
 

 

 
 

 בס"ד

שלכם! הכוחשלנו הוא  הידע  
 

 בעידן הנוכחי, לכהן כוועד עובדים הינו עניין מקצועי לכל דבר ועניין.

בכל הקשור לשמירה על זכויות עובדים, חלה על כולנו החובה לרכוש רמת ידע ומקצועיות 
 מקסימאלית.

גודים ועדי עובדים ואי הינו בית הספר הרשמי להכשרות המכון הבינלאומי למנהיגות
המעניק למשתלמיו את הכלים הדרושים לעבודתם  של ההסתדרות החדשה  מקצועיים

 החשובה בהגנה על זכויות ציבור העובדים והגברת כוחה של העבודה המאורגנת בארץ.
 

התפיסה המנחה במכון הבינלאומי למנהיגות, היא שילוב בין לימודים לבין הקניית ידע 
די ביטוי בתחומי הלימוד, בדרכי ההוראה, בבחירת הסגל מקצועי יישומי. עקרון זה בא לי

האקדמי, מסלולי הלימוד המותאמים לאוכלוסיה העובדת ובתוכניות הלימודים 
הייחודיות. תוכניות הלימודים מעניקות למשתלמים ידע רחב, יצירת סינרגיה בין חברי 

שונים המותאמים ועדים שונים מכל הארץ, ויכולת ליישמם באופן מעשי בתחומי הלימוד ה
 לעבודתם החשובה.

המרצים במכון הבינלאומי למנהיגות נמנים מן השורה הראשונה  -  סגל מרצים מוביל
במשק ,הבאים מהעשייה ולא רק מהאקדמיה, מרצים בעלי ניסיון וידע במגוון תחומי 
המשק, מתמצאים בנבכי הביזנס והניהול ואשר תורמים מניסיונם המעשי לידע 

 . הסטודנטיאלי

  .הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות 

 כל הקורסים מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך.
 )גמול א',  גמול ב' בדרוג המנהלי וסדנאות (.

 
ההכשרות מתקיימות בקמפוס החדשני והמשופץ בבית ברל, בו משתלבים אמצעי 

ל בסיס פנסיון אירוח ע –טכנולוגיה מתקדמים, איכות ונוחות מקסימאלית למשתלמים 
 .מלא בחדרים מפנקים ומרהיבים

 
 לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו ונשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.      

 ! חשוב לזכור, ידע מהווה כוח

  
      בברכה,                                                                                                               

 
 

 עמית מרדכי                                                                                                                                    
  שיווק מנהלת                                                                                                                                    

 המכון הבינלאומי למנהיגות
 ההסתדרות החדשה                                                                                                                                     

90-7032197  950-2290000 
                                                                                                                           amit@peoples.org.il 
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 בס"ד

 

 מתקיימיםהאנו שמחים להציג בפניכם מידע על הקורסים 

 במכון למנהיגות עובדים:

  של ההסתדרות לחברי הרשמי הכשרה הת עובדים הינו מרכז ולמנהיגהבינלאומי המכון

 .איגודים מקצועייםמזכירי ו  ועדים

 ם מגוונים אנו מאמינים שבקורסים המוצעים במכון יש כדי לתת בידי ציבור חברי הועדים כלי

 .י טוב יותר של תפקידםוידע רב ומקצועי לצורך מילו

 09% -ם ע"י ההסתדרות בשיעור של כהקורסים מסובסדי 

 כל הקורסים מוכרים לגמול השתלמות 

 מהמפגשים. 099% -חובת נוכחות ב המשתלם חלה על 

   ,בהתאם לנוהל של ועדת הגמולהלימודים בקורס באחריות כל משתתף. 

 סבא, בתנאי אירוח מלאים  -ים במכון הבינלאומי למנהיגות, בית ברל, בכפרהקורסים מתקיימ

 ות וכיבוד()כולל לינה ארוח

 אפ, סדנת תופים וכד'( -בערבים נערכת פעילות של ערבי הווי וגיבוש )כגון: קריוקי סטנד. 

  בהתאם להכשרה.  –מינימום משתלמים מותנית ב ההכשרותפתיחת 

  ימים לפני מועד  10עד ף לתשלום דמי רישום מראש ובכפוהרישום להכשרות יתאפשר
 !בלבד הכשרהה

 
  לכל היום לרכב₪  09חניה בכניסה לבית ברל, בעלות של 

   :מידע נוסף תוכלו למצוא באתר המכון שכתובתוWWW.PEOPLES.ORG.IL  

 ו להתעדכן וליצור קשר עם חברי ועדים הצטרפו גם אתם לדף הפייסבוק שלנו בו תוכל
 ואיגודים מקצועיים מכל הסקטורים והמרחבים בארץ.

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

 עמית מרדכי,             

 מנהלת שיווק             
 המכון הבינלאומי למנהיגות

 ההסתדרות החדשה      
950-2290000  ,90-7032197 

  amit@peoples.org.il 
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 : להלן פירוט התאריכים והקורסים שיתקיימו במכון

 
 3102 יולי

 
 

 סדנת סיעור מוחות וקבלת החלטות

32-31/7/02 

 
 3102 אוגוסט

 
 גישור בסיסי

 02-01/2/02, מפגש שני: 6-8/8/13מפגש ראשון: 
 סדנת תדמית אישית לשיווק והצלחה

02-01/2/02 

 גישור מתקדם ביחסי ודיני עבודה
 32-31/2/02, מפגש שני:  02-31/2/02מפגש ראשון: 

 
 3102 אוקטובר 

 
 דיני עבודה ויחסי עבודה 

 32-31/01/02, מפגש שני:  2-01/01/02מפגש ראשון: 

 מנהיגות ועדי עובדים
 32-31/01/02, מפגש שני:  02-01/01/02ראשון: מפגש 

 גישור בסיסי

 1-7/00/02, מפגש שני:  21-20/01/02מפגש ראשון: 
 הכרת המחשב והאינטרנט

 1-7/00/02, מפגש שני:  31-21/01/02מפגש ראשון: 

 
 3102 נובמבר  

 מערך הביטוח הפנסיוני
 31-31/00/02, מפגש שני:  2-1/00/02מפגש ראשון: 

 בוררות
 0-3/03/02, מפגש שני: 07-01/00/02מפגש ראשון:   

 הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

 37-32/00/02, מפגש שני:  01-30/00/02מפגש ראשון: 
 סדנת תדמית ושיווק עצמי להצלחה

31-31/00/02 

 3102 דצמבר  
 מתקדם –מנהיגות ועדי עובדים 

 01-01/03/02, מפגש שני:  2-01/03/02מפגש ראשון: 
 הול משא ומתןני

 32-31/03/02, מפגש שני:  01-03/03/02מפגש ראשון: 
 בהתמחות אשראי, שוק ההון וניהול סיכונים –דירקטורים בכירים 

 1-7/0/01, מפגש שני:  31-31/03/03מפגש ראשון: 

 גישור מתקדם ביחסי ודיני עבודה
 02-01/0/01, מפגש שני:  20/03/02-3/0/02מפגש ראשון: 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 היגות ועדי עובדיםמנ
 

מטרת הקורס לתת כלים אלמנטאריים לעבודה היומיומית של חברי הועדים בנושאים כמו:חוק 
הסכמים קיבוציים, ביטחון סוציאלי, הכרת מנגנונים ליישוב סכסוכי עובדה מחוץ לבתי משפט, 

-סיסההתארגנות עובדים, המותר והאסור בשביתה, הכרות עם חקיקת מגן והרציונאל העומד בב
מקרו, תפקיד חבר ועד עובדים, בטחון סוציאלי, התארגנות עובדים, -מקרו, יסודות משפט העבודה

הכרת תקנון הועד, ניהול קופת ועד, לימוד אודות מבנה ההסתדרות וסל השירותים שהיא מעניקה 
 ועוד.

 
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 ימים. 5 במתכונת של שני מפגשים. סה"כ משך הקורס:
 .לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(₪  059 עלות הקורס:

 הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.
 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 

 

 מתקדם-מנהיגות ועדי עובדים
 

בדים ומטרתו העמקת הידע והענקת כלים הנדרשים הקורס מיועד לבוגרי קורס מנהיגות ועדי עו
 להובלה ולהנהגה של ועד העובדים, באמצעות סדנאות משתפות והתנסות אישית. 

הקורס מעמיק ומבסס את יכולת ההתמודדות מול קונפליקטים, תפיסת תפקיד הועד, חוק בית 
ק שכר מינימום, הזכות חו-קבלה לעבודה וסיום יחסי עבודה, חקיקת מגן-הדין לעבודה, חקיקת מגן

סדנא בשכנוע, אסטרטגיות -לפנסיה בהסכמים קיבוציים, קריאת תלוש שכר, מנהיגות ועדי עובדים
 ניהול מו"מ.

 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 
 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  משך הקורס:
 .לינה, ארוחות וכיבוד( לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל₪  059 עלות הקורס:

 הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.
 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 

 

 בכירה-מנהיגות ועדי עובדים
 

הקורס מיועד לבוגרי קורס מנהיגות ועדי עובדים ומתקדם. הקורס יעניק כלים בניהול ובהובלת 
ל ושל חברי ועדים בפרט. בקורס יושם דגש על פיתוח מיומנויות בתקשורת תהליכים אנושיים בכל

בין אישית, שיפור יכולת ההופעה בפני קהל וכן הרחבת הידע בסוגיות רלוונטיות בדיני עבודה 
הזדמנויות בעבודה,  שוויוןחוק  ובמערכת הפנסיה, חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כח אדם,

, חוק חופשה שנתית וחוק דמי מחלה, קריאת מאזנים ודוחות כספיים, החוק למניעת הטרדה מינית
 זכויות וחובות, יישוב סכסוכי עבודה, ועדי עובדים ותקשורת, ניהול זמן.-סוגיות בביטוח לאומי

 
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 
 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  משך הקורס:
 שה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(לחמי₪  059 עלות הקורס:

 הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.
 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 

 
 
 
 
 



 

 

 למעשה רעיוןבין  –ההסתדרות 

 עובדים, ההסתדרות ומה שבניהםהועדי 

חזון והרעיון ועד לימינו אנו בתפקיד אותו ממלאת ההסתדרות הקורס עוסק בהסתדרות החדשה, החל מה

בישראל. משתלמינו מייצגים ומיוצגים ע"י ההסתדרות החדשה ונכון הוא שיהיו בעלי הבנה עמוקה יותר לגבי 
 מוסד זה שהינו אחד המוסדות הוותיקים והתורמים בישראל.

תי ולחדד את הקשר בין התפקיד אותו להעמיק את הידיעות לגבי מהות הרעיון הסתדרו  מטרת הקורס:

 ממלא נציג העובדים לבין הגוף המייצג אותו. 

התאגדות העובדים ואיגודים מקצועיים בעולם ואנו רואים חשיבות בהבנת  הקורס דן בנושאים כגון:

 נושאים אילה בקרב מייצגי העובדים בארגונים השונים.

תדרות העובדים הכללית וראשית דרכה של החזון אשר הוביל להקמתה של הס מתוך תכני הקורס:

ההסתדרות; מודלים ומגמות באיגודים מקצועיים בעולם; תפקידה של ההסתדרות בדמוקרטיה בישראל; 
ביקוש,  -קשיים ודרכי התמודדות בבואנו לאגד עובדים; הכלים בהם מעצבת המדיניות הכלכלית את החברה

 אינפלציה וריבית.

 עופר עיני:של פועלה של ההסתדרות בהנהגתו 

הסתדרות כגורם משמעותי מול הממשלה ובמשק ה יצירת זיקה בין ארגוני מעסיקים לבין ההסתדרות,

 הישראלי בכלל.

 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  משך הקורס:

 נה, ארוחות וכיבוד(.לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לי₪  059 עלות הקורס: 

  הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.

 .09%בשיעור של 

 אימון למנהיגות -  coachingקורס  
 

ומיועד לחברי ועדים המעוניינים לעבור תהליך  קורס אימון אישי ,דינאמי, ואפקטיבי המתקיים בתוך קבוצה
 ולקבל כלים הממוקדים לתוצאות במסגרת התפקיד המאתגר של הובלת צוותים וניהולם.אישי 

על מתן כלי הצלחה , על תפקוד  במסגרת הקורס יושם דגש על בניית חזון והצבת יעדים אישיים וארגוניים,
ך אפקטיבי והקניית הרגלים יעילים להצלחה, תוך מתן דוגמאות מהשטח והתייחסות לדילמות העולות מתו

 הארגונים.

 
*הגדרת ערכים , חזון אישי והצבת יעדים אישיים ומקצועיים. * תקשורת   נגיעות מתוך התוכן הנלמד :

טיפול באכזבות, טיפול בהתנגדויות, מנגנונים  : לתוצאות. * גישת אחריות. * גישת השפע. * כלי הצלחה
קוד אפקטיבי בסביבה של משוב שלילי. אנטי יצרניים, קו הצלחה ועשייה. * סיווג לטיפוסי תקשורת. * תפ

 ועוד... . * התנסויות ותהליכים חווייתייםאיך יוצאים מזה-* האמונות המגבילות בחיינו 

 
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 הבינלאומי למנהיגות בבית ברל, כפר סבא מתקיים במכון
 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  משך הקורס:

 .לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(₪  099 קורס:עלות ה
 
 
 
 
 



 

 

 
 הכשרת דירקטורים

 
בחברה העסקית של היום, בשונה מבעבר חייבות פעולות הדירקטור, בין אם במסגרת העסקית הרגילה ובין 

דה של טוהר מידות. לשם אם הן פרי יוזמתו האישית, להיות מבוססות על מיומנות גבוהה ובעיקר על הקפ
כך על הדירקטור להצטייד בכלים משפטיים שונים במצב בו הוא ניצב אל מול בעלי המניות שכליהם 

 המשפטיים מגוונים ורבים יותר.

כל מעשה ומחדל של דירקטור במסגרת תפקידו עלול לגלוש אל תחום הפליליות ותוצאותיו ברורות. על כן 
 בנושאים הקשורים לתחום תפקודו.חייב הדירקטור להתעדכן בעצמו 

מטרת הקורס להקנות לדירקטור כלים ומיומנויות לתפקוד מול סוגיות משפטיות הקשורות לחברות 
 ולתאגידים, היכרות והבנה עם מבנה חברות ותאגידים וצורות פעילותם לצורך תפקוד טוב יותר.

 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 
 ימים. 5ל שני מפגשים. סה"כ במתכונת ש משך הקורס:

 לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(.₪  099 עלות הקורס:
 

 
 ""קורס דירקטורים בכירים בדגש על שוק ההון, אשראי וניהול סיכונים

 
 קורס, העוסק בהעצמת הידע וההתנסות לדירקטורים מכהנים או למשתתפים שהינם בוגרים של קורס

 .הכשרת דירקטורים
הקורס מתמקד בהיבטים מתקדמים של עבודת הדירקטוריון, ניהול סיכונים בתאגידים מתחומי פעילות 

שונים, חידושים בדיני עבודה והעסקת עובדים בתאגיד, ניתוח השוק הפנסיוני ושוק ההון בעידן שלאחר 

 .', ביקורת פנימית וביקורת חקירתית וכיוב1992משבר 
ומנסה לתת בידי  ,לאתגרים המזומנים לדירקטורים מכהנים בתאגידים מתחומי פעילות שונים הקורס מותאם

 .הדירקטור מגוון כלים לפעול כדירקטור מקצועי ומיומן המקיים את חובת הזהירות שלו כלפי החברה
 הקורס מיועד לועדי עובדים ומזכירי איגודים מקצועיים

 תנאי סף:
 בעלי תעודת קורס דירקטורים 

 תכונת הקורס:מ

 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ 
 

 שעות לגמול השתלמות. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 
 שעות אקדמיות, למסיימים תוענק תעודה מטעם המכון הבינלאומי למנהיגות 09הקורס בן 

 

 , ארוחות, כיבוד ופעילות גיבוש. בתנאי אירוח מלאים כולל לינה  ₪ 099 מחיר הקורס:
 סבסוד ההסתדרות לאחר

 

 
 משא ומתןניהול 

 
כבר שנים רבות שניהול משא ומתן אינו עניין לאינטואיציה, אלא תורה שלמה הנלמדת הן בתיאוריה והן 

 במעשה. 

ומתן, לא רק בעת משברים וסכסוכי עבודה, אלא -חלק עיקרי מעבודתו של חבר הועד היא ניהול משא

 ר.בעבודת היום יום ובדברים הפעוטים ביות
  מצב זה מחייב את מנהיגות העובדים להדביק את הפער ולרכוש ידע והתנסות בתחום זה. 

סדנה זאת תיתן לועדי העובדים כלים ממשיים ואופרטיביים ליישום מיידי בעבודתם. בסדנה נלמד את 
 עקרונות ניהול מו"מ, כיצד להתכונן למו"מ וכיצד להתקדם לעבר היעדים שהוצבו בתחילתו. נלמד על

 תקשורת בינאישית והשפעותיה על התנהלות המשא ומתן. להשתמש נכון בדעת קהל ועוד.
 במהלך הקורס ניגע בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים לניהולו של סכסוך עבודה. 

 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 
 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  :משך הקורס

 
 .ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד( לחמישה₪  059 עלות הקורס:



 

 

 
 

 קורס יחסי עבודה ודיני עבודה
תחום דיני העבודה עוסק במערכת החובות והזכויות של עובדים ומעבידים מכוח החוק, הסכמים קיבוציים, 

 הסכמים אישיים וכן נשען רבות על פסיקות בתי הדין לעבודה.

יחסים בין עובד למעביד, שנקודת המוצא במשפט העבודה יחול על מקרה משפט העבודה נועד להסדיר 
 ספציפי רק אם ניתן לזהות את קיומה של מערכת יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

משפט העבודה הינו תחום דינאמי ומורכב, עתיר פסיקה וחקיקה. קצב השינויים והעדכונים בתחום זה הינו 
 ם תכופות במערכת יחסי העבודה. מהיר ונובע ממציאות המשתנה לעיתי

 

  ! לשם כך על ציבור מנהיגות העובדים להכיר את דיני העבודה האלמנטאריים
 :הקורס יציג את דיני העבודה העיקריים

 חוק חופשה , חוק שעות עבודה ומנוחה , חופש ההתארגנות,יחסי עובד מעביד, חוק שכר מינימום
דינים העוסקים בעבודת ,חוק פיצויי פיטורים , טרותחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפ, שנתית

 דינים העוסקים בהסכמים קיבוציים ועוד..., דינים העוסקים בסכסוכי עבודה , נשים
 

 במהלך השיעורים יוצגו תקדימים ופסקי דין מרכזיים בכל נושא וייערך ניתוח של המקרים השונים.

 ם. ימי 5סה"כ  –מפגשים  במתכונת של שני  משך הקורס:
 לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות,כיבוד וערב גיבוש(.₪  059 עלות הקורס:

 

 בסיסי קורס גישור
 הכלי היעיל לפתרון סכסוכים

 

 הגישור הינו כלי חשוב ואפקטיבי ליישוב סכסוכים וניהול משא ומתן בין שני צדדים חלוקים.

ופו של התהליך, להבנה וניתוח האינטרסים של כל צד, ומציאת באמצעות המגשר מגיעים שני הצדדים, בס
 פתרונות מוסכמים.

לנהל משא ומתן תפקיד המגשר, כמי שנבחר להיות צד שלישי נייטראלי ובלתי תלוי, הוא לסייע לצדדים 
 תוך שיפור מערכת היחסים ביניהם. ,ולמקסם את רווחיהם

 
, מגשרשור ומביא אותך במגע ראשוני עם מיומנויות הקורס הגישור הבסיסי פותח לך חלון אל עולם הגי

 רגול, שימוש בכלים בסיסיים של הליך הגישור, ניהול מו"מ והתמודדות עם קונפליקטים.ת

 
במהלך הקורס יעברו המשתלמים שיעורים עיוניים ומעשיים הכוללים הרצאות, ניתוחי אירועים, תרגול מעשי 

  תנסות בחוויות הגישור הלכה למעשה.וסימולציות גישור, באמצעותם יוכלו לה
  בגובה העיניים'.-הקורס מיועד לחברי ועדים, ומתקיים בשיתוף מרכז הגישור 'רפי בוזו

 

ה נוספת, המאשרת כי הקורס התקיים ותעודשעות,  09השתלמות בהיקף של גמול תעודת הקורס מקנה 
  .גישור בבתי המשפט הועדה המייעצת לעניין – ועדת גדות במשרד המשפטים ע"פ הנחיות

קריטריונים בכפוף לכמגשרים,  הציע את עצמםבוגרי הקורס יוכלו לפנות להנהלת בתי המשפט כדי ל
 . בתי המשפט הקבועים בתקנות

 
 .100% חובת נוכחות של מים חלהעל המשתל

  ימים. 5במתכונת של שני מפגשים . סה"כ  משך הקורס:

 אירוח מלאים )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(. לחמישה ימים, בתנאי₪  099 עלות הקורס:
  מסובסד ע"י ההסתדרות. הקורס

 
 ביחסי עבודה גישור מתקדם

 
יות גישור תוך שימת דגש על יחסי עבודה. הקורס ישלב בין לימוד דיני עבודה בסיסיים, ומנוהקורס יחדד  מי

 .הליכים ביחסי עבודה ודרכים למציאת פתרונות יצירתיים בסכסוכי עבודה
 הקורס הינו ייחודי ופרי פיתוחו של המכון והמגשר הבכיר מר רפי בוזו

 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 
 

 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  שך הקורס:מ

 .אים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(ללחמישה ימים, בתנאי אירוח מ₪  059 עלות הקורס:



 

 

 
 בוררות

 
יישוב סכסוכים, שבה צד שלישי אובייקטיבי, הבורר, אשר נבחר על ידי בוררות היא שיטה ל

 הצדדים, הוא זה שמכריע בסכסוך.
בשנים האחרונות חלה התפתחות בעולם המשפטי, ושיטות אלטרנטיביות לישוב סכסוכים 

       ומחלוקות מחליפות את ההליך המשפטי הקלאסי המקובל, ביניהן גישור ובוררות.
להכיר למשתלם את עקרונות הבוררות, לתת לו כלים לניהול הליך בוררות בארגון  - מטרת הקורס

 ובקהילה, תוך התנסות חווייתית הלכה למעשה בסימולציות של סכסוכים.
 

 .הקורס פותח במיוחד לצרכי המכון למנהיגות עובדים
 שעות לימוד. 09שעות כל אחד, סה"כ  2מפגשים יומיים בני  5 –משך הקורס 

 

 שעות לימוד אקדמיות. 50בהיקף של  י הקורס תוענק תעודת סיום קורס בוררותלמסיימ
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 
 לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(₪  099 עלות הקורס:

 

 
 מערך הביטוח פנסיוני

 
האדם. תוחלת החיים עולה ומכאן ששנות האדם  עם   עניין הביטחון הפנסיוני תופס מקום חשוב ביותר בחיי

 פרישתו לגמלאות הולכות ורבות.

נושא זה  נדון בכל מדינה מתוקנת בעולם. רק לאחרונה היינו עדים להפגנות ההמונים בצרפת, אשר נסבו 
 סביב העלאת גיל הפרישה מהעבודה.

ינה, בה הולאמו קרנות הפנסיה סוגיות אלו באות לידי ביטוי גם בארץ מאז "מהפיכת הפנסיה" במד
ההסתדרותיות מחד, ומאידך נפתחו מסלולי פנסיה חדשים, וכמו כן, נפתחו מסלולים מגוונים נוספים 

הפך   ,לחיסכון פנסיוני, עם אפיקי השקעה שונים מבעבר,  ובנוסף על כל אלו נחקק חוק "פנסיית חובה"

 מיוחד בו נדרשת הבנה מקצועית ביותר.והנושא למורכב 
 

תוך , ידע בתחום הביטוח הפנסיוני כמו גם ברפורמות שעבר בשנים האחרונותהינה להקנות  :מטרת הקורס
מוצרים הנלווים בשוק, כולל תכני לימוד כגון: השחקנים בעולם בקורס יתמקדו ב בנושא.ארגון המידע הרב 

יני עבודה, חוק הייעוץ הביטוח הפנסיוני, תקנות קופות הגמל, ועדת בכר והשינויים בעולם הביטוח, ד

יים, מיסוי אישי, הפנסיוני, מושגי יסוד בביטוח חיים, תפעול קופות גמל, חוק הביטוח הלאומי, סוגי ביטוח הח
 ועוד.תקנות הניוד החדשות, תקציבית, פנסיה

 
 תפקיד בשכן הוא מקנה לו את הידע  מיועד ליו"ר ועדים, חברי ועדים ומזכירי איגודים מקצועיים,הקורס 

בתחום החשוב כל כך של ביטוח פנסיוני שהוא למעשה תעודת הביטוח של כל המחייב ידע מורחב ומעודכן, 
 ולענות על שאלות ייחודיות לחבר.,  אחד מאיתנו בגיל הפרישה

 

 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 
 

 חמישה ימים בשני מפגשים מרוכזים. משך הקורס:
 

 (ופעילות גיבוש כיבוד,ארוחות ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה,לחמישה ₪  099 עלות הקורס:

 הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.
 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 והאינטרנט הכרת המחשב
 

וללת: הפעלת המחשב, יישומי מחשב הקורס למתחילים מיועד לחברי ועדים ומטרתו הכרת סביבת המחשב הכ

, אתרים שימושיים; הכרת הדואר מנועי חיפש ; הכרת האינטרנט: שיטוט,Word -ו Excelבסיסיים; הכרת התוכנות: 

 האלקטרוני: פתיחת חשבון דואר אלקטרוני, קבלת דואר ושליחתו; צירוף קבצים וכו'. 
 בתחום.  ההרצאות מועברות ע"י מיטב המרצים של המכון הבינלאומי

 הקורס מתקיים במעבדת מחשבים ברמה גבוהה, הכוללת את הציוד החדיש ביותר הקיים כיום בשוק.
 

 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 
 

 ימים. 5: במתכונת של שני מפגשים. סה"כ משך הקורס

 .לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(₪  059 עלות הקורס:
 

 הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.
 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 

 

 מחשבים למתקדמים
 

הקורס מיועד לחברי ועדים ולמסיימי קורס הכרת המחשב ומטרתו העמקת הכרת סביבת המחשב הכוללת:יישומי 
 מחשב; הכרת התוכנות:

 Excel ו- Power Point-הכרת האינטרנט: שיטוט, מנועי חיפוש, אתרים שימושיים ועוד.בניית מצגות  , 

 ההרצאות מועברות ע"י מיטב המרצים של המכון הבינלאומי בתחום. 
 הקורס מתקיים במעבדת מחשבים ברמה גבוהה, הכוללת את הציוד החדיש ביותר הקיים כיום בשוק.

 
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 

 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  הקורס: משך
 .לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(₪  059 עלות הקורס:

 
 הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.

 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 
 

   מדיה –סדנת ניו 
 

 עם: פייסבוק, טוויטר, לינקדאין, יוטיוב  פגישה אישית

 השתלמות בנושא ששינה את פני העולם בדורנו !!! 
 הרשתות החברתיות ובראשן פייסבוק, יצרו מציאות חדשה ודפוס שונה להתנהגות הגולשים ברשת האינטרנט. 

הקורס                   הרשתות החברתיות הפכו, כל אחת, לקרקע אטרקטיבית לשיווק ופרסום ממוקד ואיכותי.

 יאפשר לכם להיפתח לעולמות החדשים האלה, להכיר אותם ולקבל מהם את הקרקע לעבודה נכונה ואפקטיבית.

 הקורס כולל הרצאות תיאורטיות לצד עבודה מעשית בכתה, בהנחיית המובילים בעולם המדיה החברתית.

 (.לכל חלק בנפרד ניתן להירשם)כל חלק בן יומיים.  –הסדנה תתקיים בשני חלקים 
 רקע בנושא מדיה חברתית ופייסבוק -חלק ראשון

 טוויטר, לינקדאין ויוטיוב -חלק שני

ההשתלמות מיועדת לנציגי ועדי עובדים ולמזכירי איגודים מקצועיים של ההסתדרות החדשה בעלי רקע בתחום 
 האינטרנט.

 וחות, כיבוד ופעילות גיבוש(. ש"ח בלבד ! בתנאי אירוח מלאים )כולל לינה, אר 009עלות הסדנה: 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 שיווקית ופרסום תקשורת
 

 בשנים האחרונות תופסת התקשורת, מקום מרכזי בהתנהלות בתחומי המו"מ, במשברים וסכסוכי עבודה.
התקשורת היא גורם מכריע בתהליכי קבלת החלטות של גורמים כלכליים ופוליטיים וככזאת ביכולתה להשפיע על 

מות העבודה ועל דעת הקהל. בעולם בו מתנהלים מעסיקים בעזרת יועצים מתחומים שונים, לרבות ההתנהלות במקו
 יועצי תקשורת, אסטרטגיה ותדמית, חייבים ועדי העובדים להדביק את הפער.

מטרת הקורס היא להכשיר את ועדי העובדים ולספק להם כלים ממשיים ואופרטיביים כיצד לנווט ולהיעזר בכלי 

 צורך השגת המטרות.התקשורת ל
במהלך הקורס ניגע בתחומים הרלבנטיים הקשורים ביחסים בין ועדי עובדים לבין התקשורת והקניית כלים 

להתמודדות במסגרת מאבקים החל בהכנת הודעות לעיתונות, קביעת מסרים תקשורתיים ועד ניהול אסטרטגי של 
 תקשורת בינאישית ככלי בניהול מו"מ ועוד.קמפיין, העברה נכונה ויעילה של מסרים, חידוד רעיונות, 

 מרצי הקורס הינם העילית של אנשי התקשורת בארץ וביניהם עופר פטרסבורג, אורון מאירי ועוד.
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 

 ימים. 5במתכונת של שני מפגשים. סה"כ  משך הקורס:
 ם. )כולל לינה, ארוחות וכיבוד(לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאי₪  059 עלות הקורס:

 

 קורס שיווק ומכירות
 אנשי שיווק וקידום מכירות חברי הועד להתמודד עםבעידן של תחרותיות עזה ושינויים טכנולוגיים מואצים, נדרשים 

להתמודד בשוק מחד גיסא, חשיבה שיווקית חדשה ורעננה אשר תסייע לארגון כמעט בכל תחום. הקורס מקנה 
ומאידך להתמודד עם רישום חברים חדשים  כי הלקוחות התובעניים והמתוחכמיםתהפוכות ולספק את צרדינמי ורב 

 להסתדרות ושימור החברים הקיימים.
רישום חברים חדשים מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע ומיומנות בנושא ניהול המכירות, אומנות המכירה, 

 והתמודדויות שונות עם לקוחות.להסתדרות 
 :כני הסדנהת
 ניהול השיווק •

 המכירות מיומנות •
 אסטרטגיות בשיווק •

 בין אסרטיביות ותקשורת אפקטיבית על הקשר •
 קשרי לקוחות ניהול •

 מגמות-השיווק בישראל •

 צרכנים ומתן ערך התנהגות •
 ועוד..  שיווק בעידן המודרני • 

 
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 ימים. 5ונת של שני מפגשים. סה"כ במתכ משך הקורס:

 (ופעילות גיבוש  כיבוד, ארוחות לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה,₪  059: עלות הקורס
 



 

 

 פיתוח קריירה
 

מטרת הקורס להעשיר את ארגז הכלים העומד לרשות עובדים ומנהלים בארגון, בכל הדרגים בתחומי ההתמודדות 
ה, עם קהל הפונים, עם עמיתים, ממונים וכפיפים, ושיפור יכולותיהם להרחיב את תחומי היומיומיים שלהם בעבוד

 עיסוקם למימדים נוספים, תוך חתירה למצוינות ובולטות על רקע מקצועי, ושיפור המוטיבציה האישית.
 

בניית  מו:אלמנטאריים לעבודה היומיומית של חברי הועדים בנושאים כוכלים בסיסיים בקורס יקבלו המשתלמים 
ניהול נבון של , תדמית אישית ומשמעויות רושם ראשוני, דימוי עצמי וקריירה,  חזון אישי, הגדרת מטרות ויעדים

, סדנת אינטליגנציה ריגשית והכרת ה"אני", התמודדות עם שינויים בארגון, קונפליקטים בין אישיים ושליטה עצמית

רחבת אופק התפקיד והגדלת תחומי , הגי מנהלים ומנהיגיםהנעת עובדים, דוגמא אישית, סו –סדנת מנהיגות 
 .ניהול למצוינות אישית ואירגונית, העיסוק באופן יזום

 
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 (ופעילות גיבוש כיבוד, ארוחות לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה,₪  099 עלות הקורס:

 
 אומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.הקורס מתקיים במכון הבינל

 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 
 

 
 אסרטיביות

 

כפיף, חווה לא אחת את אי הנעימות הכרוכה בניסיון להגן על עמדתו -בין אם מנהל, יו"ר ועד או חבר ועדכל אדם, 
עפ"י הגדרתו ותחושתו. בסדנה שנערוך אדם המגלה התנגדות, לפחות ת הנהלה , או כאשר מולו ניצבועל רצונו, 

ננסה להבין מהי אסרטיביות, במה היא שונה מאגרסיביות ומפאסיביות, נתרגל את השימוש בה ונעלה את המודעות 

 לקיומה ולכוחה במערכות יחסים במסגרת העבודה ומחוצה לה.
חנו מצליחים להביא אותה במעגלים הרבים בחיינו אנו נדרשים לא פעם להתנהגות אסרטיבית אשר לא תמיד אנ

 לידי ביטוי.
בקורס נלמד לזהות את מקורות הקושי ולנטרל אותם כך שנוכל לפתח כישורי התנהגות אסרטיבית עם בטחון עצמי, 

 תוך ביטוי אישי יעיל המאפשר תקשורת פתוחה ובונה.

 ת חדשה.מתוך מודעות עצמי התחדשותולחולל  שינוילקחת את החיים שלך למקום חדש משמע ליצור 
שינוי של ממש דורש יותר מאשר מודעות עצמית. המפתח מצוי בבשלות לשינוי, לא מספיקה אותה תחושה ברורה 

 שככה אתה לא רוצה להמשיך את חייך! בשלות היא נקיטת פעולה כדי לנהל את תהליך הצמיחה שלך.
 שעות גמול. 11הקורס מוכר לגמול ומקנה 

 

 ימים. 5ים. סה"כ במתכונת של שני מפגש משך הקורס:
 

 .(ופעילות גיבוש  כיבוד, ארוחות לחמישה ימים, בתנאי אירוח מלאים. )כולל לינה,₪  099 עלות הקורס:
 

 הקורס מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות, בבית ברל, כפ"ס.
 .09%הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות  בשיעור של 

 



 

 

 
 ממשלתי ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד במשרד 

 
  גמול ב' לעובדים בדירוג המנהלי 

 
בדרגות הבכירות יותר בעלי התפקידים מתמודדים עם ניהול כפיפים. הקורס עונה על השאלה מהו המשאב האנושי 

וכיצד ארגון יכול להפיק את המרב ממנו. הקורס עומד על היכולת של מנהל להתנהל מול כפיפים בצורה שתוביל 
פיתוח המשאב  -ם יחד עם הגברת מוטיבציה ותוך שמירה על יחסי עבודה טובים, כלומראותם להישגים מקצועיי

האנושי ותגמולו. הקורס ידון גם בתפקיד המנהל לדאוג לצרכי הארגון ברמת הידע הנצבר בו. כיצד זה מנוהל וכיצד 

 משמרים ידע זה ביחד עם שינויים פרסונאליים.
ים בתהליכים בנושא ניהול משאבי אנוש. כבית ספר למנהיגות מטרת הקורס הינה להעמיק את הבנת המשתלמ

 עובדים שליד ההסתדרות החדשה יינתן דגש על תפקידי ההסתדרות וועדי העובדים.
 

 
 הקורס יעסוק בין היתר בנקודות הבאות:

o יחסי עבודה וניהול המשאב האנושי 

o ניהול תהליכי עזיבת עובדים 
o פיתוח משאבי אנוש, רווחה ותגמול 

o ושימור הידע בארגון ניהול 
o ההסתדרות החדשה והוועדים -ארגוני עובדים 

 

 מסכמתבסיום הקורס תיערך בחינה 
 הקורס מיועד לוועדי עובדים ומזכירי איגוד מקצועי

 
 שעות אקדמיות, מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות בבית ברל, 09הקורס בן  מתכונת הקורס:

 

 רוכזים.חמישה ימים בשני מפגשים מ משך הקורס:
 

 בתנאי אירוח מלאים )כולל לינה, ארוחות, כיבוד ופעילות גיבוש(.₪  099: מחיר למשתתף
 

 הקורס מסובסד ע"י ההסתדרות החדשה.
 



 

 

 
  גמול ב' לעובדים בדירוג המנהלי -מצוינות אישית 

 
את היכולות השאיפה למצות את הפוטנציאל הקיים בנו מקננת בקרב רבים. בקורס זה המשתלמים ילמדו לזהות 

שלהם ואת שאיפותיהם. בעולם התחרותי של ימנו על כל עובד מוטלת האחריות האישית לשפר את תפוקתו, 
להוביל ולהצטיין. גם המצב בו נמצא שוק התעסוקה, כאשר על כל משרה או תקן שמתפנה מתמודדים כמה 

 ודם.מועמדים ראויים, מצריך מודעות גבוהה יותר בקרב העובדים ביחס לרמת תפק

 הקורס יעשה סינתזה בין חומרים שונים שנלמדו בקורסים לגמול א' ויביא אותם לידי מכלול אחד שלם.
 

 הינה לחבר בין המשתלם לבין היכולות וההישגים המקצועיים שלו. :מטרת הקורס
 לחדד את היעדים והמטרות האישיים ולהגדיל את המוטיבציה שעלולה להישחק עם השנים.

 

 ין היתר בנקודות הבאות:הקורס יתמקד ב
o מוטיבציה 

o בניית מטרות ויעדים 
o תקשורת בינאישית 

o כתיבה מנהלית 
o התפתחות מקצועית 

 מסכמתבסיום הקורס תיערך בחינה 

 הקורס מיועד לוועדי עובדים ומזכירי איגוד מקצועי
 

 שעות אקדמיות, מתקיים במכון הבינלאומי למנהיגות בבית ברל, 09הקורס בן  מתכונת הקורס:
 חמישה ימים בשני מפגשים מרוכזים. :משך הקורס

 בתנאי אירוח מלאים )כולל לינה, ארוחות, כיבוד ופעילות גיבוש(.₪  099: מחיר למשתתף

 הקורס מסובסד ע"י ההסתדרות החדשה.
 

 
 
 

 .תקשורת בינאישית להצלחה סדנה בנושא תדמית אישית,
  

איך יתכן שאחדים מוערכים מאוד ורבים אחרים משתדלים אנשים רבים משקיעים מאמצים בביצוע דברים שונים. 

 מאוד אך פחות מוערכים? מדוע מקשיבים רק לחלק מאיתנו? 
 מה אחרים רואים כשאני מדבר?

 התשובה לפעמים טמונה באיך: איך אנו מציגים את עצמנו ואת הדברים החשובים לנו. 
 איך אנו משווקים את עצמנו. -בעצם

  

 איך: -ים מציע סדנה בת יומיים שתעסוק כולה בנושא ההמכון למנהיגות עובד
 איך להציג עצמי בצורה שתשרת אותי הכי טוב  

 מהי שפת גוף ואיך אוכל להשתמש בה נכון יותר  
 : איך עומדים מול קהל

 איך משכנעים  

 איך מקשיבים  
 נדבר על קודי התנהגות ושיווק אישי, הופעה מטופחת ורושם ראשוני. *  

 
 נה תנחה מומחית בתחום, בעלת השכלה רלוונטית וניסיון רבאת הסד

  

 אין שני לרושם ראשוני !!!  בואו נזכור ש...
 

 בלבד בתנאי אירוח מלא )כולל לינה, ארוחות וכיבוד...( ש"ח 011 -למפגש בן יומיים :הסדנה עלות

 
 
 
 

 



 

 

 
 כעס, הומור ויצירת הסכמותסדנה בנושא: 

 
 די העובדים. כך גם יצירת הסכמות.עימותים הם מנת חלקם של וע

 האם כל עימות מכיל בתוכו כעס? כיצד משפיע הכעס על התנהלות משא ומתן? 
 האם ישנה דרך נוספת?

 בסדנה נענה על השאלות האלה ונעמוד על מקומו של ההומור בתוך התהליך.

 
 הסדנה תעניק כלים להבנה עמוקה יותר של תהליכי תקשורת

 ורמים כמו כעס והומור וכיצד ניתן לעשות בהם שימוש יעיל המשתלמים יבינו את הג
 הסדנה יעסוק בנושא יצירת ההסכמות ובדרכים החיוביות להגיע לכך

 

 ההשתלמות מיועדת לחברי ועדי עובדים ולמזכירי איגודים מקצועיים של ההסתדרות החדשה .

 

 .(ופעילות גיבושכיבוד., לל לינה, ארוחותי אירוח מלא )כובלבד בתנא ש"ח 011 -למפגש בן יומיים :הסדנה עלות
 

 
 

 ועבודה סדנה בנושא כישורי חיים
 

 במגוון כישורי החיים נמנים מספר מיומנויות בסיסיות המסייעות לנו לשפר את יחסינו החברתיים.
 

 בסדנה נכיר חלק מהמיומנויות העיקריות הנדרשות לנו בחיי העבודה ובחיי היומיום
 המיומנויות האלה אצלנו.ונקבל כלים לשכלל את 

 

 האדם כיצור חברתי נדרש לכישורים כגון יצירתיות, עמידה בלחצים, אמפתיה ומודעות עצמית עליהם נדון בסדנה.
 

 בנוסף נדון גם בנושאים הבאים:
o ניהול דיון מורכב תוך שיתוף 

o שותפות ככלי לגיוס מוטיבציה מאחרים 

o תיאורית המראות 
o וחביתסיעור מוחות על פי החשיבה הר 

 
 ההשתלמות מיועדת לחברי ועדי עובדים ולמזכירי איגודים מקצועיים של ההסתדרות החדשה .

 .(ופעילות גיבושכיבוד., י אירוח מלא )כולל לינה, ארוחותבלבד בתנא ש"ח 011 -למפגש בן יומיים :הסדנה עלות
 

 השתלמות בנושא פנסיה
 

 הדילמה: לחיות בזבזני היום או לחיות טוב מחר.

כניסתו של עובד אל שוק העבודה, כבר מגיל צעיר, עליו לדאוג ליום פרישתו לגמלאות. הפנסיה היא הדרך  עם
 להבטיח שיבה טובה.

 ההשתלמות תעסוק גם בנושאים הבאים:

 מרכיבי הביטוח הפנסיוני בישראל
 קרנות פנסיה ותיקות וחדשות

 סוגי קופות, קרנות וביטוחים וההבדלים בניהם
 ן קופותניוד כספים בי

 

 -י שרוצה להופיע בחדשות בעוד כמה שנים כשהוא חי מקצבה קטנה ומקרר ריק  מ
 שלא יגיע להשתלמות

 
 ההשתלמות מיועדת לחברי ועדי עובדים ולמזכירי איגודים מקצועיים של ההסתדרות החדשה .

 .(ופעילות גיבושכיבוד., י אירוח מלא )כולל לינה, ארוחותבלבד בתנא ש"ח 011 -למפגש בן יומיים :הסדנה עלות

 
 

 



 

 

 בס"ד
 ___________    תאריך:              

 לכבוד

 לידי עמית מרדכי -המכון הבינלאומי למנהיגות

90-0001090 ,950-1190200  

amit@peoples.org.il 

 7111113-11באמצעות פקס: 

 הרשמההתחייבות וטופס הנדון: 

  _________,__________________________אני מבקש להירשם לקורס:  

 __________________: __חלק שני,  __ _______________:  חלק ראשוןשיתקיים בתאריכים: 

 במסגרת המכון למנהיגות עובדים במכון הבינלאומי של ההסתדרות, בית ברל, כפר סבא.

 מס' זהות:___________________________________   שם משפחה: ___________שם פרטי: 

 כתובת מקום מגורים: _________________________________תאריך לידה: _____________ 

 _______________ :עדותפקיד בו טל' בבית: ______________  טל' נייד: ______________

 ______________: בעבודה טל' מקום עבודה:_________________   תפקיד: ______________

 _________: ______________________________________________________E-mailכתובת 

 ______________________מרחב: ____________________________  איגוד מקצועי: ______

 

 : דמי רישום

 ! לפני מועד פתיחת הקורס בלבד ימים 30הרישום יתאפשר עד  שימו לב! 

 

 מראש בטופס זה.  עלות הקורסהשתתפותך בקורס מותנית בתשלום 

 

  תנאי תשלום:

 לפקודת המכון הבינלאומי של ההסתדרות,  -שיק /  כרטיס אשראי

 .00095מנהיגות, בית ברל כפ"ס : המכון הבינלאומי ללכתובתלשלוח בדואר רשום 

 משתתפים. 15פתיחת הקורס מותנית במינימום 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 __________________מס' ת.ז  _______תוקף:       _____   אשראי:

 _______________________מס' צ' ק:

     חתימה: 

 

mailto:amit@peoples.org.il
mailto:amit@peoples.org.il

