
Pro Edge PM++ 2020
הכשרת מנהלים מתקדמת
כל הנושאים העדכניים והחדשניים בזירה הטכנולוגית ניהולית



 איך זה שהעולם 

 רץ קדימה 

ולא מחכה לי?

רוב המנהלים שאני פוגשת בעולם ניהול פיתוח תוכנה ופרויקטים ממוקדים 
באתגרים השוטפים ולא מוצאים פניות להתעדכן בזירה המקצועית והטכנולוגית. 

עם קצב ההתקדמות המסחרר בזירות האלה, זה גורם לחוסר עדכניות מקצועית 
ומהר מאוד להשאר מאחור.

 גם אני כשעזבתי את מקום עבודתי שבו גדלתי אחרי 21 שנה, ולמרות שעסקתי 
בפרויקטי הפיתוח הגדולים בעולם, הבנתי כמה ידע חסר לי והחלטתי להשקיע את 

כל המאמץ הנדרש כדי לסגור את הפער ולחזור להיות בקדמת המקצוע. 
עם החזון לאפשר למנהלים בתחום לשמור על העדכניות המקצועית שלהם, לדבר 

 את השפה החדשה ולהשאר מבוקשים – גיבשתי את הקורס והשיטה – 
.Pro Edge PM++ 2020

בחרתי לקיים את הקורס במסגרת קבוצתית ופרונטלית כך שעם הלמידה 
המשותפת והחוויה יווצרו קשרים, הזדמנויות networking, שיתופי פעולה ויוזמות.

אני מזמינה אתכם שרוצים להיות חוד החנית, להצטרף לקורס מעשיר שיתן גם 
כלים מקצועיים וטכנולוגים, אבל לא רק )סילבוס מפורט בהמשך(.

ממש מחכה לפגוש אתכם בקורס !
שרון



העולם העסקי החדש

טכנולוגיה 
וארכיטקטורה

ניהול פרויקטים 2020

DEVOPS למנהלים 

Data Analytics -ו AIניהול חדשנות

מיתוג אישי מכוונות עסקית וניהול 
שינויים

נושאי הקורס – 
עמודי התווך

בכל אחד מהנושאים – 

המגמות, המרכיבים והכלים 

החדשניים ביותר בהובלת 

המרצים המובילים בתחום.



נושאי הקורס  
פירוט

העולם העסקי החדש
מגמות ושינויים בעולם העסקי, הניהולי והטכני  

העולם העסקי צועד קדימה בצעדי ענק ויוצר מציאות חדשה. נבין איך העולם 

מתפתח מסביבינו ואיך זה מעצב ומשנה את מציאות המקצועות השונים 

בתחומינו.  

בין התכנים: שינויים בעולם העסקי ובהתנהלותו, שינויים בעולם העבודה ואיך 

יראה עולם העבודה בעוד 10 שנים – איזה עבודות יעלמו, איזה יווצרו, איך 

להתכונן, שינויים בעולם הטכנולוגיה, מגמות חדשות בניהול ומנהיגות, הרצאה 

.IOT על

ניהול פרויקטים 2020 
ניהול פיתוח וניהול פרוייקטים בעידן החדש 

השינויים בעולם העסקי והטכנולוגי משליכים מיד על הצרכים והציפיות 

מהובלת פיתוח ופרויקטים. על מנת לעמוד בציפיות של השוק, יש לשנות את 

צורת העבודה. מה מצופה ממנהלי הפרויקט ומה המפתחות להצלחה?

בין התכנים: מתודולוגיות פיתוח חדשניות ואג'יליות, ניהול אסטרטגי, ישום 

אסטרטגיה, תכונות המנהל החדש, ניהול גמיש.



טכנולוגיה וארכיטקטורה 
מגמות טכנולוגיות, טכנולוגיות חדשות וחדשניות, מגמות ארכיטקטורה 

בפתרונות תוכנה

הטכנולוגיות המתפתחות כיום הינן הרבה יותר מגורם מאפשר לפיתוח ובעצם 

הפכו בעצמן ל"מובילות דעה". המגוון והחידושים מובילים את ארגוני הפיתוח 

להפוך לדומיננטים ומשפיעים יותר ויותר. כתוצאה הציפיה ממנהלים היום היא 

להכיר את הטכנולוגיות החדשות והשימוש בהן.

בין התכנים:

 	Open Source -ניהול ושימוש ב

 	Microservices

 	Digital Architecture

 	Digital Assets

 	Cloud – פתרונות ושימושים 

 	IOT

 	Event driven architecture

תפישות Data Base חדשות 	 

נושאי הקורס  
פירוט



DEVOPS למנהלים 
הכלים והתהליכים ש-DEVOPS מאפשר לנו לקצר וליעל וכיצד

אי אפשר לדבר על צורת עבודה חדשנית מבלי להבין את העולם העשיר של 

DEVOPS ומה הוא מאפשר לנו כמנהלים.

בין התכנים: מה זה DEVOPS, סקירת תהליכים, סקירת כלים מעמיקה, איך 

לבחור ואיך לעצב תהליך נכון. 

מכוונות עסקית וניהול שינויים 
איך להביא מקסימום ערך עסקי

אותן מגמות שמשנות את העולם העסקי והקצב שהן מכתיבות גורמות לכך 

שאנשי הטכנולוגיה נדרשים למכוונות והבנה עסקית. נדבר על התהליכים 

והכלים שגורמים לכם ולצוותים שלכם למחוברות והבנה עסקית, איך לאפשר 

לביזנס יותר, איך לנהל שינויים ולהביא ערך עסקי מקסימאלי.

בין התכנים: מכוונות עסקית כמטרה, ממובלות להובלה בנושא תכולה, 

איך ליישם את רעיון ה-/MVP/MMF , ניהול שינוים, ניהול תכולה מאוזנת, 

שיקולים עסקיים כחלק מתהליכי הפיתוח.

נושאי הקורס  
פירוט



מיתוג אישי )ודיגיטלי( 
 מיצוב, מיתוג אישי, נוכחות דיגיטלית ולמה זה חשוב

כמו בכל דבר ועניין, הצדק לא צריך רק להעשות אלא גם להראות. כדי להראות 

יש לדעת למתג, לשווק ולהגביר נוכחות מקצועית. החל מפרופיל לינקדאין, 

ודרך נוכחות ברשת, יש לכל אלה משקל לא קטן במיצוב כל מומחה בתוך 

ומחוץ לארגון שלו. בואו נפרוץ קדימה. 

בין התכנים: שיווק מהו, מהו מותג ואיך בונים אותו, כלים חשובים לשיווק 

דיגיטלי אישי, שימוש מקצועי ברשתות חברתיות.

AI and data analytics
שימושים עסקיים, טכנולוגיות מאפשרות והיבטי ניהול ופרויקטים  

יש אומרים שכל העתיד, וכל ההתפתחויות גלומים בעולם הבינה מלאכותית 

ו-Data analytics. מה זה AI ומה מאפשר לנו Data analytics? איך זה צפוי 

לשנות את העולם שלנו בהמשך ומה מזה אנחנו יכולים לקחת כבר היום?

בין התכנים: 

,AI שימושי ,Data Analitics כלי ,Big Data טכנולוגיות

 Project Intelligence

נושאי הקורס  
פירוט



ניהול חדשנות 
ניהול והובלת חדשנות בארגון  ומחוצה לו

חדשנות הינה תהליך שמאפשר שינויים רחבים בתוך הארגון ומחוצה לו. נדבר 

על שני אספקטים של ניהול חדשנות, הראשון – תהליכי חדשנות בארגון, איך 

מישמים חדשנות בארגון. השני – יזמות וחדשנות עסקית וטכנולוגית מחוצה 

לו.

בין התכנים: 

חדשנות מהי, איך מנהלים אותה, איך מישמים חדשנות בארגון – תרבות, 

אסטרטגיה ויעדים. 

יזמות וחדשנות עסקית - נפגוש סטארט אפ לאחר קבלת מימון ונשמע איך 

הכל התחיל ואיך נראתה הדרך מהרעיון – להקמה. 

נושאי הקורס  
פירוט



איך עובדת 
השיטה?

אופציונאלי להמשך: 
הרצאות העשרה 

פרונטליות חודשיות

מפגשים 
פרונטליים

מאמרים וסרטונים 
נבחרים וחשובים 

בקבוצה סגורה  

תכנים
דיגיטליים

קבוצות ברשתות 
החברתיות בהשתתפות 

מומחים לדיונים, 
שאלות והפעלות

קבוצות דיון

 קורס מעמיק בן 8 מפגשים 
 )אחה"צ פעם בשבוע(   

כל התכנים שישאירו אתכם 
בקדמת המקצוע

הקורס הבסיסי



קצת 
לוגיסטיקה...

קורס מעמיק בן 8 מפגשים 

 )אחה"צ פעם בשבוע(   

כל התכנים שישאירו אתכם 

בקדמת המקצוע

בקורס שמונה מפגשים בני כ-3 שעות, בשעות אחה"צ      	 

)17:00-20:00(  

הקורס יתקים בכיתות חדשנות במרכז הייטק ירוק      	 

בפארק עופר פ"ת. גישה נוחה מכל כיוון וחניה זמינה חינם.  

למשתתפי הקורס תנתן גישה בלעדית לאתר תכנים סגור ובו ימצאו כל המצגות  	 

והחומרים    

מספר עבודות ותרגילים המיישמים את נושאי הקורס ישולבו במהלכו.	 

ניתן יהיה להשלים מפגשים שהוחמצו במחזור הבא בתאום מראש.	 

 שתיה חמה וכיבוד קל זמינים במתחם.	 
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  לפרטים נוספים
  או הרשמה

השאירו פרטים בלינק הבא

להרשמה

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=219061&token=ef2401e9c263e4745056d8e465b58e29


המרצים
 עידו יעקב

 יזם ומנהל פרוייקטים 
מזה עשור 

 בטי קולבק-אהרון
יועצת בכירה לאסטרטגיה 
שיווקית, דיגיטל ופרסום

 שרון קדם-שני
מנכלי"ת ומייסדת 
GlobaLeadPro, מומחית ניהול 
פרויקטים ותהליכי פיתוח

 אבירם רבינוביץ'  
מייסד ומנכ"ל לוטרה

 ניר גייר
  מנכ"ל ומייסד

 CodeWizard 

 נאדר גנאיים
  ארכיטקט ומומחה 
טכנולוגיות בכיר

  Joker 
מרצה אורח בנושא 
חשיבה יצירתית – 
פרטים בהמשך 



החזון שלנו ב-GlobaLeadPro  הוא הארגון הפתוח והחדש המורכב מאנשים 

מועצמים. ארגון שמונע מטרה משותפת ויצירת ערך, מעודד חדשנות 

ויצירתיות, מישם תהליכים מהירים ויעילים שמשרתים את המטרה, מורכב 

מרשתות של צוותים מועצמים ומנחיל תרבות משתפת.

החברה הוקמה מתוך מטרה לתמוך במנהלים וארגונים בעולם פיתוח תוכנה 

וניהול פרויקטים לצעוד קדימה ולהטמיע את עקרונות הניהול המתקדמים 

והחדשנים באופן שיצור ארגון פיתוח יציב ורובסטי מחד, אך חדשני ומהיר 

מאידך. 

השילוב שאנחנו מאמינים בו הוא שילוב בין המציאות בה אתם נמצאים 

והאתגרים הספציפים שלכם לבין השיטות העכשוויות הנכונות.  

השרותים שלנו:

אנשים – הדרכות והכשרות לעולם העכשווי במערכות מידע ופיתוח תוכנה

תהליכים – גיבוש והטמעה של תהליכי עבודה scalable מחד, אך זריזים 

ומהירים מאידך.  

פרויקטים – שיטות ניהול פרויקטים מתקדמות, ותמיכה בפרויקטים 

מאתגרים.

לצידך כל הדרך לחדשנות והצלחה בניהול פיתוח ופרויקטים.


