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תיאור הקורס
במסגרת הקורס ילמדו תהליכי ניהול פרויקטים והקשר ביניהם על פי גוף הידע בניהול פרויקטים
והמאמרים המדעיים בתחום .הקורס ייקנה כלים תיאורטיים ומעשיים לטיפול אינטגרטיבי
בניהול פרויקטים בתעשייה המודרנית על פי תשעה שטחי הידע .הקורס יעסוק בניהול אסטרטגי
של פרויקטים ,תוכניות ,בתהליכי ייזום ,תכנון ובקרה.
נושאי הקורס
מבוא – מחזור חיי פרויקט ,תשעה שטחי ידע ,תהליכים ,אינטראקציות בין התהליכים.
 .1ניהול אינטגרציה – תהליכי ייזום ,פיתוח תוכנית פרויקט ,בקרת שינויים בפרויקט.
 .2ניהול תכולה – תוכנית ניהול תכולה ,פירוט מבנה עבודה ,בקרת שינויי תכולה.
 .3ניהול זמנים – הגדרת פעילויות ומשכן ,תכנון לוחות זמנים ,בקרה אחר לו"ז.
 .4ניהול עלויות – תקצוב הפרויקט ,הערכת משכי פעילויות ,בקרת עלויות.
 .5ניהול איכות – תכנון איכות תוצר הפרויקט ובקרה אחר איכות תוצר הפרויקט.
 .6ניהול כוח אדם – תכנון ארגוני ,פיתוח צוותי כוח אדם.
 .7ניהול תקשורת – תכנון מנגנוני תקשורת והפצת מידע ,דיווחי התקדמות.
 .8ניהול סיכונים – זיהוי וכימות סיכונים ,טיפול בסיכוני הפרויקט ,בקרת סיכונים.
 .9ניהול רכש – תכנון דרישות רכש ,בחירת ספקים ,ניהול חוזים.
ניהול תוכנית ) (programהפרויקט – ניהול פורטפוליו ,PMO ,מערכת של מערכת ,בגרות
ארגונית.
הרכב הציון
 הצגה של אחד משטחי הידע בכיתה )(20%
 ניתוח מאמר מדעי והצגתו )(30%
 תיק תכנון הפרויקט )(50%
 oתוכנית לניהול תכולהWBS ,SOW:
 oתוכניות לניהול זמנים ,עלויות ומשאבים כולל ניתוח אלטרנטיבות )מודים,
האצה( לביצוע פעילויות הפרויקט
 oתוכנית לניהול סיכונים :שימוש בשיטות לזיהוי ,ניתוח וטיפול בסיכונים
 oמפת אינטגראציה :אינטראקציות בין תהליכים עיקריים
 oמנגנוני תקשורת )בהתאם ל ,(OBS -קבלת החלטות וניהול ידע פרויקטאלי
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