
 

 
    

 pm.com-shaar.http://www - שער ניהול פרוייקטים ומכרזים בע"מ
   @pm.com-shaaruriel |  6627274-054טלפון  | 07170, מודיעין 209ת.ד. 
 1136017ספק תעש   | 704880ספק רפאל  | 008900ספק אלביט  | 11009343ספק משהב"ט  

 פרופיל חברה
 כללי  

בניהול ומתמחה במתן שירותי ניהול, תכנון ובקרת פרוייקטים; בניהול סיכונים;    ]"שער"[שער ניהול פרוייקטים ומכרזים בע"מ  

משק. לחברה מומחיות רבה ב  עבור חברות מובילות  של תחומים לשוק האזרחי והצבאי  הצעות ומכרזים במגוון רחבוכתיבת  

 וניסיון עשיר בתחומי ניהול פרוייקטים, ניהול סיכונים והנדסת מערכות, בשילוב עם הבנה מערכתית ותפעולית מעמיקה.

 פועלת בשני מישורים עיקריים:, ומאז 2010 -הוקמה בהחברה 

תוכניות בהכנת , לוחות זמנים ניהולבו ניהול סיכוניםב "שער"עוסקת  בתחום זה - פרויקטים תכנון ובקרת •

ומיישמת שיטות וכלים  PMO משרדי מקימהגם  “שער”. ים וניהולייםהנדסי-יםטכנימסמכים  תניהוליות ובכתיב

  פרויקטים. לניהול, תכנון ובקרת

הכנת הצעות במענה למכרזים מורכבים, מחד,   כיתהלי  "שער"מובילה  בתחום זה    -  הצעות ומכרזיםוהכנת  ניהול   •

  מאידך. ,ומערכותומסייעת בהכנת מסמכי מכרזים לרכש שירותים 

, או להתמקד בסיוע נקודתי במקומות בהם ]End to End[לקצה -מקצה פעילויות להובילהחברה יכולה  התחומים אלב

  הלקוח זקוק לתמיכה, סיוע או תגבור.

, ובעיקר כאלה System of Systemsהערך המוסף של "שער" בא לידי ביטוי משמעותי בפרוייקטים גדולים ובפרוייקטי 

 בהם קיים שילוב של מורכבות הנדסית רבה ואתגרים ניהוליים.

ה הבונה גשר בין עולם ניהול הפרוייקטים לעולם הנדסת המערכות. שילוב ז - ה מערכתיתיראי חרתה על דגלה  “שער”

וממקסמת את סיכויי ההצלחה של  הניהוללהיבטי  ההנדסההמחברת את היבטי  מערכתית-תפיסה הוליסטיתמבטיח 

 הפרוייקט. 

י תהליכבוההבנה המעמיקה  “שער”יה האסטרטגית של צוות יהרא מורכב ממהנדסים בכירים ומנוסים בלבד.  "שער"צוות 

  ובהיבטי ארגון ושיטות, תורמים תרומה משמעותית ללקוחות החברה. מערכותהנדסת ניהול פרויקטים ו

. חיסכון במשאבים ארגונייםכמו גם  ,שיפור בסיכויי ההתמודדות במכרזיםכוללות  "שער"התועלות המובטחות ללקוחות 

וניהולן ההצעות  כתיבתייעול ושיפור תהליך השגת סדורים ל תהליכיםביישום שיטתי של  יההחברה פועלת לצד לקוחות

 לניהול מכרזים. ומוכחות תוך יישום שיטות מתקדמות זאת אופטימלי,  באופן

כמו גם  לוחות הזמניםשל תכנון קפדני , כתוצאה מ יםעמידה ביעדי הפרוייקט הגדלת הסיכוי ללתורמים  “שער”שירותי 

 ., וגם במהלך ביצוע הפרויקטמכרזב כחלק מהכנת ההצעה גם – זיהוי מוקדם וטיפול בסיכוני הפרוייקט מ 

"שער" מאפשרת ללקוחותיה לנהל את הפרוייקטים "בראש שקט", להתעמק בהתמודדות עם הבעיות ההנדסיות והטכניות 

 בעוד "שער" מסייעת בהתמודדות עם האתגרים הניהוליים הנלווים. -

 הפעילות המרכזיים של "שער". ברושור תמציתי המתאר את תחומי בעמודים הבאים מובא 
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 ניהול מענה למכרזים והכנת הצעותתחום 
מענים למכרזים ממשלתיים הצעות ול"שער" ניסיון מצטבר רב שנים בהכנת 

וצבאיים ממדינות בכל רחבי העולם [ישראל, ארה"ב, גרמניה, קנדה, צרפת, 
החברה פועלת ועוד];  , קניההולנד, הודו, סינגפור, אוסטרליה, שבדיה, פינלנד

מכרזים מקומיים ובינלאומיים, משלב במתן סיוע ותמיכה בכתיבת הצעות ל
 ].Camera Readyגיבוש הקונספט ועד להגשה [

סיווג בטחוני מתאים לביצוע עבודות מסווגות; בעל  ”שער“צוות המומחים של 
במגבלות ביטחון מידע, יכולה העבודה להתבצע באתר הלקוח ו/או במשרדי 

 .”שער“

שירותי החברה כוללים את ניהול ההצעה והובלתה, תוך יישום טכניקות מוכחות 
 להנעת התהליך והגעה לקו הגמר במועד, כגון:

 , לרבות ניהול תקציב דפים[Storyboard]] ורקע לכתיבה Outlineהכנת מתווה [ •

 של ההצעה  הכנה וניהול של לוח זמנים להכנת ההצעה, חלוקת משימות ו"קימבוץ" שוטף •

 , ניהול סיכונים ועודWBS ,Ganttעץ מערכת,  –הכנת התשתיות הניהוליות הנדרשות  •

  Compliance Matrixכתיבת הפרקים הניהוליים והטכניים והפיכתם למסמך אחוד וקוהרנטי, לרבות הקמת  •

 ועוד ILS ,QA ,RAMS ,LCC –הלוגיסטי ההנדסי והמענה סיוע בכתיבת המענה  •

 סיוע באיסוף העלויות לצורכי תמחור, לרבות ניתוח הסיכונים וחישוב תוחלת הסיכון כבסיס לתמחור •

  Stand Upות סטטוס ודיוני הובלת ישיב •

 [Red Team]ריכוז והובלת "צוות אדום"  •

 תכנון, בקרה וניהול פרוייקטיםתחום 
, ניהול פרוייקטיםתחומי תכנון, בקרה ומגוון שירותי יישום במציעה  ”שער“

מנהל   ןמעמידה לימי ”שער“. סיכוניםניהול וניהול לוחות זמנים בדגש על 
מנוסה, המסייע לצוות הפרוייקט בהקמת תשתיות ניהול  PMOהפרוייקט 

פעילות זו  הפרוייקט ומתחזק תשתיות אלה לאורך מחזור חיי הפרוייקט.
 תכלול, בין השאר:

ניתוח וגיבוש תכולת העבודה בפרוייקט וביטויה בצורת תרשים  •
WBS [לעיתים יחד עם עץ מערכת] מפורט  

 WBS -וססת על הבניית תוכנית עבודה מפורטת [לו"ז] המב •

 ומותאם למערכות המידע של החברה  WBS -בניית תקציב מפורט המבוסס על ה •

מיפוי וניהול ההתחייבויות החוזיות בפרוייקט ותמיכה משפטית [הן התחייבויות החברה מול הלקוח, והן  •
 התחייבויות קב"מ מול החברה]

הפרוייקט, לרבות בקרת לוחות זמנים, בקרה תקציבית ומעקב ביצוע מעקב ובקרה שוטפים, לאורך מחזור חיי  •
 אחר ההתחייבויות החוזיות בפרוייקט

 [הגדרת תכולת העבודה] ומפרטי דרישות טכניים  SOWניתוח והגדרת דרישות מקבלנים והכנת מסמכי  •

 וכו' תקופתייםת , סיוע בכתיבת מסמכים הנדסיים, דוחווכיו"ב] PMP, RMP[ לפרוייקטכניות ניהוליות ותכתיבת  •

 [Action Items]סיוע למנהל הפרוייקט במטלות הניהול השונות, לרבות ניהול מטלות ומשימות  •
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 ניהול סיכוניםתחום 
הינה אחת החברות המנוסות והמקצועיות ביותר בישראל בכל  ”שער“

הנוגע להקמה והובלה של תהליכי ניהול סיכונים בפרוייקטים, ובפרוייקטי 
 בינוי ותשתיות בפרט; השירות המוצע כוללים:

התאמת המתודולוגיה הגנרית לניהול סיכונים לארגון ולסוג  •
 הפרוייקטים בו

 לרבות:הובלת תהליכי ניהול הסיכונים,  •

o זיהוי ומיפוי הסיכונים 

o ניתוח והערכת הסיכונים 

o קביעת סדרי עדיפות לטיפול בסיכונים העיקריים 

o בניית תוכניות הפחתה והתמודדות 

o מעקב ובקרה שוטפים לאורך מחזור חיי הפרוייקט 

לו הערכת הסיכונים מבוצעת הן בשיטה האיכותית והן בשיטה הכמותית, וכוללת הרצת סימולציות מונטה קר •
 לקבלת התוחלת הכספית של סיכוני הפרוייקט, כמו גם התוחלת למועד סיום הפרוייקט 

מעמידה לרשות לקוחותיה כלי ממוחשב לניהול הסיכונים ולתיעוד מחזור חייהם, כמו גם כלי סטטיסטי  ”שער“ •
 [Risk@]מתקדם להרצת סימולציות מונטה קרלו 

 

 יישום והטמעת שיטות וכלים לניהול פרוייקטים
פרוייקטים, יישום לניהול  ותמתודולוגית התאממציעה שירותי הגדרה ו ”שער“

והטמעת שיטות וכלים לתכנון ובקרת פרוייקטים, והקמת משרדי ניהול 
, תוך התאמתם למבנה הארגוני ולתפיסה הניהולית של PMO –פרוייקטים 

 לרבות:החברה, 

הגדרת תהליכי ניהול, תכנון ובקרת פרוייקטים ותיעודם במסגרת  •
 מסמכי מתודולוגיה ארגוניים

, תוכניות עבודה, WBSניהול [התשתיות אחידות לתבניות  כנתה •
 סיכונים ועוד]תקציב, 

  PMP, RMP[ לפרוייקטיםניהוליות התכניות כתיבת מסמכי תבנית ל •
 וכיו"ב]

 ניתוח צורכי המידע, כתיבת מסמכי דרישות ליישום מערכות מידע לניהול פרוייקטים וליווי יישומן •

 שרתו והכנסתו לתפקיד עד למצב של עצמאות מקצועית, הכPMO, לרבות הצבת איש PMOהקמת והטמעת  •

  פרוייקטיםיישום והטמעת כלים ארגוניים לניהול  •
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 1מדגם לקוחות ופרוייקטים

 ] 2017 -סיוע בהכנת מענים למכרזים לפיתוח, ייצור, אינטגרציה ואספקה של מערכות צבאיות [מ -אלביט/אלישרא  •
 ] 2018סיוע בהכנת מענה למכרז לאספקת מערכת צילום לוויינית למדינה באסיה [ – אלביט/אלאופ •
סיוע בהכנת מענים לשורת מכרזים מקומיים ובינלאומיים לפיתוח, ייצור, אינטגרציה ואספקה של מערכות  – אלביט/מל"ט •

 ] 2008 -צבאיות מסוגים שונים [מ
 ]2009-2010הקמת מרכז הצעות חטיבתי המיועד לסטנדרטיזציה וייעול תהליך הכנת הצעות [ - אלביט/מל"ט •
סיוע בהכנת מענים לשורת מכרזים מקומיים ובינלאומיים לפיתוח, ייצור, אינטגרציה ואספקה של מערכות צבאיות  – ע"א ת •

 ] 2004 -[מ אלתא , מל"מ, רמת"א, מל"ט –, בחטיבות ובמפעלים שונים בתע"א ניםמסוגים שו
סיוע בהכנת מענים לשורת מכרזים מקומיים ובינלאומיים לפיתוח, ייצור, אינטגרציה ואספקה של מערכות  – תעש מערכות  •

 ]2007-2017צבאיות מסוגים שונים [
• RTNC –  סיוע בהכנת מענה למכרז לפרויקטTurnkey   בתחוםHLS ] 2018-2019למדינה באפריקה [ 
 ] 2011 -סיוע בהכנת מענים למספר מכרזים בינלאומיים לפיתוח, ייצור, אינטגרציה ואספקה של מערכות ל"א [מ - נטליין  •
של מכרזים פרוייקטליים לרוחב החברה, ובכלל זה   עשרות רבותל RFP -ו SOWכתיבת מסמכי התקשרות,  - לוג'יק •

 ] 2007-2013כיבי הנדסה אזרחית ותשתית, ועוד [דיסציפלינריות בתחום הגילוי, ההתראה והאבטחה, מר-מערכות מולטי
מעובדי   250 -בניית תשתית מתודולוגית לניהול מחזור חיי פרוייקט; הובלת תהליכי הדרכה לניהול פרוייקטים לכ - לוג'יק •

   ]2009-2013החברה [שבעה קורסים] [
עבור חברת החשמל [מטעם קבוצה שכללה את מלם מערכות,    Smart Gridסיוע בהכנת מענה למכרז  – חברת החשמל •

 ] 2012סימנס ואלביט] [
 ניהול הלו"ז וניהול סיכונים בפרויקט "אופק רחב", משלב המכרז ואילך [במסגרת פרויקטי שוהם] – צה"ל/משהב"ט •
בנייה והטמעת מתודולוגיה לניהול סיכונים; הובלת תהליכי ניהול הסיכונים במרבית הפרוייקטים של החברה  –  נת"ע •

], לרבות כל פרוייקטי הקו האדום, הקו הסגול, הקו הירוק, הקו הצהוב 2011 -המקימה את רשת הרכבת הקלה בגוש דן [מ
 ומרכז הבקרה המטרופוליני

תהליכי ניהול סיכונים בפרויקטים המרכזיים של החברה, לרבות פרויקט "הנתיבים המהירים", הובלת  – נתיבי איילון  •
 ] 2018 -דן" ועוד [מ-"אופני

], ובהם חיבור 2007-2011הובלת תהליכי ניהול סיכונים במספר רב של מגה פרוייקטים בתחום התשתיות [ – מקורות •
ת הארצית, חיבור מתפיל שורק למערכת הארצית, הקמת מאגר מתפיל חדרה למוביל הארצי, חיבור מתפיל אשדוד למערכ

 חפץ חיים, הקמת מתקן ההתפלה להט, ועוד
 ] 2012 -מ[ ים בנתב"ג ובנמלי תעופה אחריםפרוייקטשורת הובלת ניהול הסיכונים ב – רשות שדות התעופה •
 ] 2015 -נתב"ג [מהרכבת והמערך המסילתי בניהול סיכונים בפרוייקט הרחבת תחנת ניהול לו"ז ו – רכבת ישראל •

 
 בוצעה דרך חברות אחרות עם הלקוח "שער", כאשר ההתקשרות   צוותחלק מן העבודות המפורטות כאן בוצעו והובלו ע"י  1
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