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 רם אלטמן ואסף בן דוד

 :תיאור הארגון .1
ה בפיתוח וייצור של מערכות תקשורת באמצעות מ, חברת טכנולוגיה המתמחגילת רשתות לווין בע"

( וגילת תפעול רשתות GNSפועלת תחת שתי יחידות עסקיות, גילת פתרונות רשתות )ה לווינים,
(GNO.) המספקות החברה כוללות צלחת לווין קטנה ואלקטרוניקת רשתות ותוכנה מתוחכמת רשתות 

היכולת להתחבר כאשר האלטרנטיבות הן אמין לעולם, ויוצרת את  VSAT end-to-endקישור לווין 
משתמשות בהן חברות גדולות, חברות טלפונים, ספקי אינטרנט , יקרות מדי, מוגבלות או לא קיימות

 .ם פיזיים ביבשה, באוויר וביםוממשלות כדי לספק תשתית תקשורת החופשיה מקווי
 :בארגון הבעיה .2

רמת הסיכון ומספר הסיכונים  י וחדשני יותרהוא טכנולוגוככל שפרויקט חברה טכנולוגית הינה גילת 
על כן כי אין נהלים וכלים מוגדרים וברורים לניהול הסיכונים בארגון ונוכחנו לדעת בפרויקט עולים. 

מנהל פרויקט בוחר את הדרך שלו בניהול בתכנון. כל ולא אותרו  זוהו סיכונים גבוהים שהתממשו
 ניתוח ופתרון הסיכונים העלולים לצוץ במהלך הפרויקטבלי אבני דרך לאיתור,  אם בכלל, הסיכונים

כמו כן, לא קיימת  בפרויקט. הלו"זתכולה ועל העלולים להשפיע בצורה משמעותית על התקציב,  אשר
 אפשרות לראייה מערכתית של כלל הסיכונים בארגון.

 :מטרות הפרויקט .3

 ם השונים.אשר ינוהלו בה כלל הסיכונים בפרויקטי אחידהסביבת עבודה  יצירת 

 הגדרת שיטה לזיהוי הסיכונים הפוטנציאלים בפרויקט, ממשק אחיד לניהול הסיכונים. 

 הגדרת בסיס ידע לפעולות גידור ותגובה, פיתוח כלי למעקב ובקרה שוטפת אחר הסיכונים. 

 :סקירת ספרות .4
מית ליצור סביבות עבודה לניהול הסיכונים בארגון ביצענו סקירת ספרות מקצועית ואקדבמטרה 

בנושא, סקרנו את המתודולוגיות השונות לניהול פרויקטים, ההבדל בין סיכונים בארגון לסיכונים 
בפרויקטי תוכנה, הקשיים בביצוע תהליך לניהול סיכונים והתמקדנו במתודולוגיות המקובלות בארץ 

   .ERM –ו  PMI ,SRIובעולם לניהול סיכונים: 

 מתודולוגיה .5
ע"י פגישות עם הנהלת  טים בחברה ואופי ניהול הסיכוניםביצוע הפרויק פןאועל  נתונים אספנותחילה 

מנהלי הפרויקטים במטרה לאסוף נתונים יותר ספציפיים לגבי אופן ניהול הסיכונים בכל החברה ו
סקר ספרות מקצועית  בכדי ללמוד איך בונים מערך לניהול סיכונים לארגון ביצענוצוות פרויקט. 

בחרנו מתודולוגיית ניהול בשיתוף מנהלי פרויקטים בחברה הכללים הקיימים. שיטות וה עלואקדמית 
בחנו מספר חלופות הקיימות בשוק, ביצענו השוואת  לאחר מכן, PMBOK-המבוססת על עקרונות ה

באופן  כלי לניהול הסיכוניםחלופות עפ"י קריטריונים החשובים למנהלי הפרויקטים בחברה, בנינו 
בנינו נוהל ותהליכי עבודה  ועל החלופות שבחנו. בנוסף פלטפורמת אקסלאשר מבוסס על  עצמאי
   .ומדריך לתפעול הכלי על בסיס הכללים המקובלים בחברה לבניית נוהלים כללים

 :ממצאים .6

  ,מיסוד תהליך ניהול הסיכונים בארגון,  -נוהל עבודה ומדריך לניהול סיכוניםהטמעת מתודולוגיה
את  במטרה להפחיתאשר יוטמע באופן אינטגראלי בפרויקטים בארגון, יצירת מערך ניהול סיכונים 

 התממשותם. ו/או מניעת תוך צמצוםרמת הסיכונים לה חשופה החברה, 

 הכלי הותאם לחברת גילת בשילוב מתודולוגיה של ה - כלי לניהול סיכונים-PMBOK מבוסס על ,
  .ם מתמטיים ויצירת דו"חותשיקולי עלות, נוחות ויעילות הכלי לחישובימ פלטפורמת אקסל

ניתן לבצע שמירה ברמה שבועית/חודשית לטבלת הסיכונים בפרויקט ולבצע ניתוחים ולראות מגמות 
 שינוי לסיכונים. על סמך זה ניתן לראות האם הסיכונים מנוהלים וכיצד.

  הכלי רץ במשך מספר שבועות במחלקת הפיתוח אצל מספר מנהלי  -פיילוט על מספר פרויקטים
פרויקטים שנדרשו לעבוד בשיטה החדשה. הם עברו הדרכה קצרה על המתודולוגיה ועל הכלי וניהלו 
את הסיכונים דרכו. מבדיקה עם מנהלי הפרויקטים שעבדו עם המערכת, נראה כי יש שינויים באופן 

ניהול הסיכונים, וקיים שימוש בנהלים ובכלים שפיתחנו. בהמשך, לאחר תקופת הבדיקה, ייבדק 
 ורך בשינויים ועדכונים על פי הערכת המשתמשים. הצ

:יישום המתודולוגיה לניהול סיכונים בחברת גילת תרם לנו רבות בהבנת תהליך ניהול סיכום .7
הסיכונים אשר קריטי לארגונים ופרויקטים שונים, למדנו את צרכי הארגון תוך מיקוד בספרות 

יהול הסיכונים, כתיבת הנהלים ומדריך המקצועית והאקדמית ומציאת המתודולוגיה המתאימה לנ
משתמש למערכת אשר בנינו בהתבססות על מספר חלופות שבדקנו. בנוסף אנו מקווים שבחברת 
 גילת ימשיכו בהטמעת התהליך לניהול סיכונים בכדי לנהל את הפרויקטים בצורה יעילה יותר.  

 


