
 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 ג"תשע

 מתודולוגיה וכלים לניהול סיכונים  

 בחברת גילת רשתות לוויןבפרויקטים 

 הולצמןורד ' דר: מנחה אקדמי רם אלטמן ואסף בן דוד: מציגים

 מ"גילת רשתות לווין בע  -רקע

 חברת טכנולוגיה המתמחה בפיתוח וייצור של •

 .תקשורת באמצעות לוויניםמערכות      

יוצרת את היכולת להתחבר לתקשורת כאשר  •

 .מוגבלות או לא קיימות, האלטרנטיבות הן יקרות מדי

מספקת תשתית תקשורת החופשיה מקווים פיזיים •

 .באוויר ובים, ביבשה

ספקי  , חברות טלפונים, חברות גדולות: לקוחות•

 .ממשלות ועוד, אינטרנט

 

 

 הבעיה                       
הסיכון ומספר הסיכונים רמת פרויקטים טכנולוגיים וחדשניים •

 .עוליםבפרויקט 

 וכלים מוגדרים וברורים לניהול הסיכונים לא קיימים נהלים •

 .  בשלב התכנוןסיכונים גבוהים שהתממשו ולא אותרו זוהו •

 .בכללפרויקט בוחר את הדרך שלו בניהול הסיכונים אם מנהל •

, משמעותית על התקציבסיכונים שהתממשו השפיעו בצורה •

 . ז בפרויקטים"לוהתכולה ועל 

 .קיימת אפשרות לראייה מערכתית של כלל הסיכונים בארגוןלא •

 

 

 מוטיבציה
לניהול סיכונים מגדילה את  שימוש במתודולוגיה •

תכולה  , תקציב, ז"לו)סיכויי ההצלחה בפרויקטים 

 (ושביעות רצון לקוחות

 10%ניתן לחסוך עד  -חיסכון בתקציב הפרויקט •

 שיפור העבודה בניהול הפרויקט•

 הקטנת אי וודאות בסביבת העבודה•

 לשימוש  , תיעוד סיכונים•

 בפרויקטים הבאים     

 הפרויקטתוצרי              
 נוהל לניהול סיכונים בגילת•

 :מערכת לניהול סיכונים•

 מסקנות
יישום המתודולוגיה לניהול סיכונים בחברת גילת תרם לנו רבות •

 .לארגונים ופרויקטים שוניםהקריטי בהבנת תהליך ניהול הסיכונים 

 .בוצעה הדרכה על המתודולוגיה ועל המערכת•

 .מנהלי פרויקטים משתמשים במערכת ומנהלים את הסיכונים דרכה•

 .מבוצעות ישיבות סטאטוס וניהול סיכונים אחת לשבועיים•

אנו מקווים שבחברת גילת ימשיכו בהטמעת התהליך לניהול סיכונים •

בכדי לנהל את הפרויקטים בצורה יעילה יותר ולהביא בסופו של דבר 

 .לחיסכון בכסף ולשביעות רצון הלקוח

 

 מתודולוגיה

 

איסוף נתונים על אופן ביצוע הפרויקטים בחברה 
 ואופי ניהול הסיכונים

סקר ספרות מקצועית ואקדמית בכדי ללמוד איך 
בונים מערך לניהול סיכונים לארגון על פי השיטות 

 והכללים

בחירת מתודולוגיית ניהול המבוססת על עקרונות  
  PMBOK-ה

בחינת מערכות לניהול סיכונים הקיימות בשוק 
י קריטריונים נעשה בשיתוף "והשוואת חלופות עפ

 עם מנהלי הפרויקטים

 מתודולוגיה

User Guide 

טבלת הזנת סיכונים וניהולם 

חות"מגוון דו 
Dashboard למנהלים 

 

,  בניית כלי לניהול סיכונים המבוסס על פלטפורמת אקסל

בנית מדריך לתפעול  , בניית נוהל ותהליכי עבודה כללים

 .   בארגון לבניית נהלים המקובליםהכלי על בסיס הכללים 
 


