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 רקע אישי

25 בין היתר, שנים של ניהול חברות הנדסה ופרויקטי העברת מפעלים: 

 בתכנון -תדיראן סוללות -

 ת קיסריה.העברה ואיחוד שלשה מפעלים לאתר חדש בא –מ "מג-

 ג לנצרת  "העברת מפעל הממתקים מר –עלית -

 הקמת מפעל שוקולד חדש והעברת הקיים –עלית -

 העברת מפעל אופטיקה   –אופיר אופטרוניקס -

 העברת מפעל צמיגי שמשון לאתר אליאנס החדרה –אליאנס -

 העברת מפעלי אפיה לאתרים קיימים –שטראוס -

 העברת מפעל קפה נמס והקמת מפעל אריזה  -שטראוס-

 הקמת יקב חדש והעברת יקב ראשון לציון –יקב כרמל -
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 שאלות ותהיות

איך מתחילים 

מי הגורמים הפנימיים השותפים בתהליך 

מי הגורמים החיצוניים ומתי לגייסם 

שוטף"ההפרעה הצפויה של הפרויקט על ה /מה מידת ההשפעה" 

מי ינהל... 

איך לבצע                                              ... 

מה גורמי ההצלחה לפרויקט מסוג זה... 
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 ? -" העברת מפעל"

 הקמת מבנים ותשתיות -אתר חדש 

 מצריך התאמות ותשתיות -מבנה קיים 

 העתקת אמצעי יצור תוך ביצוע התאמות   -מפעל קיים

 נדרשות במערכי יצור ומבנים
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 יכלל בפרויקט ההעברהמה 

 קיים מועבר? חדש –ציוד ומכונות יצור? 

  תשתיות טכניות 

תקשורת, מערכות מיחשוב 

 ציוד משרדים למשל –אחר 
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 ההתארגנות הפנימית

   ועדת היגוי 

 מתוך הארגון –מנהל הפרויקט 

 (לוגיסטיקה, אחזקה, יצור)אנשי מפתח בארגון  –צוות הפרויקט 

 

 

 

פ ומחויבות  "הידע האירגוני תוך יצירת שתליישום רבה חשיבות 

 עובדים
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 גורמים מעצבים

 :צוותי חשיבה לנושאים מחייבי החלטה

מקדמי גידול 

יעדי התייעלות ושיפור שיטות 

שלבים בהתפתחות עתידית 

 

                                   

 =  לתכנון הנחות יסוד , גורמים מעצבים, צרכיםניתוח 

 אב ופרוגרמהתכנית 
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 שיקולים בבחירת אתר היעד

שטח מבנים נדרש 

מיקום גיאוגרפי 

 הטבות וסיוע 

זמינות עובדים ונותני שירות 

 

איפיון צרכים מוקדם יאפשר למקבלי ההחלטה את הבחירה  

 המתאימה
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 בחינת גמישויות היצור

  אפשרות הגדלת מלאים והשבתת יצור 

יצור במיקור חוץ 

 רגל על הקרקע"  -רציפות יצור" 

ניהול שני אתרים במקביל 

תמיכה מהאתר הקיים 
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 התקציב

תקציב הפרויקט בשלב עריכת הפרוגרמה על פי  גיבוש

 הנחות יסוד ואומדנים ראשוניים

סיום התכנון הסופי על פי כתבי  בפרויקט התקציב  קביעת

 כמויות והצעות תקציביות לציוד ומערכות עיקריות

מ"בצ קביעת 
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 "ההעברהבצל "פעילות  

ניהול סיכונים 

תיעוד הקיים 

התייעלות ושיפור שיטות, שיפורים טכנולוגיים 

גיוס והכשרה, שימור עובדים 

היערכות לקבלה והפעלת המפעל באתר החדש 
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 סדר הפעולות הנכון

 (לעיתים ללא אתר מיועד)פונקציונאלי ותכנון פרוגרמה 

  אומדן השקעה 

 היעד  בחירת אתר 

 תכנון מפורט 

 חוזים והזמנות –רכש 

בינוי 

  התקנה והפעלת מערכות תשתית 

הרצה, התקנה, העברה 

(  ?מי הוא הלקוח" )לקוח"מסירה ל 
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 הפרויקט



 גורמים חיצוניים קשורים

חברת ניהול 

יועצים/מתכננים 

קבלנים 

רשויות 
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 היתר הבניה



 דוגמא למבנה אירגוני 

 מטעם החברה מנהל פרויקט 

      

 פרויקטמהנדס 
    

 כספים
                            

  

 יועץ משפטי
    

 נ"תעו, פרוגרמה
                            

  

   חברת ניהול/פרויקטמנהל 

  

  

 מזכירת פרויקט
  

 ז"בקרת תקציב ולו
                

  

  

  

  

                                      

 מנהל הקמה מתאם פרויקט, מהנדס מנהל רכש

        

      

 קונסטרוקטור קנין
  

 אזרחית. פיקוח ה אדריכל
  

                     פקידת אתר
    

 א"קירור מז
  

 חשמל. פיקוח ה חשמל
  

 מנהלנות אתר
                    

      

 בטיחות
  

 פיקוח מערכות אינסטלציה כיבוי אש
    

                

  

 אדריכלות נוף
  

 פיתוח ותנועה
            

  

 ס"איכ
  

 מעליות
            

  

 בטחון
  

 תקשורת
            

  

 מטבחים
  

 אקוסטיקה
            

  

 קרקע
  

      



 שיטות ביצוע

 קבלןEPC   

 משולש"בהסכם " ממונים"קבלן ראשי וקבלנים" 

 פיצול קבלני –ניהול ביצוע 

ביצוע עצמי של העברה והתקנת ציוד יצור 

 



  מערכות  /העברת ציוד

תכנון שלבי המעבר 

סקר מצב ותקינות 

לוח זמנים 

ים/מפרט העבודות ובחירת קבלן 

אריזה ושיפוץ בתהליך המעבר, פירוק, סימון, ניקוי 

 יבשה"התקנה והפעלה" 

הרצה 

 

 



 יצירת מוכנות להפעלת המפעל

  עובדים בהעסקה ישירה 

עובדים במיקור חוץ 

 שירותים אחרים כגוןנותני: 

 נקיון, אחזקה, הסעדה, הסעות, שמירה   

 



 הרצה והפעלה, קליטת מערכות

 לליווי הביצוע וההפעלה של ציוד ומערכותטכני צוות 

 ציוד שינוע  , אריזות, ג"מלאי ח –הכנת המעטפת הלוגיסטית 

 בקרת כניסה  , הסעדה, תקשורת –הכנת המעטפת התומכת

 הסעות וכו, ודיווח

 אבטחת איכות, משרדים)הכנת סביבת העבודה הזמנית  ,

 (רווחת עובדים וכו

 



 מסירת הפרויקט –" העברת המקל"

ניהול התהליך משלבי הביצוע 

הרצת המערכות ומסירתן 

ליווי תקופת ההפעלה 

קבלה סופית 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjdzZOolvTSAhXEmBoKHWG8DpsQjRwIBw&url=http://www.google.co.il/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiJoMuilvTSAhVF1hoKHbZpC5kQjRwIBw%26url%3Dhttp://www.news1.co.il/Archive/0020-D-213097-00.html%26bvm%3Dbv.150729734,d.d2s%26psig%3DAFQjCNHrLnLX-wbKYM_4LqqbdPayhu8ZSQ%26ust%3D1490617759469901&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHrLnLX-wbKYM_4LqqbdPayhu8ZSQ&ust=1490617759469901


 4טופס  –קבלת אישור איכלוס 


