
איסור  בצווי  הפרטניות  הדרישות 
לנטר  הדרישות  ובפרט  הון  הלבנת 
לקוחותינו  בקרב  פיננסיות  פעולות 
הרבים באופן שוטף תוך זיהוי אנומליות 
כי  למסקנה  אותנו  הובילו  ותחקורן, 
להיות  חייב  מחפשים  שאנו  הפתרון 
של  הפעילות  היקף  (לאורך  סקלבילי 
בפעילויות  העקבית  והצמיחה  הקבוצה 
השונות), המבוסס על תרחישים וניתוח 
ורציף  שוטף  ניטור  שיאפשרו   ,��
ריבוי  עם  להתמודד  לנו  שיאפשר 
להגדיל  מבלי  והפעילויות  הנתונים 
כמות  את  אקספוננציאלי  באופן 
כח האדם  כמות  ובפרט את  המשאבים 
הנדרשת לתחקור האירועים החשודים. 

הפתרון  אחר  החיפוש  במסגרת 
הקיימים  הפתרונות  נבחנו  האופטימלי, 
חברות  מספר  עם  נפגש  הצוות  בשוק. 
הפתרון  ליישום  מפתח  נקודות  והגדיר 

באופן אופטימלי. 

שראינו  מוכחים,  פתרונות  "חיפשנו 
פיננסיים  במוסדות  עובדים  אותם 
ועם  לשלנו  דומה  פעילות  עם  ובגופים 
אתגרים דומים לפעילות שלנו. חיפשנו 
פתרונות  לתת  שיכולה  מערכת 
כדי  מספיק  וגמישה  סקלביליים 

להתאים לדרישות המשתנות שלנו."

האתגר:
רחב  במגוון  הפועלת  פיננסית  "כחברה 
לעבודה  נדרשים  ,אנו  מוצרים  של 
יומיומית עם ממשקים רבים, עם חברות 
שירות,  לשכות  בנקים,  עם  שונות, 
וכו'. האתגר  �������� מערכות פנימיות 
את  לשאוב  הדאטה,  בבניית  הוא 
להן  ולגרום  המערכות  מכל  הנתונים 
באופן  ביחד‘  ’ולדבר  מסונכרנים  להיות 

אחיד."

זהו אתגר כלל לא פשוט לחבר את כל 
כל  את  ולסנכרן  לשאוב  המערכות, 
אחודה  דאטה  ליצירת  עד  הדאטה 
מסוימת.  מערכת  דרך  להטמיע  ומשם 
מאוד התרשמנו מהיכולות הטכניות של    

וממשק  הזה  החיבור  את  ליצור  ����
המשתמש של המערכת בנוסף, היה לנו 
מקומי  צוות  של  תמיכה  שתהיה  חשוב 
ובמינוחים  בשפה  הבקיא  עברית,  דובר 
חגי  עו"ד  אומר  הפיננסי."  העולם  של 

אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

שם הפתרון- 
���������������������������

לעמוד  חייבת  כמובן  "המערכת 
מבחינת  פיננסי  גוף  של  בסטנדרטים 
רגולוציה, אך הקושי העיקרי שלנו היה 
בבנייה של הדאטה בייס לצורך הטמעת 
לא  נתקלנו  בנוסף,  התרחישים.  והרצת 
כדי  תוך  שינויים  לערוך  בצורך  אחת 
תנועה באיפיונים של תרחישים קיימים, 
בהחלט  והמערכת  תרחישים  הוספת 

מאפשרת זאת.    

בטיוב  הצורך  את  לציין  המקום  כאן 
של  ������ ������ וביצוע  הנתונים 
הנתונים  מאיכות  כתוצאה  התוצרים 
ובמקרים  מערכות,  (ריבוי  המועברים 
גם  מוביל  שלהם  המבנה  מסוימים 
ומדויקות  רצויות  בהכרח  לא  לתוצאות 
ומחייב מעקב וטיוב רציף של הנתונים). 
גם במקרה הזה, המערכת מסוגלת לתת 
ולהוביל  המשתמש  לדרישות  מענה 
והתאמות‘  ’ניקוי  של  תהליך  בתום 

לתוצאות הרצויות. 

העבודה  תהליך  את  ייעלה  "המערכת 
ושינתה את תפיסת העבודה. מתוכניות 
זמנים,  לוחות  על  המבוססות  בקרה 
של  לגמרי  אחרי  לעולם  עברנו 
המערכת  שוטפת.  בקרה  מוניטורינג, 
את  ומריצה  רציף,  באופן  ברקע‘  ’רצה 
התרחישים בתדירות שנקבעה הוגדרה 
יומיים, שבועיים או  - תרחישים  מראש 
מתחקר  הבקר  דרישה.  לפי  חודשיים, 
את המקרים, רואה את כל המידע לנגד 
עיניו, מבצע את החקירה ברמת המקרה 
באופן  ולנהל  בקליק‘)  (‘חקירה  הבודד 
מושכל את הסיכון - מי לדיווח ומי חזרה 

לשגרה". 

עו“ד חגי אורן
סמנכ"ל אכיפה
וניהול סיכונים

הפתרון:
���������������
����������

כתוצאה מהטמעת פתרון 

���������������
�	�������
שינינו את תפיסת העבודה, מעולם של
בקרות לעולם של תרחישים שוטפים, 
דבר שייעל את תהליכי העבודה שלנו
ופינה לנו משאבים להתמקד במהות.

”השינוי בתפיסה והמעבר 
להרצת בקרה על כל הנתונים 

בתרחישים קבועים באופן 
רציף מאפשר לנו להיות עם 
היד על הדופק, לתחקר את 

המקרים באופן יעיל יותר וגם 
�ותמונת ������לקבל �����
מצב ניהולית בנוגע ליעילות 

התחקור והתפוקות של הגורם 
המתחקר. הכל מתועד 

במערכת, מאוד קל לשלוף את 
המידע ולנהל את המידע. “

להרצת  והמעבר  בתפיסה  ”השינוי 
בתרחישים  הנתונים  כל  על  בקרה 
קבועים באופן רציף מאפשר לנו להיות 
עם היד על הדופק, לתחקר את המקרים 
��������באופן יעיל יותר וגם לקבל �����
ליעילות  בנוגע  ניהולית  מצב  ותמונת 
הגורם  של  והתפוקות  התחקור 
המתחקר. הכל מתועד במערכת, מאוד 
קל לשלוף את המידע ולנהל את המידע. 
העבודה:  בתפיסת  שינוי  למעשה  זהו 
תכנית  מבוססות  בקרות  של  מעולם 
תרחישים  ניטור  של  לעולם  עבודה 

שוטפים. 

העבודה  שיטת  הפתרון,  הטמעת  לפני 
בה  עבודה  תוכנית  על  מבוססת  הייתה 
מתוך  נתונים  לוקח  היה  הבקר 
המון  ומשקיע  אותם  מצליב  המערכות, 
זמן בכך. כיום, החלק הזה כבר לא קיים. 
מתמקד  והוא  אליו  מגיעים  הנתונים 
בניתוח ידע, מסתכל, מעריך את המידע. 
תרחישים  של  עבודה  לשיטת  המעבר 
שרצים אונליין באופן שוטף שיפרה את 
לזהות  היכולת  ואת  התגובה  זמני 

אירועים חריגים ולדווח.”

גוזל  המידע  הוצאת  של  אלמנט  ”כל 
מושקע  היה  והוא  מהזמן,  כ-60% 50% 
בדיקות  נתונים,  עיבוד  נתונים,  בחילוץ 
מהימנות הנתונים, זיהוי אנומליות. כעת, 

זמן שהרווחנו  זה  כל החלק הזה בוטל, 
נטו להשקיע במהות.“

ולא  במהות  מושקע  הזמן  "היום 
למעשה  ומהווה  טכניים  בהיבטים 
מכפיל כוח, החלק הסיזיפי נחסך, ואותו 
כוח אדם נתון יכול להפיק הרבה יותר". 

מאפשרת  למעשה  ”המערכת 
הבקרה  משאבי  של  אופטימזיציה 
לטובת  אנושיים  במשאבים  וחוסכת 
כל  ושקופה.  מהימנה  ממוכנת,  פעילות 
ויכול  יכול לראות בדיוק מה קרה  גורם 
להתחקות אחר המקרה.“ אומר עו"ד חגי 

אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

"הגדלנו את כמות הבקרות ב- 50% זאת 
מכיוון שאין צורך להשקיע זמן באיסוף 
בניתוח  להשקיע  אפשר  אלא  המידע, 
להגדיל  יכולנו  בכך  התרחישים.  של 
משמעותית את כמות הבקרות ולחתוך 

אותן מזויות שונות". 

הפתרון  הטמעת  עם  שהבנו  נוסף  דבר 
מסוימת  וכמות  מסוים  שמגודל  הוא 
מבינים שניתוח של מידע חייב לרוץ על 
גדולים  ומדגמים  שלמות  אוכלוסיות 
פתרונות  לחפש  אותנו  מחייב  ולכן 
את  לייעל  שמטרתם  טכנולוגיים 

העבודה ולהתמקד במהות. 

 ?��מדוע נבחר הפתרון של �
מוכחים  פתרונות  �ל-��� שיש  ראינו 
חיפשנו  השקעות.  בבתי  שמוטמעים 
עם  מקומית  נציגות  לו  שיש  פתרון 
בארגונים  ומוטמע  בעברית  תמיכה 

פיננסיים עם פעילות דומה לשלנו.

לאחר שנפגשנו עם מספר חברות, ראינו 
של  ההבנה  את  המקומי  לצוות  שיש 
בה  עבודה  בסביבת  והשפה,  העולם 
ממערכות  מידע  להמיר  הבנה  נדרשת 

תפעוליות ישנות לשפה אחודה. 

אחד הקריטריונים שהגדרנו מראש הוא 
ההטמעה  ובתחילת  המערכת,  גמישות 
קריטריון  את  הבוחן  אתגר  בפני  עמדנו 
לגלות  נוכחנו  תנועה  כדי  תוך  כי  זה, 
בבניית  ההתחלתיים  שהאיפיונים 
המערכת חייבו שינויים מהירים. בזכות 
לפעול  יכולנו  המערכת  גמישות 
במהירות, לשנות את הדברים הדרושים 

ולהתקדם במקביל. 

יתרון נוסף ולא פחות חשוב הוא ממשק 
ההתראות  נוח,  שמאוד  המשתמש 
וחווית  אינטואיטיבית  בצורה  מגיעות 

המשתמש שלנו טובה.

מיטב דש השקעות בע"מ הינה חברה ציבורית נסחרת בבורסה בתל אביב, 
העוסקת במגוון רחב של שירותים ומוצרים פנסיוניים ופיננסיים והמנהלת 

למעלה מ-140 מיליארד ₪ עבור למעלה ממיליון לקוחות. 

ידי  על  הדוק  לפיקוח  ונתונה  ופנסיונית  פיננסית  הינה  הקבוצה  פעילות 
וחסכון,  ביטוח  ההון  שוק  רשות  כך  ובכלל  שונים  רגולטורים  של  מגוון 
הגנת  רשות  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  איסור  רשות  ערך,  ניירות  רשות 
הפרטיות, מה שמחייב הקצאת משאבים רבים בתחומי הרגולציה, הבקרה, 
הרגולטורים  והאתגרים  הגוברות  הדרישות  הפנימית.  והאכיפה  הציות 
כלים,  הטמעת  מחייבים  פעילותה  תחומי  בכל  הקבוצה  מתמודדת  עמם 
הפיקוח  מערכי  של  ואופטימיזציה  ייעול  שתכליתם  ואמצעים  שיטות 
והבקרה במטרה להתמודד עם האתגרים הרבים כמו גם עם הגידול הניכר 

בתחומי והיקפי הפעילות.   

של  כניסתה  עם  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  איסור  של  המתפתח  בתחום 
וההתאמות  ה-����  ארגון  של  האקסקלוסיבי  למועדון  ישראל  מדינת 
בצוויי איסור הלבנת הון שחלו על פעילותה של קבוצת מיטב דש בשנת 
2018, וכתוצאה מהצורך להתאים את הרגולציה המקומית לסטנדרטים 
עם  להתמודדות  רובוסטי  פתרון  לחפש  כארגון  החלנו  הבינלאומיים, 

האתגרים והדרישות בתחום הבקרה השוטפת בפעילויות השונות.  

כאשר  טכנולוגי,  להיות  חייב  צריכים  שאנו  הפתרון  כי  לנו  ברור  ”היה 
האתגר מבחינתנו נבע מהשוני בסנכרון הנתונים ממערכות רבות ושונות, 
יצירת שפה משותפת ובניית מסד נתונים אחוד שעל גביו נוכל להפעיל 

פתרון ממוכן.“ אומר עו"ד חגי אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.



איסור  בצווי  הפרטניות  הדרישות 
לנטר  הדרישות  ובפרט  הון  הלבנת 
לקוחותינו  בקרב  פיננסיות  פעולות 
הרבים באופן שוטף תוך זיהוי אנומליות 
כי  למסקנה  אותנו  הובילו  ותחקורן, 
להיות  חייב  מחפשים  שאנו  הפתרון 
של  הפעילות  היקף  (לאורך  סקלבילי 
בפעילויות  העקבית  והצמיחה  הקבוצה 
השונות), המבוסס על תרחישים וניתוח 
ורציף  שוטף  ניטור  שיאפשרו   ,��
ריבוי  עם  להתמודד  לנו  שיאפשר 
להגדיל  מבלי  והפעילויות  הנתונים 
כמות  את  אקספוננציאלי  באופן 
כח האדם  כמות  ובפרט את  המשאבים 
הנדרשת לתחקור האירועים החשודים. 

הפתרון  אחר  החיפוש  במסגרת 
הקיימים  הפתרונות  נבחנו  האופטימלי, 
חברות  מספר  עם  נפגש  הצוות  בשוק. 
הפתרון  ליישום  מפתח  נקודות  והגדיר 

באופן אופטימלי. 

שראינו  מוכחים,  פתרונות  "חיפשנו 
פיננסיים  במוסדות  עובדים  אותם 
ועם  לשלנו  דומה  פעילות  עם  ובגופים 
אתגרים דומים לפעילות שלנו. חיפשנו 
פתרונות  לתת  שיכולה  מערכת 
כדי  מספיק  וגמישה  סקלביליים 

להתאים לדרישות המשתנות שלנו."

האתגר:
רחב  במגוון  הפועלת  פיננסית  "כחברה 
לעבודה  נדרשים  ,אנו  מוצרים  של 
יומיומית עם ממשקים רבים, עם חברות 
שירות,  לשכות  בנקים,  עם  שונות, 
וכו'. האתגר  �������� מערכות פנימיות 
את  לשאוב  הדאטה,  בבניית  הוא 
להן  ולגרום  המערכות  מכל  הנתונים 
באופן  ביחד‘  ’ולדבר  מסונכרנים  להיות 

אחיד."

זהו אתגר כלל לא פשוט לחבר את כל 
כל  את  ולסנכרן  לשאוב  המערכות, 
אחודה  דאטה  ליצירת  עד  הדאטה 
מסוימת.  מערכת  דרך  להטמיע  ומשם 
מאוד התרשמנו מהיכולות הטכניות של    

וממשק  הזה  החיבור  את  ליצור  ����
המשתמש של המערכת בנוסף, היה לנו 
מקומי  צוות  של  תמיכה  שתהיה  חשוב 
ובמינוחים  בשפה  הבקיא  עברית,  דובר 
חגי  עו"ד  אומר  הפיננסי."  העולם  של 

אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

שם הפתרון- 
���������������������������

לעמוד  חייבת  כמובן  "המערכת 
מבחינת  פיננסי  גוף  של  בסטנדרטים 
רגולוציה, אך הקושי העיקרי שלנו היה 
בבנייה של הדאטה בייס לצורך הטמעת 
לא  נתקלנו  בנוסף,  התרחישים.  והרצת 
כדי  תוך  שינויים  לערוך  בצורך  אחת 
תנועה באיפיונים של תרחישים קיימים, 
בהחלט  והמערכת  תרחישים  הוספת 

מאפשרת זאת.    

בטיוב  הצורך  את  לציין  המקום  כאן 
של  ������ ������ וביצוע  הנתונים 
הנתונים  מאיכות  כתוצאה  התוצרים 
ובמקרים  מערכות,  (ריבוי  המועברים 
גם  מוביל  שלהם  המבנה  מסוימים 
ומדויקות  רצויות  בהכרח  לא  לתוצאות 
ומחייב מעקב וטיוב רציף של הנתונים). 
גם במקרה הזה, המערכת מסוגלת לתת 
ולהוביל  המשתמש  לדרישות  מענה 
והתאמות‘  ’ניקוי  של  תהליך  בתום 

לתוצאות הרצויות. 

העבודה  תהליך  את  ייעלה  "המערכת 
ושינתה את תפיסת העבודה. מתוכניות 
זמנים,  לוחות  על  המבוססות  בקרה 
של  לגמרי  אחרי  לעולם  עברנו 
המערכת  שוטפת.  בקרה  מוניטורינג, 
את  ומריצה  רציף,  באופן  ברקע‘  ’רצה 
התרחישים בתדירות שנקבעה הוגדרה 
יומיים, שבועיים או  - תרחישים  מראש 
מתחקר  הבקר  דרישה.  לפי  חודשיים, 
את המקרים, רואה את כל המידע לנגד 
עיניו, מבצע את החקירה ברמת המקרה 
באופן  ולנהל  בקליק‘)  (‘חקירה  הבודד 
מושכל את הסיכון - מי לדיווח ומי חזרה 

לשגרה". 

הגדלנו את כמות 
הבקרות ב- 50% זאת 

מכיוון שאין צורך 
להשקיע זמן  באיסוף 
המידע, אלא אפשר 
להשקיע בניתוח של 

התרחישים. בכך יכולנו 
להגדיל משמעותית 
את כמות הבקרות 

ולחתוך אותן 
מזויות שונות.

חגי אורן
סמנכ"ל אכיפה
וניהול סיכונים

להרצת  והמעבר  בתפיסה  ”השינוי 
בתרחישים  הנתונים  כל  על  בקרה 
קבועים באופן רציף מאפשר לנו להיות 
עם היד על הדופק, לתחקר את המקרים 
��������באופן יעיל יותר וגם לקבל �����
ליעילות  בנוגע  ניהולית  מצב  ותמונת 
הגורם  של  והתפוקות  התחקור 
המתחקר. הכל מתועד במערכת, מאוד 
קל לשלוף את המידע ולנהל את המידע. 
העבודה:  בתפיסת  שינוי  למעשה  זהו 
תכנית  מבוססות  בקרות  של  מעולם 
תרחישים  ניטור  של  לעולם  עבודה 

שוטפים. 

העבודה  שיטת  הפתרון,  הטמעת  לפני 
בה  עבודה  תוכנית  על  מבוססת  הייתה 
מתוך  נתונים  לוקח  היה  הבקר 
המון  ומשקיע  אותם  מצליב  המערכות, 
זמן בכך. כיום, החלק הזה כבר לא קיים. 
מתמקד  והוא  אליו  מגיעים  הנתונים 
בניתוח ידע, מסתכל, מעריך את המידע. 
תרחישים  של  עבודה  לשיטת  המעבר 
שרצים אונליין באופן שוטף שיפרה את 
לזהות  היכולת  ואת  התגובה  זמני 

אירועים חריגים ולדווח.”

גוזל  המידע  הוצאת  של  אלמנט  ”כל 
מושקע  היה  והוא  מהזמן,  כ-60% 50% 
בדיקות  נתונים,  עיבוד  נתונים,  בחילוץ 
מהימנות הנתונים, זיהוי אנומליות. כעת, 

זמן שהרווחנו  זה  כל החלק הזה בוטל, 
נטו להשקיע במהות.“

ולא  במהות  מושקע  הזמן  "היום 
למעשה  ומהווה  טכניים  בהיבטים 
מכפיל כוח, החלק הסיזיפי נחסך, ואותו 
כוח אדם נתון יכול להפיק הרבה יותר". 

מאפשרת  למעשה  ”המערכת 
הבקרה  משאבי  של  אופטימזיציה 
לטובת  אנושיים  במשאבים  וחוסכת 
כל  ושקופה.  מהימנה  ממוכנת,  פעילות 
ויכול  יכול לראות בדיוק מה קרה  גורם 
להתחקות אחר המקרה.“ אומר עו"ד חגי 

אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

"הגדלנו את כמות הבקרות ב- 50% זאת 
מכיוון שאין צורך להשקיע זמן באיסוף 
בניתוח  להשקיע  אפשר  אלא  המידע, 
להגדיל  יכולנו  בכך  התרחישים.  של 
משמעותית את כמות הבקרות ולחתוך 

אותן מזויות שונות". 

הפתרון  הטמעת  עם  שהבנו  נוסף  דבר 
מסוימת  וכמות  מסוים  שמגודל  הוא 
מבינים שניתוח של מידע חייב לרוץ על 
גדולים  ומדגמים  שלמות  אוכלוסיות 
פתרונות  לחפש  אותנו  מחייב  ולכן 
את  לייעל  שמטרתם  טכנולוגיים 

העבודה ולהתמקד במהות. 

 ?��מדוע נבחר הפתרון של �
מוכחים  פתרונות  �ל-��� שיש  ראינו 
חיפשנו  השקעות.  בבתי  שמוטמעים 
עם  מקומית  נציגות  לו  שיש  פתרון 
בארגונים  ומוטמע  בעברית  תמיכה 

פיננסיים עם פעילות דומה לשלנו.

לאחר שנפגשנו עם מספר חברות, ראינו 
של  ההבנה  את  המקומי  לצוות  שיש 
בה  עבודה  בסביבת  והשפה,  העולם 
ממערכות  מידע  להמיר  הבנה  נדרשת 

תפעוליות ישנות לשפה אחודה. 

אחד הקריטריונים שהגדרנו מראש הוא 
ההטמעה  ובתחילת  המערכת,  גמישות 
קריטריון  את  הבוחן  אתגר  בפני  עמדנו 
לגלות  נוכחנו  תנועה  כדי  תוך  כי  זה, 
בבניית  ההתחלתיים  שהאיפיונים 
המערכת חייבו שינויים מהירים. בזכות 
לפעול  יכולנו  המערכת  גמישות 
במהירות, לשנות את הדברים הדרושים 

ולהתקדם במקביל. 

יתרון נוסף ולא פחות חשוב הוא ממשק 
ההתראות  נוח,  שמאוד  המשתמש 
וחווית  אינטואיטיבית  בצורה  מגיעות 

המשתמש שלנו טובה.

מיטב דש השקעות בע"מ הינה חברה ציבורית נסחרת בבורסה בתל אביב, 
העוסקת במגוון רחב של שירותים ומוצרים פנסיוניים ופיננסיים והמנהלת 

למעלה מ-140 מיליארד ₪ עבור למעלה ממיליון לקוחות. 

ידי  על  הדוק  לפיקוח  ונתונה  ופנסיונית  פיננסית  הינה  הקבוצה  פעילות 
וחסכון,  ביטוח  ההון  שוק  רשות  כך  ובכלל  שונים  רגולטורים  של  מגוון 
הגנת  רשות  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  איסור  רשות  ערך,  ניירות  רשות 
הפרטיות, מה שמחייב הקצאת משאבים רבים בתחומי הרגולציה, הבקרה, 
הרגולטורים  והאתגרים  הגוברות  הדרישות  הפנימית.  והאכיפה  הציות 
כלים,  הטמעת  מחייבים  פעילותה  תחומי  בכל  הקבוצה  מתמודדת  עמם 
הפיקוח  מערכי  של  ואופטימיזציה  ייעול  שתכליתם  ואמצעים  שיטות 
והבקרה במטרה להתמודד עם האתגרים הרבים כמו גם עם הגידול הניכר 

בתחומי והיקפי הפעילות.   

של  כניסתה  עם  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  איסור  של  המתפתח  בתחום 
וההתאמות  ה-����  ארגון  של  האקסקלוסיבי  למועדון  ישראל  מדינת 
בצוויי איסור הלבנת הון שחלו על פעילותה של קבוצת מיטב דש בשנת 
2018, וכתוצאה מהצורך להתאים את הרגולציה המקומית לסטנדרטים 
עם  להתמודדות  רובוסטי  פתרון  לחפש  כארגון  החלנו  הבינלאומיים, 

האתגרים והדרישות בתחום הבקרה השוטפת בפעילויות השונות.  

כאשר  טכנולוגי,  להיות  חייב  צריכים  שאנו  הפתרון  כי  לנו  ברור  ”היה 
האתגר מבחינתנו נבע מהשוני בסנכרון הנתונים ממערכות רבות ושונות, 
יצירת שפה משותפת ובניית מסד נתונים אחוד שעל גביו נוכל להפעיל 

פתרון ממוכן.“ אומר עו"ד חגי אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.



איסור  בצווי  הפרטניות  הדרישות 
לנטר  הדרישות  ובפרט  הון  הלבנת 
לקוחותינו  בקרב  פיננסיות  פעולות 
הרבים באופן שוטף תוך זיהוי אנומליות 
כי  למסקנה  אותנו  הובילו  ותחקורן, 
להיות  חייב  מחפשים  שאנו  הפתרון 
של  הפעילות  היקף  (לאורך  סקלבילי 
בפעילויות  העקבית  והצמיחה  הקבוצה 
השונות), המבוסס על תרחישים וניתוח 
ורציף  שוטף  ניטור  שיאפשרו   ,��
ריבוי  עם  להתמודד  לנו  שיאפשר 
להגדיל  מבלי  והפעילויות  הנתונים 
כמות  את  אקספוננציאלי  באופן 
כח האדם  כמות  ובפרט את  המשאבים 
הנדרשת לתחקור האירועים החשודים. 

הפתרון  אחר  החיפוש  במסגרת 
הקיימים  הפתרונות  נבחנו  האופטימלי, 
חברות  מספר  עם  נפגש  הצוות  בשוק. 
הפתרון  ליישום  מפתח  נקודות  והגדיר 

באופן אופטימלי. 

שראינו  מוכחים,  פתרונות  "חיפשנו 
פיננסיים  במוסדות  עובדים  אותם 
ועם  לשלנו  דומה  פעילות  עם  ובגופים 
אתגרים דומים לפעילות שלנו. חיפשנו 
פתרונות  לתת  שיכולה  מערכת 
כדי  מספיק  וגמישה  סקלביליים 

להתאים לדרישות המשתנות שלנו."

האתגר:
רחב  במגוון  הפועלת  פיננסית  "כחברה 
לעבודה  נדרשים  ,אנו  מוצרים  של 
יומיומית עם ממשקים רבים, עם חברות 
שירות,  לשכות  בנקים,  עם  שונות, 
וכו'. האתגר  �������� מערכות פנימיות 
את  לשאוב  הדאטה,  בבניית  הוא 
להן  ולגרום  המערכות  מכל  הנתונים 
באופן  ביחד‘  ’ולדבר  מסונכרנים  להיות 

אחיד."

זהו אתגר כלל לא פשוט לחבר את כל 
כל  את  ולסנכרן  לשאוב  המערכות, 
אחודה  דאטה  ליצירת  עד  הדאטה 
מסוימת.  מערכת  דרך  להטמיע  ומשם 
מאוד התרשמנו מהיכולות הטכניות של    

וממשק  הזה  החיבור  את  ליצור  ����
המשתמש של המערכת בנוסף, היה לנו 
מקומי  צוות  של  תמיכה  שתהיה  חשוב 
ובמינוחים  בשפה  הבקיא  עברית,  דובר 
חגי  עו"ד  אומר  הפיננסי."  העולם  של 

אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

שם הפתרון- 
���������������������������

לעמוד  חייבת  כמובן  "המערכת 
מבחינת  פיננסי  גוף  של  בסטנדרטים 
רגולוציה, אך הקושי העיקרי שלנו היה 
בבנייה של הדאטה בייס לצורך הטמעת 
לא  נתקלנו  בנוסף,  התרחישים.  והרצת 
כדי  תוך  שינויים  לערוך  בצורך  אחת 
תנועה באיפיונים של תרחישים קיימים, 
בהחלט  והמערכת  תרחישים  הוספת 

מאפשרת זאת.    

בטיוב  הצורך  את  לציין  המקום  כאן 
של  ������ ������ וביצוע  הנתונים 
הנתונים  מאיכות  כתוצאה  התוצרים 
ובמקרים  מערכות,  (ריבוי  המועברים 
גם  מוביל  שלהם  המבנה  מסוימים 
ומדויקות  רצויות  בהכרח  לא  לתוצאות 
ומחייב מעקב וטיוב רציף של הנתונים). 
גם במקרה הזה, המערכת מסוגלת לתת 
ולהוביל  המשתמש  לדרישות  מענה 
והתאמות‘  ’ניקוי  של  תהליך  בתום 

לתוצאות הרצויות. 

העבודה  תהליך  את  ייעלה  "המערכת 
ושינתה את תפיסת העבודה. מתוכניות 
זמנים,  לוחות  על  המבוססות  בקרה 
של  לגמרי  אחרי  לעולם  עברנו 
המערכת  שוטפת.  בקרה  מוניטורינג, 
את  ומריצה  רציף,  באופן  ברקע‘  ’רצה 
התרחישים בתדירות שנקבעה הוגדרה 
יומיים, שבועיים או  - תרחישים  מראש 
מתחקר  הבקר  דרישה.  לפי  חודשיים, 
את המקרים, רואה את כל המידע לנגד 
עיניו, מבצע את החקירה ברמת המקרה 
באופן  ולנהל  בקליק‘)  (‘חקירה  הבודד 
מושכל את הסיכון - מי לדיווח ומי חזרה 

לשגרה". 

להרצת  והמעבר  בתפיסה  ”השינוי 
בתרחישים  הנתונים  כל  על  בקרה 
קבועים באופן רציף מאפשר לנו להיות 
עם היד על הדופק, לתחקר את המקרים 
��������באופן יעיל יותר וגם לקבל �����
ליעילות  בנוגע  ניהולית  מצב  ותמונת 
הגורם  של  והתפוקות  התחקור 
המתחקר. הכל מתועד במערכת, מאוד 
קל לשלוף את המידע ולנהל את המידע. 
העבודה:  בתפיסת  שינוי  למעשה  זהו 
תכנית  מבוססות  בקרות  של  מעולם 
תרחישים  ניטור  של  לעולם  עבודה 

שוטפים. 

העבודה  שיטת  הפתרון,  הטמעת  לפני 
בה  עבודה  תוכנית  על  מבוססת  הייתה 
מתוך  נתונים  לוקח  היה  הבקר 
המון  ומשקיע  אותם  מצליב  המערכות, 
זמן בכך. כיום, החלק הזה כבר לא קיים. 
מתמקד  והוא  אליו  מגיעים  הנתונים 
בניתוח ידע, מסתכל, מעריך את המידע. 
תרחישים  של  עבודה  לשיטת  המעבר 
שרצים אונליין באופן שוטף שיפרה את 
לזהות  היכולת  ואת  התגובה  זמני 

אירועים חריגים ולדווח.”

גוזל  המידע  הוצאת  של  אלמנט  ”כל 
מושקע  היה  והוא  מהזמן,  כ-60% 50% 
בדיקות  נתונים,  עיבוד  נתונים,  בחילוץ 
מהימנות הנתונים, זיהוי אנומליות. כעת, 

זמן שהרווחנו  זה  כל החלק הזה בוטל, 
נטו להשקיע במהות.“

ולא  במהות  מושקע  הזמן  "היום 
למעשה  ומהווה  טכניים  בהיבטים 
מכפיל כוח, החלק הסיזיפי נחסך, ואותו 
כוח אדם נתון יכול להפיק הרבה יותר". 

מאפשרת  למעשה  ”המערכת 
הבקרה  משאבי  של  אופטימזיציה 
לטובת  אנושיים  במשאבים  וחוסכת 
כל  ושקופה.  מהימנה  ממוכנת,  פעילות 
ויכול  יכול לראות בדיוק מה קרה  גורם 
להתחקות אחר המקרה.“ אומר עו"ד חגי 

אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

"הגדלנו את כמות הבקרות ב- 50% זאת 
מכיוון שאין צורך להשקיע זמן באיסוף 
בניתוח  להשקיע  אפשר  אלא  המידע, 
להגדיל  יכולנו  בכך  התרחישים.  של 
משמעותית את כמות הבקרות ולחתוך 

אותן מזויות שונות". 

הפתרון  הטמעת  עם  שהבנו  נוסף  דבר 
מסוימת  וכמות  מסוים  שמגודל  הוא 
מבינים שניתוח של מידע חייב לרוץ על 
גדולים  ומדגמים  שלמות  אוכלוסיות 
פתרונות  לחפש  אותנו  מחייב  ולכן 
את  לייעל  שמטרתם  טכנולוגיים 

העבודה ולהתמקד במהות. 

 ?��מדוע נבחר הפתרון של �
מוכחים  פתרונות  �ל-��� שיש  ראינו 
חיפשנו  השקעות.  בבתי  שמוטמעים 
עם  מקומית  נציגות  לו  שיש  פתרון 
בארגונים  ומוטמע  בעברית  תמיכה 

פיננסיים עם פעילות דומה לשלנו.

לאחר שנפגשנו עם מספר חברות, ראינו 
של  ההבנה  את  המקומי  לצוות  שיש 
בה  עבודה  בסביבת  והשפה,  העולם 
ממערכות  מידע  להמיר  הבנה  נדרשת 

תפעוליות ישנות לשפה אחודה. 

אחד הקריטריונים שהגדרנו מראש הוא 
ההטמעה  ובתחילת  המערכת,  גמישות 
קריטריון  את  הבוחן  אתגר  בפני  עמדנו 
לגלות  נוכחנו  תנועה  כדי  תוך  כי  זה, 
בבניית  ההתחלתיים  שהאיפיונים 
המערכת חייבו שינויים מהירים. בזכות 
לפעול  יכולנו  המערכת  גמישות 
במהירות, לשנות את הדברים הדרושים 

ולהתקדם במקביל. 

יתרון נוסף ולא פחות חשוב הוא ממשק 
ההתראות  נוח,  שמאוד  המשתמש 
וחווית  אינטואיטיבית  בצורה  מגיעות 

המשתמש שלנו טובה.
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מיטב דש השקעות בע"מ הינה חברה ציבורית נסחרת בבורסה בתל אביב, 
העוסקת במגוון רחב של שירותים ומוצרים פנסיוניים ופיננסיים והמנהלת 

למעלה מ-140 מיליארד ₪ עבור למעלה ממיליון לקוחות. 

ידי  על  הדוק  לפיקוח  ונתונה  ופנסיונית  פיננסית  הינה  הקבוצה  פעילות 
וחסכון,  ביטוח  ההון  שוק  רשות  כך  ובכלל  שונים  רגולטורים  של  מגוון 
הגנת  רשות  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  איסור  רשות  ערך,  ניירות  רשות 
הפרטיות, מה שמחייב הקצאת משאבים רבים בתחומי הרגולציה, הבקרה, 
הרגולטורים  והאתגרים  הגוברות  הדרישות  הפנימית.  והאכיפה  הציות 
כלים,  הטמעת  מחייבים  פעילותה  תחומי  בכל  הקבוצה  מתמודדת  עמם 
הפיקוח  מערכי  של  ואופטימיזציה  ייעול  שתכליתם  ואמצעים  שיטות 
והבקרה במטרה להתמודד עם האתגרים הרבים כמו גם עם הגידול הניכר 

בתחומי והיקפי הפעילות.   

של  כניסתה  עם  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  איסור  של  המתפתח  בתחום 
וההתאמות  ה-����  ארגון  של  האקסקלוסיבי  למועדון  ישראל  מדינת 
בצוויי איסור הלבנת הון שחלו על פעילותה של קבוצת מיטב דש בשנת 
2018, וכתוצאה מהצורך להתאים את הרגולציה המקומית לסטנדרטים 
עם  להתמודדות  רובוסטי  פתרון  לחפש  כארגון  החלנו  הבינלאומיים, 

האתגרים והדרישות בתחום הבקרה השוטפת בפעילויות השונות.  

כאשר  טכנולוגי,  להיות  חייב  צריכים  שאנו  הפתרון  כי  לנו  ברור  ”היה 
האתגר מבחינתנו נבע מהשוני בסנכרון הנתונים ממערכות רבות ושונות, 
יצירת שפה משותפת ובניית מסד נתונים אחוד שעל גביו נוכל להפעיל 

פתרון ממוכן.“ אומר עו"ד חגי אורן, סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

https://www.sas.com/en_us/home.html
https://www.miac.com/

