
 

 שעות AGILE – 40קורס ניהול פרויקטים 

 כללי

היום כבר ידוע כי ניהול פרויקטים הוא מקצוע הדורש התמחות; מקצוע הדורש מן העוסקים בו לא רק כישורים מיוחדים, 

ובמתודולוגיות מתקדמות לניהול. גם מי שעוסק בפועל בניהול פרויקטים, וגם אלא גם מיומנויות גבוהות בכלים 

 המנוסים שבהם, מן הראוי שימשיכו להשתלם בתחום, שכן

 לעולם אינה פשוטה. -האתגרים גדולים והמשימה 

 הפרויקט.הגישות הקלאסיות לניהול פרויקטים זוקפות את הצלחת הפרויקט לצוות הפרויקט אך את כישלונו למנהל 

מקצועיים  -להיות מנהל פרויקט אינו דבר של מה בכך. מנהל פרויקט נדרש להיות איש מקצוע בעל כישורים רבים 

והוא נושא באחריות להצלחת הפרויקט אותו הוא מנהל. עליו להבטיח את השגת יעדי הפרויקט במסגרת  -ואישיים 

משאבים הדרושים לביצוע העבודה, להסיר מכשולים מהדרך הגבולות והאילוצים שהוגדרו לו, להבטיח את קיומם של ה

 ולנווט בנבכי הפוליטיקה הארגונית בה מתנהל הפרויקט.

בתפיסה האג'ילית לעומת זאת, תפקיד מנהל הפרויקט אינו תפקיד של "פיקוד ושליטה" אלא של מנהיגות משרתת 

(Servant-Leadership .) 

 ירות ולא כמנהל לפי התפיסות המסורתיות של התפקיד.עליו להוביל את הפרויקט והצוות כנותן ש

אלו שכל פרויקט, בכל עולם תוכן, בכל גודל, ולפי כל  -בקורס זה נלמד את יסודות הליבה האוניברסליים של המקצוע 

 שיטה שהוא ינוהל בהכרח צריך והם: תכנון הפרויקט, בקרת הפרויקט והתקשורת בפרויקט.

כבסיס הכרחי להבנת התחום, המקצוע ותפיסת התפקיד. נתבסס על הספר "להיות מנהל נתחיל בגישות הקלאסיות 

פרויקט" אשר מתווה דרך ו מס ביר ב גובה העיניים כיצד להיות מנהלי פרויקט הלכה למעשה. נתמקד בליבה, נעסוק 

 בעיקר ובפרקטיקה ונציע שלל כלים מלווים, ייחודים ופשוטים לשימוש קל ומידי.

ות האג'יליות ונלמד כיצד לעבור מגישות ניהול קלאסיות ליישום התרבות והערכים של הגישות האג'יליות. נמשיך לגיש

ליישום מוצלח של העקרונות  Agile-Scrumנתוודע לגישות הקאנבאן והניהול הרזה ונלמד כיצד ליישום את מתודולוגית 

 האג'יליים.

 

 



 

 נושאי הקורס

  יסודות בניהול פרויקטים

המושגים בעולם ניהול הפרויקטים. הבנת היסודות של המקצוע. מהו פרויקט? מהם האילוצים  היכרות עם

בפרויקט והגורמים הקריטיים להצלחתו? מהו הפרדוקס הראשון בניהול פרויקטים וכיצד מתמודדים עמו? מהי 

 מלכודת התכנון המדומה וכיצד נמנעים ממנה? כיצד מודדים הצלחה של פרויקט?

 של מנהל הפרויקט  תפיסת תפקידו

קווים לדמותו, מהם הכישורים הדרושים למנהל פרויקט? כיצד בוחרים את מנהל  -מיהו מנהל הפרויקט 

מקצועית, ותפקידו האמתי של מנהל הפרויקט -הפרויקט המתאים ביותר לכל פרויקט? הדילמה הניהולית

 כמוביל להצלחה. תפיסת התפקיד של מנהל הפרויקט בגישה האג'ילית.

 צפן הפרויקט מ

זיהוי הצורך בפרויקט והוכחת נחיצות וכדאיות ביצוע הפרויקט, הגדרת מטרות הפרויקט, תכנון מחזור חיי 

 הפרויקט ופיתוח טבלת שלבים ותוצרים, פיתוח מטריצת סמכות ואחריות בפרויקט, מסמך מצפן הפרויקט.

 תכנון ראשוני של הפרויקט 

( והערכות גסות, פירוק העבודה למשימות, זיהוי קשרים בין WBSפיתוח מבנה תכולת עבודה לפרויקט)

 משימות וקביעת ואילוצים, שיטות להערכת העבודה והמשך של משימות בפרויקט.

 בקרות בפרויקט 

תכנון וביצוע בקרות שוטפות בפרויקט, בקרות תקופתיות ובקרות מיוחדות. קביעת סוגי הבקרות הדרושות 

 בהן, בקרת לו"ז, תקציב, משימות תקועות, שינויים בפרויקט.בפרויקט, עוצמתן ושכיחותן ו

                                                                                                                                 תקשורת בפרויקט

השפעה. ניהול התקשורת -זיהוי בעלי העניין בפרויקט, ניהול בעלי העניין בפרויקט בהתאם למטריצת מעורבות

הפורמלית הסדורה, המתקיימת בדרכים הישירות והסלולות של הפרויקט והתקשורת הבלתי פורמלית 

 המתקיימת בדרכים העקיפות וב"דרכי העפר" שלו.

 

 Agile-Scrumניהול פרויקטים לפי 

ימוד הערכים והעקרונות של התפיסה האג'ילית, היכרות עם מתודולוגיות ניהול רזה וקאנבאן, לימוד ויישום ל

                                                                                                                        -מתודולוגיית הסקראם 

 ים', העבודה בסבבים והכלים ליישום המתודולוגיה.בעלי התפקידים, ה'טקס

 


