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בקרת תהליכי תפעול ולוגיסטיקה בניהול 

 מסעדה
 אריק שדה' פרופ: מנחה אקדמי ין ודיאנה קרפל'ורוניקה קולצ: מציגים

צפייה , המסעדה מציעה חוויית בילוי משולבת פאב.  היא מסעדת בשרים ששוכנת ברמת החיילאוונגרד  -הארגון

כאשר אחד מהם הינו  )מנהלים עסקיים ושני שותפים  4למסעדה . אוכל אמריקאי ואלכוהול משובח, במשחקי ספורט

 .אוונגרדמנהלי מסעדת הוא של הפרויקט הלקוח (. עסקישותף 

 

 הצורך בפרויקט הגמר התעורר בשל אי שביעות -מוטיבציה

 זאת למרות ששיפרו, הרצון של המנהלים מתפעול המסעדה

 אך חשים שהגיעו לקצה יכולתם, ושינו תהליכים שונים

 מנהלי המסעדה משוכנעים שרווחי. בהתמודדות עם הבעיות

 המסעדה נמוכים מהמצופה ובטוחים שישנם תהליכים שונים

 .במסעדה שניתן לשנות או לשפר על ידי תהליך בקרה

 התרומה הצפויה מהפרויקט היא זיהוי מקור הבעיות

 הקיימות במסעדה בתחומים שונים שייחקרו והעלאת

 .פתרונות אפשריים עם התמודדות בבעיות אלו

השגת מטרות הפרויקט תתבצע  -מתודולוגיה

על ידי איסוף מידע בעזרת שאלונים לעובדים  

תצפיות מגוונות ורבות על  , וללקוחות המסעדה

וניסוח מדדי ביצוע , כל תהליכי המסעדה

מקורות . ותקינה על מנת לזהות חריגות

,  הנתונים יינתנו על ידי מנהלי המסעדה

האוכלוסייה הנבדקת היא  . לקוחותיה והספרות

בעזרת  . לקוחות המסעדה ועובדי המסעדה

כלים סטטיסטיים יבוצע ניתוח השאלונים  

והנתונים שהתקבלו בתצפיות עם מדידות 

 .מדויקות

 

 הבעיה המרכזית בפניה עומדת המסעדה -בעיה

 ישנן סיבות רבות. היא הרווחים הנמוכים שלה

 על מנת לקבוע מה. חלקן ידועות וחלקן לא, לכך

 הם הגורמים לרווחים הנמוכים במסעדת

 יש לעשות בקרת תהליכי תפעול" אוונגרד"

 .ולוגיסטיקה הקיימים במסעדה

ניתן ללמוד כי בחלק ממדדי הביצוע  , SPSSלאחר איסוף המידע ומתוך ניתוח הממצאים בתוכנת ה  -ממצאים

ולהם השפעה רבה על   50%ניתן לראות מספר קורלציות בעלות משקל כבד של מעל . המסעדה לא עומדת בתקן

בנוסף ניתן לראות אילו משתנים בדיוק  . מידת הצלחה של הארגון במידה ויחליט לשפר את המדדים הנוגעים בדבר

יש להתמקד במדדי  . משפיעים משמעותית על רווחי המסעדה כשמורידים שאלות בעלות קורלציה גבוהה מהבדיקה

 .הביצוע הסוטים מהתקן משמעותית על מנת למצוא את מקור הכשלים המביאים לרווחים מועטים

,  בעזרת ניתוח הנתונים באופן מעמיק -מסקנות

השוואה בין מדדי הביצוע לתקינה ושימוש  

בנתונים סטטיסטים כגון רגרסיות רבות 

ניתן לראות בצורה מדויקת מה , משתנים

משפיע על דעותיהם של לקוחות המסעדה  

ולהתמקד במדדים בעלי הפוטנציאל הגבוה  

בהתאם  . ביותר להביא לשיפור המצב הקיים

לאותן נקודות בעייתיות מוצעים פתרונות  

אפשריים הניתנים ליישום ושיפור מצב  

המסעדה כלכלית ותדמיתית בטווח הקרוב  

 .ובטווח הרחוק


