
המכללה העסקית
לשכת המסחר והתעשיה 

חיפה והצפון

P.M. Team Ltd ולשכת התעשייה והמסחר חיפה והצפון מציעות קורס ניהול פרויקטים מתקדם והכנה למבחן הסמכת
ה ®PMP אשר מלמד שיטות לניהול פרויקטים, על סמך מתודולוגיות ה ®PMBOK, בשילוב נסיונם המעשי רב השנים של מרצי 

הקורס, מקצוענים בכירים של חברת P.M. Team Ltd העוסקים בניהול פרויקטים מעל לעשור, בארץ ובחו"ל.
PMP® קוצרים הצלחה רבה הן בהכנה למעבר מבחן הסמכת ה P.M. Team Ltd ומקצועני P.M. Team Ltd חברת

החל מ2005, והן בהכשרה מקצועית של מנהלי פרויקטים, אנשי PMO וכל המעוניינים לבצע הסבה מקצועית לתחום
ניהול הפרויקטים או לשפר את ארגז הכלים שלהם לניהול פרויקטים.

מבוא והגדרות	 
ייזום והתנעת פרויקט, בדיקות כדאיות	 
תכנון פרויקט, בכל שטחי הידע	 
ביצוע פרויקט, ניהול הביצוע ודיווחי ביצוע	 
בקרת שוטפת לפרויקט	 
סגירת פרויקט	 
ניהול אינטגרציה ושינויים בפרויקט	 
ניהול תכולה ומסגרת תכולה בפרויקט	 
ניהול לו"ז הפרויקט	 
 	MS-Project לימוד ותרגול
ניהול עלויות ותקציב בפרויקט	 
ניהול איכות בפרויקט	 

הקניית ידע מעשי בניהול פרויקטים  	   
לימוד מונחים ומתודולוגיות ניהול פרויקטים בהתאם     	   

  ל- ®PMBOK מהדורה 6 והמעודכנת ביותר
 	PMI® של ארגון ה PMP® הכנת המשתתפים למבחן ה  
ערכת הדרכה ייחודית מבית היוצר P.M.Team Ltd, ובה  	   

  7 חוברות לימוד ותרגול, הניתנת לכל משתתף ומשתתפת
פתרון שאלות בכיתה, תרגול עצמי ומבחן סימולציה בן  	   

  4 שעות ו 200 שאלות בסוף הקורס

  יוזר וסיסמא לכניסה לאתר הקורס מבית היוצר הייחודי    	 
  של חברת P.M.Team Ltd, ובו ישנו חומר עזר רב וכן    
מבחני תרגול בסטופר רץ, בממשק ממוחשב, הדומה     

  מאוד ל"דבר האמיתי" 
דוגמאות מפרויקטים במגוון תעשיות בארץ ובחו"ל, על  	   

  מנת לשפר את יכולות ניהול הפרויקטים של המשתתף
 	MS-Project לימוד ותרגול מעשי של  

ניהול משאבי אנוש בפרויקט	 
ניהול תקשורת בפרויקט	 
ניהול סיכונים בפרויקט	 
ניהול רכש בפרויקט	 
ניהול בעלי עניין בפרויקט	 
 	PMI® אחריות מקצועית והקוד האתי של ה
בנייה והצגה של תוכניות פרויקטים	 
דוגמאות וניתוחי מקרים מפרויקטים	 
 	PMP® מבחן סיום הקורס + מבחן סימולציה בפורמט מבחן ה
 	PMP® טיפים וטריקים למעבר מבחן ה
סיכום קורס	 

לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, דרך העצמאות 53 חיפה.יום שישי, ה 30 לנובמבר 2018.

לפרטים ניתן לפנות למחלקת ההדרכה בטל':
 courses@haifachamber.org.il  |  04-8302118 – סמדר צרפתי - 04-8302106, לילך רוזנטל- 04-8302112, רוחמה מרציאנו

PMP® קורס ניהול פרויקטים מתקדם והכנה למבחן הסמכת  ה
Advanced Project Management and PMP® Certification Preparation Course

כללי

מבין תכני הקורס:

הקורס כולל:

מיקום:תאריך פתיחה:

מנהל אקדמי:
מר דן ברזילי PMP ,MEng ,Bsc, מנכ"ל חברת P.M.Team Ltd, מומחה לניהול 

פרויקטים ובעל ניסיון של מעל 17 שנים בתכנון, בקרה, ליווי וניהול פרויקטים 
במגוון תעשיות- תוכנה ומערכות מידע, חומרה, מוצרים טכנולוגים, פארמה, בינוי 

ותשתיות, מוליכים למחצה, המגזר הביטחוני ועוד.


