
ניהול פרויקטים בראייה מעשית

#1מפגש 



מטרות הקורס

במטרה  , שעוסקים בפרויקטיםשל מי המיומנויותשיפור 

להשפיע על הארגון בו הם נמצאים  להגביר היכולת 

.ניהול הפרויקטיםמתחום חשיבה כלים ודרכי בעזרת 



מי אנחנו



קורסבהמרצים 

חמוטל גרנות אבסשלמה ליאת לנדסמן



על הקורס

(זימונים נשלחו לכולם)שעתיים אחת לשבוע –פגישות בזום 

:TEAMSקורס ב קבוצת

לשאול שאלות•

להגיש  , לקבל תרגילים•

חומרים של הקורס•

דיון•

(TEAMSב יפורסם )עבודה עצמאית –תרגיל בין המפגשים 

liatl@matan-consulting.com ,052-4408470–ליאת לנדסמן 

mailto:liatl@matan-consulting.com






סגירת פרויקט

טבפרויקניהול סיכונים+ ניהול בעלי עניין ותקשורת 

םבקרת פרויקטי+ תוצרים מכווןניהול,דרךאבני,נכונהתוכנית–זמניםלוחותניהול

SITפתרון בעיות בשיטת 

ניהול תכולה, ייזום פרויקט, הקדמה

(המשך)בקרת פרויקט ( + המשך)SITפתרון בעיות בשיטת 

(המשך)פרויקטים יל לניהול 'האגגישת 

לניהול פרויקטיםיל'גישת האג



ניהול פרויקטים



מודל הקרחון בניהול פרויקטים

תהליכי ניהול פרויקט  

:פורמאליים

תהליכי ניהול פרויקט  

פורמאליים ובין  -א

:אישיים



הבנה עסקית 

ואסטרטגית

מקצוענות 
בניהול 

פרויקטים



פרויקט



ליצורבמטרהשנעשהזמנימאמץ“

.ייחודייםתוצאהאושרות,מוצר

התחלהלושישבכךזמניהואפרויקט

תכולהולכן,בזמןמוגדריםוסיום

".מוגדריםומשאבים

PMI PMBOK: מקור



. שינויפרויקט הוא 

,  מעבר ממצב קיים למצב עתידי רצוי

,  שהארגון מחליט למקד בו תשומת לב

לפרויקט יש לקוח  . ולהשקיע בו משאבים

המגדיר את התוצר ואת תנאי שביעות  

.הרצון



משולש הפרויקט

:ארבעה גורמים עיקריים משפיעים על הפרויקט

הזמן הדרוש לסיום-זמן •

העלויות הכרוכות בביצוע-עלות •

עבודה שיש לבצע-תכולה •

מידת ההתאמה לדרישות–איכות •

איכות

זמן

איכות

עלות

תכולה



מערכת 

איזונים 

מורכבת



שלבי הפרויקט



חמשת 

קבוצות  

התהליכים  

בפרויקט

תכנון

ביצוע

ייזוםבקרה
סגירה



הייזוםשלב



ייזום

בשלב זה  . תחילת הפרויקטשלב הייזום הוא 

.  מורחב ונלמד, הרעיון לפרויקט נחקר

כדאיותמטרת שלב זה היא לבחון את 

.הפרויקט



(Charter)הייזוםמסמך 

:לכול,התובנותאתמסכםמסמך ייזום 

יעדים ומטרות הפרויקט•

(גבולות)דרישות עיקריות ותכולת הפרויקט •

עבודה ואילוצים  הנחות•

(מאקרו)אבני דרך , מסגרת תקציב•

(ראשוני)סיכונים מרכזיים •

לביצועתחומי אחריות •

ןענייבעלי•

אישורים•



ממוקד ומוגדר היטב שמחובר , יעד ברור

. לביצועים המקדמים את המטרה

יעד שניתן לביטוי בצורה כמותית

יעד סביר והגיוני שניתן להשיגו

יעד שמחובר לעתיד הרצוי אליו שואפים  

להגיע

יעד תחום וקצוב בזמן

S - Specific ממוקד

M - Measurable מדיד

A - Attainable בר השגה

R - Realistic רלוונטי

T – Time Based מתוזמן

S.M.A.R.T



?  מהן ההנחות והאילוצים שיש להביא בחשבון? מדוע הוחלט על ביצוע הפרויקט

?מהו הצורך העסקי בעקבותיו הוחלט לבצע את הפרויקט
רקע והנחות

?מהי מטרת הפרויקט מטרת הפרויקט

כיצד יתרום הפרויקט לארגון ? מה יושג במסגרת הפרויקט? מהי תכולת הפרויקט

?ולבעלי העניין
תכולה ותוצרים

SMARTיעדים מדידים ? כיצד נקבע אם הפרויקט השיג את יעדיו מדדי הצלחה

י ספקים  "האם הפרויקט יבוצע ע: לדוגמא? כיצד הפרויקט מתוכנן להיות מבוצע

הוכחת יכולת לקראת פרויקט /האם הפרוייקט הוא פיילוט? חיצוניים או פנימיים

?הפרוייקט מסתיים במסירה או שיש בו ליווי המשתמשים? אחר

תפיסת ביצוע 

הפרויקט

תהיה לו  , אירוע עתידי שבמידה ויתרחש= סיכון ? אילו סיכונים עיקריים זוהו

(מאקרו)השפעה שלילית על הפרויקט 

סיכונים 

עיקריים

מה הן אבני הדרך העיקריות או הפעילויות  ? מהי מסגרת הזמן לפרויקט

?העיקריות

אבני דרך  

עיקריות

?מה אחוז תקציב הרזרבה? מהו התקציב הנדרש לפרויקט תקציב מוערך

?מי מושפע ממנו/ מי משפיע על הפרויקט
בעלי עניין  

מרכזיים

?משאבים ייחודיים? מי מבצע פעולות בפרויקט? מי לוקח חלק בפרויקט צוות הפרויקט

?מיהו מנהל הפרויקט מנהל פרויקט

?מי מממן את הפרויקט/ מי חותם על הפרויקט ספונסר



טאפיון הפרוייק–היהלום מודל 

טכנולוגיה

מורכבות

חדשנות

קצב

אוסף

תמערכו

תת מערכת

מערכת

שיפור 

מצב

מוצר  

חדש

פריצת  

דרך

Super High Tech

High Tech

Medium Tech

Low Tech

קצב רגיל

תחרותי/ קצב מהיר 

קצב קריטי

קצב מאסיבי



ניהול הפרויקט–היהלום מודל 

אוסף

תמערכו

תת מערכת

מערכת

שיפור 

מצב

מוצר  

חדש

פריצת  

דרך

Super High Tech

High Tech

Medium Tech

Low Tech

קצב רגיל

תחרותי/ קצב מהיר 

קצב קריטי

קצב מאסיבי

ככל שהפרויקט  

יידרשו , מורכב יותר

יותר שינויים 

.  ומשאבים

ככל שהתוצר חדשני 

יידרשו יותר , יותר

תיקונים  , ניסויים

ויותר תקשורת , ובדיקות

.בין בעלי העניין

ככל שהפרויקט מהיר 

פחות  התוכניות , יותר

רלוונטיות ונבנות  

.ברזולוציה גבוהה יותר

חדשנותטכנולוגיה

קצבמורכבות

ככל שהטכנולוגיה  

תוכנית , ידועה יותר

הפרוייקט תהיה  

מרווחת פחות ובעלת 

. גמישות נמוכה



ניהול הפרויקט–היהלום מודל 

אוסף

תמערכו

תת מערכת

מערכת

שיפור 

מצב

מוצר  

חדש

פריצת  

דרך

Super High Tech

High Tech

Medium Tech

Low Tech

קצב רגיל

תחרותי/ קצב מהיר 

קצב קריטי

קצב מאסיבי

חדשנותטכנולוגיה

קצבמורכבות



ןהתכנושלב



ןתכנו

יצירת מערך תוכניות שיעזור להנחות את  

הצוות במהלך שלבי היישום והסגירה של  

התוכניות הנוצרות בשלב זה  . הפרויקט

,  שינוי, איכות, עלות, מתייחסות לניהול זמן

.סיכון ובעיות



חמשת 

קבוצות  

התהליכים  

בפרויקט

תכנון

ביצוע

ייזוםבקרה
סגירה



Plans are worthless,
but planning is
everything

איזנהאוארדוייטגנרל 
1948-1953ב "נשיא ארה



תכולה



הגדרת התכולה

אחריות ברורה–מרכיבים שקל ונוח לנהל 

(תקציב, ז"לו)מאפשרים אומדן מדויק יותר 

מדידה ובקרה



WBSמבנה תכולת עבודה 

במבנה היררכי-תוצרים –הצגת תכולות •

תהליך הדרגתי של פירוק•

בסיס חשוב לתהליכי התכנון והניהול בפרויקט•



Project

Sub project 1 Sub project 2 Sub project 3 …

Deliverable 1.1

Deliverable 1.2

Deliverable 1.3

Deliverable 2.1

Deliverable 2.2

Deliverable 3.1

Deliverable 3.2

Deliverable 3.3

Deliverable 3.4



WBS-כללים

הפרויקטלמאפייניומותאםמוגבלבלתיהואהשכבותמספר•

ביותרהקטנההעבודהיחידתגםהיאביותרהתחתונההשכבה•

למעקב

הםאליומהתוצר100%לכדימסתכמיםהתוצרים,שכבהבכל•

העליונהבשכבהמקושרים

אחתפעםיופיעתוצרכל–כפילויותאין•

ודיווחיםבקרותלצורך–ניהולשלענף•



בניית בית–WBSתרגיל



WBS-חתכים

או השירות, המוצר ומרכיביו

הגורמים המבצעים

שלבי הפרוייקט

יחידות ארגוניות

אופי הפעילות

התמחות מקצועית

מיקום גאוגרפי



פיתוח טלפון סלולרי

פיתוח. 1

SDR

PDR

CDR

PRR

גוף המכשיר

כרטיס ראשי

תוכנה

עיצוב המוצר

אינטגרציה. 2

יראשכרטיס'א

כרטיס זיכרון' א

רשת סלולר' א

מוצר מוגמר ' א

פיילוט. 5

ייצור מכשירים

קבוצת מיקוד

תוכנית פיילוט

הרצת פיילוט

הפקת לקחים

בדיקות. 3

םבדיקת רכיבי

בדיקה  מכאנית

טרמיתהבדיק

תאימות תקן' ב

בדיקת מערכת

רכש. 4

חומרי גלם

מוצרי מדף

כבלים

כרטיסי זיכרון

כרטיסי רשת

רישוי תוכנה

ייצור. 6

זיהוי קבלן ייצור

העברת טכנולוגיה

ייצור

שרשת אספקה

ניהול. 7

תכולה

סיכונים

תקציב

אינטגרציה

שיווק

WBS– פיתוח מוצר-דוגמא



ניהול פרויקטים בראייה מעשית

#1מפגש 

מודל היהלום, SMART, מסמך ייזום: ייזום•

WBS: תכנון•



ןמפגש ראשו–תרגול

מרכיבי הפרוייקט•

ייזוםמסמך•

•WBS


