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הבטחת השלמת הפרויקט בתאריך שנקבע לכך1.

לדעת מתי ניתן וצריך להתחיל ולסיים פעילויות2.

אילו פעילויות ניתן לאחר מבלי לפגוע בסיום שתוכנן3.

ולהיערך אליהן  , כדי להיות מסוגלים לצפות מראש נקודות כשל4.

מבעוד מועד

י "בחלון הזמן שניתן לנו ע, כדי לתכנן מראש את פעילויותינו5.

מזמין/הלקוח

?מדוע לנהל לוחות זמנים לפרויקט



WBSמבנה תכולת עבודה 

במבנה היררכי-תוצרים –הצגת תכולות •

תהליך הדרגתי של פירוק לחבילות מנוהלות•

עמוד השדרה לתהליכי התכנון והניהול בפרויקט•
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?

מה כדאי  
להגדיר  

לפני  
שמתחילים

מתי מתחיל  –ז"הלומהם גבולות הגזרה של •
ומה נקודת הסיום

למי יש גישה? באיזה כלי מנוהל•

והבקרההעידכוןמה תדירות •

?מי מנהל אותו/ לבקרהניתן/גלוי-באפר •

מעל חצי יום ועד  )-פעולותמשךהגדרה ל•
(שבועיים

-התייחסות למשימות שלא גוזלות משאב •
לרכשהמתנה/התארגנותתקופות



איך מתכננים  
לוחות זמנים  

?לפרויקט

(WBS)חבילות העבודה והפעילויות < -הגדרת תכולה  ❑

הערכת משכים לפעילויות❑

לוגיקה לפי סדר הביצוע של הפעילויות-יצירת קשרים ❑

הערכת משאבים לפעילות❑

ואישורוז"הלובדיקה עם בעלי העניין וההנהלה לביסוס ❑

מגבלות  /אילוצים▪

הנחות כלליות▪

בדיקת היתכנות לוח הזמנים והצגת  -מתכללמבט ❑
משמעויות
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שיטות  
להערכת  

משכים  
לפעילויות

ניסיון העבר✓

(או מנהל הפרויקט)הערכות הצוות ✓

הערכות מומחה✓

PERTרגיל או -ממוצעים של הערכות✓

דרג  , דרישות רגולציה)הכתבה חיצונית ✓
('משך תהליכים וכד, ממונה
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הגדרת משך פעילות

PERT – Program Evaluation & Review Technique

המצב הטוב ביותר שניתן להשיג בתנאים הנוכחיים אופטימי

המקובל ביותר בתנאים הנוכחיים סביר

המצב הגרוע ביותר בתנאים הנוכחיים פסימי

PERT = (Opt + 4*ML + Pess)/6
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נתיב קריטי

כאלה שכל דחייה שלהן תשפיע על  –שיטה לקביעת המשימות הקריטיות בפרוייקט 

.מועד סיום הפרוייקט



בניית התוכנית-לסיכום 

תכנית עבודה מפורטת או לצורך בקרה-הגדרת הצורך 

*כמות פעילויות , כלים, תזמון: הגדרת תפיסת לוח הזמנים 

WBSבניית 

(משאבים, אילוצים, תלויות, משכים, ד"א, פעילויות)ז "בניית לו

אינטגרציה

תיקון לפי המטרה

אישור

פרסום התוכנית

לוחות

זמנים

*
מודל היהלום–אופי הפרויקט 

צפת הסיכונים–רמת הסיכון 



מעקב התקדמות  , דיווח
ובקרה
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למה לבקר 
ולעקוב 
אחר 
לוחות 

?זמנים

על מנת לשקף את המצב האמיתי של 1.
הפרויקט

כדי לבדוק בכל רגע נתון שאנחנו מבצעים  2.
אז איך ולאן  –ואם לא –לפי התכנון 

.מתקנים

כדי שיהיה לנו בסיס לדרישות שלנו  3.
מספקים חיצוניים ובעלי עניין פנימיים

השוואת תכנון מול ביצוע ולבסוף הפקת  4.
לקחים



ועדכוןבקרה
מה–ז"לו

להחליטצריך
?מראש

ייעודי PMO/הצוות? ןמעדכמי1.

אופניםגורמיי"עתעשההבקרההאם2.

לקוחשללצרכיםהתייחסות–חוץ

 ,דוח–הבקרהניתוחכלייהיומה3.

פגישה ,תוכנה

–לבקרההזמןמסגרותיהיומה4.

חדשי/שבועי



...מערכת בקרה טובה אמורה 

להציג תכנית עבודה ולא תמונה סטטית❑

לפיו ניתן לקבל החלטות, לייצר בסיס נתונים מוסכם וברור❑

(בסיס) לראות בכל רגע נתון מה מצבנו מול התכנון ❑

לחזות בכל רגע נתון את מצבנו בסיום❑

כמה אנחנו 
קרובים  
להתחלה כמה אנחנו רחוקים  

מהסוף

התחלת  

= הפרויקט 

בסיס

נקודת דיווח

סוף פרויקט



דיווח  
התקדמות  
ובקרה

ועבודה Actual Work))דיווח עבודה בפועל 1.

(Remaining Work)שנותרה 

הוספת משימות חדשות לפי הצורך2.

הבאה של משימות אשר לא הושלמו מהעבר  3.

להווה

,  עומסי משאבים, תאריכי יעד)ביצוע פעולות בקרה 4.

(תכנון מול ביצוע

לפי הצורךעידכון5.

פרסום תוכנית העבודה6.



דיווח התקדמות למשימה

B

1.1.2020 31.7.202
1.4.2020

רק אם ניתן למימוש אמיתי–מדוייקכימות ▪

בסיום100%, בביצוע50%, בהתחלה0: הצעה לפשט▪

יום  22תקופות בקרה קצרות ככל האפשר ולא יותר מ ▪

לתקופה



למה לשים  
?לב

ומשימות מאחרות  חריגה מתאריכי יעד

לאחר העדכונים יש לבדוק את תאריכי היעד של  •
אבני הדרך ומשימות קריטיות על מנת לוודא  

שאין איחורים

נתיב קריטי  

יש לבדוק את המרווחים של הנתיב הקריטי  •
ולראות אם נוספו משימות לנתיב הקריטי

תוכנית בסיס  

נבדוק את ההתקדמות אל מול התוכנית  •
הבסיסית



לסיכום

ז הוא תהליך יסוד בניהול פרויקטים"ניהול לו•

מה שחשוב הוא הדרך וההתמדה ולא הכלי או  •

הטכנולוגיה

האמירה שכל תכנית היא בסיס לשינויים לרוב  •

...מרחיקה אותנו מהתהליך אבל

וקבלת , אם אין בסיס אין מעקב שינויים

.ההחלטות לא מבוססת על נתונים


