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 ניהול פרויקטי�

 התפיסה הרעיונית של התכנית

כאשר את , פעמית של אוס� פעולות ע� התחלה וסיו� מוגדרי�� מוגדר כמשימה חדפרויקט

 פרויקטי�. � ולוגיסטיי�הנקבע לפי שיקולי� טכנולוגיי, הפעולות יש לבצע בסדר מסוי�

 .בהיקפי� שוני� ועל ידי כל סוגי הארגוני�, צעי� בכל תחומי החיי�בומ

הטכניקות והכלי� הנכללי� במקצוע ניהול פרויקטי� יכולי� לשמש בסיס לניהול , הגישות

 .פעילויות ומשימות בהיקפי� שוני� ובתחומי� שוני�

 כפרויקט באופ� אשר יבטיח את הצלחתו ניהול פרויקטי� משמעותו ניהול המשימה שהוגדרה

עמידה , עמידה בדרישות שהוגדרו לפרויקט: תו� כדי התייחסות לארבעה ממדי� עיקריי�

 .עמידה בלוח הזמני� שהוגדר וכמוב� הבטחת שביעות רצו� הלקוח, בתקציב שהוקצה לו

יות המסייעות כלי� וטכניקות שימוש, מיועד להקנות ללומדי� גישות, המקצוע ניהול פרויקטי�

ההחלטות מתייחסות לכל תחומי הפרויקט ולכל שלבי מחזור . לקבלת החלטות בניהול פרויקטי�

 .דר� ביצועו וכלה בשלבי המעקב והבקרה ועד סיומו, החיי� שלו מייזומו ואפיונו הראשוני

 מטרות כלליות

מי הפעילות הכרת נושא ניהול פרויקטי� כבסיס להבטחת יעילות ניהול משימות בכל תחו .1

 .בארגו�

בקרה ומעקב של , ניהול, שימוש בגישות וטכניקות מתחו� ניהול פרויקטי� לצור� תכנו� .2

 .פרויקטי�

 המטרות האופרטיביות

 :תלמידה, ע� סיו� לימודיו

 .טיזהה ויגדיר מהו פרויק .1

 .הות פרויקטי� בכל תחומי הפעילות של הארגו�זידע ל .2

 .ר החיי� של פרויקט וההחלטות הנדרשות להתקבל בכל שלבהות את שלבי מחזוזידע ל .3

יכיר את מבנה , טלצור� הבטחת עמידה ביעדי הפרויק ת ניהול הפרויקטי�בויכיר בחשי .4

 .טהנדרשת להימסר על ידי מזמי� הפרויק SOW –דה בותכולת הע

 .יכיר את השלבי� בתכנו� בפרויקט בהיבט הפעילויות ובהיבט יישומו הארגוני .5

 .הוודאות על תהליכי תכנו� ומימוש פרויקטי� והדר� להתמודד עמ��יכיר את השפעת אי .6

 .ביעדיויבי� את משמעות בחינת ניהול הסיכוני� בפרויקט לש� הבטחת עמידה  .7

 .יכיר את תהלי� ניהול המשאבי� ותקצוב פרויקטי� .8
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 . ועמידה ביעדי� התקציביי�יכיר את תהליכי הבקרה של פרויקטי� לאבטחת מימוש הפעילויות .9

 .בה�ת לניהול פרויקטי� והשימוש בות ממוחשויכיר מערכ .10

 .טהכלי� והטכניקות בתחו� ניהול הפרויק, יכיר את הגישות .11

 למידה מומלצות/ י הוראה כדר

תו� דגש על שימוש בכלי� . בהוראת המקצוע יש לעשות שימוש במגוו� שיטות ועזרי הוראה

 :כגו�. צעי� על ידי התלמידי�בו� הנושאי� הנלמדי� בפרויקטי� המממוחשבי� ויישו

צע במקביל ללימוד בוליווי יישו� נושאי הלימוד השוני� בפרויקט סיו� הלימודי� המ .1

תו� הנחיה צמודה ודרישה לביצוע פרויקט הגמר על פי שלבי הפרויקט המוגדרי� , המקצוע

 .במקצוע זה

 ויישו� נושאי הלימוד השוני� באמצעות MS-PROJECT: � לניהול פרויקטיהלימוד תוכנ .2

 .התוכנה

יו� של התלמיד �הטכניקות והכלי� הנלמדי� על פרויקטי� מחיי היו�, תרגול יישו� הגישות .3

 .ומשפחתו כולל מקו� עבודת בני משפחתו

, ותצעו בארגוני� שוני� תו� שימוש בגישבוהצגת פרויקטי� ש. טניתוח ובחינת יישו� פרויק .4

 .טכניקות וכלי� שנלמדו במקצוע

 .מרצי� אורחי� וסיורי� בארגוני� שוני� להצגת יישו� טכניקות מתחו� ניהול פרויקטי� .5

 תכני�

 כ"סה

היק� שעות
 נושאי לימוד עיוני התנסות

6 

 

6 

 פרויקטמאפייני  .1

6 

 

6 

 עלות מחזור חיי�  .2

 תכנו� תכולת העבודה  .3 10 4 14

 אי ודאות בתכנו� רשתות .4 10 4 14

  הפרויקט תקציב .5 4 4 8

  ניהול משאבי� בפרויקט .6 4 6 10

6 

 

6 

  בפרויקטי� ניהול סיכוני� .7

6 

 

6 

 מערכות מעקב ובקרה  .8

 מערכות ממוחשבות בניהול פרויקט .9 2 6 8

6 

 

6 

 ניהול תצורה .10

כ"סה 60 24 84
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 פירוט התכני� וחלוקת השעות המוצעת

 

 

 נושאי לימוד שעות

 פרויקטמאפייני  1פרק  6

 בואמ 1.1 

 מהות הפרויקט 1.1.1 

 מדדי הצלחה ושיקולי� עסקיי� בפרויקט 1.1.2 

 מרכיבי� עיקריי� של ניהול פרויקטי� 1.1.3 

 מחזור חיי� של פרויקט 1.1.4 

 גורמי הצלחה של פרויקט 1.1.5 

 תיכו� הפרויקט 1.1.6 

  הפרויקטאפיו� מרכיבי 1.1.7 

 תועלת�זמ��ניתוח עלות 1.1.8 

 תועלת�אבטחת איכות 1.1.9 

  הצגה כללית–ניהול תצורה  1.1.10 

 עלות מחזור חיי 2פרק  6

 הצור� בעלות מחזור החיי� 2.1 

 אי ודאיות במודל מחזור החיי� 2.2 

 מרכיבי המודל והקשר ביניה� 2.3 

 הערכת עלות מרכיבי המודל 2.4 

 ת כוללת הערכת עלו 2.5 

 תכנו� תכולת העבודה 3פרק  14

 SOW (Statement of Work) –תיאור מבנה העבודה  3.1 

 חשיבות מבנה תכולת העבודה 3.1.1 

 מרכיבי מסמ� תכולת העבודה 3.1.2 

 WBS –מבנה תכולת העבודה  3.2 

(Work Breakdown Structure) 

ה  למבנה תכולת העבודSOWהקשר בי� מבנה העבודה  3.2.1 

WBS 

 חשיבות הגדרת מבנה תכולת העבודה 3.2.2 

 שיטות להצגת מבנה תכולת העבודה 3.2.3 

 איתור ומיפוי מרכיבי הפרויקט 3.2.4 
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 נושאי לימוד שעות

 OBS –מבני� ארגוניי� לניהול פרויקטי�  3.3 

)Organization Breakdown Structure( 

 מבנה הארגו� 3.3.1 

 המבנה הארגוני של פרויקט 3.3.2 

 דהבועמרכזי  3.3.3 

 תזמו� הפרויקט 3.4 

 דהבוהגדרת הפעילויות וחבילות ע 3.4.1 

 קשרי� בי� פעילויות 3.4.2 

 אי ודאות בתכנו� רשתות 4פרק  14

, בגישה הסטוכסטית: הערכת משכי פעילויות פרויקט 4.1 

 המודולרית והפרמטרית, הדטרמיניסטית

 –בניית רשתות על בסיס פעילות בח�  4.2 

Activity On Arrow 

 –בניית רשתות על בסיס פעילות בצומת  4.3 

Activity On Nodes 

 ודאות�התמודדות ע� אי 4.4 

 גישת הסימולציה 4.4.1 

 PERTחישוב נתוני רשת על בסיס  4.4.2 

 Pert-Costשיפור עמידה בלוחות זמני� באמצעות  4.5 

 תזמו� פעילויות באמצעות תרשי� גנט 4.6 

  הפרויקטתקציב 5פרק  8

 המדיניות התקציבית 5.1 

 הערכת עלויות 5.2 

 התקציב ומש� הפרויקט 5.3 

  הכנת תקציב לפרויקט 5.4 

 ניהול משאבי בפרויקט 6פרק  10

 מהות המשאבי� 6.1 

 איזו� משאבי� 6.2 

 כללי עדיפות לביצוע פעילויות 6.3 

 החלקת משאבי� 6.4 

  ניהול מספר פרויקטי� במקביל 6.5 
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 נושאי לימוד שעות

  בפרויקטיסיכוניניהול  7פרק  6

 הגדרת סיכוני� בפרויקט 7.1 

 איתור אי הודאות בפרויקטי� 7.2 

 הערכת סיכוני� 7.3 

  תכניות חיסו� 7.4 

 מערכות מעקב ובקרה 8פרק  6

 עקרונות מער� הבקרה 8.1 

 מערכת דיווח לבקרת פרויקטי� 8.2 

 "הער� המזוכה "–שיטת מעקב ובקרה  8.3 

 איכות הפרויקטבקרת תצרוה ובקרת  8.4 

 יעילות מערכות המעקב והבקרה 8.5 

 מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטי 9פרק  8

 מודולי� בניהול ממוחשב של פרויקטי� 9.1 

 קריטריוני� בבחירת תוכנה לניהול פרויקטי� 9.2 

הצגת מאפייני תוכנות בניהול פרויקטי� תוכנות בניהול  9.3 

  Ms-Project, Primaveraפרויקטי� 

 ניהול תצורה בפרויקטי 10פרק  6

 ניהול תצורה במחזור חיי פרויקט 10.1 

 רמות ניהול תצורה 10.2 

 מרכיבי ניהול תצורה 10.3 

  בקרת שינויי� בפרויקט 10.4 

כ"סה 84

 



7 

 מושגי� עיקריי�

 

 המושג הסבר

 

שלב סיו� שמייצג ) סאו פעילות בעלת מש� אפ(אירוע 

 .עיקרי בפרויקט

 .Milestone( 1( ר� ד�אב

ושימוש , תזמו� פרויקט שנועד לסיימו במועד שנקבע

 .בפרופיל משאבי� אחיד ככל האפשר

 איזו� משאבי�

)Resource Leveling( 

2. 

 מערכת ניהול התצורה למער� אבטחת י�הממשק ב

 .האיכות של הפרויקט

 בחינה וביקורת תצורה

)Review & Audit( 

3. 

ת� לדרישות האיכות בקרת הביצועי� בפרויקט והשווא

שהגדיר הלקוח כדי להבטיח שימוש בתפוקות הפרויקט 

 .על פי התכנו�

 בקרת איכות

)Quality Control( 

4. 

, בשיטה זו נבחני� ביצועי הפרויקט אל מול התכנו�

ומוגדר ער� סטייה שכל חריגה ממנו מחייבת ביצוע 

 .פעולה מתקנת לתיקו� הסטיות

 .5 חריגי�בקרת 

ת בחינה שוטפת את ביצועי שיטת בקרה שבוחנ

הפרויקט כדי לזהות מגמות או תבניות ביצוע מחזוריות 

 אפשר להסיק מסקנות על הביצועי� העתידיי� שמה�

על סמ� בקרת המגמות אפשר לפעול מיד . של הפרויקט

 . לרמות חריגותהגיע�טר� , למניעת הסטיות

 .6 בקרת מגמות

י� בכל מטרת פעילות זו היא להבטיח את תיעוד השינוי

 .שלבי הפרויקט

 בקרת מצב התצורה

)Configuration Status 

Accounting( 

7. 

 .8 י�נבקרת סיכו .תהלי� מתמש� של בקרה ותגובה על הסיכוני�

 בקרת שינויי� .אישור ויישו� שינוי, תהלי� של הגדרה

)Configuration Change 

Control( 

9. 

 ונועד, תהלי� המתבצע בסיו� כל שלב תיכו� בפרויקט

לאשר את התיכו� המפורט שהוגדר עד כה לש� אישור 

 .ביצוע הפרויקט/תכנו�/המעבר לשלב הבא בתיכו�

 DDR – תטבקרת תיכו� מפור

)Detailed Design Review( 

10. 

תהלי� שמתבצע בכל צומת החלטה קריטית בתיכו� חיי 

הפרויקט כדי להבטיח כי המש� הפרויקט יתבצע על פי 

 .בלי סטיות, רוהדרישות והאפיוני� שהוגד

 CDR –קריטית בקרת תיכו� 

)Critical Design Review( 

11. 
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 המושג הסבר

 

בשלב , של הפרויקט �תהלי� המתבצע בשלב מוקד

 .ונועד לבדוק את התכנו� העקרוני של הפרויקט,  �הייזו

PDR –ראשונית בקרת תיכו� 

)Preliminary Design 

Review( 

12. 

מכרז שמנסח הלקוח בדרישה לקבל הצעות לביצוע 

 .רויקטפ

 RFP – בקשה להגשת הצעות

)Request For Proposal( 

13. 

בי�  כחצי�ולכ� ה� מסומנות , כיוו�גר� שבו לקשתות יש 

 .�צמתי

 .Directed Graph( 14(גר� מכוו� 

 את עלויות הפרויקט לאור� הסוכ�גר� עלויות 

ערכו הסופי במועד סיו� הפרויקט . התקופות השונות

 .הוא העלות הכוללת של הפרויקט

 .15 ברטגר� עלויות מצ

קיצור מש� ביצוע הפעולות הקריטיות בפרויקט כדי 

ולהקטי� את העלות , לקצר את מש� הפרויקט כולו

 .הכוללת לביצועו

 .16 פרויקטהאצת 

 שזוהו על ידי סיכוני� פעילות שבה יימנעו �תהלי� תכנו

 . אלוסיכוני� בה �שימוש בחלופה שאי

 .17 מסיכוני� הימנעות

ת הדרישות התקופתיות למשאבי� תרשי� שמציג א

בכל זמ� ביצוע ) מכונות וכדומה, כוח אד�, תקציב(

 .הפרויקט

 .18  משאבי�היסטוגר�

של עלויות ) חיבור(הערכת עלות המתבססת על סכימה 

למעלה �הפעילויות המרכיבות את הפרויקט מלמטה

Bottom-Up) (עד חישוב העלות הכוללת של הפרויקט. 

 .19 הערכה נבנית

מתבססת על מודל מתמטי שמתחשב הערכה ה

 .של הפרויקט �מוגדרי �בפרמטרי

 .20 הערכה פרמטרית

 .21 הערכת העלויות .עוסקת בפיתוח אומד� עלויות הביצוע בפועל

תזמו� פרויקט שנועד לסיימו בזמ� הקצר ביותר 

.צי המשאבי� העומדי� לרשות הפרויקטובהתחשב באיל

 הקצאת משאבי�

)Resource Allocation( 

22. 

לטה עסקית שמטרתה לקבוע את המחיר בעבור הח

 .המוצר/ הפרויקט 

 .23 התמחור

הערכת תקציב , )Top-Dow(למטה �הערכה מלמעלה

כוללת לפרויקט שמתבססת על השוואה בי� הפרויקט 

 .הנוכחי לפרויקטי� קודמי�

 .24 הערכה כוללת

 .25 סיכוני�זיהוי  .� וההסתברות שלה�השפעת, סיכוני�תהלי� לזיהוי 
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 המושג הסבר

 

ובה , זו היא הבסיס למערכת ניהול התצורהפעילות 

התיעוד הנדרש על כל , מוגדרי� הפריטי� שיש לנהל

 .פריט ורמת ניהול

 זיהוי תצורה

)Configuration Identification(

26. 

 .Lead Time( 27 (זמ� מוביל .הזמו המוקצב לקשר התחלה להתחלה בגר� הקדימויות

 .Lag Time( 28 (זמ� פער .תבגר� הקדימויו �לסיו�  המוקצב לקשר סיו�הזמ

 .Node( 29 (צומת . הפעילויותרשת � מפגש של קשתות בגר� �מקו

פעילות בסיסית שמרכיבה את הפרויקט ואינה מחולקת 

, זמ�, מאופיינת על ידי הגדרת תוצר. לפעילויות נוספות

 .משאבי� וגור� יחיד האחראי לביצוע הפעילות

 חבילת עבודה

)Work Package( 

30. 

 י� לבקרת ההגדרות ולניהול השינוימתודולוגיה

 .בפרויקט

 יהול תצורהנ

)Configuration Management(

31. 

לתפוקה ) אידיאלית(היחס ביו קיבולת הייצור הרשומה 

 ).אפקטיבית(בפועל 

 .32 יעילות משאבי�

 .33 כשל .אי יכולת לבצע פעולה או משימה

 PBS – ר תכולת המוצבנהמ . לתיאור המוצר הסופי ומרכיביוהיררכימבנה 

)Product Breakdown 

Structure( 

34. 

הרמה העליונה היא . דיאגרמת ע� מבנה הפרויקט

הפרויקט והרמות התחתונות ה� הפעילויות המרכיבות 

 .אותו

WBS – ה תכולת העבודהנמב

)Work Breakdown 

Structure( 

35. 

תרשי� שמציג את המבנה הארגוני לניהול ולביצוע 

 .הפרויקט

 OBS – קטמבנה ארגו� הפרוי

)Organization Breakdown 

Structure( 

36. 

מבנה ארגוני שמורכב על פי חלוקה גאוגרפית של 

שירות לקוחות קיימת / לכל אזור מכירה . לקוחותיו

 .יחידה תומכת

 .37 מבנה ארגוני גאוגרפי

 .38 ריציוניטמבנה ארגוני מ .מבנה ארגוני שמשלב ביו המבנה הפונקציונלי לפרויקטלי

לכל .  שמורכב על פי סוגי הלקוחות של הארגו�מבנה ארגוני

 .סוג או משפחת לקוחות מוגדרת יחידה מתאימה בארגו�

 .39 מבנה ארגוני על פי לקוחות

מבנה ארגוני שמבוסס על התמחויות מקצועיות של 

 .הפונקציות המרכיבות את הארגו�,  �הגורמי

 .40 מבנה ארגוני פונקציונלי
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 כל פרויקט מנוהל .�מבנה ארגוני שמבוסס על פרויקטי

כיחידה ארגונית שמרכזת בתוכה את הפונקציות 

 .השונות

 .41 ליטמבנה ארגוני פרויק

, מבנה ארגוני שמבוסס על תהליכי העבודה בארגו�

 .למער� העבודה בארגו� �ומותא

במבנה כזה אחראית כל יחידה על חלק מתהלי� הייצור 

 .של המוצר

 .42 מבנה ארגוני תהליכי

בילות העבודה בפרויקט שמתאר  של חהיררכיתרשי� 

 .את תכולת העבודה

WBS – מבנה תכולת העבודה

)Work Breakdown 

Structure( 

43. 

התארי� המאוחר ביותר שבו הפעילות יכולה להתחיל 

 ).מחושב במעבר לאחור של שיטת הנתיב הקריטי(

 מועד התחלה מאוחר

Late Start Date)( 

44. 

 להתחיל  ביותר שבו הפעילות יכולה�התארי� המוקד

 ).של שיטת הנתיב הקריטי� מחושב במעבר לפני(

 מועד התחלה מוקד�

)Early Start Date( 

45. 

מחושב (התארי� המאוחר ביותר להתרחשות אירוע 

 ).במעבר לאחור של שיטת הנתיב הקריטי

 מועד מאוחר לאירוע

)Late Event Date( 

46. 

 �תייסהתארי� המאוחר ביותר שבו הפעילות יכולה לה

 ). במעבר לאחור של שיטת הנתיב הקריטימחושב(

 מועד סיו� מאוחר

)Late Finish Date( 

47. 

� תייס ביותר שבו הפעילות יכולה לה�התארי� המוקד

 ). של שיטת הנתיב הקריטי�מחושב במעבר לפני(

 מועד סיו� מוקד�

)Early Finish Date( 

48. 

 .49 מחזור חיי הפרויקט .הפעילויות העיקריות בפרויקט

 שבו נקבע מחיר קבוע שאינו תלוי בעלויות וג חוזהס

 .בפועל

 .Fixed Price( 50( מחיר קבוע

 פרויקטמנהל  .המנהל האחראי על ביצוע הפרויקט כולו

)Project Manager( 

51. 

במנהלת . הגו� המנהל את הפרויקט ואחראי על ניהולו

 �מכל הגופי �מנהל הפרויקט ונציגי �הפרויקט יושבי

 . בפרויקטי�המשתתפ

 פרויקטלת מנה

)Project Management / 

Project Administration( 

52. 

מציגה את חלוקת האחריות על הפעילויות המרכיבות 

 בביצועו �המעורבי � הגורמי�בי) WBS (� את הפרויקט

– )OBS.( 

 .)LRC )Linear Relation Chart –מטריצת  �מכונה ג

  – אחריותריצת חלוקת טמ

RAM )Responsibility 

Assignment Matrix( 

53. 
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 י�המאוחר �יוסרצ� פעולות לחישוב תאריכי ההתחלה וה

החישוב נעשה במעבר על רשת . ביותר של כל פעילות

 .לאחור לאירוע ההתחלה הסיו�הפרויקט מאירוע 

 מעבר לאחור

Backward Pass)( 

54. 

את משכי הפעילות כדי לחשב מועדי  �וכסחישוב ש

שלב החישוב הזה הוא ה. של פעילויות �התחלה מוקדמי

הראשו� בשיטת הנתיב הקריטי ונעשה במעבר על רשת 

 .�יוסהפרויקט מאירוע ההתחלה לאירוע ה

 .Forward Pass)( 55 י�נמעבר לפ

אחראיות לבחינת התקדמות הפרויקט והשוואתו אל 

,  באמצעות� אפשר לאתר את השינויי�.מול התכנו�

ולפעול לעדכו� התכניות ולתיקו� הפעילויות כדי להבטיח 

 .לחת הפרויקטאת הצ

 .56 מערכות המעקב והבקרה

היחס ביו ערכו הנוכחי של הכס� לערכו העתידי בתקופה 

 .לפי הריביות הצפויות עד תקופה זו, מסוימת

 .57 מקד� ההיוו�

לעיכוב  �בלי לגרו, מש� הזמו שאפשר לעכב פעילות

 .הפעילויות העוקבות

 מרווח חופשי

Free Float/Slack)( 

58. 

לעיכוב  �בלי לגרו, כב פעילותמש� הזמו שאפשר לע

 .הפרויקט �יוסמועד 

 מרווח כולל

)Total Float/Slack( 

59. 

לפעילות שאינה  �מידת הגמישות של לוח הזמני

משפיעה על המרווח של א� לא אחת מ� הפעילויות 

 .המקדימות או העוקבות

 מרווח עצמאי

Independent Float)( 

60. 

 .Duration)( 61 מש� .מש� הזמ� המוער� לפעילות

 אופטימימש�  .הערכת הזמו הקצר ביותר לפעילות

Optimistic Duration)( 

62. 

 מש� פסימי .הערכת הזמ� הארו� ביותר לפעילות

Pessimistic Duration)( 

63. 

 .64  החיי� הכלכלי�מש .מש� חיי הפרויקט

 .65 זקנ .הפסד, חיסרו�, פגיעה ברכוש או בממו�

זעור  ההסתברות לכשל ולמלצמצו�טכניקה המשמשת 

 . בעקבותיו� להיגר� העלולי�הנזקי

 .66 י�ניהול סיכונ

 הכלי� ,הכישורי�, דעישו� היניהול פרויקטי� מוגדר כי

והטכניקות במהל� ביצוע הפרויקט כדי לעמוד בציפיות 

 .ולבצעו בהצלחה, בעלי העניי� בפרויקט

 .67 פרויקטי�ניהול 
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ניהול השינויי� והתיעוד של הפרויקט כדי ליצור תיק 

ולתא� , לעדכ� את כל הנוגעי� בדבר, ות עדכניותתכני

מעקב אחר השינויי� מתבצע באמצעות בקשות . ביניה�

 ).Change Requests) CR –שינוי 

  תצורהניהול

)Configuration Management(

68. 

 .69 י�נ כמותי של סיכוניתוח .סיכוני כולל לשיטות כמותיות לניתוח והערכה של �ש

השפעת מידת הסיכו� שימוש בטכניקות לחישוב 

 . על הסיכו� הכוללבמרכיבי�

 .70 סיכוני� ניתוח

ש� כולל לשיטות ניתוח הפעילויות ותזמו� הפרויקט 

כגו� , ות על הצגת הפרויקט כרשת פעילויותססהמבו

 .שיטת הנתיב הקריטי או פרט

 ניתוח רשתות

)Network Analysis( 

71. 

כמות הייצור שבה שווה היק� ההכנסות להוצאות 

 .הצפויות) ועות והמשתנותהקב(

 .72  איזו�נקודת

 �סכו. רצ� פעילויות המחברות בי� תחילת הפרויקט לסופו

. משכי הפעילויות לאור� הנתיב הקריטי הוא מש� הפרויקט

הנתיב הזה הוא בעל מש� ביצוע הפרויקט הארו� ביותר 

 .ביו תחילת הפרויקט לסופו �המחברי �מבי� הנתיבי

 .73 (Critical Path) טיתיב קרינ

 .74 סיכו� .מכפלה של ההסתברות לכשל בנזק שנגרס בעקבותיו

� סוג זה עלות הפרויקט נקבעת על פי סבחוזה מ

פת אחוז מוגדר סהעלויות בפועל לביצוע הפרויקט בתו

מראש שמשול� למבצע הפרויקט על ניהול הפרויקט 

 .וביצועו

 .cost( 75+ (+ עלות 

ר המחיר כלומ, מחיר הזמ� של הכס� שמציינת הריבית

שנדרוש או ניאל� לשל� בעתיד בעבור סכו� כספי 

 .נוכחי

 .76 עלות ההו�

 .LCC 77 – עלות מחזור חיי� העלות הכוללת של כל שלבי מחזור החיי� בפרויקט

תת , החל במוצר הסופי, רשימת המרכיבי� של המוצר

ההרכבות המרכיבות אותו וכלה בחלקי� הבסיסיי� 

ע� המוצר מגדיר . וחומרי הגל� המרכיבי� את המוצר

את המרכיבי� ואת הכמויות הנדרשות מכל מרכיב 

 .לבניית תת ההרכבה שבה הוא נמצא

 BOM – דסינע� מוצר ה

)Bill Of Material( 

78. 

 למידהעקומת  ·עקומה המציגה את הקשר בי� רמת הביצוע לניסיו�

Learning Curve)( 

79. 
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הער� הנוכחי הנקי של ההשקעה השווה לסיכו� הערכי� 

 .יי� של כל תזרי� המזומני� בפרויקטהנוכח

 .�NPV 80נ " ענ–קי נוכחי נ ר�ע

 .81 ט הגר�ער .שווי ההשקעות בסיו� הפרויקט

תוצר של מערכת הבקרה שנועד להבטיח פעילות 

 �שתתק� את הגורמי� לסטיות ותמנע את הישנות

 .בעתיד

 .82 פעולה מתקנת

בעל מש� שאינו ) AOA(ח� בגר� פעילויות על קשת 

ולכ� מסומ� , ות אמיתית אלא תלותמתאר פעיל

 .באמצעות קו מקווקו

 .Dummy( 83( פעילות דמה

 פעילות מקדימה .פעילות שחייבת להקדי� את הפעילות הנוכחית

)Predecessor( 

84. 

 .Successor( 85( פעילות עוקבת .פעילות שחייבת להתבצע אחרי הפעילות הנוכחית

,  �תיצורת גר� רשת שבו הפעילויות מיוצגות על ידי צמ

) קשתות( �ויחסי הקדימויות ביניה� מיוצגות על ידי חצי

 .י�ביו הצמת

 פעילות על צמתי�

)Activity On Node( 

86. 

 י�גר� רשת שבו הפעילויות מיוצגות על ידי חצ

 .י�בי� צמת) קשתות(

 פעילות על קשת

Activity On Arrow/AON)( 

87. 

בגר� ) �אירועי(פעילות שמקשרת בי� שתי נקודות 

 מש� פעילות .ונחלקת בתוכה לכמה פעילויות, קטהפרוי

 .ל נקבע על פי הפרש מועדי הביצוע של הנקודותסהער

 פעילות ערסל

)Hammock Activity( 

88. 

וקובעת את , כת לנתיב הקריטי בפרויקטייפעילות הש

וכל ,  � מרווחי�לפעולות אלו אי.  הפרויקט�מועד סיו

 .ת הפרויקטיילדח �דחייה בביצוע� תגרו

 קריטיתעילות פ

)Critical Activity( 

89. 

 ברורות  וסיו�משימה חד פעמית בעלת נקודות התחל

 .שיש לבצעה על פי תקציב ולוח זמני� שהוגדרו מראש

 .90 פרויקט

 .91 פרופיל משאבי� .ע הפרויקטוהיק� השימוש במשאבי� במש� ביצ

וסוכ� את , גר� המציג את כלל עלויות הפרויקט לתקופה

 . השוני� שבה� נעשה שימושעלויות המשאבי�

פריסת עלויות כוללת 

 תקופתית

92. 

 .93 פריסת עלויות משאבי� .הצגה גרפית של עלויות כל משאב בכל תקופה בפרויקט

 .94 פריסת מרכיבי עלות .הצגה גרפית של פריסת מרכיבי העלות לאור� ציר הזמ�
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 הפרויקטקבוצת  .בניהול הפרויקט ובביצועו �המעורבי �כלל הגורמי

Project Team)( 

95. 

 .Precedence( 96( קדימות . פעילויות� הקדימות ביסיח

יש . יכולת המשאב לייצר כמות תוצרת, תפוקת משאב

ליכולת בפועל ) אידיאלית(להבחי� בי� יכולת רשומה 

 ).אפקטיבית(

 .Capacity( 97( קיבולת ייצור

וג של תלות ברשת קדימויות שבה הפעילות העוקבת ס

 . עד שהפעילות המקדימה החלהאינה יכולה להתחיל

 קשר התחלה להתחלה

)Start to Start( 

98. 

וג של תלות ברשת קדימויות שבה הפעילות המקדימה ס

 . עד שהפעילות העוקבת החלהלהסתיי�אינה יכולה 

 קשר התחלה לסיו�

)Start to Finish( 

99. 

וג של תלות ברשת קדימויות שבה הפעילות העוקבת ס

 .יו� של הפעולה המקדימהסני האינה יכולה להתחיל לפ

 סיו� להתחלהקשר 

)Finish to Start( 

100.

וג של תלות ברשת קדימויות שבה הפעילות העוקבת ס

.יו� של הפעולה המקדימהס לפני הלהסתיי�אינה יכולה 

 קשר סיו� לסיו�

)Finish to Finish( 

101.

.Network( 102( רשת .י קדימויות בי� פעילויותסגר� מכוו� שמראה יח

 �יוסתברות למועד סיטה המאפשרת לחשב את ההש

הפרויקט על פי הערכות למש� ביצוע הפעילויות 

 .השונות

 PERT – טרשת פר

)Program Evaluation & 

Review Technique( 

103.

 �שיטת ייצוג הקדימויות בעזרת גר� מכוו� שבו החצי

 בי� הפעילויות המיוצגות הקדימויותאת יחס  �מייצגי

 . �באמצעות צמתי

 ת דיאגרמת הקדימויותטשי

)Diagram Method 

Precedence( 

104.

שיטה שמאפשרת לעקוב אחר סטיות בזמ� הפרויקט 

ובתקציבו באמצעות מדידת ההתקדמות על ציר הזמ� 

 .במונחי תקציב

 רווחת הער� המטשי

)Earned Value( 

105.

 � פנימיתשיעור תשואה  . שמאפס את הער� הנוכחי הנקי של הפרויקט

 פ"שת

106.

התארי� שחושב לאחר תכנו� הפרויקט וניתוח נתוניו 

 .בשיטת הנתיב הקריטי

 תארי� סיו�

)Completion Date( 

107.

הפרויקט שבו מתוארות הפעילויות והתוצרי� הנדרשי� 

 .ממבצע הפרויקט

 SOW – תיאור העבודה

)Statement Of Work( 

108.
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הגדרה כללית של הלקוח בנוגע לתוצרי� הנדרשי� מ� 

 .הפרויקט

 SOW – כולת העבודהת

)Statement Of Work( 

109.

, תהלי� שבו מחליט מנהל הפרויקט אלו משאבי� לגייס

 .מתי וכיצד להשתמש בה�, מאלו מקורות

.110  משאבי�תכנו�

,  �ובכללו אפיוני, השירות/ התיעוד הטכני של המוצר

 .תכניות עבודה,  �תרשימי,  �סרטוטי,  � מפרטי�כגו

.Configuration( 111( תצורה

.112 הפרויקטתקציב  .מבטא את היק� המשאבי� הכספיי� שהוגדרו לפרויקט

תרשי� שמציג את פריסת הפעולות בפרויקט לאור� ציר 

 .הזמ�

.Gantt Chart( 113( נטתרשי� גא

 �בתרשי.  Henry Gantt, ממציאו� שנקרא על ש �תרשי

שבו הפעילויות מיוצגות על ידי  י�הזה מוצג לוח זמנ

 על ציר הזמ� �קווי

.Gantt Chart( 114( אנטרשי� גת

לגורמי� ) (WBSמציג את הקשרי� בי� חבילות העבודה 

 ).RAMמכונה ג� מטריצת ) ((OBSהמעורבי� בפרויקט 

 LRC – תרשי� יחסי�

)Linear Relation Chart( 

115.

רשת פעולות שמציגה את הקדימויות ואת הקשרי� בי� 

ובכללה מש� זמ� הפרויקט מועדי הביצוע של , הפעולות

 .כל פעולה והנתיב הקריטי

.Pert)( 116 טתרשי� פר
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