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 נתונים כלליים 

  ר"מ 18,000בשטח כולל של   –מפעל תהליכי 

 : אגפים   3 

 'מ 18 –גובה אחסון , מחסן  -

אולמי ייצור ומעבדות  -  
משרדים  -  

 :  מפלסים   4

 תפעוליים   3

 מפלס  טכני  

 שירותי תעשייה

 חדר דודי קיטור  ,ח"חחדר מיתוג 
מיזוג אויר , מרכז אנרגיה , חדר ייצור מי תהליך   

נקי  –אוויר דחוס  גזים רפואיים ,   טיפול בשפכים , 

 רכש 

 ציוד עיקריות  ' יח  10 -מכונות 

 מעבדות  –ציוד אנליטי 
 מידוף ואמצעי שינוע 

 מערכת וואקום מרכזית ,

 רהוט מעבדות 

 רהוט משרדי 

  הקדמה



הפיתוח  והכניסות   למפעל , העמדת  המבנה  תוכנית -מבט  על    

 מחסן 

 אולמות ייצור  ומעבדות 

 משרדים 



 מבנה   המפעל   

  משרדים אולמות הייצור ומעבדות   מחסן



2016נובמבר    2015נובמבר    

  2017אפריל  



 ....  ההקמה  בדקה



  הדרך

 המכשולים

  היעד



ודרישותיו  –הגדרת   הפרויקט . א  

 –צפי  ביקוש  -הגדרת השוק  –שיווק 
 צפי עתידי  

אופרטיבי          –תאריך יעד  –לוז    

 הגדרת והקצאת משאבים –תקציב 

או  –מיקום גיאוגרפי  –א  תואם "כ

 תחום גיאוגרפי   

המשפיעים -שיקולים מנחים
 התכנון והביצוע–על 

משאבי ייצור  , שטח 
עתודות , טכנולוגיות ,  

כללי  –לוז   

רמת , רמת גימור , ציוד 
אוטומציה –בקרה   

א זמין וברדיוס  "כ–מצאי 

 סביר 

                        GO/NO GO –החלטת הנהלה 



 מנהל  פרויקט   -מינוי .   ב 

   FOCAL POINT       

 ראשוני של הפרויקט   –בשלב      

  קרקע   איתור

  ע"התב  בחינת

    ומגבלותיה
  האחראית  הרשות שיתוף
     מקדים אישור וקבלת

  קרקע  רכישת

   תכנון        

    ביצוע       



 -שלב התכנון   . ג
 !!!שלב קריטי 

CD –  חברת ידע   -בחירת 

והנדסה לתכנון       
   Concept Designהעקרוני

CD– 30% ראשוני אומדן   -+/ 

CD –   העקרוני תכנון - בצוע   

 !! דרך אבן    
   Go/NO Go הנהלה החלטת     

                      מנחים  קוים     

 המפורט התכנון
Fast Track Project   

   ואישורים  היתרים

 ביצוע          
 

 אומדן            
            20%   -+/ 

 
 !! דרך אבן    
   Go/NO Goהחלטת הנהלה     

                      מנחים  קוים     

 ? בשלבים  היתר
(  0.00) 

 ?   מלא  היתר

 ציוד עיקרי   -רכש  



    ההקמה .ד
   תת  פרויקט                       גורם מבצע -חלופות  –קביעת    

  2 טופס                                ( תמחור שיטת) המכרז    
   4 טופס                   הקבלן  -  הביצוע   גורם  קביעת    

 חלופות גורם  מבצע      

 קבלנים במקצועות השונים 2.  קבלן ראשי  1.

   יתרונות

   חסרונות

 כוללת  –אחריות  ניהולית  -    
 ( ז"קיצור לו)הסכם אחד  - 

 גורם ביצוע אחד  –סיכון גבוה  -

 לוגיסטית  –התארגנות  -

 דמי ניהול קבלן ראשי –עלות נוספת  -   

 תזמון פעילויות  –לוז  -

 יזם  /על המזמין –אחריות  ניהולית  -

   ז"ולו –ניהול לוגיסטי  -

 שליטה מסחרית וניהולית לכל קבלן  -
 הקטנת עלויות  -

 כשל '  נקהגדלת  -

 ריבוי הסכמים וערבויות  -

    ראשי   קבלן           :  החלטה



 שיטות תמחור     –המכרז      

  TURN-KEY – פאושלי       TURN -KEY        למדידה– כמויות 

 :   והשיקולים       

 לא מקובע – תקציב
 מתוכנן   –תזרים 

 לא סופי – תכנון
 הערכות – כתב כמויות

 צמוד וקפדני –פיקוח 
 בכל דיסציפלינה  

 בכל חשבון   – מחלוקות  

 אין – פרמיית סיכון לקבלן 

 לא מושלם   – תכנון
 מוגדר וסופי– כתב כמויות

 לא מתוכנן  –תזרים 
 (תלוי בהספק הקבלן )

 לא מקובע – תקציב

זמן  –הקצאת משאבים 
 לבדיקת כל חשבון    –א "כ,

 שינויים ותוספות  –חריגים
 בכתב הכמויות  –מתומחר 

לבדיקת  –הקצאת משאבים 
 לא נדרש    -כל חשבון  

 מינוריות   – מחלוקות  
 שינויים ותוספות  –חריגים

 בכתב הכמויות  –לא מתומחר 

 אין – פרמיית סיכון לקבלן 

 סופי ופרטני  – תכנון
 לא רלוונטי  – כתב כמויות

 מוגדר ומקובע – תקציב
 מתוכנן   –תזרים 

 צמוד בכל  –פיקוח טיב  

 דיסציפלינה   
לבדיקת  –הקצאת משאבים 

 לא נדרש    -כל חשבון  
 מינוריות   – מחלוקות  

 שינויים ותוספות  –חריגים

 מוגדר בהסכם  

 יש – פרמיית סיכון לקבלן 

 TURN-KEY– פאושלי  :  החלטה
 גמיש לתחילת עבודה   –ז "לו

 קשיח לתחילת עבודה   –ז "לו קשיח לתחילת עבודה   –ז "לו



   FAST TRACK:      עבור פרויקט   -הקבלן   -קביעת גורם  הביצוע      

  

חברה   קבלנית     גדולה            בינונית                  קטנה            
 (היקף עבודות )

 זמינות

 -נוכחי '  צבר עב
 עתידי

מימון   –חוסן  כלכלי 

 ערבויות  –עצמי 
 

 מבנה היררכי  גבוה              שטוח                  ללא                 

 היקף  צוות  מקצועי   ללא                 

 זמינות מנהלים  נמוכה              גבוהה                  גבוהה               

 רפרנס-יכולת מוכחת
 תקציב     ,איכות ,לוז   

 תביעות  משפטיות  

   
 

 

 

  

     

      

     

  

 

    

      



 : הנהלה החלטת

 

  -  קבלניות  חברות  שתי  של שילוב  יצירת 

   היעד להשגת -  בינוניות                
                      



 :תת  פרויקט      

 הרצת  מערכות    - 2טופס    -                          
 אכלוס      4טופס    -                          

 מוגדרת בניהול  לוז  הפרויקט  והקבלן       -משימה   

   2לקבלת  טופס    -מול  הרשויות    -ניהול  תת פרויקט  
   4לקבלת  טופס    -מול  הרשויות    -ניהול  תת פרויקט   

 
 תשלומי אגרות נדרשים במועד     -מזמין /יזם



   פעילויות – מזמין / היזם .ה

 מנהל פרויקט וצוות  פיקוח  מקצועי ומיומן  -"   רזה"ניהול   -  

 והתעדכנות  בתדירות  גבוהה    -מעורבות    -  

 קבלניות  '  רכש  ועב  -תזרים  מתוכנן   לתשלומי  -  

 ענייניות  ומידיות     -החלטות   -  



  FAST  TRACK -להצלחת  הפרויקט      – המפתח  ' נק

  לסיכום

 וללא  שינויים  מהותיים  בתהליך הפרויקט    -ללא  פשרות    -סיוע  להשגת  היעד   -יזם /מזמין 

 שיתוף  בתהליך הפרויקט ושקיפות לאורך  כל  הדרך      - רשויות

 מרוכז  מפורט ומדויק  בכל  הדיסציפלינות     - תכנון 

    SPACE  MANAMENT -    או  " סופרפוזיציה" – מערכות  -  תיאום

  הפרויקט   ז"לו  עם  מלא   בתיאום  -  ומרוכזת  ממוקדת  פעילות  -  רכש  

 ( "להתקנה  -   מהמשאית"  )   מתוזמנת – לאתר  אספקה

   דחיות וללא שינויים  ללא - מנחה כקו - הפרויקט שלבי בכל  -   ומדויק  מפורט  -  לוז 

     העבודות כלל של  יומית– היום  ברמה  המעורב אמין -  ביצוע גורם – קבלן

 ( ותחום תחום בכל  חוזר  ביצוע  למניעת  )  ומסייע  קפדני – פיקוח

     והביצוע  התכנון  תחומי בכל  ואקטיבי  יסודי, מקצועי , מוביל –  פרויקט מנהל



  2017אפריל   -  2015נובמבר   

 הושג -היעד  

 על  ההקשבה    -תודה  רבה   


