
 
 

   

 

 
 

: תפעוליים ואינטגרטיביים םאקטואריית סיכוני
על התפתחויות במסגרות עבודה לתיאבון  תצפיות

 בסדרה 12 מאמר מס'/  ITת וסיכון ותשתי
 

 יצרמאת: רועי פולנ
, RAFשל  יתרונותהו יסודות. מומלץ להבין את ה("RAFלהלן ")מאמר זה דן ברעיון של מסגרת עבודה לתיאבון סיכון 

לזהות את המדדים אשר ניתן  אפקטיבי. בנוסף, מומלץ להיות מסוגלים RAFובלות עבור ולהכיר את הפרקטיקות המק

תוני נ תשתיתשל  יתרונותה יסודותהלבסוף, חשוב להבין את אפקטיבי.  RAF -לנטרם או לעקוב אחריהם כחלק מ

 .(data aggregation) נתונים /קיבוץלצירוףהנוגעות ובלות מקפרקטיקות סיכונים איתנה וחזקה כמו גם 

 

באמצעות עתיד של החברה בראייה צופה פני  מטרההסיכון פרופיל את מגדירה ( RAFמסגרת עבודה לתיאבון סיכון )

 דהיינו,הצהרת תיאבון הסיכון, מתחיל ב RAF -ה. פרופיל סיכוןאותו אסטרטגיה להשגת  וממפהמספר תרחישים שונים 

לקראת הבלתי  תכוננותסיוע לחברות בה כוללים היטב-מפותח RAFה של יתרונותי תפיסת סיכון.כוונות מתוך הצהרת 

 החלטות טקטיות.קבלת צפוי ושיפור ניכר בתכנון האסטרטגי של החברה וב

 

וסמנכ"ל  CRO -ה להיות ברית חזקה בין כהצרי , כאשרלדירקטוריוןונגיש להיות זמין ( CROמנהל הסיכונים הראשי )על 

 (.CFO) הכספים

0 

 .סיכונים עלהחלטות " בכל הנוגע להמילה האחרונה"את  CRO -ל ולתתRAF  -בלתמוך  צריך (CEOהמנכ"ל )על 

 

באופן פעיל עם ההנהלה  עבודל, RAF -להפעיל את החברה בהתאם ל ההנהלהלאתגר את  ןלהיות מוכ הדירקטוריוןעל 

של הסיכונים הניצבים בפני  דיה ה טכנית ועסקית מספקתלהשיג הבנ, RAF -ההבכירה על מנת לשנות באופן מתמיד את 

 .מוניטין ועדת סיכוני להקיםבסוף ו, ובקביעת אופיו ותדירותו את המידע הדרוש ל תאקטיבי-החברה, להיות פרו

 

גם  RAF -האת פרופיל הסיכון הרצוי של החברה.  ותקו העסקים תואמכל אסטרטגיות של המסייע להבטיח ש RAF -ה

 .הפירמהולב של קווי העסקים בתוך את הטבע המש לוקח בחשבון
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למי שמקבל את בהלימה , לקבוצות. יש לחלק את מדדי הסיכון אפקטיבי RAF -מניתן לעקוב אחר מדדים רבים כחלק 

 .הפירמההמידע בתוך 

 

אסטרטגיה של החברה, תיאבון ל בנוגעמסוגלת לקבל החלטות נאותות הנהלה המביאה לכך שתשתית נתונים איתנה 

 הסיכוניםעל דיווח האת דרישות  באופן מספקולהעביר לתעד מאפשר  RAF -מ -. בנוסף, השלה יהול הסיכוניםהסיכון ונ

 של החברה.

 

מוגדרים בבירור ודרישות דיווח הכוללים: תקנים  IT -בתחום ה אפקטיביתמרכיבים מרכזיים של מדיניות ניהול סיכונים 

 אישור מוצרים חדשים, ביקורותטרם  IT ויכולת , הערכת תשתיותITלפיתוח מערכות  מספקעל סיכונים פנימיים, מימון 

(reviewsסקירות ,) מערכות ת הטמע עתידיות לאחרIT ,פעילויות וממשל מספק עבור IT .במיקור חוץ 

 

עסקים הטווח בין קווי -אסטרטגיות עסקיות ארוכות ותפת שלהבנה מש היעדרת מות נובעואו מקוטע ותירוד ITת ותשתי

ממשל , IT של בעלי תפקידי משמעותיתתחלופה חושבים רק על רווחים לטווח קצר, על פי רוב , מנהלים IT -הניהול לבין 

 .רכישותפעילויות מיזוגים וו ,לא מספקנתונים 

 

בכל הקשור  מקובלות רבותפרקטיקות קיימות נתונים.  פילצירובכל הנוגע  ינו אתגר רצינימשולבות ה ITהיעדר מערכות 

ת, בודד מהדניים, שימוש במסדי נתונים מרכזיים של פלטפורינתונים תהליכי של כמות ה מזעור, כולל: לצירופי נתונים

 legacy)נים יש ותמדור ITשל מערכות  תקופתישילוב כן תקופתיות, ויצירת מחסני נתונים, התאמות נתונים אוטומטיות ו

systems). 
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 פרטי השכלה

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

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 Manager. למדתי בתכנית ללימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה. בעל תואר ביותר

 .IARMמארגון ישראלי  Certified Risk Managerותואר  GARPל "בינ
 

 פיננסית.תחום התמחותי הוא מימון, ניהול סיכונים, אופציות והנדסה 

 פרטי ניסיון מקצועי

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

 .ומשרדי ייעוץ כלכלי בארץ

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

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

 בכתב העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית "סטטוס".

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

 של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים.
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לצורך חישוב סטיית התקן  נוסחת פולניצרלצורך חישוב שווייה הכלכלי של חברה פרטית,  מודל פולניצר פיתחתי את

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

לצורך הערכת שווייה הכלכלי  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, 

 תממש בפועל ובימים אלה אני שוקד על פיתוחים נוספים.שה

 

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

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, 

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

עבודה  פרסום ל מכשירי חוב והון משולבים באמצעותהמתודולוגיה המשמשת בארץ להערכת שווי ופיצו הבאתי לשינוי

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

 

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

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

 

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

 סיכונים, כלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ועוד.
 

 

חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וחברות ציבוריות ופרטיות, וחיוותי את דעתי המקצועית בעשור האחרון, ייעצתי למשרדי רואי 

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

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

לצרכי דיווח לרשויות שונות, כחוות דעת לצרכים משפטיים ולמטרות  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  9ות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל לקראת הסדרה סטטוטורית שלהם. פיתחתי את הערכ

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

 בקביעת האומדנים האמפיריים המשמשים לחישוב שיעור ההיוון.
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 מהעבודות אשר בוצעו על ידי, העוסקים בתחומים פיננסיים מגוונים:להלן מדגם 

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

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

o .חוות דעת מקצועיות לבתי משפט ולרגולטורים 

 

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

 פיננסיים. 

 

מסגרות שונות לרבות במכללה האקדמית אחווה, באוניברסיטת אריאל בנוסף למכללה האקדמית אשקלון, לימדתי ב

 ובמט"י חיפה.
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