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 צחי שלוח ושירן שחר

פרויקטים בעקבות הזמן הממושך הנדרש -רוב הפרויקטים בחטיבה מוגדרים כמגה. מוטיבציה לפרויקט: 1
שנים(,  11לסיום הפרויקט )לרוב בגלל משך זמן פיתוח ארוך(. כאשר משך הפרויקט ארוך במיוחד )לעיתים מעל 

זות לו"ז מדויק לא"ד חוזיות )אבני דרך עליהן תע"א ובנוסף לכך הפרויקט הוא פרויקט פיתוח, קיים קושי לח
לעיתים קרובות מופיעות סטיות גדולות . כתוצאה מכך, SOW  (statement of work)מחויבת מול לקוח ב 

. ברור למדי, שהדיוק בלו"ז א"ד חוזיות מול הלקוח משפיע על השגת המטרות בלו"ז א"ד של פרויקטים
 בתזרים מזומנים, מכירות בעתיד, שביעות רצון לקוח וכו'.האסטרטגיות של הארגון: שיפור 

הגורמים המעוניינים בתוצרי הפרויקט הם: אנשי תכנון ובקרה, מנהלי הפרויקט ומנהלי המפעלים העסקיים 
בחטיבה. הפרויקט אמור לחזות סטייה בא"ד הנובעת ממשך ימי התקלות באותו הפרויקט, וכך יתרום בשיפור 

 יקט בארגון.ביצועי ניהול הפרו
 Tukelכל הקשור ללוחות הזמנים של פרויקטים הפך לנושא מרכזי בניהול הפרויקטים ). סקירת ספרות: 2

and Rom, 1998 מטבע הדברים, ככל שהפרויקט נמשך על פני זמן רב יותר, חודשים ולעיתים גם שנים, קיים .)
הפרויקט.  זמני הפעולות של הפרויקט  אתגר גדול יותר לעמוד בלוחות הזמנים אשר נקבעו בחוזה בתחילת

הינם משוערים, מעין אומדן עפ"י ניסיון או הערכה של אנשי הצוות של הפרויקט. לכן, הפרויקט לא תמיד 
וודאות, על תוכנית העבודה -יעמוד בכל הזמנים שתוכננו בראשית הפרויקט . מטבע הדברים, כאשר קיים אי

מדת באופן שוטף ומחזורי, ולהשוות את זמני הפעילות המתוכננות הראשונית של הפרויקט יש לבצע בקרה מת
 .  לזמני הפעילויות בפועל

פרויקטים גדולים. ראשית מתבצע תהליך איסוף  3-הכנת פרויקט הגמר מתבססת על נתונים מ. מתודולוגיה: 3
מו תאריכי התחלה הנתונים בנושאי תקלות ואבני דרך בפרויקטים, וכן מאפיינים כלליים אודות הפרויקטים כ

וסיום של שלבי הפרויקט, היקף כספי, תאריך התחלה וסיום של הפרויקט. לאחר איסוף כל הנתונים מתבצע 
שלב טיוב הנתונים, הבנת הנתונים, והכנתם לקראת ניתוח רגרסיה )כולל משתני דמה(, ולבסוף הרצת קורלציה 

 שך הסטייה באבני הדרך.ורגרסיה ובדיקת ההשפעה של משך חיי התקלות בפרויקט על מ
כאמור, ההשערה שרצינו לבדוק היא ההשפעה של נתוני התקלות )כמות התקלות ואורך חיי . ממצאים: 4

התקלות בארבעת סיווגי החומרה( בשלבים השונים של הפרויקט על הפיגורים באבני הדרך )הסטיות החיובים 
והוצאנו את הנתונים הכי פחות מובהקים בא"ד(. לאחר מספר שלבים שבהם הרצנו קורלציה על הנתונים 

משך  96.6%(, נמצא כי ברמת מובהקות של Critical, ומשך חיי תקלה מסוג Low)למשל כמות תקלות מסוג 
( 3.19של  t stat)עם ערך High (  ומשך חיי התקלה מסוג 2.34של  t stat)עם ערך  Mediumחיי תקלה מסוג 

ך ימי הסטייה באבני הדרך בפרויקט. נמצא כי על כל יום נוסף מש –מסבירים את המשתנה המוסבר שלנו 
הסטייה בא"ד בפרויקט יגדל ביום נוסף, ועל כל יום נוסף שתקלה  –נשארת פתוחה  Mediumשתקלה מסוג 

 ימים. 9..1הסטייה בא"ד בפרויקט תגדל ב  –נשארת פתוחה  Highמסוג 
לבין משך  Highומשך חיי תקלה מסוג  Medium: נמצא קשר חזק בין משך חיי התקלה מסוג . סיכום.

הסטייה של אבני הדרך פרויקטים. לכן, כדי לעמוד בלו"ז של הפרויקט, ובאבני הדרך עליהם התחייב מול 
הלקוח, על מנהל הפרויקט או אנשי תכנון ובקרה לעקוב בין היתר על עולם התקלות, לוודא שאין תקלות 

יד אשר משפיע על לו"ז הפרויקט, ויש בנוסף גורמים בלתי צפויים, חורגות. כמובן שתחום התקלות אינו היח
( ומאמץ לסגור את התקלות מהר ככל הניתן Medium-ו Highאך בקרה על משך פתיחת התקלה )במיוחד על 

תצמצם את הסיכוי לפתח פיגור באספקת אבני הדרך של הפרויקט.  הפרויקט תרם לנו בראשונה כבר בשלב 
תכנון ובקרה בחטיבה, חשיפה לתחומים שעלולים לסכן את לו"ז הפרויקט מנקודת מבט הראיונות עם אנשי 

של בעלי ניסיון. לאחר מכן נחשפנו לבסיס הנתונים והמערכות שבהן מנהלים את הפרויקטים,  ולבסוף למדנו 
 לבצע תהליך של טיוב נתונים, ותהליך של בדיקת רגרסיה בין משתנים.

 


