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 מנהלת פרויקטים –אירה סטולר 
 

, הסקר PMO -שנתי על תחום ה-סקר דו 2007מבצעת החל משנת  PM-Solutionsחברת הייעוץ 

ארגונים בעולם, מרביתם  226, והתבסס על תשובות שהתקבלו מ  2016בדצמבר האחרון פורסם 
 . (71%) ארה"בב

נשמח  , ואנו מציגים אותם במאמר שלפניכם.מצאנו לנכון לעדכן אתכם בממצאים המרכזיים

? 2017לשנת  PMO-מהם האתגרים המרכזיים בארגון שלכם ומהו הנושא המרכזי של ה לשמוע מכם

 consulting.com-@mataninfoכתבו לנו אל: 

 

 ?PMOמהו 

 Project Managementאו  Project Management Officerמציינים לרוב  PMOראשי התיבות 

Office  ,במידה ומדובר ביחידה ארגונית. 

או יישום של מגוון נושאים בתחום /האחראים על הגדרה ו, זהו למעשה האדם או הקבוצה בארגון
 .המעקב והבקרה של לוחות זמני הפרויקטים, בדגש על התכנון, ניהול הפרויקטים

 
 :PMO-תחומי הפעילות העיקריים של ה

, בארגונים רבים. מגדיר ומיישם מתודולוגיות וכלים לניהול הפרויקטים בארגון: מרכז ידע .1

מבצע הדרכות למשתמשים , אחראי על הטמעת המתודולוגיות והכלים שנבחרו PMO -ה

 .מגדיר את תהליכי העבודה ואת דוחות הבקרה בתחום ניהול הפרויקטים, השונים

 :לפרויקטים תכנון לוחות זמניםסיוע ב .2

 .איסוף נתונים מגורמים שונים בארגון המעורבים בפרויקטים .1

 .הקצאת כוח אדם למשימות, התלויות והעדיפויות, הגדרת רשימת המשימות .2

 .תרשים גנט לפרויקט /בניית תוכנית עבודה  .3

 :לרבות, אחרי לוחות הזמנים של הפרויקטים מעקב שוטף .3

 .או דרך מנגנוני דיווח שנקבעו( ידני)באופן עצמאי , נתוני ביצועאיסוף  .1

 .עדכון לוחות הזמנים בהתאם לנתונים שנאספו .2

על פי הנתונים העדכניים והעברת התראות , איתור בעיות בטווח הקצר והארוך .3
 .לגורמים המתאימים

 .סטטוס תקופתיים/סיוע בהכנת וביצוע דיוני מעקב .4

 .בהערכת המשמעות של שינויים בהגדרת הפרויקטיםסיוע  .5

שמסיבות שונות אינן , מדובר במשימות :("Action Items") מעקב אחר נושאים לטיפול .4

 . אך השלמתן חיונית להצלחת הפרויקט, נכללות בתרשים הגנט

בקרה של דיווחי שעות המשאבים מול סעיפים : תכנון ומעקב אחר ניצול תקציב הפרויקטים .5
 .לרוב באמצעות הצלבה בין דוחות שונים ממספר מערכות בארגון, ייםתקציב

ים שבתחום /המשפיעים על הפרויקט, לפרויקטים אחרים קשריםמעקב ועדכון של , תכנון .6

 . PMO-האחריות של ה
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PMO דהיינו ראייה , בהם יש פעילות פרויקטאלית רבה ,הכרחי בעיקר בארגונים גדולים יחסית

ואף מתחלקים , ולעיתים קשורים זה בזה, מערכתית של מספר פריקטים המתקיימים בו זמנית
, טכניקות ועוד, כלים, מתודולוגיות, שיטות בקרה, בניית תהליכי עבודה. במשאבי הארגון

. מאפשרים לייצר פלטפורמה אחידה להתמודדות עם הסביבה המורכבת שמזמן ניהול רב פרויקטלי

, PMO -כך עולה הצורך ב, ככל שמדובר בפרויקט מורכב יותר, ם מסתכלים על הפרויקט הבודדוא

ובכך , עדכונם בתכנית העבודה וכן ובהרמת הדגלים בעיתוי הנכון, אשר מסייע באיסוף נתונים
 .מוריד את העומס ממנהל הפרויקט ומאפשר לו לעסוק בניהול וקידום הפרויקט ליעדיו

 
 מהסקר:  הממצאים המרכזיים

מהארגונים שענו לסקר  85%הפך לפונקציה סטנדרטית בארגונים, ב  PMO-תפקיד ה .1

 מהסקר הקודם. 5%, עליה של PMOקיימת יחידת 

מנהל מנהלי פרוייקטים, אחוז הארגונים אשר בהם מנהלי   PMOבארגונים רבים גוף ה .2

 נמצא בעליה. – PMOפרוייקטים מדווחים לגוף ה 

מנהלים יותר  -כ"בעלי ביצועים גבוהים" בתחום ניהול הפרוייקטים ארגונים שמוגדרים  .3
 קציב הממוצע לפרוייקט קטן יותר. פרוייקטים והת

מנהל תוכנית  PMOמהארגונים אשר השתתפו בסקר גוף ה   60%ביותר מ  –הדרכה  .4

 הכשרה בניהול פרוייקטים.

 

 : PMOהאתגרים איתם מתמודד ה 

o  תהליכי הPMO 50% –    נתפסים כתקורה 

o  42% –    התנגדות בארגון לשנויים  

o  הצגת הערך המוסף של הPMO     – 41% 

o  "38% –    הטמעת תהליכים "עקביים 

o 35% – ם חסרי ידע מספיק וכישורים בתחוםמנהלי פרוייקטי 

 

 :2017בשנת  PMOהנושאים המרכזיים בהם מתכננים לטפל גופי ה 

 Governanceהטמעה ושיפור תהליכי  •

 הטמעת תהליכי תכנון וחיזוי משאבים •

 הטמעת תהליכי ניהול פרוייקטים מרכזיים •

 Dashboardשיפור דוחו"ת ו  •

 הטמעת תהליכי ניהול פורטפוליו •
 
 

 :לסיכום

 .בארגונים גדולים PMOבשנים האחרונות חלה עלייה בהימצאות גוף 

ולאחרים יש רק היכרות מעטה עם היכולות והיתרונות , לרבים המושג עדיין אינו מוכר, יחד עם זאת

משימות , וכתוצאה PMOארגונים רבים מוותרים על , בשל כך. יכול להביא לארגון שלהם PMO-שה

, לעיתים. רבות של עדכון ובקרה אינן מתבצעות כלל מהסיבה הפשוטה שמנהל הפרויקט עמוס מידי
בקיאים מאוד בתחום הפרויקט עצמו אך אינם  ,מנהלי הפרויקטים מגיעים מעולמות תוכן שונים

 . מועיל מאוד PMOסיוע של , במקרים אלו. וכלים לניהול פרויקטים מתודולוגיותמכירים 

שונה בכל ארגון בעיקר ברמת האחריות ומידת קבלת ההחלטות  PMO-תפקידו של ה, באופן כללי

יבצע בקרות , ל מנהל הפרויקטיהיה יד ימינו ש PMO -ה, במרבית הארגונים בישראל. הניתנת לו

 איטליה , ב"במדינות אחרות כגון ארה, לעומת זאת. לבקשת מנהל הפרויקט ויתריע על חריגות



ממוצב באופן שונה בהיררכיה הארגונית ולעיתים אף מנהל ישירות את מנהלי  PMO -ה

אינו עוסק בעדכון ובקרה בלבד אלא בהגדרת תהליכים  PMO-ה, בהתאם לתפישה זו. הפרויקטים

 .דיווח סטאטוס להנהלה ועוד, קביעת הכלים והטמעתם, חוצי ארגון

או לחלופין גוף שנותן ערך ", גוזל זמן"עלול להיתפש כגוף בירוקרטי ו  PMO, ל"בשתי התצורות הנ

הארגון צריך , השני על מנת להיות מהסוג. מוסף ומסייע בהשגת המטרות העסקיות של הארגון

, מידה של סמכות ואחריות לתוצאות PMO -להעניק ל, להגדיר באופן ברור וישים את המטרות

להגדיר , לבסס מתודולוגיות ושיטות עבודה בצורה אחידה ככל הניתן לכל מנהלי הפרויקטים

יחידות למנהלי הפרויקטים ו  PMO -ובעיקר לטפח את התקשורת בין ה, מדדים באופן מדיד וברור

 .אחרות על מנת לייצר מערכת יחסים טובה ופרואקטיבית
 
 

http://www.pmsolutions.com/resources/view/the-  -ניתן לקרוא את הסקר המלא ב 

2016-pmo-office-management-project-the-of-state/ 

ושירותי  PMOשנה בתחום ניהול הפרויקטים, הקמה והגדרה של ארגוני  20 -עוסקת כ מתןחברת 

 מוזמנים ליצור קשר ולקדם את הארגון שלכם! -ניהול פרויקטים לארגונים
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