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 קורס ניהול סיכונים והסמכה –איגוד הישראלי למנהלי סיכונים הנדון: 
 

פורסם חוזר ניהול סיכונים תאגידי מעודכן, אשר מטרתו להציע כללים ועקרונות להבטחת קיומו, יעילותו  2020בינואר  .1

 .2009סיכונים אפקטיבי בחברות ממשלתיות המחליף את החוזר הישן משנת  ופעילותו התקינה של מערך ניהול

כחלק מתהליכי הטמעת ניהול סיכונים בחברת מקורות ומענה לדרישות חוזר רשות החברות ודוחות בקורת פנימית  .2

וע בחברה נדרשת פעילות של הכשרה מקצועית לחיזוק מעמד מתאמי ניהול סיכונים בחטיבות העסקיות המהווים זר

 ארוכה של מנהל סיכונים ראשי בקו הגנה ראשון. 

חברת מקורות נדרשת לניהול סיכונים תאגידיים. וכנגזרת מהות ההכשרה עוסקת ביישום מתודולוגיות  .3

ERM  (Enterprise Risk Management.) 

ניהול הסיכונים  במטרה לקדם את התמקצעות הגורמים העוסקים בתחום ניהול הסיכונים בחברה ודרישת החוזר כי מערך .4

ה( וכן דרישת החוזר כי מנהל הסיכונים הראשי יטמיע מתודולוגיות ותקנים 2יבצע את תפקידו באופן מקצועי וראוי )סע 

( נגזרת הדרישה כי הגורמים העוסקים בתחום זה בחברה יהיו בעלי הכשרה 13מקצועיים בינלאומיים מקובלים )סע' 

מנהלי סיכונים בארץ בהתבסס על אותן  1000אמון על הכשרתם של למעלה מ והסמכה מקצועית של האיגוד הישראלי ש

 וימצבו את מעמדם כתפקיד מקצועי הנסמך על לימודים מקיפים ומקצועיים מהגוף .   ERMמתודות 

לביצוע מבחן לצורך יישום האמור לעיל נדרש לבצע קורס ניהול סיכונים על ידי גוף מקצועי מוכר תוך מתן אפשרות  .5

 ומתן תעודה של האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים. ההסמכ

הקורס יקנה למתאמי ניהול סיכונים  את הבסיס המקצועי בתחומים הבאים : מודלים בניהול סיכונים, מתווה תוצרים  .6

בניהול סיכונים תאגידי, הגדרת תקן מדידת סיכונים )חומרה וסבירות(, דירוג וניתוח סיכונים, מפת סיכונים ותוכניות 

 ורגולציות רלוונטיות בישראל ובעולם. KRIטיפול לרבות 

 ז' לחוזר:3ה' וסעיף 3חוזר רשות החברות בנושא ניהול סיכונים דורש מהנהלת החברה בסעיף  .7

': הקצאת המשאבים הנדרשים לטובת ניהול סיכונים אפקטיבי ולרבות: מנהל סיכונים בעל הכישורים, ההשכלה ה

 בעלי ניסיון מתאים בהתאם לצורך, גישה למשאבים ולפלטפורמה תומכת בניהול הסיכונים.והניסיון המתאימים, עובדים 

 : הכשרות לאנשי מערך ניהול הסיכונים לבעלי התפקידים הרלוונטיים ולעובדי החברהז'

 למבחני הסמכה המבוצעים בלעדית על ידי האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים.הקורס מהווה הכנה 

 .ERMהאיגוד הישראלי למנהלי סיכונים מספק קורס המתמקד בניהול סיכונים תאגידיים ומעמיק בסיכונים מסוג  .8

האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים הוא הגורם המסמיך המקצועי היחיד במשק לנושא סיכונים תאגידיים, –ספק יחיד  .9

 .ולהסמכה זו רשאים לגשת בוגרי האיגוד בלבד
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