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 PMOסיבות לכך שארגון צריך יחידת  7

 

בשנים האחרונות, יותר ויותר מחקרים מראים שארגונים נחשפים למשמעות וליתרונות של הקמת 

  בארגון. PMO – Project management Office/Officerפונקציית 

ישנם ארגונים שלא ממש מבינים את התרומה של פונקציה כזו או לחלופין לא בטוחים ין, יועד

 .PMOלית ללא תמיכת קטשהקמתה מצדיקה את העלויות וממשיכים בפעילות הפרוי

 -במקרים רבים, מתעוררות שאלות כגון: האם זה יתאים לאופי הפעילות בארגון? באיזה אופן ה

PMO סוגי ה יתמוך בהצלחת הפרויקטים? מהם PMO-   הקיימים ומהם הכישורים הנדרשים? ועוד

 שאלות רבות המביאות את מקבלי ההחלטות לדילמה ולדחיית ההחלטה.

 :לעשות סדר טרם קבלת החלטה לארגון קריים שיעזרויהשיקולים הע נציג אתבמאמר זה, 

 

 ?PMOהאם הארגון שלך צריך 

 ריבוי פרויקטים המצריכים אינטגרציה רחבה .1

ישנו קושי בעמידה בלוחות ומספר פרויקטים,  מבוצעיםאם בארגון קיימות מספר מחלקות, בהן 

 PMO קשרים בין המשימות, ייתכן שהפתרון הוא הקמת פונקצייתזמנים, הגדרת אבני הדרך והה

 פנימית במחלקה.

בודה הגדרת תהליכי עיסייע ביהווה את מרכז הידע המתודולוגי לניהול הפרויקטים,  PMO -ה

ינחה ויסייע למנהלי המחלקה ולמנהלי הפרויקטים  PMO -. כמו כן, הובהטמעתםליים פרויקט

סדרי עדיפויות, דו"חות לבקרת התקדמות, אופטימיזציה של הקצאת  מדדי הצלחה, קביעת בקביעת

 וביישום מערכות המידע התומכות.משאבים 

 ניהול הפרויקטים שבאחריותםמנהלי הפרויקטים משתמשים בשיטות שונות ובכלים שונים ל .2

פרויקטים וכלים לא אחידים, הניהול ל שונות במקרה שמנהלי הפרויקטים בארגון משתמשים בשיטות

 נוצר קושי רב בהצגת תמונת המצב הכללית עבור ההנהלה הבכירה.

דבר  - מוצגים בצורות שונות הכרוכים בפרויקט התקדמות הפרויקט, הנושאים הפתוחים והסיכונים

 שה מאוד על הבנת הסטאטוס ויוצר תחושת כאוס.שמק

ל על איסוף והצגת להק יכול להגדיר תבניות, כלים תומכים וסטנדרטים אחידים בכדי PMO -ה

יכול לעבוד מול הנהלה בכירה ולבחור אילו פרמטרים יילקחו בחשבון בעת  PMOהנתונים. למשל, 

ולאחר מכן לקבוע קריטריונים ברורים אשר ינחו כיצד כל פרויקט צריך להיות  קביעת סדרי עדיפויות,

ת, יועלו שלולהכין תחזית  פרויקט קייםבהשוואה לוערך ימנוהל, איך בקשות הפרויקט החדש 

 על פי רמת העדיפות. מסגרת לוחות הזמניםמשאבים, 
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 אסטרטגיים שהצלחתם קריטית בהיבט העסקי  אם יש בארגון פרויקטים .3

פרויקט  ם כגוןייקריט או ישנם פרויקטים Turn-Keyמהפרויקטים הינם מסוג אם אחד או שניים 

תק, אזי מדובר הון ע תהשקעבבדרך כלל כרוך ,ש החלפת כל מערכות הליבהתשתית גדול, או 

יינים במשכים ארוכים של מספר מאופ. פרויקטים אלה גדול הסיכון וכמובן, נרחבות תיומשמעוב

 , מיקוד מירבי ותיעוד.עקביתו מובנית שיטת ניהול ודורשיםשנים, 

פרויקטאלי, אשר מלווה את הפרויקט מתחילתו  PMO במקרים אלו ישנה הצדקה להקמת פונקציית

 . ועד סופו

יהול לנ מתודולוגיהיגדיר וינחה , והגדרת תהליכיםניתוח  יסייע בכל היבטי הפרויקט כולל PMO -ה

רכש ע בייס, והצגתו לבעלי העניין הפרויקט יבצע מעקב אחר התקדמותפרויקט, בדרישות ה

 עוד.משאבים, ניהול הספק, ו

 , כגון רכישה או השקת מוצר חדשמשמעותיהארגון עומד לקראת שינוי  .4

, חדש, כניסה לשוקהשקת מוצר כאשר ארגון מתכנן לבצע שינוי ארגוני, או שינוי מהותי אחר כגון 

אשר מתמחה בנושאים הללו וילווה את הארגון לאורך  ייעודי PMOפונקציית להקמת  ישנה הצדקה

אך לרוב  PMO -כמיומן ומנוסה, הם יכולים לתפקד  ,ארגוןבצוות פנימי קיים אם  התהליך המורכב.

 מיקור חוץ. זה מצריך מיומנות ונסיון ספציפי ואז הארגון יצטרך להקים יחידה כזו בעזרת

מתמקדות במשימות ברמת העל ולא עוסקות במשימות אסטרטגיות  PMOפונקציות  ,באופן כללי

 מרמת עלהאצלת פעולות ביצוע למעשה  אהי PMO של אסטרטגיתברמת המיקרו. פונקציה 

 משנית הכפופה לו. PMOלפונקצית 

האסטרטגי יש סמכות ואחריות לביצוע מהלכים אסטרטגיים אלה, המשפיעים על בעלי  PMO -ל

 ארגון.העניין של ה

ות, ולא מתמקדים בהיבטים עסוקים במשימות מינהליות ו/או מקצועימנהלי הפרויקטים  .5

 העסקיים

 הפרויקטת, ולא מתמקדים בתכנון ות, מינהליות טריוויאלייומנהלי הפרויקטים עמוסים בפעילואם 

, הרי המשמעות היא שחלק מהפעילויות נעשה בצורה לא מיטבית, וחלק נדחה היבטים עסקייםבו

 ולא מבוצע כלל.

 ולהתעדכןתרוצץ הצריך ל, שמנהל הפרויקט העניין יבעלרווחת בין וציפייה למעשה הייתה זו הנחה 

 תמידי אחר לוחותולהיות במעקב הוצאות לטפל בוגם לפתור תקלות, מחברי צוות הפרויקט, 

התקדמות,  דווח על, להכין דוחות, ללנהל פגישות סטאטוס מול בעלי עניין, לגייס משאביםזמנים, ה

 ועוד פעולות רבות. 

אין זה אומר סכמה כי מנהל הפרויקט הוא האדם האחראי האולטימטיבי לפרויקט אבל הלמרות ה

 שהוא צריך לבצע זאת בעצמו.

ה להיות יעיל הכולמוך ותלווה את הפרויקט בהיבטים מינהליים ישתת PMO במקרה כזה, פונקצית

, עדכון ניירתבטיפול ניהול, בתמיכה הנדרשת בסייע למנהלי הפרויקט יכול ל PMO -ה. מאד

לי הפרויקטים לעסוק הולרכז את הפעילות האדמיניסטרטיבית, ובכן לאפשר למנ מידע תומערכב

 .בקידום משימות הפרויקט
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שתהווה את מרכז הידע, הטמעת מתודולוגיה והדרכות בתחום ניהול  ביחידה רוחבית צורך .6

 פרויקטים

כלים תומכים ושיטות עבודה  עבורבמקרים רבים מנהלי פרויקטים צריכים הכוונה מתודולוגית ומענה 

במקרים אלו, יחידה מרכזית הפועלת בצורה רוחבית בארגון . שייעזרו להם לנהל את הפרויקט

 ואחראית על הגדרת הסטנדרטים יכולה לסייע רבות.

שמהווה  PMOהמהווה מרכז ידע. PMO לבין קלאסי התומך בפרויקטים  PMOהבדל קטן בין נו יש

 כזה PMO מנהלי פרויקטים. בדרך כלללאישית  מותאמיםייעוץ י שירותלמעשה ציע מרכז ידע מ

לממש ולהנחיל בארגון את תחומי הידע השונים סמכות ויש לו יותר ארגונים גדולים, ליותר  מתאים

 כגון הגדרת תכולה, שיטות תזמון, הדרכות ועוד.

דרך לניהול וסלילת  פרויקטים חדשים בחירתקבלת החלטות בעת אם קיים צורך בשיפור תהליך  .7

 גוןבאר פורטפוליו/תיקי פרויקטים

שרשרת הערך של ניהול הפרויקטים, ההנהלה אם הארגון רוצה לקחת צעד קדימה ולשפר את 

הבכירה תצפה לניהול יותר שיטתי ומובנה. ניהול של פורטפוליו טומן בחובו שלב של ניתוח והצדקה 

 Go/No Goלכל פרויקט חדש ביחס לפרויקטים ולמשאבים הקיימים, קביעת קריטריונים להחלטות 

 והגדרת מדדי הצלחה ובקרה.

PMO  בשלב אסטרטגי זה ולהטמיעו במערכות הנדרשות לקבוע את הפעולות מקצועי ומנוסה יוכל

יכול לתמוך במנהלי הפורטפוליו ולהביא ערך מוסף  PMOכמו כן,  הרלוונטיות ובתהליכי העבודה.

 לקביעת המדיניות, ניהול שינויים ולסייע בקבלת החלטות. 

 

 לסיכום, 

 אומר שכל האתגרים בפרויקט ייעלמו,בארגון, אין זה  PMOיחד עם כל יתרונותיו הרבים של הקמת 

PMO פרויקטים. זה לאטוב יותר של לניהול  המבוססת על מתודולוגיה מוכחת מובנית שיטהספק י 

שכן , המידיבטווח  הבודד הצלחת הפרויקטולאו דווקא יתרום לבעלויות  מידייביא לחיסכון  בהכרח 

PMO  על פי נתונים סטטיסטיים  אך, בתרבות הארגוניתבעיות שטבועות לאינו מספק פתרון קסם

שיפור לאורך זמן נצפה בארגונים הפועלים תחת תהליך מתודולוגיה ומלווים , יםשדווחו בסקר

 התומך במנהלי הפרויקטים ומאפשר ניהול פרויקטים איכותי ויעיל. PMOבמשרד 

האם יש  -ע את ניסיונכם המקצועינשמח לשמו -לאחר שבחנתם את הסיבות שהוצגו במאמר זה

מהו הגורם מחולל השינוי  בארגון העוסק בניהול פרויקטים? PMO-לתפקיד ה אמתיתחשיבות 

 בארגון שלכם שמביא להצלחה בניהול פרויקטים?

 

 ר לעולם התוכן של ניהול פרויקטיםאנחנו לרשותכם בכל נושא הקשו

 קשר לשאלות וייעוץ מקצועי אתנוצרו 

 חברת מתן
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