חוברת
קורסים
ספטמבר-נובמבר 2022

קורס מימוש זכויות בביטוחי בריאות
כולנו מבוטחים ...ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ,ביטוח משלים ,ביטוח פרטי ...כולנו מבוטחים.

קורס ייחודי וראשון מסוגו ,המקיף את כל נושאי הביטוח  -החל
מביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה ,דרך

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

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

תאונות עבודה ,אובדן כושר עבודה וסוגי כיסויים ועד למאפיינים
משפטיים ומעשיים בניהול הליכים משפטיים נגד מבטח ,ניהול נכון
של תביעת ביטוח ועוד.
מנושאי הקורס:
חוקי ביטוח :לאומי ,בריאות ,זכויות החולה
נכויות ,תאונות ומחלות
אבדן כושר עבודה

איפה:

סיעוד

במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
מרצים מטעמו של :ד"ר אודי פרישמן לשעבר סגן מנהל בית החולים
אסותא ,בעל ניסיון רב בתחום ניהול סיכוני חיים וביטוחי בריאות

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

ומימוש זכויות רפואיות

בערב:
פעילות גיבוש

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

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

19-20/09/22

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

להרשמה לחץ/י כאן

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

הקורס מקיף את תחומי העיסוק השונים של נציגי העובדים ,ומעניק
היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

להם ידע מקצועי וכלים בסיסיים והכרחיים לביצוע עבודתם
השוטפת כחברי ועדים.
הקורס מעניק חוויה וידע מקצועי בנושאי מנהיגות .הקורס כולל
אלמנטים של העצמה אישית.

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

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

מנושאי הקורס:
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

בערב:
פעילות גיבוש

תאריכים:
הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו

מפגש ראשון 13-15/09/22
מפגש שני

23-24/10/22

במסגרת ההכרה ב 30-נ"ז לתואר
תואר במנהל עסקים ב 2-נ"ז
תואר בחינוך וחברה ב 3-נ"ז

צור קשר :עמית מרדכי 054-2209894
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להרשמה לחץ/י כאן

השתלמות בניהול כספי הוועד
בואו להתרענן בנושא ניהול כספי ועד העובדים

היקף:
 16שעות ,מפגש אחד בן יומיים
רצופים

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

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

בערב:
פעילות גיבוש

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

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:
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
תמיד כדאי להתעדכן ולרענן את הזיכרון
ההשתלמות מיועדת לכל ועדי העובדים ותיקים וחדשים

תאריכים:
18-19/09/22

צור קשר :עמית מרדכי 054-2209894
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להרשמה לחץ/י כאן

יום עיון בנושא הטרדה מינית

תפקידם של חברי ועד העובדים מתרחב וכולל,
היקף:
מפגש חד יומי

מעבר לתנאי השכר ,גם את האווירה התרבותית
הארגונית.
חשוב שכל עובד ועובדת יחושו בטחון ואווירה
תומכת וטובה במקום העבודה.

מחיר:
 100ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

נושא ההטרדה המינית במקומות העבודה הוא
נושא שאין להתעלם ממנו .הוא קיים וכואב.
איך מתמודדים עם הסוגיה הכואבת וכיצד יכול

איפה:

הוועד לרתום את הארגון להתמודדות עם הנושא?

במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

בדרך המשלבת הומור נעסוק בנושא רציני אז מה
יהיה? הרצאה ,סדנה והצגה

אירוח:
כיבוד בוקר וארוחת צהריים

תאריך:
אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

מפגש אחד 21/09/22

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

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

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל
אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף
בערב:
פעילות גיבוש

אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

היכולת לעשות שימוש בשפה מורכבת מייחדת את בני האדם .אנו
מדברים על עבר ,הווה ויכולים לדמיין ,ליצור ולבנות את העתיד.
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 .כלי העבודה המרכזי שעומד לרשות
הוועד הוא השפה.
ואכן הרטוריקה מתייחסת בדרך כלל אל העתיד .אל הפוטנציאל.
הפנייה לקהל מנסה לגייס לפעולה או להימנע מפעולה.
איך נשכנע את ההנהלה ואת העובדים ואיך נרתום אותם לטובת
הרעיון שלנו? התשובה נעוצה ביכולת השכנוע שלנו.
מנושאי הקורס:
רטוריקה -אמנות הדיבור בפני קהל :מהי למה ולמי היא נחוצה
השימוש של ועדי העובדים בכלי הרטוריקה
מהי טענה ומהו טיעון ,הפרכת טיעונים
מבנה טיעונים מסודר
פרזנטציה ועמידה מול קהל :קול  -זה הכול ,שפת גוף ככלי
להעברת מסרים
טכניקות להתמודדות עם התנגדויות ושאלות עויינות
ההסתדרות והעברת מסר שכנועי :איך עושים את זה בפועל
קוד לבוש ,הופעה ייצוגית והתאמת הלבוש לאירוע

תאריכים:
מפגש ראשון 19-20/10/22

מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב 30-נ"ז לתואר
תואר במנהל עסקים ב" 2-ז
תואר בחינוך וחברה ב 3-נ"ז

מפגש שני

15-17/11/22

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"...

מוכר לגמול
השתלמות

היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום

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.

 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

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

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

בערב:
פעילות גיבוש

מנושאי הקורס:
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.
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.

תאריכים:
הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב 30-נ"ז לתואר
תואר במנהל עסקים ב 3-נ"ז

מפגש ראשון 30-31/10/22
מפגש שני

13-15/11/22

צור קשר :עמית מרדכי 054-2209894
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להרשמה לחץ/י כאן

קורס גישור בסיסי

מוכר לגמול
השתלמות

הגישור הנו כלי אפקטיבי מבוקש ליישוב סכסוכים וניהול משא ומתן בין שני
היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים
מחיר:
 350ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

צדדים חלוקים .באמצעות המגשר (צד שלישי ניטרלי) ,מגיעים שני הצדדים
בסופו של התהליך למציאת פתרונות מוסכמים.
מנושאי הקורס:
מהו משא ומתן
ניהול קונפליקטים
כניסה לגישור ,הבנת הסכסוך מיומנויות יצירת קשר
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.

בערב:
פעילות גיבוש
הקורס מוכר לגמול השתלמות
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

בוגרי הקורס יוכלו לפנות להנהלת בתי המשפט כדי להציע את עצמם
כמגשרים ,בכפוף לקריטריונים הקבועים בתקנות בתי המשפט.

תאריכים:
מפגש ראשון 30-31/10/22
מפגש שני

13-15/11/22

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

להרשמה לחץ/י כאן

השתלמות חוזים ומכרזים

השתלמות חדשה
לא אחת נפגשים ועדי עובדים עם הצורך לעבוד עם ספקים .כל התקשרות עם
היקף:
 24שעות 8 ,שעות לימוד ביום
מפגש בן שלושה ימים

ספק מחייבת קיום הסכם ולעיתים יש צורך במכרז מקדים .הבנה מעמיקה
בתחום דיני החוזים והמכרזים תסייע ,מצד אחד ,למצות את הזכויות החוקיות
ומצד שני לקבל החלטות שקולות שיקטינו סיכונים לחוסר שביעות רצון או

מחיר:

לתביעות משפטיות.

 250ש"ח ,לחבר ועד עובדים
ולמזכיר איגוד מקצועי

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

בעולמנו המורכב חשוב שנדע מתי נידרש למכרז ונכיר את תהליכי המכרז.

בהשתלמות בת שלושה ימים נכיר את נושא דיני חוזים ומכרזים ,מהי התקשרות
חוזית ומהו הליך מכרז .נקיים תרגול וסימולציות ונדון בדוגמאות ותאורי מקרה.

אירוח:
בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

בערב:
פעילות גיבוש

תאריכים:
אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

מפגש אחד22-24/11/22 :

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס דירקטורים בכיר

מוכר לגמול
השתלמות

הקורס עוסק בהרחבת הידע וההתנסות ומתמקד בהיבטים

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

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

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

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

בערב:
פעילות גיבוש

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

מנושאי הקורס:
ועדות בדירקטוריון
עדכונים בנושא מבנה השוק הפנסיוני
הביקורת הפנימית בתאגיד ,מבקר פנים וועדת ביקורת

דגשים לדירקטור בדוחות כספיים
אחריות הדירקטור בדיני מס
הקורס מומלץ גם לדירקטורים מכהנים

תנאי סף :למסיימי קורס הכשרת דירקטורים

תאריכים:
הקורס מוכר לגמול השתלמות
מוכר על-ידי הקריה האקדמית אונו
במסגרת ההכרה ב 30-נ"ז לתואר
תואר במנהל עסקים ב 2-נ"ז

מפגש ראשון 27-29/11/22
מפגש שני

14-15/12/22

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

להרשמה לחץ/י כאן

קורס מרכיבי השכר וקריאת תלוש משכורת
נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" אלעזר בן ערך"

תלוש המשכורת מאגד את כל סעיפי התשלום והניכויים של העובד
היקף:
 40שעות 8 ,שעות לימוד ביום
 2מפגשים בני שלושה ימים ויומיים

הכרת תלוש השכר על כל מרכיביו חשובה מאוד לכל עובד ועובד ועל אחת
כמה וכמה למי שמייצג את העובדים
הקורס מסייע בהבנת כל מרכיבי השכר ואף מעבר לכך ,מציג את החוקים
הרלוונטיים

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

איפה:
במכון הבינלאומי למנהיגות ,בית ברל

מנושאי הקורס:
מושגי יסוד בתלוש השכר
מונחים בפקודת מס הכנסה
ביטוי לחוקי העבודה בתלוש המשכורת
גילומי שכר ושווי הכנסה

אירוח:

תיאומי מס וניכוי הוצאות

בתנאי פנסיון מלא וכיבוד נוסף

בערב:
פעילות גיבוש

תאריכים:
מפגש ראשון 29/11-1/12/22
אינו מוכר לצורכי גמול השתלמות

מפגש שני

14-15/12/22

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

להרשמה לחץ/י כאן

