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 71-421-39/דני פרידמן

  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ניהול סיכונים 71-421-39

 מר דני פרידמן
                         בחירה: סוג קורס 

  שני: תואר
  2: מספר נקודות זיכוי

 א: סמסטר
 054-2313823)נייד( :נייד/טלפון במשרד
   )לאחר השיעור ( 18.00-19.00' ב:שעת קבלה
 fridmand@mail.biu.ac.il  :ל"כתובת דוא

  אין: לקורסםתנאי קדם להירש
 וטכניקות יישומיות לניהול  על מתודולוגיות מקובלות ידעתלמידים להקנות למטרת הקורס הינה :תיאור הקורס

בארגון  הקורס כולל גם פרקטיקה מקובלת לעריכת סקרי סיכונים . בארגונים שוניםוניתוח מושכל של הסיכונים 
  .סיכונים על בסיס ה שנתי ורב שנתי לביקורת פנימית בארגון עבודוהכנת תוכנית 
 )פ תקנון האוניברסיטה" שיעורים ע3היעדרות עד (נוכחות חובה ) א         :חובות הקורס

  מהציון הסופי100% –מבחן ) ב                                 
  

  : נושאי הקורס
 שעורים               בבליוגרפיה                                    שיעורשא הו  נ         מס  

, " מקורות הסיכון", "סיכון"הגדרת : מבוא .1
, הערכת סיכונים, משתני סיכון,  "חשיפה", "אירוע"

 .מניעת סיכונים, תהליך ניהול סיכונים, ניהול סיכונים
  
 .תהליכים לניהול סיכונים .2
 .תרגול+  מתודולוגיה -זיהוי סיכונים .3
 .תרגול+  מתודולוגיה -וניםניתוח סיכ .4
 .תרגול+  מתודולוגיה -הערכת סיכונים ודירוגם  .5
 - תוכניות לטיפול  בסיכונים, הטיפול בסיכונים .6

 .תרגול + מתודולוגיה 
מעקב וסקירות תקופתיות של תוכניות לניהול  .7

  .סיכונים
מערכות מידע  (ITניהול סיכונים בסביבת  .8

 )ממוחשבות
  
  
  
  
  
  
  
 
 COSOמודל הבקרה של  .9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .סקר סיכוני בקרה הלכה למעשה .10
  

  . סקר חשיפות להונאות ומעילות .11
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1.0  
  

IRM-Institute of Risk Management
A risk management standard
London 2002 pp 1-14  
 

  :7-2 לנושאים המתייחסת הבבלי וגרפי
"Risk Management: training program"
Queensland Government  
Dept of the Premier and Cabinet
The state of Queensland- 2003

Risk Management Guide for Information 
Technologies Systems.
NST: National Institue of Standards and 
Technology.
U.S. department of Commerce
Gary Stoneburner ,Alice Goguen 
Pp 1-40
 
1) COSO-Committee Of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
commission. "Enterprise risk management 
integrated framework" 
Executive summary pp 1-16
2) COSO- Committee Of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
commission "Guidance on monitoring 
internal control systems" Sep 2003,     pp 
1-52

  
  אין ביבליוגרפיה לנושא
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  אין ביבליוגרפיה לנושא 1.0  
  

ממשקי המבקר הפנימי לתהליכי ניהול הסיכונים  .12
ההנחיות , בארגון על פי תקני הביקורת הפנימית

 . המקצועיות ונהלי יעץ
  

 לשכת -IIA - קובץ הנחיות מקצועיות)1 1.0
  :2005המבקרים הפנימיים בישראל 

  .2110' תקן מס, 2100' תקן מס, 2010' תקן מס
  .18' הנחייה מקצועית מס

, A1.2210 , 2100-7,2010-2: 'נהלי ייעץ מס
2600-1,2110-1,2100-3,2100-4 ,2100-4 .  

2 (IIA – Intrernal auditing's role in sections 
302 and 404 of U.S Sarbanes-Oxley Act 

of 2002. May 26,2004 pp1-13   
  

IRM-Institute of Risk Management, A risk management standard. London 2002 pp 1-14  
http://www.theirm.org/publications/documents/Risk_Management_Standard_030820.pdf 
 

  :7-2 המתייחסת לנושאים הבבלי וגרפי
"Risk Management: training program", Queensland Government Dept of the Premier and Cabinet 
The state of Queensland- 2003 
 אין

 
Risk Management Guide for Information Technologies Systems. NST: National Institue of 
Standards and Technology. U.S. department of Commerce Gary Stoneburner ,Alice Goguen  
Pp 1-40 

 pdf.30-800sp/30-800/nistpubs/publications/gov.nist.csrc://http 
 

1) COSO-Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway commission. "Enterprise risk 
management integrated framework" Executive summary pp 1-16 

pdf.utiveSummaryExec_ERM_COSO/ERM/Publications/org.coso.www://http 
  

2) COSO- Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway commission "Guidance on 
monitoring internal control systems" Sep 2003, pp 1-52 
 אין

  
IRM-Institute of Risk Management, A risk management standard London 2002 pp 1-14 
http://www.theirm.org/publications/documents/Risk_Management_Standard_030820.pdf 
 

תקן , 2100' תקן מס, 2010' תקן מס :2005 לשכת המבקרים הפנימיים בישראל -IIA -קובץ הנחיות מקצועיות) 1
   .2110' מס

  .18' הנחייה מקצועית מס
  . A1.2210 , 2100-7 ,2600-1,2110-1,2100-3,2100-4 ,2100-4,2010-2: 'נהלי ייעץ מס

2 (IIA – Intrernal auditing's role in sections 302 and 404 of U.S Sarbanes-Oxley Act of 2002. May 
26,2004 pp1-13     

תקן , 2100' תקן מס, 2010' תקן מס :2005 לשכת המבקרים הפנימיים בישראל -IIA -קובץ הנחיות מקצועיות) 1
   .2110' מס

  .18' מקצועית מסהנחייה 
  . A1.2210 , 2100-7 ,2600-1,2110-1,2100-3,2100-4 ,2100-4,2010-2: 'נהלי ייעץ מס

2 (IIA – Intrernal auditing's role in sections 302 and 404 of U.S Sarbanes-Oxley Act of 2002. May 
26,2004 pp1-13   
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