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לימודי ערב - בית ספר לאחיות איכילוב

קורסי קיץ

לימודי בוקר - פומבדיתא 4 

יום ה'יום ד'

לתשומת ליבכם! 
דמי רישום בסך 50 ₪ ייגבו מהנרשמים שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס ויקוזזו שכר הלימוד. 

לא יינתן החזר כספי למבטלים לאחר המפגש הראשון.

רוסית שיחות למתקדמים )גלינה ניפומניאשצ'י(
18.6, 25.6 - ימי ג'

40 ש"ל  |   5.5.19-7.7.19   |  16:00-19:15  |  350 ₪

אומנות הפרזנטציה )ערן הדס(
40 ש"ל  |  12.5.19-21.7.19  |  16:00-19:15  350 ₪

שיפור השרות )טל שרב(
מקצועי לדירוג המנהלי והמח"ר

40 ש"ל  |  19.5.19-28.7.19  |  16:00-19:15  |  350 &

המגזר הערבי בישראל )משה סידי(
40 ש"ל  |  26.5.19-4.8.19  |  16:00-19:15  |  350 &

בניית בלוגים 
תקשורת שיווקית ופרסום )גיל מרטנס(

 40 ש"ל  |   20.5.19-15.7.19   |  16:00-19:15   |   350    ₪

עבודת צוות
מקצועי לדירוג המנהלי והמח"ר

50 ש"ל  |  20.5.19-12.8.19  |  16:00-19:15  |  370 &

מבוא לקרימינולוגיה )שירה שפע מעלה(
מקצועי לדירוג משפטנים

 60 ש"ל  |   10.6.19-23.9.19  |   16:00-19:15   |   400    ₪

מניעת הטרדה מינית )עו"ד הגר אמר(
מקצועי לדירוג המשפטנים

40 ש"ל  |  1.7.19-9.9.19  |  16:00-19:15  |  350 &

מבוא להתנהגות ארגונית )משה סידי(
מתקיים בשד' ירושלים 110 יפו

 60 ש"ל  |   14.5.19-27.8.19   |  16:00-19:15   |   400    ₪

תקשורת ארגונית )ד"ר שרי ארליך,חמי גלילי חן( 
מקצועי לדירוג המנהלי

 40 ש"ל  |   21.5.19-23.7.19   |  16:00-19:15  |    350    ₪

חדשנות בארגון )שירית בן ישראל(
40 ש"ל  |  28.5.19-30.7.19  |  16:00-19:15  |  350 &

מחשבים מתחילים )רוית פידל דגן(
קורס מקצועי

 40 ש"ל  |  28.5.19-30.7.19  |  16:00-19:15  |   350    ₪

מבוא לכלכלה - ניהול כלכלת המשפחה )הדס חגי(
40 ש"ל  |  19.5.19-30.6.19  |  8:00-15:00  |  350 ₪

העצמה נשית )מרגי עוזר(
לנשים בלבד

40 ש"ל  |  26.5.19-7.7.19  |  8:00-15:00  |  350 ₪

   כישורי חיים מנצחים NLP + לחץ ושחיקה 
)נעמה קוסטיקה(

80 ש"ל  |  13.5.19-29.7.19  |  8:00-15:00  |  450 ₪

אסרטיביות )חמי פדהצור(
40 ש"ל  |  17.6.19-22.7.19  |  8:00-15:00  |  350 ₪

פיתוח מצוינות )טל שרב( מקצועי לדירוג המנהלי 
והמח"ר +אינטליגנציה רגשית )ד"ר טלי שימקין(
80 ש"ל  |  29.5.19-31.7.19  |  8:00-15:15  |  450 ₪

כתיבה מנהלית )יסכה גלסנר(
מקצועי לדירוג המח"ר ולעוסקים בתחום

40 ש"ל  |  6.6.19-11.7.19  |  8:00-15:00  |  350 ₪

קורסים לסייעות, עוזרות
טיפוליות ושירותי חינוך

יום ד' 
אורח חיים בריא )בת שבע חורין(

40 ש"ל  |  22.5.19-24.7.19  |  16:30-19:45  |  200 ₪

יום ג' 
כי בחיים הכל יחסי)ם( )מימי שמש(

40 ש"ל  |  14.5.19-16.7.19  |  16:30-19:45  |  200 ₪

יום ד' 
תקשורת מקרבת )נאוה וולפסון(

60 ש"ל  |  15.5.19-14.8.19  |  15:30-19:15  |  300 ₪

  מאי- אוגוסט 2019

ערבית שיחות למתקדמים )גיא מעיין(
40 ש"ל  |  16.5.19-18.7.19  |  16:00-19:15  |  350 ₪

ניהול איכות ואבטחת איכות )ד"ר אלכס 
וינשטיין( מקצועי לדירוג ההנדסאים והמהנדסים

100 ש"ל  |  16.5.19-28.11.19  |  16:00-19:15  |  660 ₪

תקשורת בינאישית )חמי פדהצור(
מקצועי לדירוג המנהלי

40 ש"ל  |  13.6.19-15.8.19  |  16:00-19:15  |  350 &

מבוא לכלכלה -ניהול כלכלת המשפחה )הדס חגי(
40 ש"ל  |  27.6.19-12.9.19  |  16:00-19:15  |  350 &

מבוא לפסיכולוגיה )ד"ר טלי שימקין(
60 ש"ל  |  22.5.19-4.9.19  |  16:00-19:15  |  400 &

היסטוריה של המזרח התיכון  )עופר נסים(
50 ש"ל  |  29.5.19-14.8.19  |  16:00-19:15  |  370 &

תוכנית קורסים במכללה

קורס קיץ מזורז לטכנאי
מעבדה ולבורנטים

ימים א'+ג'+ד'+ה'
השתלמות לטכנאי מעבדה ללימודי מדעים

קורס קיץ מזורז
80 ש"ל  |  2.7.19-21.7.19  |  8:00-15:30  |  450 ₪

יום ב'
פסיכודרמה )חמי פרהצור(

40 ש"ל  |  3.6.19-31.7.19  |  16:00-19:15  |  200 ₪
)בנוסף, 2 תאריכים בימי רביעי(

ימים א'-ה' 
ספרות ילדים ככלי להעלאת הדימוי העצמי

קורס קיץ מזורז
56 ש"ל  |  21.7.19-31.7.19  |  08:00-15:15  |  300 ₪

ימים א'+ג'+ה' 
טיפול התנהגותי לילדים עם צרכים מיוחדים

קורס קיץ מזורז
56 ש"ל  |  2.6.19-14.7.19  |  16:00-19:15  |  300 ₪

קורסי קיץ מזורזים
לסייעות

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

מסלול להסבת אקדמאים 
לסיעוד

הסבת אקדמאים לסיעוד
מסלול לימודים ייחודי המיועד לבעלי השכלה 

אקדמית המחפשים שינוי, עניין ואתגר מקצועי. 
תוכנית של בית הספר לאחיות שיינברון במרכז 

הרפואי תל אביב הלימודים יחלו ב-30.6.19
ויסתיימו ב-5.2.21.

סיום תוכנית הלימודים ועמידה
במבחן רישוי ממשלתי מקנים

תעודת אח/ות מוסמך/ת.

 << לפרטי התוכנית לחצו כאן >>

<< להרשמה לחץ/י כאן >>

<< להרשמה לחץ/י כאן >>

<< להרשמה לחץ/י כאן >>

בוקר

ערב

http://bit.ly/2Sgmw7S
http://bit.ly/2uL24lu
http://bit.ly/2YKjHzs
http://bit.ly/2OPgOce

