
 

P.M. Team Ltd, Leading in Project management Training, PMO Services & Consulting, Page 1 Out of 3 

  http://pmteam.co.il/;            dan@pmteam.co.il;           052-5259968; 

 

 ®PMPתהליך מומלץ לצורך הסמכה לתואר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 PMP®עמידה בדרישות הסף לרישום למבחן הה עצמית של בדיק

 ניסיון בהובלת משימות חודשי  36או תואר הנדסאי נדרש להוכיח שישנם בעלי תואר ראשון ל

 או לחילופין; )*( בפרויקטים בסדר גודל והרכב מסוים, שעות 4,500בפרויקטים ובהם לפחות 

  בהובלת משימות בפרויקטים  חודשי ניסיון 60לבעלי תעודת בגרות בלבד נדרש להוכיח שישנם

 )*( בפרויקטים בסדר גודל והרכב מסוים. שעות  7,500ובהם לפחות 

  שעות פרונטליות, הניתן ע"י ספק העומד בקריטריונים  35קורס ניהול פרויקטים ובו לפחות

 .(PMI®והקורס מוכר ע"י ה בקריטריונים תעומד P.M. Team Ltdחברת )  ®PMIשל ארגון ה

 :PMI®)*( פרטים נוספים בספרון ההדרכה שבאתר ה

http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx 

  

 

 חברת של PMP®הכנה למבחן הניהול פרויקטים מתקדם וקורס לימוד ותרגול במסגרת 

 P.M. Team Ltd 

 PMI®באתר ה PMP®רישום למבחן ה

http://www.pmi.org/membership/become-a-member.aspx 

ורק אז להירשם למבחן, על מנת לזכות בהנחה בעלות  PMI®מומלץ להירשם קודם כחבר בארגון ה

 )בהקלדת קוד חבר(, ללא עלות נוספת PDFבקובץ  PMBOK®המבחן וכן בהרשאה להורדה של ספר ה

 סיום הקורס בהצלחה וקבלת תעודת גמר 

 , כולל קוד רישום למבחןPMI®ה מטעם PMP®הקבלת מייל של אישור זכאות להיבחן במבחן 

 שמופיע במייל הנ"ל, דרך הלינק PMP®הקביעת מועד למבחן 

 שעות 4שאלות,  200 -בחינה

 PMP®מזל טוב !!!, הוסמכת כ
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  הערות לתהליך ההסמכה

)חבר/לא  375/ $275$(, מחיר בחינה חוזרת: PMI)חבר/לא חבר ב  555/ $405$מחיר הבחינה:  .1

כישלונות רצופים יש להמתין  3(, ניתן להיבחן עד פעמיים נוספות לאחר כישלון. לאחר PMIחבר ב 

 שנה ולהתחיל בתהליך מתחילתו.

, של . לאחר אישור בקשתך, תקבל אימייל ובו מס' האישור לבחינה וקישור לאתר מרכז הבחינות2

לצורך תיאום של מועד הבחינה, מומלץ לבצע תיאום של מועד הבחינה  :Pearson VUEחברת 

 , בכפוף לקבלת אישור הזכאות.מוקדם ככל האפשר

מייל ובו מספר האישור לבחינה תקבל מייל אזי במקום  PMI®במידה ועלית במדגם הבקרה של ה

חום ניהול המודיע לך שעלית במדגם ותידרש להוכיח שהנתונים שדיווחת בהתייחס לניסיון בת

הינם אמת. אישורים  PMP®הפרויקטים והשלמת קורס ניהול פרויקטים/קורס הכנה למבחן ה

פרויקטאלי וכן עותק של תעודת גמר הקורס, ם ע"י אנשי הקשר שפירטתם בדיווח ניסיון החתומי

ובו בשפה האנגלית, יספיקו בהחלט, ניתן לסרוק ולשלוח במייל.  לאחר סיום בדיקה זו תקבל אימייל 

 מס' האישור לבחינה וקישור לאתר מרכז הבחינות כמפורט למעלה.

 . הבחינה מתקיימת בכתובת הבאה:3

, מומלץ לחנות בחניון של קניון אילון )כי יש מקום(, צילומי רמת גן, 9קומה , BSR 1, בניין 2בן גוריון 

 הבניין:

 

להיבחן בנוסף לכך גם  . הבחינה מתקיימת בשפה האנגלית כברירת מחדל, אולם ניתן לבקש4

 בשפה העברית והרוסית. יש לציין את השפה הנוספת המבוקשת במהלך ההרשמה לבחינה.
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 . תשובה מתקבלת במקום.60%. ציון המעבר בבחינה הוא 5

יש להודיע עד יומיים לפני המועד המקורי שנקבע. ניתן להתקשר  –ביטול או שינוי מועד בחינה   .6

בעזרת הקישור  on-line, או לקבוע 972-3-6133664: פוןרות בטלישי Pearson VUEלחברת 

 , שתקבלו במייל.2המוזכר בסעיף 

רוע חירום )תאונה, מחלה, יא התרחשבמידה ו –התייצבות וצורך לקבוע מועד בחינה מחודש -. אי7 

מילואים, חולי או מוות של קרוב מדרגה ראשונה( ולא הסתייע בידי הנבחן להתייצב לבחינה במועדה, 

  PMIיש לשלוח מייל מפורט בצירוף כל האישורים הרשמיים לשרות הלקוחות של 

(customercare@pmi.orgלא יאוחר מ )-שעות לאחר מועד הבחינה המקורי. 72 

 .PMI-מכתב ברכה וערכת הצטרפות מטעם ה תקבללאחר מעבר הבחינה בהצלחה,  .8

 (PDU's Project Development נקודות 60כדי לשמר את ההסמכה יש לצבור . שימור ההסמכה: 9

(Units  .בעזרתן ניתן לצבור את הפירוט הפעילויות בשלוש שנים PDU's בספרון ההדרכה נמצא

 :PMI®באתר הש

http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx 

הבדלים בין ההנחיות והנתונים המופיעים במסמך זה לבין ההנחיות והנתונים . במידה וישנם 10

, קובע  PMI :pmp-management-es/projecthttps://www.pmi.org/certifications/typ®המופיעים באתר ה

 .PMI®המידע המופיע באתר ה

 !בהצלחה

 .ומחבר הקורס אחראי מרצה, PMP, BSc, MEngדן ברזילי, 
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