קורס ניהול פרויקטיםProject Management Training -

פברואר  - 2022מחזור 12
מבוא
קורס ניהול פרויקטים מקנה כלים וטכניקות מתקדמות במסגרת האסטרטגיות הנהוגות בניהול פרויקטים,
ומדגיש כלים חדשים לניהול פרויקטים תוך עמידה במסגרת הזמן ,התקציב ואיכות העבודה הנחוצים
להבטחת תוצאות הפרויקט .הקורס מעניק כלים להתמודדות עם מצבים משתנים בשלבים השונים של
מחזור חיי הפרויקט ומשלב נושאים תיאורטיים יחד עם נושאים מעשיים ,וכן נושאים אסטרטגיים עם נושאים
אופרטיביים.
קהל יעד
כל המעוניין לרכוש כלים לטכניקות מתקדמות בתחום החשוב של ניהול פרויקטים במגזר העסקי ציבורי,
מנהלי פרויקטים ומובילי פרויקטים ,מנהלי תחום ומנהלים יחידות פונקציונאליות חברים בצוותי
פרויקטים ,אנשי רכש ולוגיסטיקה  ,הנדסה ,תשתיות ,תפעול ואח'
בין מטרות הקורס
הכרת מבנה ותהליכים עקרוניים המתקיימים בפרויקט
הכרת השפה הייחודית ועולם המי נוחים של עולם ניהול הפרויקטים
ח שיפה והיכרות של כלים בתחום ניהול פרויקט
תאריך פתיחה
שמונה מפגשים ,פעם בשבוע ,ימי שני9.00-14.30 ,
כולל  8ש"א של למידת עמיתים והגשת עבודה

שיטת הלימוד
ק ורס ניהול פרויקטים כולל חומר עיוני ,הרצאות פרונטאליות ,דיונים וסימולציות
 שימוש בכלים ממוחשבים .WBS CHART PRO, MSPROJECT.
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בין נושאי הלימוד

הגדרת פרויקט
מתודות לניהול פרויקט
גורמי ומדדי הצלחה וכישלון של פרויקטים
מחזור חיי הפרויקט ,הגדרת LCC
הגדרת יעדים (פונקציות),
שלב הייזום ,בחינת חלופותQFD ,
מונחים פיננסיים בפרויקט –  ,IRR ,ROI , NPVפחת
תכנון פיננסי  /תמחור  /תקצוב
תכולת עבודה ( ,)Scope Of Workתהליך  ,WBSתרשים רשת ,יצירת גאנט ,תזמון מוקדם ומאוחר,
נתיב קריטי PROJECT baseline,
 ,PERTניתוח תזמונים
הדגמות MSPROJECT
הערכת והקצאת עלויות .Budget baseline,
מפגשי בקרה ,הגדרה וניהול אבני דרך ,גאנט מעקב,
ניהול צוות הפרויקט,
פיתוח צוות הפרויקט,
הנעת עובדים בצוות פרויקט,
מטריצת .R&R
מתודות איכות,
איכות הניהול בפרויקט,
ניהול איכות המוצר בפרויקט.
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חובות הקורס

נוכחות של  80%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות משעות הלימוד
והגשת עבודת גמר .

תעודת גמר

בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס יזכו לתעודה מטעם פילת התמרה
בוגר קורס ניהול פרויקטים Project Management Training -
כולל  8ש"א של למידת עמיתים והגשת עבודה

תעריף והטבת חבר מביא חבר

המחיר לנרשם יחיד הינו ₪ 8,500
הטבת חבר מביא חבר -שני חברים שנרשמים יחד (גם מארגון שונה)  500 -שח הנחה לכל
משתתף
המחיר אינו כוללים מע"מ
לפרטים נוספים :
טלפון – hatmara@pilat.co.il ,052-4725956 / 08-6343303
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טופס הרשמה :קורס ניהול פרויקטים מחזור 7.2.22 -12
תאריך רישום
שם המשתתף
שם הארגון
מספר ח.פ.
תפקיד בארגון
טלפון בארגון
טלפון נייד משתתף
ת.ז .משתתף
כתובת דוא"ל
עלות (לא כולל מע"מ)

₪ 8500

הטבת חבר מביא חבר -שני חברים
שנרשמים יחד
חתימה וחותמת הארגון

 500שח הנחה
שם החותם
תפקיד

חתימה וחותמת הארגון
*החתימה מהווה התחייבות לתשלום עבור הקורס

נוהל הרשמה
על מנת להירשם לקורס יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב
להחתים ולסרוק למייל hatmara@pilat.co.il
לתשומת ליבך
• ביטול השתתפות עד  14ימים לפני פתיחת ההשתלמות יחויב ב 50%-מעלות גובה ההזמנה
(ביטול בטווח שבין  30יום לפני פתיחת הקורס ועד שבעה ימים לפני פתיחת הקורס)
• ביטול השתתפות פחות מארבעה עשר ימים לפני פתיחתה -יחויב במחיר מלא
• ביטול השתתפות מותנה בשליחת מייל בקשה לביטול ואישור קבלה
• במידה ויהיה ביטול בשל נסיבות חיצוניות -קורונה או גורם אחר ,יועברו המפגשים הנותרים
בדרך מקוונת
פילת התמרה שומרת לעצמה את הזכות לדחות /לשנות את מועד ההשתלמות מכל סיבה שהיא
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