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 רזי יפת ואבשלום פרץ

הכנת ו בחינת כדאיות כלכליתע"י כדאיות להקמת חברת בת הפרויקט נועד לבחון  :מוטיבציה לפרויקט .1
שבו  החברה מעוניינת להיכנס כשחקנית חדשה בשוק תוכנית לניהול הסיכונים שהוצגו ע"י בעלי החברה.

 לבעלי החברה לצורך קבלת כדאי . במסגרת הפרויקט ננסה לתת מענהישנם מספר מתחרים מובילים
 .ולמזער ככל הניתן את הסיכונים הקיימיםביותר ההחלטה הכלכלית הנכונה 

נכונה של גורמי  מתן מענה לסיכונים שהוצגו ע"י בעלי החברה ישנו הצורך בהגדרה לשם: סקירת ספרות .2
לתהליך ניהול  עוקבים שלבים 6מפרט  PMBOK -ה לשורש הבעיה.ת פתרונות אפשריים הסיכון ומציא

לעומת זאת בעבודה  .הסיכון, מתן מענה לסיכונים ותוכנית למעקב ובקרה לשם הגדרת גורמי הסיכונים
 הסיכון ומרחב סוגמציאת ב עוסק אחד מרחבלשני מרחבים: תהליך ניהול הסיכונים נחלק  ERMבשיטת 

  .הסיכונים ניהול בתהליכי קעוס שני

ול סיכונים הכנת תכנית ניה, פרויקטהותאמה לדרישות המתודולוגית העבודה בפרויקט : מתודולוגיה .3
 PMBOK -בבהתאם לפורמט שהוגדר  התבצעההכנת תוכנית ניהול הסיכונים ובדיקת כדאיות כלכלית. 

ת והדרכת הגורמים יות החברה, הנחייע"י הגדרת מדינ סיכונים ניהול תכנון הבאים:הכולל את השלבים 
, הערכת השפעת הסיכונים במידה ויתרחשו , הערכה כמותית של הסיכונים,זיהוי הסיכוניםהרלוונטיים, 

בחינת הכדאיות הכלכלית תתבצע בשיטת ערך בנוסף  בקרה ומעקב אחר שינויים. ,כנית תגובהתכנון ת
 ת והיוונם."חות הוצאות והכנסונוכחי נקי ותתבצע ע"י הכנת דו

בדרגות חומרה סיכונים  פרמסהוגדרו ה בעלי החבר במסגרת הפגישות העיתיות עם :ממצאים .4
ונקבעה מדיניות החברה ודרכי ההתמודדות  ת שונות. בוצעה חשיבה משותפתיווהסתברויות להתרחשו

ק במידה והפחתת חומרת הנז םת להתרחשותיולשם הפחתת ההסתברו לכל אחד מהסיכונים השונים
מתוך כך עולה כי לצורך מתן מענה הולם לסיכונים, החברה נדרשת לבצע בדיקות מקיפות על תרחשו. וי

 ו'. דהיצרן הנבחר, לקוחות פוטנציאליים, איתור מועמדים מתאימים לתפקידים שונים בחברת הבת וכ
המוצרים אשר ירכשו במסגרת הקמת חברת ת רפה בשיתוף עם החברה לבחיבנוסף, בוצעה בדיקה מקי

מוצרים מתוך מאות נבנה שק קניות של הבת וישווקו לחברות זגגות שונות ברחבי הארץ. בשלב ראשון, 
מוצרים שונים שככל הנראה יהיו בעלי הביקוש הגבוהה ביותר. נקבעו כמויות לרכש רצויות ונקבע מחיר 

נוספות )כגון: עלויות קבועות, עלויות בשוק ועלויות  מכירה בשוק המקומי בהתחשב במחיר המוצע כיום
השנים הראשונות לבחינת כדאיות כלכלית להקמת  5-שינוע וכו'(. עפ"י בקשת החברה בוצע ניתוח כלכלי ל

 תחל להרוויחהחברה ונמצא כי עפ"י המחירים שנקבעו ובהתחשב בכמויות המכירה הצפויות, החברה 
קבועות כגון משכורות, רכש מלאי, השוטפות והוצאות ההקיזוז  שנים וזאת כמובן לאחר 5-כ לאחר

שנים ואכן עולה כי הרווח הצפוי גדל באופן  6 -שכירות וכדו'. לאור זאת הורחבה הבדיקה הכלכלית ל
 .  עם הזמן ניארייל

מניתוח הממצאים הנ"ל עולה כי ישנם סיכונים רבים לכל אורך הקמת החברה וכי על החברה  :סיכום .5
 ולעדכן באופן שוטף את טבלת ניהול הסיכונים ושינוי במדיניות התגובה בעת הצורך.  לעקוב

אך לאחר בחינה כדאית,  מאוד היא ת הבתחברכי הקמת  עלהשבוצע הראשוני כמו כן, מהניתוח הכלכלי 
סיכונים שונתה רמת חיזוי המכירות החוזרת ובדיקת מכירות משנים עברו וכן כתוצאה מתהליך ניהול 

רווחיות חברת הבת תהיה ממשית מסוף השנה החמישית והילך. ממצאים אלה הוצגו צא כי בפועל נמו
יש נמצא כי מתהליך הכנת הפרויקט  .חברת הבתלהקמת הכלכליות לחברה לשם הבהרת המשמעויות 

הומלץ לחברה להשתמש ונות בטרם קבלת החלטות עסקיות, לבצע בחינה מדוקדקת לעלויות הש
הול סיכונים ושימוש בכלי זה לפני יישום של כל תהליך עסקי ועל כן הצגנו ולימדנו את ני תבמתודולוגי

 מנהלי החברה כיצד לממש מתודולוגיה זו.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


