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מומחה לרגע
עדינה ולדמן  • 

 SAFe ,עדינה היא מנהלת פרוייקטים בתוכנה כ-12 שנים במתודולוגיית אג'ייל
Scaled Agile. יוזמת ומארגנת האקתונים. עובדת כ- Program Manager בחברת 

.)SAFe Agilist )SA - ו PMP מוסמכת .Optimal Plus

עמי קאלק  •  
 devops ומטמיע את מתודולוגיית ה Devops and cloud Architect -עמי משמש כ

Quality Gates בהתאמה לכל ארגון בהתבסס על כלים קיימים ותוספות נדרשות כך 
.End to end Devops  שתמומש התפיסה של 

.onpremהן בענן והן Devops אג'ייל, יישום, AWS , Kubernetes -הוא מומחה ב 
מבצע הערכות Devops לארגוני enterprise וסטארטאפים.

PMP, PMI-SP ,חגית לנדמן  • 
חגית עוסקת בניהול פרויקטים קרוב ל-30 שנה, ניהלה והקימה לוחות זמנים 

בפרויקטים בתחומים שונים וביניהם: בפרויקטי תוכנה, צבא, בנייה ותשתיות. 
השתתפה בכתיבת הסטנדרט לניהול לוחות זמנים מטעם PMI, וכמו כן היתה עד לא 

מזמן חברה בוועדה שקובעת את הסטנדרטים של PMI העולמית.

ארנון כ"ץ  • 
בעל ניסיון של יותר מ – 20 שנה, עוסק בניהול רכש בפרויקטים, הכנת מכרזים 

ומענה למכרזים, ייזום וניהול קבלנות משנה בפרויקט, תכנון ובצוע תהליכי , 
 Outsourcing   ניהול ותיאום פרויקטים מורכבים ומרובי שותפויות ועוד.

ארנון מלווה תהליכים בארגונים ומרצה,  בכל הנושאים האמורים בארגונים 
ממשלתיים, חברות, בתי ספר למנהלים, קורסי ניהול פרויקטים ייעודיים ובמוסדות 

אקדמיים.  

רקפת יעקבי  • 
מנהלת מחלקת תקציב תכנון ואינטגרציה באגף מערכות מידע בלאומית, שירותי 

 בריאות.
המחלקה אחראית על ניהול פרויקטים, PMO, BRM, מוקד תמיכה, הדרכה, תקציב 

וניהול משאבי אנוש 

אריק קליין   • 
עוסק בניהול פרויקטי פיתוח תוכנה למעלה מ- 25 שנה וניהל פרויקטים טכנולוגיים 

 מורכבים רחבי היקף ותקציב עבור המגזר הביטחוני.
מתמחה בניהול פיתוח מאובטח של פרויקטי תוכנה גדולים, כולל -  הגדרת תהליכי 

עבודה מאובטחים, ליווי הגופים ביישום ההנחיות, מיפוי וניתוח סיכוני סייבר וכן 
ייעוץ בהגדרת פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם הסיכונים.

אמיר אלכביר  • 
 .AT&T בחברת Project Management Lead, TV Applications אמיר הוא 

הוא מומחה בתחום ניהול פרויקטי SAFe )Large scaled Agile( בסביבה גלובאלית 
עם צוותים ומבנה גלובאלי. על כל המשתמע מכך: פערי תרבויות, סנכרון נכון, 
מטריצת קומוניקציה, מבנה של צוותים ובעלי תפקידים, ואיך להפוך חסרונות 

ליתרונות בסוג כזה של פרויקטים.

יניב לוי צדק  •   
יניב עוסק בתחום ניהול הפרויקטים מזה עשור, ניהול והקים לוחות זמנים לפרויקטים 

 מורכבים וביניהם: פרויקטי תוכנה, תשתיות וייצור.
הוא בעל ניסיון עשיר בתחומי ניהול פרויקטים ועולם ה-PMO, ניהול סיכונים, לו"ז 

 ומשאבים
 מנחה בקורסים וסדנאות לניהול פרויקטים וכותב מאמרים בתחום. 

כיום מוביל את תחום ה-PMO בחברת אירונאוטיקס.

יהודה ספיר  •  
PMP, RMP, מוסמך התקן הבינלאומי לניהול סיכונים ISO31000:2018 מטעם 

G31000 הארגון הבינלאומי לניהול סיכונים ה 
ליהודה 30 שנות ניסיון בניהול פרויקטים, יעוץ לפרויקטים, ניהול סיכונים )פרויקט 

החישמול, פרוייקטי הרכבת הקלה בת"א לקבלנים, תחנת הכוח צפית, כי"ל, נתיבי 
 .PFI/BOT ישראל, חברת כביש חוצה ישראל ועוד( , וניהול מכרזי

ארינה בלס  • 
בעלת נסיון של 15 שנה כמנהלת בכירה בחברת מוצרי צריכה גדולה ( JV שטראוס 

פפסיקו( בתפקידים מגוונים: מנהלת תכנון ובקרה, PMO , מנהלת פרויקטים חוצים, 
 מנהלת תהליכים, מאמנת עסקית ומנהלת משברים. 

בשנים האחרונות מלווה, חונכת ומאמנת מנהלים מתחומים שונים לצמיחה והצלחה 
בהשגת היעדים העיסקיים. מייעצת בעיצוב, שיפור והטמעה של מתודולוגיות לניהול 

פרויקטים.

אסנת ברלין-כתר  •  
 אסנת עובדת בבלקברי כ-Program manager   והיא חלק מקבוצת

)NPI )New product introduction. בעלת נסיון רב בעבודת PMO בפעילויות של: 
תיקשורת ושקיפות לכל הקבוצות, בניה ומעקב אחר לוחות זמנים, מעקב אחרי 

בטאות, ניהול משאבים ועדיפויות בקבוצת הפיתוח, מעקב אחרי משימות, ניהול 
ישיבות תכנון, ושחרור מוצרים. 

דותן רביב  • 
 דותן הוא VP Program Management בקבוצת Nuvo שעוסקת בציוד רפואי. 

 PMO in Medical Devices domain, Multi disciplines expertise, -דותן משמש כ
 additional domain: Definition and implementation Management web-based

.system for Medical Device company, per Regulatory req

המומחים שלנו:


