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Project Planning and Management 
 

 3.0 נקודות זכות:
 הרצאה 3 שעות:

 
 

 הקורס רתיאו
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט ראיה רחבה של מרכיבי פרויקט והגורמים להצלחה בתכנונו 

סיכוני בים ומשא עלויות ,זמניםלניהול תכולה, קורס ילמדו כלים בוניהולו של פרויקט. 
 Case)   ניתוח אירועיםיישום המתודולוגיות הנלמדות בקורס יודגם באמצעות  ים.פרויקט

studies) מן הספרות המדעית. 
 

 נושאי הקורס
, גורמים שלבי הפרויקטמחזור חיי הפרויקט, תהליכי ייזום, מבוא: הגדרת הפרויקט,  .1

 להצלחת הפרויקט.

דה ו, חבילות עבעדי הפרויקט, מבנה תכולת העבודהתכולה העבודה, י רתיאוניהול תכולה:  .2
  .התכולה בקרת שינוייניהול תצורת הפרויקט, , למבנה ארגוני בהתאם

להערכת משכי  תוסטוכסטיוניהול זמנים: תכנון לוחות זמנים, גישות דטרמיניסטיות  .3
, COCOMO ,CPMמודל , פעילויות, אומדן מבוסס אנלוגיה, אומדן מבוסס פרמטרים

PERT.  

 :למטה, תקציב מפורט-למעלה :ניהול עלויות: שיטות להכנת תקציב, תקציב אסטרטגי .4
 ., ניתוח תזרימי מזומנים, עלויות מצטברותלמעלה-למטה

סוגי משאבים, אלגוריתמים היוריסטיים משאבים ישירים ועקיפים,  ניהול משאבים: .5
 , שרשרת קריטית.משאבים ה והחלקתלהקצא םואופטימאליי

זיהוי וכימות סיכונים, תוכנית לניהול סיכונים, : אי וודאות בפרויקט, ניםניהול סיכו .6
ביקורת המענה טיפול בסיכוני הפרויקט, רשימות תיוג, מטריצת דירוג השלכות הסיכונים, 

 .לסיכוני הפרויקט

 בקרה: מנגנוני בקרה, שיטת הערך המזוכה, בקרה אינטגרטיבית. .7

מיפוי תהליכי ניהול פרויקט, תהליכי ידע,  חומיתתהליכי ניהול פרויקט: סקירה כללית,  .8
 .ייזום, תכנון, ביצוע, בקרה וסגירה, יחסי גומלין בין התהליכים

 ,לקבלת ההחלטות שיטותקבלת החלטות בפרויקטים: סוגי החלטות בניהול פרויקטים,  .9
עבר, למידה, הפקת לקחים  ניהול ידע, ניתוח מקריקבלת ההחלטות,  של (maturity)בשלות 
 .לעתיד

 
 :הרכב הציון

 ניתוח אירועים, מעבדה השתתפות פעילה בכיתה( ב- MS-project )'(15%) וכו  

  תיקSEMP (Systems Engineering Management Plan)– (50%) עד בזוגות )הגשה :
28.06.12) 

 בשבועיים האחרונים של הסמסטר( (15%) הצגת התיק בכיתה( 
 ( 20%הצגת המאמר בכיתה) 

 ספרות
 Kerzner, H., Project Management Case Studies, John Wiley & Sons, 2009.  

 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), PMI, 4
th

 ed. (also 3
rd

 ed.), 2008. 

 Shtub, A., Bard, J. F. and Globerson S., Project Management – Processes, 

Methodologies and Economics, Prentice Hall, Second Edition, 2005. 
 
 

 תר הקורסא
לימודים מקוונים.  –ניתן להגיע למערכת דרך אתר המכללה . High Learnקורס אתר במערכת ל

לכניסה לאתר נדרשים שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש של כל סטודנט הוא מס' תעודת 



. לאחר הכניסה 12345הזהות שלו )ללא האפס המוביל( והסיסמא לכניסה הראשונה היא 
 חומרי הקורס יופיע ב"מאגר ידע" באתר. את הסיסמא. הראשונה ניתן לשנות



 
 SEMP תיק

 דף שער
 תקציר מנהלים

 תוכן עניינים
מסמך תכולת עבודה ראשוני מבוא: : 1פרק 

(SOW) – 2930 -הגשה ב. 

 תיאור מצב קיים/מצב רצוי 

 הפרויקט מטרות  

 בעלי עניין  

 (  מפרט / אפיוןSpecs ) 

 ם והנחותאילוצי 

 ל שינויי תצורהמנגנון ראשוני ש 
 

 .2930 -הגשה ב – OBS-ו WBS: 2פרק 

 מבנה תכולת עבודה 

 מבנה ארגוני 

 חבילות עבודה 

  טבלתLRC 
 

 .1930הגשה  – : ניהול זמנים.פרק 

  תרגוםWBS לפעילויות הפרויקט 

 שיטות להערכת משכי פעילויות 

  גנט(Ms-Project)  ללא התייחסות
 משאביםל

 ם והנחותאילוצי 
 

 10305 -הגשה ב – לויותעניהול : .פרק 

  דוגמא –הערכת תקציב 

 תכנון תזרים מזונים 

  ניתוח כלכלי של חלופות אפשריות
 דוגמא -

 
 2.305 -הגשה ב – משאביםניהול : 5פרק 

 סוגי משאבים 

 דרישות משאב 
  גנט(Ms-Project) כולל משאבים 

  
 2.305 -הגשה ב– סיכוניםניהול : 6פרק 

 )רשימת הסיכונים )וסיווגים 

 )כימות הסיכונים )סבירות, עוצמה 

 יתוח סיכוניםנ 

 תוכנית טיפול בסיכונים 
 

בהגשה  – תהליכי ניהול פרויקטים: 7פרק 
 28306 סופית: עד ה

  תוכניות/התייחסות לתחומי הידע
 הנוספים )רכש, איכות, תקשורת(

 
סופית: הבהגשה   – קבלת החלטות: 8פרק 
 28306עד  

 
 דעקבלת החלטות, בגרות, ניהול י 

 
סופית: עד  הבהגשה  –: סיכום 9פרק 

28306  
 דיון, מסקנות, המלצות 

 מגבלות 

 התייחסות למנגנוני בקרה 

 
 הגשה הרצאה נושא

  15.03 מבוא:1פרק 
  22.03 ניהול תכולה: 2פרק 
 2, 1פרקים  29.03 )+מעבדה( ניהול זמנים: 3פרק 

5.04  
 3פרק  19.04 ניהול עלויות: 4פרק 

3.05  
 4פרק  10.05 )+מעבדה( ניהול משאבים: 5פרק 
  17.05 ניהול סיכונים: 6פרק 

בקרת הפרויקט )התייחסות בפרק 
 : סיכום(9

 6, 5פרקים  24.05
31.05  

, תהליכי ניהול פרויקטים: 7פרק 
 קבלת החלטות, בגרות

7.06  

  14.06 מאמרים -מצגות 
  21.06 פרויקטים - מצגות

 יתהגשה סופ 28.06 -
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