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תכנון

יצירת מערך תוכניות שיעזור להנחות את  

הצוות במהלך שלבי היישום והסגירה של  

התוכניות הנוצרות בשלב זה  . הפרויקט

,  שינוי, איכות, עלות, מתייחסות לניהול זמן

.סיכון ובעיות



Plans are worthless,
but planning is
everything

איזנהאוארדוייטגנרל 
1948-1953ב "נשיא ארה



תכולה



WBSמבנה תכולת עבודה 

במבנה היררכי-תוצרים –הצגת תכולות •

תהליך הדרגתי של פירוק•

בסיס חשוב לתהליכי התכנון והניהול בפרויקט•



(המוצר ומרכיביו)בניית בית –WBSתרגיל 
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WBS-חתכים

או השירות, המוצר ומרכיביו

הגורמים המבצעים

שלבי הפרוייקט

יחידות ארגוניות

אופי הפעילות

התמחות מקצועית

מיקום גאוגרפי



(גורמים מבצעים)בניית בית –WBSתרגיל 
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WBS אופי פעילות  | דוגמא



בעלי העניין



:שחקנים ראשיים-הפרויקט 

מנהל הפרויקט

צוות הפרויקט

ספונסר

לקוח
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דוגמאמיפוי 

מנהל בכיר 

לקוח

ספונסר  

צוות הפרויקט

ספקים

ל כספים "סמנכ

מחלקה משפטית

עובדים בחברה 

שאינם קשורים 

לפרויקט
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שמירה על  

שביעות רצון  
גבוהה

ניהול צמוד
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בקרהניהול צמוד עדכון שוטף

עיקר תשומת  

הלב  

מעורבות רמת 

שיתוף  , גבוהה

בתהליכי בקרה  

.  ונקודות החלטה

פגישות 

על והתייעצויות

. בסיס קבוע

דיונים לפני קבלת  

.החלטות

לערב על פי 

תחום הפעילות  

והעניין הספציפי  

של כל אחד

להתייעץ  

בנושאים  

הרלוונטיים  

.לאורך הפרוייקט

קשר רציף  

ופגישות  

קבועות

למשוב  הקשב

שהם מספקים  

.לגבי הפרוייקט

לערב בתחומים  

.בעלי סיכון נמוך

כללי  עדכון

לידיעה  

ניתן להשתמש  

,  ניוזלטרב

פרסומים 

ברשתות  

,  הארגוניות

.מיילים כלליים

שמירה על  

שביעות רצון  
גבוהה



תוכנית תקשורת

?איך? מתי? מה? למי



סמכות ואחריות



.בפועלאת התהליךשמבצעיםאדם או קבוצת אנשים

.על התהליךמנהליתבלבד שאחראיאחדאדם

.איתם אודות המשימה או התהליךלהתייעץהאנשים

.בכל שלבי הביצועמעודכניםהאנשים שצריכים להיות

Responsible

Accountable

Consulted

Informed

אחריות-מטריצת סמכות 

RACIמודל 



o אחראי אחד בלבד לכל שורה(A)

o כמות סבירה של אחראים לביצוע(R )–  יותר מדי גורמים יוביל לחוסר

.יעילות

o אפשרי שAו-R פעולה עד כמה /העריכו לפי התכולה–יהיו אותו אדם

זהו תרחיש סביר

o שימוש יתר ביועצים(C ) בחנו היטב מי הם הגורמים שחובה  –אינו יעיל

להיוועץ בהם

o לא לשכוח ליידע אנשים(I )–  התעלמות מעמודה זו יכולה להוביל

לחיכוכים מיותרים

שתפו את הגומרים השונים ובכך תתרמו  –תהליךהכנת המטריצה הוא 

.להצלחת התהליך והפרויקט

אחריות-מטריצת סמכות 

כללים



איתי שירה עומר ליאת פעולה/תחום

I A C R מודול קליטת נתונים

I A R C מודול דוחות

אחריות-מטריצת סמכות 

דוגמא





סיכונים



Diligence is the 
mother of 
good luck

מין פרנקלין'בנג

מדען וממציא אמריקאי, מדינאי
1706-1760



הגדרה-סיכון 

אירוע נקודתי או מצב שעשויים להתרחש 

ואיננה  0%שאיננה )בסבירות ריאליתבעתיד

יתרחש יהיו לו השלכות  אםאשר , (100%

להשגה מוצלחת של יעדים מוגדריםשליליות

.במסגרת הפרוייקט



אירוע ספציפי שיתרחש  = סיכון

בעיה פוטנציאלית, בעתיד

שכבר קרה  , סיכון שהתממש= בעיה

בעבר



תהליך ניהול סיכונים
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תהליך ניהול סיכונים
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זיהוי הסיכונים
?מה עלול להשתבש

?מה עלול להפריע למהלך הפרויקט



תהליך ניהול סיכונים

1

4 2

3

זיהוי הסיכונים
?מה עלול להשתבש

?מה עלול להפריע למהלך הפרויקט ניתוח איכותי וכמותי
?כמה זה יעלה? מה תהיה ההשפעה

?מה הם הסיכונים המשמעותיים



SCOPE

מטריצת
סיכונים



PMBOK-הערכת עוצמת הנזק 

נזק גבוה  –5

מאוד

נזק גבוה–4 נזק בינוני–3 נזק קל–2 נזק קל מאוד–1 הנזק

התייקרות מעל 

20%

התייקרות בין  

20%-ל10%

5%התייקרות בין 

10%-ל

התייקרות קטנה  

5%-מ

התייקרות

זניחה

התייקרות עלויות 

הפרויקט

גלישה מעל  

20%.

10%גלישה בין 

20%-ל

-ל5%גלישה בין 

10%

-גלישה קטנה מ

5%

גלישה זניחה  

ז"בלו

פגיעה בלוחות  

הזמנים של 

הפרויקט

תוצרי הפרוייקט 

אינם שמישים

הפגיעה בתכולה  

היא בלתי נסבלת 

עבור הלקוח

פגיעה משמעותית  

במספר תחומים 

בפרויקט

פגיעה קטנה  

בתחומים מועטים 

בפרויקט

פגיעה זניחה 

בתכולות הפרויקט

פגיעה בתכולות 

הפרויקט

תוצרי הפרויקט 

אינם שמישים
הפגיעה באיכות  

התוצרים היא 

בלתי נסבלת 

ללקוח

נדרש אישור  

הלקוח לפגיעה  

מהותית באיכות  

התוצרים

פגיעה במספר 

מועט של תוצרים  

תובעניים במיוחד

הפגיעה באיכות  

התוצרים היא 

זניחה

פגיעה באיכות 

התוצרים



דוגמא  -הערכת עוצמת הנזק 



דוגמא-הערכת עוצמת הנזק 



25-20

19-15

14-5

5<



תהליך ניהול סיכונים
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3

זיהוי הסיכונים
?מה עלול להשתבש

?מה עלול להפריע למהלך הפרויקט ניתוח איכותי וכמותי
?כמה זה יעלה? מה תהיה ההשפעה

?מה הם הסיכונים המשמעותיים



תהליך ניהול סיכונים

1

4 2

3

זיהוי הסיכונים
?מה עלול להשתבש

?מה עלול להפריע למהלך הפרויקט ניתוח איכותי וכמותי
?כמה זה יעלה? מה תהיה ההשפעה

?מה הם הסיכונים המשמעותיים

תוכנית מענה לסיכונים
?מה אפשר לעשות

?עלי לפעול, אם בכלל, מתי



תיאור אסטרטגיה

?  מה ניתן לעשות כדי שהסיכון לא יתממש

מ  "מו: לדוגמא(. Proactive Plan)נקיטת פעולה פרואקטיבית 

שינוי לוחות הזמנים כך שיכילו את , מחודש לשינוי התכולה

השינוי

מניעה

כך שההשפעה על הפרוייקט  , העברת הסיכון לגורם אחר

שיתוף עם , קניית ביטוח: לדוגמא(. הסיכון נשאר)מתבטלת 

שלו סיכון דומה, פרויקט אחר

העברה

הגדרת תוכנית פעולה  . או השפעת הסיכון/הקטנת הסיכוי ו

את  מה ניתן לעשות היום כדי לשכך" –פרואקטיבית 

במידה  "–( Contingency plan)או תוכנית גיבוי "הסיכון

"תוכנית הגיבוי שלימה היא, יתממשוהסיכון

שיכוך

השלמה עם האפשרות שהסיכון יתממש והשפעתו על  

ילווה בהשארת מרווח בטחון או הכנת  כ"בד.הפרויקט

אי עמידה  / מבחינת אפשרות להורדת תכולות " קרקע"ה

פונקציונאליתבדרישה

אימוץ



תוצר של תהליך  

ניהול הסיכון

נדרש תקציב  

?נוסף

תוכנית הפרויקט  

?משתנה
אסטרטגיה

תוכנית פרויקט 

חדשה
כן כן

מניעה

אחראי לסיכון
כן לא

העברה

תוכנית הקלה

(Mitigation)
כן כן

שיכוך

תוכנית גיבוי

(Contingency)
לא ייתכן

אימוץ



תהליך ניהול סיכונים
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זיהוי הסיכונים
?מה עלול להשתבש

?מה עלול להפריע למהלך הפרויקט ניתוח איכותי וכמותי
?כמה זה יעלה? מה תהיה ההשפעה

?מה הם הסיכונים המשמעותיים

תוכנית מענה לסיכונים
?מה אפשר לעשות

?עלי לפעול, אם בכלל, מתי



תהליך ניהול סיכונים

1

4 2

3

זיהוי הסיכונים
?מה עלול להשתבש

?מה עלול להפריע למהלך הפרויקט ניתוח איכותי וכמותי
?כמה זה יעלה? מה תהיה ההשפעה

?מה הם הסיכונים המשמעותיים

תוכנית מענה לסיכונים
?מה אפשר לעשות

?עלי לפעול, אם בכלל, מתי

מעקב ובקרה
? מה מצבנו הנוכחי

?האם הסיכון התממש
?האם התמונה השתנתה



תיעוד הסיכון

:ההצהרה על סיכון תהיה לפי התבנית הבאה

השפעהשתהיה לו , (לא ודאי)אירועעלול להתרחש , (ודאי)מצבבהינתן 

.מטרות הפרוייקטעל 

עלולה להוביל להעלאת המכסים על ייבוא , ב וסין"מלחמת הסחר בין ארה

שבעקבותיה יתייקרו משמעותית המוצרים אותם , ב"סחורות מסין לארה

.ויסכנו את רווחיות הפרויקט, אנו מספקים ללקוח במסגרת הפרויקט



תרגיל

:הסיכון

לאור ניסיון העבר והשטח בו  

קיימת , אנו עתידים לחפור

, סבירות למציאת אתרי קבורה

מצב שיחייב אותנו להקפיא 

עבודות עד קבלת אישור 

ובכך לסכן עמידה , המשך

בלוחות זמנים ואף לייצר 

הוצאות נוספות ולסכן עמידה 

.בתקציב

-האסטרטגיה 

עבודה פרואקטיבית : שיכוך

תוכנית מול אתרא קדישא 

הגדרה מראש של : הקלה

מקרים ותגובות כולל זמני 

.תגובה

2020, ביוני28



חשוב להקפיד על כתיבת הסיכון באופן נכוןשם הסיכון

פירוט והרחבה אודות הסיכוןפירוט והרחבה אודות הסיכוןתיאור הסיכון

נמוכה מאוד-1רמת ההשפעה של הסיכון במידה ויתממשהשפעה

מינורית-2

בינונית-3

רבה-4

חמורה-5

לא סביר-1רמת ההסתברות להתממשות הסיכוןסבירות

מינורי-2

אפשרי-3

סביר-4

סביר מאוד-5

מכפלה של ההסתברות להתרחשות הסיכון  חשיפה

ורמת ההשפעה של הסיכון במידה ויתממש

סיווג הסיכון על סמך הגורם להתממשותוקטגוריה

אחראי להגיב לסיכון במידה ויתממשאחראי

תכנית להפחתת 

הסיכון

הפחתת  -תיאור התוכנית להפחתת הסיכון 

רמת החשיפה של הסיכון

צמצום ההסתברות להתממשות  

או רמת ההשפעה

האם הסיכון פעיל או לאסטטוס

האם הסיכון התממש או לא?האם אירע

תיעוד הסיכון


