
חוברת
קורסים
- ספטמבר 2022 יולי 



תאריכים:
מפגש ראשון  05-06/07/22
מפגש שני      24-26/07/22

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 נ"ז לתואר 

תואר בחינוך וחברה ומנהל עסקים  
ב-3 נ"ז 

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 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 לצורכי 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=2821
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=25&cdate=2821


תאריכים:
להרשמה לחץ/י כאן10-11/07/22

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

סדנת אומנות הדיבור ועמידה מול קהלסדנת אומנות הדיבור ועמידה מול קהל
השכנוע הוא אומנותהשכנוע הוא אומנות

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

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

 
מנושאי הסדנה:

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

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=22&cdate=2843
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=22&cdate=2843


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  12-13/07/22
מפגש שני      24-26/07/22

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=2825
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=122&cdate=2825


תאריכים:
מפגש ראשון  01-03/08/22
מפגש שני      14-15/08/22

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

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 חיסכון

הקורס יעניק ידע מקיף, יצטרך להספיק לשנות חיים רבות יותר.
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 אונו
במסגרת ההכרה ב-30 נ"ז לתואר 
תואר בחינוך וחברה ומנהל עסקים 

ב-3 נ"ז 

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=2817
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=1&cdate=2817


תאריכים:
מפגש ראשון  02-04/08/22

מפגש שני      14-15/08/22

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

ין שהוא כבר שם" - ריצ'ארד באך ין שהוא כבר שם" - ריצ'ארד באך"כדי להביא משהו אל חייך- דמי "כדי להביא משהו אל חייך- דמי

קורס אימון בסיסיקורס אימון בסיסי

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

קורס אימון בסיסי, 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
 

מנושאי הקורס:

 
הקורס אינו מכשיר מאמנים אישיים

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל

אינו מוכר לצורכי 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=4&cdate=2845
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=4&cdate=2845


תאריכים: 
להרשמה לחץ/י כאן08-09/08/22

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

סדנת סימולציות בדיני עבודה וסכסוכיםסדנת סימולציות בדיני עבודה וסכסוכים
מתי יצא לכם להתערב בתוכן הנלמד?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.
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.

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

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=8&cdate=2849
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=8&cdate=2849


תאריכים:
להרשמה לחץ/י כאןמפגש אחד 16/08/22 

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 AMIT@PEOPLES.ORG.IL 

אירוח:
כיבוד בוקר וארוחת צהריים

יום עיוןיום עיון    בנושא התעמרות בעבודהבנושא התעמרות בעבודה

הנתונים מראים כי אחד מתוך חמישה עובדים יפגע מהתעמרות
במקום עבודתו. התעמרות בעבודה היא נטייה להתנהג באופן

אגרסיבי כלפי עובד עמית או כפיף- שוב ושוב. התנהגות אגרסיבית
מסוג זה יכולה להיות מילולית או לא מילולית ויכולה להתבטא

בדרכים שונות כמו צעקות, האשמות שווא, מתן משימות משפילות
ועוד.

הצלקות הנפשיות של ההתעמרות נשארות לאורך זמן ומשפיעות על
תפקוד העובד בארגון וגם מחוצה לו, כשהעובד מרגיש מאוים

ומבוזה. 
 

אחת ממשימות ועד העובדים היא להגן על העובד גם מפני התופעה
הפסולה של ההתעמרות.

ביום העיון נכיר את תופעת ההתעמרות בעבודה ונדון על היקפיה,
מאפייניה והשפעותיה השליליות על העובד ועל הארגון.

בישראל טרם נחקק חוק המגן על עובדים מפני פגיעה זו ואנו נדון
בדרכים בהן ניתן לטפל בתופעה גם ללא חוק מסדיר

נשאל וננסה להשיב על השאלה מהו תפקיד ועד העובדים במניעת
תופעת ההתעמרות והובלת התרבות בארגון לכיוון תרבות ניהולית

תקינה

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

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=117&cdate=2851
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=117&cdate=2851


תאריכים:
מפגש ראשון  06-08/09/22
מפגש שני      23-24/10/22

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 נ"ז לתואר 
תואר בחינוך וחברה ומנהל עסקים 

ב-3 נ"ז 

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

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

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 התאורטית והן המעשית. חבר ועד נדרש

למיומנויות ניהול מו"מ כחלק אינטגרלי 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=2863
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=12&cdate=2863


תאריכים:
מפגש ראשון  11-13/09/22
מפגש שני     19-20/09/22

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

. כולנו מבוטחים. . . , ביטוח בריאות, ביטוח משלים, ביטוח פרטי . ביטוח לאומי . . כולנו מבוטחים.כולנו מבוטחים. . . , ביטוח בריאות, ביטוח משלים, ביטוח פרטי . ביטוח לאומי . כולנו מבוטחים.

קורס מימוש זכויות בביטוחי בריאותקורס מימוש זכויות בביטוחי בריאות

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

אינו מוכר לצורכי גמול 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=3&cdate=2853
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=3&cdate=2853


תאריכים:
מפגש ראשון  13-15/09/22
מפגש שני     23-24/10/22

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 נ"ז לתואר 

תואר במנהל עסקים ב-2 נ"ז 
תואר בחינוך וחברה ב-3 נ"ז

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

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

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/
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=6&cdate=2879
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=6&cdate=2879


תאריכים:
18-19/09/22

להרשמה לחץ/י כאן

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 בניהול כספי הוועדהשתלמות בניהול כספי הוועד
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 להכיר את תחום ניהול הכספים
וקופת הוועד. 

בהשתלמות יושם דגש על אחריות הוועד בשמירה על טוהר המידות
וסדרי מנהל תקין על-פי הוראות 

המדריך לניהול כספי ועד העובדים ותקנון ועדי עובדים של
ההסתדרות אליהם מחויבים כל הוועדים 

מורשה חתימה או גזבר בוועד? חשוב מאוד שגם אתם תגיעו!
בהשתלמות נפגוש את נציג הביקורת של ההסתדרות

 
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=2900
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=7&cdate=2900


תאריך:
להרשמה לחץ/י כאןמפגש אחד 20/09/22 

צור קשר: עמית מרדכי 054-2209894
 AMIT@PEOPLES.ORG.IL 

אירוח:
כיבוד בוקר וארוחת צהריים

יום עיון בנושא הטרדה מיניתיום עיון בנושא הטרדה מינית

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

בדרך משעשעת נדון בנושא רציני - הטרדה מינית
מהי הטרדה מינית? מתי מחמאה הופכת להטרדה

ועוד

נדבר מהי הטרדה מינית בלשון החוק? כיצד נוכל
להתמודד עם התופעה?

ומה מקומו של חבר ועד העובדים בסוגיה.

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=54&cdate=2857
https://www.peoples.org.il/index.php?pid=65&cid=54&cdate=2857

