חוברת
קורסים
אוקטובר  -דצמבר
2021

קורס מיזוגים ורכישות

קורס חדש

שנן מספר דרכים להצמיח חברה .אחת הדרכים המהירות לכך היא רכישה של

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

חברה אחרת .על ידי רכישה של חברת הפצה ,לדוגמה ,יכולה החברה הרוכשת
להתקרב לצרכן .ע"י רכישת חברה שמספקת חומרי גלם -ניתן לחזק את
התשתיות .חברה שמעוניינת להרחיב את סל המוצרים שלה יכולה לעשות זאת
בזריזות על ידי כך שהיא רוכשת חברה שמייצרת קו מוצרים מבוקש.
תהליך המיזוג והרכישה של חברה הינו תהליך בו מועברת שליטה מחברה אחת

מחיר:
 350ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

לאחרת ויצירת יחידה עסקית אחת .הדבר מוביל ,בפעמים רבות ,לשינויים מבניים
בשתי החברות .נשמע טוב והגיוני אך מה המשמעות עבור העובדים בשתי
החברות? האם נושא המיזוגים מתייחס גם לעובדי מדינה או שהללו "מחוסנים"?
בקורס חשוב זה לוועדי העובדים נדון בשאלות האלה ובאחרות ,נבין את המעמד
המשפטי של החברה הנרכשת ובעיקר נקבל כלים להגנה על העובדים מפני
פגיעה בהם.

מנושאי הקורס:

דיני חברות ותאגידים

תכלית החברה -למי צריך לדאוג
סוגי מיזוגים ורכישות
מיזוג וסגירת יחידות במגזר הציבורי

בערב:
פעילות גיבוש

אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות

השלכת מיזוג ,פיצול ורכישה על העובדים
יחסי עבודה קיבוציים בעת שינויים מבניים – החובה לנהל מו"מ

תאריכים:
מפגש ראשון 12-13/10/21
24-26/10/21
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס הכשרת דירקטורים

"חשיבות הקורס היא בכך שאני יודע איך מתנהלת הנהלה"...

קורס הכשרת דירקטורים של המכון הבינלאומי למנהיגות מכשיר את המועמדים

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

לתפקידי הדירקטור לקראת האתגרים החדשים העומדים בפניהם במסגרת
תפקיד זה .הקורס מעניק כלים ומיומנויות לתפקוד במערך הניהולי בארגון.

מנושאי הקורס:
מחיר:
 350ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

הממשל התאגידי

חובות וזכויות הדירקטוריון
יחסים פיננסיים

מוכר לגמול
השתלמות

אתיקה
תפקיד היועצים

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

אחריות פלילית של הדירקטורים ונושאי משרה
התנהלות הדירקטור וישיבת הדירקטוריון
ועדת ביקורת וועדת מאזן
חוק ני"ע והנפקות לציבור

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

שוק ההון והייחודיות של שוק ההון בישראל מקרוב.
התכנית מועברת באמצעות הרצאות פרונטאליות ומצגות ,דוגמאות עכשוויות
לפעילויות דירקטורים מחברות עסקיות וציבוריות בארץ ובעולם ותרגולים.

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 3-נקודות זכות

הקורס מומלץ לדירקטורים מכהנים ולבעלי ניסיון בניהול הרוצים להציג
מועמדות לדירקטוריון ולאלו המעוניינים להכיר את עבודת הדירקטוריון מקרוב.

תאריכים:
מפגש ראשון 13-14/10/21
31/10-2/11/21
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

סדנת אומנות הדיבור ועמידה מול קהל
השכנוע הוא אמנות

בהדרך בה אני מעביר את המסר תקבע האם אוכל לסחוף אחרי מאזינים
היקף:
 16שעות ,מפגש אחד בן יומיים
רצופים

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

מחיר:
 190ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

באמצעים שונים

מנושאי הסדנה:
מבנה הטיעון הנכון וכיצד לפתח טיעון תחת לחץ

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

אימת הקהל -איך מתמודדים
פרזנטציה ושימוש בעזרים
תקשורת בינאישית ובלתי מילולית בהופעה מול קהל
הצגת נושא -מבנה נכון בהצגת טיעון

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

כללים ליצירת גשר לקהל
הכל בקול

בערב:
פעילות גיבוש

תאריכים:
17-18/10/21

אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס מנטורים

קורס חדש

מנטורינג היא מילה נרדפת ל'חניכה' -תהליך שבו אדם מנוסה )המנטור(,
היקף:
מפגש אחד
בן שלושה ימים רצופים

מייעץ מניסיונו מועניק ליווי ותמיכה לאדם הפחות מנוסה )המנטי(.
מטרת תהליך המנטורינג היא להעצים את הפחות מנוסים על ידי בעלי
הניסיון שיוכלו ללוות ולהעניק מניסיונם.
אנחנו במכון חרטנו על דגלנו להוות בית לוועדי העובדים ונקיים תכנית

מחיר:
 250ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

מנטורינג שמטרתה להכשיר מנטורים מקרב חברי הוועד אשר ילוו ויחנכו
חברי ועד אשר עושים את צעדיהם הראשונים בתפקידם.
משך הקורס הבסיסי –  21שעות ,בהמשכו תתקיים תכנית פרקטיקום.

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

דרישות קדם -ותק של מינימום  5שנים בתפקיד ועד עובדים  /ותק של
מינימום  3שנים בתפקיד יו"ר ועד עובדים
מרצה -הקורס יתקיים על ידי טל ישראלי גל ,יועצת ארגונית ,מנטורית
ומכשירת מנטורים

בערב:
פעילות גיבוש

תאריכים:
01-03/11/21

אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס גישור בסיסי

הגישור הינו כלי אפקטיבי מבוקש ליישוב סכסוכים וניהול משא ומתן בין שני

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

צדדים חלוקים .באמצעות המגשר )צד שלישי ניטראלי( ,מגיעים שני הצדדים
בסופו של התהליך למציאת פתרונות מוסכמים.

מנושאי הקורס:
מחיר:
 350ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

מהו משא ומתן
ניהול קונפליקטים
כניסה לגישור ,הבנת הסכסוך מיומנויות יצירת קשר

מוכר לגמול
השתלמות

חשיפת הסכסוך
המגשר כשותף בהליך ,חיפוש פתרונות

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

סוגיות בגישור
תרגול מעשי בסימולציות גישור בקבוצות קטנות
במהלך הקורס יעברו המשתלמים שיעורים עיוניים ומעשיים ,הכוללים הרצאות

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

וניתוחי אירועים.
הקורס מקנה תעודת 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,

בערב:

בכפוף לקריטריונים הקבועים בתקנות בתי המשפט.

פעילות גיבוש

הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 2-נקודות זכות
תואר בחברה וחינוך ב 3-נקודות זכות

תאריכים:
מפגש ראשון 07-09/11/21
מפגש שני 01-02/12/21

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

להרשמה לחץ/י כאן

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

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

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.

מחיר:
 300ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

מנושאי הקורס:
עקרונות המשא ומתן
שלבים בתכנון ובניהול משא ומתן

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

קבלת החלטות והשגת יעדים

מוכר לגמול
השתלמות

יציאה ממבוי סתום במשא ומתן
מעורבות רגשית במשא ומתן

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

אישיות וסגנון במו"מ

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 3-נקודות זכות
תואר בחברה וחינוך ב 3-נקודות זכות

תאריכים:
מפגש ראשון 14-16/11/21
07-08/12/21
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

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,
היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

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.

מחיר:
 350ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

מטרת הקורס  -להכיר למשתלם את עקרונות הבוררות ,לתת לו כלים
להבנת הליך הבוררות ,תוך התנסות חווייתית הלכה למעשה בסימולציות
של סכסוכים.

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

מוכר לגמול
השתלמות

הליכי קבלת החלטות

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 3-נקודות זכות
תואר בחברה וחינוך ב 3-נקודות זכות

סוגיות בבוררות
ערעור על החלטת הבורר ,האם ניתן?

תאריכים:
מפגש ראשון 23-25/11/21
12-13/12/21
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

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

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

מחיר:
 300ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

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
בירור משמעתי ושימוע :הגדרות והבדלים; נזיפה ,מכתב לתיק אישי
פורומים שיפוטיים ומעין שיפוטיים ביחסי עובד-מעסיק :מנגנונים

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

ליישוב סכסוכים
חוק בית הדין לעבודה :כללי – מבנה – סמכויות
אלמנטים בפתרון קונפליקטים

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

מוכר לגמול
השתלמות

בערב:
פעילות גיבוש

תאריכים:
מפגש ראשון 23-25/11/21
15-16/12/21
מפגש שני

הקורס מוכר לגמול השתלמות

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס דירקטורים בכיר

הקורס עוסק בהרחבת הידע וההתנסות ומתמקד בהיבטים משפטיים ובחשיפה

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

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

מחיר:
 350ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

השוק הפנסיוני ושוק ההון ,ביקורת פנימית ,ביקורת חיצונית ועוד.
הקורס מעמיק בתכנים שנלמדו בקורס הכשרת דירקטורים.

מנושאי הקורס:

ועדות בדירקטוריון

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

עדכונים בנושא מבנה השוק הפנסיוני
הביקורת הפנימית בתאגיד ,מבקר פנים וועדת ביקורת
דגשים לדירקטור בדוחות כספיים
אחריות הדירקטור בדיני מס

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

הקורס מומלץ גם לדירקטורים מכהנים

מוכר לגמול
השתלמות

תנאי סף :למסיימי קורס הכשרת דירקטורים

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 2-נקודות זכות

תאריכים:
מפגש ראשון 08-09/12/21
26-28/12/21
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס פרזנטציה ורטוריקה

"דמיון יישא אותנו לעיתים קרובות לעולמות שאף פעם לא היו ,אבל בלעדיו לא נגיע לשום מקום"
קרל סייגן

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

מחיר:
 300ש"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
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 2-נקודות זכות
תואר בחברה וחינוך ב 3-נקודות זכות

היכולת לעשות שימוש בשפה מורכבת מייחדת את בני האדם מבעלי חיים אחרים .אנו
מדברים על עבר ,הווה ויכולים לדמיין ,ליצור ולבנות את העתיד .המורכבות בתפקידו של
ועד העובדים היא ביצירת עתיד טוב יותר עבור העובדים .ועד עובדים טוב נמדד ביכולת
שלו לספק את הצרכים הקיימים של העובדים אך גם ביכולת לחזות את הבאות ולהניע את
העובדים ואת ההנהלות לעבר עתיד טוב יותר .ואכן הרטוריקה מתייחסת בדרך כלל אל
העתיד .אל הפוטנציאל .הפנייה לקהל מנסה לגייס לפעולה או להימנע מפעולה.
כלי העבודה המרכזי שעומד לרשות הוועד הוא השפה .איך נשכנע את ההנהלה ואת
העובדים ואיך נרתום אותם לטובת הרעיון שלנו? התשובה נעוצה ביכולת השכנוע שלנו.
הפילוסוף היווני אריסטו ,שחי לפני יותר מ  2,000שנה איגד את משנת השכנוע והעברת
המסר ובספרו הרטוריקה ,הגדיר את המושג כאומנות הנאום שתסייע לקבוע מהם
האמצעים הנאותים ביותר לשכנוע .ואכן השכנוע לא מתבסס רק על יכולת הדיבור מול
קהל רחב ,אלא גם בשיחה אישית פנים אל פנים וגם בכתב.
שימוש נכון ברטוריקה ייתן לנו את העוגן לארגן את מחשבותינו ויעניק להן משמעות
קונקרטית עבור עצמנו ועבור אחרים וכך נוכל לצאת לדרך ולהגשים את מטרותינו.
בקורס זה אנו נלמד את אמנות העברת המסר ואיגודו .על מנת לספק לוועדי העובדים
ארגז כלים מלא ,הקורס משלב את הרטוריקה עם אמנות הפרזנטציה -כיצד להגיש את
המסר וכיצד נגיש את עצמנו כדוברים.

מנושאי הקורס:

תפיסת תפקיד חבר ועד עובדים
מקורות הכח שלנו
קבלת החלטות
שינוי חברתי
ניהול ממשקים
קונפליקטים ותקשורת

תאריכים:
מפגש ראשון 19-21/12/21
02-03/01/22
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

השתלמות לגזברים בוועד
בואו להתרענן בנושא ניהול כספי ועד העובדים

השתלמות המזמינה את חברי הוועד ובעיקר את הגזברים להיכנס אל עולם
היקף:
 16שעות ,מפגש אחד בן יומיים
רצופים

מחיר:
 190ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

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:
כיצד בוחרים ממלאי תפקידים בוועד?
מהן הסמכויות ותחומי האחריות של הגזבר ,ועדת הכספים ,ועדת
ביקורת

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

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

בערב:

ההשתלמות מיועדת לכל ועדי העובדים ותיקים וחדשים

פעילות גיבוש

תאריכים:
21-22/12/21
אינו מוכר לצרכי גמול השתלמות

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

להרשמה לחץ/י כאן

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

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים
מחיר:
 350ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

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.

מנושאי הקורס:
חוק פנסיית חובה
שחקנים בשוק ,סוגי קופות

איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

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

מוכר לגמול
השתלמות

משיכות כדין עקב בעיות רפואיות ,ירידה בהכנסה

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 3-נקודות זכות
תואר בחברה וחינוך ב 3-נקודות זכות

תאריכים:
מפגש ראשון 21-23/12/21
02-03/01/22
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס מבוא לכלכלת ישראל

"יש צידוק חברתי ופסיכולוגי לאי-שוויון גדול בהכנסה וברכוש ,אך לא במידת הפערים הקיימים היום".
ג'ון מיינרד קיינס1935 ,

באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות?

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

מחיר:
 300ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי
איפה:
הקורס מתקיים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

מדיניות כלכלית היא תוצר של אידאולוגיה .נשאל מהי החברה בה נרצה לחיות ומהו
תפקיד המדינה במשק מודרני .הקורס מביא ראייה היסטורית לגישה הכלכלית של 'המדינה
שבדרך' שעוצבה במידה רבה על-ידי ההסתדרות ומאפשר התבוננות מעמיקה באתגרים
הכלכליים-חברתיים הניצבים מול המשק והחברה הישראליים כיום .עוד נדון בשאלה כיצד
יכולים קובעי המדיניות להתמודד עם האתגרים מתוך זווית הראייה המורכבת שלהם.

מנושאי הקורס:

ההסתדרות כגורם משמעותי במשק הישראלי מטרום המדינה ועד היום
המדינה הגדולה – המדינה הקטנה :תפקיד המדינה בעיצוב הכלכלה
הגישה הסוציאל-דמוקרטית והגישה הניאו-ליברלית
מהי מדינת רווחה והאם יש לה זכות קיום בימינו
גלובליזציה ,גבולות ההפרטה ומיקור החוץ

מוכר לגמול
השתלמות

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
ב 30-נקודות זכות לתואר
במסגרת ההכרה ב30-
תואר במנהל עסקים ב 2-נקודות זכות
תואר בחברה וחינוך ב 3-נקודות זכות

תאריכים:
מפגש ראשון 28-30/12/21
09-10/01/22
מפגש שני

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

להרשמה לחץ/י כאן

