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לימודי ערב - בית ספר לאחיות איכילוב

לימודי בוקר - פומבדיתא 4 

יום ה'יום ד'
מבוא	לפסיכולוגיה	)ד"ר	טלי	שימקין(	

60	ש"ל		|		15.9.19-26.1.20		|		16:00-19:15		|		400	&

מבוא	למשטר	מדינת	ישראל	)משה	סידי(	
50	ש"ל		|		22.9.19-12.1.20		|		16:00-19:15		|		370	&

שיווק	באינטרנט	)ערן	הדס(	
50	ש"ל		|		6.10.19-26.1.20		|		16:00-19:15		|		370	&

ניהול	ידע	בארגונים	)שרית	בן	ישראל(
מקצועי	לדירוג	המח"ר,	הנדסאים/הטכנאים	

100	ש"ל		|		3.11.19-10.5.20		|		16:00-19:15		|		660	&

מבוא	לקרימינולוגיה	)שירה	שפע	מעלה(	
60	ש"ל		|		7.10.19-3.2.20		|		16:00-19:15		|		400	&

מזכירות	רפואיות	)יסכה	גלסנר,	זהר	סקס(
תעודת מקצוע של משרד הכלכלה

340	ש"ל		|		23.10.19-12.20		|		16:00-19:15		|		3300	&
)מתקיים בימי שני + ימי רביעי(

קורס	מנהל	ושלטון	מקומי	)גמול	ב'(
ייפתח	ב	4.11.19	|	16:00-21:00	|	5000	₪		>>להרשמה<<

פעם	בחודש	ביום	ה'	בין	השעות	16:00-19:00	

כישורי	חיים	מנצחים	NLP+לחץ	ושחיקה	)נעמה	קוסטיקה(	
80	ש"ל		|		11.11.19-30.3.20		|		16:00-19:15		|		450	&

קואוצ'ינג-אימון	אישי	)עו"ד	מייקל	בן	דוד(
316	ש"ל		|		18.11.19-11.20		|		15:30-20:30		|		3500	&

11-12/11/19	סדנת	מבוא	8:00-19:00

הזירה	התקשורתית	)משה	סידי(
מתקיים בשד' ירושלים 110 יפו 

60	ש"ל		|		24.9.19-28.1.20		|		16:00-19:15		|		400	&

סדנאות	להפגת	מתחים	)ד"ר	אוהד	שחם(
40	ש"ל		|		22.10.19-31.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

בניית	בלוגים-תקשורת	שיווקית	ופרסום	)גיל	מרטנס(	
40	ש"ל		|		12.11.19-21.1.20		|		16:00-19:15		|		350	&

פיתוח	מצוינות-כוחו	של	הריפוי	העצמי	)יעל	מור(
מקצועי	לדירוג	המנהלי	והמח"ר	

40	ש"ל		|		29.10.19-7.1.20		|		16:00-19:15		|		350	&

מניעת	אלימות	במשפחה	)עו"ד	הגר	אמר(	
40	ש"ל		|		5.11.19-14.1.20		|		16:00-19:15		|		350	&

פיתוח	מצוינות-להמציא	את	עצמי	מחדש	
)ד"ר	שרי	ארליך,	חמי	חן	גלילי(	

40	ש"ל		|		19.11.19-28.1.20		|		16:00-19:15		|		350	&

אחריות	משפטית,	אזרחית	ופלילית	לעובדי	
ציבור	)עו"ד	הגר	אמר(	מקצועי	לעוסקים	בתחום

100	ש"ל		|		22.9.19-26.1.20		|		8:00-15:00		|		660	&
2	המפגשים	הראשונים	יתקיימו	בין	השעות:	8:00-15:45

ניהול	פרויקטים	)ד"ר	אלכס	וינשטיין(
מקצועי	לעוסקים	בתחום	

100	ש"ל		|		3.11.19-16.2.20		|		8:00-15:00		|		660	&
2	המפגשים	הראשונים	יתקיימו	בין	השעות:	8:00-15:45

שינוי	ארגוני	+	ניהול	ופתרון	קונפליקטים
מקצועי	לדירוג	המח"ר	-	40	ש"ל	)ניהול	ופתרון	קונפליקטים(,	

לנשים	בלבד	+	נשים	מובילות	נשים	)מרגי	עוזר(	
90	ש"ל		|		16.9.19-6.1.20		|		8:00-15:00		|		550	&

ההיסטוריה	של	המזרח	התיכון	-
לימודי	מורשת	ת"א	)מיכל	ששון	ביבי(	

50	ש"ל		|		28.10.19-9.12.19		|		8:00-15:45		|		370	&

תקשורת	בינאישית	)חמי	פדהצור(	מקצועי	לדירוג	המנהלי
40	ש"ל		|		16.12.19-27.1.20		|		8:00-15:00		|		350	&

קורס	הנהלת	חשבונות	סוג	3	)אוליברי	מורן(
תעודת מקצוע של משרד הכלכלה   לא לגמול!

220	ש"ל		|		ייפתח	ב	18.11.19		|		12:00-15:15		|		1800	&
מתקיים בארגון העובדים, רח' פומבדיתא 4 , קומה 2

גישור	)עו"ד	ריקי	פורת(	
60	ש"ל		|		18.9.19-27.11.19		|		8:00-15:00		|		400	&

כישורי	חיים	מנצחים	NLP +	לחץ	ושחיקה
)נעמה	קוסטיקה(	

80	ש"ל		|		25.9.19-1.1.20		|		8:00-15:00		|		450	&

השלמת	השכלה	תיכונית	-	12	שנות	לימוד
)מיטל	אוסדון,	טלי	שימקין(

*מסלול לימודים המיועד לעובדים שלא סיימו 12 
שנות לימוד בתיכון. הלימודים מתקיימים

במשך עשרה חודשים ומוכרים כיום עבודה בשכר.
100	ש"ל		|		22.10.19-7.20		|		8:00-15:30		|		1000	&

קורס	מנהל	ושלטון	מקומי	)גמול	ב'(
ייפתח	ב	26/11/19	|	08:00-16:45	|	5000	₪		>>להרשמה<<

איכות	הסביבה	)עופר	נסים,	עו"ד	מייקל	בן	דוד,	
משה	סידי(	מקצועי	לעוסקים	בתחום

300	ש"ל		|		24.10.19-10.20		|		8:00-15:00		|		1200	&
המפגש	הראשון	יתקיים	בין	השעות:	8:00-15:45

יחסי	עבודה	ודיני	עבודה	+	מנהל	עסקים	
תלוש	שכר,	ביטוחים,	פנסיה,	קופ"ג,	קרנות	

השתלמות	ועוד...
100	ש"ל		|		31.10.19-30.1.20		|		8:00-15:00		|		660	&

המפגש	הראשון	יתקיים	בין	השעות:	8:00-15:45

קורסים לסייעות, עוזרות טיפוליות ושירותי חינוך
יום ב' 

כי	בחיים	הכל	יחסי)ם(	)מימי	שמש(	
60	ש"ל		|		7.10.19-3.2.20		|		16:30-19:45		|		300	&

יום ג' 
אנגלית	למתחילים	)האוניברסיטה	הפתוחה(	

60	ש"ל		|		22.10.19-4.2.20		|		16:00-19:15		|		300	&

יום ד' 
קורס	מנהל	ושלטון	מקומי	)גמול	ב'(

ייפתח	ב	4/12/19	|	16:00-21:00	|	5000	₪		>>להרשמה<<
פעם	בחודש	ביום	ה'	בין	השעות	16:00-19:00

יום ד' 
שפת	הסימנים	למתקדמים	)שרה	לנסמן(	

60	ש"ל		|		23.10.19-5.2.20		|		16:30-19:45		|		300	&

יום ה' 
קווי	אופי	לפי	כתב	היד	)גרפולוגיה	המשך(	)רויטל	אלפסי(	

60	ש"ל		|		31.10.19-13.2.20		|		16:00-19:15		|		300	&

יום א' 
דמיון	מודרך	)ישי	לניאדו(	

60	ש"ל		|		15.9.19-26.1.20		|		16:00-19:15		|		300	&

יום ד' 
אורח	חיים	בריא	)בת	שבע	חורין(	

60	ש"ל		|		18.9.19-15.1.20		|		16:00-19:15		|		300	&
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מבוא	לפסיכולוגיה	חברתית	)חמי	פדהצור(	
60	ש"ל		|		12.9.19-9.1.20		|		16:00-19:15		|		400	&

מחשב	למתקדמים	מקצועי	
40	ש"ל		|		19.9.19-5.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

ניהול	ומנהיגות	בראי	קולנוע	)איתי	גרופר(	
40	ש"ל		|		3.10.19-19.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

ערבית	שיחות	רמה	ב'	)גיא	מעיין(
שת"פ עם האוניברסיטה הפתוחה 

60	ש"ל		|		7.11.19-20.2.20		|		16:00-19:15		|		400	&

איכות	הסביבה	)עופר	נסים(
מקצועי	לעוסקים	בתחום	

50	ש"ל		|		11.9.19-18.12.19		|		16:00-19:15		|		370	&

שיפור	תדמית	מקצועית	)שיווק	עצמי(
)מרגי	עוזר(	

40	ש"ל		|		25.9.19-11.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

פיתוח	זיכרון	)טל	שרב(	
40	ש"ל		|		2.10.19-18.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

מזכירות	רפואיות	)יסכה	גלסנר,	זהר	סקס(
תעודת מקצוע של משרד הכלכלה

340	ש"ל		|		23.10.19-12.20		|		16:00-19:15		|		3300	&
)מתקיים בימי שני + ימי רביעי(

תוכנית קורסים במכללהתוכנית קורסים במכללה

פרטים מלאים והרשמה באתר ארגון העובדים	WWW.OVDIM-TLV.ORG.IL ובדף הפייסבוק של ארגון העובדים.

יום ג' 
תנועה	ככלי	התפתחות	בגיל	הרך	)ענבל	שחר(	
60	ש"ל		|		24.9.19-22.1.20		|		17:00-20:15		|		300	&

יום א'
פענוח	ציורי	ילדים	)רויטל	אלפסי(	

60	ש"ל		|		22.9.19-2.2.20		|		16:00-19:15		|		300	&

<< להרשמה לחץ/י כאן >>

<< להרשמה לחץ/י כאן >>

<< להרשמה לחץ/י כאן >>

http://bit.ly/33skAim
http://bit.ly/2Ny38oZ
http://bit.ly/2Ny38oZ
http://bit.ly/2YMmYx6
http://bit.ly/2KAglIT
http://bit.ly/33ekdI9
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תוכנית קורסים במכללהתוכנית קורסים במכללה

ארגז כלים מקצועיים ואישיים

שפותהורות ומשפחה

משפט וחברה

טכנולוגיה וסביבה

ניהול	פרויקטים	)ד"ר	אלכס	וינשטיין(
מקצועי	לעוסקים	בתחום	

100	ש"ל		|		3.11.19-16.2.20		|		8:00-15:00		|		660	&
2	המפגשים	הראשונים	יתקיימו	בין	השעות:	8:00-15:45

שינוי	ארגוני	+	ניהול	ופתרון	קונפליקטים
מקצועי	לדירוג	המח"ר	-	40	ש"ל	)ניהול	ופתרון	קונפליקטים(,	

לנשים	בלבד	+	נשים	מובילות	נשים	)מרגי	עוזר(	
90	ש"ל		|		16.9.19-6.1.20		|		8:00-15:00		|		550	&

תקשורת	בינאישית	)חמי	פדהצור(	
מקצועי	לדירוג	המנהלי	

40	ש"ל		|		16.12.19-27.1.20		|		8:00-15:00		|		350	

קורס	הנהלת	חשבונות	סוג	3	)אוליברי	מורן(
תעודת מקצוע של משרד הכלכלה			לא לגמול!	

220	ש"ל		|		ייפתח	ב	18.11.19		|		12:00-15:15		|		1800	&
מתקיים בארגון העובדים, רח' פומבדיתא 4 , קומה 2 

גישור	)עו"ד	ריקי	פורת(	
60	ש"ל		|		18.9.19-27.11.19		|		8:00-15:00		|		400	&

כישורי	חיים	מנצחים	NLP +	לחץ	ושחיקה
)נעמה	קוסטיקה(	

80	ש"ל		|		25.9.19-1.1.20		|		8:00-15:00		|		450	&

אחריות	משפטית,	אזרחית	ופלילית	לעובדי	
ציבור	)עו"ד	הגר	אמר(	מקצועי	לעוסקים	בתחום

100	ש"ל		|		22.9.19-26.1.20		|		8:00-15:00		|		660	&
2	המפגשים	הראשונים	יתקיימו	בין	השעות:	8:00-15:45

קורס	מנהל	ושלטון	מקומי	)גמול	ב'(
ייפתח	ב	26/11/19	|	08:00-16:45	|	5000	₪		

יחסי	עבודה	ודיני	עבודה	+	מנהל	עסקים	
תלוש	שכר,	ביטוחים,	פנסיה,	קופ"ג,	קרנות	

השתלמות	ועוד...
100	ש"ל		|		31.10.19-30.1.20		|		8:00-15:00		|		660	&

המפגש	הראשון	יתקיים	בין	השעות:	8:00-15:45

איכות	הסביבה	)עופר	נסים,	עו"ד	מייקל	בן	דוד,	
משה	סידי(	מקצועי	לעוסקים	בתחום

300	ש"ל		|		24.10.19-10/20		|		8:00-15:00		|		1200	&
המפגש	הראשון	יתקיים	בין	השעות:	8:00-15:45

שיווק	באינטרנט	)ערן	הדס(	
50	ש"ל		|		6.10.19-26.1.20		|		16:00-19:15		|		370	&

ניהול	ידע	בארגונים	)שרית	בן	ישראל(
מקצועי	לדירוג	המח"ר,	הנדסאים/הטכנאים	

100	ש"ל		|		3.11.19-10.5.20		|		16:00-19:15		|		660	&

מזכירות	רפואיות	)יסכה	גלסנר,	זהר	סקס(
תעודת מקצוע של משרד הכלכלה

340	ש"ל		|		23.10.19-12/20		|		16:00-19:15		|		3300	&
)מתקיים בימי שני + ימי רביעי(

כישורי	חיים	מנצחים	NLP+לחץ	ושחיקה	)נעמה	קוסטיקה(	
80	ש"ל		|		11.11.19-30.3.20		|		16:00-19:15		|		450	&

פיתוח	מצוינות-כוחו	של	הריפוי	העצמי	)יעל	מור(
מקצועי	לדירוג	המנהלי	והמח"ר	

40	ש"ל		|		29.10.19-7.1.20		|		16:00-19:15		|		350	&

סדנאות	להפגת	מתחים	)ד"ר	אוהד	שחם(
40	ש"ל		|		22.10.19-31.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

פיתוח	מצוינות-להמציא	את	עצמי	מחדש
)ד"ר	שרי	ארליך,	חמי	חן	גלילי(	

40	ש"ל		|		19.11.19-28.1.20		|		16:00-19:15		|		350	&

שיפור	תדמית	מקצועית	)שיווק	עצמי(
)מרגי	עוזר(	

40	ש"ל		|		25.9.19-11.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

פיתוח	זיכרון	)טל	שרב(	
40	ש"ל		|		2.10.19-18.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

הזירה	התקשורתית	)משה	סידי(
מתקיים בשד' ירושלים 110 יפו 

60	ש"ל		|		24.9.19-28.1.20		|		16:00-19:15		|		400	&

בניית	בלוגים	-	תקשורת	שיווקית	ופרסום
)גיל	מרטנס(	

40	ש"ל		|		12.11.19-21.1.20		|		16:00-19:15		|		350	&

מחשב	למתקדמים	מקצועי	
40	ש"ל		|		19.9.19-5.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

בוקרבוקר

בוקר

בוקר

יום א'יום א'

יום ג'

יום ה'

יום ב'

יום ב'

יום ב'

יום ד'

יום ד'

בוקר

בוקר

בוקר

פרטים	מלאים	והרשמה	באתר	ארגון	העובדים	WWW.OVDIM-TLV.ORG.IL ובדף	הפייסבוק	של	ארגון	העובדים.

יום ב'
יום ד'

ערב

יום ב'
ערב

יום ג'
ערב

יום ג'

יום ג'

ערב

ערב

יום ד'

יום ד'

ערב

ערב

מניעת	אלימות	במשפחה	)עו"ד	הגר	אמר(	
40	ש"ל		|		5.11.19-14.1.20		|		16:00-19:15		|		350	& יום ג'

ערבית	שיחות	רמה	ב'	)גיא	מעיין(ערב
שת"פ עם האוניברסיטה הפתוחה 

60	ש"ל		|		7.11.19-20.2.20		|		16:00-19:15		|		400	&
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יום א'
ערב

יום ב'
ערב

יום א'
ערב

יום ב'
ערב

יום ד'

יום ה'

יום ה'

יום ג'

יום ג'

יום ה'

ערב

ערב

ערב

יום א'

יום א'

ערב

ערב

ערב

ערב

ערב

מבוא	לפסיכולוגיה	)ד"ר	טלי	שימקין(	
60	ש"ל		|		15.9.19-26.1.20		|		16:00-19:15		|		400	&

מבוא	למשטר	מדינת	ישראל	)משה	סידי(	
50	ש"ל		|		22.9.19-12.1.20		|		16:00-19:15		|		370	&

מבוא	לקרימינולוגיה	)שירה	שפע	מעלה(	
60	ש"ל		|		7.10.19-3.2.20		|		16:00-19:15		|		400	&

קורס	מנהל	ושלטון	מקומי	)גמול	ב'(
ייפתח	ב	4/11/19	|	16:00-21:00	|	5000	₪		

פעם	בחודש	ביום	ה'	בין	השעות	16:00-19:00	

איכות	הסביבה	)עופר	נסים(
מקצועי	לעוסקים	בתחום	

50	ש"ל		|		11.9.19-18.12.19		|		16:00-19:15		|		370	&

מבוא	לפסיכולוגיה	חברתית	)חמי	פדהצור(	
60	ש"ל		|		12.9.19-9.1.20		|		16:00-19:15		|		400	&

ניהול	ומנהיגות	בראי	קולנוע	)איתי	גרופר(	
40	ש"ל		|		3.10.19-19.12.19		|		16:00-19:15		|		350	&

בוקר

בוקר

בוקר
יום ה'




