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 מטרת הקורס:                                                                                    

     .ועד לסיומו.הבנת הידע התיאורטי והמעשי הנדרש ממנהל פרויקט משלב ייזום הפרויקט 

 הענקת ידע בתחום ניהול פרויקטים, יכולת שימוש בתוכנת ניהול פרויקט.

 PMBOK –הדגשת האחריות האישית של מנהל הפרויקט בארגון. הקורס נבנה בהתאם למדריך 

   נושאי לימוד:                                                                                     

 הפרויקט מהו, מתודולוגיה 
 .קביעת יעדי הפרויקט,  הגדרות פעילות הפרויקט 
 )ניהול תכולת הפרויקט )משאבי הפרויקט, ניהולם והערכתם 
 )ניהול זמן )לו"ז, תרשים פרט ותרשים גאנט,  פעולות קריטיות ונתיב קריטי 
 ניהול משאבי אנוש 
 ניהול רכש 
 ניהול עלויות 
 ניהול סיכונים 
 ת בפרויקט, )סקרים, תוכנית איכות, עקיבות, בקרת תצורה, תוכנית ניסוי, ניהול איכו

 ניתוח אופני כשל,  כיול, ועדות, ניהול חריגים ותקלות, דיווח ואישור(.
 ניהול תקשורת בפרויקט 
  תוכנתms-project ככלי ניהול פרויקטים 
 אישיים-תפקיד מנהל פרויקט )כישורים בין 
 פרויקט דוגמא 
  

 מנהל מקצועי:                                                                                     

מהנדס איכות, בעל תואר ראשון, מוסמך לעורכי מבדקים בכירים, שימש כמנהל   -פרץ   משה
. שימש כמנהל איכות ALDמטעם חברת  02בקמ"ג, משמש כמדריך ומרצה בבה"ד  איכות

שנה. מרצה  02טים בעלי הקף רחב במערכת הביטחון, בעל ניסיון בתחום האיכות של בפרויק
חיפה כימיקלים דרום, עשות אשקלון, משטרת ישראל, נגב קרמיקה,  –במפעלים ובמוסדות 

 קמ"ג, מכללת אתגר וכו' מטעם מכללת שבירו

                             מתכונת הקורס:                                                      

 .מפגשים 02, שעות 221

 קהל היעד:                                                                                          

 .הניהול מיועד לעוסקים בתחום הקורס

 .תעודה:  

 ס תוענק תעודה מטעם מכללת שבירו.לבוגרי הקור

 .הישראלי לאיכותהקורס נערך בחסות ובפיקוח האיגוד 

 
 הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצולמו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר המכללה.

 ניהול פרויקטים
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 לקורס: "ניהול פרויקטים" בקשה  להרשמה

 19/090/50/תאריך פתיחה: 

 //:50-//:05בין השעות , ה'ימי 

 
 אבקש לרשום את: 

     תעודת זהות כולל ספרת ביקורת :
 (ברור בכתב) :אישיים פרטים

 
   

 פרטי שם                                                         משפחה שם
 

 :קבועה מגורים כתובת
 

 מיקוד                        יישוב/עיר             שכונה          מספר                  רחוב
 

______________      _______________ ___________________ 
 טלפון בעבודה         טלפון סלולרי      טלפון בבית       

 
E-mail: _______________________________________ 

 

 + מע"מ  ₪ //00: עלות למשתתף

 + מע"מ ליום לימודים.  ₪ /05

 רותי לאוטהאיש קשר לקורס זה: 

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 מלאה .*נוכחות 

               ! למייל:הודעת ביטול 9או חיסור תתקבל בכתב בלבד

         college.co.il-office2@shviro 

 ללקוחות פרטיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטי הכרטיס:

 

 ________ תוקף: __________-________-________-מספר כרטיס: ________

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס____ 3הכרטיס ________________ מס. הזהות של בעל 

 שם בעל הכרטיס_____________________
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 תאריך:________                                                                                                              

 לכבוד

 שבירו בע"ממכללת 

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 טלפון/ נייד נוסף:________________

 דואר אלקטרוני:_______________________________
 

 ______________________________כתובת מגורים למשלוח דואר:__

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

 )סכום זה גלום במחיר הקורס(. ₪//0.דמי טיפול ורישום: 1

והרישום ולא יהיו במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול 
 לי כל טענות ו/ או דרישות ו/ או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.

. יתרת תשלום עבור הקורס: ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס 0
לאחר שהשתתפתי במפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר 

  את התשלום במלואו.

 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 02% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 20על ביטול ההשתתפות עד 

 מהעלות בפועל! 02% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 33על ביטול ההשתתפות עד 

 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה! 00ביטול השתתפות עד על 

 במקרה של אי הודעת ביטול 9 אי הגעה 9איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.

 

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 חתימה: ______________________
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 ללקוחות עסקיים

 

 מזומן.  ₪ ///5תנאי תשלום: עד 

 .1שלוחה  9/-0011059: יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח /0שוטף +  ₪ ///5מעל 

  9/-71505/0: או לפקס college.co.il-office@shviroאו למייל: 

 

 התחייבות לתשלום:

 למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:הננו מתחייבים לשלם 

 מהעלות בפועל! 02% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 20על ביטול ההשתתפות עד 

 מהעלות בפועל! 02% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 33על ביטול ההשתתפות עד 

 !המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאהשעות לפני המועד  00על ביטול השתתפות עד 

במקרה של אי הודעת ביטול 9 אי הגעה 9איחור תחויב החברה במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה 
 זו.

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

שם המאשר   שם החברה:
  :ותפקיד

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:
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