
                                  
 
 
 

                                                                                                       

    שמורות הזכויות כל©                           המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                             1
 :   08-6512107פקס :  08-9955918   |טלפון | 84422 מיקוד שבע באר  6  ושם ידרח'  

 
 מטרת הקורס

 הבנת הידע התיאורטי והמעשי הנדרש ממנהל פרויקט משלב ייזום הפרויקט ועד לסיומו.
 הענקת ידע בתחום ניהול פרויקטים, יכולת שימוש בתוכנת ניהול פרויקט.

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

 למי מיועד הקורס

 .הניהול מיועד לעוסקים בתחום הקורס

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

     (נרשמים במספר מותנה) 12.2021 .27 ה:פתיח תאריך

 מתכונת הקורס

  שעות לימוד 80

 17.00-21.00ימי א', ג' בשעות 

 ארי-ןיתמיר נרכז הקורס: 

 college.co.il-tamir@shviroמייל:            8833727-530טל: 

 

  עודהת

 לבוגרי הקורס תוענק תעודה מטעם מכללת שבירו 

 

 דרישות רישום

   זהות תעודת צילום .1
 בקשה להרשמה חתומה ומאושרת ע"י המועמד / מעסיק .2

 

mailto:tamir@shviro-college.co.il
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 נושאי הלימוד

 פרויקט מהו, מתודולוגיהה 
 הפרויקט,  הגדרות פעילות הפרויקט. ביעת יעדיק 
 יהול תכולת הפרויקט )משאבי הפרויקט, ניהולם והערכתם(נ 
 יהול זמן )לו"ז, תרשים פרט ותרשים גנט,  פעולות קריטיות ונתיב קריטי(נ 
  יהול משאבי אנושנ 
 יהול סיכוניםנ, יהול עלויותנ,  יהול רכשנ 
קיבות, בקרת תצורה, תוכנית ניסוי, ניתוח אופני כשל,  יהול איכות בפרויקט, )סקרים, תוכנית איכות, ענ 

 כיול, ועדות, ניהול חריגים ותקלות, דיווח ואישור(.
 יהול תקשורת בפרויקטנ 
 ככלי ניהול פרויקטים  MS-PROJECTוכנתת 
 יהול וארגון עובדים ותהליכיםנ , אישיים-ישורים ביןכ , פקיד מנהל פרויקטת 
 רויקט דוגמאפ 

 
 מנהל מקצועי

שנה, שימש כמנהל  20)מהנדס איכות(, שימש כמנהל איכות  בקמ"ג   CQEתואר ראשון בניהול, מוסמך  -משה פרץ
איכות בפרויקטים רוחביים בקמ"ג, בעל ניסיון רב באיכות, ניהול איכות, עריכת מבדקים, מרצה בקורסי מהנדסי איכות 

ICQE  .  מדריך איכות בקורסים פנימיים בקמ"ג ומרצה מטעםALD   במשרד הביטחון. מרצה במפעלים ובמוסדות– 
 חיפה כימיקלים דרום, עשות אשקלון, משטרת ישראל, נגב קרמיקה, קמ"ג, מכללת אתגר ומטעם מכללת שבירו.

 הקורס יועבר בשפה העברית , בחינות ומטלות והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה

3. .) 

 מחיר הקורס ותשלום

                        מ"מע + ש"ח 4,200  ס:הקור מחיר
דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס  )  ש"ח 300דמי הרשמה: 

 (ולא יוחזרו במקרה של ביטול מצד המשתתף מכל סיבה שהיא
 

 תוהתחייבו הצהרה

 קורס ביטולתנאי ו ההרשמה נחיותה כל לי וברורות לי ידועות וכי ל"הנ הקורס על המידע כל את קיבלתי כי ה/מצהיר ניהנ
 יילימוד במהלך שתקבענה אלו לרבות , המכללה תקנות את לקיים ת/ומתחייב בקורס השתתפותי את ר/תמאש ניהנ

 כלפי שלי אישי חוב גם תהווה ,לימודי בגין ,למכללה אחר תשלום בכל או הלימוד שכר בתשלומי עמידה אי כי ה/מסכים יהננ
 . מטעמה תעודות או שירותים קבלת ממני למנוע רשאית תהיה המכללה וכי המכללה

 .והנכונים המדויקים ,המלאים פרטיי הם זה בטופס ידי על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני
 .ה עפ"י מסמך זההמכלל נוהלי לי וידועים המכללה תקנון את זה סמךבמ קיבלתי כי מצהיר אני

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



                                  
 
 
 

                                                                                                       

    שמורות הזכויות כל©                           המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                             3
 :   08-6512107פקס :  08-9955918   |טלפון | 84422 מיקוד שבע באר  6  ושם ידרח'  

 

 והתחייבות לתשלום ופס הרשמהט
  רחוב ומספר            ת.ז    שם ומשפחה 

 עיר                  
 

 מקום עבודה                    דוא"ל            טל נייד                               טל בבית 

  ** צרף תעודות סיום לימודים              דיפלומה )מוסד לימודים(                וותק בתחום           השכלה / תואר
              

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 תנאי תשלום ודמי ביטול

            עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
 (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.    300 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2
י השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידהלקורס ע"י ועדת הקבלה , או בבמקרה של דחיית המועמד  .3

 .מ"בע שבירו מכללת כלפי תביעות או /ו דרישות כל לי יהיו ולא והרישום הטיפול לדמי החזר יינתן לאבקורס  
 שהשתתפתי, לאחר בקורס השתתפותי את לבטל סיבה מכל ואחליט במידה כי לי ידוע  :הקורס עבור תשלום יתרת .4

 .במלואו התשלום את להסדיר ואני מתחייב שהועברו לתשלומים החזר יינתן לא הראשון במפגש
 הינם הכספי החיוב תנאי, בלבד בקשה טופס מילוי באמצעות תעשה בקורס השתתפות/הרשמה ביטול הודעת .5

 .המכללה בתקנון כמפורט

 :לימודים הפסקת/ ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור .6
 מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:הננו  .7

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

 עה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.במקרה של אי הודעת ביטול / אי הג
 הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד! .8

 
 אישור וחתימה מועמד פרטי:

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 אישור וחתימה מועמד מחברה:
 

 _____חתימה וחותמת חברה:____________  _____________:_________שם מאשר   _תאריך:_________


