 10.38ניתוח וניהול סיכונים
תרגם ותמצת :איציק סיון -מתוך BABOK

 10.38.1מטרה
ניתוח וניהול סיכונים מזהה תחומים של חוסר ודאות שיכולים
להשפיע לרעה על הערך של הפרויקט ,בתהליך זה מנתחים ומעריכים את חוסר
הוודאויות האלה ,מפתחים ומנהלים דרכים להתמודד עם סיכונים אלו.

 10.38.2תיאור
אי  -זיהוי וניהול סיכונים עלול להשפיע לרעה על ערכו של הפתרון.
ניתוח וניהול סיכונים כולל זיהוי ,ניתוח ,והערכת סיכונים .היכן שאין שליטה מספקת ה BA
מפתחים תוכניות למניעת ,צמצום או שינוי הסיכונים וכאשר סיכון מתממש מיישמים תוכניות אלו.
ניהול סיכונים הוא פעילות מתמשכת .התייעצות מתמשכת ותקשורת עם בעלי עניין מסייעים הן
בזיהוי סיכונים חדשים והן בפקוח על סיכונים מזוהים.

 10.38.3אלמנטים
 .1זיהוי סיכונים
הסיכונים מתגלים ומזוהים באמצעות שילוב של שיפוט מומחה,
קלט בעלי העניין ,ניסויים ,חוויות העבר ,וניתוח היסטורי של
פרויקטים ומצבים דומים .המטרה היא לזהות קבוצה מקיפה של
סיכונים רלוונטיים ולמזער את הבלתי ידועים .זיהוי סיכונים הוא תהליך מתמשך.
אירוע סיכון יכול להיות אירוע אחד ,מספר התרחשויות ,או אפילו אי התרחשות.
מצב סיכון יכול להיות תנאי אחד או שילוב של תנאים.
לאירוע או מצב אחד עשויים להיות כמה תוצאות ,ואחת
התוצאות יכולה להיגרם על ידי מספר אירועים או תנאים שונים.
כל סיכון יכול להיות מתואר ברשימת סיכונים התומכת בניתוח הסיכונים והתוכניות לטיפול בהם.

דוגמא לרש/ימת סיכונים

 .2ניתוח הסיכונים
ניתוח הסיכון כרוך בהבנת הסיכון ובאמידת רמת הסיכון
הסיכוי להתרחשות יכול להתבטא גם כהסתברות
בקנה מידה מספרי ()1-5או עם ערכים כגון  Low, Mediumו.High -
ההשלכות של סיכון מתוארות במונחים של השפעתן על פוטנציאל
ערך .את ההשפעה של כל סיכון ניתן לתאר במונחים של עלות ,משך ,תכולת הפתרון,
איכות פתרון ,או כל גורם אחר עליו הסכימו בעלי העניין כגון
מוניטין ,תאימות או משמעות פוליטית
רמת הסיכון נקבעת על ידי הכפלת החומרה בהסתברות הסיכון

דוגמא לאמידת חומרת הסיכונים
קוד מהות משמעות לו"ז
חומרה חומרה

1
2

3
4

5

משמעות עלות

משמעות תכולה

משמעות
פגיעה
בסביבת
הייצור
נזק שולי

שינוי לא משמעותי בלו"ז חריגה לא משמעותית צמצום לא משמעותי
נזק
בתכולה
בעלות
שולי
נזק קל
נזק קל חריגה בלו"ז של פעילות עלות גדולה בפחות מ צמצום תכולה בחלק
מועט מהתחומים .לא
5%
אשר אינה אבן דרך
נדרש אישור גורם
פנימית  /אספקה
עסקי.
חריגה בלו"ז של אבני דרך עלות גדלה ב  5%-נדרש אישור גורם עסקי נזק
נזק
בינוני
לצמצום בתכולה.
10%
בינוני פנימיות
חריגה בלו"ז לאספקות של עלות גדלה ב  10%-התכולה צומצמה באופן נזק
נזק
שאינו מקובל על הגורם חמור
15%
חמור תוצרי הביניים
העסקי.
חריגה משמעותית בלו"ז עלות גדלה ביותר מ פגיעה קריטית בתוצרים נזק
נזק
הסופיים או שינוי רגיש קריטי
15%
קריטי לאספקות של תוצר
או רכיב קריטי
הפרויקט הסופי
 .3הערכה
תוצאות ניתוח הסיכונים מושוות לערך הפוטנציאלי של הפתרון כדי לקבוע אם רמת הסיכון
מקובלת או לא .רמת הסיכון כללי עשויה להיקבע על ידי הוספת כל רמות הסיכון הפרטניות.
ניתן להשתמש במטריצה הבאה:

הבהרה :עוצמה=קוד חומרה

 .4תכנון מענה לסיכונים
זהו תהליך בו מכינים אפשרויות ופעולות כדי להרחיב הזדמנויות ולצמצם איומים על מטרות
הפרויקט
 קביעת סוג המענה בהתאם לרמת הסיכון
 קביעת גורם אחראי
 קביעת לוח זמנים עתידי
 המענה חייב להיות כלכלי ,מציאותי במסגרת הפרויקט ,מוסכם על כל הצדדים
המעורבים
אפשרויות המענה הן:

.

הימנעות :שינוי הגדרות הפרויקט או תוכנית הפרויקט על מנת שהסיכון לא יהיה קיים:
הארכת לוחות זמנים
צמצום תכולה
הגדלת תקציב

.

העברה :ההתחייבות בגין הטיפול בסיכון מועברת אל צד שלישי
ההשפעה השלילית של הסיכון תהיה על מישהו אחר או ארגון אחר
פעולת העברה אינה מבטלת את הסיכון!
פעולת העברה מאד מקובלת כאשר מדובר בסיכונים פיננסיים
דוגמאות בעולם ה  :ITמיקור חוץ SaaS ,

• הפחתה/שיכוך :הפחתת ההסתברות להתרחשות הסיכון או הקטנת
ההשלכות השליליות אם הסיכון מתרחש.
דוגמאות:
בחירת ספק יציב יותר
הכשרה
פישוט תהליכים
השקעה גדולה יותר בבדיקות
הכנת אב טיפוס
ביצוע POC
שימוש יתר בגיבויים( רכיבים או כ"א)
:
:

• השלמה/קבלה :מחליטים לא לפעול
ההשלמה מופעלת בד"כ עם סיכונים ברמה מתחת לסף שהוגדר מראש( רמת סיכון
נמוכה מ )8
אם הסיכון יתממש ימצאו דרך לעקוף אותו בזמן אמת
• הכנת תוכנית חרום:
מתכננים מראש מה נעשה במידה והסיכון כבר התממש
בתוכניות חרום אין התייחסות לארועי כח עליון
לאחר בחירת הגישה להתמודדות עם סיכון מסוים ,מפתחים תוכנית תגובה ומקצים בעל
אחריות וסמכות לסיכון זה .במקרה של הימנעות מסיכונים ,בעל הסיכונים נוקט צעדים
כדי להבטיח שההסתברות או ההשפעה של הסיכון יופחתו לאפס .עבור אותם סיכונים
אשר לא יכול להיות מופחתים לאפס ,בעל הסיכון אחראי על ניטור הסיכון ,וליישום
תוכנית הפחתת סיכונים.

אם הסיכון מתרחש יש לנתחו מחדש על מנת לקבוע את הסיכון השיורי המהווה את
ההסתברות החדשה ואת ההשפעה החדשה כתוצאה של הצעדים שננקטו כדי לשנות
את הסיכון.
יש לנטר את הסיכונים שטרם מומשו באופן עיתי ולעדכן את בעלי העניין אם יש שינויים

 10.38.4שיקולי שימוש
 .1חוזקות
• ניתן להחיל על סיכונים אסטרטגיים המשפיעים על הערך ארוך הטווח של הארגון,
על סיכונים טקטיים המשפיעים על ערך השינוי ועל סיכונים תפעוליים המשפיעים על
ערך הפתרון לאחר ביצוע השינוי.
• ארגון בדרך כלל מתמודד עם אתגרים דומים ברבים מהפרויקטים .תגובות
מוצלחות לסיכונים בפרויקט מסויים יכולים להיות לקחים שימושיים עבור פרויקטים
אחרים.
• רמת הסיכון של שינוי או של פתרון עשויה להשתנות עם הזמן .ניהול סיכונים שוטף
מסייע לזהות את הווריאציה ,ולהעריך מחדש את הסיכונים והתאמת התגובות
המתוכננות.
 .2מגבלות
• מספר הסיכונים האפשריים לרוב הפרויקטים יכול להפוך בקלות
גדול ללא תקנה .ניתן רק לנהל תת קבוצה של סיכונים פוטנציאליים.
• קיימת אפשרות שסיכונים משמעותיים לא יזוהו.

