


:יישום עקרונות בניהול פרויקט

לוח זמנים•

תקציב•

איכות•

בטיחות•



שינוי תפישת המדדים בניהול פרויקט

הכנסת ממד הבטיחות כמשקל שווה ללוח הזמנים  

.תקציב ואיכות הפרויקט,

ביצוע פרויקט תוך שמירה על בטיחות העובדים: המטרה



איכות

לוח  

זמנים

בטיחות

עלות

איכות

מודל חדשמודל ישן



BRIGA TOWERS

ד בכל בנין"יח104, קומות מגורים  34מגדלים בני 2•

יזם חברת בריגה  •

ביצוע עצמי  •

חודשים36לוז ביצוע •

2016תחילת עבודות ינואר •





הבטיחות בניהול הפרויקטתפישת 

.העלאת המודעות בנושא הבטיחות לכלל המועסקים בפרויקט•

.שמירה מוחלטת על גוף וחיי העובדים בשטח•

הכרה שללא שינוי בתפישת הבטיחות החברה לא תוכל מוסרית ופיזית  •

.  להתקיים

.הבטיחותחלק באחריות בנושא וכל בעלי התפקידים בה לוקחים החברה •



למנהלי העבודה הרשומים יש תפקיד מרכזי בנושא מאחר והם הנושאים  •

שותפים לבטיחות גם בעלי החברה מנהלי  אבל , באחריות החוקית  

.מנהלי העבודהועוזרי מהנדסי הביצוע    ,הפרויקטים 



בתפישת  לעמידה     ומשאבים הקצאת    אמצעים   
החברהשל הבטיחות 

.פ חוק"לקיים את כל נהלי הבטיחות הנדרשים עתקציב לא מוגבל •

עידוד יוזמות בנושא הבטיחות של כל בעלי התפקידים והקצאת משאבים לשיפור  •
.הבטיחות מעבר לנדרש בחוק

.קיום של ועדת בטיחות חודשי בחברה בנוכחות כל עובדי החברה•

תפקידו אינו רק להתריע על ליקויים  .)פ דרישות החוק"מינוי ממונה בטיחות ע•
(ולטפל בליקויים שהתגלו,קיימים אלא גם לאתר סיכונים 



אחריות בעלי תפקידים

.חלוקת משנה של אחריות בקרב עוזרי מנהלי עבודה•

דרישה שכל בעלי התפקידים בפרויקט יהיו שותפים לנושא הבטיחות  ויטפלו בכל •
.יום לפחות בליקוי אחד באופן יזום

דרישה  מהם ,ביצוע מפגשים באופן שוטף  עם בעלים ומנכלים של קבלני המשנה •
צילום של  . להיות שותפים ואחראים לעבודות שמבצעים העובדים שלהם בשטח
.עבירות בטיחות של עובדים והצגה של עבירות אלה לקבלני המשנה 



לריכוז ושליטה בכל דרישות  גארדסייפאפליקציות  /שימוש בתוכנת•
הבטיחות

(התראות שנפתחות לטיפול10מידי יום יש כ)אפליקציית סקר בקרות  בטיחות •

(שנדרשים למעקב!!! עובדים 800-יש כ)פנקס הדרכה תיעוד הדרכות בטיחות ואישורי עבודה בגובה •

(תזכירים שדרושים למעקב100-יש  כ) רשיונותאפליקציית כשירות ציוד לעדכון ומעקב של תסקירים •

שבועיות חודשיות  , בדיקות יומיות, דווח יומי של מפעילי העגורן . ) של פנקס העגורןאפליקצייה•
(תזכירים,

.הקצאת מזכירת אתר לעדכון יום יומי של הנתונים•





שימוש בציוד מתקדם להגברת הבטיחות  

ConTexחברת של "  זרוע מעופפת"שינוע חומרים באמצעות מתקן הרמה 





:סיכום בטיחות בפרויקט 

.כדי לעמוד בדרישות הבטיחות ולהעלות רמה הושקע סכום חד פעמי 

התקציב השוטף הנדרש לשמירה על רמת בטיחות הינו בסיסי במידה ורמת  
.הבטיחות והסדר נשמרים ונאכפים באופן שוטף

רמת בטיחות גבוהה בפרויקט מייצרת מחויבות של כלל העובדים וקבלני  
.המשנה ותורמת לאיכות הפרויקט ולעמידה בלוח הזמנים



תיעוש הבניה  

:מטרת התיעוש •

הגברת הדיוק והאיכות•

.קיצור לוח הזמנים•

:קושי עיקרי בענף הבניה•

(שונות בין דירה לדירה.)שונות גבוהה מפרויקט לפרויקט•

חומרים שונים  , מפרט גבוה יותר , הטכנולוגיות של הפרויקט הבא משתנות •
.רגולציה שונה, 



מגדלי בריגה  תיעוש הבניה

:ובכל זאת כיצד לתעש •

,זהים מגדלים 2פרויקט מגדלי בריגה 

.יחידות דיור208כ "יחידות בכל מגדל סה104

(לבניןהפרש של חודש בין בנין )המגדלים במקביל 2ביצוע 

מחסנאי, מזכירה , לכל בנין 3מנהלי עבודה  6, מהנדסים 2א בפרויקט "כ

יתרון שמביא להתמקצעות של מנהל  , חלוקת האחריות של מנהלי העבודה לא לפי אזורים אלא לפי מקצועות הבניה 
.העבודה במקצועות שבהם הוא אחראי 

(יפורט בהמשך.)מחוץ לאתר הפרויקט לספק בנפרד להרכיב באתר , איתור מלאכות שניתן לייצר במקביל •

,תאום בין כל מערכות המבנה ,הבניןתכנון מפורט של מעטפת •

.שימוש במערכת זיו לשיתוף האינפורמציה וקבצי התכנון בין כל המתכננים•



מפתחות לתיעוש  

לפי תכנון עם סטיות  ביצוע  מדויק  בעיקר של עבודות השלד  •
מינימליות

שימוש בתבניות פלדה ונגטיבים לביצוע מדויק של עבודות השלד  •
(תיעוש חלקי )

.ליווי צמוד של מודד מוסמך במהלך העבודה •

לתאום סופי של כל עבודות הפרויקט לרבות  אב טיפוס ביצוע •
.דירות טיפוסיות, לובי , מעטפת 



דירות•

דירה  של כל ומושלם ובאופן שוטף לפי קצב מכירת הדירות  תכנון מפורט 
(.כל דירה מתוכננת בנפרד.)בפרויקט 

.מטבחים שיש דלתות לכל דירה, ביצוע רכש מוקדם לרבות ריצופים חיפויים 

לשימוש של כל בעלי  לגוגל דרייב קבצי התכנון כל העלאת -העברת ושיתוף האינפורמציה 
,  (לכל הדירות בפרויקט תוכניות2000-כ יש כ"סהתוכניות10-לכל דירה יש כ.)התפקידים וקבלני המשנה

שימוש בטלפון חכם מאפשר זמינות של כל התוכניות בכל מקום ובכל זמן לכל  בעלי התפקידים בפרויקט  
.במקביל



לכל פעילות בכל בניןע"ימ12מודול של 

.קומות 4כ "קומות בחודש בכל בנין סה2עבודות שלד •

, עב גבס , ריצוף, טיח , אינסטלציה , חשמל,ל לגבי כלל העבודות בניה "כנ•
.צבע,אלומיניום 

פרק הזמן שנדרש בין גמר עבודות השלד בקומה כלשהי להתקנת  •
.חודשים3האלומיניום במבנה לקח 

.קומות  הפרידו בין גמר שלד להתקנת פריטי האלומיניום במבנה7•

קביעת מודול קבוע עזרה לכל קבלני המשנה לתכנן את ביצוע העבודות  •
.ציוד וחומר שנדרש, אדם נדרשות כחתשומות , שלהם מראש 



בפרויקטמתועשים אלמנטים 

מידות של כל פריטי האלומיניום , קבלן מפתח בפרויקט ( חברת שפר)פריטי אלומיניום •
הפריטים  , ייצור של פריטי האלומיניום הוכן מראש בהתאם ללוח הזמנים שהועבר לקבלן , נקבעו מראש 

.  ג סטנדים והונפו באמצעות מתקן מיוחד לקומות"הגיעו לשטח ארוזים ע

תכנון החיפוי בוצע בהתאם למידות  , " ענק"חיפוי חוץ המבנה חברת -חיפוי פחים •
הפחים סופקו  ,ייצור חיתוך הפחים בוצע במפעל החברה , שהופיעו בתוכניות השלד של המבנה 

.מהאיזוריםלשטח לפני ביצוע עבודות השלד בחלק 

שהורכב באב טיפוס  לכל הדירות יוצרו בהתאם למידות מעקההמעקות-מעקות אלומיניום מרפסות  •
(האלומיניום והזיגוגפרופילילרבות , יוצרו בסין המעקות)



המשך עבודות מתועשות בפרויקט

(מיוצרים בהתאם לתוכניות ואב הטיפוס שהוכן לכל הפרויקט, כביסה מסתורי •

המעליות מיוצרות  כקיט לפרויקט לפי מידות )ישראליפט KONEמעליות  חברת •

הגעת המעליות , תיאורטיות שנמסרו לחברת המעליות זמן רב לפני גמר ביצוע השלד של הפיר
(המעליותפירילשטח מתוזמנת עם גמר ביצוע 

מיוצרות בהתאם לתוכניות שנמסרות עבור כל דירה  מגיעות ארוזות ומוכנות  , פנים דלתות •
.להתקנה בהתאם להזמנה שסוכמה עם כל לקוח בנפרד 

הפריטים מוזמנים לפי מידות מוסכמות מראש  , וכניסה מסגרות מתועשת דלתות אש •
(ביצוע השלד תואם את המידות בתוכנית)ללא תלות במידות שבוצעו בשטח 

הפריטים מוזמנים לפי מידות מוסכמות מראש ללא תלות במידות שבוצעו בשטח  , מטבחים •
(שתוכננו מראשתוכניותאינסטלציה לפי , חשמל , ביצוע הכנות הבינוי )



עבודות לא מתועשות

חשמל•

אינס•

א"מזו•

טיח•

ריצוף וחיפוי•

צבע•



לסיכום

תכנון מפורט•

לוח זמנים קבוע וברור•

.מספיק זמן לכל הגורמים בפרויקט,ברורה , העברת אינפורמציה עדכנית •

.איתור מלאכות שניתן לבצע במקביל לעבודות בשטח הפרויקט•

.ביצוע מדויק של העבודות בהתאם למידות וללוח הזמנים שנקבע•


