
ניהול פרויקטים

2021ר איריס פינטו  "ד
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סדר העניינים
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 פרויקט"מהו  "

   מושגי יסוד

שלבים לביצוע

כלים לניהול ובקרה

תורמי הצלחה וסיכום



"... פרויקט"כאשר אנו אומרים 
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אבל אנו מרבים לבצע  .... אקדמי ומסובך, זה נראה ענק
:אנו... פרויקטים בלא לשים לב שאנו עושים זאת

 פרויקט"כל הפעילויות הללו מתאימות להגדרת  ..."

קונים דירה 
ועורכים 
שיפוצים

או  /בוחרים ו
מוכרים רכב

מתכננים  
: אירוע
בר  , חתונה
טיול, מצווה

מכינים עבודה 
או ... אקדמית

יוזמה חינוכית  



הגדרה-פרויקט 
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משימה חד פעמית

בעלת נקודת התחלה וסיום ברורות•

בלוח זמנים ותקציב מוגדרים  •

משימה מוגדרת ומורכבת

ניתנת לביצוע בצורה מתוכננת •
ושיטתית  

אוסף מסודר של פעולות 
בעלות תלות הדדית

השלמתן המוצלחת תביא להשגת •
יעדים ומטרות מוגדרים מראש



תכונות פרויקט  /מאפייני
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ת /מוגדר-יעד /מטרה
היטב

לא , חד פעמית-משימה 
שגרתית ולא מחזורית  

מוגדר  -משך זמן לסיום 
מוגבלים  -משאבים 

זמן  , כסף)ומתוקצבים 
...(  כוח אדם

מתוכננות  -פעולות 
מראש 

תוצאות ניתנות  
במונחי  -אומדן /לכימות

כישלון/הצלחה



מחזור החיים של פרויקט
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התחלה 
הפרויקט

בחירה וזיהוי•

תכנון  

תכנון התהליך  •
והכנת תשתית

ביצוע

ביצוע בהתאם  •
לתכנון

סיום  

בקרה והערכה  •
איכות



הגדרת הפעולות לביצוע  -התכנון 
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פרויקט בשלבים   

הפרויקט לשלבים  " פירוק"•

כאשר תחילת  , בנייה של קטע אחר קטע•
כל קטע מותנה בסיום הקטע שלפניו

פרויקט לפי נושאים  

חלוקה על פי תחומי אחריות •

ם על נושא אחר /קבוצה אחראי/כל פרט•



:כולל, לוח זמנים
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:הערכת והגדרת פרק הזמן

לביצוע כלל המשימה הנדרש •

הנדרש לכל שלב בפרויקט  •

מועד אחרון לביצוע  •

:חיזוי תקלות

הערכת הסבירות לתקלות•

היערכות מראש לקראתן•



משאבים
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:כוללים

כסף•

כוח אדם•

חומרים•

ציוד ומיכון•

ידע•

זמן•

:בשלב התכנון מעריכים

מהם המשאבים  
?הדרושים בכל שלב

כמה דרוש מכל משאב 
?לכל שלב בתהליך

לא כל המשאבים  ... אבל
!נדרשים לכל פרויקט



...המשאבים הקריטיים

כוח  
אדם

זמן

כסף



עקרונות תכנון וניהול הפרויקט

חלוקת הפרויקט

לנושאי עבודה עיקריים•

ונושאים לפעילויות •

הערכת דרישות  
המשאבים

זמן, כסף, כוח אדם•

תכנון הזמנים

של פעילויות ומשאבים •

בחירת צוות 
הביצוע

פנימיים וחיצוניים   •

תיעוד התקדמות

כל העבודה ביחס •
לתכנון

חיזוי תקלות 
אפשריות

ומוכנות לקראתן•



בקרה והערכה לפי מדדים
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שלבי ההתקדמות חייבים להיות בהתאמה לתכנית  

יש להשוות בין מה שתוכנן לבין מה שמבוצע בפועל•

אם לא קיימת התאמה יש לשנות את התכנית  •

תהליך ההערכה תוך כדי ניהול הפרויקט ובסיומו הינו קריטי

מאפשר התאמה למציאות בשטח–תוך כדי תהליך •

מזהה היכן היו טעויות כדי ללמוד מהן בעתיד  –בתום התהליך •

יש לקבוע מדדים להצלחה עוד לפני תחילת הפרויקט

ביחס לנקודות הביקורת להעריך , במהלך ביצוע הפרויקט יאפשרו לנו המדדים•
אם אנו מתקדמים בהתאם לתכנון אם לאו 

:המדדים הקריטיים הם

תחומים אשר עמידה או אי עמידה בהם תגדיר את  /המדדים המתייחסים לנושאים•
כישלון הפרויקט/הצלחת

גורמי חוץ/פעילויות שמצריכות התייחסויות מצד ההנהלה•



מדדים מקובלים להערכת הצלחה
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עמידה בלוחות זמנים

בכל שלב ושלב•

מועד סיום הפרויקט •

טיב העבודה

;בהתאמה לדרישות שהוצבו בזמן התכנון•

או ביצוע נכון  /השירות ו, העבודה מתייחס לאיכות המוצרטיב •
של הפעולות  

המחיר הסופי

ההתאמה בין עלות הפרויקט המתוכננת ביחס להוצאות בפועל•

זה מדאיג  ... אבל אם נשאר כסף בקופה... תקציבית" גלישה"•
!עוד יותר



הצלחת פרויקט
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קריטריונים

פרויקט שעמד בכל היעדים שלו

...תכולה , כסף•

מהפרויקטים  16%–כ •

פרויקט מאותגר

פרויקט שהושלם והופעל אבל בחריגה  •
...יכולות , איכות, זמן. מאחד היעדים

פרויקט נכשל

פרויקט שלא הגיע לשלב הסגירה ובוטל  •
"(  לביא"פרויקט ה)לפני תום ביצעו 

מהפרויקטים  84%–כ •

(2019–ב , ITבעיקר )על בסיס מחקרים רבים" הצלחות"שסיווגה  Standish Groupמתבסס על קבוצת המחקר 



!  יתמלא–תאריך יעד שיקבע : חוק פרקינסון
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70%

תכנון

30%

ביצוע

סיום  
פרויקט



גורמים שנמצאו בפרויקטים מצליחים   5
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מעורבות משתמשים

תמיכה של ההנהלה

הצהרת דרישות ברורה

תכנון נכון

ציפיות מציאותיות



בפרויקטים כושליםשזוהו גורמים עיקריים 
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לא בהירות  /דרישות לא שלמות

חוסר מעורבות ומחויבות המעורבים

מחסור במשאבים

ציפיות לא מציאותיות

המנהלים /חוסר תמיכה של ההנהלה

  שינויים תכופים של דרישות ומפרטים

חוסר תכנון

לא היה צריך את זה יותר

חוסר אוריינות טכנית



תורמי הצלחה מוכחים 
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עבודת צוות ועזרה 
הדדית 

הקשבה ותקשורת  
אפקטיבית  

רגישות לצרכי  
הזולת 

נכונות לעבודה  
מאומצת

להוות דוגמא  
לסובבים  

מוכנות מיטבית  
למשימה



!  ולהתכונן מראש... לדעת מה מצפה לך
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לבנות תכנית עבודה 
מפורטת מראש 

לפרק כל משימה בתכנית  •
העבודה למקסימום  

מרכיבים

לבחון כל מרכיב אם ניתן  •
להיעשות מראש ומוקדם  

ככל האפשר  

חיזוי תקלות

לזהות מראש את חסמים •
ותקלות אפשריות

להתכונן לקראתם  •

את לתכנן
שלב  הערכה

כולל מדדים ביחס ליעדים•

תכנון בקרה ומעקב מראש •



לפרויקט  –תכנית עבודה פשוטה 
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לא  /בוצעתאריך יעד  תת משימות  משימות  אבני דרך  

בתהליך  /בוצע
גיוס ההסכמה  

והמחויבות של 

אוכלוסיות היעד  

להטמעת מודל בית  

ספרי חדשני 

זיהוי האוכלוסיות  

,  לומדים: הרלבנטיות

,  הנהלה, הורים, מורים

...  מועצה, בעלי עניין

בתהליך02.21פניה לכל אוכלוסייה

זיהוי איש קשר חיצוני  

לתהליך 

גיוס אחראי פנימי לתהליךקביעת אחראי לכל תחום

הכרות הדדית בין הצדדים

בניית תכנית פעולה לכל  

אוכלוסייה  

קבלת משוב על התוכנית  

מאיש הקשר 

03.21

הסכמה משותפת על 

התוכנית והגדרת לוחות  

זמנים  

ביצוע בפועל של  

התוכנית  

פגישות עבודה קבועות עם  

כל אוכלוסייה  

מידי שבועיים  הכנת המפגש 

מפגש 

סיכום ומסקנות 

ניתוח הפגישות ושיפור  

התהליך לפיהן  

ניתוח המידע והסקת 

מסקנות 

מידי שבועיים  

דיון

החלטות על שיפור 

תהליכים  



!תודה רבה
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