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 מוטיבציה לפרויקט .1
רישיונות , רישיונות רכב: במשרד הרישוי  נמצאת מחלקת עדכון ובקרה אשר מטפלת בכל נושאי הרישוי כגון 

התהליך מורכב .  הפרויקט מתמקד בתהליכי חידוש רישיונות הנהיגה של נהגים. מחלקת מוגבלי ניידות, נהיגה
חברת פמי פרימיום המעסיקה וועדה רפואית וחברת , רות חיצוניותמקשרי גומלין של משרד הרישוי ושתי חב

מכיוון שהעומס על המערכת הוא רב וישנם מספר . גאודע האחראית על נושא סריקת המסמכים הרלוונטים
נוצרים עיקובים ותקלות בשלבים השונים אשר מאריכים את זמן הטיפול ופוגמים , גורמים המעורבים בתהליך

משרד הרישוי הינו משרד ממשלתי הכפוף לביקורת מבקר המדינה ומטרתו לספק .לקוחבאיכות השירות ל
לזהות את צווארי הבקבוק ולהציע פתרונות אשר , שירות יעיל לאזרח על כן יש צורך לנתח את המצב הקיים

 .ישפרו את השירות לאזרח

 סקירת ספרות .2
על חיי היום יום של כל אזרח ובשל פעילותו  יש חשיבות רבה בשל השפעתו ציבוריהמגזר לבחינת ביצועיו של ה

טווח ההשפעה של ארגונים ציבוריים על חיי האזרחים גדול ומשמעותי לעיתים . הייחודית בסביבה מורכבת
המגזר הציבורי מספק שירותים שהמגזר הפרטי לא מעוניין או . לאין שיעור בהשוואה לזה של ארגונים פרטיים

והוא נדרש , רך זמן ומגיע למקומות בהם המגזר הפרטי בוחר לעיתים לא לפעולהוא פועל לאו, לא מסוגל לספק
 .לתת מענה לצורכיהם של אוכלוסיות מגוונות ומפוזרות הרבה יותר מאלו עמן בוחר לבוא במגע המגזר הפרטי

חת משענת חיונית להבט משמשואיכותי , יעיל, אפקטיבימגזר ציבורי , (2002)גדות -ויגודהעל פי מאמרו של 
 .קיומה של חברה דמוקרטית מודרנית

קיים מגוון רחב ויצירתי של שיטות לשיפור ביצועים  Karwan , Markland ,  (2005)על פי מאמרם של
במגזר הציבורי ולכן על מנת להתאים את השיטה הטובה ביותר לארגון יש צורך בלאמוד את הגורמים אשר 

 .לוקחים חלק בתהליך

 מתודולוגיה .3
י בוצעו ראיונות חצי מובנים עם הדרג הניהולי והביצועי בכדי ללמוד ולהבין את הבעיות בשלב הראשונ

לאחר מכן נבנה ואומת תרשים הזרימה  מול כל הגורמים הלוקחים חלק בתהליכים . הקיימות במערכת
 Input Analayzerלאחר מכן בוצעו מדידות זמנים בחלקים מסוימים בתהליך במטרה להתאימם ל .  השונים

בשלב הבא נבנה מודל המצב הקיים בתוכנת ארנה ובעזרת הרצות וניתוח הממצאים בוצעו .   Arenaבתוכנת 
 .שיפורים והוסקו מסקנות מתאימות

 ממצאים .4
לאחר ניתוח הממצאים והרצת חלופות שונות בסימולציה הגענו למסקנה שצוואר הבקבוק המהותי של 

בנוסף זוהו צווארי בקבוק . ות המתקיים בימים שני ורביעיהמערכת נמצא במעבר החומרים בין שלושת החבר
השיפור שהוצע על ידינו הוא הינו להגדיל את .  בכמות העובדים במשרד הרישוי וכן מספר העובדים בגאודע

כמו כן הוספנו עובד למשרד הרישוי ושני עובדים לחברת , מספר ימי מעבר החומרים לשלושה ימים בשבוע
. כתוצאה מהשינויים הושגו שיפורים בכל שמונת התהליכים שנבחנו(. בוקר ואחד לערבאחד למשמרת )גאודע 

הוא תהליך מהרגע שחברת הסריקה לקחה את המסמכים עד שהעבירה אותם הלאה  1.1לדוגמה תהליך 
ימים  7.045ימים בממוצע ולאחר השיפור התהליך קוצר ל  19.02במצב הנוכחי התהליך ארך כ , במערכת
, י עובד משרד הרישוי"שליחת מכתבים חסרי פרטים ע+   1.1שהוא כולל בתוכו את  1כמו כן תהליך .  בממוצע

בנוסף הניתוח הראה .  ימים בממוצע 2...ימים בממוצע ולאחר השיפור  12.0תהליך זה במצב הקיים לקח 
הבקשות טופלו מ 07%ימים ולאחר השיפור שהוצא  22מכלל הבקשות טופלו עד  07% 1שבמצב הקיים בתהליך 

 .יום 17עד 

  סיכום .7
כתוצאה מכך איכות השירות נפגמת . התובנות שעולות מתוך הממצאים הינה שקיימים עומסים על המערכת

בצורה משמעותית דבר המשפיע על חיי היומיום של האזרח ומצריך השקעת זמן גדולה מצדו על מנת לקבל 
וספת יום למעבר החומרים בין החברות השונות יקטין הוספת עובדים במחלקות השונות וכן ה. מענה לצרכיו

דבר הישליך בצורה ישירה , משמעותית את העומס על המערכת וכתוצאה מכך יש צפי שאיכות השירות תשתפר
 . על שביעות רצון של האזרח וישנה את תפיסתו לגבי השירות במשרד הרישוי
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וייעול תהליכים בחידוש רישיונות נהיגה שיפור 
במשרד הרישוי

ר דוד רז"ד: מנחה אקדמיצירלוב וסמיוןרועי מוגרבי : מציגים

:רקע לבעיה

הודיע משרד התחבורה על הפרטת חלק  , 2008ביולי 

וזאת מתוך מטרה לשפר את , מסמכויות משרדי הרישוי

המשרד קבע כי חלק . השירות לציבור ולקצר את התורים

י  "י הוצאתם להפעלה ע"מהשירותים במשרד הרישוי יופרטו ע

.י העברת חלק מהשירותים לאינטרנט"מיקור חוץ וע

כרגע האגף מצוי בשלב , 2011בפועל הרפורמה החלה ביוני 

יש קיצוץ עליו ובמקביל ביניים מתן השירותים עדיין מוטל 

וניתן ללמוד עליו לאזרח התוצאה היא שירות לקוי . בתקציב

מהעלייה המתמדת במספר התלונות על האגף בכל שנה 

ומשיעורן של תלונות אלו

:הבעיה

במשרד הרישוי קיים מספר מצומצם של עובדים •

המתעסקים בתהליך חידוש הרישיונות ונאלצים להתמודד 

.עם לחץ יומיומי  ועומס רב

בתהליכי חידוש רישיונות הנהיגה לוקחים חלק שלושה  •

ועדה רפואית חיצונית וחברת  , משרד הרישוי: גורמים שונים

הסנכרון בין החברות לוקה בחסר דבר . גאודעהסריקה 

.היוצר כפילויות בתהליך

מעבר החומרים בין שלושת הגורמים מתבצע פעמיים  •

.בשבוע וכתוצאה מכך זמני הטיפול ארוכים מהמצופה

:מוטיבציה

משרד הרישוי הינו משרד ממשלתי הכפוף 

לביקורת מבקר המדינה ומטרתו לספק שירות 

יעיל לאזרח על כן יש צורך לנתח את המצב 

לזהות את צווארי הבקבוק ולהציע  , הקיים
.פתרונות אשר ישפרו את השירות לאזרח

1

:הצעות לייעול תהליכים:הראשונית לנתוני האמתהסימולציה השוואת 
הוספה של יום במעבר החומרים בין החברות  : 1שינוי •

לשלושהמיומיים 

אחד  -הוספת שני עובדים לחברת הסריקה: 2שינוי •

למשמרת בוקר ואחד למשמרת ערב

הוספת עובד למשרד הרישוי: 3שינוי •

הוספת רופא לוועדה רפואית: 4שינוי •

2-ו 1שילוב בין השינויים : 5שינוי •

  3-ו 1שילוב בין השינויים : 6שינוי •

3-ו 2שילוב בין השינויים : 7שינוי •

3 -ו 2,1 שילוב בין השינויים : 8שינוי •

לאחר הרצת הסימולציה התברר שהוספת רופא לוועדה 

. רפואית אינה תורמת לקיצור זמנים בכלל התהליכים

:מטרות הפרויקט וחשיבותו

נהיגהשיפור וייעול תהליכים בחידוש רישיונות •

הקטנת כמות התלונות המגיעות לנציב תלונות  •

.ישירותהציבור וכן למשרד הרישוי 

.  שביעות רצון הציבור מפעילות המשרדהגדלת •

במהלך הפרויקט התמקדנו בבעיות העיקריות  

שהועלו והוצעו פתרונות אפשריים לשיפור המצב  

.הקיים במערכת הנהיגה

:מתודולוגיה

:בכדי לשפר תהליכים במערכת הנהיגה בוצעו הפעולות הבאות

והביצועיראיונות חצי מובנים עם הדרג הניהולי •

זרימהי בניית תרשים "חקר תהליכים ע•

העובדיםאימות חקר התהליכים מול •

בארגוןי מדידת זמנים בתהליכים השונים "חקר עבודה ע•
בתוכנת    best fitי פעולות "הנתונים שהתקבלו נותחו ע•

"ארנה"

הנהיגה בתוכנת בניית מודל תהליך חידוש רישיונות •

"ארנה"סימולציה 

הוכנסו שינויים במערכת והרצת סימולציות נוספות במטרה  •

.להביא לשיפור ביצועים בארגון
לשם  בדיקת מובהקות התוצאה     tעריכת מבחני •

במטרה לאמוד את האפשרויות לשיפור במערכת התקבלו נתוני  

המתארים את התהליכים השונים  בעזרת תוכנת  בימיםבסיס 

:הסימולציה המתאימים לנתוני האמת

השוואה בין תוצאות הסימולציה במצב הקיים לעומת 

:השיפור הנבחר
הערך המוסף

הפרויקט עוסק במשרד ממשלתי אשר נתון לביקורת  

מבקר המדינה ועל כן יש חשיבות רבה לשיפור איכות  

.השירות לאזרח
הפרויקט מצביע על צווארי הבקבוק ומאפשר הבנה •

.מעמיקה ונקודתית של הבעיות הקיימות

.הפרויקט מאפשר הצגת הבעיות בצורה כמותית וניתוחן•

הפרויקט מציג מספר חלופות לפתרון ומאפשר לבצע שיקולי •

תועלת על מנת  לבחור את האפשרות המועדפת לפי צרכי  

.הארגון

הפתרון שהוצע מאפשר לראות את הארגון מזוויות נוספות •

.אשר טרם נבחנו

:מסקנות והמלצות
.י הגדלת מספר הימים במעבר החומרים בין החברות ניתן לזרז את הטיפול בבקשות ולהקטין את ימי השהייה במערכת של החומרים השונים"ע•
.יקל על עומס העבודה במשרד ויגדיל את התפוקה, העסקת עובד נוסף במשרד הרישוי תשפר את איכות השירות לאזרח•
.העסקת שני עובדים נוספים בחברת הסריקה תפתור את בעיית צווארי הבקבוק בתהליך סריקת החומרים וכן ישפיע לטובה על כלל התהליכים במערכת•
.לום אלהעסקת רופא נוסף לוועדה הרפואית לא הייתה תרומה מהותית בקיצור הזמנים בתהליכי חידוש רישיונות הנהיגה ולכן אין טעם להתמקד בשינויי•
שיפור איכות השירות ושביעות  , שילוב של ההמלצות יתרום באופן מהותי לקיצור זמני השירות וכתוצאה מכך ישיג משרד הרישוי את מטרתו העיקרית•

.  רצון האזרח מהמערכת 

7

6 5

3 2

4

12 11 10

9 8

תהליך מרגע   -1.1תהליך 

לקיחת המסמכים ממשרד  

י חברת הסריקה עד  "הרישוי ע

.העברתם להמשך טיפול

,  סריקת מסמכים -6תהליך 

,  בדיקה אצל וועדה רפואית

י משרד  "הנפקת רישיון ע

הרישוי

על פי השוואת הגרפים ניתן לראות דמיון רב בין נתוני  

.האמת לבין פלטי הסימולציה המתארים את המצב הקיים

(בימים) ממוצע סימולציהסוג התהליך  
נתוני אמת  שנלקחו  

(  ממוצע)ממשרד הרישוי 

1.110.9212תהליך 

112.912.22תהליך 

214.3114.64תהליך 

4,5,621.3820תהליך 

313.7813.36תהליך 

424.6424.14תהליך 

525.7924.64תהליך 

627.8126.92תהליך 

8שינוי : השיפור הנבחר

8תהליכים לאחר שינוי 
לאחר   ממוצע סימולציה

(בימים)השינוי 

ממוצע סימולציה במצב  

הבסיס

1.15.9410.92תהליך 

16.6212.9תהליך 

27.614.31תהליך 

4,5,613.4521.38תהליך 

37.2713.78תהליך 

414.5824.64תהליך 

515.1725.79תהליך 

616.5827.81תהליך 

המכיל את   8לאחר בחינת כל החלופות הגענו למסקנה ששינוי 

שלושת השינויים הינו העדיף ביותר בצורה מובהקת יחסית  

ומקצר את זמני השירות בצורה המשמעותית  , לשיפורים האחרים
.ולכן זהו השיפור הנבחר. ביותר

 95%במצב הקיים  -1.1תהליך 

ימים   23מכלל הבקשות טופלו עד 

ירד זמן  כאשר לאחר השיפור 

מכלל הבקשות  95%הטיפול של 

.ימים 13עד ל  

מכלל  95%במצב הקיים  -6תהליך 

ימים   41.5הבקשות טופלו עד 

ירד זמן  כאשר לאחר השיפור 

מכלל הבקשות  95%הטיפול של 

.ימים 27עד ל  

ב"תשע                 
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