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 אל גדסי ורן אשכנזי-בן

ע"י עיריית ראשון לציון  8811( בע"מ הוקמה בשנת החברה הכלכלית לראשון לציון )חכ"ר מוטיבציה לפרויקט. 1
ונמצאת בבעלות העירייה, החברה משמשת כזרוע הביצועית של העירייה והינה כתובת לייזמויות. חכ"ר עוסקת 

פרויקטים במקביל. כיום, אין  855-ל 05בפרויקטי פיתוח ובניה בראשל"צ, בכל רגע נתון החברה מנהלת בין 
נתונים התקציביים, נתוני הלו"ז, מעקב אחר אבני הדרך, ניהול הזדמנויות עסקיות, מערכת שמרכזת את כל ה

מכרזים, תמחור ועוד. מטרת הפרויקט היא אפיון של מערכת מידע ארגונית שתדע לרכז את כל נתוני התקציב, 
דים וע"י מעקב אחר תשלומים, חיזוי של הזדמנויות וכן תגרום בסופו של דבר להתייעלות וצמצום מצבת העוב

כך תוזיל את עלויות החברה, וגם תסייע לייצר הכנסות חדשות תוך מעקב אחר הביצוע בפועל בהשוואה 
 לתכנון.

( הן חבילות תוכנות ERP: Enterprise Resource Planningמערכות תכנון משאבים בארגון ) סקירת ספרות. 2
עוליים שונים, מסקר הספרות עלה כי אין המאפשרות לחברות אפשרות לראות בזמן אמת ולשלוט בהיבטים תפ

מערכת בודדת העונה באופן מושלם על כלל הצרכים של החברה. על כן בחרנו להתמקד במודול לניהול 
פרויקטים וזאת משום שהארגון הינו  בעל מבנה כזה המנהל מספר פרוייקטים במקביל, ובכל פרויקט ישנן 

את לו"ז הפרויקט ובקרת אבני הדרך כדאי יהיה לנהל במערכת פעילויות ותהליכים מול חברות קבלן שונות. 
מרכזית אחת בעלת ממשקים לחברות השונות, כך נוכל לקבל בזמן אמת מתוך מערכת אחת את כל הנתונים 

הרלוונטים. כמו כן, סקרנו את תהליך ההטמעה המסובך במיוחד לארגונים ציבוריים ועיריות בפרט שכן אצלם 
יותר מאשר בחברה עסקית בגלל אופי העובדים והקושי להסתגל לשינויים. על כן, יש  תהליך זה הוא מסובך

 להיערך לכך על ידי רתימת המשתמשים לתהליך תוך דגש על מנהל פרויקט בעל נכונות גבוהה לשינויים.
בשלב ראשון תיעדנו את המצב הקיים בארגון בעזרת עוזר המנכ"ל )מר נאור ורסנו(: תהליכים,  מתודולוגיה. 3

נתונים, וממשקים מול חברות חיצוניות. בשלב השני ניתחנו את התהליכים והממשקים וזיהינו בעיות קריטיות 
יות. קבענו מדדים עליהן נרצה שהמערכת הארגונית תדע לתת מענה, תוך קביעת דירוג מתאים לכל אחת מהבע

להצלחה וכן סקרנו מגמות ופתרונות קיימים בארגונים גדולים בכלל ובעיריות וארגונים מוניציפליים בפרט. 
בהמשך לסקר הספרות ולממצאים החלטנו על פתרונות מתאימים העונים על דרישות החברה וביצענו ניתוח 

ת החלופות השונות מדדנו באמצעות מספר של כמה חלופות שונות, תוך התייעצות עם בכירים בארגון. א
ולאחר מכן קבענו  AHPקריטריונים שאותם בחרנו בשיתוף עם עוזר המנכ"ל, דירגנו אותם באמצעות מטריצת 

ציונים לכל חלופה בהתאם לכל קריטריון. בסופו של תהליך זה קיבלנו חלופה מועדפת מתוך שתי חלופות 
.                            Best of Breedכת מידע ארגונית: אינטגרציית עיקריות והיא זו שתהווה את הבסיס למער

את אותו התהליך ביצענו גם עבור בחירת הספק איתו נעבוד. קבענו קריטריונים וציונים שפירטנו במסמך 
הדרישות תוך התייחסות ליעדי הארגון, הפעילויות והתהליכים השונים בהם נדרשת המערכת העתידית לתמוך 

קיבלנו את הספק "זיו את מסמך הדרישות שלחנו למספר גורמים פוטנציאליים ולאחר דירוג נוסף אופן מלא. ב
 מערכות" להובלת תהליך האפיון. 

לאחר בחינת החלופות, יצירת מסמך דרישות וקבלת ההצעות בחרנו ספק שיוביל  את מערכת  ממצאים. 4
, אשר יכלול יישום והטמעת ERP SAP Business One-בחכ"ר, ויתבסס על מערכת ה ERP-ה

 .ליישום ניהול הפרויקטים Assets Oneהמודולים הפיננסיים והלוגיסטיים וכן את הפתרון 
בתחום הלוגיסטי תספק . בתחום הפיננסי תספק המערכת פתרון לתפעול שוטף של מערכת הנהלת החשבונות

ם, מחירונים, מסמכי רכש, תשלומים לספקים המערכת פתרון לניהול נושאי הרכש השונים כולל טיפול: בספקי
ודוחות מעקב שונים. בתחום ניהול הפרויקטים תספק המערכת פתרון מקיף הכולל: הגדרת פרויקטים, ניהול 
מסמכים, פעילויות ומשימות בפרויקט, ניהול מכרזים, ניהול ומעקב חשבונות חלקיים וסופיים.                     

מערכת מידע אינטגרטיבית המכסה את כלל התהליכים בארגון ותאפשר לחכ"ר ניהול המערכת העתידית הינה 
מידע שלם, שקוף, מלא וזמין עבור כלל פעילותיה העסקיות והתפעוליות. אומדן החיסכון הצפוי ממערכת כזו 

ק, להערכתנו יעמוד על יותר ממליון ש"ח בשנה כתוצאה מניהול נכון יותר של התקציב בהתחשב בריבית במש
 חיסכון בעלויות כ"א במחלקת הנהלת חשבונות, בקרה על פעילויות טרום פרויקטליות, וניהול הזדמנויות.

הערך המוסף בהטמעה של מערכת ארגונית אינטגרטיבית כזו עבור חכ"ר בין היתר הוא העלאת . סיכום 0
הייתה הזדמנות לצבור ניסיון  המוניטין והרושם של חכ"ר בעיני הציבור אך גם העלאת רווחי החברה. עבורנו זו

בפעילות מול חברות גדולות במשק וכן בתחום ניתוח מערכת מידע תוך הבנת צרכי החברה, אפיון של תהליכים 
ופעילויות ובכלל ניהול פרויקט מתחילתו ועד סופו.  בתחילת הפרויקט הערכנו שנוכל להביא לשינוי מהותי 

יקט נמשך גילינו הן מוטיבציה גבוהה לתהליך מצד המנכ"ל והן במערכות המידע של הארגון ואכן ככל שהפרו
 יכולת רתימה גבוהה מצד השותפים השונים לפרויקט.
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תפיסת הפתרון המבוקש: מודול ניהול פרויקטים  

 .מיקוד בתחומי פעילות ספציפיים וכדומה, להפקת דוחות ניהוליים: מנהלים, ל"מנכ, ר"יו -ר "החכהנהלת 
 .להזנת נתונים רלוונטיים ולהפקת דוחות ניהוליים ותפעוליים: חשב, מהנדס, מנהל פרויקטים -ר "החכמטה 

פ אבני דרך מוגדרות ולהפקת דוחות "להזנת נתוני אמת אודות התנהלות הפרויקט ע :מנהלי פרויקטים
 .ר"תפעוליים לדיווח שוטף ורוטיני למטה החכ

להפקת דוחות תפעוליים אודות אבני דרך הרלוונטיות לגורמי העירייה הרלוונטיים   :צ"עיריית ראשל
 .ר"מנקודת מבטה של החכ –להתנהלות הפרויקט 

השוואת , קצב איכלוס, תעריפי אגרות סופיים, להזנת נתוני שיווק קרקעות :מטה מינהל מקרקעי ישראל
 .נגבים ודוחות התקדמותעלויות בפועל מול תעריפי אגרות 

 .לביצוע תשלומים, הורדת מסמכים וטפסים/למילוי, להתעדכנות אודות סטאטוס פרויקטים :קצהלקוחות 
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