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כי מאחורי כל פרויקט, עומדים אנשים.

קרא לנו משוגעים לדבר. קרא לנו פאנטיים, תגיד שאנחנו לא רואים בעיניים...
במקרה של הדרך בה אנו מנהלים פרוייקטים, זה נכון, ואפילו מחמאה, 

ואנחנו יודעים – גם אתה כזה.
כשמדובר בניהול פרויקטים –אתה לא מתפשר. אתה מחוייב, אתה מעורב ואתה עושה זאת בהצלחה כבר שנים, 

ועדיין - זה לא פשוט.
כחברה המנהלת פרויקטים כ- 10 שנים, אנחנו ב-Energy Team יודעים: ניהול פרויקט הוא פרויקט.

הדרך מכתיבת התכנית ועד להוצאתה לפועל, רצופת אתגרים, וכדי להתגבר עליהם ולהצליח צריך גוף מקצועי, 
אשר מנהל, מגשר ומוביל את הפרויקט – ביחד איתך.

סוד ההצלחה בראייתנו, טמון ביכולת לעבוד ולהפעיל אנשים.

אנשים?
יש לך בארגון אנשים איכותיים, איכפתיים, מקצועיים, את חלקם אפילו בחרת בעצמך.

ובכל זאת, כשזה מגיע למימוש של פרויקטים, אחד המכשולים הגדולים ביותר העומדים בפני הצלחת הפרויקט - 
הוא הגורם האנושי.

ריבוי הגורמים המעורבים בכל פרויקט, יחסי הגומלין ביניהם, ההשפעה שעשויה להיות לכל אחד מאנשי המפתח 
על התהליך והמורכבות הטכנולוגית הכרוכה במימושו – כל אלה עשויים להרים פרויקט או עלולים להפיל אותו.

ב- Energy Team, מאמינים שכאשר מנהל הפרויקט שולט בטכנולוגיה ובתשתיות, כאשר הוא יוצא לדרך עם 
שיטה, עם דרך ועם נסיון, הוא פנוי לבחון את הפרויקט מהזווית האנושית וכך, מצליח יותר מכולם, לקדם אותו.

אתה אוהב לנהל פרויקטים, 
אך יותר מזה לא מוכן שהפרויקטים – ינהלו אותך.

יש לך שנים של נסיון, שפע של תובנות וראייה רחבה וכוללת של ההתנהלות כולה.
ניהלת כבר לא מעט פרויקטים ארגוניים מורכבים, ממושכים, המערבים עשרות גורמים שונים.

אולי, דווקא משום כך, תוכל להעריך את הנסיון והידע שלנו, ואת ה"יד הנוספת" הזו, שתעזור לך למשוך את העגלה 
קדימה (וגם לדחוף אותה מאחור).

Energy Team מתמחה בניהול פרויקטים תשתיתיים טכנולוגיים מורכבים – מנקודת מבטו של הגורם האנושי ומיישמת 
את הפרויקטים המשמעותיים ביותר עבור ארגונים גדולים וגופים ביטחוניים: ניהול פרויקטי DRP, BCP, העברה/הקמה של 

DC, תשתיות 360 (ניתוח פערים וגיבוש תוכנית ותקציב רב שנתיים), הטמעת תהליכי ITIL, ניהול התקשרויות מורכבות 
.IT וניהול פרויקטי תשתיות

התפיסה שלנו: 
ראייה רחבה – מבט ממוקד.

אנחנו מסתכלים מבחוץ על הארגון שלך, רואים את כל התמונה, 
מתמקדים במטרה (שלך) ומגיעים אליה בזמן הקצר ביותר, מבלי 

שאף גורם יטרפד את מימושה.
אנחנו תורמים ורותמים את האנשים שלך בארגון למטרה הזו, 

מייצרים אצלם מוטיבציה פנימית להצליח, וזה עובד.

אתה ואנחנו מדברים באותה השפה. 
מלים שאין לנו בלקסיקון: אי אפשר, אחר כך, אולי, מחר...

מלים שגורות: בוצע.



השיטה שלנו מתבססת על הקשר שלנו אתך ועל אמונתנו באנשים שלך, בכוחם להניע תהליכים 
ובחשיבות התכנון המוקדם.

כשהאנשים שלנו פוגשים בפרויקט, הם מבצעים שלושה צעדי בסיס יסודיים:

1. מאפיינים אותו – בהיבטים טכנולוגיים, תשתיתיים וביצועיים.

2. עושים הכרות עם הארגון – באמצעות ראיונות עם אנשי מפתח, למידת מערכות היחסים, המטרות 
הארגוניות, החולשות והאתגרים.

3. מתכננים את הפרויקט – על סמך מסקנות שני הסעיפים הקודמים ומתאימים את המתודולוגיות 
לפרויקט ולארגון.

Energy - השיטה שלנו

מנהלי הפרויקטים של Energy Team הם סיירת.
סיירת מובחרת של אנשי מקצוע מובילים, נחושים 

וחדורי מוטיבציה, אשר עברו תוכנית הכשרה ייעודית 
השמה דגש על פיתוח יכולות תכנון, ניהול, הנעת אנשים 

וחשיבה תהליכית.
היעדים שלך – הם היעדים שלנו ולכן, אנחנו לא מתפשרים על 

פחות מהטובים ביותר.
בכל אחד מהאנשים שלנו מתקיימת סינרגיה בין:

1. הבנת התרבות הארגונית - ה-Sub Text הארגוני ויחסי הגומלין בתוך 

הארגון.

2. יכולות מקצועיות – ניסיון צבאי, אזרחי, תשתיתי ואוריינטציה טכנולוגית.

3. כישורי ניהול – ניהול תהליכים, יחסים בין אישיים מעולים, ארגון ושיטות.

Team - הצוות שלנו
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הערך המוסף שלנו – בשבילך

• צוות מומחים מולטי דיסציפלינרי המשלב ניסיון טכנולוגי יחד עם ידע רב בניהול תהליכים 

ארגוניים, ויכולת בחינה מקיפה של כל ממדי הארגון.

• שיטה מובנית המתייחסת באופן מקיף וכולל לתהליך מימוש הפרויקט, לוקחת בחשבון 

את כל מכלול הגורמים המשפיעים עליו (בדגש על הגורם האנושי) ומאפשרת ביצוע 

איכותי ומהיר.

• ניסיון רב שנים בתחום ניהול הפרויקטים, ניהול התקשרויות, ביצוע בקרות פרויקטים ועוד.

• אנשים טובים, איכותיים, שיודעים להניע לפעולה ולייצר מוטיבציה.

אנחנו מאמינים שרק אנשים שמבינים באנשים יכולים להניע אותם לפעולה ולאפשר להם לעשות את 
הבלתי אפשרי. לכן בחרנו בכאלה. 

עכשיו, אנחנו מזמינים אותך – לבחור בנו.

ההצלחה האמיתית של מעשה תלויה, יותר מכל דבר 
אחר, ברוחם של האנשים המעורבים בעשייה.... 

סוואמי קריאננדה.
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