הסמכה בניהול סיכונים ( - ISO 31000קורס של שלושה ימים)
הפכו לאנשי מקצוע מוסמכים בניהול סיכונים על פי תקן ISO 31000
 1דצמבר 4112
מלון בסט ווסטרן תל אביב
סיכום
קורס זה מאפשר למשתתפים להפוך לאנשי מקצוע מוסמכים בתחום ניהול סיכונים .ההדרכה והבחינה מבוססות על תקן
ניהול סיכונים  ISO 31000התקף בארגונים בכל גודל שהוא ,בכל תעשייה ובכל מגזר.
במהלך שלושת ימי קורס אינטנסיבי זה ,יפתחו המשתתפים את שליטתם ביסודות של תקן ניהול הסיכונים .ISO 31000
במהלך הקורס יתקיימו למידה לעומק ,תרגול מעשי ובחנים שיבדקו את ידיעותיהם של המשתתפים ויסייעו להם לרכוש את
הידע ואת הכישורים הנחוצים לצורך עמידה בבחינות המחמירות ביותר .הקורס מציע היכרות עם אוצר המילים והמונחים,
העקרונות ,המסגרת ותהליך ניהול הסיכונים שמציע תקן .ISO 31000
הקורס יינתן באנגלית וחלקית בעברית

יעדי הלמידה
להבין את אוצר המילים והמונחים ,העקרונות ואת תהליך ניהול הסיכונים בהתאם לISO 31000-
להבין את היתרונות של  ISO 31000בזכות היותו תקן המוכר בינלאומית ,שאומץ כבר בכ 04-מדינות
לרכוש את המיומנות לניהול תקשורת אפקטיבית בנוגע ל ISO 31000-עם אנשים בעלי רקע וניסיון שונים בתחום ניהול
סיכונים

מידע כללי
דמי ההסמכה כלולים במחיר ההדרכה והבחינה
המשתתפים יקבלו לידיהם מדריך לתלמיד המכיל כ 054-עמודים של שקופיות  PowerPointומידע מעשי
תעודת השתתפות המקנה  2.4נקודות זכות ב( )Continuing Education( CE-לימודי המשך מקצועיים) תינתן על פי דרישה

מחיר
המחיר (לא כולל מע'מ) הוא  ₪ 1,798ש״ח .הרשמה באתר שלנוerm31000.co.il :

רשום
erm31000.co.il/register.php

תכנית הקורס
יום ראשון :מבוא למושגים בתחום ניהול סיכונים כפי שמגדיר אותם ISO 31000
הבנת אוצר המילים בתחום ניהול הסיכונים בהתאם להגדרות של ISO 31000
הבנת היתרונות שמקנה ניהול הסיכונים לארגונים
הבנת עקרונות ניהול סיכונים על פי  ISO 31000וכיצד הם משפיעים על המסגרת ועל התהליך של ניהול סיכונים
בוחן וסקירת היסודות שנלמדו במהלך היום

יום שני :המסגרת ותהליך ניהול סיכונים בהתאם לISO 31000-
הבנה ברמה גבוהה את המסגרת של ניהול סיכונים
מצגות מפורטות של תהליך ניהול סיכונים
זיהוי סיכונים ,ניתוח סיכונים וטיפול בסיכונים
כלים להערכת סיכונים המומלצים בISO 31000-
תקשורת סיכונים
מעקב אחר סיכונים ובחינתם
בוחן וסקירת היסודות שנלמדו במהלך היום

יום שלישי :סקירה כוללת ובחינת הסמכה
סקירה כוללת :בדיקת הידע בעזרת שאלות לדוגמה הלקוחות מהמבחן
מידע בנוגע להליכי התיקוף של  G31000הקשורים להסמכה ברמת יסוד בתחום של ISO 31000
בחינה על יסודות ISO 31000

גישת ההדרכה
מפגשי ההדרכה מבוססים על תיאוריה ועל דוגמאות מעשיות
ההרצאות כוללות דוגמאות הלקוחות מתרחישי אמת
תרגילי חזרה לעזרה בהתכוננות לבחינה
מספר המשתתפים מוגבל כדי שכולם יוכלו ליהנות מאינטראקציה קבוצתית

מבחן והסמכה
הבחינה מקיפה את חמשת תחומי הידע הבאים:
מושגי יסוד
מונחים והגדרות
עקרונות של ניהול סיכונים
המסגרת של ניהול סיכונים
תהליך ניהול סיכונים
משך הבחינה (מבחן אמריקאי) :שעה וחצי שבמסגרתן יינתנו  55שאלות רב-ברירתיות 04 ,שאלות אמת-שקר 2 ,שאלות
חיבורים
משתתפים שישלימו קורס זה יקבלו על פי דרישה תעודת סיום שתינתן על ידי בית הספר להסמכה וללימודים מקצועיים
במכללת ַמנְ הֶ טֶ נְ וִיל ) )Manhattanvilleבפרצ'ייס ( (Purchaseשבמדינת ניו יורק.

אודות המרצה
Allen Gluck, President of ERM31000 Training and Consulting holds a Master’s Degree in Leadership from
Bellevue University in Nebraska. He is a voting member of both the ISO/TC 262 (ISO 31000 Risk
Management Standard) and TC 176 (ISO 9001 Quality Management Systems Standard) Technical Advisory
Groups, which represents the United States to ISO, the International Organization for Standardization.
Mr. Gluck is a validated, certified lead trainer for the ISO 31000 Risk Management Standards and
Guidance document. He provides risk management training and consulting across the Unites States for this international
standard, which is applicable to organizations of any size and in all sectors, public or private. Allen is an adjunct professor
at Manhattanville College in Purchase, NY, where he teaches the first risk management course in the Unites States which
is based on ISO 31000. Avraham has over twenty five years of experience in public speaking and adult training and
education. See Allen’s LinkedIn Profile Here.
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+1 845 450 2200 :משרד
)EST העדיף (אבל רק בשעות אמריקה
072-224-3713 :פלאפון

למידע נוסף
erm31000.co.il

