
חוברת
קורסים
יוני 2022  - אפריל 



תאריכים:
יום שני 25/4/22

יום שני 2/5/22
יום שני 9/5/22

יום שני 16/5/22
יום שני 23/5/22
יום שני 30/5/22

יום שני 6/6/22
יום שני 13/6/22
יום שני 20/6/22
יום שני 27/6/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

מחיר:
ללא עלות לחבר ועד עובדים 

ולמזכיר איגוד מקצועי
מותנה בהרשמה מראש

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

קבוצה להתפתחות וצמיחה אישיתקבוצה להתפתחות וצמיחה אישית

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בקבוצה העוסקת בהתפתחות

ובצמיחה אישית בתוך תהליך דינמי. דרך התהליך נלמד לשאול

שאלות, לחקור ולחפש- ואת התשובות נמצא- כל אחד בקצב שלו.

נחלוק מניסיוננו, נכיר טכניקות חיבור וביטוי עצמי ונתנסה בעבודה

בשילוב כלים מגוונים ומעניינים. נדבר על פוטנציאל לפתיחות

מחשבתית ומנטלית שטבוע בכולנו, על שדונים ועל צמיחה. הכל

בקבוצה אינטימית וקטנה.

היקף: 
40 שעות, 10 מפגשים 

בשעות 17:00-20:15

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=152&cdate=2769
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=152&cdate=2769


תאריכים:
להרשמה לחץ/י כאן27-28/04/22

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

בערב:
פעילות גיבוש

מחיר:
 190 ש"ח, לחבר ועד עובדים 

ולמזכיר איגוד מקצועי

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

השתלמות לגזברים בוועדהשתלמות לגזברים בוועד
בואו להתרענן בנושא ניהול כספי ועד העובדיםבואו להתרענן בנושא ניהול כספי ועד העובדים

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

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=2640
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=7&cdate=2640


תאריכים:
מפגש ראשון  10-12/05/22
מפגש שני      01-02/06/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

תואר בחינוך וחברה ומנהל עסקים 
ב-3 נקודות זכות 

הקורס 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

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

מוכר לגמול

השתלמות

ון פ. קנדי ון פ. קנדי"לעולם אין לנהל משא ומתן מתוך פחד. מצד שני, לעולם אין לפחד לשאת ולתת" - ג' "לעולם אין לנהל משא ומתן מתוך פחד. מצד שני, לעולם אין לפחד לשאת ולתת" - ג'

קורס ניהול משא ומתןקורס ניהול משא ומתן

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:

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=2789
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=12&cdate=2789


תאריכים:
מפגש ראשון  15-17/05/22
מפגש שני     07-08/06/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

מחיר:
 300 ש"ח, לחבר ועד עובדים 

ולמזכיר איגוד מקצועי

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

קורס יחסי עבודה ודיני עבודהקורס יחסי עבודה ודיני עבודה

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

תחום דיני העבודה עוסק במערכת החובות והזכויות של העובדים

והמעסיקים מכוח החוק, הסכמים קיבוציים והסכמים אישיים, וכן

נשען רבות על פסיקות בתי הדין לעבודה. מדובר בתחום דינאמי

ומורכב, עתיר פסיקה וחקיקה המתעדכנת חדשות לבקרים. הבנה

ובקיאות בתחום זה הינן אבני היסוד של פעילותו התקינה של כל

חבר ועד עובדים ומזכיר איגוד מקצועי.

 

מנושאי הקורס:

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

תואר במנהל עסקים ב-2 נקודות זכות 
תואר בחינוך וחברה ב-3 נקודות זכות

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=10&cdate=2642
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=10&cdate=2642


תאריכים:
מפגש ראשון  15-17/05/22

מפגש שני     31/5-01/06/22
להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס 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

מוכר לגמול

השתלמות

קורס גישור בסיסיקורס גישור בסיסי

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 

הגישור הינו כלי אפקטיבי מבוקש ליישוב סכסוכים וניהול משא ומתן

בין שני צדדים חלוקים. באמצעות המגשר (צד שלישי ניטראלי),

מגיעים שני הצדדים בסופו של התהליך למציאת פתרונות מוסכמים. 

 

מנושאי הקורס:

 

במהלך הקורס יעברו המשתלמים שיעורים עיוניים ומעשיים, הכוללים

הרצאות 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, בכפוף לקריטריונים הקבועים בתקנות בתי המשפט.

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונומוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-במסגרת ההכרה ב-3030 נקודות זכות לתואר נקודות זכות לתואר  

תואר במנהל עסקים ב-תואר במנהל עסקים ב-22 נקודות זכות נקודות זכות  
תואר בחינוך וחברה ב-תואר בחינוך וחברה ב-33 נקודות זכות נקודות זכות

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=9&cdate=2646
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=9&cdate=2646


תאריכים:
מפגש ראשון  25-26/05/22
מפגש שני     12-14/06/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

הקורס 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

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

מוכר לגמול

השתלמות

קורס מערך הביטוח הפנסיוניקורס מערך הביטוח הפנסיוני
"עבודה זה מה שאתה עושה כדי שיום אחד לא תצטרך לעשות את זה יותר" - אלפרד פולגר"עבודה זה מה שאתה עושה כדי שיום אחד לא תצטרך לעשות את זה יותר" - אלפרד פולגר

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

הקורס יעניק ידע חיסכון יצטרך להספיק לשנות חיים רבות יותר.

מקיף, מסודר ומאורגן בתחום הביטוח הפנסיוני, ויסייע להתנהל

בעולם הסבוך והדינאמי של המערך הפנסיוני, המהווה חלק בלתי

נפרד מתנאי ההעסקה של העובדים.

 

מנושאי הקורס:

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונומוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-במסגרת ההכרה ב-3030 נקודות זכות לתואר נקודות זכות לתואר  

תואר בחינוך וחברה ומנהל עסקיםתואר בחינוך וחברה ומנהל עסקים  
ב-ב-33 נקודות זכות נקודות זכות  

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=2668
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=1&cdate=2668


תאריכים:
מפגש ראשון  29-30/05/22
מפגש שני       14-16/06/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-30 נקודות זכות לתואר 

תואר במנהל עסקים ב-2 נקודות זכות 
תואר בחינוך וחברה ב-3 נקודות זכות

הקורס 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

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

מוכר לגמול

השתלמות

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

קורס מנהיגות ועדי עובדיםקורס מנהיגות ועדי עובדים

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:

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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/
http://peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=6&cdate=2746
http://peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=6&cdate=2746


ועדות בדירקטוריון

עדכונים בנושא מבנה השוק הפנסיוני

הביקורת הפנימית בתאגיד, מבקר פנים וועדת ביקורת

דגשים לדירקטור בדוחות כספיים

אחריות הדירקטור בדיני מס

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:

 

הקורס מומלץ גם לדירקטורים מכהנים

תנאי סף: למסיימי קורס הכשרת דירקטורים

תאריכים:
מפגש ראשון  29-31/05/22
מפגש שני      15-16/06/22

להרשמה לחץ/י כאן

קורס דירקטורים בכירקורס דירקטורים בכיר

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

בערב:
פעילות גיבוש

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונומוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-במסגרת ההכרה ב-3030 נקודות זכות לתואר נקודות זכות לתואר  

תואר במנהל עסקים ב-תואר במנהל עסקים ב-22 נקודות זכות נקודות זכות  

הקורס 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

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

מוכר לגמול

השתלמות

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=29&cdate=2650
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=29&cdate=2650


תאריכים:
להרשמה לחץ/י כאןמפגש אחד 01/06/22 

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

אירוח:
כיבוד בוקר וארוחת צהריים

יום עיון תקשורת - שימוש בקלפיםיום עיון תקשורת - שימוש בקלפים

המכון הבינלאומי למנהיגות" בשיתוף "שונרא כישורי חשיבה וניהול"

מזמינים אתכם לסדנה ייחודית.

בסדנה תקבלו כלים משמעותיים בפיתוח תקשורת, ברתימה וכלים

בפרופיילינג - זיהוי הצד השני

הסדנה תשלב את קלפי שונרא, שהופכים כל תקשורת, עם

העובדים ועם ההנהלה, לברורה ויעילה יותר.

היקף: 
מפגש חד יומי

מחיר:
 100 ש"ח, לחבר ועד עובדים 

ולמזכיר איגוד מקצועי

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

מתנה לכל משתתף

מתנה לכל משתתף!!
ערכת קלפים ששוויה 220 ש"ח, לשימוש

במצבים שונים בעבודה, החל ממחלוקת ועד
גיבוש חברתי.

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=119&cdate=2654
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=119&cdate=2654


תאריכים:
מפגש ראשון  07-09/06/22
מפגש שני      03-04/07/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונומוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-במסגרת ההכרה ב-3030 נקודות זכות לתואר נקודות זכות לתואר  

תואר במנהל עסקים ב-תואר במנהל עסקים ב-33 נקודות זכות נקודות זכות  

הקורס 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

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

קורס הכשרת דירקטוריםקורס הכשרת דירקטורים
"חשיבות הקורס היא בכך שאני יודע איך מתנהלת הנהלה...""חשיבות הקורס היא בכך שאני יודע איך מתנהלת הנהלה..."

הממשל התאגידי 
חובות וזכויות הדירקטוריון

יחסים פיננסיים
אתיקה

תפקיד היועצים
אחריות פלילית של הדירקטורים ונושאי משרה

התנהלות הדירקטור וישיבת הדירקטוריון
ועדת ביקורת וועדת מאזן
חוק ני"ע והנפקות לציבור

שוק ההון והייחודיות של שוק ההון בישראל מקרוב.

קורס הכשרת דירקטורים של המכון הבינלאומי למנהיגות מכשיר את
המועמדים לתפקידי הדירקטור לקראת האתגרים החדשים העומדים
בפניהם במסגרת תפקיד זה. הקורס מעניק כלים ומיומנויות לתפקוד

במערך הניהולי בארגון.
 

מנושאי הקורס:

 

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.

מוכר לגמול

השתלמות

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=11&cdate=2672
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=11&cdate=2672


תאריכים:
מפגש ראשון  12-14/06/22
מפגש שני      05-06/07/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונומוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-במסגרת ההכרה ב-3030 נקודות זכות לתואר נקודות זכות לתואר  

תואר בחינוך וחברה ומנהל עסקיםתואר בחינוך וחברה ומנהל עסקים    
ב-ב-33 נקודות זכות נקודות זכות  

הקורס 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

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

מוכר לגמול

השתלמות

קורס בוררותקורס בוררות
חשוב להכיר היטב את הליך הבוררות על מנת להחליט האם הוא הנתיב הנכון לפתרון סכסוך.חשוב להכיר היטב את הליך הבוררות על מנת להחליט האם הוא הנתיב הנכון לפתרון סכסוך.

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:

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=2676
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=25&cdate=2676


תאריכים:
מפגש ראשון  19-21/06/22
מפגש שני      10-11/07/22

להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

מחיר:
 350 ש"ח, לחבר ועד עובדים 

ולמזכיר איגוד מקצועי

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

"האינטרנט הוא כמו העולם, רק בלי לראות את הפנים של האנשים." ביל גייטס"האינטרנט הוא כמו העולם, רק בלי לראות את הפנים של האנשים." ביל גייטס

קורס שיווק דיגיטלי וניהול מדיה חברתיתקורס שיווק דיגיטלי וניהול מדיה חברתית

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:

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונומוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-במסגרת ההכרה ב-3030 נקודות זכות לתואר נקודות זכות לתואר  

תואר בחינוך וחברה ומנהל עסקיםתואר בחינוך וחברה ומנהל עסקים  
ב-ב-33 נקודות זכות נקודות זכות  

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

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=2656
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=36&cdate=2656


להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

מחיר:
 350 ש"ח, לחבר ועד עובדים 

ולמזכיר איגוד מקצועי

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

קורס מיזוגים ורכישותקורס מיזוגים ורכישות

היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

תאריכים:
מפגש ראשון  21-23/06/22
מפגש שני       12-13/07/22

דיני חברות ותאגידים
תכלית החברה- למי צריך לדאוג

סוגי מיזוגים ורכישות
מיזוג וסגירת יחידות במגזר הציבורי

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

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

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:

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

קורס חדשקורס חדש

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=122&cdate=2660
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=122&cdate=2660


להרשמה לחץ/י כאן

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

בערב:
פעילות גיבוש

מחיר:
 300 ש"ח, לחבר ועד עובדים 

ולמזכיר איגוד מקצועי

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

קורס גישור מתקדם ביחסי עבודהקורס גישור מתקדם ביחסי עבודה

היקף: 
40 שעות, 8 שעות לימוד ביום

2 מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

תאריכים:
מפגש ראשון  26-28/06/22
מפגש שני       18-19/07/22

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:

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה" - הנרי פורד"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה" - הנרי פורד

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונומוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב-במסגרת ההכרה ב-3030 נקודות זכות לתואר נקודות זכות לתואר  

תואר בחינוך וחברה ב-תואר בחינוך וחברה ב-33 נקודות זכות נקודות זכות  

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=24&cdate=2664
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=24&cdate=2664

