
Top 5
חמשת זוללי הזמן הגדולים  

בפרוייקטים



הצעד הראשון בכל שינוי ובכל שיפור הוא  
.  ההבנה איפה הבעיות נמצאות



מטרת ההרצאה

, ההרצאה עוסקת בשאלה איך לבצע פרוייקטים טוב יותר
ולמה למרות שלכאורה אנחנו משתמשים בשיטות עבודה  

.הפרויקטים שלנו לא תמיד כאלה זריזים, זריזות

מספר סיבות מרכזיות נפוצות נשים את הזרקור על 
ונדבר על פתרונות  , לבזבוז זמן יקר בפרוייקטים
.אפשריים

ולהבין מה מטרת ההרצאה היא לגרום לכם לחשוב 
מהגורמים האלה רלוונטים ומתרחשים אצלכם 

.ואיך אפשר לשפר זאת, בפרוייקטים



מתווה ההרצאה

שעה וחצי: משך ההרצאה

הרצאה•

case studyמשולבת בדוגמאות ו •

(סקרים, שאלות)כוללת שיתוף אינטרקטיבי של הקהל •

כוללת דיון מסכם•

:מתווה



נדה'אג

הדרישות במציאות של היום•

יליות'המעבר לשיטות אג•

הקדמה

זוללי הזמן  5•

?אז למה עדיין אנחנו לא מספיק מהירים

דיון

סיכום



המרצה

ת  "מנכלי, שני-י שרון קדם"ההרצאה תתבצע ע

מומחית ליעוץ וישום תהליכים  , GlobaLeadProומייסדת 

מתמחה בתהליכי פיתוח  , זריזים ויעילים, מיטביים

ומסירת פרויקטי תוכנה באיכות גבוהה ושיפור חווית  

בעלת נסיון עשיר בניהול ארגוני  , הלקוח עם המסירה

גלובליים מובילים והטמעת  delivery-וservices, פיתוח

.תהליכים חדשניים ועכשווים



מחכים
!להשתמע



Thank You
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...עלינו
הוא הארגון הפתוח והחדש המורכב  GlobaLeadPro-החזון שלנו ב

. מאנשים מועצמים

,  מעודד חדשנות ויצירתיות, ארגון שמונע מטרה משותפת ויצירת ערך•
מורכב מרשתות  , מיישם תהליכים מהירים ויעילים שמשרתים את המטרה

.של צוותים מועצמים ומנחיל תרבות משתפת

החברה הוקמה מתוך מטרה לתמוך במנהלים וחברות בעולם פיתוח  •
מערכות מידע וניהול פרויקטים לצעוד קדימה ולהטמיע  , תוכנה ומוצרים

את עקרונות הניהול המתקדמים והחדשנים באופן שיצור ארגון פיתוח יציב  
.אך חדשני ומהיר מאידך, ורובסטי מחד

השילוב שאנחנו מאמינים בו הוא שילוב בין המציאות בה אתם נמצאים  •
.והאתגרים הספציפים שלכם לבין השיטות העכשוויות הנכונות

:השרותים שלנו•

הדרכות  -אנשים
והכשרות לעולם הניהול  

העכשווי

גיבוש  -תהליכים
והטמעה של תהליכי  

זריזים  , מיטביים
.ומהירים

שיטות  -פרויקטים
ניהול פרויקטים  

מתקדמות
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