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 מאור אלון ועידן גרנך 

 תמחור פרויקטים הינו בעל חשיבות רבה בענף בו קיימים מכרזים. -. מוטיבציה לפרויקט 1
 נתקלה במספר קשיים כאשר  הציעה מועמדותה במכרזים. לאחרונה חברת אלתא

לאור עובדה זו, פנינו לתחום ניהול פרויקטים בחברה על מנת להסיק היכן קיימות הבעיות בהן אלתא 
 מתמודדת בתחום התמחור.

 הבעיות שהוצפו הינן בנושא הערכה ראשונית למחיר גולמי עוד בשלב הצעת המחיר.
ות הנקודתיות שצצו במהלך ניתוח מצב קיים בחברה ומטרתו לאפשר ליחידות הפרויקט עוסק בפתרון הבעי

 השונות באלתא להעריך עלות ראשונית לפרויקט ע"פ נתוני עבר ללא פנייה לספקים ולמחלקות הייצור.
 
 בסקירה הספרותית אנו עסקנו בהבנת מודלי התמחור הקיימים והנפוצים. -סקירת ספרות . 2

 BottomUp /TopDownמאפשרות לתמחר פרויקטים ובד"כ גישות אלו נוקטות עמדת  קיימות גישות שונות ה
 כאשר השונות העיקרית הינה האם המחיר נקבע ע"י כוחות השוק או ע"י צבירת העלויות לביצוע הפרויקט. 

חברות צולחות את אתגר התמחור באמצעות טכניקות חישוביות שונות: טכניקות סטטיסטיות להערכה, 
 ליניארית, חישוב מקדמי עלות, היסטוריית עלויות, אנלוגיה ועוד.רגרסיה 

בהתחשב בכל השיטות לעיל, חשוב לציין כי שיקול דעת המתמחר/הנהלת החברה הינם הכרחיים על סמך 
ניתוח הסביבה החיצונית וזאת בכדי להגיע למחיר אטרקטיבי אשר יאפשר לחברה לזכות במכרז ולקיים 

 רווחיות בו זמנית.
 
  - מתודולוגיה .3

o איסוף נתונים וחקר מצב קיים בחברת אלתא 
o פגישות עם מנהלי פרויקטים בחברה ועם ר' תחום ניהול פרויקטים על מנת להציף בעיות 
o  סקירת מודלי תמחיר ומאפייניהם -סקר ספרות בתחום התמחור 
o  איסוף נתונים כמותיים: נתוני פרויקטים ועלויותיהם, נתוני פריטי רכש, נתוני פריטי ייצור,  שליפת

 .SQLושאילתות  SAPדוחות 
o זיהוי הגורמים העיקריים המשפיעים על תמחור הפרויקטים 
o ניתוח הנתונים ומציאת פתרונות לבעיות שצפו 
o שימוש בכלים סטטיסטיים וכלי להצגת תרשים תהליך 
o ון הבעיות שצפו בעזרת המסקנות שעלו לאור הניתוח הכמותיפתר 

 
 - . ממצאים4

o השיטות הקיימות להערכת פריטי רכש וייצור אינן מדויקות ואף קיימת סטייה גדולה מן המחיר בפועל 
o  פריטי הייצור מחושבים בשעות עבודה על פי כרטיסי שיטה שאינם מדויקים ולכן בפועל עלות הייצור

 גבוהה יותר.
o שיטה הקיימת עבור פריטי ייצור הינה שיטה המחייבת חישוב ידני וסזיפיה 
o  מעלות המכר בממוצע 6%..5פריטי רכש מהווים 
o  פיתחנו שיטת תמחור פריטי רכש חדשה המבצעת שימוש בסטיית תקן, אשר מתחשבת בכמויות

ה הישנה בממוצע(. לעומת השיט 22%ומשפרת באופן משמעותי את דיוק המחיר לפריט)שיפור של 
 אשר התבססה על תמחור פריט לפי מחיר מינימום,מקסימום או ממוצע.

o  אפיון תהליך תמחור פריטי ייצור אשר ביצענו במידה וימומש בחברה )נדרש פיתוח באמצעות מתכנת
SAP.יחסוך זמן רב לעובדי החברה וייתן את התוצאה הרצויה לחישוב מלא של כלל העלויות לפריט ) 

 
לך הסקירה הספרותית שלנו סקרנו מספר מודלי תמחור חשבונאיים אשר חשבנו כי נוכל במה -. סיכום 5

להגדיר מודל אשר יותאם לחברה שלנו, אך קשה היה להבין איך לקשר בין מודל תמחור שעוסק בכלל 
ההיבטים לבין התמחור הגולמי אשר אותו אנו רוצים לפתור, ולכן הבנו כי שימוש בכלים סטטיסטיים הוא 

 ר אפקטיבי ואף הביא אותנו לשיפור משמעותי בחישוב העלויות לעומת השיטה הקיימת בחברה.יות
ועל פי מידת  SAPשיטת תמחור פריטי הרכש באמצעות סטיית תקן אשר הצענו נמצאת בפיתוח על ידי מיישמי 

עבור פריטי  הצלחתה היא תיושם במפעלים נוספים בתעשייה אווירית הפועלים במסגרות פרויקטאליות. בנוסף
 ייצור אפיינו אלגוריתם אשר יחשב אותם בצורה אוטומטית ויחסוך זמן רב מהגורמים המתמחרים בפרויקט.

 
 



 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 תמחור הרכש והייצור בפרויקט
 ב"שנת תשע

 ר אמנון גונן"ד: מנחה אקדמי עידן וגרנךאלון מאור 

במהלך חקר מצב קיים התקבלה מסקנה עיקרית שיש להתמקד בתמחור 

 פריטי רכש וייצור

 פ מודל הסרת חריגים"פיתוח ובנייה של אפשרות תמחור פריטי רכש ע

ייעול התהליך וביצוע במערכת   –מידול ומיכון של תמחור פריטי ייצור 

 המידע באופן ממוכן

 במסגרת יישום המודל בוצעה השוואה אל מול המצב הקיים על מדגם של פריטים

 המודל יוצר תחושת בטחון בקרב אנשי התמחור ולכן קיים קיצור בזמני התמחור שכן

 אין צורך לבצע מעקב על כל שורה בתמחור הפרויקט   

 יצירת בסיס נתונים המכיל מחירים אודות מערכות שתומחרו בעבר   –מבט לעתיד 

 לשימוש בפרויקטים חוזרים   
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