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 35מתוך  1עמוד 

 אי משוא פנים

Impartiality 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

 בעלות

Ownership 

 

 

 

 

 

)ציבורי היות חלק מארגון גדול ל
מספק פעילויות אשר:  או פרטי(

; מייעץ; אחראי לפיקוח בדיקה
או אישור ארגונים מוסמכים 

למטרות אחרות; מעורב 
ברגולציה על הארגונים 

 המוסמכים

being a part of larger 
organisation (public or 
private) that: provides  
conformity assessment 

activity; provides 
consultancy; is responsible 

for supervising or approving 
CABs for other purposes; is 
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 35מתוך  2עמוד 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

involved in the regulation of 
CABs 

מניות, הטבות כספיות, ניהוליות 
ך או גוף מוסמ לארגוןביחס 

 המייצג ארגונים מוסמכים

holding shares or other 
financial or managerial 

benefits in relation to any 
CAB or body representing 

CABs 

        

יחסים בין בעלים, כח אדם בכיר 
או גורמים שולטים אחרים 

לארגונים בעלי עניין בפעילות גוף 
ההסמכה )ארגונים מוסמכים, 

גופים המייצגים ארגונים 
מוסמכים, גופים ממשלתיים 

3        
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

המפקחים/מבצעים רגולציה על 
 ארגונים מוסמכים

relationship between owners, 
senior personnel or other 
controlling parties with 
organisations with an 

interest in the operation of 
the NAB (CABs, bodies 

representing CABs, 
governmental bodies 

supervising/regulating 
CABs). 

 משילות

Governance 

 גוף ההסמכה עלפיקוח משותף 
הארגונים המוסמכים על ידי על ו

 אותה רשות מפקחת

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  4עמוד 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

parallel supervision of AB 
and CABs by the same 
supervising authority 

מנגנון לשמירה על אי משוא 
פנים הנשלט על ידי גורם אחד 

ו/או לא מספק ראיה 
 אובייקטיבית ואמינה

impartiality mechanism 
dominated by a single party 

and/or not providing 
objective and reliable 

evidence ; 

        

 וחוקים להסמכהמדיניות 
מושפעים בצורה לא 

בעלי עניין פרופורציונלית על ידי 
 דומיננטיים
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

policies and the rules for 
accreditation 

disproportionally influenced 
of preponderant stakeholders 

גופים מחוץ לגוף ההסמכה בעלי 
שליטה על או השפעה 

משמעותית על מדיניות או נהלי 
גוף ההסמכה, במיוחד תהליך 

 קבלת ההחלטות

bodies outside of the NAB 
having control of or 

significant influence of NAB 
policy or procedure, 

especially the accreditation 
decision making process 

        

הנוגעות לפעילות פעילויות  ביצוע ניהול 
 ארגון, אשר נתון להסמכה
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

Management conducting activities related 
to conformity assessment 

activity, which is subject to 
accreditation 

אספקת שירותים לגופים 
 גוף ההסמכהמוסמכים ע''י 

באופן העלול לאיים על 
העצמאות ואי משוא הפנים, כגון 

ייעוץ, הדרכה ייעודית, הכנת 
 תיעוד, מבדקים פנימיים, וכו'

Provision of services to 
CABs by AB that may 

threaten independence and 
impartiality, such as: 

proving consultations, 
specific training, preparation 

of documentation, internal 
audits, etc. 
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

ארגונים י בלא שוויונ טיפול
באותו סקטור, מוסמכים 

בתחומים כגון: קריטריונים 
לקבלת ההגשה; מחיר; 

תהליכים )למשל, זמני סבב(; 
 ייצוג עם גוף ההסמכה

unequal treatment of CABs 
in the same sector, on areas 

such as: criteria for 
application acceptance; 

price; processes (e.g. 
turnaround times); 

representation with the NAB 

        

 כח אדם

Personnel 

 מתן תשלום ותמריץ לעובדים
)באופן מלא או חלקי(  תלוי

רגון ים לאבתוצאות מבדק
המוסמך )למשל, מספר אי 

; התוצאה המוצלחת ההתאמות(
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

של הגשת הבקשה להסמכה או 
הרחבת היקף ההסמכה; רכישת 

לקוחות חדשים או שימור 
 קיימיםלקוחות 

the remuneration of the 
personnel being dependent 

(in full or part) on the results 
of CAB’s assessments (e.g. 

number of non-
conformities); the successful 

outcome of a CABs 
application for accreditation 

or scope extension; the 
gaining or retention of 

customers 

ביצוע פעולה ביחס לארגון 
מוסמך, כאשר העובד )פנימי, 
חיצוני או חבר וועדה( יוצר 
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

אישיים העלולים -קשרים בין
להיחשב כניגוד עניינים )למשל, 
משפחתיים, פיננסיים, ביצוע 

פעילויות עבור ארגון מוסמך ע''י 
בודק חיצוני: הדרכה, ייעוץ, 

 מבדקים פנימיים, וכו'(.

performing function in 
relation to the CAB, where 

the employee (internal, 
external or member of 
committee) combines 
relationships that may 
constitute a conflict of 

interest (e.g. family, 
financial, conducting 
activities for CAB by 

external auditors: training, 
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

consultations, internal 
audits, etc.) 

שיתוף פעולה מקצועי )רשתות( 
בקרב מומחים בהם משתמש גוף 

ההסמכה, המובילים לאיום 
היכרות ומספר מוגבל של 
מומחים זמינים בתחומי 

 מומחיות אלו

professional co-operation 
(networks) among experts 
used by NAB, leading to 
familiarity and limited 

number of experts available 
in these fields 

        

איום בשמירה על אובייקטיביות 
בטיפול בארגונים מוסמכים עם 
סטטוס פנייה או היכן שתוצאות 
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

ארגון מוסמך בעלות השפעה 
 כלכלית משמעותית

threat to maintain objectivity 
in treating CABs with the 

referral status or where the 
results of an accredited CAB 
have remarkable economical 

influences 

בודקים )פנימיים או חיצוניים( 
המשתתפים בכל חלק מתהליך 

המבדק, אשר היו מועסקים 
לאחרונה על ידי הארגון 

המוסמך )או כעובד קבוע או 
 כקבלן משנה(

participation of assessors 
(internal or external) in any 

part of the assessment 
process that were recently 
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

employed by the CAB in 
question (either permanently 

or as a contractor) 

שימוש באותו בודק עבור תחום 
טכני מסוים של פעילות הארגון 

לאורך תקופה ארוכה, המוסמך 
מבדקים חוזרים או אספקת 

שירותים לאותו גוף מוסמך כך 
 שנוצר איום היכרות

using the same assessor for 
the particular technical field 
of CAB activity over long 

period; repeated assessments 
or providing services to the 

same CAB leading to 
familiarity 
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

וריפיקציה עצמית של עבודה 
 בתהליך קבלת ההחלטות

verification of own work 
when decision making on 

accreditation 

 

        

עקרונות אתיים חסרים או 
מיושמים באופן שונה על ידי כח 

 האדם

ethical principles are missing 
or interpreted differently by 

the personnel 

        

 משאבים משותפים

Shared Resources 

או שירותים משותפים מתקנים 
עם ארגונים מוסמכים או גופים 

המייצגים ארגונים מוסמכים 
, רשת המשרדים, קנטינלמשל, )
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 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

 

 

 

 

 

, צוות IT, תמיכת מחשבים
 וכו'( פיננסי, משאבי אנוש

shared facilities or services 
with CABs or bodies 

representing CABs (e.g. 
offices, canteen, computer 

network, IT support, Finance 
team, Human Resources, etc) 

 

שימוש בחברי צוות מארגונים 
מוסמכים כבודקים/יועצים 

 במשרה חלקית

using CABs’ staff members 
as part-time 

assessors/experts. 

        

         רווח-ביצוע פעילויות תלויות
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 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  15עמוד 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

 כספים

Finances 

conducting a profit-oriented 
activities 

רמות מימון המנוהלות על ידי 
צד שלישי ללא התחשבות בהיקף 

 המבדק הנדרש

funding levels set by a third 
party without due 

consideration to volume of 
assessment required 

        

 חוזים 

Contracts 

הסכמים עם צד שלישי לאספקת 
שירותים )למשל, בעלי תכנית 

הסמכה( או נותני שירותי תמיכה 
( אשר: מציבים IT)למשל, 

מגבלות על פעילויות גוף 
ההסמכה; מטילים את 

האחריות לפיקוח על צד שלישי; 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  16עמוד 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

דורשים שיתוף של מידע חסוי 
 לגבי לקוח

agreements with third parties 
to provide services (e.g. 

scheme owners) or providers 
of support services (e.g. IT 

hosting) which: place 
constraints on the NABs 

operations; place the 
responsibility for oversight 
onto a third party; require 

the sharing of client 
confidential information. 

הסכמים עם צד חוזי למתן 
שירותים חיצוניים כגון מיקור 

חוץ למשל סקרים, מערכות 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  17עמוד 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

מידע, אספקת רשימת ארגונים 
 מוסמכים, ביטוח וכו'

agreements with contracting 
party for external services 

like outsourcing e.g. surveys, 
IT, providing list of 

accredited CABs, insurance 
etc. 

 מיקור חוץ

Outsourcing 

אי הבטחת רמת עצמאות 
מתאימה וכשירות בהתאם 

 ISO/IEC 17011לדרישות 

not ensuring an adequate 
level of independence and 
competence in accordance 
with the requirements of 

ISO/IEC 17011 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  18עמוד 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

 הדרכה

Training 

 

 

 

 

 

הדרכות המוכוונות לצרכים 
 ספציפיים של גוף מוסמך מסוים

provision of training that is 
tailored to the specific needs 

of a single CAB 

        

כח אדם המעורב בהדרכה מעורב 
גם בהסמכה של ארגונים 

 מוסמכים המשתתפים בימי עיון

personnel involved in 
training also involved in the 

assessment of CABs 
attending training courses. 

        

 מכירות ושיווק

Sales and Marketing 

השתתפות בפעילויות קידום או 
תקשורת המאורגנת על ידי 

ארגונים מוסמכים או ספקים 
 של ארגונים מוסמכים

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  19עמוד 

 הסיכון

Risk 

 גורם הסיכון 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

 Rationaleהצדקה 

participating in promotional 
or communication activities 

arranged by CABs or 
suppliers to CABs 

 לארגונים מוסמכיםמתן תמריץ 
ם מגוף לרכישת שירותי
 ההסמכה

offering inducements to 
CABs to purchase services 

from the NAB. 

        

  

  



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  20עמוד 

 מערכת ניהול

Management System 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 מבנה

Structure 

 

 

 

 

 

או  מחסור בהגדרת אחריות
על החלטות  סמכות ברורה

 להסמכהלארגון או עות גהנו

lack of clear responsibility or 
authority for organizational 
or accreditation decisions 

        

או  אחריותמחסור בהגדרת 
כח אדם על  סמכות ברורה

 הסמכההמשתתף בתהליך ה

lack of clear responsibility or 
authority for personnel 

participating in the 
accreditation process 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  21עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 משאבים

Resources 

משאבים מספיק מחסור ב
כשירים ומורשים לצורך: ביצוע 
פעילויות מבדק נדרשות; ביצוע 
פעילויות הנוגעות למבדק )כגון, 
תכנון, סקירת ראיות, וכו'..(; 
מיסוד ותחזוקה של מדיניות 
ונהלי גוף ההסמכה; פיקוח 

 וניטור כח אדם

lack of sufficient competent 
and qualified resources to: 

conduct required assessment 
activities; conduct 

assessment related activities 
(e.g. planning, evidence 

review, etc...); create and 
maintain NAB policy and 

procedure; provide oversight 
and monitoring of personnel 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  22עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

בעל כשירות שימוש בכח אדם 
הוסמך שלא נמוכה או כח אדם 

 לפעילויות המקצועיות במלואו

use of low skilled or 
unqualified personnel in 

technical roles 

        

קריטריונים לכשירות לא שלמים 
אדם  או לא רלוונטיים עבור כח

המוקצה לכל תכנית הסמכה 
)דרישות חיצוניות, כגון חוק, 

 בעלי תכניות הסמכה(

incomplete or not relevant 
competence criteria for 

personnel assigned to each 
accreditation scheme 

(external requirements i.e. 
law, scheme owners) 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  23עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

אדם )במיוחד מקצועי( שאינו  כח
שומר על כשירות וידע מקצועיים 

 עדכניים, כולל מיומנויות מבדק

personnel (particularly 
technical) not maintaining as 

current relevant technical 
skills and knowledge, 

including assessment skills 

        

מחזור החילוף של כח אדם 
)לדוגמא, גבוה מנורמות 

 בתעשייה(

turnover of personnel (i.e. 
higher than industry norms) 

        

משאבים מוגבלים לתכניות 
 הסמכה חדשות או נישתיות

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  24עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

limited resources for new or 
niche accreditation schemes. 

 תהליכים 

Accreditation 
Processes 

גישה חסרה או לא מספקת 
למידע הנוגע לפעילויות הארגון 

על מנת להעריך סיכונים הנוגעים 
 למבדק

lack of/insufficient access to 
information on CAB’s 

operations to evaluate risks 
for assessment 

        

שימוש לא מספק בהערכת 
לקביעת משך המבדק, סיכונים 

 טכניקת המבדק וצוות המבדק

inconsistent use of the risk 
evaluation for determination 

of assessment duration, 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  25עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

assessment technique and 
assessment team 

גישה לא אחידה למבדקים של 
המוסמך לאותן גוף מוסמך 

 פעילויות

non-harmonised approach to 
assessment of CAB 

accredited for the same 
activities 

        

 לא אחיד ולא מתאים מידע
ומוביל  המוצג בהיקף הסמכה

 למבדק לא אחיד

inconsistent and inadequate 
information presented in 

accreditation scope leading 
to inconsistent assessment 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  26עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 מידע

Information 

הגנה לא מספקת על מידע או 
מושג המידע גישה לא מבוקרת ל

 או נוצר במהלך תהליך ההסמכה 

inadequate protection of or 
uncontrolled access to 

information obtained or 
created during the 

accreditation process 

        

מערכות לא מרכזיות ליצירת 
סדר לוגי ואחסון של מידע הנוגע 

 למבדק

non-centralised systems for 
the collation and storage of 

assessment information 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  27עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

מידע עדכני לגבי שמירה על 
מדיניות ונהלים של גוף 

 וזמין לציבורההסמכה 

maintaining current 
information on NAB’s 

policies and procedures up to 
date and publicly available 

        

בודקים חיצוניים העובדים 
בארגונים מוסמכים עלולים 

לקבל גישה למידע הנוגע לתהליך 
ההסמכה, שאינו זמין לארגונים 

מוסמכים אחרים, כך שקיים 
סיכון לטיפול מפלה בגופים 

 מוסמכים

external assessors working 
in CABs may get 

information of accreditation 
process, which is not 

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  28עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

available to other CABs, risk 
of discriminatory treatment 

of CABs 

עדכונים של עיכובים בפרסום 
רשומות ארגונים מוסמכים 

והסרות ומידע לגבי השעיות 
הסמכה )תאריכים ונספחי היקף 

 הסמכה(

delays in publication of 
updates of accredited CAB 
directories and information 

on suspensions and 
withdrawals of accreditation 

(dates and scopes) 

        

תקופות מעבר לא מספקות 
להטמעת שינויים בדרישות 

 ההסמכה

        



 
 

 סיכונים המנוהלים על ידי הרשות 
Risks Managed by ISRAC 

 YESפרסום באתר:      T2-432011-01טופס 

   25.05.2020בתוקף מ:   03גרסה מספר: 

 35מתוך  29עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

inadequate transition periods 
for implementation changes 

in accreditation requirements 

 מערכת ניהול

Management 
System 

פיתוח מדיניות ונהלים ללא 
התאמה לחוקים לאומיים 

 רלוונטיים, תקנים בינ''ל וכו'

development of policies and 
procedures not in accordance 
with relevant national laws, 
international standards etc. 

        

כח אדם שאינו מיישם באופן 
מספק או מתאים את נהלי גוף 

 ההסמכה

personnel not following the 
NAB's procedures 

sufficiently or appropriately 
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 35מתוך  30עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

נקיטה בפעולות לא מספקות 
להיקף, טווח וההשפעה של 

הבעיה, אם מתגלה כי כח אדם 
 לא פועל על פי הנהלים

taking inappropriate actions 
for the scope, range and 

impact of the problem, if it is 
discovered that personnel 

does not follow the 
procedures 

        

גישה  חוסר גישה או קשיי
של גרסאות רלוונטיות ל

מסמכים )פנימיים וחיצוניים( 
במקומות בהם העבודה מתבצעת 
)צוות פנימי, בודקים חיצוניים, 

 חברי וועדה(

lack of access or difficulties 
to relevant versions of 
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 35מתוך  31עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

documents (internal and 
external) at places where the 
work is performed (internal 

staff, external assessors, 
member of committees) 

לאובייקטיביות המבדק סיכון 
הפנימי )למשל, אחריות על 
תחומים נבדקים, עבודה 

בקבוצות פרויקט האחראיות 
 לתחומים הנבדקים(

risk for objectivity of the 
internal audit (e.g. being 

responsible for audited areas, 
working in projects groups 

responsible for audited areas) 

        

תיעוד מערכת הניהול אינו חד 
משמעי דיו על מנת לאפשר 
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 35מתוך  32עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

הרמוניזציה בעבודה והנהלים 
 לא מתוקשרים לכח האדם

management system 
documentation is not 

unambiguous enough to 
enable harmonized way to 

work and procedures are not 
communicated with the 

personnel 

 

אין נוהל אפקטיבי לניטור כי כח 
האדם מיישם את נהלי גוף 

ההסמכה ולתגובה במקרה בו 
 מתגלה כי נהלים אינם מיושמים

no effective procedure to 
monitor that personnel 

follows NAB’s procedures 
and to react if discovered 
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 35מתוך  33עמוד 

 הסיכון

Risk 

 הסיכון גורם 

Risk Factor 

 הסיכון רמת

Severity (S) 

 

 סיכוי להתרחשות

Probability (P) 

 איכות הבקרה

Control (C) 

סיכון 
 משוקלל 

Total 
Risk 

(S*P*C) 

תכנית פעולה  
 לטיפול בסיכונים 

Risk Treatment 
Action Plan 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

 דירוג 

Grade 

(1-3 ) 

 דירוג  Rationaleהצדקה 

Grade 

(1-3 ) 

הצדקה 
Rationale 

that procedures are not 
followed 
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 35מתוך  34עמוד 

 

 פעולות התומכות בביצוע ניהול הסיכונים

 

 תקשורת והתייעצות .1

 ענייןהבעלי  •
 

 היקף, הקשר וקריטריונים .2

 היקף •

 הקשר •

 קריטריונים •
 

 הסיכון המשוקלל המחושב

Risk grade 

 רמת הסיכון

Risk level 

 (low) נמוכה 1-8

 (medium) בינונית 9-16

 (high)  גבוהה 17-25
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 בסיכוניםטיפול  .3
 הצעה לתכנית פעולה: •

, הצדקה לבחירה באפשרות זו פעולה

 משאבים נדרשים ואילוצים

 סיכון שיורי מועד לביצוע אחראי

     

     

     

 טופס דיווח מספר _________ – פעולה מונעתפתיחת  •
 

 ניטור וסקירה .4
 מטלה מספר ________

 


