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 סיון מרדכי ואייל רונאל 

ט נבע בעקבות הכרות אישית עם החברה בה הרעיון וזיהוי הצורך לקיום הפרויק -מוטיבציה לפרויקט . 2
 . עוד מראשית דרכה ולאורך התפתחותה בשנים האחרונות, בוצע

מצא לנכון לבחון וליישם , בעבר מפתח תוכנה בחברה וכיום מנהל הפרוייקטים בה, אחד מחברי צוות הפרויקט
. ת הלימוד במכון הטכנולוגיתהליך של שיפור תהליכים בארגון בעזרת מתודולוגיות שאליהם נחשף במהלך שנו

קיום הפרוייקט אפשר זיהוי בעיות ניהוליות ותהליכיות בשגרת העבודה , במקביל להתנהלות החברה ביומיום
 .ואפשר יישום של פתרונות ביניים בטווח הקצר והמלצות נוספות ליישום בטווח הארוך

וית תהליכים ארגוניים ואף פעלה עוד בראשית הדרך הביעה החברה עניין בקיום הפרויקט ובשיפור והתו
כמו כן הביע החברה מעורבות . לשפר תהליכי עבודה נוספים בתקופת הפרוייקט, בעזרת חברת ייעוץ, במקביל

 .ונכונות רבה ליישום שינויים ובחינת תהליכי עבודה לכל אורך הפרויקט
פרויקטים בסביבת הארגון חשפו סקירת תיאוריות וגישות יישומיות שונות מעולם ניהול ה -סקירת ספרות . 1

 .אותנו לעולם תוכן עשיר ומבוסס שבעזרתו יכולו להתייחס לניתוח הארגון בעיינים חדשות
אתגור פרוייקטלי וניהול מימד הזמן קיבלו נוכחות והשפעה חזקה על אופי הפתרונות שבחרנו , בשלות ארגונית

ברור בו ניתן לטפס בהינתן ומתקיימים התנאים מודל הבשלות הארגונית פרס בפנינו סולם . ליישם בארגון
תהליך אתגור הפרויקט הוכיח עצמו ושולב בצורה ישירה בתהליכי התכנון והגדרת לוחות . הנכונים לכך

וכיום בקרה  Project Bufferבעזרת יצירת , הזמנים לפרויקטי הפיתוח בחברה וכך גם ניהול מימד הזמן
 .שוטפת עליהם

מיון , גיוס, תקשורת פנים ארגונית, די מיפוי מצב קיים בתחומים כגון תהליכי עבודהעל י - מתודולוגיה. 3
אשר נלמדו במסגרת לימודינו  SWOT -והכשרת עובדים במקביל לניתוח מאפייני שוק בעזרת מודלי פורטר ו

ות בלתי כגון זיהוי תופע" תורת האילוצים"האקדמיים במכון הטכנולוגי חולון ובעזרת מתודולוגיות מתחום 
מנסה פרויקט זה לחולל שינוי בהתנהלות החברה , ניהול באפרים ועץ הווה, תהליכי אתגור פרויקטים, רצויות

 .ולהתוות כלים מעשיים לשימוש יומיומי שיאפשרו שיפור והתייעלות בארגון
ניכר חודשים ובה  01 -הפעילות שנעשתה במסגרת פרויקט הגמר נמשכה על פני תקופה של כ - ממצאים. 4

בה בחרנו להתמקד , שיפור רב בפעילות החברה בכלל ובתהליכי העבודה והשיטתיות במחלקת הפיתוח בפרט
על פני תקופה זו יושם תהליך מחזורי של שיפור ובחינה מחדש של הצרכים הארגוניים ובהתאמה . בפרויקט

חברה לאחר יישום של כל הפתרונות שיושמו נעשו באופן הדרגתי וכפועל יוצא על המצב הקיים והמשתנה ב
כיום תהליכי העבודה במחלקת הפיתוח נעשים בצורה מובנת יותר ובסיוע של שיטות מתחום . פתרון נקודתי

ככלי לניהול זמן הפרוייקט והגברת הסיכוי לסיום  Project Bufferשימוש ב: לדוגמה. תורת האילוצים
בעזרת דיון משותף . בהתאמה" אתגור"של  כלל הפרוייקטים עוברים תהליך , כמו כן. פרוייקטים בזמן

אחת מהבעיות המרכזיות עימה )ותהליכי התיעצות הצליחה החברה להפחית עומסים על אנשי מפתח 
בעיות . בצורה שתאפשר למקסם תפוקות ותפנה גורמים אלו לפעילויות הרלוונטיות ביותר עבורם( התמודדנו

ניהול ובקרה קבוצת פרוייקטים נמצאו כרלוונטים גם כן נוספות כגון הגברת סנכרון בין מחלקתי וכלים ל
 .י החברה"ונמצאים היום בתהליך של בחינה ע

נמצאת היום בתחילתו של שלב השלישי במודל הבגרות  JOOMIניכר שחברת , בסופו של תהליך -סיכום . 5
תנהלות החברה התועלת השולית שהפיקה מהתהליך רבה ומורגשת בה". שליטה על מימד הזמן" –הארגונית 

מסקנותינו מביצוע הפרויקט בארגון הוא שיישום מתודולוגיות ניהול נכונות משפיע באופן ישיר על . ביומיום
הצורך לבחון . יכולת החברה להתמודד עם אתגרים חדשים הנובעים כתוצאה מהתפתחות הארגון הטבעית

תנאים הכרחיים לשיפור מתמיד  ולבקר את פעילות הארגון ובמקביל ליישם פתרונות מושכלים מהווים
 .והתקדמות במודל הבגרות הארגונית ועימו צמיחה ושגשוג עסקי
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רונאלמרדכי ואייל  סיון: מציגים

יישום פתרונות: 4שלב 

ניהול פרויקטים  
TOCתוך שילוב  דגשי הדרכה תיק פרויקט התווית תהליכי  

עבודה ונהלים

הצעת פתרונות ובחינתם עם גורמי החברה: 3שלב 

דרכי יישום בחינת פתרונות

מיפוי ומיקוד נקודות הכשל העיקריות בחברה: 2שלב 
Current Reality Tree -  מספר צמצום

ייסודלבעיות  התופעות הבלתי רצויות
Conflict Diagram + Evaporating 

Clouds

איסוף מידע וזיהוי כלל התופעות הבלתי רצויות בחברה: 1שלב 
ניתוח שביעות  

רצון לקוחות
ראיונות אישיים  

עובדי עם כלל 
החברה

ניתוח האקלים  
הארגוני  

)וויסבורגשאלון (
במודלים  שימוש 

לניתוח מצב קיים
מפגשים מחזוריים 

עם הנהלת  
החברה

2009 2010 2011

הקמת החברה
שותפים 2

גיוס עובד ראשון :הקמת מחלקות
מכירות, קידום, פיתוח

העדר תהליכי גיוס
ומיון כוח אדם

עומס על
אנשי מפתח 

העדר מערכת 
לניהול לקוחות

העדר תהליכי עבודה
ותקשורת פנים ארגונית 

מבנה חלל העבודה
אינו תומך במבנה הארגון

העדר תהליכי
הכשרה מקצועית

מחסור בכלי תוכנה ייעודיים

העדר ידע טכני
בקרב אנשי המכירות

מורדוךמר אברהם : מנחה

2015

צפי להמשך

ב"תשע

כאוסהוק-אדמתוכנןמאורגן


	182
	182
	ייעול והתווית תהליכי ניהול�בחברה דינמית בצמיחה מואצת


