
 
 
 
 

                 
 
 
 
 

 7דו"ח – אפיון מערכת מידע לניהול רכבים ונהגים בסביבה צבאית  233פרויקט מספר 

 מגישות: ספיר הראל ואנה קגן                             מנחה: ד"ר ערן רובין 

כיום התפתחות הטכנולוגיה הינה אדירה ועל הצבא להתאים את עצמו, לפרוץ – מוטיבציה לפרויקט .1
קדימה וליהנות מיתרונותיה הרבות שהטכנולוגיה מציעה, אך יחד עם זאת כי על צה"ל לנקוט במשני 

מחלקת הרכב אמונה על משימות רבות של יחידות שונות בצה"ל הן  זהירות עקב ביטחון המידע.
רה והן בחירום ובנוסף למשימות אלו, קיימים גם תהליכי תיעוד נתונים לצורך התפקוד השוטף בשג

של המחלקה, הדרכות ושמירה על הבטיחות.לשם ניהול נכון ובקרה אודות הנעשה במחלקת הרכב 
הנתונים השונים, תבצע אינטגרציה בין מערכות  הוחלט על הקמת מערכת מידע שתרכז את כלל 

    ילוח וניתוח של נתונים.ותאפשר גם פ
  

בטכנולוגיה , יתרונות השימוש בחדשנותבמהלך הסקירה הספרותית חקרנו את  -סקירת ספרות .2
סטי וחשיבותו י, מאפייני המערך הלוגובמערכות לניהול צי רכב, חשיבות צי הרכב בארגון ומורכבותו

האם אכן קיים קשר בין  חקר זה ראינו לאחרושימוש בספקים חיצוניים. בצה"ל , היבטי בטיחות
 למחלקת הרכב.לבין הקמת מערכת מידע ממוחשבת אשר תסייע  תחומים השוניםה
 

 ותוצריו. הפרויקט על העבודה תהליך את להתוות כדי המים מפל במודל השתמשנו  -מתודולוגיה .3

    <אפיון -הערכת חלופות ובחירה<-<פירוט דרישות-<סקר ספרות-<חקר מצב קיים-ייזום המערכת       
 < ניתוח עלות תועלת.-מערכת

 סקירת במסגרת, בהמשךו SWOTאקדמיים כגון ניתוח  בכלים השתמשנו קיים מצב חקר במהלך
זיהינו תוכנות פוטנציאליות  לעבודה עבור ניהול צי רכב ובנוסף מומלצות שיטות סקרנו, הספרות

 כפתרון לבעיה.
 בארגון. מפקדים בכירים מול המתוכננת מהמערכת דרישות להגדרת בסיס היווה הנ׳׳ל המידע איסוף

 פיתוח כנגד מדף תוכנות: השונות החלופות בין להשוואה הקריטריונים לבניית בסיס היוו הדרישות

 ניגשנו לאפיון המערכת.  AHP החלופה המתאימה ע"פ בחירת לאחר לבסוף.עצמי

 

 .בארגון כזו מערכת ישום על ההשקעה החזר את לבדוק בכדי תועלת-עלות ניתוח ערכנו -ממצאים   .4
 תועלות כמותיות :

 
אירועי בטיחות לרבעון. אירועי בטיחות אלה  56מדד זה עומד כיום על  -מספר אירועי הבטיחות

ידע צפויה פוגעים במשאבים, בכלי רכב, במשימות הרצויות והכי חשוב בחיי חיילנו. כניסת מערכת המ
                                         .                                                                                                                            10%-לשפר את המדדים בכ

היוותה קושי רב , כיום במצב ניתהיד בצורה תיעוד הנתונים מדידת -זמן עבודה לצורך תיעוד נתונים
בעבודה במחלקות הרכב הן מבחינת סרבול והן מבחינת זמן, כאשר קציני רכב רבים ענו כי זמן רב 

מזמנם.לאחר הטמעת המערכת נבצע שאלון  60% -מזמנם מקדישים לצורך תיעוד ידני של נתונים, כ
תשקף חלק  50%נים. ירידה ל חוזר ובו נשאל את קציני הרכב האם חל שיפור בזמן תיעוד הנתו

                           מהצלחת המערכת.
מהרכבים אינם  20% בו מצב מתאר, אחוז 80 על כיום עומד זה מדד-עמידה בזמני טיפולים לרכב

וזאת ע"י  95%המערכת צפויה להעלות את הרף ל  מטופלים בזמן, דבר המהווה סכנת חיי אדם.כניסה
 שהשפעת ההנחה התראות שהמערכת תאפשר ובקרה אדוקה יותר אודות טיפולי הרכבים וזאת תחת

 היעד. בזמני את העמידה לשפר עשויה המערכת
 -איכותיים מדדים

 
ין הרכב העבודה עם מערכת ריכוזית אחת לעומת מספר רב של מערכות, תקל על קצ -מערכות צמצום

 .בעבודה השוטפת ותאפשר לו להוציא דו"חות בצורה כוללנית
בעת תיעוד אירועי הבטיחות המערכת מתעדת עבור כל אירוע לקחים ותובנות להמשך  -הפקת לקחים

ומכאן ניתן למנוע מקציני הרכב לחזור על טעויות חוזרות ולקבל החלטות שקולות ונבונות לגבי 
 משימות עתידיות. 

קצין הרכב עובד עם מסמכים וקבצים רבים הן ידניים והן , כיום במצב -הידע הגישה לשיתוףשיפור 
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ממוחשבים, כאשר החיפוש אודות המסמך או הפורמט הרצוי הינו קשה ולעיתים בלתי אפשרית, 
 לעומת זאת במערכת ניתן יהיה לבצע חיפוש ע"פ הפרמטר המתאים.

מערכת המידע החדשה מהווה מערכת ריכוזית כי  כחלק מתובנות הממצאים ניתן ללמוד–סיכום  .5
המאפשרת תיעוד נתונים מלא, ניתוח נתונים, עוזרת לבקרה שוטפת של תהליכים במחלקה, מאפשרת  

 ניהול סיכונים ובכך מסייעת למחלקת הרכב בניהול נכון ויעיל של המחלקה.

 


