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 הקדמה

לאחר זמן מה איבדו את . שני חובבי טייס טסו להם להנאתם במרחבי הרקיע
איפה אנחנו " – שאלו אותו. הנמיכו את כלי הטיס עד שפגשו אדם, דרכם

חייכו חובבי ". אתם בכדור פורח"השיב להם האדם " הרי זה כה פשוט" "?נמצאים
אך לא , יו מדויקיםדבר – האיש בוודאי משתמש בתמחיר כל חייו" – הטיס ואמרו
 ...".רלוונטיים

ולמרות , לא רלוונטי ולעיתים לא נכון – כך רואה כיום השוק העסקי את העיסוק בתמחיר

אין ספק שיש מקום . זאת מקדישים רוב הארגונים משאבים ומאמצים רבים בנושא התמחיר

ך יש לעשות א, לבניית מערכת תמחיר אמינה וכי שימוש מושכל בנתוניה יביא תועלת לארגון

 .זאת בשכל ישר ובגישה אחרת מהגישה המקובלת כיום

מטרת הספר לפתח מודלים ולתת תובנה בנושאי קבלת החלטות ותמחיר בשילוב עם גישות 

, התעשייה, המסחר, במטרה להשביח את ערכן של חברות בתחומי השירותים, ניהול חדשניות

 .ות רווחולשפר ביצועים בארגונים שלא למטר, המחקר והפיתוח

 :הגישה בספר זה נשענת על השכל הישר והניסיון היומיומי

אם הוא . ח" ש150 -ח ומוכר אותה ב" ש100 -רוכל בעל דוכן בשוק קונה סחורה ב
. ח" ש30 -הוא מוכר אותה גם ב, הצהרים-עם מרכולתו ביום שישי אחר" נתקע"

ליו שהיה חזקה ע, אם היה עושה זאת. למזלו הגדול לא למד תמחיר מסורתי
ולא היה מוכר ביום , לפי עלות הקנייה והעמסת תקורות" עלות המוצר"מחשב את 
 ..."לי זה עולה יותר"ח כי " ש30 -הצהרים את השאריות ב-שישי אחר

המחרה , למרות שהמחקר האקדמי ותורת הכלכלה נותנים פתרונות לסוגיות שונות בתמחור

עלולה להביא מנהלים לידי קבלת " קלאסי"הפרקטיקה של התמחיר ה, וקבלת החלטות

 .החלטות שגויות

ולמעשה בכל , את ההיגיון הפשוט ננסה לחזק ולשכלל הן בארגון הקטן והן בארגון הגדול

 .מכל סוג שהוא, ארגון

 למהפכה בשיטות נים האחרויםעשורבהמודרני הביאו הניהול השינויים שהתחוללו בעולם 

,  הן בתפעול והן בפיתוחתגובה בעשרות אחוזיםהמהפכה זו הביאה לקיצור זמני . הניהול

לשיפור איכות המוצרים והשירותים , להגדלת תפוקות משמעותיות ללא תוספת משאבים

 .ולהרחבת מגוון המוצרים, להקטנת מלאים, במידה ניכרת
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ניהול , )JIT – Just In Time" (בדיוק בזמן"מהפכה זו באה בעקבות גישות ניהול חדשניות כגון 

. ניהול איכות כוללו, "הקיט המלא"קרון י ע,)TOC – the Theory Of Constraints ( אילוציםלפי

בשרשרת , ועברה במהרה לטיפול בלוגיסטיקת הארגון, המהפכה החלה במפעלי תעשייה

בשנים האחרונות . מוסדות פיננסיים ומערכות בריאות, בארגוני שירותים, האספקה

ניהול מחקר ופיתוח ואסטרטגיה ,  ניהול הפרויקטיםמיושמות הגישות החדשניות בתחום

 .עסקית

המהפכה בשיטות הניהול מתרחשת היום בד בבד עם ההתקדמות הטכנולוגית המהירה בשדה 

החדשנות הטכנולוגית גורמת לכך שקיימת . וטכנולוגיית המידע, האינטרנט, התקשורת

והשיטות הניהוליות , )TTM – Time To Market(חשיבות ראשונה במעלה לזמן ההגעה לשוק 

 . שפותחו מסייעות לכך

לתפיסות עצמם לא התאימו , ריובייחוד גישות התמח, כלי החשבונאות הניהולית המסורתיים

המשתמש בתמחיר . בארגונים השוניםובחלק מהמקרים אף בלמו את יישומן , החדשות

,  מענה למכרזים,קבל או דחה פרויקט, )Make or Buy(" קנה או יצר" :בעיותלהקלאסי 

או רחבה או הפסקה של קו מוצרים ה,  או גודל חבילת עבודה בפיתוחקביעת גודל מנות ייצור

 .אופטימיזציה-שיניבו תת, שגויותהחלטות קבל ימצא עצמו לעיתים קרובות מ –שירותים 

 . המודרניתעסקיםוקבלת החלטות בסביבת התמחיר כלים תומכי החלטה למציג זה ספר 

הדיון ביתרונות ובחסרונות בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ". ין חדש תחת השמשא", לכאורה

תמחיר ספיגה הולך ולובש היום צורה מעודנת יותר . שנהיותר מחמישים  כבר לפני חל הישיר

 מנסה להקנות ABCגישת ). ABC – Activity Based Costing" (תמחיר לפי פעולות"בדמות 

 הקשות העומדות  ההחלטהלהתמודד עם בעיותים לסייע שאמור,  וכלי עזרלמנהל תכנים

 .בפניו

 .התפורה לפי גישת ניהול לפי אילוצים, ישיר לבש צורה אחרת ומתוחכמת יותרהתמחיר ה

  :בסביבה העסקיתשינויים משמעותיים חלו שלושה 

גם לטווח הקצר וגם (הוצאה קבועה , ברוב המקרים ,מרכיב העבודה הישירה הוא כיום .1

 ).ח הבינונילטוו

בעת שנבנה ,  מעלויות התפעול בשנות העשרים5% -שהיה כ, מרכיב העלויות העקיפות .2

 ).80%-30%כ (הפך להיות מרכיב משמעותי ברוב המקרים , התמחיר הקלאסי

משאבים לא (גישות הניהול החדשות מבחינות בצורה ברורה בין משאבים בעודף  .3

 ).אילוצים, בוקבק-צווארי( בחוסר םומשאבי) קריטיים

. בתעשייה) מלאי בתהליך ומלאי מוצרים(התמחיר הקלאסי עסק בעיקר בהערכת המלאי  

בשנים האחרונות הורגש צורך בפיתוח החשבונאות הניהולית לנושאים אחרים של 

 .שיהיו רלוונטיים גם לארגוני שירותים שאין בהם ייצור מוצרים פיסיים, מדידה ובקרה

שינויים אלה אינם הולמים את ההנחות עליהן בנוי תמחיר הספיגה המסורתי וחושפים את 

 .המשתמש בו להחלטות שגויות
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ושילובו עם גישת ניהול לפי אילוצים , בשנים האחרונות הורחב השימוש בגישת תמחיר מטרה

 .ירהובמיוחד להנהלה הבכ, מעניק היום כלים טובים להתמודדות עם בעיות קבלת החלטות

שפותחו חלקן על ידי המחברים ויושמו בעשרות ארגונים , מתודולוגיות חדשניותמציג הספר 

כגון מתודולוגיית ,  כלים אלה. יותרותניתן להגיע להחלטות טובשבעזרתן , ל"בארץ ובחו

GDM )Global Decision Making (ומודל , לקבלת החלטותVFM )Value Focused Management( 

מסייעים למנהלים בכל סוגי הארגונים להתמודד עם בעיות , הלהשבחת הפירמ

 . אינן נותנות להן מענה הולםABCאו גישת , שהמתודולוגיות של התמחיר המסורתי

עם הבעיות , בין היתר, ובהתמודדות קבלת החלטותבלתמיכה במתן כלים מתמקד ספר זה 

 : הבאות

 .קביעת מחיר ♦

 .בחירת תמהיל המוצרים או השירותים ♦

 .Make or Buyיכה בקבלת החלטות תמ ♦

 .יצור מוצר או מתן שירותהחלטה בדבר הפסקת  ♦

 .קביעת מחירי העברה ♦

 .קביעת מחיר במכרז ♦

 . השקעותבחינת ♦

 .הערכת כדאיות קיצור זמן הפרויקט ♦

עמדנו מתוך נסיוננו בהוראת קורסים מתקדמים בהשבחת , על הצורך בכתיבת ספר מעין זה

, )בעיקר לתלמידי תואר שני( בניהול מערכות תפעוליות ,בחשבונאות ניהולית, חברות

, מעבודות ייעוץ ויישום בחברות המובילות במשק, מהדרכה בעשרות סדנאות למנהלים

מהנדס /חשב/למדנו כי למנהל. ומשיחות רבות שקיימנו עם מנהלים, מישיבה בדירקטוריונים

 מודע למגבלות ולעיתים גם הוא. מן השורה קיים ידע בסיסי בעקרונות התמחיר המסורתיים

, וצמא ללמוד ולהבין את הגישות החדשות שהוצעו, לאובדן הרלוונטיות של כלים אלה

 .ובעיקר ללמוד וליישם כלים נאותים יותר לקבלת החלטות

ספר זה מתמקד בהיבטים התמחיריים של גישות הניהול החדשות ובקבלת החלטות ניהוליות 

מציג לקורא תפיסה עקבית וביקורתית הנשענת על השכל תוך שהוא , ויישומן הלכה למעשה

 .הישר וההיגיון העסקי
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וזאת , גישתנו מסתכמת בתפיסה שמטרת הפירמה היא להשביח את ערכה לבעלי המניות

המבוססים על , הפילוסופיות והטכניקות, ויתר הכלים, GDMמתודולוגיית , VFMבעזרת מודל 

 :התפיסות הבאות

. חיר הוא בעיקרו כלי בקרה וכלי לסיוע בקבלת החלטותתמ ראייה גלובלית .1

בכל מקרה יש לבחון את קבלת ההחלטות תוך ראייה 

ובייחוד על , והשפעתן על כלל הארגון, מערכתית-גלובלית

 .ערך הארגון הכולל

יש לאסוף נתונים באופן שיטתי ומקיף תוך כדי התמקדות  התמקדות .2

 .ממוקדיםהבקרה והניהול יהיו אף הם . בעיקר

התמחיר המסורתי  .3

 ככלי בקרה וייחוס
ולא , התמחיר המסורתי יכול לשמש לבקרה ולייחוס בלבד

 .ככלי לקבלת החלטות

שילוב גישות ניהול  .4

 חדשניות
המחרה וקבלת החלטות יהיו ברוח גישות הניהול , תמחור

 .החדשניות

אבי הארגון קבלת ההחלטות תהיה תוך התחשבות במש דרך קבלת ההחלטות .5

 .ואילוציו

 

. ם"מוסדות פיננסיים ומלכרי, ארגוני שירותים, הספר מיועד למנהלים בכל תחומי התעשייה

 .סטודנטים למינהל עסקים ודאי ימצאו בו עניין רב

אלא , הספר אינו מתיימר לדון בכל מכלול הנושאים בהם עוסקת החשבונאות הניהולית

תוך הצגת תפיסה , וזאת, תר להשבחת ערך הפירמהמתמקד בנושאים שלהערכתנו תורמים יו

 .כוללת
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 על המחברים
הינו דיקאן בית הספר למנהל עסקים במסלול האקדמי של , ח"רו, יורם עדן' פרופ

עדן הוא חבר במועצת רואי החשבון והוועד המרכזי של לשכת ' פרופ. המכללה למנהל
 של  Education Committee-בר בוח" רואה החשבון"עורך ביטאון , רואי החשבון בישראל

IFAC) International Federation of Accountants(. 

ח ובייעוץ "עדן ניסיון מעשי רב כרו' לפרופ, בנוסף על פעילותו האקדמית והציבורית
 .לחברות וארגונים בתחומי תמחור וחשבונאות ניהולית

 

רונן ' פרופ. יברסיטת תל אביבאונ, מן המניין בפקולטה לניהול'  הוא פרופבעז רונן' פרופ
הוא יישם פרויקטים של השבחת חברות . מתמחה בניהול הטכנולוגיה והשבחת חברות

 .וגישות ניהול חדשניות בעשרות חברות וארגונים בישראל ובעולם

 , רונן היה מרצה אורח בבתי הספר למינהל עסקים כמו אוניברסיטת קולומביה' פרופ
NYU, Bocconiעשרות מאמרים בכתבי עת אקדמיים ו  ספרים4 סם ופר,באחרים ו

 .טק בישראל- שנים בתעשיית ההיי10-לפני כן עבד כ. ומקצועיים מובילים
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 1פרק 

 ה השינויים בסביב
 העסקית המודרנית

  מבוא 1.1
היא לגרום , לפיכך, מטרת ההנהלה. מטרת כל פירמה היא להשביח את ערכה לבעלי מניותיה

 ועליה לפעול בהתמדה לקראת מטרה זו, ליצירה מתמדת של ערך לבעלי המניות

)Increasing Shareholders Value .( 

 : קטגוריות עיקריותפעולת יצירת הערך מחולקת לשתי

 .פעולות פיננסיות ♦

 .פעולות ניהוליות אחרות ♦

וחלוקת , מיזוגים ורכישות, הפעילות הפיננסית מתרכזת בעיקרה בשינוי מבנה ההון

ותוצאותיה עשויות להתבטא בשינויים , פעילות זו מבוצעת ברמת הנהלת החברה. דיבידנדים

 . במחירי המניות

הן פעולות בעלות פוטנציאל גדול לשיפור ,  נתמקד בספר זהבהן, הפעולות הניהוליות האחרות

שינוי מבנה עסקי , פעולות אלו כוללות שינויים אסטרטגיים. ביצועים ולהשבחת ערך הפירמה

, שינויים בשרשרת האספקה, שיפורים בשרשרת הערך, שינויים בשיווק ובמכירות, או ארגוני

לתמחיר ולחשבונאות . ר זמני הפיתוחשיפור מצב המלאים וקיצו, התפעול והלוגיסטיקה

וככלי עזר חשוב בקבלת , הניהולית חשיבות מכרעת במדידה ובהערכה של שינויים אלה

שאינם בהכרח מבוססים על , פעולות אלו נמדדות בדרך כלל במדדי ביצוע מקומיים. החלטות

לשייך וקיים קושי לזהות ו, נתונים חשבונאיים המדווחים במאזן או בדוח רווח והפסד

 . תוספת ערך לפעולות אלו

מטרת ספר זה להציע גישות וכלים שיאפשרו שימוש מושכל בתמחיר ובמדדי ביצוע לשיפור 

 .דבר שיביא להעלאה משמעותית בערך הפירמה, תהליכי קבלת ההחלטות

של המאה העשרים ניצב המערב בפני משבר כלכלי וניהולי שנגרם בתחילה שנות השמונים ב

שוק "התעשייה המערבית שהתרגלה בעבר לפעול ב. מיפןהקשה שבאה חרות התכתוצאה מן 

שוק של " והתמודדות ב)עודף קיבולת(  עודף כושר ייצור במצב שלמאזנמצאת , "של מוכרים

הביקוש לכוח אדם . חלה מהפכה רבתי בנושאים הטכנולוגיים השונים,  לעומת זאת."קונים
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נוצר מצב . למשאב בחוסר) מהנדסים, מתכנתים(טכנולוגי הפך אנשי טכנולוגיה לסוגיהם 

גם מצב זה לא ארך . ומחסור במשאבי פיתוח, בו קיים עודף קיבולת בייצור ובשירותים, חדש

 החזיר חלק ממקצועות הטכנולוגיה למצב של 2000ומשבר הטכנולוגיה של שנת , זמן רב מדי

שחלקם , גי משאבים שוניםמצב זה של התמודדות עם שינויים תכופים ועם סו. עודף קיבולת

 .מצריך להעניק למנהלים כלים חדשים לקבלת החלטות, בעודף קיבולת וחלקם במחסור

שוק בו קיימת תחרות על כיסו של , דהיינו, "שוק של קונים"השוק הוא , במרבית המקרים

-דבר זה נובע כתוצאה מתהליכים מאקרו. הלקוח בין מספר יצרנים או ספקי שירותים

 .חברתיים וטכנולוגיים, פוליטיים, כלכליים

עלה כוחו של , במקביל. החשובים בתהליכים אלה היו תהליכי הגלובליזציה ומהפיכת המידע

 .הלקוח

 .מודע לכוחו ובעל תודעה צרכנית מפותחת, הלקוח של היום בררן יותר

 קיים עודף קיבולת, דהיינו (שוקהכדי לעמוד בתחרות בסביבה המודרנית בה האילוץ הוא 

 : דרישות השוק יש להכפיף את כל השיקולים ל,)במתן שירותים ובייצור

  מחיר נמוך יותר .א

הוא " סמן הימני"ובדרך כלל ה, י התחרותל ידהמחיר נקבע ע, "שוק של קונים"ב 

הדרישה למחירים נמוכים יותר מפעילה לחץ בלתי פוסק . המתחרה הזול ביותר

, במשאבי האנוש, ברכש, בשיווק ובמכירות –להתייעלות המערכות הפנימיות בארגון 

 בחינה מדוקדקת של מוצרים טכנולוגיים .תפוקותהבניצול המשאבים ובהגדלת 

ומחיריהם יורדים , חדשניים מראה כי תוך פרק זמן קצר קמים מתחרים למוצרים

 נקבע המחיר לפי , שוק מונופוליסטי, דהיינו, "שוק של מוכרים"ב. בעשרות אחוזים

Cost Plusאו (כיום עומדת בפני היצרן הברירה למכור את המוצר .  או שיקולי מונופול

 .או להפסיק ליצרו בכלל, במחיר שהשוק מכתיב) השירות

    יותרהת גבוהאיכו .ב

 ציבור הצרכנים הורגל לאיכות הגבוהה שקבעו . קובע הלקוח הנדרשתהאיכותרמת את  

כדי לעמוד באיכות גבוהה .  בנושא זהנכון לפשרהפחות והוא ,  למשלהיצרנים היפניים

עליו : עבד בהן בעברש מאלהעל היצרן לעבוד בגישות שונות , של מוצרים ושירותים

 ולהעניק ללקוח מוצר, בפעם הראשונה הדורשות ביצוע נכון  אחרותלאמץ עתה שיטות

 .על צרכיו וציפיותיוים  העונאו שירות

  קיצור אורך החיים הטכנולוגי .ג

, אם בעבר נמדד מחזור החיים של מוצר טכנולוגי בשנים;  המוצר הולך וקטןאורך חיי 

 .במקרים רבים אורך חייו  נמדד ברבעונים – היום

  קיצור זמן התגובה .ד

דבר זה . הקצב הגבוה של החדשנות הטכנולוגית גרם לקיצור מחזור החיים של המוצר 

 מוצרים  וייצוריתוח הלקוחות לזמן תגובה מהיר בפדרישה שלהביא בעקבותיו 

 מהווה כיום גורם משמעותי בשיקולי ההנהלה בפיתוח Time To Market .ושירותים
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זמן התגובה הוא מרכיב חשוב בבחירה בין ספקי , בענפי השירותים. חדשנות טכנולוגית

 .שירות שונים

  מוצרים ושירותים המותאמים ללקוח .ה

בעל הטכנולוגיה ,  מחסור במשאביםהכאשר היכאשר האילוץ היה טכנולוגי או , בעבר 

ואת ) או המוצר( ללקוחות את תכונות השירות המתקדמת או בעל המשאבים הכתיב

 דרישותיו לאופי המוצרים השוק מכתיב את, ה התחרותיתבסביב, היום. וביצועי

ועל היצרנים ללמוד וליישם גישות ניהוליות המזהות את צרכי הלקוח , והשירותים

 .המתאימים לוושירותים  מוצריםומפתחות 

    והשירותיםיצור והרחבת מגוון המוצריםיהגדלת הגמישות ב . ו

בה ציין כי המפורסמת  את מטבע הלשון ,"Tפורד "יצרן ,  פורדהנריבשנות העשרים טבע  

מטבע לשון זו " …ימכור את המכונית בכל צבע שהלקוח יחפוץ בתנאי שיהיה שחור"

שוק של " ב,כיום. קיים מחסור במשאביםכאשר , "וכריםשוק של מ" לונכונהאופיינית 

 כל ולעיתים, כל פלח שוק, קיים עודף קיבולת בייצור מוצרים ושירותים בו ,"קונים

דבר זה גורם לדרישה . רוצה מוצר המתאים לדרישותיו הספציפיות, לקוח ולקוח

יו הרצון ובעקבות,  כוח הלקוח עולה. והשירותיםלגמישות ולהגדלת מגוון המוצרים

דבר זה מביא לדרישה ". תפור על צרכי הלקוח"ו" מותאם אישית"למוצר ושירות 

גרמה באופן בלתי , כפי שנעשית פעמים רבות, הגדלת המגוון. להזמנות קטנות ומגוונות

 נמנע לגידול בעלויות העקיפות הנובעות מן המורכבות בייצור ובמתן השירות 

)Cost of Complexity.( 

  טנת מלאיםלחץ להק .ז

מלאי חומרי  גם .טל ולא נכסנ הוא מלאי בתהליך ,יצור המודרניתיהו  הפיתוחבסביבת 

 ולשפר  כדי להקטין עלויות, עד גבול מסוים מופחתים בהדרגהגלם ומלאי תוצרת גמורה

 מעבר לגישות ניהוליות התומכות בהקטנת תמחייבשאיפה זו . את כושר התחרות

  .מלאים

מתמודדים עם אתגרים אלה בעזרת חדשנות  )Hi-Tech(ולוגיה ארגונים עתירי טכנ

יש לנהל את החדשנות היצירתית בצורה שתשביח את ערך הארגון , אולם. והמצאתיות

 .זאת על ידי שילוב גישות ניהוליות חדשות בארגונים אלה, לבעליו

 של אתגרים המסייעות לחברות להתמודד עם הגישות ניהוליותבשנים האחרונות התפתחו 

,  מחזורן זמהקטנת, שיפור איכות, הגדלת תפוקות: להשבחת ערך הארגון באמצעותהדרישה 

כל אחת  . התאמה לתנאי השוק והגדלת מגוון המוצרים והשירותים,תגובהשיפור זמן 

לפעמים (שמעותי  שיפור מדרך,  להשבחת ערך הפירמה לבעלים הביאהמהגישות הניהוליות

קטנת איכות וה, זמן תגובה, תפוקהשל  םת אחוזים בפרמטרי המתבטא בעשרו,)בסדרי גודל

 ,ב"וישימותן הוכחה בארה, הגישות החדשות מתאימות לכל תרבות ולכל תהליך. עלויות

חברות וארגונים במדינת ישראל קיימים מאות . ביפן ובדרום מזרח אסיה, במערב אירופה

ילוב מוצלח בין הגישות הוא שש, בחלק מהחברות נמצא. שיישמו בהצלחה גישה זו או אחרת

 .שהביא לשיפור רב יותר
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 גישות ניהול חדשניות  1.2
 Just In Timeשת גי .א

ומהווה פילוסופיה וטכניקות לקיצור , פותחה ביפן" בדיוק בזמן") Just In Time) JITגישת  

 Just In Timeעקרונות רוב . להקטנת מלאים ולמניעת בזבוזים במערכת, זמני תגובה

 מביא לקיצור משמעותי של זמני תגובה םוהשימוש בה, מים לכל תרבות ולכל תהליךמתאי

 . ולהקטנת עלויות של מערכת תפעול בעשרות אחוזיםלהורדת מלאים, )עשרות אחוזים(

 טיפול בגודל מנות , ייצור בדיוק בכמויות הנדרשות הןJITהטכניקות השכיחות של  

 ,ובפרט(טיפול במלאים , )Setup(ר זמני כיוונון קיצו, )מעבר למנות קטנות יותר(יצור יה

 JIT. מניעת בזבוזים ופעולות שאינן מוסיפות ערך למערכתו ,)הקטנת המלאי בתהליך

 .מונעת ושיפור באיכות המוצר נתמך בטכניקות של תחזוקה

בכך שהיא מאפשרת הרחבת ,  מניבה יתרונות אסטרטגיים לארגוןJITהטמעת גישת  

 .מני תגובה מהירים ובעלויות נמוכותמגוון המוצרים בז

, ב"ובשמה החדש יושמה באלפי חברות בארה, LEANבשנים האחרונות גישה זו נקראת  

 .מערב אירופה ואסיה

 .והיבטיה התמחיריים נדון בהרחבה בפרק השלישי בספר JIT/LEANבגישת  

 ניהול לפי אילוצים .ב

היא אחת מפריצות הדרך הניהוליות  )TOC –- Theory of Constraints (ניהול לפי אילוצים 

י ל יד שפותחה עפילוסופיה ניהולית מקיפה זוהי. המשמעותיות בעשורים האחרונים

Goldratt, 1986, 2000) Goldratt .(TOC ששורשיה מתודולוגיה בת שבעה שלבים  כוללת

 ).לקסאלגוריתם הסימפהתכנון הלינארי ו(בוססים על יסודות מדעי הניהול מהתיאורטיים 

 .ניהול לפי אילוצים מתווה דרכים וטכניקות להתמקדות באילוצי המערכת השונים

כמעט ללא (תפוקת המערכת את  באופן ניכרלהגדיל  בעזרת ניהול לפי אילוצים ניתן 

. צווארי בקבוקי התמקדות במספר קטן של ל יד ע,בטווח קצר יחסית) תוספת משאבים

" מכפיל כוח" יצירת יהול לפי אילוצים מאפשרותהטכניקות ופילוסופיות הניהול של נ

במערכות בריאות , ולשיפור הביצועים בארגוני שירותים, להשבחת ערך של חברה עסקית

 .ובארגונים ללא מטרות רווח

הגישה הניהולית של ניהול לפי אילוצים כוללת מתודולוגיות המאפשרות ניתוח בעיות  

 .זייםהיסוד בארגון ופתרון הקונפליקטים המרכ

 .בגישת ניהול לפי אילוצים נדון בהרחבה בפרק הרביעי בספר 

 ובקרת תהליכיםניהול איכות  .ג

להשביח את ערך הפירמה היא גישה ניהולית שמטרתה ובקרת תהליכים ניהול איכות  

הגישה . שירותים ותהליכים,  דרך שיפור האיכות של מוצריםולשפר את ביצועי הארגון

 .)Deming, 1986(ר דמינג "ית הניהול של די יחד עם פילוסופJITהיא התפתחות גישת 

יצור מוצר ושירות נכון בביצוע ישאיפה ל, הגישה דוגלת בשיפור מתמיד של תהליכים
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סטטיסטיים לשם - בכלים גרפייםהועזר, קיום בקרה על ידי העובדים עצמם, ראשון

 .של הארגון" מפעל הזבל" הצד הכלכלי של גישה ניהולית זו הוא הפחתת .שיפור האיכות

הוא אוסף כל הפעולות והפעלת המשאבים שאינם תורמים ערך מוסף " מפעל הזבל" 

או החומרים /ונמדד בדרך כלל באחוז שעות העבודה ו, למוצר או לתהליך, ללקוח

, למשל. המהווים את עלויות אי האיכות של הארגון, או בערכם המוחלט, המבוזבזים

פיתוח אלגוריתם או כרטיס חומרה במספר סבבים רב המתבטאות ב" שעות זבל"

של עשרות " פעל זבלמ"כים רבים קיים  בתהלי.מהמתוכנן בשל חוסר הגדרות מתאימות

גישת . יצור עודףויטעויות , צג שעות וחומרים המבוזבזים על תיקוניםיאחוזים המי

כן ו ,כרתיזה במידה נ" מפעל זבל "הקטנתמאפשרת ניהול איכות ובקרת תהליכים 

והתאמת המוצר , הגדלת תפוקות, שיפור איכות ובקרת תהליכיםיישום מוצלח של 

  .הלקוח בפרטודרישות , לדרישות השוק בכלל

 .בגישה זו נדון בהרחבה בפרק החמישי בספר 

 "הקיט המלא"גישת  .ד

היא גישה מעשית ופשוטה ) CK – The Complete Kit Concept ("הקיט המלא"גישת  

 רהורדת עלויות וקיצור זמני תגובה בטווח הקצ ,גדלת תפוקותהמאפשרת ה

)Ronen, 1992(.  

 מאפשר ממרכיביו לאחסרונו של אחד  ש,)זווד, ערכה, KIT" (קיט"פירושו " קיט מלא" 

 . המשימההשלמת 

הכנסת קיטים - איקביעת מדיניות של,  מתווה מתודולוגיה להגדרת הקיטCKגישת  

, הנדרש בייצור" קיט מלא" הגישה מבדילה בין .רים בקיטובקרת חוס, חסרים למערכת

הנדרש בחלק מהמקרים " קיט מנדטורי"לבין , שירותים ומערכות בריאות, תפעול

 .במחקר ופיתוח

 .בגישה זו  נדון בהרחבה בפרק השישי בספר 

  סוגיית התמחיר ותהליך קבלת ההחלטות 1.3
הספר מתמקד בהיבטים . ת מהמקובלבספר זה אנו מציעים תפיסה וגישה תמחירית שונו

, התמחיריים של גישות הניהול החדשות ובקבלת החלטות ניהוליות ויישומן הלכה למעשה

 .תוך שהוא מציג לקורא תפיסה עקבית וביקורתית הנשענת על השכל הישר וההיגיון העסקי

 וזאת, שמטרת הפירמה היא להשביח את ערכה לבעלי המניות, גישתנו מסתכמת בתפיסה

, הפילוסופיות והטכניקות, ויתר הכלים, GDMמתודולוגיית , VFMמודל : נעשה בעזרת

 :המבוססים על התפיסות הבאות

 )מערכתית(ראייה גלובלית  .א

הוא ראייה וקבלת החלטות , המובנה גם בתמחיר המסורתי, אחד הכשלים הניהוליים 

 של פטימיזציהלאופטימום מקומי ולתת אותופעה זו מביאה ). לוקלית(מקומית 

 .המערכת
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בדרך כלל תחת מדדי ביצוע , תת אופטימיזציה היא אופטימיזציה של תת מערכת 

 .דבר הגורם לירידה בביצועים הכוללים של המערכת השלמה, מקומיים

הרי כדי למקסם מדד ביצוע , אם מנהל הרכש נמדד לפי החיסכון בעלויות הרכש – למשל 

מבחינתו הוא הצליח והחלטותיו .  ובאיכות נמוכההוא עלול לרכוש מוצרים בזול, זה

אבל הרכש הזול באיכות נמוכה עלול לגרום נזק למערכת בשל , חסכו הרבה כסף לארגון

שאיתם תתמודד החברה לאורך , נפל רב ותיקונים אצל הלקוח, עלויות ייצור גבוהות

 .זמן

,  ניהול לפי אילוציםובמיוחד מגישת, הנגזרת מגישות הניהול המודרניות, גישתנו בספר 

המטרה בארגון עסקי היא השבחת . הגלובלית, מתבססת על הראייה המערכתית הכוללת

ראייה גלובלית פירושה קבלת החלטות , בניהול נכון. ערך הפירמה לבעלים לאורך זמן

 . של הארגוןלשיפור במדדי הביצוע הכולליםשיביאו 

 כלים פשוטים, גישות פשוטות .ב

 המבוססים על פשטות ושכל ישר , בספר הם כלים פשוטיםהכלים שיוצגו  

)Common Sense .( הישועה ". פשוט לא יהיה – מה שלא יהיה פשוט"הניסיון מראה כי

 .לא תבוא על ידי שימוש באינטגרלים כפולים ונגזרות חלקיות לארגונים

 "לעשות יותר עם מה שיש" .ג

לעשות יותר עם מה "היא שניתן , ותהנתמכת על ידי גישות הניהול המודרני, גישתנו 

גישה זו עומדת לכאורה . להוציא יותר תפוקות עם אותם משאבים, דהיינו, "שיש

הגורס כי כדי להגדיל את , Output/Input -בסתירה לאמונה הבסיסית של מודל ה

 ).Input( יש צורך להוסיף יותר תשומות  )Output(תפוקות  המערכת 

 

 

 ומתודולוגיית שלושת השלבים ניתן VFM -מודל ה, החדשניותבעזרת גישות הניהול  

או לשפר את מדדי הביצוע של ארגונים , להשביח את ערך הפירמה בצורה ניכרת

 , ראה למשל (אותם משאביםוכל זאת בניצול והפעלה טובים יותר של , משימתיים

Mabin and Balderstone, 2000 ,Coman, Koller & Ronen 1996 .(יק יותר יגלהמבט מעמ ,

 .גישה ניהולית שונה – כי נוספה כאן תשומה מסוג אחר, כפי שנראה בהמשך

 Satisficer -גישת ה .ד

 זיהה כבר לפני שנים רבות את אחת הבעיות הניהוליות H.A.Simonחתן פרס נובל  

מנהלים נוטים לקבל , )Simon, 1957(לטענתו . המכבידות על תהליכי קבלת ההחלטות

ללא ,  הוא מנהל החפץ להגיע להחלטה הטובה ביותרOptimizer .Optimizerור החלטות בת

, כדי להגיע להחלטה הטובה ביותר יש לבחון את כל החלופות. התחשבות במגבלות הזמן

במציאות אין . ולבנות מנגנון שיבחר את ההחלטה הטובה ביותר, לאסוף את כל המידע

מוכרת לכל . יע להחלטה הטובה ביותרזמן לבחינת כל החלופות שיש לבחון כדי להג

לא בחנו את כל "התופעה בה מתכנסת קבוצת מנהלים ובעלי מקצוע ואחד מהם טוען כי 

Input Output



ם בסביבה העסקית המודרניתהשינויי: 1פרק     29  

תמיד יימצא זה שיטען כי יש להשקיע זמן . למרות מגוון החלופות המוצגות" האפשרויות

 ...בהתעמקות בחלופה נוספת

הזמין בארגון אינו נקי משגיאות גם המידע .  אינו זמין ולעיתים גם קשה להשגהמידע 

כך שלעולם לא יהיה בידי מקבלי ההחלטות מידע מספיק לגבי כל אחת , והטיות

  אף היא עתירת עבודה וזמן לבחינת החלופות" אופטימלי"בניית כלי . מהחלופות

)Ahituv and Wand 1984(. 

 תגיע לאחר אך ההחלטה,  תביא להחלטה טובה יותרOptimizer-אין ספק שגישתו של ה 

 וקיימת חשיבות עליונה , בעולם דינמי בו השינויים תכופים. זמן ארוך מדי

בשל קבלת החלטות , לעיתים. אין יותר מקום לגישה זו, Time To Market (TTM) -ל

קבלת ". ימות החולה – עד שיחליטו הרופאים" אנו נוכחים כי Optimizer-בגישת ה

: אך בזמן הלא נכון – קבלת החלטות טובות גורמת לOptimizer-החלטות בגישת ה

 Optimizer-התנהגות ה. 'החוקים וכו, המחירים, המתחרים השתנו, הסביבה השתנתה

 ...Analysis Paralysisגורמת לתופעת 

 )Level of Aspiration(הצבת רף ציפיות : Satisficer- להתנהג כSimonמציע , כנגד גישה זו 

אלא הגעה , מטרה אינה מקסום או מזעור מדד הביצועה. אותו יש לעבור, רף מטרה –

אלא מסתפק ,  מכלול החלופותכל אינו בוחן את Satisficer-ה. לרף מינימלי קבוע מראש

 .ל"במספר קטן מאוד של חלופות המגיעות לרף הנ

 יגיע למצוינות בניהול אם ישמור על שני עקרונות Satisficer-המשתמש בגישת ה 

 :חשובים

  ציפיות גבוה מספיקהצבת רף .א

ביצועי המתחרה , רף הציפיות נקבע לפי ציפיות המשקיעים הן לתשואה והן לסיכון

 .'ההזדמנויות העסקיות וכו, מצב השוק התחרותי, הטוב ביותר

 שיפור מתמיד .ב

שיפור שבוצע בפירמה . השיפור המתמיד חשוב להמשך יצירת הערך לבעלי המניות

המתחרים אף הם יגיעו .  אך לא לאורך זמן – ריםהיום נותן לה יתרון על המתח

 .ובאין תהליך של שיפור מתמיד יאבד היתרון היחסי, לאותם ביצועים כעבור זמן

 –  משתמש בהיוריסטיקותSatisficer-ה,  משתמש בגישות אופטימיזציהOptimizer-בעוד ה

תנהגות של דוגמאות לה. המביאים ביצועים טובים יותר, כללי החלטה לא אופטימליים

Optimizerלמשל.  אנו רואים לעיתים קרובות בהחלטות על השקעות בטכנולוגיית המידע ,

מקיים דיונים ארוכים ) ERP) Enterprise Resource Planningהצוות הבוחן רכישת מערכת 

לאחר שנים , וכאשר מגיעה כבר, Optimizer-מגדיר הגדרות וצרכים בגישת ה, ומייגעים

החוקים ואופי , הטכנולוגיה, השתנתה הסביבה העסקית,  לשלב ההטמעההמערכת, ארוכות

חסר כל משמעות , כלומר, אך לא פיזיבילי, והארגון מגיע לפתרון אופטימלי, המתחרים

 ...יישומית
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אין אנו מביאים כאן פתרונות . Satisficer-כל גישתנו בספר זה מבוססת על גישת ה

תרונות המוצעים הם בדרך כלל טובים יותר הפ, אולם. הנקיים מבעיות" מושלמים"

 לכל פתרון מוצע עשוי להיות פתרון טוב Satisficer-נכון הוא כי בגישת ה. מפתרונות קיימים

. וניתנים ליישום מיידי, "מבחן השוק"אולם מגוון הפתרונות המוצעים בספר עברו את , יותר

והן , Satisficer-על גישת המבוססות , כל גישות הניהול החדשניות שצוינו לעיל, ככלל

 .מבוססות על היוריסטיקות המשפרות את ביצועי המערכות

כמעט ולא לוו בכלי מדידה וגישות , טובות ככל שיהיו, שהוצגו לעיל הניהול החדשניות גישות

, כפי שנראה להלן,  ברוב המקרים–נהפוך הוא . תמחירי–החשבונאי תומכות החלטה בצד

 לרועץ ביישום הגישות מיוחד שיטות התמחיר המסורתיותוב, יתהחשבונאות הניהול עומדת

 של 1'  מס הציבוראויב" התמחיר כתפסול נניהולא מקרה הוא כי בקרב אנשי ה, החדשות

 .)Goldratt, 1986 ("התפעול

   סיכום1.4
גישתנו . המחרה וקבלת החלטות, אנו מציגים בספר זה גישה מעשית לבעיות תמחיר

וזאת בעזרת מודל , רת הפירמה היא להשביח את ערכה לבעלי המניותמסתכמת בתפיסה שמט

VFM ,המבוססים על , הפילוסופיות והטכניקות, ויתר הכלים, מתודולוגיית שלושת השלבים

 :התפיסות הבאות

 ראייה גלובלית .א

בכל מקרה יש לבחון את קבלת . תמחיר הוא בעיקרו כלי בקרה וכלי לקבלת החלטות 

ובייחוד על ערך , והשפעתן על כלל הארגון, מערכתית-יה גלובליתההחלטות תוך ראי

 .הארגון הכולל

 התמקדות .ב

ההתמקדות תתבצע . תוך כדי התמקדות בעיקר, יש לאסוף נתונים באופן שיטתי ומקיף 

 .גם בכל שלבי הניהול והבקרה

 שימוש בתמחיר המסורתי ככלי בקרה .ג

 .ולא ככלי לקבלת החלטות, ס בלבדהתמחיר המסורתי יכול לשמש לבקרה ולייחו 

 שילוב גישות ניהול חדשניות .ד

 .Satisficer-המחרה וקבלת החלטות יהיו ברוח גישות הניהול החדשניות וברוח ה, תמחור 

 דרך קבלת ההחלטות .ה

 .קבלת ההחלטות תהיה תוך התחשבות במשאבי הארגון ואילוציו 
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