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 ל"הצב בנייה תשתיות

 ניר לוי וענבל מעוז

תהליכי ניהול הפרויקטים בענף התשתיות הינו תולדה של צורך הפרויקט לייעול   - לפרויקט מוטיבציה
ממשי לשינוי במערך ניהול פרויקטים שניתן להערכתנו לשפר אותו משמעותית, בו משרתת אחת מבין צוות 

מן הפרויקטים אינם עומדים  011%כותבי המחקר כמנהלת פרויקטים. מערך זה מתנהל כיום במצב בו 
ושיתוף פעולה מלא של ענף  TOC, תכולה או כולם גם יחד. בעזרת שימוש בכלי ביעדי לוחות זמנים, תקציב

התשתיות החלטנו לבדוק את בעיות השורש הגורמות לביצועים הירודים ולהציע פתרון שייושם בפרויקטים 
 עתידיים בענף.

נה או "תורת האילוצים" שפותחה ע"י ד"ר אליהו גולדרט החלה את דרכה כתוכ TOC – ספרות סקירת
לתזמון ברצפת הייצור והתפתחה לכדי פילוסופיית ניהול עם נהלים ועקרונות הנפרשים על פני מספר תתי 

, לוגיסטיקה / ייצור: חופפים תחומים שלושה הכוללים ניהול כלי של ולאוסף תחומים של ניהול התפעול
  .(Watson, et al. 2006; Leach, 1999) חשיבה כלי בעיות ע"י פיתוח ופתרון ביצועים והערכת מדידה

הסבתה של תורת האילוצים לעולם ניהול הפרויקטים נקראת ה"שרשרת הקריטית" ופותחה גם היא ע"י 
. שרשרת קריטית היא למעשה היישום של חמישה שלבי המיקוד לניהול פרויקטים. 0991 -ד"ר גולדרט ב

ע"י שימוש  לא סטיות בזמןאקטיבי להשלמת משימות ל-שלבים אלו מתמקדים במתן הגנה וניהול פרו
. לא בכדי מתמקדת תורת (Leach, 1999; Cohen, et al., 2004)בבאפרים ובנקודות בקרה קריטיות 

מראה Taylor  -ו  Hoelהאילוצים והשרשרת הקריטית בניהול לוחות הזמנים בפרויקטים, שכן מחקרם של 
 "בפועל הפרויקט תעלו על מהשמירה יותר חשובה בפרויקט זמנים בלוחות עמידה"כי 

 (hoel, & taylor, 1999).  
. הארגוניות השורש בעיות באבחון צורך היה הענף לצרכי מענה שייתן על מנת למצוא פתרון – מתודולוגיה

 ענף בתוך בפרויקטים העוסקים לכלל שאלונים 71 חולקו בו איכותי במחקר החל התהליך של ראשיתו
 לענף חיצוניים לממשקים גם שאלונים חולקו יותר כוללת תמונה לקבל בכדי, מזאת יתרה, תשתיות
 לתקפם מנת ועל השאלונים ממצאי את לאשש בכדי. ארגונית חוץ ראייה מזווית התנהלותו את הבוחנים

 Fever -ה גרפי בחקר עוסק הכמותי המחקר. כמותי מחקר י"ע גם הארגוניות השורש בעיות את ניתחנו

Charts , ה גרף. ןבארגו פרויקטים 01 של- Fever chart הניצול אחוז את המודד באפרים בקרת גרף הינו 
 ההתקדמות לאחוז בהשוואה( התכנון בשלב לפרויקט שניתן הביטחון מרווח" )הפרויקטאלי באפר"ה של

 ההתקדמות לאחוז יחסי באופן שווה הבאפר צריכת אחוז כאשר למישרין מתנהל פרויקט, בפרויקט
 התופעות את לבודד יכולנו זה ממצב לחריגות הסיבות אחר התחקות י"ע יקט.בשרשרת הקריטית של הפרו

  .מחדש הזמנים לוחות ותכנון לעיכובים שגרמו רצויות הבלתי
ניתוח משולב של התופעות הבלתי רצויות שעלו הן מהמחקר האיכותי והן מהמחקר הכמותי הוכנסו לכלי 

שמטרתם לזקק את בעיות  FRT (Future Reality Tree)ו CRT (Critical Reality Tree)חשיבה לוגיים  
השורש הארגוניות מתוך התופעות הבלתי רצויות ולבדוק תופעות שליליות שיכולות לנבוע מהתווית 

 הפתרון.
.   אי קיום של מנגנון סדור ואחיד להכנסת פרויקטים לביצוע בענף. 0 בעיות השורש שזהו הינן:  - ממצאים

. הטמעת המערכת לבקרה וניהול 3ת משאביו בדגש על משאבים הקריטיים. . הארגון אינו מנהל א7
 Concertoהפרויקטים לא הושלמה, קרי לא כל הפרויקטים מנוהלים בשימוש המערכת לניהול פרויקטים 

הקיימת בארגון. ע"י מתן פתרון לשלושת בעיות אלו נגיע למצב שבו ההפכים של רוב התופעות הבלתי 
רגון. עץ העתיד אותו נציג בסוף פרק הממצאים בפרויקט נועד להבטיח כי לפתרון רצויות יתקיימו בא

המוצא המורכב משלושה שלבים ושלוש תוכניות לגדיעת ענפים שליליים )המנגנון שמקטין את הסיכוי 
שפתרון ייגרום לתופעות לא רצויות חדשות(, לא יהיו אי אלו תופעות שליליות חדשות שיתגלו מיישומו. עץ 

 נותן משנה תוקף לפתרון ומוכיח את ישימותו בארגון והתועלות שיביא עימו. זה
. התווית מנגנון סדור לכניסת פרויקטים לענף, זאת תוך 0שלושת שלביו של הפתרון המוצא:  – סיכום

. תכנון הפרויקטים תוך התחשבות 7שיתוף מלא של אנשי מפתח בתהליך והתווית מסלול עוקף בירוקרטיה. 
על מנת לנהל את כלל הפרויקטים המתנהלים בענף זאת יחד עם  Concerto. שימוש במערכת 3. במשאבים

הורדת העומס על משאבים קריטיים בכדי לאפשר תהליך מובנה של למידת התוכנה והטמעתה, וניסיון 
הן אנו בטוחים כי המחקר אותו ערכנו יכול לשמש גופים נוספים  למנוע חזרה הדרגתית להרגלים ישנים. 

ממערכת הביטחון והן מחוצה לה. התחקות אחר התהליך אותו ביצענו במהלך הפרויקט שבו בין היתר 
אותרו בעיות שורש הארגוניות והותווה  פתרון בר תיקוף, יכול לתרום רבות לכל ארגון העוסק בפרויקטים 

חוסר אחידות במחקר הצלחנו לאשש את ההשערה שעלתה מהסקירה הספרותית ולהוכיח כי  באשר הוא. 
בהקשר לניהול מתודולוגיות ניהול פוגם בתוצאות פרויקטים ועמידה ביעדים זאת בנוסף לשאר המסקנות 

 אליהן הגענו בשלב ניתוח התוצאות אותן הצגנו מעלה. 
 


