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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

בהדרך 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

 

מנושאי הסדנה:

להרשמה לחץ/י כאן

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

תאריכים:

11-12/07/21

היקף: 
16 שעות, מפגש אחד בן יומיים

רצופים

 

 

מחיר:
 190 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

 

 

 

 
אינו מוכר לצרכי גמול 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=22&cdate=2298
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=22&cdate=2298


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


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

 

 

 

הקורס מוכר לגמול השתלמות

מבנה מערכת המשפט

סמכויות בית הדין לעבודה

קדם משפט

כתבי בית דין

בקשות וטענות סף

אופן הייצוג בבית הדין לעבודה

קורס המעניק הצצה אל עולם הטוענים בבית הדין לעבודה ומשלב

סימולציות ומשחקי תפקידים המתבססים על החומר הנלמד. המשתלמים

יתנסו בכתיבת כתב תביעה וכתב הגנה, ידברו על דיון והוכחות ועל אופן

הייצוג בבית הדין לעבודה.

 

מנושאי הקורס:

להרשמה לחץ/י כאן

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

תאריכים:

מפגש ראשון  13-15/07/21

מפגש שני     26-27/07/21

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=40&cdate=2294
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=40&cdate=2294


תפיסת תפקיד חבר ועד עובדים

מקורות הכח שלנו

קבלת החלטות

שינוי חברתי

ניהול ממשקים

קונפליקטים ותקשורת

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.

 

מנושאי הקורס:

להרשמה לחץ/י כאן

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

תאריכים:

מפגש ראשון  19-20/07/21

מפגש שני     02-04/08/21

מוכר לגמול

השתלמות

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

 

 

 

הקורס 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=15&cdate=2300
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=15&cdate=2300


יסודות הבוררות

הבורר

ניהול הליך הבוררות

פסק הבורר, הנמקת פסק

הליכי קבלת החלטות

סוגיות בבוררות

ערעור על החלטת הבורר, האם ניתן?

בוררות היא שיטה ליישוב סכסוכים, בה הבורר - צד שלישי אובייקטיבי,

אשר נבחר על ידי הצדדים - הוא המכריע בסכסוך. בוררות התפתחה

בשנים האחרונות כאלטרנטיבה נוספת לבתי המשפט בכל הקשור ליישוב

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. 

 

מנושאי הקורס:

להרשמה לחץ/י כאן

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

תאריכים:

מפגש ראשון  01-03/08/21

מפגש שני     15-16/08/21

מוכר לגמול

השתלמות

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

 

 

 

 

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו

 ב-3 נקודות זכות, 

במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

הקורס 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=25&cdate=2304
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=25&cdate=2304


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.

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.il עד 10 ימים לפני פתיחת הסדנה.

להרשמה לחץ/י כאן

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

תאריכים:

04-05/08/21

היקף: 
16 שעות, מפגש אחד בן יומיים

רצופים

 

 

מחיר:
 190 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

 

 

 

 
אינו מוכר לצרכי גמול 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=8&cdate=2308
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=8&cdate=2308


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

השתלמות המזמינה את חברי הוועד ובעיקר את הגזברים להיכנס אל עולם

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:

 

תמיד כדאי להתעדכן ולרענן את הזיכרון

ההשתלמות מיועדת לכל ועדי העובדים ותיקים וחדשים

היקף: 
16 שעות, מפגש אחד בן יומיים

רצופים

 

 

מחיר:
 190 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

 

 

 

 

להרשמה לחץ/י כאן

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

תאריכים:

08-09/08/21

אינו מוכר לצרכי גמול 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=7&cdate=2358
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=7&cdate=2358

