
 
 

 
 

 

 ניהול פרויקטים מתקדם
 

 תיאור הקורס

 

על מנהל הפרויקטים מוטלת האחריות להשיג את מטרות הפרויקט במועד שנקבע, 

בתקציב ולשביעות רצונם של הלקוחות. התנהלות מול גורמים מרובים ובעלי עניין 

 מגוונים הופכת את המקצוע למאתגר ומורכב מאוד. 

מנהל הפרויקטים מתמודד עם סוגיות ואתגרים מקצועיים, מקבל החלטות, מנהל 

ונים, מתכנן, עוקב אחרי ההתקדמות ועם כל זה דואג לאנשים שמבצעים את סיכ

העבודה בפועל: מפתח צוות יעיל, דואג לאווירה מכבדת ונעימה, מתמודד עם 

 אנשי הצוות וכו׳. -הקונפליקטים וסוגיות בין

מנהל הפרויקטים לא יכול להסתפק בידע ניהולי או מקצועי, כי גם המקצוע מתפתח 

ליו להיות מעודכן בנוסף לכך העבודה מול אנשים ובעלי העניין מגוונים כל הזמן וע

מעמידה בפניו אתגרים לא פשוטים בהיבט של פתרון קונפליקטים, הנעת העובדים, 

 זרימת תקשורת וכו׳

 

 מה ייחודי בקורס זה?
בקורס זה נכיר שיטות ישימות ותאוריות שיעזרו למנהלי פרויקטים מנוסים וראשי 

צוותים להעשיר את ארגז הכלים הניהולי שלהם כדי לשפר יעילות אישית וצוותית, 

 לחוות פחות סטרס ולשפר את התפוקות.

 
 מתודולוגית הלמידה

 הלמידה תשלב חומר תיאורטי לצד כלים יישומיים.

חקי סימולציה, ניתוחי אירועים, צפייה בסרטים וניתוחם, דיונים בקורס ישולבו מש

 ותרגילי התנסות חווייתיים.

 



 
 

 
 

 קהל היעד
 קורס זה מיועד למנהלי פרויקטים בעלי ניסיון, ראשי צוותי, מנהלי פיתוח.

 

 תקשורת ומנהיגות

 אקטיביות-מנהיגות ופרו ○

 כה?איך מנהלים כ –ניהול ללא סמכות  ○

 באופן חיובי על אנשים בכל הרמות בארגון?איך להשפיע  ○

 יצירת שקיפות ותקשורת זורמת ○

( כעיקרון להתפתחות אישית ומקצועית GROWTHתפיסת הצמיחה ) ○

 מתמדת

 

 עבודת צוות: המפתח להצלחת הפרויקט

 פיתוח סביבת צוות יעילה  ○

 שיפור מעורבות ומחויבות של הצוות במשימה ○

 ותםאיך לפתור א -סכסוכים וקונפליקטים  ○

 פיתוח תרבות צוותית מבוססת ״אמון״ ○

 

  ZOOM-ניהול מפגשים יעילים, פרונטלי וב 

 ישיבות יעילות ○

 מעורבות בפגישות ○

 טכניקות להנחיה ○

 סיכום פגישה יעיל  ○

 

 שיתאימו לכל סוג של פרויקט Agileטכניקות 

 הגדרת חזון מוצר ○

 מפת דרכים למוצר ○

 רטרוספקטיבה ○

 



 
 

 
 

 העשרת ארגן הכלים הניהולי שלי 

 הכרות עם העקרונות של: ○

○ Scrum 

○ Kanban 

○ LeSS 

○ SAFe 

 לאיזו סיטואציה מתאימה כל שיטה? ○

 

 ניהול ישיבות יעילות

 מודל חלוקת אחריות ○

 עקרונות לישיבה יעילה ○

 טכנולוגיה תומכת ○

 

 אני דיגיטלי וירטואלי ●

 הוא מותג -כל אחד  ○

○ LinkedIn - עקרונות יצירת פרופיל מקצועי 

 היכרות עם רשתות חברתיות נוספות  ○

 

 


