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 ניהול והערכת פרויקטים
 )כל הכתוב מכוון לנשים וגברים כאחד( 

 
 גיל לוריא פרופ'המרצה:

 8288663, טלפון 226, חדר 2, קומה רווחה ובריאות
 שעות קבלה בתקופת הקורונה בתיאום מראש דרך הזום

 

            
 מטרות ויעדי הקורס:

ת מטרות מוגדרות מראש המתבצע בדרך מטרת הקורס: פרויקט הוא מאמץ חד פעמי להשג
כלל תחת אילוצים. בעשור האחרון הפך ניהול פרויקטים להיות חלק מרכזי מפעילותם של 

ארגונים. בקורס זה נדון בתורת ניהול הפרויקטים ונלמד גישות וכלים יישומיים לניהול 
פור אקלים בהטמעת ידע מתחום מדעי ההתנהגות )לדוגמא שיפרויקטים. זאת תוך התמקדות 

  ארגוני( באמצעות ניהול פרויקטים.
 יעדי הקורס: הכרת מגוון הפעילויות בתחום ניהול הפרויקטים.

 הכרת תחום הדעת של אקלים ארגוני.
 המתאימים להטמעת ידע ממדעי ההתנהגות בארגונים. תרגול כלים לניהול פרויקטים

 
 מבנה הקורס:

 בבית והצגתם.הקורס כולל הרצאות, ביצוע תרגילים בכיתה ו
 

 הקורס: דרישות
 מהציון(. 80%הגשת תרגיל )

 מהציון(. 20%הצגה קצרה בכיתה של התרגיל )
ההרצאות והמפגשים יינתנו בזום גם בצורה  -נוכחות מלאה וקריאת חומר ביבליוגרפיה חובה

 חשיבות יתרה בלמידה מרחוק להשתתפות פעילה.  -סנכרונית וגם אסינכרונית
 
 

תמונות הגלריה לא  –יוקלט . במקרה שהשיעור סינכרוניים שים לפתוח מצלמות בשיעוריםהסטודנטים נדר*
 .אי פתיחת מצלמה תחשב כהעדרות .יוקלטו

 
 סטודנטים יקרים,

  
 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם,

למדור נגישות ולקויות  ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים
 למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דוא"ל
  

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
 8249022-04טל:  hait@univ.haifa.ac.ilm  דוא"ל

  
סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים 

 .סמוך לתחילת הקורסלפנות אליי בשעות הקבלה או במייל ב
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 נושאי הקורס:
 

 מספר שיעור  נושא  השיעור

 1 מבוא

 2-3 תורת ניהול פרויקטים

 4 ל פרויקטמחזור החיים ש

 5 תכנון וייזום

 6 מטרות ויעדים

 7 שיתוף עובדים -ביצוע פרויקט

 8 תקשורת מעקב ובקרה -המשאב האנושי

 9 דוגמא לפרויקט: אקלים ארגוני ושיפורו

 10 : חבילות עבודה בנושא סקרים ושאלונים )דוגמא סקר אקלים(1כלים 

של שילוב ראיון להערכת  : חבילות עבודה המבוססת על ראיון )דוגמא2כלים 

 צרכים והערכת פרויקט(

11 

: חבילות עבודה של תצפית התנהגותית כמדד להערכת פרויקט  3כלים 

 )תכנון, בנייה, וביצוע(

12 

 13 סיכום
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