הידע שלנו הוא הכוח שלכם!
המכון הבינלאומי למנהיגות הינו בית הספר הרשמי להכשרת ועדי עובדים ואיגודים
מקצועיים של ההסתדרות .
המעניק למשתלמים את הכלים הדרושים לעבודתם החשובה בהגנה על זכויות ציבור
העובדים והגברת כוחה של העבודה המאורגנת בארץ.
בחוברת זו איגדנו את הקורסים וההשתלמויות המוצעים במכון למנהיגות עובדים.
כל קורס או סדנה קשורים ישירות לעבודתו של חבר ועד העובדים ומזכיר האיגוד
המקצועי.
התפיסה המנחה היא לימודים תאורטיים לצד הקניית ידע מקצועי יישומי ,עקרון זה
בא לידי ביטוי בתחומי הלימוד ,בדרכי ההוראה ,בבחירת הסגל האקדמי ,מסלולי
הלימוד המותאמים לאוכלוסייה העובדת ובתוכניות הלימודים הייחודיות.
סגל המרצים במכון הבינלאומי למנהיגות נבחר בקפידה רבה .רשימת המרצים
המכובדת כוללת מרצים בכירים ומומחים בתחומם ,לא רק מהאקדמיה ,מתמצאים
בתחומי האחריות של ועד העובדים והניהול ,בנבכי ההלכות ,הוראות הדין ,פס"ד
עדכניים ביותר בנושאי הלימוד תורמים מניסיונם המעשי לידע הסטודנטיאלי.
ההכשרות מתקיימות בקמפוס החדשני והמשופץ בבית ברל ,הטובל בירק כפרי,
ומעניק חוויה לימודית נעימה ואחרת ,בו משתלבים אמצעי טכנולוגיה מתקדמים,
כיתות מתוקשבות איכות ונוחות מקסימאלית למשתלמים – אירוח על בסיס פנסיון
מלא בחדרים מפנקים ומרהיבים.
 הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות
 רוב הקורסים מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך (גמול א' ,גמול ב'
בדרוג המנהלי)
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.
בברכה,
ברק לוי
מנכ"ל

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר המכון שכתובתו:

WWW.PEOPLES.ORG.IL
חפשו אותנו גם בפייסבוק

מנהיגות ותקשורת












מיומנויות מחשב

קורס מנהיגות ועדי עובדים
קורס מנהיגות ועדי עובדים מתקדם
קורס הכשרה ניהולית
קורס אימון בסיסי
קורס תקשורת שיווקית ופרסום
השתלמות לגזברים בוועד
סדנת סיעור מוחות וקבלת החלטות
סדנת תדמית אישית מובילה להצלחה
סדנת אסטרטגיות לשיפור הישגים
סדנת אומנות הדיבור ועמידה מול קהל
סדנת ניהול שיתופי פעולה וממשקים

יחסי עבודה ודיני עבודה









קורס יחסי עבודה ודיני עבודה
קורס גישור בסיסי
קורס גישור מתקדם ביחסי עבודה
קורס בוררות
קורס ניהול משא ומתן
קורס יסודות הייצוג בפני בית הדין
לעבודה
סדנת סימולציות בדיני עבודה
וסכסוכים
קורס מרכיבי השכר וקריאת תלוש
משכורת

טופס הרשמה
לקורסים









קורס יישומי מחשב
קורס מחשבים מתקדם
קורס מעבד תמלילים Word
קורס גיליון אלקטרוני Excel
קורס ניו מדיה ושיווק באינטרנט
השתלמות בנושא ניו מדיה ושיווק
דיגיטלי
סדנת ניו מדיה  -פייסבוק

הכשרת דירקטורים




קורס הכשרת דירקטורים
קורס דירקטורים בכיר
סדנת דוחות כספיים

ביטוח ופנסיה





קורס מערך הביטוח הפנסיוני
קורס מימוש זכויות בביטוחי בריאות
קורס הכנה לפרישה
סדנת רפורמות בביטוחים

חפשו אותנו גם בפייסבוק

קורס מנהיגות ועדי עובדים
"ניהול נכון הוא לעשות את הדברים נכון.
מנהיגות היא לעשות את הדברים הנכונים"  -פיטר דרוקר

הקורס מקיף את תחומי העיסוק השונים של נציגי העובדים,
ומעניק להם ידע מקצועי וכלים בסיסיים והכרחיים לביצוע
עבודתם השוטפת כחברי ועדים.
הקורס מעניק חוויה וידע מקצועי בנושאי מנהיגות .הקורס כולל
אלמנטים של העצמה אישית.
מנושאי הקורס:

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

תפיסת תפקיד חבר ועד עובדים
ניהול קופת ועד
תקנון ועדי עובדים
מקורות משפט העבודה
שוק הפנסיה בישראל
התארגנות עובדים  -המותר והאסור בשביתה

טופס הרשמה
לקורסים

קריאת תלוש שכר
ביטוח לאומי  -חובות וזכויות
ההסתדרות כגורם מוביל ומשמעותי בכלכלה ובחברה בישראל

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪350לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

מנהיגות ותקשורת

קורס מנהיגות ועדי עובדים-מתקדם
"תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו מהיכן שהם
נמצאים  -אל מקום שלא היו בו מעולם" – הנרי קיסינג'ר
קורס מנהיגות ועדי עובדים מתקדם עוסק בהעמקת הידע
והכלים הנדרשים לחברי ועדים כמנהיגים וביסוס יכולת
ההתמודדות במצבי קונפליקט .הקורס מוסיף חידושים
ועדכונים הרלוונטיים לוועדי העובדים
מנושאי הקורס:
אחריות וסמכות של ועד העובדים

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

בירור משמעתי ושימוע :הגדרות והבדלים; נזיפה ,מכתב
לתיק אישי
פורומים שיפוטיים ומעין שיפוטיים ביחסי עובד-מעביד:
מנגנונים ליישוב סכסוכים
חוק בית הדין לעבודה :כללי – מבנה – סמכויות
אלמנטים בפתרון קונפליקטים

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

* תנאי סף :לבוגרי קורס מנהיגות ועדי עובדים

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪350לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מנהיגות ותקשורת

קורס הכשרה ניהולית
תפקידו של ועד העובדים מתרחב ומקיף תחומים נרחבים יותר
מבעבר .כדי למלא את תפקידו על
הצד הטוב ביותר ,נציג העובדים נדרש למיומנויות ניהול .עליו
לעבוד מול ממשקים רבים ,לנהל,
לתאם ,להניע ,להתמודד ,לתקשר ,להחליט ולהוביל.
קורס זה מעניק כלים ניהוליים לחבר הוועד ומעצים את
יכולותיהם האישיות של המשתתפים בו.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

מנושאי הקורס:
 תפיסת תפקיד חבר ועד עובדים
 מקורות הכח שלנו
 קבלת החלטות
 שינוי חברתי
 ניהול ממשקים

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 קונפליקטים ותקשורת

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪350לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מנהיגות ותקשורת

קורס אימון בסיסי
"כדי להביא משהו אל חייך -דמיין שהוא כבר שם"  -ריצ'ארד באך

בואו להתאמן אתנו
קורס אימון אישי ,מעניק כלים ממוקדים להצלחה באמצעות
תהליך קבוצתי אפקטיבי,
תוך שימת דגש על בניית חזון והצבת יעדים אישיים וארגוניים.
הקורס מיועד למי שמעוניין להרחיב את אופקיו האישיים
המעשיים ושואף למצוינות

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מנושאי הקורס:


עקרונות ההצלחה



הגישות המניעות אותנו



מיקוד פנימי



ערכים ,יעדים וחזון אישי



זיהוי חסמים ואמונות מגבילות וטיפול בהם



זיהוי חוזקות אישיות



כלים לניהול עצמי



כוחות למימוש מקצועי



מימוש מטרות ויצירת אווירת שינוי תומכת

*הקורס אינו מכשיר מאמנים אישיים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מנהיגות ותקשורת

קורס תקשורת שיווקית ופרסום
"פטפוט בלתי פוסק איננו בהכרח תקשורת"  -צ'ארלי קאופמן
בעולם בו כלי התקשורת תופסים מקום מרכזי בניהול
משאים ומתנים משברים וסכסוכים
בעולם בו מעסיקים מתנהלים בעזרת יועצי תקשורת ראוי
שחברי ועדי העובדים יבינו
את כללי המשחק התקשורתי.
מנושאי הקורס:

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

עידן המידע והתקשורת
מיהם כלי התקשורת וההשפעה
משברים תקשורתיים
לובינג
יחסי ציבור ודוברות
ניהול קמפיין

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

ועוד...

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מנהיגות ותקשורת

השתלמות לגזברים בוועד

בואו להתרענן בנושא ניהול כספי ועד העובדים
השתלמות המזמינה את חברי הוועד ובעיקר את הגזברים
להיכנס ולהכיר את תחום ניהול הכספים,
דגש על אחריות הוועד בשמירה על טוהר המידות וסדרי מנהל
תקין על-פי הוראות
המדריך לניהול כספי ועד העובדים ותקנון ועדי עובדים.
מנושאי ההשתלמות:

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

כיצד בוחרים ממלאי תפקידים בוועד?
מהן הסמכויות ותחומי האחריות של הגזבר ,ועדת הכספים,
ועדת ביקורת
ניהול כספי הוועד :החל מבניית תקציב שנתי ועד כיסוי

גירעונות ויעוד עודפים
עריכת דוחות כספיים שנתיים :מאזן ,דוח הכנסות-הוצאות
ניהול קופה קטנה
מחלקת הביקורת של ההסתדרות
תמיד כדאי להתעדכן ולרענן את הזיכרון
ההשתלמות מיועדת לכל ועדי העובדים ותיקים וחדשים

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
ההשתלמות מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

מנהיגות ותקשורת

סדנת סיעור מוחות וקבלת החלטות
מתי הקשיבו לך באמת בלי לסיים את המשפט אותו
התחלת? מתי הקשבת אתה?

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

סדנה אינטראקטיבית בה לכל משתתף יש מה לתרום.
בוא לנסות לחשוב עם כולם.
בסדנה נפגוש תאוריות מתחום קבלת ההחלטות ונכיר
את הדרך והיתרונות של סיעור מוחות.
בסדנה יינתנו כלים פרקטיים לקיום ישיבות ,סיעור
מוחות וקבלת החלטות .המשתתפים ילמדו להכיר את
עצמם ולזהות מה סוג החשיבה ,המחשבה שלהם
בקבלת ההחלטות  ,ומה מרתיע אותם מביצוע
ההחלטה.
מנושאי הסדנה:
 שיתוף ידע בארגונים
 טכניקות לקבלת החלטות
 סיעור מוחות מהלכה למעשה

טופס הרשמה
לקורסים

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מנהיגות ותקשורת

סדנת תדמית אישית מובילה להצלחה
"אדם הוא מעט ממה שנולד עמו ,והרבה ממה שהוא עושה מעצמו" -
אלכסנדר גרהם בל

מראה נכון מאפשר לנו להעביר מסר עוד לפני שהתחלנו
לדבר .תדמית אישית יכולה להתמקד בדרך כיצד לשדר
מסר מקצועי ,איכותי ויעיל :תדמית ייצוגית ומקדמת
הסדנה מעניקה מיומנויות לעשות זאת בצורה נכונה ,שתשיג
עבורנו את התוצאות אליהן אנו מכוונים.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307

מנושאי הסדנה:
 רושם ראשוני והתקשורת הבלתי מילולית
 קוד לבוש והעברת מסר
 תרבות השיחה ויצירת קשרים חברתיים ומקצועיים
 קריאה והעברת מסרים דרך שפת הגוף
 הכרות עם קודי התנהגות עסקיים

amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מנהיגות ותקשורת

סדנת אסטרטגיות לשיפור הישגים
בואו לחוות ולהתנסות ביומיים של סדנאות חוץ – ODT
הסדנה מיועדת למי שאינו:
 פוחד לצאת מהכיתה
 חושש לצאת אל השטח
 חרד לצאת מהמסגרת

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

מנושאי הסדנה:
תקשורת בינאישית אפקטיבית
עבודת צוות
נדון בחסמים שאינם מאפשרים לנו לבטא את יכולות התקשורת
במלואם
נדון בדרכים ליצור יחסי צוות מעולים
נעשה זאת בדרך מפתיעה ושונה תוך התנסות והפקת לקחים תוך
למידת התיאוריות בתחום

טופס הרשמה
לקורסים

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

מנהיגות ותקשורת

סדנת אומנות הדיבור ועמידה מול קהל
השכנוע הוא אמנות
הדרך בה אני מעביר את המסר תקבע האם אוכל לסחוף
אחרי מאזינים שיצביעו עבור הרעיון שלי .פעמים רבות עולה
השאלה כיצד בונים טיעון משכנע וכיצד מציגים אותו
הסדנה תיתן מענה לשאלה זו וגם תתמודד עם נושא החיבור
עם הקהל באמצעים שונים

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307

מנושאי הסדנה:
 מבנה הטיעון הנכון וכיצד לפתח טיעון תחת לחץ
 אימת הקהל -איך מתמודדים
 פרזנטציה ושימוש בעזרים
 תקשורת בינאישית ובלתי מילולית בהופעה מול קהל
 הצגת נושא -מבנה נכון בהצגת טיעון
 כללים ליצירת גשר לקהל
 הכל בקול

amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

מנהיגות ותקשורת

סדנת ניהול שיתופי פעולה וממשקים
שת"פ ארגוני אינו אקראי והוא המפתח להצלחה

בסדנה מקבלים המשתתפים כלים מובנים לניהול
אפקטיבי של ממשקים ,שיאפשרו שליטה טובה יותר
בתהליכים ,התנהלות מוצלחת מול עמיתים ,עובדים
ומנהלים ,חדשנות וצמיחה .אלו הן היסודות להצלחה של
בעלי תפקידים בעולם ארגוני שמתאפיין בשינוי ,מורכבות
תלות הדדית .הסדנה הנה חווייתית ,כל התכנים
מועברים בדרך של התנסות ותרגילים.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מטרות הסדנה:
 הקניית מיומנויות לניהול אפקטיבי של שיתופי פעולה
וממשקים
 שיפור יכולת ההשפעה והרתמות לשיתופי פעולה
 חיזוק היכולת להתמודד עם קונפליקטים ומשברים
בצמתי הממשק
מנושאי הסדנה:
חסמים ותחומי עיוורון בהקשר של ניהול שיתופי פעולה
מודל לניהול שיתופי פעולה
בניית אמון בשיתוף פעולה
מודל לקבלת החלטות
אינטואיציה ורעיונות

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן שלושה ימים
 ₪250לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

מנהיגות ותקשורת

קורס יחסי עבודה ודיני עבודה

תחום דיני העבודה עוסק במערכת החובות והזכויות של העובדים
והמעסיקים מכוח החוק ,הסכמים קיבוציים והסכמים אישיים ,וכן
נסמך רבות על פסיקות בתי הדין לעבודה .מדובר בתחום דינאמי
ומורכב ,עתיר פסיקה וחקיקה המתעדכנת חדשות לבקרים .הבנה
ובקיאות בתחום זה הינן מאבני היסוד לפעילותו התקינה של כל
חבר ועד עובדים ומזכיר איגוד מקצועי.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מנושאי הקורס:
מבוא למשפט העבודה
חוק הסכמים קיבוציים
חוק שכר מינימום
יחסי עובד-מעביד
חופש ההתארגנות
חוק שעות עבודה ומנוחה
חוק חופשה שנתית
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק פיצויי פיטורים
עבודת נשים
סכסוכי עבודה

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪650לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
יחסי עבודה ודיני עבודה

קורס גישור בסיסי
הליך הגישור הינו כלי אפקטיבי מבוקש ליישוב סכסוכים וניהול משא
ומתן בין שני צדדים
שבניהם נתגלעה מחלוקת .באמצעות המגשר (צד שלישי ניטראלי),
מגיעים שני הצדדים
בסופו של התהליך למציאת פתרונות מוסכמים לסיום המחלוקת.
מנושאי הקורס:

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מהו משא ומתן
ניהול קונפליקטים
כניסה לגישור ,הבנת הסכסוך
מיומנויות יצירת קשר
חשיפת הסכסוך
המגשר כשותף בהליך ,חיפוש פתרונות
סוגיות בגישור
תרגול מעשי בסימולציות גישור בקבוצות קטנות
במהלך הקורס יעברו המשתלמים שיעורים עיוניים ומעשיים ,הכוללים
הרצאות וניתוחי אירועים
 הקורס מקנה תעודה המאשרת כי הקורס התקיים ע"פ הנחיות ועדת
גדות במשרד
המשפטים – הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט.
 בוגרי הקורס יוכלו לפנות להנהלת בתי המשפט כדי להציע את עצמם
כמגשרים,
בכפוף לקריטריונים הקבועים בתקנות בתי המשפט.
 הקורס מומלץ למעוניינים לעסוק כמגשרים גם בבתי משפט

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
יחסי עבודה ודיני עבודה

קורס גישור מתקדם ביחסי עבודה
"ההתכנסות יחד היא התחלה .ההישארות יחד היא התקדמות.
העבודה יחד היא הצלחה"  -הנרי פורד

הליך הגישור מעודד הדברות בין הצדדים הניציים וכך הוא
מעודד פתרונות שיאפשרו המשך קיומם של יחסים בינאישיים
לאורך זמן .בסכסוכים המתגלעים בתוך ארגונים -אם בין
קולגות או בין עובד למעסיק -שמירה על מערכת יחסים טובה
הינה חיונית לארגון .קורס גישור מתקדם ביחסי עבודה מעמיק
את מיומנויות הגישור ומתרגל אותן בסימולציות יחד עם שימת
דגש על יחסי עבודה.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מנושאי הקורס:
קונפליקט פנים ארגוני
משפט עבודה
יחסי עובד-מעביד
בתי הדין לעבודה
מחוות פיוס בגישור
טיפול בהפרעות
פרזנטציה
סימולציה ביחסי עבודה
ועוד...
* תנאי סף :למסיימי קורס גישור בסיסי

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪650לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

יחסי עבודה ודיני עבודה

קורס בוררות
חשוב להכיר היטב את הליך הבוררות על מנת להחליט האם
הוא הנתיב הנכון לפתרון סכסוך.
בוררות היא שיטה ליישוב סכסוכים ,בה הבורר -צד שלישי
אובייקטיבי ,אשר נבחר על ידי הצדדים ,הוא המכריע בסכסוך.
בוררות התפתחה בשנים האחרונות כאלטרנטיבה לבתי
המשפט בכל הקשור לישוב סכסוכים ומחלוקות .הקורס פותח
במיוחד לצרכי המכון למנהיגות עובדים.
מטרת הקורס – להכיר למשתלם את עקרונות הבוררות ,לתת
לו כלים להבנת הליך הבוררות ,תוך התנסות חווייתית הלכה
למעשה בסימולציות של סכסוכים.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

מנושאי הקורס:
יסודות הבוררות
הבורר
ניהול הליך הבוררות
פסק הבורר ,הנמקת פסק
סוגיות בבוררות

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

ערעור על החלטת הבורר ,האם ניתן?

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
יחסי עבודה ודיני עבודה

קורס ניהול משא ומתן
"לעולם אין לנהל משא ומתן מתוך פחד .מצד שני ,לעולם
אין לפחד לשאת ולתת"  -ג'ון פ .קנדי
אם בעבר חשבו שמו"מ טוב הוא עניין של אינטואיציה ,הרי
שבשנים האחרונות כבר ידוע שניהול משא ומתן הינו תורה
שלמה הניתנת ללמידה הן ברמה התיאורטית והן המעשית.
חבר ועד נדרש למיומנויות ניהול מו"מ כחלק אינטגרלי מעבודתו
היומיומית וכמובן במצבי משבר וסכסוך עבודה.
מנושאי הקורס:

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

עקרונות המשא ומתן
שלבים בתכנון ובניהול משא ומתן
קבלת החלטות והשגת יעדים
יציאה ממבוי סתום במשא ומתן
מעורבות רגשית במשא ומתן
אישיות וסגנון במו"מ

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪650לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
יחסי עבודה ודיני עבודה

קורס יסודות הייצוג בפני בית הדין לעבודה
"על שלושה דברים העולם קיים – על הדין ,ועל האמת ועל השלום"
רבן שמעון בן גמליאל
קורס המעניק הצצה אל עולם הטוענים בבית הדין לעבודה
ומשלב סימולציות ומשחקי תפקידים המתבססים על החומר
הנלמד.
בנוסף לנושא העילה והסעד בבית המשפט נלמד גם על מבנה
מערכת המשפט ועל סמכויות בית הדין לעבודה ורשות השיפוט
המשתלמים יתנסו בכתיבת כתב תביעה וכתב הגנה ,ידברו על
דיון והוכחות ועל אופן הייצוג בבית הדין לעבודה

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

מנושאי הקורס:
 מבנה מערכת המשפט
 סמכויות בית הדין לעבודה
 קדם משפט
 כתבי בית דין
 בקשות וטענות סף
 אופן הייצוג בבית הדין לעבודה

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪ 700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

יחסי עבודה ודיני עבודה

סדנת סימולציות בדיני עבודה וסכסוכים
מתי יצא לכם להתערב בתוכן הנלמד?
במשך יומיים נכיר יחד את החוקים וההלכות שנקבעו בפסיקה
בנושאים שונים בדיני עבודה ,וזאת בצורה פשוטה ופרקטית,
וניישם אותם ביחד על מקרים שקרו במציאות ,אולי אפילו
במקום העבודה שלכם.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

בסדנה נבחן לעומק את חוקי העבודה וההלכות שנקבעו
בפסיקה תוך כדי השתתפות אקטיבית של המשתלמים
בסימולציות.
הסדנה מאפשרת הבנת המורכבות של המקרים ובחינתם
מזוויות ראייה שונות.
אתם מוזמנים להגיש מקרים מחיי מקום העבודה לסימולציות
ודיון עבור השתלמות בדיני עבודה.
אנחנו נשתדל להכניס את המקרים שלכם לסדנה,
ניתן לשלוח סיפורי מקרה לענת ,המנהלת האקדמית ,במייל
 anat@peoples.org.ilעד  10ימים לפני פתיחת הסדנה.

טופס הרשמה
לקורסים

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
יחסי עבודה ודיני עבודה

קורס מרכיבי השכר וקריאת תלוש משכורת
"נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך"
אלעזר בן ערך

תלוש המשכורת מאגד את כל סעיפי התשלום והניכויים של
העובד
הכרת תלוש השכר על כל מרכיביו חשובה מאוד לכל עובד
ועובד ועל אחת כמה וכמה למי שמייצג את העובדים
הקורס מסייע בהבנת כל מרכיבי השכר ואף מעבר לכך,
מציג את החוקים הרלוואנטיים

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

מנושאי הקורס:
 מושגי יסוד בתלוש השכר
 מונחים בפקודת מס הכנסה
 ביטוי לחוקי העבודה בתלוש המשכורת
 גילומי שכר ושווי הכנסה
 תיאומי מס וניכוי הוצאות

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪ 700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
יחסי עבודה ודיני עבודה

קורס יישומי מחשב
בימינו כבר לא נעים להגיד "המחשב ואני לא חברים"

קורס בסיסי וחשוב זה משחרר מהפחד מפני מחשבים ובאופן
הנגיש ביותר פותח בפניכם עולם חדש

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מנושאי הקורס:
מושגי יסוד במחשב
הכרת האופיס:
וורד -מסמכים ,טבלאות ,עיצוב
אקסל -נוסחה בסיסית ,מיון ,סינון ,עיצוב
פאוור פוינט -הכנת מצגת מקצועית
אינטרנט -גלישה וחיפוש באינטרנט
אאוטלוק -אנשי קשר ,ניהול יומן ,כתיבת מיילים
הקורס בסיסי ומיועד ל:
מי שהיכרותו עם המחשבים מועטה מאוד ומי שמעוניין "להתחיל
מהתחלה"-
לחזק את ידיעותיו הבסיסיות במחשב בצורה מסודרת ,ההרצאות
מועברות ע"י
מיטב המרצים של המכון הבינלאומי בתחום.
הקורס מתקיים בכיתת מחשבים ברמה גבוהה ,הכוללת את
הציוד
החדיש ביותר.

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪650לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

מיומנויות מחשב

קורס מחשבים מתקדם

קורס המאפשר העמקת הידע בשימוש במחשב לצרכים משרדיים
מנושאי הקורס:
 העמקה בתוכנות האופיס:
 וורד -מיזוג דואר ,ניהול רשומות ,יצירת קישור ,מעקב אחר
שינויים ,הגנות והרשאות
 אקסל -גרפים ,מיון וסינון מקדם ,פונקציות :לוגיות ,חיפוש

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307

ואיתור ,טקסט
 פאוור פוינט -בניית מצגת מקצועית כולל הנפשה
 אינטרנט -דברים שלא ידענו

 אאוטלוק -מתקדם

amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

הקורס מיועד ל:
מי שעובד עם המחשב על בסיס קבוע ומעוניין לשכלל את
תפוקותיו ולקצר את הדרך לתוצאות טובות יותר ,וגם למי שעבר
את קורס הכרת המחשב ומעוניין להמשיך ולהעמיק את היכרותו
עם יכולות האופיס .הקורס מועבר ע"י טובי המרצים בתחום
הקורס מתקיים בכיתת מחשבים ברמה גבוהה ,הכוללת את
הציוד החדיש ביותר.

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪650לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש

מיומנויות מחשב

קורס שולחן עבודה ומעבד תמלילים ()Word
מתחילים ברמת ליבה לפי תקן ( ICEDLקוד )104
"מדהים לגלות כמה פשוט לבצע פעולות שלפני הקורס לא ידעתי שאפשריות
בכלל או שנדרש לי המון זמן כדי לאתר לבד"

היכרות עם מעבד התמלילים וורד תאפשר חשיפה לאפשרויות
רבות העומדות בפני המשתמש המעוניין ליצור ולנהל מסמכים.
שימוש יעיל בתכנה מאפשר חיסכון משמעותי בזמן ונוחות רבה.
מנושאי הקורס:
אובייקטים גראפיים
רשימות פשוטות ורשימות מרובות-רמות

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

טבלאות
כלי עזר לשלבי הניסוח וההגהה של המסמך
היפר קישור
עבודה עם כמה מחברים/סוקרים
הגנה על מסמך
ביצוע סנכרון בין מסמך  Wordלמאגרי נתונים
ועוד...
מחיר מיוחד
₪ 350
לזמן מוגבל

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪650לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מיומנויות מחשב

קורס גיליון אלקטרוני ()Excel
מתחילים ברמת ליבה לפי תקן ( ICDLקוד )108
" כלי עזר שימושי מאוד בכל הקשור בניהול נתונים ומידע"
נוחות השימוש בגיליון האלקטרוני הנפוץ ביותר בעולם מתגלה עם
הקורס שחושף בפני המשתלם את האפשרויות הרבות הגלומות
באקסל .הקורס מתאים לכל מי שמעוניין לעבוד עם התכנה וגם
למי שכבר עובד עם אקסל ומעוניין לשכלל את עבודתו.
מנושאי הקורס:
 ביצוע פעולות בסיסיות בגיליון
 העברה והעתקה של נתונים בתוך ובין גיליונות

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

 שימוש בידית המילוי
 גלישת טקסט ,מיזוג תאים ,עיצוב גבולות
 כלי עיצוב
 מיון וסינון

 יצירת נוסחאות
 גרפים

טופס הרשמה
לקורסים

 סוגי הפניות

מחיר מיוחד
₪ 350
לזמן מוגבל

 פונקציות
 ועוד...

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:
היקף:

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 ₪650לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות

מיומנויות מחשב

קורס ניו מדיה ושיווק באינטרנט
"האינטרנט הוא כמו העולם ,רק בלי לראות את הפנים של האנשים ".ביל גייטס
כולם משתמשים במכשירים חכמים ובפייסבוק ,אבל עד כמה אתם באמת מכירים אותם?
במספר מפגשים מרתקים תוכלו ליהנות מהיתרונות של המכשיר החכם
שבידכם
ולשלוט בתכנים ובחשיפה שלכם במדיה החברתית הגדולה בעולם.
אפשרויות מתקדמות במכשירים ,אפליקציות מובילות ומומלצות ,ורתימתם
לקידום הפעילות השיווקית.
מנושאי הקורס:
 החיים בעידן הדיגיטלי כולל הסכנות ברשת ותופעת השיימינג

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 יחסי ציבור ,שיווק ,פרסום ובניית מוניטין במדיה החברתית
 פייסבוק
 שימוש חכם במכשיר הסלולארי ושילובו בפן העסקי
 בלוג ובלוגרים -העיתונות החדשה

 אינסטגרם על קצה המזלג
מסגל המרצים:
אדית שטיינברג  -מומחית לניהול מוניטין ובניית תדמית ברשת ,יזמת
חברתית ,תואר שני במנהל עסקים ( .)MBA
בעלת חברה לקידום אתרים ולשיווק דיגיטלי באינטרנט
שמי אוסטרובסקי  -מתמחה בניהול מדיה חברתית ,מוביל ומנחה עסקים
וחברות ליצירת נוכחות שיווקית במדיות חברתיות
נטע דורון  -בלוגרית ,מומחית קידום מכירות ומיתוג אישי ברשתות חברתיות,
מרצה בבי"ס לתקשורת ,אוניברסיטת אריאל

 40שעות ,אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪ 350לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מיומנויות מחשב

השתלמות בנושא ניו מדיה ושיווק דיגיטלי

במספר מפגשים מרתקים תוכלו ליהנות מהיתרונות של המכשיר החכם
שבידכם
ולשלוט בתכנים ובחשיפה שלכם במדיה החברתית הגדולה בעולם.
אפשרויות מתקדמות במכשירים ,אפליקציות מובילות ורתימתם לקידום
הפעילות השיווקית.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מנושאי הקורס:
 החיים בעידן הדיגיטלי " - 2017עשה ואל תעשה" במדיה
החברתית :איך להימנע מגניבת זהויות ועוד.
 פייסבוק  -כיצד להשתמש בו בצורה חכמה ושיווקית הרבה יותר
מרוב האנשים
 איך להשתמש במכשיר הסלולרי שלכם בצורה החכמה ביותר גם
מבחינה עסקית ומקצועית.
 כלים שיווקיים נוספים שרוב האנשים לא מכירים ושיהפכו את
הפעילות שלנו להרבה יותר אפקטיבית.
 אינסטגרם ,לינקדאין ,יוטיוב ועוד.
מרצה מובילה:
אדית שטיינברג  -מומחית לניהול מוניטין ובניית תדמית ברשת ,יזמת
חברתית ,תואר שני במנהל עסקים ( .)MBA
בעלת חברה לקידום אתרים ולשיווק דיגיטלי באינטרנט.

 24שעות ,אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות
שלושה ימים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪ 250לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מיומנויות מחשב

סדנת ניו מדיה  -דגש על פייסבוק
מה תגידו על פגישה אישית עם פייסבוק?

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

הסדנה בנושא ששינה את פני העולם בדורנו !!!
הפייסבוק הוא כלי חשוב לקידום מסרים ,לכן חשוב לדעת כיצד
להעביר נכון את המסר לטובת העובדים ,הוועד והארגון.
בסדנה נכיר את הרשתות החברתיות ונתמקד בפייסבוק ,מדוע
חשוב להשתמש בפייסבוק?
כיצד נוכל לתעל נכון את השימוש בו? נענה על השאלה מתי
כדאי לפתוח דף עסקי ומה כדאי להעלות שם? נקיים סדנה
בכתיבת פוסטים ונדבר על האסטרטגיה בכתיבת מסר ,הסדנה
כוללת הרצאות תיאורטיות לצד עבודה מעשית בכתה ,בהנחיית
המובילים בעולם המדיה החברתית.
מנושאי הסדנה:
עולם התקשורת העכשווי
מהי המדיה החדשה
פייסבוק
הקורס מומלץ לבעלי רקע בתחום האינטרנט

טופס הרשמה
לקורסים

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
מיומנויות מחשב

קורס הכשרת דירקטורים
"חשיבות הקורס היא בכך שאני יודע איך מתנהלת הנהלה"...
קורס הכשרת דירקטורים של המכון הבינלאומי למנהיגות מכשיר את
המעומדים לתפקידי הדירקטור לקראת האתגרים החדשים העומדים
בפניהם במסגרת תפקיד זה .הקורס משלב את התיאוריה בנושא
מבנה הממשל התאגידי ,החוק בנושא תפקוד הדירקטור ונושאי
המשרה ,ומביא גם את הפן הכלכלי-פיננסי של התפקיד .הקורס
מעניק כלים ומיומנויות לתפקוד במערך הניהולי בארגון.
מנושאי הקורס:
הממשל התאגידי

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

חובות וזכויות הדירקטוריון
יחסים פיננסיים

אתיקה
תפקיד היועצים
אחריות פלילית של הדירקטורים ונושאי משרה
התנהלות הדירקטור וישיבת הדירקטוריון

טופס הרשמה
לקורסים

ועדת ביקורת וועדת מאזן
חוק ני"ע והנפקות לציבור
שוק ההון והייחודיות של שוק ההון בישראל

התכנית מועברת באמצעות הרצאות פרונטאליות ומצגות ,דוגמאות
עכשוויות
לפעילויות דירקטורים מחברות עסקיות וציבוריות בארץ ובעולם
ותרגולים.
הקורס מומלץ לדירקטורים מכהנים ולבעלי ניסיון בניהול הרוצים
להציג מועמדות
לדירקטוריון ולאלו המעוניינים להכיר את עבודת הדירקטוריון מקרוב.

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
הכשרת דירקטורים

קורס דירקטורים בכיר

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

הקורס עוסק בהרחבת הידע וההתנסות ומתמקד בהיבטים
משפטיים ובחשיפה לשוק ההון ,תוך התייחסות לאירועים
אקטואליים והתרחשויות המשפיעות על המשק ועל שוק ההון
הישראלי.
על מנת לכהן כדירקטור נדרש ידע בניהול סיכונים בתאגידים
מתחומי פעילות שונים ,בקיאות בחידושים בדיני עבודה והעסקת
עובדים בתאגיד ,הבנה בניתוח השוק הפנסיוני ושוק ההון ,ביקורת
פנימית ,ביקורת חיצונית ועוד .הקורס מעמיק בתכנים שנלמדו
בקורס הכשרת דירקטורים.
מנושאי הקורס:
ועדות בדירקטוריון
עדכונים בנושא מבנה השוק הפנסיוני
הביקורת הפנימית בתאגיד ,מבקר פנים ועדת ביקורת
דגשים לדירקטור בדוחות כספיים
אחריות הדירקטור בדיני מס
הקורס מומלץ גם לדירקטורים מכהנים
* תנאי סף :בעלי תעודת קורס הכשרת דירקטורים

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
הכשרת דירקטורים

השתלמות בנושא דוחות כספיים
"אם אי אפשר לבטא זאת במספרים ,אין זה מדע ,זאת דעה" רוברט א .היינליין
השתלמות המכניסה את המשתלם לעולם המספרים של הארגון.
מהו דוח כספי ,כיצד לגשת אליו -לקרוא ולהבין את המשמעויות
שלו.
חברי ועד המבינים את הדוחות הכספיים של מקום העבודה ,הם
חברי ועד שקשה "לתחמן" מצד אחד ,ואפשר לסמוך עליהם מצד
שני -כשותפים

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

מנושאי ההשתלמות:
 הכרת דוחות כספיים
 ניתוח דוחות כספיים
 הערכת שווי חברות
ההשתלמות מתאימה ל:
 חברי ועד ומזכירי איגוד מקצועי שמעוניינים להכיר את הנושא

טופס הרשמה
לקורסים

 כל מי שמתעתד להגיע לקורס הכשרת דירקטורים ומעוניין
ברקע מקדים
 כל מי שסיים קורס הכשרת דירקטורים ומעוניין לרענן
ולהתחזק בחומר

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
הכשרת דירקטורים

קורס מערך הביטוח הפנסיוני
"עבודה זה מה שאתה עושה כדי שיום אחד לא תצטרך
לעשות את זה יותר"  -אלפרד פולגר
הביטוח הפנסיוני הינו נושא מהותי וחשוב לכל עובד ,שכן הוא
מהווה את מקור ההכנסה המרכזי לאחר הפרישה לגמלאות.
תוחלת החיים העולה מחדדת אף יותר את חשיבות הנושא ,שכן
אותו סכום חיסכון יצטרך להספיק לשנות חיים רבות יותר.
הקורס יעניק ידע מקיף ,מסודר ומאורגן בתחום הביטוח
הפנסיוני ,ויסייע להתנהל בעולם הסבוך והדינאמי של המערך
הפנסיוני ,המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של
העובדים.

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מנושאי הקורס:
חוק פנסיית חובה
שחקנים בשוק ,סוגי קופות
ועדת בכר ,סעיף  20א'+ב' לחוק קופות הגמל
מיסוי קופות גמל וקרנות השתלמות
מיסוי בפרישה ,הסכמים מיטביים בראי פנסיית חובה
קופות גמל בחוקי העבודה
קרנות פנסיה חדשות וותיקות
משיכות כדין עקב בעיות רפואיות ,ירידה בהכנסה

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
ביטוח ופנסיה

קורס מימוש זכויות בביטוחי בריאות
כולנו מבוטחים ...ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ,ביטוח
משלים ,ביטוח פרטי ...כולנו מבוטחים.
קורס ייחודי וראשון מסוגו באחד מהנושאים החשובים ביותר לכל אחד
ואחת מאתנו
הקורס מקיף את כל נושאי הביטוח החל מביטוח לאומי ,חוק ביטוח
בריאות ממלכתי וחוק זכויות
החולה ועד למאפיינים משפטיים ומעשיים בניהול הליכים משפטיים נגד
מבטח וניהול נכון של תביעת ביטוח.
מנושאי הקורס:
נכות כללית ,תאונות עבודה ומחלות מקצוע

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307

סוגי ביטוח ,סוגי כיסויים ביטוחים
תאונות דרכים
אבדן כושר עבודה
סיעוד ועוד...

amit@peoples.org.il

מחיר מיוחד
₪ 350
לזמן מוגבל

מרצה מוביל :ד"ר אודי פרישמן
 בוגר בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ת"א

טופס הרשמה
לקורסים

 מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א
 לשעבר סגן מנהל בית החולים אסותא
 מנהל אגף הבריאות בקבוצת הפניקס
 וראש המטה של קופ"ח לאומית
 בעל ניסיון רב בתחום ניהול סיכוני חיים וביטוחי בריאות ומימוש זכויות
 רפואיות מהגורמים השונים
ניתן לצפות בד"ר אודי פרישמן ביוטיוב

היקף:
מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

 40שעות ,הקורס אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים 8 ,שעות לימוד ביום
 ₪700לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
ביטוח ופנסיה

סדנת רפורמות בביטוחים
רפורמות– דברים שחשוב לדעת
לאחרונה נכנסו לתוקף רפורמות בתחומים הבאים:
 .1ביטוחי בריאות
 .2חיסכון ארוך טווח
בסדנה נסביר לציבור המשתתפים בצורה מעמיקה ולפרטי פרטים
את המשמעויות של רפורמת האוצר לעניין ביטוחי הבריאות
הקבוצתיים.
בנוסף ,קופת הגמל אותה הכרנו טוב כל-כך בשנים שעברו הפכה
ללא רלוונטית כמעט בשנים האחרונות מאחר והפכה לפחות
כדאית מבחינת החוסך .האם זו קמה לתחייה בעקבות הרפורמה?

ליצירת קשר:
עמית מרדכי
מנהלת שיווק
054-2209894
09-7612307
amit@peoples.org.il

טופס הרשמה
לקורסים

מנושאי הסדנה:
 מה עם ביטוח הבריאות הנוכחי שלנו?
 השינויים הצפויים בביטוחי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח

 הפוליסה האחידה של רפורמת פברואר 2016
 התייחסות הרפורמה לאופן שבו תיבחרנה הטכנולוגיות
שתתווספנה לפוליסות
 מהי הרפורמה הצפויה בנושא קופות גמל והאם היא תסחף
עובדים לחזור ולחסוך בערוץ זה?
 מהי מסלקה פנסיונית ,האם היא חשובה ולמי?
 מהן הרפורמות בתחום דמי הניהול? איך נוכל להיעזר בהן

לטובת העובדים?
 מהו תיקון  190לפקודת מס הכנסה ,כיצד הוא משפיע על הכיס
של הפנסיונר?
ההשתלמות מתאימה לכל חברי ועדי העובדים ומזכירי האיגודים
המקצועיים ,אין צורך ברקע קודם

מתכונת:
מחיר:
איפה:
אירוח:
בערב:

מפגש בן יומיים רצופים
 ₪190לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד מקצועי
הסדנה מתקיימת במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
פעילות גיבוש
ביטוח ופנסיה

