
 
 

 
 

 
 ניהול זמן-להרוויח עוד שעה ביום 

 
 תיאור הקורס

 

כלים מעולם הניהול יכולים לעזור לך להפוך את יום העבודה ליעיל ולמאוזן יותר 

  באמצעות יישום טכניקה לניהול זמן ותקשורת מקדמת.

לבעלי התפקידים בבית הספר להתנהל בשנת הלימודים באופן ההשתלמות תסייע 

 !גמיש ויעיל ביותר

 

 מה תרכשו בפיתוח המקצועי? 
טכניקות לניהול זמן: הגדרת מטרות, חשיבה תוצאתית, תכנון, תעדוף כדי להתנהל 

 בדרך אפקטיבית, רגועה ומאוזנת.

 תכירו גזלני הזמן האישיים ודרכי ההתמודדות איתם

 אחריות והתחייבות אישית לתוצאות בכיתה בפרט ובחיים בכללתפתחו 

 

 מה תוכלו לעשות בסיום הפיתוח המקצועי? 

פיתוח מיומנות לניהול זמן תעזור לכם: לשלוט בעבודה ולא להיות נשלט על ידה, 

לפנות זמן למה שאוהבים ורוצים לעשות, להיות יעילים בעבודה ובבית. תוך כדי 

ותתחילו ליישם הטכניקה לניהול זמן: הגדרת מטרות,  למידה בהשתלמות תכירו

 חשיבה תוצאתית, תכנון, תעדוף, כלים טכנולוגיים.

ההשתלמות תעזור לך להספיק יותר בפחות זמן, ליצור מיקוד ולהשקיע זמן במה 

 שבאמת חשוב, להפחית תחושת הע

 

 ניתוח מצב נוכחי של האפקטיביות האישית, אבחון עצמי.



 
 

 
 

 הטכניקה לניהול זמן: הגדרת מטרות מעוצבות כהלכה

 הגדרת מבנה הררכי של המשימות. פירוק מטרות למטלות ומשימות,

 הגדרת תעדוף, בניית לו׳׳ז לביצוע המשימות ובחינת ״הקיבולת״ שלי

 זיהוי גזלני הזמן שלי

 דרכי ההתמודדות עם גזלני הזמן והכרות עם טכניקות למיקוד גבוה.

 פיזיים ומקוונים לתכנון וניהול משימות ופרויקטים, פדגוגיים ואישיים. שיטות וכלים

 הרגלים נכונים ובניית שגרה לשיפור היעילות שלי

 תכונות ופילוסופיית החיים לשיפור מיקוד בכל תחומי החיים וליצירת האיזון הפנימי.

 סיכום: איך הכל עובד ביחד? 

 

 יישום טכניקת לניהול זמן בחיי יום יום

 

 מבוא לניהול פרויקטים 

 מהו פרויקט וכיצד נבדיל בין פרויקט לתפעול שוטף? ○

 תפקיד המנהל בפרויקט ○

אחריות מקצועית  - Proffesional Responibility)אחריות מקצועית ) ○

 PMIואתיקה לפי ה 

 מיונמנויות של מנהל הפרויקטים ○

 (Project Life Cycleמחזור החיים של הפרויקט ) ○

 ארגוניים מבנים ○

 

 



 
 

 
 

 יזום הפרויקט

 (Stakeholder Managementזיהוי וניהול בעלי עניין ) ○

 מי הם בעלי העניין בפרויקט ○

 ניהול מעורבות בעלי העניין ○

 בקרת מעורבות בעלי העניין ○

 איסוף והגדרת הדרישות ○

 

 תהליכי תכנון הפרויקט 

 הכנת תכנית הפרויקט ○

 ( Scope Management, WBSזיהוי וניהול התכולה ) ○

 זיהוי משאבי הפרויקט ○

 EVMזיהוי עלויות הפרויקט ותכנון תקציב, שיטת  ○

 תכנון וניהול סיכונים בפרויקט ○

 הבטחת איכות ובקרת איכות -ניהול האיכות  ○

 הערכת משך המשימות  -ניהול זמן  ○

 תרשים רשת ○

 יצירת גאנט ○

 תזמון מוקדם ומאוחר ○

○ Project baseline 

 ניהול שינויים  ○

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 תהליכי מעקב ובקרת הפרויקט 

 ניהול תקשרות בפרויקט ○

 פיתוח צוות הפרויקט ○

 הנעת עובדים בצוות הפרויקט  ○

סיכונים, זיהוי סיכונים, ביצוע ניתוח איכותי  תכנון ניהול -ניהול סיכונים  ○

וכמותי של סיכונים, תכנון תרחישים ותגובות לסיכונים, בקרת סיכונים 

 לאורך חיי הפרויקט.

 , פחתROI ,IRR ,NPVמושגים פיננסים בפרויקט  הכרות עם ○

 

 

 Agileניהול פרויקטים בסביבת 

ארגונים עוברים לניהול ופיתוח פרויקטים ומוצרים  ולמה Agileמה זה  ○

 ?Agileלפי תפיסת 

 Agileעקרונות התפיסה ו ○

 Agileלעומת  waterfallגישת  ○

ניהול הפרויקט, תכנון לו"ז  - Agileמחזור חיי פרויקט בסביבת  ○

 Agileבפרויקט, שיקוף נתונים ובקרת פרויקט בסביבת 

○ Frameworks  להטמעת גישתAgile  לניהול ניהול פרויקטים ופיתוח

 מוצר

 

 

 


