
 

 
 

 

 קורס בקרה תקציבית -סילבוס      

 

 רקע

 ניהול פרויקט, הן בצד היזמי והן בצג הקבלני, מכיל פן משמעותי של ניהול התקציב והעלות.

, ההשפעות, דרכי הניהול במידה ומשימה זו מתבצעת תוך הבנת המשמעויות העמוקות של המורכבויות

הרלוונטים ואופן חישוב התחזיות והאומדנים יהיה בידינו כלי חזק המאפשר מניעה של בעיות עתידיות 

 וקבלת החלטות מבוססות ונכונות לטובת הפרויקט.

 הקורס מטרות

הקורס יקנה למשתתפים מיומנויות שיסייעו להם בהבנת מונחי היסוד, ליטוש צמתי ההחלטה של היזם 

והקבלן טרם הביצוע ובדגש על הפן התקציבי, הכנות נדרשות להקמת תשתית שהיא "ברת בקרה" 

חם לפרויקט, קיום בקרה שוטפת תוך ניהול תקציב ושליטה בנתוני הביצוע, מתן תחזיות ואומדנים ודיוו

 .םהרלוונטיילבעלי העניין 

 הקורס היקף

 .מפגש כל שעות 3, מפגשים 6 הינו הקורס

 תכני הקורס

 מפגש ראשון

 .הגדרת מונחי יסוד ✓

 .בענף הבנייהמרכזיים קונפליקטים  ✓

 .גורמים שורשיים לחריגות כספיות בפרויקטי בנייה ✓

 .הסבוכה של השוק הישראליפרויקטים במציאות  ✓

 .בקרה תקציבית, מטרתה וערכיה המוספים ✓

 בראיה כללית ומיקוד תקציבי: שלבי החיים של הפרויקט ✓

o ייזום 
o תכנון 
o ביצוע ובקרה 
o סגירה 

 .ניתוח תוצאות והפקת לקחים -תחקיר פרויקט  ✓



 

 
 

 שנימפגש 

 :שיטות לביצוע פרויקט ✓

o .מסלול סטנדרטי 

o .מסלול מהיר 

 .התקשרות נפוציםואופני סוגי מכרזים  ✓

 .צד קבלן הביצוע -תמחור הפרויקט  ✓

 .הנדסת מכרז ✓

 קבלנים ובחירת ההצעה באופן כלכלי.השוואת הצעות  ✓

 .צד קבלן הביצוע -התנעת פרויקט  ✓

 .פעולות מקדימות לבקרה תקציבית ✓

 מעבר מכתב כמויות לתקציב בקרה מפורט )משאבים וסעיפים תקציביים(. ✓

 ".פתיחת אתר" ✓

 שלישימפגש 

 :כניסה לשלב הביצוע ובקרה על הביצוע

 התקציבית. תדירות הבקרהת עקבי ✓

 .תקציב עדכנייצירת  ✓

 .גלגול החיים של נתוני הביצוע ✓

 .חוזים והתקשרויות עם קבלני המשנה ✓

 .תהליך הרכש ✓

 .תקציב הבקרה לייעול נתוני הביצועבשימושי  ✓

 .הצבת תכנון מול ביצוע ✓

 .ריכוז נתונים בנייר עבודה ✓

 .תחזיות ואומדנים לגמר ✓

 בפרויקט. צד ההכנסות ✓

 רביעימפגש 

 הסקת מסקנות מריכוז נתונים ומיקוד בניתוח לצורך אומדנים לגמר: ✓

o .תוספת אומדן לגמר לריכוז הנתונים 

 סוגי סטיות מתקציב: ✓

o .תוספת סטיות מתקציב לריכוז הנתונים 

 הסבר והצגת מונח "שינוי בסטיה" מטרתו ושימושיו. ✓

 ורווחיות:רווח  ✓

o :רווח ברמת פרויקט 

 הרכב הכנסות. ▪

 הרכב הוצאות. ▪



 

 
 

 רווח ברמת הסעיף התקציבי / משאב: ✓

o .חישוב הכנסה יחסית ומשאב / סעיף תקציבי 

o .הוספת "הכנסה צפויה" לטבלת ריכוז נתונים 

o .הוספת "רווח צפוי" לטבלת ריכוז נתונים 

 שיטות להצגת שיעור הרווח הצפוי. ✓

 כלים ניהוליים תומכים: ✓

o  ניתוח פרויקט על פי גרףS. 

o .ניהול סיכונים 

 דוח בקרה מתכלל. ✓

 חמישי ושישימפגש 

 תרגיל מסכם )בכיתת מחשבים(:

 .פרויקט לדוגמההצגת של  ✓

 .תקציב עדכני לפרויקט קביעת ✓

 .קבלנים זוכים בחירת ✓

 .נתוני הביצוע של הפרויקט שליטה וסיווג ✓

 .מסקנות והסקתנתונים  ריכוז ✓

 אומדנים לקבלני משנה, ציוד/חומר, כוח אדם. חישוב ✓

 ומתן הסבר איכותי לסטיות המוצגות.הסטיות  חישוב ✓

 דוח בקרה מתכלל לפרויקט.ריכוז כלל הנתונים ב ✓

 


