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 ורוניקה קולצ'ין ודיאנה קרפל

המסעדה מציעה חוויית  אוונגרד היא מסעדת בשרים ששוכנת ברמת החייל.  -מוטיבציה לפרויקט .1
שותפים  4למסעדה  בילוי משולבת פאב, צפייה במשחקי ספורט, אוכל אמריקאי ואלכוהול משובח.

הלקוח של הפרויקט הם מנהלי מסעדת  מנהלים )כאשר אחד מהם הינו שותף עסקי(.עסקיים, ושני 
אוונגרד המשוכנעים שרווחי המסעדה נמוכים מהמצופה. כמו כן, הם בטוחים שישנם תהליכים שונים 
במסעדה שניתן לשנות או לשפר על ידי תהליך בקרה. הצורך בפרויקט הגמר התעורר בשל אי שביעות 

ים מתפעול המסעדה, וזאת למרות ששיפרו ושינו תהליכים שונים, אך חשים שהגיעו הרצון של המנהל
הצפויה מהפרויקט הינה זיהוי מקור הבעיות  לתם בהתמודדות עם הבעיות. התרומהלקצה יכו

. בעיות אלובוהעלאת פתרונות אפשריים עם התמודדות  עדה בתחומים שונים שייחקרוהקיימות במס
מכלל ההכנסות של המסעדה, הערך המוסף של מנהלי  10%פי המסעדה הם הרווחים של מנהלי ושות

המסעדה הוא עליה באחוזים של הרווח. כמו כן, שיפור תהליכי המסעדה יעלה את שביעות רצונם של 
 הלקוחות.

 
מסקירת הספרות עולה, כי חשוב להתמקד במספר מצומצם של מדדים. היכולת של  -סקירת ספרות .2

הארגון לאתר ולהתמקד במדדים אלה ולשנותם בהתאם לצרכים המשתנים עם הזמן, משפיעה 
(. כדי לעשות שימוש מושכל בכל מדד, יש 1994מהותית על אפקטיביות הבקרה הארגונית )קאמפ, 

. מעקב מתמיד אחר (schneier, 1997)ייחוס להשוואת הביצוע לקבוע עבורו תקן המשמש כנקודת 
רמת הביצוע של כל תחנת עבודה בנפרד, יאפשר את איתורה המוקדם של היווצרות תקלה מקומית 

 (.1987לפני שהשפעתה תתגלה ברמת התהליך כולו )ש. גלוברזון, 
 
 

ם לעובדים וללקוחות על ידי איסוף מידע בעזרת שאלוני תתבצע מטרות הפרויקט השגת -מתודולוגיה .3
תצפיות מגוונות ורבות על כל תהליכי המסעדה. ניסוח מדדי ביצוע, תקינה, על מנת לזהות המסעדה ו

ספרות. העל ידי מנהלי המסעדה, עובדיה, לקוחותיה, האינטרנט ו וחריגות. מקורות הנתונים יינתנ
מנים, סעדה ועובדי המסעדה: עובדי המטבח, מלצרים, ברהיא לקוחות המ הנבדקת ההאוכלוסיי

הנתונים שהתקבלו בתצפיות מארחות והמנהלים. בעזרת כלים סטטיסטיים יבוצע ניתוח השאלונים ו
 עם מדידות מדויקות.

 
 

שאלון שנעשו במסעדה ו תצפיות ,מנהלי המסעדההקיים אצל מידע לקוחים מהביצוע מדדי   -ממצאים .4

הממצאים ניתן ללמוד כי , ומתוך SPSS. לאחר עיבוד השאלון בתוכנת ה ללקוחות המסעדה שהופץ
ממדדי הביצוע המסעדה לא עומדת בתקן. הסיבות לכך יכולות להיות: תחלופת עובדים גבוהה, בחלק 

יש להתמקד במדדי הביצוע הסוטים  חוסר הכשרה מתאים לעובדים, חוסר תקציב למסעדה ועוד.
האם נותני  לדוגמה, ר הכשלים המביאים לרווחים מועטים.ית על מנת למצוא את מקומהתקן משמעות

בסטיית  5מתוך  2.54ממוצע דירוגים של  לפי תוצאות השאלון התקבל דע?השירות מיומנים ובעלי י
 זהו מדד מתוך רבים הנתון לשיפור., אשר מעיד על כשל כלשהו בנושא, 0.89תקן של 

 
 

בעזרת תצפיות על התהליכים התחלתיות של הפרויקט, ההממצאים תואמים לציפיות   -סיכום .5
להצביע לגבי מצב המסעדה ווע ניתן לראות תמונה מדוייקת השונים של המסעדה ובדיקת מדדי הביצ

הניתנים ליישום פתרונות אפשריים  ל נקודות חולשה. בהתאם לאותן נקודות בעיתיות מוצעיםע
 תדמיתית בטווח הקרוב ובטווח הרחוק.כלכלית ומצב המסעדה  ושיפור

 
 


