
תואר ה-PMP ותועלותיו:

 ,Project Management institute – PMI

מעניק הסמכה מקצועית בניהול פרויקטים – 

 -  Project Management Professional

מומחה בניהול פרויקטים.

להסמכה זו דרישה גבוהה בקרב ארגונים. 

ברחבי העולם קיימים כבר למעלה מ-800,000 

.PMP מוסמכי

על-מנת לזכות בהכרת ה-PMP, יש לעמוד 

בדרישות סף של ידע וניסיון רלוונטי, לדבוק 

 (PMBOK Guide) בקוד התנהלות מקצועי נדרש

ולעבור בהצלחה בחינת הסמכה.

הצטרפות ל"משפחת" מוסמכי ה- PMP ומומחי 

ניהול הפרויקטים, מעניקה יתרונות רבים לעוס־

קים בניהול הפרויקט:

הסמכת ה- PMP מבדילה אותך מאחרים! 

מעסיקיך היום (ובעתיד...) יזהו כי אתה מקצוען, 

בעל בסיס של ידע וניסיון בניהול פרויקטים - 

העלה את ערכך בשוק העבודה!

משך הקורס: 40 שעות

קהל היעד להסמכה: 

מנהלים, מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות, 

מהנדסים ואנשי מקצוע המנהלים בפועל 

פרויקטים ומעוניינים בהסמכה מקצועית, 

בלימוד של עקרונות תהליך ניהול הפרויקט 

לשלביו השונים וכהכנה לקראת בחינת ה- 

.PMI-של ה PMP

®

!PMI - מעודכן לגירסה 6 של ה

קורס הכנה 

PMP - להסמכת ה
קורס הכנה 

PMP - להסמכת ה
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מתכונת הקורס:

הקורס כולל 5 מפגשים, יום בשבוע 
ויתקיים בפתח תקווה.

הקורס כולל הרצאות ותרגול מעשי 
באמצעות מערכת לומדה ממוחשבת 

המאפשרת בקרת התקדמות והישגים.

חומרי הלימוד עשירים ומקיפים וכוללים:  
   

 • ערכת תלמיד מלאה ובה מבחר שאלות 
   מסכמות, תרשימים ותוספות שאינן 

   מופיעות בספר.
 • שעות תרגול לפי נושאי הקורס.

 • בחינת תרגול מלאה (200 שאלות)                   
 • סימולטור תרגול באינטרנט - לשימוש                             

    במשך שנה!

WEB בלעדי ! – סימולטור
 (PMP Prep on-line Simulator)

ללימוד ותרגול מסיום הקורס ועד לבחינה.
מדמה את הבחינה האמיתית, מחזק את 
יעילות הלימוד ומאפשר שמירה על רמת 
התרגול. נוח לתפעול עפ"י תחומי הידע 

ומחזור חיי הפרויקט.
מספק תשובות וסטטיסטיקה אודות חולשות וחוזקות

לשם מיקוד וחיזוק לקראת הבחינה. 

על בית הספר לניהול פרויקטים 
מקבוצת מתן:

חברת מתן - מחברות הייעוץ הגדולות והמובילות 
בישראל, המתמחה בתחום פתרונות לניהול 

פרויקטים, ניהול 
תוכניות ופורטפוליו. 

הקורס מועבר ברישיון מחברת Certwise שהינה 
 Registered Education) ספק הדרכה מוסמך

Provider – R.E.P) מטעם ארגון
ה-PMI העולמי ומחויבת בשמירה על רמת 

הדרכה מצוינת ובניהול מערך ההדרכה בהתאם 
.PMI-להנחיות ותחת ביקורת ה

קורס הכנה 

PMP - להסמכת ה
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כיסוי מפורט של תחומי הידע בניהול פרויקטים - לפי גירסה 6 העדכנית:
מחזור חיי הפרויקט  •

ניהול האינטגרציה בפרויקט  •
ניהול תכולת הפרויקט  •

ניהול הזמן בפרויקט  •
ניהול העלויות בפרויקט  •
ניהול האיכות בפרויקט  •

ניהול משאבי האנוש בפרויקט  •
ניהול התקשורת בפרויקט  •
ניהול הסיכונים בפרויקט  •

ניהול הרכש בפרויקט  •
ניהול בעלי עניין  •

PMP -מדוע חשוב להיבחן בבחינת ה  •
.PMP-הבנת המושגים והתפיסה של ה  •

סקירה של מבנה הבחינה  •
כיצד ללמוד ולהכין תכנית עבודה לקראת הבחינה.  •

עצות ושיטות לזיכרון יעיל של החומר.  •
כלים ושיטות להכרת והבנת השאלות.  •

שיטות לצמצום זמן הלימוד.  •
טיפים לבחינה.  •

תרגולים להבנה, שינון והפנמה של הידע הנדרש.  •
שימוש בסימולטור לבחינה.  •

פתיחה 
כיצד ללמוד לבחינה?

תהליך ניהול הפרויקט
מחזור חיי הפרויקט

אתיקה-
אחריות מקצועית

וחברתית
תכולה

אינטגרציה
זמן

תקציב ועלות
איכות

משאבי אנוש

תקשורת
סיכונים

רכש
בעלי עניין

סימולציית בחינה 
מלאה

פתרון וניתוח הבחינה
איתור נקודות חולשה 

בחומר הלימוד
סיכום והנחיות 
לפתרון הבחינה

יום 5יום 4יום 3יום 2יום 1

סילבוס הקורס
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