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 חן כהן

  -. מוטיבציה לפרויקט  2
 & Salesforce – CRMתים, אשר מאפיינת, מיישמת ומפתחת מערכת ארגון בלאט לפידות הינה חברת שירו

Sales הארגון בעל מבנה מטריציוני ועבודתו מבוצעת במתכונת פרויקטים. בעבודה זו בחרתי לעסוק בבעיה ,
מהותית שיש לארגון והיא בדיקת ומעקב רווחיות הפרויקטים בכל רגע נתון, מתמחור הפרויקט, מעקב 

 ת עובדים בצורה יעילה ועד לסיכום הסופי של הרווחיות בסוף הפרויקט.הרווחיות ע"י הקצא
רווחיות זו מעניינת את כל גורמי ההנהלה, מדירקטוריון החברה )במגה פרויקטים(, מנכ"ל החברה, סמנכ"ל 

הצורך לשפר את תפעול )אשר נמדד על רווחיות חודשית( ובעיקר סמנכ"ל הכספים אשר חלק מסדר יומה הוא 
 .ות ולבקר את ההוצאותהרווחי

 -. סקירת ספרות 1
במסגרת סקר הספרות סקרתי את הנושאים הקשורים ברווחיות פרויקטאלית, מהי חברת שירות בתחום 

הטכנולוגי, חשיבות הבקרה בחברת שירותים, ניהול פרויקטים, הצלחה/כישלון של פרויקט, ניהול עלויות לפי 
ה בתחום רווחיות הפרויקטים. המסקנות אליהן הגעתי הן , תהליך הבקרה וחשיבותי ובקר©PMBOK -ה 

שמודל ניהול השירותים הופך בשנים האחרונות לדרך סטנדרטית של יישומים המסופקים ללקוח יחד עם זאת 
ביעילות, עובדי השירות אינם מתמקדים מעט מאוד ארגוני שרות בתחום הטכנולוגי מספקים את שירותם 

את הם מועמסים יתר על המידה בכמויות הולכות וגדלות של משימות בעבודתם המקצועית, במקום ז
עקב כך הצלחת הפרויקטים אינה רבה  ניהוליות, בעיות טכנולוגיות ועומסי עבודה שאינם מנוהלים כמו שצריך.

גם מבעיית יעילות המוזכרת לעיל וגם מבחינת הוצאות מרובות וחריגות תקציביות, בשל כך רווחיות ירודה. כל 
שילוב של מדדי עלויות עם ההכנה מביא לכך שיש לנהל פרויקט עם יד על הדופק בכל שלבי הפרויקט.  זה

הצפויה מפרויקט יכולה לאמוד באופן יומיומי את רווחיות הפרויקט ויכולה להתריע עבור סמנכ"ל הכספים 
כל כשלון, לכמת והנהלת החברה היכן עומדת החברה מבחינת הצלחה עסקית ולתת את הדעת והמענה עבור 

 .אותו ולהפיק לקחים
  -. מתודולוגיה 3

PMBOK© -   אמידת עלויות, קביעת  –תכנית לניהול עלויות הפרויקט המכילה תכנון של שלושה תהליכים
השיטה המוכרת והיעילה ביותר היא , תקציב ובקרת עלויות. תהליך זה ניתן ליישם בכמה כלים ושיטות שונות

שיטת ניהול המשלבת בתוכה ניהול  -" EVM – Earned Value Management" שיטת ניהול ערך מזוכה
זו מביאה  שיטהתכולה, לוח זמנים ומשאבים ומודדת אובייקטיביות של ביצועי הפרויקט והתקדמותו. 

אחוז ביצוע אל מול עלותו, הרי בסופו של יום לא נרצה עלות  הפרויקטאינדקטורים ברמה מספרית היכן עומד 
 קט שאינה שוות ערך לביצועו.של פרוי

  -. ממצאים 4
כאשר התחלתי את הפרויקט וסקרתי את הספרות הרלוונטית נוכחתי לדעת שלפני שאני מתחילה לחשב 

רווחיות פרויקטאלית יש לי צורך בנתונים על הפרויקט שלא קיימים במערכת או בכלל לא נמצאים בשגרת 
וצעת בארגון רק מול "בנק" של שעות אחד, שלפעמים מונה הניהול של מנהלי הפרויקט. בקרת הפרויקט מב

אלפי שעות עבודה ואין חלוקה לחבילות עבודה קטנות יותר. על מנת שבקרה תהיה אפקטיבית יש צורך במעקב 
 אחר יחידות קטנות יותר של שעות ולא יחידה אחת גדולה של כל הפרויקט.

ויים יומיומיים עקב עבודה דינאמית ומורכבת, כל עובד בקרת רווחיות בחברת שירותים איננה פשוטה ויש שינ
מתוגמל בצורה שונה וכך צריכה להיות גם ההכנסה בהתאם. לכן, מעבר לכך שיש צורך בבקרת הרווחיות, יש 

בקרה לכך שהקצאת עובד בכיר על פרויקט במקום  –צורך בבקרה על הקצאת העובדים לפרויקטים השונים 
 עיקר, צריכה להילקח בחשבון אל מול תקציבי שעות בפועל. עובד זוטר, במצבי חירום ב

  -. סיכום 5
איפיון מודל רווחיות הפרויקטים לא היה פשוט, הוא דרש שינוי נהלי עבודה ושינוי הרגלי ניהול ישנים של 

מנהלי הפרויקטים שהביאו פרויקטים בעלי הצלחה גבוהה לרווחיות נמוכה עקב חוסר התשומת לב של מנהל 
 יקט להקצאה נכונה של המשאב.הפרו

עבודה בסביבה דינאמית, סביבה שבה העובד לא תמיד יודע על איזה פרויקט יעבוד ביום למחרת מביאה 
לתכנון משאבים לקוי וכך גם לרווחיות ירודה. בנוסף, הכנסה משעות עבודה הינה דבר המצריך בקרה מתמדת 

 יש לעשות. ברמה יומיות על כיבוי שריפות ושינויים מיידיים ש
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.
 


