
פרויקט גמר תואר ראשון .B.Sc, הפקולטה לניהול טכנולוגיה
תשע"ג

TOC ייעול תהליכי ניהול ובקרת פרויקטים ע"י שימוש בכלי
בענף תשתיות בנייה בצה"ל

מנחה אקדמי: מר אברהם מורדוךמציגים: ענבל מעוז וניר לוי

רקע
ענף תשתיות אמון על מתן מענה כולל ובזמן 

בתחום התשתיות הייעודיות - מבצעיות ובתחום 
התשתיות המנהלתיות - שוטפות. ניהול הפרויקטים 

בענף מיושם באמצעות מתודולוגית ה"מאסטרו" 
.(TOC) המבוססת על תורת האילוצים

הבעיה
• 100% מהפרויקטים אינם עומדים בלוחות

   הזמנים.
• מידת החריגה בזמנים נאמדת ב- 30-50%.

מוטיבציה
ייעול תהליכי ניהול הפרויקטים בענף לטובת 
הגדלת התפוקות בדגש על עמידה בלוחות 

הזמנים.

מתודולוגיה
זיהוי גורמי הכשל והבעיות בענף, 

ניתוחם ובניית פתרון לנטרולם.

ממצאים
זיהוי של שלוש בעיות שורש:

1. לא קיים מנגנון סדור להכנסת פרויקטים לביצוע
2. הענף אינו מנהל את משאביו בדגש על משאבים קריטיים

3. הטמעה מתודולוגית ניהול הפרויקטים לא הושלמה

מסקנות
נבנתה תכנית גידור לנטרול 

הענפים השליליים

1. ניתוח איכותי על בסיס שאלונים וניתוח כמותי על בסיס מערכות המידע של הענף

2. גיבוש רשימת תופעות לא רצויות בסביבת ניהול הפרויקטים בענף.
4. בניית ”עץ עתיד“ לתיקוף עץ ההוה ולפיתוח מנגנון גידור לסיכונים.3. בניית "עץ הווה" לניתוח התופעות הלא רצויות והסיבות להן.

5. ניתוח ממצאים ומסקנות.

מספר ההופעות של התופעות הבלתי רצויות ע“פ השאלוניםמספר הופעות של סיבות לחריגות בפרוייקטים
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סיבות לחריגות בפרוייקטים
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תופעות בלתי רצויות

פעולות גידורבעיות עיקריות בתהליך

תהליכים ארוכים ומסורבלים 
למתן אישור מגורמים 

חיצוניים ליחידה בנקודות 
שונות בפרויקט

ברוב המקרים קיימת איכות 
ירודה של עבודת הקבלן

תרבות ארגונית ”ותרנית“ 
ו“סלחנית“ לעיכובים 

וחריגות במהלך הפרויקט

קיימים שינויים בעדיפויות 
הפרויקטים בארגון במהלך 

ביצוע פרויקט

תקציב הפרויקט אוזל 
במהלכו כמעט תמיד

תופעות 
בלתי 
רצויות טעויות תכנון רבות תיאום לקוי של גופי התכנון 

במהלך פרויקט
קיימים מקרים בהם קבלן 
הבינוי לא נכנס לעבודה 

בזמן שהוגדר לו

יש מקרים של שינוי תכולות 
ע“י הלקוח במהלך הפרויקט

Multi - Tasking פרויקטים עומדים ביעדים
באחוזים גבוהים

ניצול נכון של זמן ומשאבים 
קריטיים בפרויקט

פחות עומס על מנהלי 
הפרויקטים ומתכננים 

קריטיים

קיצור משמעותי בזמני תיעדוף בין פרויקטים
המתנה לאישורים

פחות התנגדויות ועיכובים פחות שינויים בתכולות עקב 
חיזוק הרלוונטיות

יישום הכללים ע“פי המנגנון 
והנוהל שנקבע

שיקוף מלא של סטאטוס 
וקונפליקטים של כלל 

הפרויקטים

הגברת הפיקוח ובקרת 
איכות לקבלנים חיצוניים

תופעות 
רצויות

הורדת העומס לתקופה מוגדרת 
ומאושרת ע“י ההנהלה

שיתוף אנשי מפתח בתהליך 
השינוי וקבלת החלטות

התווית מסלול בירוקרטיה 
יעיל יותר

ענפים שליליים - תופעות בלתי רצויות

פרויקטים חורגים בלו“ז ובתקציב

בירוקרטיה ארוכה פוגמתיצירת עומס על משאבים
ביעילות התהליך

מתודולוגיה לא ברורה 
ולא מיושמת

התנגדויות לתהליך והצבת 
מכשולים ע“י בעלי עניין וקבלנים 

חיצוניים

חזרה הדרגתית להרגלים ישנים 
Multi Tasking -ו

אופי הפרויקט מחייב 
ממשקים עם גורמים 

חיצוניים

תקציב הפרויקט אוזל 
במהלכו כמעט תמיד

אופי הארגון וממשקיו הינו 
בירוקרטי

עומס רב על מנהלי 
הפרויקטים

אין שיקוף ואינדיקציה לגבי 
קונפליקטים בין משאבים

חוסר זמינות משאבי התכנון 
לפעולות בקרה ופיקוח על 

עבודות הקבלן

מנהלי פרויקטים עושים חלק 
מעבודות התכנון

עומס עבודה על מתכננים 
פופולאריים

עבודות קבלן הבינוי חורגות 
מהזמן שהוקצב להן בתכנון

מפקדים אינם נחושים 
להשלים את היישום

אין שיקוף של כלל 
הפרויקטים במערכת מידע 

אחת

יישום לא מלא ועקבי של 
המתודולוגיה הקיימת לניהול 
פרויקטים ע“י כלל חברי הארגון

איבוד הרלוונטיות של 
דרישות המקור מהלקוח

קיים זמן רב מרגע קבלת 
אישור התקציב לפרויקט 

ועד לזמינותו בארגון

רובם הגדול של הפרויקטים 
חורג בלו“ז ובתקציב

אנשי הארגון סולדים 
משינויים ונמנעים מאימוצם

פתרונות מוצעים על בסיס בעיות היסוד

 concerto שימוש במערכת המידע
לניהול כלל הפרויקטים

בניית מנגנון מקובל לכניסת 
פרויקטים לענף (שיטה אחידה 

לכלל הפרויקטים)

תכנון הפרויקטים עם התחשבות 
במשאבים

בעיות יסוד ארגוניות

הענף אינו מנהל את משאביו, 
בדגש על משאבים קריטיים

לא קיים מנגנון סדור של 
הכנסת פרויקטים לארגון

הטמעת מתודולוגית ניהול 
הפרויקטים לא הושלמה

הורדת העומס על משאבים לתקופה 
מוגדרת ומאושרת ע“י ההנהלה

תקופת הסתגלות והטמעה של חצי שנה - הורדת תפוקת 
המשאבים ב - 30%.

זיהוי אנשי המפתח בתהליכים החיצוניים לארגון ורתימתם לשינוי 
ע“י חיזוק מעורבותם.

1. קיצור וייעול תהליכים של היררכית אישור פרויקט בענף, בנוסף 
בניית טופס מקוון לבקשת פרויקט אשר יוצב בפורטל הארגון.

2. בניית טופס ”בקשת פרויקט“ מקוון אשר יוצב בפורטל הארגון, 
בנוסף, ניהול מערך דיונים חד שבועיים על מנת לדון בבקשות.

שיתוף אנשי מפתח בתהליך השינוי 
וקבלת ההחלטות

התווית מסלול בירוקרטיה יעיל יותר


