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 תעסוקתי ןניסיו

 
 חטיבת הפיתוח, רכבת ישראלמנהל סיכונים ראשי של  כעת-2019

 

 ונהלי עבודה.מתודולוגיה מדיניות,  אסטרטגיה, כולל קביעת, בחטיבה( 100)יותר מ ל הפרויקטים הקמת מערך ניהול הסיכונים בכ 

 ניהול וניטור שוטף של עבודתם.פרויקטיםומנהלי ה קוויםהנחיה ועבודה שוטפת עם מנהלי ה , 

  קביעת כולל  -הפרויקטיםניהול ואינטגרציה של סקרי הסיכונים של כללKRIדיווחים תקופתיים להנהלה., אירועי כשל, ו 

  מבוססת  ייעודיתמערכת מידע וניהול הפיתוח של אפיוןSAP .לניהול הסיכונים הפרויקטליים 

 בחטיבת הפיתוחרגולציה ועמידה במעילות והונאות, , וידע סייברסיכוני  שלהבקרות על  פיקוח. 

  ההמשכיות העסקית פרויקטניהול (BCP) בחטיבת הפיתוח. 
 
 

2011-9201 PMO  רכבת ישראל, (₪ מיליארד 7)תקציב  פרויקט הקו המהיר לירושליםמינהלת ניהול סיכונים, במומחה 
 

 ניהול סיכונים: 

  עבודה נהליומדיניות אסטרטגיה,  קביעה וכתיבתניהול הסיכונים בפרויקט, כולל  מערךהקמה מאפס של. 

 ניהול וניטור שוטף של עבודתם.הפרויקטים יתתומנהלי הסיכונים של הפרויקטים מנהלי  עם שוטפתעבודה הנחיה ו , 

 להנהלה כולל דיווחים תקופתיים -כלל תתי הפרויקטיםהסיכונים של  סקריאינטגרציה של התנעה, ניהול ו. 

  ,הצפת בקרות מומלצות, קביעת אינדיקטורים לסיכון, ניתוח אירועי כשל והפקת לקחים.בחינת סיכונים חדשים 
 

 בקרה:

 כולל ניהול מנגנון מעקב משימות. -פונקציות ניהול הפרויקטכל תכניות עבודה מפורטות לשל  ועדכוןה, ניהול בניי 

 מול תכניות העבודה של כל תתי הפרויקטים. ואיכותלו"ז, תקציב מדדי ביצוע בקרה על עמידה ב 

  מטעם משרד התחבורה ומשרד האוצר. חברות הבקרהועדות ההיגוי וו ת החברה,הנהלל סטטוסדיווחי ניהול 
 

PTO :וסייבר 

  ניהול תהליך הPTO  מול חברתTuv Sud Rail  בתפקידם כISA –  מטעם משרד התחבורה.הפרויקט הסופית  ביקורתמבצעי 

 ואחריות על הטמעתם מול יחידת הסייבר ברכבת ישראל. לפרויקטסייבר כתיבת נהלי  -ממונה אבטחת סייבר בפרויקט 
 
 

 מנהל סיכונים תפעוליים, קבוצת הבינלאומי 2009-1120
 

 ניהול סיכונים ואירועי כשל: 

  תפעוליים בכל חברות קבוצת הבינלאומי)התממשות סיכונים( הקמה והנהגה של מערכת דיווח אירועי כשל. 

 תומכת מידעאפיון מערכת כולל  -יצירה ושכלול מתודולוגיית הדיווח של אירועי הכשל (Dynasec.) 

  תחזוקת דיווחי אירועי הכשל לפי הנחיות באזלII  בקרות בבנקלתהליכים, סיכונים וושיוכם. 

 ניתוח הנתונים שנאספו בעקבות אירועי הכשל והצפת ממצאים קריטיים והמלצות להנהלה. 
 

 ניהול יועצים חיצוניים:

  ניהול עובדיKPMG וסקירת דוחות. ישיבות עבודה. השתתפות בהבינלאומי בביצוע סקר הסיכונים הכללי בבנק 

  ההמשכיות העסקית פרויקטניהול (BCP)- הפרויקט בקרת לו"ז ותקציביועצים, כולל גורמי הבנק לבין ה בין סנכרון. 
 
 
 סומך חייקין KPMG, בכיר ניהול סיכוניםיועץ  7200-2009
 

 כגון:  ,במגוון חברות עבודות ועביצUBS ,ועוד.תמיר פישמן, צים, הבנק הבינלאומי, בנק איגוד, פייזר ישראל, , מנורה מבטחים 

  ,אוקסלי-הטמעת רגולציית סרבנסביקורת סיכונים בתהליכים עסקיים, וביקורת מערכות מידע (SOX) תהליכים חוצי ארגוןב. 

 והמלצות לשיפור וייעול ,סיכונים ובקרות , כתיבת נרטיבים, זיהויי עבודהניתוח תהליכ. 

 ומנהלים. מחלקות ארגון ושיטות, מערכות, גורמים מקצועיים קשר הדוק עם משתמשי 
 
 

 שפות וכלים

  
 שליטה שוטפת ברמת שפת אם הן בעברית והן באנגלית.

 VBA, UML, SQL, .Java, AutoCAD  כלי פיתוח:
 .Wordpress, Word, PowerPoint, Access, Excel, Visio, MS Project ,SAP :אופיס יישומי
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