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חדשנות–מודל היהלום 

פריצת דרך מוצר חדש שיפור מצב תחום בניהול  
פרויקטים

ניהול גמיש של תכולות הלוקח בחשבון  

שינויים לאורך הפרוייקט על בסיס משוב  
.ובדיקות שוק

.למטה-תכנון תכולה מלא מלמעלה

בקרה צמודה על תכולת הפרויקט כדי  
.להבטיח מעבר חלק לייצור

מיקוד בעבודה הנדרשת כדי לשפר  
.את המוצר והחיבור למוצר הקיים

תכולה

ידרשו מספר גרסאות של המוצר ולכן יש  

לנהל את לוחות הזמנים כך שתתאפשר  

מומלץ להכין מראש תוכניות  . גמישות
.מגרה לבעיות שעלולות שיעלו

.  דגש על לוחות זמנים והגעה לשוק בזמן

לשים לב שתכנון לוחות הזמנים לוקח  

בחשבון את הבחינה של ההיבטים  
.החדשניים של המוצר

לוחות זמנים קצרים המבטיחים  

בקרה  , אספקה מהירה של התוצר

צמודה כדי להבטיח שמירה על הקצב  
.הרצוי

לוחות זמנים

בקרת תקציב  , לפני הגדרת המוצר

חשוב לוודא שיש הקצאה  . גמישה

טיפוס  -אב, תקציבית לבדיקות שוק
.וניסויים

לוודא  . תקציב מפורט ובקרת פרויקט צמודה

שהתקציב כולל את הבדיקות שיידרשו  

ואת הסטיות האפשרויות  , במהלך הפרויקט
.לאור אי הודאות לגבי המוצר החדש

,  מעט מרווחי בטחון, תקציב מוגדר
.בקרה צמודה ושאיפה ליעילות

תקציב

תקשורת אינטנסיבית ובלתי פורמאלית  

.  תדירות גבוהה ככל שניתן. בעיקרה

לשקול  . לתעד החלטות ולשתף בעלי עניין

עבודה במרחב משותף כדי לייצר  
.קולבורציה יעילה

ערוצית מול  -לייצר רשת תקשורת רב

כולל תיעוד  , הגורמים השונים המעורבים
.ותקשורת פורמאלית לאורך הפרויקט כולו

מעט תקשורת  , תקשורת ממוקדת

לבחור את המינימום  , פורמאלית
.הנדרש

תקשורת

פרויקט בסיכון גבוה לאור אי הודאות  

להעירך עם תוכניות מיגרה  . הגלומה בו

ולבחון במקביל אפשרויות שונות לתכן  
.המוצר

דגש על תהליך ניהול סיכונים כולל זיהוי  

תוכניות לשיכוך  , מוקדם של סיכונים
.  הסיכונים שזוהו

פחות דגש על ניהול  , סיכון נמוך
.תוך מיקוד בשינויים בלבד, סיכונים

סיכונים



Super High Tech High Tech Medium Tech Low Tech תחום  

בניהול  
פרויקטים

ניהול גמיש לאורך הפרוייקט  

המתייחס לשינויים רבים  , כולו

שיכנסו לאחר בדיקות היתכנות  
.  ומודלים של התוצר

יש לקחת בחשבון מספר סבבי  

תכנון ושינויים מרובים לפני  

לשאוף  . סגירת התכנון

למינימום שינויים לאחר  
.שהתכנון הוגדר

,  לאפשר שינויים לפני סגירת תכנון

לאחר סגירת התכנון להפקיד על 
.התכולה שהוגדרה

תכולה מוגדרת היטב למן  

,  מינימום שינויים. שלב הייזום

ורק כאלה שהוגדרו הכרחיים  
.על ידי הלקוח

תכולה

יש להניח כי יהיו מספר גרסאות  

במהלך הפרוייקט וכדאי לחשוב  

על כך בבחירת השיטה בה  

נדרשת  . ז הפרויקט"ינוהל לו
.גמישות גבוהה

תכנן מספיק מרווחי בטחון  

בדיקות ושינויים  , לאינטגרציה

שיתנו מענה לכישלונות  
.אפשריים

סביר להניח שיהיו מספר שינויים  

אולם  . וכדאי להעירך אליהם

לאחר הערכת סיכונים ראשונית  
.יש לשאוף לבקרה מוקפדת

ז קפדנית למן  "בקרת לו

תוך שאיפה  , ההתחלה

.  להקדים משימות ככל שניתן
.שמירת מרווח קטן לחריגות

לוחות 
זמנים

הקצאת משאבים  , תכנון גמיש

אב טיפוס ותקצוב  /לכל מודל

נדרש  . סבבי בדיקות מרובים

תכנון הלוקח בחשבון רזרבה  
.גבוהה

תכנון זהיר ומתגלגל ככל  

שהבדיקות ובשלות המוצר  

יש להיערך לחריגות  . עולה
.כתוצאה מתוספות לתכולה

שמירת רזרבות מצומצמות  

לקשיים טכנולוגיים בלתי צפויים  
.בהם עלול הפרויקט להיתקל

בניית תקציב על בסיס תכנון  

בקרה  . מפורט וניסיון קודם
.מוקפדת

תקציב

טכנולוגיה–מודל היהלום 



Super High Tech High Tech Medium Tech Low Tech תחום  

בניהול  
פרויקטים

בעיקר לא , תקשורת מרובה

פורמלית במטרה לשתף  

רעיונות בזמן אמת ולקדם את 

התוצר לקראת ודאות גבוהה  
.  יותר

,  ערוצי תקשורת מרובים

ודגש  , פורמליים ולא פורמליים

את תקשורת בתוך צוות  

הקפדה על תיעוד  . הפרויקט
.החלטות

בעיקר תקשורת ממוקדת  

מיקוד בניהול הקשיים  . ופורמאלית
.ככל שכאלה יעלו

,  תקשורת מצומצמת
.פורמאלית וממוקדת

תקשורת

-אי ודאות גבוה ולכן סיכון גבוה 

נסה  , צרות נמצאות בכל פינה

נסה  . לזהות אותן באופן רציף

לבחון במקביל מספר גישות  

ולהכין תוכניות  , תכנון ותכן
.מראש.." למקרה ש"מגרה 

תהליך ניהול סיכונים משמעותי  

יש לבנות תוכניות  . לפרויקט

מגרה ותוכניות שיכוך לסיכונים  

המרכזיים ולנהל אותם לאורך  
.הפרויקט

בחינת סיכונים אפשריים בתחילת  

תוך מיקוד בהימנעות  , הפרויקט

מאיחורים בלוחות הזמנים  
.ובחריגה תקציבית

כמעט ואין צורך בתהליך  

מיקוד  . ניהול סיכונים מובנה

בסיכונים הנובעים מגורמים  

חיצוניים שעלולים להשפיע  
.על הפרויקט

סיכונים

(המשך)טכנולוגיה –מודל היהלום 



אוסף מערכות מערכת תת מערכת תחום בניהול  
פרויקטים

מעקב ממוקד אחר ניהול התכולה על  

מנת לוודא שאין התרחבות של הפרוייקט  

ריבוי  . לנושאים שלא הוגדרו מלכתחילה

הממשקים בפרוייקט מגביר את הסיכון  
.של התכולה" להרחבה"

.  תכולה ברורה תוגדר לאחר סגירת תתכנון

ומעקב מוקפד  , יש לאפשר התפתחות תכולה
.לאחר מכן

לאפשר רק שינויים שיש בהם לשפר  

תכולה תשתנה  . את רווחיות הפרוייקט

למשל אי זמינות  , רק במקרים מיוחדים

של חלקים מקוריים במקרה שמדובר  
.או עדכון גרסת תוכנה, במוצר פיזי

תכולה

יש להניח כי ידרשו רזרבות לטובת ניהול  

עיכוב בעקבות אי  , הממשקים המרובים

עמידה בלוחות זמנים של ספקים שונים  

יש  (. בין אם פנימיים ובין אם חיצוניים)

לכלול בתכנון את זמני התיאומים שידרשו  

בפרוייקט בין מגוון הספקים המעורבים  
.בו

לקחת בחשבון רזרבות מספיקות לטובת  

אינטגרציה  , בדיקות של תתי מערכות
.ובדיקות כשל שונות

בקרה מוקפדת למן תחילת הפרוייקט  

שמירה מצומצמת  . אחר לוחות הזמנים
.של רזרבות

לוחות זמנים

ניהול תקציב כולל יעשה על ידיד הגורם  

יש לחבר  . המתכלל, המוביל בפרוייקט

את סך הערכות התקציב של הספקים  

השונים ולהעריך את רמת הרזרבה  

יש לקחת בחשבון כי ההנהלה  . הנדרשת

תידרש לרזרבות תקציביות לצורך תהליכי  
.  יורחבו מעל המצופה/תיאום שיתארכו

יש לוודא  . תכנון זהיר וקפדני ובקרה בהתאם

יש  . כי הוקצו מספיק משאבים לבדיקות

להניח כי ידרשו חריגות תקציב ולהיערך  
.בהתאם

תכנון תקציב על בסיס תכנון מפורט  
.בקרה מוקפדת. וניסיון העבר

תקציב

מורכבות–מודל היהלום 



אוסף מערכות מערכת תת מערכת תחום בניהול  
פרויקטים

ניהול ערוצים פורמליים של כלל הספקים בפרוייקט  

בצורה מוקפדת ותדירה כך שהחלטות יהיו מסונכרנות  

דגש על החלטות שיש להן השפעה על  . ומתואמות

לאור התלות המרובה  , חוזים בין גורמים והתחייבויות

כל מערכת בפני עצמה  . הקיימת בין הגומרים בפרויקט

.,מערכת"תתנהל כפי שצוין תחת 

לשאוף להושיב את כלל  

הצוותים במקום אחד ולייצר  

ערוצי תקשורת בלתי פורמליים  

לנהל ערוצי  . יעילים ביניהם

תקשורת פורמליים ולתעד  
.קבלת החלטות

קצרה ובלתי פורמלית ככל  , ממוקדת

להעביר בערוצים הפורמליים  . שיידרש
.החלטות

תקשורת

רמת האינטגרציה  . ניהול תהליך סיכונים מובנה

הגבוהה בין ממשקים שונים מייצרת סיכונים בפרוייקט  

ויש לנהל עבור כל ממשק שכזה תהליך ניהול סיכונים  
.בשיתוף עם הספק

,  תהליך ניהול סיכונים מובנה

כולל תוכניות שיכוך ותוכניות  
.  מגרה

מיקוד  . ניהול מינימאלי של סיכונים

התהליך בעיכובים הנוגעים לטכנולוגיות  
.וגורמים חיצוניים

סיכונים

(המשך)מורכבות –מודל היהלום 



(בליץ)קצב מאסיבי  קצב זמן קריטי (תחרותי)קצב מהיר  קצב רגיל תחום  

בניהול  
פרויקטים

אין ניהול תכולה הקפדה על שינוי תכולה  

מינימאלי על מנת להימנע  

משינויים שאינם קריטיים  
ועלולים לעכב את הפרויקט

תהליך גמיש המאפשר שינויים כפי  

שיידרש על מנת לבצע התאמות  

בהתאם למידת התחרותיות  )

תוך  , (לקוח/הנבחנת ודרישות השוק
.שאיפה לסגירת דרישות ככל שניתן

שימוש רגיל בטכניקות  
לניהול תכולה  

תכולה

כל הארגון מגויס להסרת מכשולים  

והרצת הפרויקט קדימה לקראת  

מעט דגש על תכנון והרבה  . היעד
–חדר מלחמה –מאמץ של עשייה 

שבוחן את ההתקדמות בזמן  

תוך מעורבות ההנהלה  , אמת
.בפתרון בעיות

עמדיה בלוחות זמנים ללא 

תוך גיוס כך  , פשרות

.  המשאבים הנדרשים לכך

הנהלה מעורבת מאוד ועוקבת  
.אחר ההתקדמות

זמן הוא מרכיב חשוב ויש הקפדה על 

הגעה בזמן עם תוצר מוגמר של  

ז  "ההנהלה מעורבת בלו. הפרויקט

הפרויקט ועוקבת אחר התקדמות  

אבני הדרך המרכזיות עליהן יש  
.להקפיד

זמן אינו המיקוד  

יש לאפשר  . בפרויקט

את הזמן הנדרש על 

מנת לתמוך באמינות  

ואיכות התוצר של  
.הפרויקט

לוחות 
זמנים

אין מגבלות תקציב הקצאת משאבים לצורך  

מציאת פתרונות חלופיים  

תקצוב  . והסרת מכשולים

ניסויים ובדיקות מרובות  

ומהירות כדי להתקדם בקצב  
.הנדרש

הקצאת משאבים ליצירת אב  

מודל לצורך קבלת משוב  /טיפוס

גיוס משאבי תקציב על מנת  . מהיר
.להסיר מכשולי זמן

תכנון מפורט ובקרה  
.תקציבית מהודקת

תקציב

(זמן)קצב –מודל היהלום 



(בליץ)קצב מאסיבי  קצב זמן קריטי (תחרותי)קצב מהיר  קצב רגיל תחום  

בניהול  
פרויקטים

.  תקשורת שוטפת ולא פורמלית

.  ניהול המשבר יחד עד לסיומו
(.כוח משימה)

תדירה  , תקשורת מרובה

במידת האפשר  . וממוקדת

הצוותים עובדים יחד באזור  
.פגישות קצרות. משותף

חוצה ארגון  , תקשורת מרובה
.המערבת בעלי תפקידים שונים

תקשורת סביב נושאים  

מקצועיים רלוונטיים  
.הדורשים החלטות

תקשורת

יש לבחון מהם  , לפני היציאה לדרך

הסיכונים הצפויים שניתן לזהות  

ולהכין תוכניות מגירה מרובות ככל  

שניתן על מנת שהצוות יוכל לפעול 

במהירות רבה אם וכאשר סיכונים  

אין צורך לחשוב על  . אלה יתממשו

אולם תוכניות  , תכוניות שיכוך
.מגרה מרובות יסייעו מאוד

זיהוי מוקדם של סיכונים  

אפשריים ויצירת תוכניות  

כך שמועד סיום  , שיכוך
.הפרוייקט לא ישתנה

זיהוי מוקדם  , תוכנית סיכונים מלאה

תוך סקירת תחומים שונים ועבודה  

במקביל על מנת לא לבזבז זמן  

במידה וגישה אחת תתברר להיות  
.לא מתאימה

מאחר ועיכוב בפרויקט  

אין  , אינו מהווה בעיה
ז"צורך לנהל סיכוני לו

סיכונים

(זמן)קצב –מודל היהלום 



מקרה לדוגמא–שדה התעופה של דנוור 

כפרויקט בינוי בעיקרו . הקמת שדה התעופה הבינלאומי של דנוור נתפס כפרויקט בינוי טיפוסי אם כי מורכב

הפרוייקט  , מבחינת מודל היהלום בניתוח בדיעבד(. low-tech)ההתייחסות לטכנולוגיה הייתה כטכנולוגיה מוכרת 

רמת המורכבות גבוהה מאוד והקצב  , רמת החדשנות בינונית, נוהל כפרויקט שבו רמת הטכנולוגיה נמוכה

עם רמת ודאות נמוכה ותקשורת  , בקרה יחסית מוקפדת; בהתאם הוגדרו תהליכי הניהול של הפרויקט. תחרותי

.מרובה בין בעלי עניין

מערכת זו . ל היא מערכת מיון המזוודות שנכללה בשדה התעופה"מה שלא נלקח בחשבון בתיאור הנ, אולם

המערכת האוטומטית התבססה על טכנולוגיה חדשנית שלא נוסתה עד  . הייתה פרויקט שונה לחלוטין, למעשה

ולמעשה היה צריך לנהל את פרויקט מערכת מיון המזוודות כפרויקט בעל פרופיל  , לאותו רגע בסדר גודל דומים

.  הבחנה זו לא התקיימה בפועל במהלך ניהול הפרויקט. מערכת אחת  ברמת טכנולוגיה גבוהה; שונה

וההתעלמות מרמת אי הודאות הגבוהה הביאו לחריגה משמעותי מאוד בלוחות  , חוסר ההתייחסות השונה

.  הזמנים והתקציב של הפרויקט



ניהול הפרויקט–מודל היהלום 

אוסף  

מערכות

תת מערכת

מערכת

שיפור 

מצב

מוצר  

חדש

פריצת  

דרך

Super High Tech

High Tech

Medium Tech

Low Tech

קצב רגיל

תחרותי/ קצב מהיר 

קצב קריטי

(בליץ)קצב מאסיבי

חדשנותטכנולוגיה

קצבמורכבות

מערכת מיון מזוודות  

אוטומטית

פרויקט הבינוי


