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 של הניתוח בשלב. הסתיים לא היום ועד 8002 בשנת לדרך יצא אתרים מיגון פרויקט.מוטיבציה לפרויקט: 1
 אשר בזמן טופלו שלא קריטיות כשל נקודות מספר כלל הוא. קריטית בצומת מצוי היה  הפרויקט זו עבודה
 ותוכנית, סיכונים לניהול מערך אנו ננסה בפרויקט לבנות. מחדש תצורה ולבחינת הפרויקט להקפאת הובילו
 –על מנת לתת פתרונות וחלופות לטובת הצלחת הפרויקט עבור מענה לפער מבצעי בטחוני  ,הסיכונים לניהול

 אבטחתי באתרי התקשוב של צה"ל באתרים בלתי מאוישים.
חוסר חום שלא עוסקים בו רבות. הסיבות לכך מגוונות:ניהול סיכונים בארץ הוא ע"פ רוב ת.סקירת ספרות:  3
ניהול סיכונים מצריך משאבים נוספים כמו כ"א,זמן וכסף ובארץ אין יכולת להשקיע במשאבים  -משאביםב

ישראלים הינם בעלי כושר אלתור ויזמות גבוהים, תכונות המאפשרות להתמודד עם  -ישראליתה תרבותהאלה.
משנה את ה לקוחלארץ: מאד נפוצים אשר לדעתו  סיכונים.בנוסף הוא מציג בעיות הצצות במהלך הפרויקט

של אנשי מכירות על מימוש פרויקט שאנשי הפיתוח לא ממש  התחייבותיעדי/תכולת הפרויקט תוך כדי פעילות.
 ניהולוכו'. בלוחות זמנים בגלל אירועים ביטחוניים, מילואים, שביתות וביכעיודעים כיצד לבצע אותו. 

על מנהלי  השלכותכים ללא תיעוד ובקרות מסודרות, כך שלא ניתן לעקוב באמת אחר גורמי הסיכון.תהלי
ניהול סיכונים איננו פעולה חד פעמית, כי אם חלק בלתי נפרד מתרבות ניהול בארגון. התרחשות פרויקטים.

ל בתוכנית הפרויקט הסיכונים, עוצמתם והנזק אותם הם גורמים משתנים עם הזמן ולכן מסיבה זו נדרש לכלו
ניהול ופיקוח על הסיכונים והתאמתם השוטפת למציאות העסקית המשתנה. תוכנית ניהול סיכונים כמובן לא 

תמנע את הסיכונים אך יש בה כדי להקטין את הנזק בעת התרחשות הסיכון ובמקרים אחדים גם למנוע את 
 .ב(, 8002) אילן רני .הסיכונים מבעוד מועד

. סיכונים בניהול הדן שלם פרקאשר כולל  PMBOOKהמתודולוגיה שנבחרה מבוססת על  .מתודולוגיה: 2
המתודולוגיה כללה: איתור ומיפוי סיכונים ע"י מילוי שאלונים , ניתוח סיכונים איכותי וכמותי , הגדרת 

יכון ע"פ פעולות גידור ומתן חלופות לטיפול בסיכונים , ריכוז והפצה של סקר הסיכונים וקבלת ציון לכל ס
 נוסחה שנלמדה בקורס "ניהול סיכונים" בפקולטה והותאמה לפרויקט. 

 
למנהל הפרויקט את סטאטוס הסיכונים שעומדים לפניו הממחישה  דוגמא ממטריצת הסיכונים.ממצאים: 4

 בעת ביצוע הפרויקט ולאלו סיכונים עליו לתת התייחסות מיידית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נראה שיש סיכונים שעל פניו היו אמורים לקבל ציון יותר גבוה אולם  ע"פ הממצאים שהתקבלו: .סיכום5

בפועל לאחר יישום המתודולוגיה קיבלו ציון נמוך. שקלול סיכונים שעלותם לכאורה גבוהה אולם ההסתברות 
להתממשותם קטנה נתן ציון נמוך מן המצופה לסיכונים אלו. הפרויקט ותוכנית ניהול הסיכונים שלנו מציגה 

ון בפעם הראשונה את תמונת המצב של ההיערכות הנדרשת למימוש אמיתי של הפרויקט.הפרויקט מציג לארג
את החלופה האופטימאלית לסילוק סיכון ע"פ קריטריונים שנקבעו על ידו ואת המשמעות התקציבית של 
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