
 
 

 
 

 
 ניהול פרויקטים בעולם החדש

 
 תיאור הקורס

עם גישות  @PMBOK הקורס משלב גישה מסורתית בניהול פרויקטים מבוססת

 Agile   עדכניות בניהול פרויקטים ופיתוח מוצרים בגישת

 

יוצר אצל המשתתף בקורס יכולת לשלוף בכל שלב בפיתוח פרויקט  היחודיהשילוב 

את המודל והשיטה שהכי תקדם את העבודה לקראת היעדים הרצויים ולשביעות 

 .רצונם של בעלי העניין המשמעותיים בפרויקט

 

של מנהלי השילוב הנכון בין הידע, תרגול, כלים ושיטות ישפרו את היכולות 

, בעלי העניין וכל המעורבים הנוספים צוות הפרויקטהנחות את ל הפרויקטים

 תתוך השגת מטרות הפרויקט ולשביעות רצונם של הלקוחו בפרויקט

 

 

 מטרות הקורס 
 להקנות למשתתפים את הכלים והמיומנויות בעולם ניהול הפרויקטים

לסייע בשיפור ביצועיהם האישיים, המשפיעים באופן ישיר על שיפור ביצועי 

 הארגון

 

 יעד: קהל
מידע, מנהלים  מערכות ומנהלי וניהול תעשיה מהנדסי ,פרויקטים מנהלי

 PMOהמיועדים לתפקיד מנהלי פרויקטים או 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 מבוא לניהול פרויקטים 

 מהו פרויקט וכיצד נבדיל בין פרויקט לתפעול שוטף? ○

 תפקיד המנהל בפרויקט ○

חריות מקצועית א - Proffesional Responibility)אחריות מקצועית ) ○

 PMIואתיקה לפי ה 

 מיונמנויות של מנהל הפרויקטים ○

 (Project Life Cycleמחזור החיים של הפרויקט ) ○

 מבנים ארגוניים ○

 

 יזום הפרויקט

 (Stakeholder Managementזיהוי וניהול בעלי עניין ) ○

 מי הם בעלי העניין בפרויקט ○

 ניהול מעורבות בעלי העניין ○

 הענייןבקרת מעורבות בעלי  ○

 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  ○

צוע ניתוח איכותי תכנון ניהול סיכונים, זיהוי סיכונים, בי -ניהול סיכונים  ○

וכמותי של סיכונים, תכנון תרחישים ותגובות לסיכונים, בקרת סיכונים 

 לאורך חיי הפרויקט.

 , פחתROI ,IRR ,NPVהכרות עם מושגים פיננסים בפרויקט  ○

 

 

 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

 


