
מאמין שאין דבר כזה "משימה בלתי אפשרית"?

מאמין שהאתגר הגדול בפרויקטים טכנולוגים 
הוא לא הטכנולוגיה אלא האנשים העומדים מאחוריה?

חברת Energy Team, מתמחה בניהול פרויקטי תשתיות IT. החברה הוקמה בשנת 2008, ע"י דוד בן טולילה 
במטרה להטביע חותם בעולם הניהול הארגוני ולתת ערך מוסף משמעותי בניהול פעילויות מורכבות עם דגש 
על הגורם האנושי ומה שמניע אותו. החברה ניהלה עשרות פרויקטים מורכבים עבור לקוחות מוסדיים גדולים 

בישראל בתחום הביטחון, רשויות מקומיות, הפיננסים, האקדמיה והתעשייה.
שם החברה מייצג את שני היסודות המהותיים בהם אנו מאמינים: יצירת אנרגיה טובה, חיובית וחיונית הדוחפת 

למימוש אתגרים "בלתי אפשריים" ויצירת צוותים מנצחים בכל פרויקט, עם כל לקוח!

Energy - השיטה שלנו - מתבססת על הקשר שלנו עם הלקוחות ועל אמונתנו באנשים 
שעובדים בארגונים השונים, בכוחם להניע תהליכים ובחשיבות התכנון המוקדם. 

כאשר נתייצב מול פרויקט חדש, יש להבין שהפרויקט נערך בקונטקסט ארגוני ומכאן שקודם 
נחקור מיהו הארגון – אנשי המפתח, מערכות היחסים, ה- Subtext והפוליטיקה הארגונית, 

לאחר מכן יש להתאים לארגון מתודולוגיית ניהול ייעודית לו.

Team - הצוות שלנו - לאחר חודשים של מחקר, שבועות של ניסויים ושעות של תרגול, 
הצלחנו לבודד את הגן הגורם למנהלי הפרויקטים שלנו להיות מלאי אנרגיה באופן תמידי. 

,Energy Team שיבטנו אחד, ועוד אחד ועוד אחד, עד שיצרנו את סיירת
צוות מנהלי הפרויקטים הדינמי והנמרץ ביותר בעולם. אנשי הסיירת שלנו אשר נבחרו בקפידה, 

הינם אנשי המקצוע מהטובים ביותר, המונעים על ידי נחישות, מוטיבציה והתמקדות במטרה 
וניחנים בחושים חדים לתכנון וניהול תהליכים.

במה אנחנו טובים? סליחה, הכי טובים! 

1. פרויקטי המשכיות עסקית (DRP ו- BCP) להתאוששות ארגונים בעת אסון
2. תשתיות 360 - תמונת מצב מקיפה אודות תשתיות המחשוב בארגונים ובניית ת"ע ותקציב רב שנתיים

Simplify .3 ייעול תהליכי IT, החל מ- Change Management, דרך ניהול SLA ועד ל- Budgeting נכון
4. ניהול פרויקטי תשתיות IT – ניהול פרויקטי IT מקצה לקצה כזרוע הביצועית של הלקוח

5. ניהול התקשרויות - ניהול חוזים והתקשרויות מורכבות, ארוכות טווח ועתירות תקציב 



יש לנו חזון

ראיה רחבה, מבט ממוקד
אנחנו מאמינים בהפיכת המורכב והבלתי אפשרי – 

לפשוט ואפשרי ומשתמשים בתורה זו כמנוף לצמיחה 
אישית וארגונית. כחלק מהתפיסה שלנו, אנו דוגלים 

בהשגת זינוק מתמיד ובר קיימא ביכולת ניהול הפעילות 
האנושית. בדרך זו נוכל להבטיח עבור לקוחותינו ביצוע 

מצוין, שירות בלתי רגיל, נאמנות אינטימית ושותפות 
מתמירה; לשותפינו העסקיים נדע להפגין הגינות, 

יושרה ואמונה בזכותו של כל ספק ושותף להרוויח 
בכבוד; מעובדינו נדרוש פריצת גבולות האפשר, בשם 

הפוטנציאל הגלום בהם ולמען לקוחות החברה;
ולמען הקהילה בה אנו חיים - נתרום מהניסיון והמרץ 

הגלומים בנו.

ויש לנו ערכים עליהם אנו לא מתפשרים. 

בראש ובראשונה, יוזמה ותושייה.
רק כך מגיע הרעב לאתגרים. מנהיגות ואחריות הם אחד 
המפתחות החשובים להצלחה. צוותיות שמשדרת אחד 

בשביל כולם, וכולם בשביל אחד.
זו לא קלישאה – זו הדרך היחידה. 

מצוינות, יסודיות ומקצוענות, בלעדיהן אין טעם לכל 
השאר. Make It Happen! – זה להאמין בעצמך, 
ולהוכיח שצדקת שהאמנת בעצמך. יושרה וכנות 

מהתכונות החשובות ביותר של האדם. חיוביות וחיוניות, 
כי את החיוך הפנימי שלך אפשר לראות למרחקים, וזה 

עושה טוב לאנשים.
אז... המקום שלך בסיירת מחכה לך, עם כל החום 

והאהבה, אחוות הצוות ומעטפת מושלמת של תמיכה.

2. אחריות על פרויקטי ענק - אחריות על ניהול והובלה של פרויקטי ענק בעלי משמעות 
3. עבודה מול ארגונים גדולים - מאפשרת לך להיחשף לשיטות וסביבות עבודה חדשות, שונות ומגוונות

4. סביבה אקטיבית ודינאמית – עבודה מול לקוחות רבים ומשתנים שיהפכו אותך לסופר טאלנט!
5. אצלנו אתה לא עוד אחד, אתה האחד. חלק מסיירת מובחרת של אנשי מקצוע איכותיים

למה Energy Team הוא 
ה-מקום להצליח בו. נקודה. 

סיבות טובות 

אנחנו מחפשים: 
 רעב מתמיד לאתגרים

 יכולות ניהול והנעת אנשים
 מקצוענות טכנולוגית 

 שירותיות שזורמת בעורקים
 שותפים לשיווק העשייה וייצוג פני החברה  

 יכולת מכירתית
 מצוינות והישגיות

 חיוביות וחיוניות

תוכנית ההכשרה הייעודית שפותחה ב- Energy Team היא בעצם קורס טייס 
 .IT-של מנהלי הפרויקטים בעולם תשתיות ה

במסגרת התוכנית יוצמד לך חונך אישי ויועברו אלייך תכנים בנושאים הבאים:

.1

* תשתיות IT מקצה לקצה (ברמת מנהלים) 
DRP *
BCP *

Energy Team-לצד המתודולוגיה הייעודית שפותחה ב PMI-מתודולוגית ניהול פרויקטים של ה *
* מיומנויות רכות - הקשבה אקטיבית, הנעת אנשים, רתימה, הגדרת יעדים

* ניהול התקשרויות
* ניהול וייעול תהליכי IT על בסיס מתודולוגיות מוכרות כמו ITIL ועל בסיס 

Energy Team -מתודולוגיה ייעודית שפותחה ב
IT -סיורים אצל ספקים וחברות מובילות בעולם תשתיות ה *

יש לך את זה? 
מקומך איתנו! 

בהצלחה!


