועי

ואני משמש גם כעת כיועץ למספר חברות ביטוח מובילות, חברות ציבוריות ופרטיות, משרדי רואי חשבון  שימשתי בעבר

 .ומשרדי ייעוץ כלכלי בארץ

פרסמתי כמה מחקרים אמפיריים בתחום ניהול הסיכונים במערכת הבנקאות בישראל כמאמרים אקדמיים בכתבי עת 

מאמרים מקצועיים בתחומים של הערכות שווי, ניהול סיכונים ועוד מאות  שפיטים עם ד"ר שילה ליפשיץ ז"ל. פרסמתי

 בכתב העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית "סטטוס".

לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי  וועדת פולניצרכיהנתי כיו"ר 

 ים.של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסי

 

לצורך חישוב סטיית התקן  נוסחת פולניצרחישוב שווייה הכלכלי של חברה פרטית,  לצורך מודל פולניצר פיתחתי את

ציון לצורך כימות שיעור הדיסקאונט בגין אי הסחירות של נכס לא סחיר,  פונקציית פולניצרהנכסית של חברה ציבורית, 

צורך הערכת שווייה הכלכלי ל מדד פולניצרלצורך דירוג סינטטי של חברה ישראלית פרטית וציבורית כאחד,  פולניצר

לצורך התאמת שיעור התשואה הנדרש על מניה לשיעור התשואה  פרמיות פולניצרהפנימי "האמיתי" של חברה ציבורית, 

 שהתממש בפועל ובימים אלה אני שוקד על פיתוחים נוספים.

 

מקובלת מיטבית מחו"ל.  אני החוקר הראשון בארץ שחקר את פרמיות הגודל של חברות בישראל על בסיס מתודולוגיה

הינו שלי ושל ד"ר שילה  VaR -בנוסף, המחקר האמפירי הראשון שנעשה בארץ ופורסם כמאמר אקדמי בנושא מודל ה

 ליפשיץ.

 

ייבאתי ארצה את המודל הטוב ביותר בעולם להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב/הון היברידיים )כגון: אג"ח להמרה, 

המירה( והתאמתי אותו למאפיינים הייחודיים של שוק איגרות החוב להמרה הישראלי. הלוואה המירה ומסגרת מימון 

עבודה  פרסום המתודולוגיה המשמשת בארץ להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב והון משולבים באמצעות הבאתי לשינוי

 .מגנ"א ומאי"ה באתרי שביצעתי עבור חברה ציבורית בנושא זה,

 

אני נמנה על מאגר יועצי רשות המיסים בישראל בתחומים הבאים: הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות 

 (.Transfer Pricesמקרקעין והערכת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה )

 

כאקטואר וכלכלן מוסמך על ידי בתי משפט ובתי דין בתובענות בתחומים של הערכות שווי, ניהול אני מתמנה מעת לעת 

 סיכונים, כלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ועוד.
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בעשור האחרון, ייעצתי למשרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וחברות ציבוריות ופרטיות, וחיוותי את דעתי המקצועית 

כלכליות שונות, בהיקפים מצטברים של מיליארדי דולרים ארה"ב, לצרכי אמידת השווי באלפי הערכות שווי ועבודות יעוץ 

לצרכי היערכות  (,US GAAPואמריקאיים ) (IFRSההוגן, בין היתר בהתאמה לתקני חשבונאות ישראליים, בין לאומיים )

ים משפטיים ולמטרות לצרכי דיווח לרשויות שונות, כחוות דעת לצרכ לקראת מיזוגים, רכישות ותהליכי מכירה,

  חשבונאיות ועסקיות אחרות.
 

 

 

 

 

על מנת להסדיר וולונטרית את תחומי  (IAVFAאת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )הקמתי 

תוכניות ההסמכה של  9הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל לקראת הסדרה סטטוטורית שלהם. פיתחתי את 

גילויי הדעת של הלשכה העוסקים  8את כללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים של הלשכה ואת  הלשכה, כתבתי

 בקביעת האומדנים האמפיריים המשמשים לחישוב שיעור ההיוון.

 

 להלן מדגם מהעבודות אשר בוצעו על ידי, העוסקים בתחומים פיננסיים מגוונים:

o פיננסית.ואיתנות  חוות דעת מומחה לבחינת כושר פירעון 

o  לצורך בחינת מתווה עסקה. הוגנותחוות דעת 

o .עבודות תיקוף מודלים 

o .עבודות כלכליות לצרכי דוחות כספיים 

o  פיתוח מודלVaR. 

o .ייעוץ בניהול סיכונים פיננסיים 

o .פיתוח מערכת לניהול סיכונים 

o .פיתוח בנצ'מרק לניהול חוב 

o גלומות ואופציות פיננסיים מוצרים של שווי הערכות. 
 

 

o  עקום( פיתוח אלגוריתם לחישוב עקום הריביות מנתוני שוקspot ו- forward). 

o ביטוח. מכר לחברות-ייעוץ בנושא תמחור ערבויות חוק 

o .הערכת שווי של נכסים מורכבים, לרבות חבילות אופציות לעובדים ולבכירים לחברות רבות 

o ניתוח הסתברות ל- default .ודירוג פנימי/סינטטי לחברות 

o  דעת מקצועיות לבתי משפט ולרגולטורים.חוות 

 

תחומי ההוראה שלי כוללים בין היתר: אופציות, אגרות חוב, השקעות, ניהול סיכונים, הנדסה פיננסית ומודלים 

 פיננסיים. 
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