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 אלעד זר ומקסים גוליאייקין
 

 מוטיבציה לפרויקט .1
 .הדבר יוצר אתגר ניהולי וכלכלי לא פשוט, ג "עובדים באגף בודקים בחטיבת הביטחון בנתב 0111כיום מועסקים קרוב ל 

ם הביטחוניים הבודקי -ראיית העתיד של הנהלת השדה והנהלת חטיבת הביטחון היא לצמצם את המשאב האנושי  
יחד עם .שתוכל בעתיד להחליף את הבודק הביטחוני בביצוע הבידוק הביטחוני ,ולהשקיע יותר בטכנולוגיה מתקדמת 

דרישות ביטחוניות מחמירות יותר וגידול בתנועת הנוסעים היווי את עיקר הרצון ,זאת עמידה בתקנים בינלאומיים 
בשיטה זו מתבצע בידוק ביטחוני  לכבודות . HBS –שיטת ה,שה והמוטיבציה  בחטיבת הביטחון לעבור לשיטה החד

 ,הנוסעים 
 .בצורה אוטומטית , בעצם  ללא נוכחותם של הנוסעים ,מאחורי הקלעים "

בהתאם למציאות החדשה  ולבצע התאמה של מערך כוח האדם , מצב זה הביא את הנהלת השדה למסקנה שיש להיערך
 .יטה הקיימת בעקבות שינוי ש, בבידוק הביטחוני 

אשר לקחנו חלק  בשלבי הפיילוט של הפרויקט  נרתמנו , אנו כעובדים מן המניין וכמנהלים טכנולוגים באגף הבודקים
 .להגשמת חזון זה בעיקר בשל רצוננו לשמר ולשפר את הבידוק הביטחוני המתבצע כיום

 סקירת ספרות .2
 :י"דבר זה בא לידי ביטוי ע,בביצועו   סקירת הספרות ליוותה אותנו במהלך הפרויקט והנחתה אותנו 

 .בתכנון כוח אדם קיימים לא מעט מכשולים בדרך שמקשים על שיבוץ העובדים לתפקידים ולמשמרות השונות 
 .אשר נדרש לייצור מוצר מסוים, אשר לפיה נקבע זמן, הכנת רשימה של פעולות פשוטות  

הסף לשיבוץ מספר העובדים למשמרות השונות בהתאם הסימולציה והאוריסטיקה משמשות בתחילה לקביעת רמות 
 .לרמות הביקושים בטיסות היוצאות והנכנסות לנמל

 מתודולוגיה .3
שלבי  –בזמן הרצת המערכת )ביצענו איסוף מידע ממערכות המידע השונות וביצענו תצפיות על ביצוע פעולות שונות  

מני תקן לביצוע בדיקות שונות בכל רמת בדיקה רלוונטית ז,לפי מודלים פשוטים ,מהנתונים שאספנו יצרנו (. הפיילוט
על ידי כך  קיבלנו תמונה רחבה , י תוכנת ארנה אשר עזרה לנו לזהות עומסים שונים "לאחר מכן בנינו מודל ממוחשב ע.

לאחר קיבוץ זמני התקן וכמויות כוח האדם הדרושות החלנו .של כוח אדם , אשר אפשרה הקצאה מתאימה יותר, יותר
 .בפילוח כל יחידה  באגף ותקנונה מחדש 

 ממצאים .4
י הרצת "ע.קבוצות  שונות וחישבנו זמני תקן לכל קבוצה בנפרד  7-חילקנו את כלל הכבודות המגיעות לחדר הבדיקות ל 

שאותם הכפלנו בזמני התקן  ואז בעצם קיבלנו , כבודות מטופלות' קיבלנו מס,בהתחשב בנתוני  המכונות ,המודל שבנינו 
השעות הומרו לשעות שנתיות ולאחר מכן חישבנו כמות שעות .  שעות ביממה 634.624 -כ זמן טיפול כולל של כ "הס

בחילוק ( .'מילואים וכו,חופשות ,מחלה )שמבצע עובד במשרה מלאה ומהם החסרנו שעות היעדרויות מקובלות ,שנתיות 
 .ל בודקים בחדר הבדיקות משרות ש 011כ שעות העובד קיבלנו "כ שעות שנתיות בסה"של סה

לכלל התפקידים אשר מעורבים בבידוק ,לפי הערכתנו והיכרותנו עם התפקידים השונים , במקביל ביצענו תיקנון כולל 
 . הביטחוני ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מאגף הבודקים 

הצוות לשני תפקידים פיצול תפקיד ראש : שינויים עיקריים במבנה משמרת הבודקים למשל' בנוסף המלצנו על מס
מהמלצות אלו נגזרו שינויים . ש נוסף מקצועי"ביטול העסקת עובדי קבלן והוספת סגן רמ,ייעודיים ומתאימים יותר 

יחד עם זאת ניסנו לבחון שינויים בסוגי . תוך בחינה של כל יחידה ויחידה באגף ,במבנה האגף ולכן התאמנו אותו מחדש 
א צלח מבחינתנו ובעצם הבנו שיש צורך לבחון נושא זה בצורה גדולה ומעמיקה הרבה דבר של, משמרות הבידוק השונות

 .יותר 
 סיכום .5

 . 3102משרות מהמצב המתוכנן לשנת  041כ  "הצלחנו להביא לירידה של סה HBS -במעבר לשיטת ה 
 . בהעסקתם  בפרויקט זה הצלחנו להביא לביטול העסקת עובדים דרך חברות קבלן ולהעניק להם שוויון זכויות

של כלל  01%יגרום לעמידה בתקנים הבינלאומיים ולבידוק טכנולוגי  מתקדם של למעלה מ   HBS-מעבר לשיטת ה
 .הכבודות שנבדקות בנמל 

רובן צלחו ואף ביצענו השוואה עם נתוני הארגון בתכנון כוח האדם העתידי ונוכחנו לגלות , פ המטרות שהצבנו לעצמנו "ע
 .מים שהגענו למספרים דו
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