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ור נת ליצ, על מתהליך ניהול הפרויקטים בשיפור הצורך את מעלהטק -בתעשיית ההייהעבודה אופי 

 ול הפרויקט ע"י מתודולוגיה אחידהלכן מנהל הפרויקט נדרש לבצע את תהליך ניהיתרון תחרותי. 

. לשם כך הוא חייב לשלוט בתהליכי ניהול הפרויקטים, בסביבה מרובת פרויקטים מתאימיםוכלים 

לוגיות ודוצליח בפרויקט. הקורס מתבסס על מתכדי לה שות העסקיותולענות על צרכי הלקוח והדרי

, ועל מתודולוגיות ותהליכים PMI (Project Management Institute)פרויקטים של ארגון ניהול ה

 Agileה מעולם 

 

  מטרות הקורס

  בעולם ניהול הפרויקטים למשתתפים את הכלים והמיומנויותלהקנות 

  ,רגוןביצועי האעל שיפור המשפיעים באופן ישיר לסייע בשיפור ביצועיהם האישיים 

 

 

 שוב לדעת!ח

 

 היקף הקורס

 ת אקדמיותשעו 40

 

 :יעד קהל

ע, מנהלים המיועדים לתפקיד מנהלי מיד מערכות ומנהלי וניהול תעשיה מהנדסי ,פרויקטים מנהלי

 PMOפרויקטים או 

 

  :סגל המרצים

סגל מרצים ומומחי הדרכה, מהמובילים בתחומם, בעלי ניסיון מעשי רב ביישום  iNTלמכללת 

 טק הישראלית והעולמית-והדרכת נושאי הלימוד בתעשיית ההיי

 

  :iNTזכאות לתעודת גמר מטעם מכללת 

בתקנון הלימודים, בהגשת כל התרגילים  תוענק לבוגרים העומדים iNTתעודת גמר מטעם מכללת 

 מהשיעורים לפחות. %85והמשימות של הקורס ובעמידה בנוכחות של 

 

  בעולם החדש פרויקטים ניהול 

 Agileמיומנויות ניהול פרויקטים בסביבת 
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 תוכנית לימודים
 

  בוא לניהול פרויקטיםמ – 1פרק 

o  פרויקט לתפעול שוטף?מהו פרויקט וכיצד נבדיל בין 

o תפריד המנהל בפרויקט 

o ( מחזור החיים של הפרויקטProject Life Cycle) 

o מושגים מרכזיים בניהול פרויקטים  

 

 (Project Management Processesתהליכי ניהול הפרויקט ) – 2פרק 

o ניהול אינטגרציה  (Integration Management) -  ,הכנת תכנית הפרויקט, ניהול הפרויקט

 שליטה ובקרה, ניהול שינויים

o ( ניהול התכולהScope Management) - הגדרת הדרישותאיסוף ו 

 

 (Schedule & Cost Management) יהול הזמן והתקציבנ – 3פרק 

o הערכת משך המשימות, הכנת לו"ז לפרויקט  - ניהול זמן 

o  תקציב הגדרתהערכת עליויות,  - התקציבניהול  

o לאורך חיי הפרויקט וניהול העליויות בקרת זמנים - בקרת לו"ז ותקציב 

o ניהול משאבי אנוש (HR) -  ,הגדרת פעילויות וסדר פעולות ברצף הנכוןהקצאת משימות 

 

 (Risk & Quality Management)ואיכות  ניהול סיכונים – 4פרק 

o  של סיכונים וכמותי תכנון ניהול סיכונים, זיהוי סיכונים, ביצוע ניתוח איכותי -סיכונים ניהול ,

 .לסיכונים, בקרת סיכונים לאורך חיי הפרויקטותגובות תכנון תרחישים 

o הבטחת איכות ובקרת איכות - ניהול האיכות 

 

 (Communication & Procurement Management) ניהול התקשורת והרכש – 5פרק 

o ניהול התקשורת ובקרת התקשורת בפרויקט 

o ביצוע תהליך הרכש 

o בקרת תהליך הרכש 

 

 (Stakeholder Managementניהול בעלי עניין ) – 6פרק 

o טהעניין בפרויק מי הם בעלי 

o ניהול מעורבות בעלי העניין 

o בקרת מעורבות בעלי העניין 

o ( אחריות מקצועית(Proffesional Responibility -  ה אחריות מקצועית ואתיקה לפיPMI 
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 Agileפרויקטים בסביבת ניהול  – 7פרק 

o  מה זהAgile?ולמה ? 

o עקרונות הAgile 

o  גישתwaterfall  לעומתAgile 

o  מתודולוגיותAgile 

o  מחזור חיי פרויקט בסביבתAgile -  הפרויקט, תכנון לו"ז בפרויקט, שיקוף נתונים ניהול

 Agileבסביבת  ובקרת פרויקט

o  הכנה וניהול הBacklog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

מעת לעת, לפי שיקול דעתה, שינויים בתכנית הלימודים, היקף שעות הלימוד, סגל המדריכים המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך  

 .וכד', ולא יראו בכל מידע המפורט בדפי מידע של המכללה כהתחייבות כלשהי מצד המכללה

 פרויקטים ניהול 

 

 


