
חוברת

קורסים

יולי  - מאי 

2021

אנו פועלים ע"פ תנאי 

התו הירוק,

 הכניסה למכון עם 

תעודת מתחסן/מחלים 

בלבד.



היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה

ימים ויומיים

 

 

מחיר:
 350 ש"ח, לחבר ועד עובדים

ולמזכיר איגוד מקצועי

 

 

איפה:
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי

למנהיגות, בית ברל

 

 
אירוח:

בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

 

 

בערב:
פעילות גיבוש

החיים בעידן הדיגיטלי כולל הסכנות ברשת ותופעת השיימינג
יחסי ציבור, שיווק, פרסום ובניית מוניטין במדיה החברתית

פייסבוק

שימוש חכם במכשיר הסלולארי ושילובו בפן העסקי
בלוג ובלוגרים- העיתונות החדשה

אינסטגרם על קצה המזלג

במספר מפגשים מרתקים תוכלו ללמוד כיצד לעשות שימוש ביתרונות של המדיה
החברתית החדשה במחשב ובטלפון החכם. לשלוט בתכנים ובחשיפה שלכם

במדיה החברתית הגדולה בעולם, אפשרויות מתקדמות במכשירים, אפליקציות
מובילות ומומלצות ורתימתם לקידום הפעילות השיווקית.

 

מנושאי הקורס:

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו

 ב-3 נקודות זכות, 

במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

תאריכים:

מפגש ראשון  12-13/05/21

מפגש שני     30/05-01/06/21

להרשמה לחץ/י כאן

אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 amit@peoples.org.il 

https://www.instagram.com/leadership_histadrut/
https://www.facebook.com/Peoples.org.il
https://api.whatsapp.com/send?phone=972542209894&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95,%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8?
https://www.youtube.com/channel/UCqziJ0fbsRpWVKVK_ITDLoA
https://www.peoples.org.il/
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=36&cdate=2163
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=36&cdate=2163


היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה

ימים ויומיים

 

 

מחיר:
 300 ש"ח, לחבר ועד עובדים

ולמזכיר איגוד מקצועי

 

 

איפה:
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי

למנהיגות, בית ברל

 

 
אירוח:

בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

 

 

בערב:
פעילות גיבוש

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

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
אינטגראלי מעבודתו היומיומית, וכמובן, במצבי משבר וסכסוך עבודה. 

 

מנושאי הקורס:

להרשמה לחץ/י כאן

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 amit@peoples.org.il 

תאריכים:

מפגש ראשון  19-20/05/21

מפגש שני     13-15/06/21

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו

 ב-3 נקודות זכות, 

במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

הקורס מוכר לגמול השתלמות

מוכר לגמול

השתלמות

https://www.instagram.com/leadership_histadrut/
https://www.facebook.com/Peoples.org.il
https://api.whatsapp.com/send?phone=972542209894&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95,%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8?
https://www.youtube.com/channel/UCqziJ0fbsRpWVKVK_ITDLoA
https://www.peoples.org.il/
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=12&cdate=2171
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=12&cdate=2171


היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה

ימים ויומיים

 

 

מחיר:
 300 ש"ח, לחבר ועד עובדים

ולמזכיר איגוד מקצועי

 

 

איפה:
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי

למנהיגות, בית ברל

 

 
אירוח:

בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

 

 

בערב:
פעילות גיבוש

חוקי ביטוח: לאומי, בריאות, זכויות החולה
נכויות, תאונות ומחלות

אבדן כושר עבודה
סיעוד

קורס ייחודי וראשון מסוגו, המקיף את כל נושאי הביטוח - החל מביטוח לאומי,
חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה, דרך תאונות עבודה, אובדן כושר
עבודה וסוגי כיסויים ועד למאפיינים משפטיים ומעשיים בניהול הליכים משפטיים

נגד מבטח, ניהול נכון של תביעת ביטוח ועוד. 
 

מנושאי הקורס:

 
מרצים מטעמו של: ד"ר אודי פרישמן לשעבר סגן מנהל בית החולים אסותא

בעל ניסיון רב בתחום ניהול סיכוני חיים וביטוחי בריאות ומימוש זכויות רפואיות 
 

ניתן לצפות בד"ר אודי פרישמן 

להרשמה לחץ/י כאן

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 amit@peoples.org.il 

תאריכים:

מפגש ראשון  23-25/05/21

מפגש שני     06-07/06/21

אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות

https://www.youtube.com/watch?v=jOPMSO2HLK4&index=1&list=PL5HDuzAGANECoqgGTWyoKga5Xf3XiA9fY
https://www.youtube.com/watch?v=jOPMSO2HLK4&index=1&list=PL5HDuzAGANECoqgGTWyoKga5Xf3XiA9fY
https://www.instagram.com/leadership_histadrut/
https://www.facebook.com/Peoples.org.il
https://api.whatsapp.com/send?phone=972542209894&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95,%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8?
https://www.youtube.com/channel/UCqziJ0fbsRpWVKVK_ITDLoA
https://www.peoples.org.il/
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=3&cdate=2068
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=3&cdate=2068


היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה

ימים ויומיים

 

 

מחיר:
 350 ש"ח, לחבר ועד עובדים

ולמזכיר איגוד מקצועי

 

 

איפה:
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי

למנהיגות, בית ברל

 

 
אירוח:

בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

 

 

בערב:
פעילות גיבוש

חוק פנסיית חובה
שחקנים בשוק, סוגי קופות

ועדת בכר, סעיף 20 א'+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

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
הקורס יעניק ידע מקיף, מסודר ומאורגן בתחום הביטוח הפנסיוני, רבות יותר.
ויסייע להתנהל בעולם הסבוך והדינאמי של המערך הפנסיוני, המהווה חלק

בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של העובדים. 
 

מנושאי הקורס: 

להרשמה לחץ/י כאן

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 amit@peoples.org.il 

תאריכים:

מפגש ראשון  23-24/05/21

מפגש שני     06-08/06/21

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו

 ב-3 נקודות זכות, 

במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

הקורס מוכר לגמול השתלמות

מוכר לגמול

השתלמות

https://www.instagram.com/leadership_histadrut/
https://www.facebook.com/Peoples.org.il
https://api.whatsapp.com/send?phone=972542209894&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95,%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8?
https://www.youtube.com/channel/UCqziJ0fbsRpWVKVK_ITDLoA
https://www.peoples.org.il/
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=1&cdate=2175
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=1&cdate=2175


היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה

ימים ויומיים

 

 

מחיר:

 150 ש"ח 

(במקום 300 ש"ח)

לחבר ועד עובדים ולמזכיר איגוד

מקצועי

 

 

איפה:
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי

למנהיגות, בית ברל

 

 
אירוח:

בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

 

 

בערב:
פעילות גיבוש

קונפליקט פנים ארגוני
משפט עבודה

יחסי עובד-מעביד
בתי הדין לעבודה

מחוות פיוס בגישור
טיפול בהפרעות

פרזנטציה

סימולציה ביחסי עבודה
. . ועוד.

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.

 

מנושאי הקורס:

 
תנאי סף: למסיימי קורס גישור בסיסי

להרשמה לחץ/י כאן

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 amit@peoples.org.il 

תאריכים:

מפגש ראשון  23-24/06/21

מפגש שני     04-06/07/21

הנחה

הקורס מוכר לגמול השתלמות

מוכר לגמול

השתלמות

https://www.instagram.com/leadership_histadrut/
https://www.facebook.com/Peoples.org.il
https://api.whatsapp.com/send?phone=972542209894&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95,%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8?
https://www.youtube.com/channel/UCqziJ0fbsRpWVKVK_ITDLoA
https://www.peoples.org.il/
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=24&cdate=2217
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=24&cdate=2217


היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה

ימים ויומיים

 

 

מחיר:
 300 ש"ח, לחבר ועד עובדים

ולמזכיר איגוד מקצועי

 

 

איפה:
הקורס מתקיים במכון הבינלאומי

למנהיגות, בית ברל

 

 
אירוח:

בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

 

 

בערב:
פעילות גיבוש

תפיסת תפקיד חבר ועד עובדים
ניהול קופת ועד

תקנון ועדי עובדים
מקורות משפט העבודה
שוק הפנסיה בישראל

התארגנות עובדים - המותר והאסור בשביתה
קריאת תלוש שכר

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

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:

הקורס מוכר לגמול השתלמות

להרשמה לחץ/י כאן

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 amit@peoples.org.il 

תאריכים:

מפגש ראשון  11-13/07/21

מפגש שני     25-26/07/21

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו

 ב-2 נקודות זכות, 

במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

מוכר לגמול

השתלמות

https://www.instagram.com/leadership_histadrut/
https://www.facebook.com/Peoples.org.il
https://api.whatsapp.com/send?phone=972542209894&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95,%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8?
https://www.youtube.com/channel/UCqziJ0fbsRpWVKVK_ITDLoA
https://www.peoples.org.il/
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=6&cdate=2238
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=6&cdate=2238

