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בניית אמצעי למדידת רווחיות פרויקט בחברת שירותים
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מוטיבציה

סיכום

ארגון בלאט לפידות נותן שירותי איפיון, 
 Salesforce – פיתוח ויישום מערכת

CRM & Sales, מבנה הארגון 
מטריציוני ועבודתו פרויקטאלית. 

הבעיה המהותית בניהול כלל 
הפרויקטים היא חוסר היכולת לבדוק 

ולעקוב אחר רווחיות פרויקטאלית בכל 
רגע נתון החל מתמחור הפרויקט, דרך 

שיפור הרווחיות ע"י הקצאת עובדים 
בצורה יעילה ועד סיכום הרווחיות בסוף 

הפרויקט.

ממצאים

תחילת הפרויקט וסקירת הספרות הראו שלטובת חישוב רווחיות הפרויקט יש צורך בנתונים שלא קיימים במערכת 
הארגון ואינם נצברים כלל בשגרת הניהול של מנהלי הפרויקט.

בקרה אפקטיבית היא מעקב אחר יחידות קטנות יותר של שעות ולא אחר יחידה אחת גדולה של כל הפרויקט, 
התייחסות לסוג הפרויקט "זמן וחומר" אל מול "מחיר קבוע". 

בקרת רווחיות בחברת שירותים איננה פשוטה ויש שינויים יומיומיים עקב עבודה דינאמית ומורכבת, כל עובד מתוגמל 
בצורה שונה וכך צריכה להיות גם ההכנסה. 

בניית אמצעי למדידת רווחיות ברמה 
פרויקטאלית

•  ייבחנו שינויים ברווחיות מתחילת  
  הפרויקט (Base Line), לאורך משך 

  חיי הפרויקט.
•  חישוב הרווחיות יהיה בהתאם לסוג 
  הפרויקט ובפרויקט מסוג זמן וחומר 

  רווחיות בפועל בפרויקט מסוג מחיר קבוע 
  רווחיות מוערכת לפי מגמת התקדמות.
•  תבוצע אינטגרציה למערכת ניהול 

  שעות עבודה.
•  האמצעי יבצע בקרת שינויים ברווחיות. 

©PMBOK - תכנית לניהול עלויות הפרויקט 

המכילה תכנון של שלושה תהליכים:
1.  אמידת עלויות
2.  קביעת תקציב
3.  בקרת עלויות

תהליך זה ניתן ליישם בכלים ושיטות 
שונים, השיטה המוכרת והיעילה ביותר 

היא שיטת ניהול ערך מזוכה 
 "EVM – Earned Value Management"

שיטת ניהול המשלבת בתוכה ניהול תכולה, 
לוח זמנים ומשאבים ומודדת בצורה 

אוביקטיבית של ביצועי הפרויקט 
והתקדמותו. 

מתודולוגיהמטרת הפרויקט

איפיון מודל רווחיות הפרויקטים הינו מאתגר ודורש...
•  שינוי נהלי עבודה.

•  שינוי הרגלי ניהול קיימים של מנהלי הפרויקטים שהביאו פרויקטים בעלי סיכוי הצלחה גבוהים ורווחיות נמוכה.
•  התייחסות לשוני בין פרויקטי "עלות קבועה" לבין "זמן וחומר".

•  התייחסות לעבודה בסביבה דינאמית, סביבה שבה העובד לא תמיד יודע על איזה פרויקט יעבוד ביום למחרת.
•  בקרה ברמה יומית לאור העובדה שההכנסה מגיעה משעות עבודה. 

לכן, איפיון המערכת לא היה רק מעקב על המספרים ובחירת השיטה הנכונה והמתאימה ביותר לחישוב, אלא גם 
בניית תהליכים ארגוניים "בריאים" לארגון, אשר יניבו בקרה נכונה ופרויקטים יעילים. 


