לומדים .מתפתחים .מצליחים

קטלוג קורסים לקיץ 2022

עובדות ועובדים יקרים,
מכללת ארגון העובדים פועלת להעלאת רמת
ההשכלה וההכשרה המקצועית של עובדי ועובדות
העירייה והמרכז הרפואי ועורכת קורסים ,השתלמויות,
הכשרות ולימודים במטרה לפתח את המשאב האנושי
שלנו ולהעניק לכם/ן כלים ,ידע והעצמה לצמיחה
אישית בכל מעגלי החיים.
אנחנו שמחים להזמין אתכם/ן להירשם למגוון
הקורסים ומאחלים לכם/ן למידה פורייה ומהנה!

קישור להרשמה לקורסים
שלכם,
נאטלי אבנון
מנהלת מכללת ארגון העובדים

עו״ד רמי בן גל
יו”ר ארגון העובדים

תכנית קורסים במכללה לקיץ 2022
לימודי בוקר  -במכללת ארגון העובדים ,פומבדיתא 4

יום א׳

אחריות משפטית מנהלית ,אזרחית לעובדי
ציבור (עו”ד הגר אמר)מקצועי לדירוג המשפטנים
,המח"ר ולעוסקים בתחום
8:00-15:00 | 24.7.22-27.11.22
שני המפגשים הראשונים 8:00-15:45
100ש״ל ₪ 460
פיתוח מקצועי לסייעות –מזורז (ליאת אפללו)
לסייעות ועוזרות טיפוליות בלבד ,לה גרדיה 86
אשכול פיס
 40 .8:00-15:00 | 24.7.22-31.7.22ש״ל ₪ 100

יום ב׳

תקשורת בינאישית -מחיים של הרשאה
לחיים של השראה (אלינור סלע)
מקצועי לדירוג המנהלי
 40 .8:00-15:00 | 27.6.22-1.8.22ש״ל ₪ 150
פיתוח מקצועי לסייעות –מזורז (ליאת
אפללו) לסייעות ועוזרות טיפוליות בלבד ,לה
גרדיה  86אשכול פיס
 40 .8:00-15:00 | 24.7.22-31.7.22ש״ל
₪ 100

יום ג׳

השלמת השכלה תיכונית  12ש"ל 600₪
8:00-15:30 | 6.9.22-8.23
פיתוח מקצועי לסייעות –מזורז (ליאת אפללו) לסייעות ועוזרות
טיפוליות בלבד ,לה גרדיה  86אשכול פיס
 40 .8:00-15:00 | 24.7.22-31.7.22ש״ל ₪ 100

יום ד׳

ניהול ידע בארגונים (שירית בן ישראל)
מקצועי לדירוג המח”ר ,ההנדסאים ,המהנדסים ולעוסקים בתחום
.8:00-15:00 | 20.7.22-9.11.22
שני המפגשים הראשונים  100 .8:00-15:45ש״ל ₪ 460
אתיקה בארגונים (משה סידי) מקצועי לדירוג המח"ר
 40 .8:00-15:45 | 27.7.22-31.8.22ש״ל ₪ 150
פיתוח מקצועי לסייעות –מזורז (ליאת אפללו) לסייעות ועוזרות
טיפוליות בלבד ,לה גרדיה  86אשכול פיס
 40 .8:00-15:00 | 24.7.22-31.7.22ש״ל ₪ 100

יום ה׳

ניהול זמן (טל שרב)
מקצועי לדירוג המח"ר
 40 .8:00-15:00 | 14.7.22-18.8.22ש״ל ₪ 150
כישורי חיים מנצחים +NLPלחץ ושחיקה (נעמה קוסטיקה)
 80 .8:00-15:00 | 21.7.22-27.10.22ש״ל 250₪
פיתוח מקצועי לסייעות –מזורז (ליאת אפללו) לסייעות
ועוזרות טיפוליות בלבד ,לה גרדיה  86אשכול פיס
 40 .8:00-15:00 | 24.7.22-31.7.22ש״ל ₪ 100

לימודי ערב  -בבניין מידטאון  -רחוב מנחם בגין  ,146ת"א

יום א׳

אומנות הפרזנטציה (ערן הדס)
 40 .16:00-19:15 | 14.8.22-13.11.22ש״ל ₪ 150
מבוא להתנהגות ארגונית (משה סידי)
מקצועי לדירוג המח"ר
 60 .16:00-19:15 | 14.8.22-18.12.22ש״ל ₪ 200

יום ב׳

ניהול איכות והבטחת איכות
(ד”ר אלכס וינשטיין)
מקצועי להנדסאים ,למהנדסים ,וללבורנטים
.16:00-19:15 | 1.8.22-27.2.23
 100ש״ל ₪ 460

יום ג׳

גישור (עו”ד ריקי פורת,אלימה שורפ)
מקצועי לדירוג המח"ר ,המשפטנים ,ולעו"ס | 2.8.22-6.12.22
 60 .16:00-19:15ש״ל ₪ 200

יום ד׳

ניהול ואימון מנטלי (רן צור)
 60 .16:00-19:15 | 3.8.22-30.11.22ש״ל ₪ 200

יום ה׳

מחשבים למתקדמים  -גיליון אלקטרוני (זהר סקס)
מקצועי לכל הדירוגים .16:00-19:15 | 4.8.22-3.11.22
 40ש״ל ₪ 150
בטחון וטרור (עופר נסים)
 40 .16:00-19:15 | 22.01.01-22.8.4ש״ל ₪ 150

לימודי ערב  -במכללת ארגון העובדים ,פומבדיתא 4

יום א׳

יסודות במקרקעין ונדל”ן
(עו"ד עינב זילברמן)
מוכר כמקצועי למהנדסים העוסקים בתחום
 60 .16:00-19:15 | 24.7.22-4.12.22ש״ל ₪ 200

יום ב׳

דמיון מודרך (ישי לניאדו ,רויטל לניאדו)
לעובדי חינוך בלבד!
.16:00-19:15 | 25.7.22-28.11.22
 60ש״ל ₪ 200
סדנאות להפגת מתחים  -רייקי1+2
(עינת ניר הוד שטמר)
.16:00-19:15 | 25.7.22-24.10.22
 40ש״ל ₪ 150

יום ג׳

תורת המשחקים (דדי שלוח)
 60 .16:00-19:15 | 26.7.22-29.11.22ש״ל ₪ 200
מבוא לכלכלה  -כלכלת משפחה (הדס חגי) משלמה ביפו ,שד'
ירושלים  40 .16:00-19:15 | 26.7.22-25.10.22 .110ש״ל ₪ 150
תקשורת בינאישית –תקשורת במשפחה (ליאת אפללו) מקצועי
לדירוג המנהלי
 40 .16:00-19:15 | 1.11.22-2.8.22ש״ל ₪ 150

יום ד׳

דיני משפחה (עו”ד הגר אמר)
מקצועי לעובדי החינוך ,המשפטנים ולעו"ס
 60 .16:00-19:15 | 13.7.22-9.11.22ש״ל ₪ 200
שוק ההון (בן דוניץ) .16:00-19:15 | 20.7.22-28.9.22
 40ש״ל ₪ 150

יום ה׳

קורס בוקר

תקשורת בינאישית
 40שעות |  6מפגשים
8:00 - 15:00 | 27.6.22 - 1.8.22
יום ב’ | מתקיים בארגון העובדים
״מחיים של הרשאה לחיים של השראה״
מטרת הקורס  -לחקור את עצמינו כאילו היינו דמות ראשית במחזה ,ולקבל
כלים פרקטיים לשינוי זווית הראייה על מערכות היחסים שלנו עם עצמנו
ועם הסובבים אותנו .להכיר באופן מעמיק את היסודות המרכיבים אותנו,
את הרצונות והמאווים הכמוסים שלנו ,את ההרגלים המיטיבים שלנו ,ואת
הדפוסים שחוסמים אותנו .במהלך הקורס נזמין את עצמנו להשתחרר
מהצורך לחכות לאישור חיצוני כדי לחיות חיים אותנטיים של הגשמה
השראה ושינוי.
קהל יעד  -כל עובד שרוצה לצאת למסע אישי ,להכיר את עצמו כפי שהוא
באמת ,ולעבור חוויה של פתיחת הלב והתודעה.
מוכר כמקצועי לדירוג המנהלי.
מרצה  -אלינור סלע  -שחקנית תסריטאית יוצרת מופע סטנד-אפ חד פעמי
בכתיבה אישית ,ומחברת הספר “מחיים של הרשאה לחיים של השראה”.
מתרגלת מדיטציה יוגה הורות וזוגיות.
נושאי לימוד:
השינוי כדבר הכי קבוע.
מצב התחלתי – דפוסים והיכולת לבחור.
רצון כללי ורצון פיזי ,התנועה בין תשוקה לסלידה.
סאבטקסט – כוחה של מילה ושל שתיקה.
המוות כמעורר לחיים וזיכרון חושי.
אומנות הדיווח והרחקה -להיות בתפקיד הצופה.
עבודה עם פרטנר.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצועי₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

ניהול זמן

 40שעות |  6מפגשים

8:00 - 15:00 | 14.7.22 - 18.8.22
יום ה’ | מתקיים בארגון העובדים
מטרת הקורס  -לקחת את החיים שאנחנו רוצים בחזרה .רוצים יותר זמן
להשקיע בעצמכם? יותר זמן להשתלט על דברים שקורים בעבודה ובבית.
מרגישים שהזמן “בורח” ואתם לא מספיקים לעשות יותר דברים למען
עצמכם? בקורס נלמד כלים שיסיעו לנו להכניס לחיים את מה שבאמת
אנחנו רוצים שיקרו בהם.
קהל יעד  -לכל עובד/ת שמרגיש/ה ששגרת היומיום לא מאפשרת להגשים
את המטרות החשובות באמת בחיים .לכל עובד/ת שמבינ/ה שיש לנו
אפשרות לנהל את החיים שלנו באיזון ,בשלווה ובשמחה בעזרת כלים
פשוטים המסייעים לנו לנהל את האנרגיה שלנו.
מוכר כמקצועי לדירוג המח”ר.
מרצה  -טל שרב  -יועצת ארגונית ומנחת קבוצות.
נושאי לימוד:
כלים לתכנון וארגון יעיל.
כלים לניהול אנרגיה.
התמודדות יעילה עם לחצים.
כלים מעולם המיינדפולנס.
התמודדות עם תופעת הדחיינות.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

קורס בוקר

 Nlpוכישורי
חיים מנצחים

ניהול ידע
בארגונים

 80שעות |  12מפגשים

 100שעות |  14מפגשים

8:00 - 15:00 | 21.7.22 - 27.10.22
יום ה’ | מתקיים בארגון העובדים

8:00 - 15:00 | 20.7.22 - 9.11.22
 2המפגשים הראשונים יתקיימו בין השעות 08:00-15:45
יום ד’ | מתקיים בארגון העובדים

מטרות הקורס  -הקורס נועד להעניק מגוון כלים מתחום ה NLP -באמצעות
קידוד ותכנות המוח ולהעשיר את ארגז הכלים האישי לקבלת תוצאות
מיטביות בתחום האישי והמקצועי.
קהל יעד  -הקורס מתאים לכל מי שמרגיש שחייב שינוי ,להגיע לתוצאות
פורצות דרך בכל תחומי החיים ,להשתחרר מפחדים ולהתמודדות עם
חרדות ,להתמלא בביטחון ובהערכה עצמית גבוהה ,ולחיות חיים של שפע
תודעתי כלכלי ומנטלי.
מרצה  -נעמה קוסטיקה ( NLP Master Trainerבעלת דרגת ההסמכה
הגבוהה בארץ ללימודי .)Nlp
נושאי לימוד:
מבוא ל.NLP
המודע והתת מודע ,הנחות היסוד של ה.NLP
יסודות הראפור ,חדות חושים ,כיול ,מערכות ייצוג ,מרכיבי הדמיון המודרך.
עיצוב תוצאה  -Outcomeהגדרת מטרות.
עמדות תפיסה.
עוגנים ועיגון.
אמונות ושינוי אמונות מגבילות .
שחרור מהרגלים.
תקשורת ברשתות החברתיות ,ועוד.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪250 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪500 :

קהל יעד  -עובדים שרוצים לפתח ולשכלל ידע ומיומנויות חקר וארגון ,מיתוג
ושיווק בעידן החדש.
מוכר כמקצועי לדירוג המח"ר ,ההנדסאים ,המהנדסים ולעוסקים בתחום.
צוות המרצים  -שירית בן ישראל – יועצת אסטרטגית ומומחית לסטוריטלינג.
גיל מרטינס – מדריכה לשיווק באמצעות תוכן.
ד”ר אלכס ויינשטיין – יועץ עסקי.
נושאי לימוד:
איך להפוך למומחה ידע ארגוני?
מודיעין תחרותי ואיסוף מידע ברשת.
מיתוג ושיווק אישי בארגון.
פיתוח מוצרי ידע.
בניית מצגות שיווקיות.
סטוריטלינג ובניית הרצאות .TED
יזמות ,ניהול ידע וחדשנות ארגונית.
פיתוח סרטונים שיווקיים.
כתיבה שיווקית בבלוגים.
תקשורת ברשתות החברתיות ,ועוד.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪460 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪920 :

קורס בוקר

אחריות משפטית
מנהלית ,אזרחית
לעובדי ציבור
 100שעות |  14מפגשים
8:00 - 15:00 | 24.7.22-27.11.22
 2המפגשים הראשונים יתקיימו בין השעות 08:00-15:45
יום א’ | מתקיים בארגון העובדים
מטרת הקורס  -להקנות ידע וכלים בסיסיים בעולם במשפט ,בדגש על
מצבים בהם נתקלים עובדי ציבור בעבודה תוך הבנה של החוק בפן הפלילי
והאזרחי.
קהל היעד  -כל עובד המעוניין להעמיק את הידע המשפטי שלו.
מוכר כמקצועי לדירוג המשפטנים ,המח”ר ולעוסקים בתחום.
מרצה  -עו"ד הגר אמר.
נושאי לימוד:
אתיקה בשירות הציבורי.
מרמה והפרת אמונים.
חוק איסור אפליה.
אחריות עובד ציבור בפלילי.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪460 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪920 :

אתיקה
בארגונים
 40שעות |  6מפגשים
8:00-15:45 | 27.7.22 - 31.8.22
יום ד’ | מתקיים בארגון העובדים
מטרת הקורס – שאלות של מוסר במקום עבודה .מה מותר ואסור
בארגונים? האם הערכים האסורים בארגונים משתנים על פי התרבות של
כל מדינה? מהו קוד אתי? כיצד קובעים אותו?
קהל יעד  -מוכר כמקצועי לדירוג המח”ר.
מרצה – משה סידי.
נושאי הלימוד:
מהי אתיקה :מונחים באתיקה.
תורת המוסר – ערכים ועובדות.
הקשר בין חוק ואתיקה.
הקוד האתי.
כיצד קובעים כללי מוסר.
כללי מוסר – יחסיים או אוניברסליים.
אתיקה ותרבויות.
האם המוסר הינו נגזרת מהאתיקה.
מודלים ותיאוריות באתיקה :תיאוריות ניהוליות.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

קורס ערב

מבוא להתנהגות
ארגונית
 60שעות |  15מפגשים

16:00 - 19:15 | 14.8.22-18.12.22
יום א’ | מתקיים מנחם בגין  146ת"א
מטרת הקורס  -עשה ואל תעשה במקום העבודה .מטרת הקורס
לעזור להתנהל בתוך הארגון מול מנהלים ועובדים אחרים .להתנהל
בקונפליקטים בעבודה ולמתנודד עם לחץ בארגון .בקורס נלמד גם ידע
בסיסי בפסיכולוגיה ארגונית.
קהל יעד  -כל מי רוצה לשפר התנהלות בתוך הארגון מול מנהלים,
קולגות ולרכוש ידע בפסיכולוגיה הארגונית.
מוכר כמקצועי לדירוג המח”ר.
מרצה  -משה סידי.
נושאי לימוד:
סגנונות ניהול.
הפרט בארגון.
שביעות רצון בעבודה.
שינויים בארגונים.
שיתוף עובדים בניהול.
ערכים בעבודה.
ניהול לפי יעדים ועוד..
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪200 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪400 :

קורס בוקר

פיתוח מקצועי לסייעות
ועוזרות טיפוליות
 40שעות |  10מפגשים קורס מזורז בוקר
8:00 - 15:00 | 24.7.22 - 31.7.22
יום א’-ה׳ | מתקיים בלה גרדיה  86אשכול פייס
מטרת הקורס – פיתוח אישי כבסיס להתפתחות מקצועית דיוק תפיסת
תפקיד הסייעת כמשמעותי להצלחת הילדים ומתן כלים פרקטיים ויישומים
במסגרת החינוכית .הקורס יכלול למידה סדנאית המשלבת עקרונות
תיאורטיים ,פרקטיים ותיאורי מקרים מהשטח.
קהל יעד  -סייעות העובדות במסגרות החינוך ,עובדות חינוך בלבד
מרצה – ליאת מגנזי אפללו.
נושאי לימוד:
התפתחות אישית כבסיס להתפתחות מקצועית.
תהליכים ומאפיינים חינוכיים והתפתחותיים.
פיתוח והעצמת תחושת שייכות.
התמודדות במציאות משתנה.
הקניית מיומנויות להתמודדות עם מצבים חברתיים.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪100 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪200 :

קורס ערב

אומנות הפרזנטציה
 40שעות |  10מפגשים

16:00 - 19:15 | 14.8.22-13.11.22
יום א’ | מתקיים בבניין מידטאון -
רחוב מנחם בגין  , 146ת”א
מטרת הקורס  -רכישת כלים לשיפור הופעה בפני קהל  ,העברת מסרים
אפקטיבית ,להבליט את היתרון היחסי שלנו בסביבה רווית מתחרים
ושיפור האופן שבו רואים אותנו אחרים.
קהל היעד  -כל מי שרוצה לבצע הופעה משכנעת ,העברת מסר יעיל
בזמן קצוב ,מיומנויות הופעה בציבור ,בצירוף טכניקות פשוטות לשיפור
מיידי בהופעות מקצועיות ועסקיות.
מרצה  -ערן הדס ,מאמן מומחה להופעה מול קהל ומצלמה ויועץ
לעסקים.
נושאי לימוד:
איך מתחילים חזק ,ועם בטחון מלא?
כיצד נציג את עצמנו בצורה אפקטיבית?
כיצד נכין נאום שמטרתו להעביר מסר לימודי ביעילות?
כיצד לבצע פרזנטציה אישית נכונה ,כיצד לעורר עניין ולרתק את הקהל?
שליטה בשלושת המרכיבים העיקריים בהופעה מול קהל :מיומנות.
הופעה ,שימוש בטקסט ושליטה בתוכן.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

מחשבים
למתקדמים
גיליון אלקטרוני

 40שעות |  10מפגשים
16:00 - 19:15 | 4.8.22-3.11.22
יום ה’ | מתקיים בבניין מידטאון  -רחוב מנחם בגין  , 146ת”א
מטרת הקורס  -רכישת כלים וטכניקות לשימוש נוח ומקצועי באקסל.
הכרת פונקציות ,ניהול בסיסי נתונים והפקת דוחות.
קהל יעד  -למעוניינים להעמיק את ידיעותיהם באקסל.
מוכר כמקצועי לכל הדירוגים.
מרצה  -זהר סקס  ,BSC -מומחה אקסל.
נושאי לימוד:
הזנת נתונים ,טקסט ומספרים.
עיצוב נתונים כולל עיצובים מיוחדים.
השימוש בחישובים ומספר נוסחאות חובה.
מיון ,סינון וסיכומי ביניים על רשימות.
הפקת דוחות עם טבלאות ציר.
הכרת עולם הגרפיקה של האקסל.
טיפים לרוב שיגרמו לכם להתאהב בתוכנה.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

קורס ערב

קורס
מבוא לכלכלה
(כלכלת המשפחה)
 40שעות |  10מפגשים
16:00 - 19:15 | 25.10.22 - 26.7.22
יום ג’ | מתקיים במשלמה ליפו –
שד' ירושלים 110
מטרת הקורס  -הקניית כלים וידע בהתנהלות כלכלית אפקטיבית
במשפחה ,מול הבנקים ,ביטוחים ,חב' אשראי.
קהל יעד  -הקורס מיועד לכל מי שכל חודש מופתע ממצב החשבון בבנק,
לכל מי שלא מבין מה כתוב במכתבים מהבנק ,מהביטוח ,מהפנסיה ,ולכל מי
שרוצה לקחת אחריות על החיים הכלכליים של המשפחה שלו.
מרצה  -הדס חגי  -יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה.
נושאי לימוד:
ניהול ההוצאות השוטפות בבית.
התנהלות מול הבנקים.
איך מצליחים לחיות עם יוקר המחייה בארץ.
איך סוגרים את המינוס.
מה הכללים ללקיחת הלוואות.
נלמד על סוגי האשראי.
נבין מה זה ביטוחים ,פנסיה ,משכנתא.
איך מצליחים לחסוך כשלא גומרים את החודש.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

ניהול איכות
והבטחת איכות
 100שעות |  25מפגשים

16:00 - 19:15 | 1.8.22-27.2.23
יום ב’ | מתקיים בארגון העובדים
מטרת הקורס  -הכרה תיאורטית ותרגול יישומי של שיטות וכלים להבטחת
איכות.
קהל יעד  -מוכר כמקצועי לדירוג ההנדסאים ולדירוג המהנדסים.
מרצה  -ד”ר אלכס וינשטיין.
נושאי לימוד:
קורס ניהול איכות והבטחת איכות מציג ומביא להכרת גישות וכלים
להבטחת איכות יישומי הבטחת איכות ברמות המוצר ,השירות ,התהליך
והארגון.
הכרה תיאורטית ותרגול יישומי של שיטות וכלים להבטחת איכות.
בחירת מודל להבטחת איכות.
בקרת מוצר ,בקרת תהליך ובקרת התיעוד והדיווח.
הגישה התהליכית.
מיפוי תהליכים והדרכה.
השוואת תקנים.
התפתחות היסטורית של מושגי האיכות ועוד..
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪460 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪920 :

קורס ערב

גישור

בטחון וטרור

 60שעות |  15מפגשים

 40שעות |  10מפגשים

16:00 - 19:15 | 2.8.22-6.12.22
יום ג’ | מתקיים בבניין מידטאון -
רחוב מנחם בגין  ,146ת”א

16:00 - 19:15 | 4.8.22-10.10.22
יום ה’ | מתקיים בבניין מידטאון  -רחוב מנחם בגין  ,146ת”א

מטרת הקורס  -הקניית מיומנויות בניהול משא ומתן וניהול קונפליקטים
ורכישת כלים להקשבה אפקטיבית.
קהל יעד  -לכל מי שמרגיש\ה צורך לשפר מיומנויות ניהול משא ומתן,
ללמוד לשפר הקשבה אפקטיבית ולנהל קונפליקטים בצורה יעילה.
מקצועי לדירוג המח”ר ,המשפטנים והעו”ס.
מרצות  -עו”ד ריקי פורת ואלימה שורפ.
נושאי לימוד:
משא ומתן תחרותי למול משא ומתן מבוסס שיתוף פעולה.
מודל הגישור.
כלים לניהול קונפליקט.
כלים להקשבה אפקטיבית.
הקורס מבוסס סימולציות ולימוד חוויתי.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪200 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪400 :

מטרת הקורס – הקניית ידע לגבי תופעת הטרור בעולם משתנה בהתאם
לאידיאולוגיות רוח התקופה .בישראל תופעת הטרור היא חלק מחיינו ולכן
חשוב להכיר מקרוב את ההשפעות וההשלכות ולקבל כלים כיצד להתמודד
במציאות זו.
קהל יעד  -לכל עובד/ת שמרגיש/ה צורך להעמקת הידע להבנת התופעה
בארץ ובעולם ,סיבותיו ודרכים להתמודדות הן בפן הלאומי והן בפן האישי.
מרצה – עופר ניסים.
נושאי לימוד:
מהו טרור.
טרור או פשע.
הקשר בין מלחמה לטרור.
תקשורת וטרור.
ניתוח ארגוני טרור.
פרופיל פסיכולוגי – האדם שמאחורי חומר נפץ.
עליית הטרור בחברה המודרנית.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

קורס ערב

דמיון מודרך

דיני משפחה

 60שעות |  15מפגשים

 60שעות |  15מפגשים

16:00 - 19:15 | 25.7.22-28.11.22
יום ב’ | מתקיים בארגון העובדים

16:00 - 19:15 | 13.7.22 - 9.11.22
יום ד’ | מתקיים בארגון העובדים

מטרת הקורס  -למידה על האני הפנימי שלי תוך כדי הבנת העבר והשפעתו
על ההווה ומתן כלים להתמודדות.
קהל יעד  -כל העוסקים בחינוך ילדים בפרט ובכלל.
מרצים  -ישי לניאדו – מנחה לדמיון מודרך.
רויטל לניאדו  -גרפולוגית/נומרולוגית/מאבחנת ציורי ילדים.
נושאי לימוד:
יחסי אמון סיפור חיים-דמיון מודרך.
תאריך הלידה ומשמעותו ,תכונות אופי לחיוב ולשלילה ,כלים להעצמת “עקב
אכילס” והתמודדות מול מעצורים.
מפגש עם הילד שבנו דרך ציור משפחה ,נגיעות טיפוליות דרך דמיון מודרך.
דמוי עצמי במישור הגרפולוגי באמצעות ציור וכתב יד ,דמוי עצמי במישור
טיפולי דמיון מודרך ועוד.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪200 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪400 :

מטרת הקורס  -לדון בסוגיות מרכזיות של דיני המשפחה בישראל ,הכרת
החוק והפסיקה העדכנית בכל הקשור לנישואין/גירושין ודיני מזונות .נבין
באילו צעדים משפטיים כדאי לנו לנקוט על מנת להגן על משפחתינו בהווה
ובעתיד.
קהל יעד  -כל עובד/ת המעוניין להעשיר את הידע המשפטי שלו בנושא.
מוכר כמקצועי לעובדי החינוך ,משפטנים ועו”ס.
מרצה  -עו”ד הגר אמר.
נושאי לימוד:
הכרת בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.
המהפכה בתפיסת חלוקת המזונות בישראל.
מהו ניכור הורי?
החוק למניעת אלימות במשפחה.
צוואות וירושות.
יפוי כוח מתמשך.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצועי₪200 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪400 :

קורס ערב

חדש!
שוק ההון

חדש!
יסודות במקרקעין ונדל”ן

 40שעות |  10מפגשים

 60שעות |  15מפגשים

16:00 - 19:15 | 20.7.22 - 28.9.22
יום ד’ | מתקיים בארגון העובדים

16:00 - 19:15 | 24.7.22 - 4.12.22
יום א’ | מתקיים בארגון העובדים

מטרת הקורס  -למידה ושיפור ההבנה והיכולת בשוק ההון
רכישת ידע וכלים לטובת ניהול פיננסי מיטבי של משק הבית.
קהל יעד  -כל עובד שרוצה ללמוד ולשפר את הבנתו ויכולותיו בשוק ההון.
מרצה  -בן דוניץ  -מתכנן פיננסי.
נושאי לימוד:
יסודות ומושגים בשוק ההון.
מבוא לשוק ההון  -מניות ,אג”ח וריבית.
תכנון טווחי השקעות והתאמת רמות סיכון.
מיסוי  -תכנון מס ויצירת אופטימיזציה בתיק הקיים.
מוצרים פיננסים (ביטוח)  -קופת גמל ,קרן השתלמות וקרן פנסיה.
מוצרים פיננסים (פיננסי)  -תיק ניירות ערך ,תיק מנוהל ותוכניות חיסכון.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

מטרת הקורס  -מתן כלים ובסיס מעשי לבחינת זכויות וחובות הקשורים
לנדל"ן ובין היתר בעסקאות נדל"ן ,מיסים ,היטלים ועוד.
קהל יעד  -כל עובד שרוצה ללמוד ולשפר את ידיעותיו בתחום הנדל”ן.
מוכר כמקצועי למהנדסים העוסקים בתחום.
מרצה  -עו”ד עינב זילברמן.
נושאי לימוד:
זכויות בניה.
בעלות במקרקעין.
עסקאות במקרקעין.
ליקוי בניה.
שכירות ונכסים להשקעה.
התחדשות עירונית.
מיסים והיטלים.
ירושות וצוואות.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪200 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪400 :

קורס ערב

סדנאות
להפגת מתחים:
רייקי 1+2
 40שעות |  10מפגשים
16:00 - 19:15 | 25.7.22 - 24.10.22
יום ב’ | מתקיים בארגון העובדים
מטרת הקורס  -לטפל בגוף הפיזי ובנפש האדם .הרייקי מחזק את
המערכת החיסונית ,מעלה את כושר הריכוז והמחשבה ,משפר את תפקודי
מערכות הגוף ומחזיר לאיזון והרמוניה את אנרגיות האדם ברובד הפיזי,
הנפשי והרוחני.
קהל יעד  -כל עובד/ת שמעוניינ/ת להיפתח לאנרגיית הרייקי כדרך חיים
ולאפשר לעצמו ולאחרים ריפוי פיזי ורגשי.
מרצה  -עינת נירהוד שטמר  -מאסטר מלמד ברייקי ,מטפלת ומנחת
סדנאות בביוסינתזה ובתחומים שונים של הרפואה המשלימה .מצוות
חברת “יעל מור – לחיות חיי מודעות”.
נושאי לימוד:
מהו רייקי ,עקרונות ,היסטוריה ואיך עובד.
מבוא לעולם הצ’אקרות ,מעגל האנרגיה בגוף.
שימוש בהגנות.
מנחי ידיים להעברת אנרגיית הרייקי ,ותירגולים לטיפול.
מדיטציות ,חניכות וסמלי הרייקי.
קריסטלים ושמנים ארומתיים הקשורים למרכזים האנרגטיים.
טיפול מרחוק.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

חדש!
תורת המשחקים
 60שעות |  15מפגשים
16:00 - 19:15 | 2.8.22-6.12.22
יום ג’ | מתקיים בארגון העובדים
מטרת הקורס – הקורס עוסק בניתוח התנהגות של מקבלי החלטות
בסיטואציות אסטרטגיות .מטרת הקורס היא להקנות כלים כיצד
לחשוב על סיטואציות מעין אלה ולקבל החלטות בצורה יותר
מושכלת .בנוסף למידת מושגי יסוד במשחקי חשיבה בצורה
אסטרטגית ומשחקים שיתופיים.
קהל יעד -לכל עובד/ת שמרגיש/ה צורך לשפר יכולות משא ומתן,
כישורי השפעה ושכנוע.
מרצה – דדי שילוח.
נושאי לימוד:
מהי תורת המשחקים.
משחקים בצורה אסטרטגית.
מושגי פתרון.
סוגי החלטות.
קואליציות ועוצמת קבלת החלטות.
מלחמת מוחות ובעיות מיקוח ודרכים לפתרונן באמצעות משחקים
קואופרטיביים.
מיומנויות לחידוד חשיבה אסטרטגית.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪200 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪400 :

קורס ערב

ניהול ואימון
מנטלי

תקשורת מקרבת
במשפחה

 60שעות |  15מפגשים

 40שעות |  10מפגשים

16:00 - 19:15 | 3.8.22-30.11.22
יום ד’ | מתקיים בבניין מידטאון
רחוב מנחם בגין  ,146ת"א

16:00 - 19:15 | 1.11.22 - 2.8.22
יום ג’ | מתקיים בארגון העובדים

מטרת הקורס  -לימוד והקניית כלים ניהוליים מנטליים חדשניים לטובת שיפור
יכולות התפקוד והביצוע הן ברמה המקצועית במקום העבודה והן ברמה האישית.
קהל יעד  -הקורס מיועד לכל מנהל או עובד שרוצה להתחזק ניהולית ומנטלית.
מרצה  -רן צור – מנטור לבכירים ומייסד שותף ‘ייזום ,ניהול ואימון מנטלי בע”מ.
נושאי לימוד:
הכרה ותרגול של היסודות המנטליים האישיים המשפיעים על התפקוד ביום יום.
הכרה ותרגול של כלים המסייעים בשימור ‘ערך מנטלי’ גבוה לאורך זמן.
הכרה ותרגול של ‘המעכבים’ האנושיים.
לימוד ‘מודל ניהולי מנטלי’.
לימוד ותרגול ‘תקשורת מנטלית’.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪200 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪400 :

מטרת הקורס  -פיתוח מיומנויות תקשורת מקרבת ומקדמת בכל מעגלי
החיים ובפרט במשפחה היקרה לנו תוך מתן כלים לתקשורת זוגית חיובית,
הורית ובינאישית המאפשרת לנהל יחסים בינאישיים יעילים בזכות היכולת
להתבונן על רגשות וצרכים עמוקים שלנו ושל הסביבה.
קהל יעד  -כל אדם שרוצה להרחיב את ארגז הכלים והיכולות לפיתוח
יחסים וקרבה בינאישיים.
מרצה  -ליאת מגנזי אפללו  -מדריכת הורים וצוותי חינוך ,יועצת משפחתית.
נושאי לימוד:
הכרת הצרכים העמוקים של בני האדם והקניית כלים להתבוננות פנימה.
פיתוח תקשורת במשפחה.
אווירה משפחתית כמשפיעה על יחסים.
תקשורת זוגית ,הורית ובכל מעגלי החיים.
כלים לתקשורת בינאישית.
טכניקות למיקוד וליצירת גבולות לשיח.
בין אובייקטיביות לסובייקטיביות.
ניתוח אירועים מחיי היומיום.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪150 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪300 :

בוקר
קורס ערב

השלמת השכלה תיכונית  12שנות לימוד
8:00 - 15:00 | 6.9.22 - 8.23
יום ג’ | מתקיים בארגון העובדים

מטרות הקורס  -אנחנו בעמותה מאמינים כי אף פעם לא מאוחר ללמוד.
להיפך ,התלמיד הבוגר מגיע ללימודים עם ניסיון חיים עשיר ,רצון ובשלות
אמיתית להשלים את הלימודים התיכוניים ,ולהתחיל ללמוד בקורסים לגמול
השתלמות.
קהל יעד  -זוהי תוכנית לימודים ייחודית המיועדת לאנשים עובדים ובנויה
בהתאמה לגילאים בוגרים .הלימודים ייערכו בכיתות העמותה -בבניין ארגון
העובדים וילוו על ידי מורים מקצועיים המומחים בהשכלת מבוגרים ובשיפור
מיומנויות למידה.
מרצות  -מיטל בן דוד ,ד”ר שרי ארליך.

נושאי לימוד:
התוכנית מעניינת ומגוונת ומותאמת למבוגרים אשר לא למדו שנים רבות.
בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תוכניות
הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.
פירוט מקצועות הלימוד:
חיבור
מתמטיקה
אזרחות
לשון
מדעי ההתנהגות
הבנת הנקרא
ניהול וארגון.
עלות הקורס לחברים בעמותה לקידום מקצוע₪600 :
עלות הקורס למי שאינם חברים בעמותה₪1200 :

כללים והנחיות לקורסים במכללת ארגון העובדים:
עלות שנת חברות בעמותה הנה  ₪ 401לעובדים בדירוג המנהלי ,דמי
החבר מועברים ישירות לעמותה ע”י עיריית תל אביב יפו
לעובדים בדירוג המח”ר ,הנדסאים ,טכנאים ומהנדסים דמי החבר
מועברים ישירות לעובד ע”י עיריית תל אביב יפו.
כל עובד\ת רשאי\ת להירשם עד שלושה קורסים לבחירה מתוך הקטלוג
הנוכחי.
עלות הקורס – תשלום עבור עלות הקורס ייגבה שבוע ימים לפני מועד
פתיחת הקורס באמצעות ניכוי מתלוש השכר בכפוף למספר התשלומים
שייבחר על ידך.
מדיניות ביטולים – ניתן להודיע על ביטול השתתפות לקורס עבורו
נרשמת עד שבוע טרם פתיחת הקורס .בכל ביטול מעבר למועד הנ”ל
ייגבו דמי רישום בסה”כ  50%מכלל עלות הקורס.

דרישות משרד החינוך לנוכחות בקורסים:
נדרשת נוכחות מלאה בקורסים .היעדרות של עד  10%משעות הלימוד
בקורס תתאפשר בכפוף להנחיות הבאות:
היעדרות של עד  10%משעות הלימוד בקורס ,על פי הצהרה בכתב של
הלומד על היעדרות מסיבה מוצדקת ובעלת אופי מיוחד ,שלא ניתן להמציא
עבורה אישור מגורם מוסמך.
היעדרות של  10%נוספים משעות הלימוד בקורס ,תתאפשר רק על פי
אישור מגורם מוסמך כגון :רופא ,אישור מצה”ל על שירות מילואים פעיל
(צו מילואים אינו קביל כסיבה מוצדקת להיעדרות ,אלא עם האישור בפועל
מצה”ל על ביצוע שירות מילואים פעיל).
חשוב :המכללה רשאית להפסיק את השתתפותו של פלוני מסיבה של
התנהגות בלתי הולמת ומונעת את המשך ההתנהלות התקין של הקורס.

ליצירת קשר052-6879714 :

