שיווק והפקה
העמותה לניהול פרויקטים בישראל

הפנינג קיץ היברידי

מיומנויות
רכות וכלים
להצלחה

שבעה כנסים וירטואליים בזום | ימים ג'-ד' 20-28.7.21
ועוד כנס פרונטלי מרגש פנים אל פנים | יום ה' 29.7.21
כדאי לדעת שההפנינג מזכה אותך ב  22נקודות !!! PDU

בין המרצים:

פרופ' רוני גזמו

תא"ל (במיל).

מנכ''ל
המרכז הרפואי איכילוב

ד"ר דניאל גולד

מנכ"ל  PMIישראל

CDO
קופת חולים מאוחדת

אילנית פרימן
מזכל"ית ,PMI
מנהלת האירועים

תובנות מהארץ
ומחו"ל

יום ג'20.7.21 ,

סא"ל (במיל).

אילן ליאני

ראש ענף תת קרקע
בפיקוד העורף

26.7

זום בוקר 09:00-12:00

21.7

ארגז כלים ראשון
למנהלי פרויקטים

יום ד'21.7.21 ,

25.7

Case Studies 4

מתחומים שונים

יום ה'22.7.21 ,

זום בוקר 09:00-11:45

Kelley O'connell
Agile Coach and
Instructor

מתודולוגיות
בניהול פרויקטים

יום ב'26.7.21 ,

זום ערב 19:00-21:00

27.7

זום ערב 19:00-21:00

22.7

נשיא  PMIישראל

ראש המנהל מחקר ופיתוח
אמל"ח ותשתיות טכנולוגיות

חנה שילדר

20.7

משה יונה PMP

אורן שטיינברג PMP

ארגז כלים שני
למנהלי פרויקטים
יום ג'27.7.21 ,

זום בוקר 09:00-11:00

28.7

תקשורת וניהול
בעלי עניין
יום ד'28.7.21 ,

זום ערב 19:00-20:30

ניהול
סיכונים

יום א'25.7.21 ,

זום בוקר 09:00-11:00

ו ...סוף סוף גם מפגש פנים אל פנים !!!

29.7

סיום ההפנינג בכנס פיזי!

כן ,כן...
ממש כמו פעם.
נפגשים ,מדברים
ונהנים...

יום ה'  29 -ביולי 09:00-15:30
ישראל יפה ,שדרות רוקח ,תל אביב

09:00-09:30

התכנסות וכיבוד

09:30-09:45

דברי פתיחה

09:45-10:30

Working in International Environmental Projects - Graham Byrne
(מרצה אורח מאירלנד .הרצאה באנגלית)

10:30-11:00

פוליטיקה ארגונית  -משה יונה  ,PMPמנכ"ל  PMIישראל

11:00-11:30

ניהול פרויקטים ביטחוניים למניעת חדירה מהמימד התת קרקעי בגבולות המדינה
אילן ליאני ,סא"ל במיל .ראש ענף תת קרקע בפיקוד העורף

11:30-12:00

מכרזים ,ניהול פרויקטים והקשר החשוב שביניהם
חן פינגר ,IT Consulting ,מומחה בהובלת פרוייקטי מחשוב ודיגיטל בכתיבה ומענה למכרזים

12:00-13:30

ארוחת צהריים  +מינגלינג

12:00-13:00

בהרשמה מראש  -צוות מומחים לרגע  -התייעצות אישית בכל נושא שתבחרו

13:30-14:00

איך להציג פרויקט נכון
אילנית פרימן ,מזכל"ית  ,PMIמנהלת האירועים

14:00-14:30

תכנון אנרגטי ככלי להצלחת הפרויקט -
להקת הקערות הרוטטות וגדעון דנור ,מטפל הוליסטי ומרפא בצלילים ,כלכלן בפנסיה
של התעשיות הביטחוניות

14:30

מופע אמנותי ,הזמרת ענת פורת
ענת פורת

לרישום ופרטי הרצאות הזום הקלק...

