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 מה נלמד בהשתלמות
 

והתמודדות עם מצבי חירום כיצד לתכנן, לפתח רציפות תפקודית  /מומחי המשכיות עסקית תמלמד ההשתלמות

 המשכיות עסקית והתאוששות ממצבי חירום.וליישם תרגול אפקטיבי של 

 

תכנון וביצוע תרגילי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון הנה מיומנות הנדרשת מכל גורם העוסק בתחום. 

בכדי לשפר את מיומנות עובדי הארגון  יםהכרחי םתרגול המשכיות עסקית והתמודדות עם מצבי חירום הנ

יצירת שפה משותפת, הכרה והבנה של אחריותם ותפקידם, לשפר להתמודדות עם מצבי חירום ואסון, לאפשר 

תכנית את ביצועיהם בחירום, להעריך את הקצאת המשאבים וכוח האדם וכמו כן, לבחון את שלמות וישימות 

  ההמשכיות העסקית וההתמודדות עם מצבי חירום שהכנו. 

 

חירום ואת יכולת ההמשכיות הדרך הטובה ביותר לבחון את מוכנות הארגון להתמודדות עם מצבי 

 היא באמצעות תרגילים. העסקית/הרציפות התפקודית שלו

  

 ישראל, והנה מותאמת לסביבה הישראלית בה אנו פועלים. DRI BCMהשתלמות זו פותחה על ידי 

 יעדי ההשתלמות
  

 לימוד כיצד לתכנן תרגילים, הגדרת מטרות, יעדים וסוגי תרגולים שונים ◄

 תרחישים ריאליים לבחינת מוכנות הארגוןלימוד פתוח  ◄

 כיצד יש לתאם ולנהל ביצוע תרגילים  הבנה ◄

  וליישמם בכדי להשתפרלהעריך תרגילים, לגבש לקחים  ללמוד כיצד ◄

 

 להשתלמות קהל יעד
  

 התאוששות מאסון האחראים על פתוח והעברת תרגילים./מומחי המשכיות עסקית/רציפות תפקודית

 

השתלמות זו מתאימה גם למומחים בתחומים רלבנטיים שצריכים ללמוד ומעוניינים לשפר את רמת הידיעה 

 תרגילים באופן אפקטיבי.וניהול שלהם בנוגע לתכנון 

 

  ההשתלמותמתכונת משך ומיקום 
  

המועברים משך השתלמות זו הנו יומיים וחצי. ההשתלמות כוללת העברת ידע בכיתה, דיונים משותפים בנושאים 

, תל 15במכון מופת, ברחוב שושנה פרסיץ  מיקום ההשתלמות הנו ותרגול סימולציות להבהרת החומר הנלמד.

 אביב.

 השתלמות תכנון וביצוע תרגול המשכיות עסקית

http://www.dri-israel.co.il/
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   תכנית ההשתלמות 

 יום ראשון
  

   הצגה  08:45 - 09:15

   התועלת בבצוע תרגילים   – 1שיעור    09:15 - 10:30

  הפסקה  10:30 - 10:45

 סוגי תרגילים – 2שיעור    10:45 - 12:30

   הפסקה  12:30 - 13:30

 צוות תכנון והעברת התרגיל – 3שיעור    13:30 - 15:00

 הפסקה  15:00 - 15:15

 הגדרת מטרות ויעדים לתרגיל – 4שיעור    15:15 - 16:45

 סיכום תוכן יום ראשון ומשוב  16:45 - 17:15

  

 יום שני
 

 חזרה על תוכן היום הראשון  08:30 - 09:15

 תכנית התרגיל – 5שיעור    09:15 - 10:00

 הקשר להערכת סיכונים ולניתוח השפעות עסקיות – 6שיעור    10:00 - 11:00

 הפסקה  11:00 - 11:15

 תרחישיםפיתוח  – 7שיעור    11:15 - 45;12

  ארוחת צהריים  12:45 - 13:45

 תכנית התרגיל, משאבים ותקשורת – 8שיעור    13:45 - 15:00

  הפסקה  15:00 - 15:15

 ניהול ימי התרגיל – 9שיעור    15:15 - 16:00

 הערכה ודיווח – 10שיעור    16:00  16:45

 סיכום יומי ומשוב  16:45  17:00

     

 יום שלישי
 

 הימים הקודמים חזרה על תכני  08:30 - 09:15

 דגשים בניהול תרגילים  – 11שיעור    09:15 - 10:00

 דגשים בניהול תרגילים  – 12שיעור    10:00 - 11:00

 הפסקה  11:00 - 11:15

 תכנון רב שנתי לתרגילים  – 13שיעור    11:15 - 12:45

  צהרייםארוחת   12:45 - 13:45

 סיכום קורס ומשוב  13:45 - 14:15

השתלמות תכנון וביצוע תרגול המשכיות עסקית     

http://www.dri-israel.co.il/
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והתזמון יכול להשתנות בהתאם לדינמיקת הלימוד,  ,לוחות הזמנים לעיל הנם מתווה ללימוד

 ותחומי עניין וניסיון שיועלו על ידי הקבוצה המשתלמת.  

  

 ההשתלמותמועד 
 

 'ד-'בימים  19-21/11/2018

 

 תעודת השתתפות
  

 ישראל תוענק למשתתפים עם סיום ההשתלמות. DRIתעודת השתתפות בהשתלמות מטעם 

   

  עלות ההשתלמות 
  

 בתוספת מע"מ כחוק.  ₪  3780ההשתלמות הנה עלות   

 

 

 עזרי לימוד וכיבוד
 

 חוברת קורס המכילה את עיקרי החומר המועבר. למשתתפים תינתן ◄

 במהלך ההשתלמות יסופקו כיבוד קל, שתיה חמה וארוחת צהריים. ◄
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