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 הפקולטה לניהול טכנולוגיה

 

  הקמת תשתית תומכת בניהול סיכונים עבור חברה העוסקת בייעוץ לניהול פרויקטים 241

 י אנדריי דבוחבני      מונדר אנטול

 תיאור הארגון: .1
יש ניסיון רב בהקמת פרויקטים הנדסיים מורכבים ורחבי היקף למטרות מגורים,  AVIV AMCGלחברת 

מסחר, בנייה ציבורית ותשתיות בארץ ובעולם. החברה שואפת להעניק למאות לקוחותיה ברחבי העולם יתרון 
 דרך.-יחסי, להניע תהליכי צמיחה ארגונית ולהוביל תהליכי שינוי פורצי

 תיאור הבעיה : .2
, מי שמזהה סיכון עתידי ככל המוקדם ומצליח להתמירו להזדמנות, מנצח. לפיכך, החברה בעולם המודרני

מייחסת חשיבות רבה לסיכונים בתהליכי הקמת תשתיות. חטיבת פרויקטים הנדסיים משתמשת במתודולוגיה 
, הנתמכת באמצעות כלי שפותח באקסל. ניתוח מצב קיים בארגון על פי מודלים AVIV AMCGשל חברת 

קיים וראיונות עם מנהלי פרויקטים ומומחה בתחום ניהול סיכונים הועלו מספר בעיות רלוונטיות עבור עס
חטיבת פרויקטים הנדסיים, למשל בעיית שיטתיות, זמינות ואחרות. אנו נתמקד בשיפור מתודולוגיה קיימת 

 וכלי לניהול סיכונים שתומך בה. 
 יעדי הפרויקט : .3

דרטיזציית תהליך, שיפור כלים קיימים בתהליך ניהול סיכונים עבור כל סוגי מטרת על: קביעת נורמות וסטנ
מטרות נוספות: חשיפת הארגון למטודולוגיות יישומיות  וכלים  הפרויקטים בחטיבת פרויקטים הנדסיים.

המשמשים ארגונים אחרים בניהול סיכונים,  תוך התאמה לפרויקטים המבוצעים וניסיון הנצבר בחברת  
AVIV AMCG רישום נהלים רשמיים לניהול סיכונים כולל יישום מטודולוגיה חדשה ומשופרת . הקמת .

תשתית יחודית לניהול סיכונים המיועדת למנהלי פרויקטים לפי סוגי פרויקטים . הגדלת יעילות תהליך ניהול 
 סיכונים גם תוך שימוש ידע הנצבר אצל מנהלי פרויקטים.

 עיקרי סקר הספרות: .4
את המתודולוגיה והכלים לניהול סיכונים הקיימים בארגון ביצענו סקירת ספרות בנושא ניהול  במטרה לשפר

 .ITסיכונים בפרויקטים הנדסיים ופרויקטי 
 בחרנו להתמקד בסקירת ספרות בנושאים הבאים:

 ,PMI, SEI, ERMמתודולוגיות המקובלות בארץ ובעולם לניהול סיכונים. בינהן מתודולוגיות  1.4        

NASA, DoD, DoE, ECSS, 4360 AS/NZC             .ואחרים 
 טכניקות שונות לזיהוי סיכונים. 1.4        
 ניתוח כלים הקיימים לניהול סיכונים על בסיס מערכות בחברת רפאל וחברת אורנטק. 1.4        

אותנו לביצוע סקירה של  סקירת הספרות עזרה לנו להעמיק את הידע במתודולוגיות לניהול סיכונים והובילה
 מערכות קיימות שיכולות לתת לנו מענה לבעיות שמצאנו במהלך הניתוח מצב קיים.

  מתודולוגיה: .5
תחילה ביצענו ניתוח של הגדרת הבעיה בארגון, ניהלנו ראיונות עם מנהלי פרויקטים ומנהל חטיבת פרויקטים 

מציאת מספר רב של בעיות, ביצענו ניתוח  הנדסיים, בניסיון להבין את עומק הבעיות הנוכחיות. לאחר
השוואתי כדי להתמקד בפתרון הבעיות החשובות ביותר. לאחר אפיון הבעיות, סקרנו את הספרות האקדמאית 

על מנת למצוא פתרונות אפשריים. במקביל בדקנו מערכות קיימות בשוק, כדי לנתח את הפערים בין תהליכי 
 ים.העבודה הקיימים לבין דרישות המשתמש

לאחר סקירת הספרות, הגדרנו דרישות פונקציונליות למערכת המידע בשיתוף עם מנהלי פרויקטים בחטיבה. 
 לאחר שלא נמצאה מערכת קיימת בשוק אשר עונה על אותם דרישות הוחלט לפתח מערכת ייחודית.

 ממצאים ומסקנות: .6
 .AVIV AMCGנוהל אחיד לניהול סיכונים בחטיבת פרויקטים הנדסיים בחברת  •
 מסמך דרישות למערכת לניהול סיכונים. •
 מסמך איפיון מפורט. •
 מערכת לניהול סיכונים •
 פיילוט על אחד הפרויקטים המבוצעים כעת. •
 תוכנית הטמעת מערכת. •
 מדריך למשתמש. •

הביא להעמקת הבנתנו ביישום מערכות מידע והכרת  AVIV AMCGמבחינתנו, יישום הפרויקט בחברת 
האקדמיות  הוהמתודולוגיט יישמנו את השיטות באמצעות הפרויקנולוגים המוצעים בתעשייה, ת הטכהפתרונו

אשר רכשנו במהלך לימודנו תוך אפיון הבעיה בארגון מסחרי בתעשייה על ידי ניתוח סביבת הארגון באמצעות 
 .ת דרישותמידע תוך התאמ מודולים שנלמדו, ניתוח בעיות ואי התאמות, ניתוחי רגישויות, אפיון מערכת
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הקמת תשתית תומכת בניהול סיכונים עבור 

חברה העוסקת בייעוץ לניהול פרויקטים

גיל גרינשטיין' דר: מנחה אקדמיאנטולי מונדר ואנדרי דבוחבני: מציגים

ניהול סיכוניםניהול סיכונים

.ניהול סיכונים יעיל משפר באופן ניכר את עמידת הפרויקטים ביעדיהם

כחלק מתהליך , ניהול פרויקטים הנדסיים בתנאי אי וודעות מצריך ניהול סיכונים באופן שיטתי

סיכון מתאפיין בהסתברות לקרות אירוע שלילי במהלך  . הניהול והבקרה של פרויקטים, התכנון

.הפרויקט ובעוצמת הנזק שאירוע כזה עלול לגרום

עבור סיכונים משמעותיים נדרש  . תהליך ניהול סיכונים מתחיל בזיהוי הסיכונים ומאפייניהם

.להכין תכנית להפחתת הסיכון ולבצע בקרה שוטפת על רמת הסיכון לאורך חיי הפרויקט

ובארגון מרובה פרויקטים נדרש לנהל מאות , פרויקטים מורכבים מאופיינים בריבוי סיכונים

.סיכונים במקביל

הצורך
נדרשים מתודולוגיה וכלי אשר ישמשו כתשתית אחידה לניהול  

יצירת סטנדרטיזציה בנושא ניהול  . הסיכונים בפרויקטים הנדסיים

כמו כן יצירת כלי התומך בקבלת החלטות באופן טיפול  , סיכונים

כלים אובייקטיביים שאינם רגישים לגורמים  . בסיכונים עתידיים

.הפסיכולוגיים המשפיעים על האומדנים

הפתרון
מערכת מידע לניהול סיכונים תומכת בניהול מחזור החיים של הסיכון  

המערכת מייצרת תמונת מצב של סטטוס סיכוני  . מזיהויו ועד להסרתו

.הפרויקטים בחטיבת פרויקטים הנדסיים

התכניות להפחתתם ומעקב אחר ביצוען במאגר  , ריכוז נתוני הסיכונים

לזיהוי סיכונים  , מרכזי מהווה בסיס לתחקור פרויקטים מתקדם

אופייניים בפרויקטים חדשים ליצירת מדדים לחיזוי סיכויי העמידה 

.ביעדי הפרויקט

עקרון הפתרוןעקרון הפתרון

נוהל אחיד לניהול סיכונים

טקסונומיה של סיכונים

אפיון מפורט של מערכת התומכת בניהול סיכונים

טיפוס של מערכת-בניית אב

הרצת פיילוט על אחד הפרויקטים המובילים בארגון

הכנת תכנית הטמעת מערכת

עריכת מדריך למשתמש

יכולות התשתית לניהול סיכוניםיכולות התשתית לניהול סיכונים

שיפור תהליך ניהול סיכונים  

שיפור איכות השירות ללקוח

פתרון ממוחשב לתהליך ניהולי

העלאת שביעות רצון מנהלי פרויקטים

הגדלת אחוז משתמשי קצה

המלצה ומתן דגשים על התהליכים  

יצירת תהליך מבוקר ומרוכז

שיפור כלי לניהול סיכוניםשיפור כלי לניהול סיכונים

שיפור תהליך ניהול סיכוניםשיפור תהליך ניהול סיכונים

נוהל לניהול סיכוניםנוהל לניהול סיכונים
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