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 קורסים בכל התצורות: 

קורסים חד      בימי שישי יםקורס     קורסים מזורזי בערב

קורסים דו שבועיים     שבועיים בוקר

 בוקרבמזורזים  ורסיםק
מס'  שם הקורס

 שעות
מחיר קרנות  ימים

 השוטרים
 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות מחיר 

 830₪ 830₪ ה'+ ו' -א' 50 עבודה  יחסי ודיני
16:00 - 08:00  

12:45-8:00ו'   06/11/2020 13/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 קבלת החלטות  08/11/2020 12/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 חשיבה יצירתית  08/11/2020 12/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 עזרה ראשונה  08/11/2020 12/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 ניהול מו"מ  08/11/2020 12/11/2020 

00:08 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 שיפור השירות  15/11/2020 19/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 גישור  15/11/2020 19/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 העצמת נשים  22/11/2020 26/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 ניהול זמן  22/11/2020 26/11/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 פיתוח זיכרון  29/11/2020 03/12/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 לחץ ושחיקה  29/11/2020 03/12/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 בטחון וטרור  06/12/2020 10/12/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 830 ₪ 830 ה'-א' 50 עבודת צוות  11/12/2020 15/12/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 יצירתיתחשיבה   13/12/2020 17/12/2020 

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 אסרטיביות  20/12/2020 24/12/2020 

אחריות משפטית של 
 עובדי ציבור

08:00 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40  27/12/2020 31/12/2020 

8:000 - 16:00 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 אקסל  27/12/2020 31/12/2020 
 

 קורסים מזורזים בערב
שם  שם הקורס

 הקורס
שם 

 הקורס
מחיר קרנות 

 השוטרים
 שם הקורס שם הקורס שם הקורס מחיר 

 26/11/2020 13/11/2020 17:00-20:15 ₪ 830 ₪ 830 ה'-א' 50 עבודת צוות

 26/11/2020 15/11/2020 17:00-20:15 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 ניהול זמן

 26/11/2020 15/11/2020 17:00-20:15 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 ניהול משא ומתן

 10/12/2020 29/11/2020 17:00-20:15 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 שיפור השירות

 10/12/2020 29/11/2020 17:00-20:15 ₪ 750 ₪ 750 ה'-א' 40 אקסל מתקדמים

  2020 מ'נוברשימת 

  

 קורסים בהרצליה!!! 
 בעמוד האחרון  ברשימה נפרדת
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 10/12/2020 29/11/2020 17:00-20:15 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 פיתוח מצוינות

יחסי עבודה ודיני 
 עבודה

 830₪ 830₪ ה'+ ו' -א' 50
17:00-20:15 

 8:00-12:45ו' 
11/12/2020 24/12/2020 

 24/12/2020 13/12/2020 17:00-20:15 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 ניהול ידע בארגון

 24/12/2020 13/12/2020 17:00-20:15 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 בטחון וטרור

 קורסים דו שבועיים  בערב
מס'  שם הקורס

 שעות
מחיר קרנות  ימים

 השוטרים
 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות מחיר 

 27/12/2020 08/11/2020 17:00-20:15 920₪ 920₪ א'+ה' 60 מבוא לקרימינולוגיה

 31/01/2021 08/11/2020 17:00-20:15 1580₪ 1580₪ א'+ה' 100 מבוא לכלכלה

 05/01/2021 17/11/2020 17:00-20:15 930₪ 930₪ 'ה'+ג 60 זירה התקשורתיתה

'דב'+ 100 גישור  1580₪ 1580₪ 17:00-20:15 07/12/2020 01/03/2021 

 07/02/2021 15/11/2020 17:00-20:15 1580₪ 1580₪ א'+ד' 100 עריכה לשונית

 25/02/2021 03/12/2020 17:00-20:15 1580₪ 1580₪ ב'+ה' 100 ניהול מו"מ

 25/02/2021 03/12/2020 17:00-20:15 1580₪ 1580₪ ב'+ה' 100 ערבית

 בוקרב-חד שבועי
מס'  שם הקורס

 שעות
מחיר קרנות  ימים

 השוטרים
 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות מחיר 

 ₪ 650 ₪ 600 ד' 40 ניהול משא ומתן
08:00-16:00 18/11/2020 16/12/2020 

 16/12/2020 18/11/2020 08:00-16:00 ₪ 750 ₪ 750 ד' 40 אקסל

 11/05/2021 24/112020 08:00-16:00 1580₪ 1580₪ ג' 100 אנגלית

 28/01/2021 10/12/2020 08:00-16:00 920₪ 920₪ ה' 60 אחריות משפטית

 28/01/2021 10/12/2020 08:00-16:00 920₪ 920₪ ה' 60 עריכה לשונית

 31/01/2021 20/12/2020 08:00-16:00 830₪ 830₪ א' 50 עבודת צוות

 31/01/2021 28/12/2020 08:00-16:00 830₪ 830₪ ב' 50 יחסי ודיני עבודה

 20/01/2020 23/12/2020 ₪ 750 ₪ 750 ₪ 750 ד' 40 אקסל מתקדם

 בדף הבא –קורסים בימי שישי 
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 הערות חשובות:ו תנאים, סייגים

 טל"ח 
  דואל:  6874020-03קס: פ. 4תל אביב, ריב"לmpyaad@gmail.com 
  : שליחת מסמכים ואישורים ל דואלmpyaad101@gmail.com 
 רשימת  של הוועדה לאישור קורסים במשרד החינוך. ההכרה בקורסים מותנית ונמצאת בסמכותה הבלעדית

הקורסים המוגשים לגמול השתלמות מוכרים הן ע"י משרד החינוך והן על ידי המעבידים: משטרת ישראל, 
 רות הציבורי.יצה"ל, שבס, משרדי הממשלה השונים ומתאימים לעובדי עיריות, בתי חולים וכלל הש

  (המספר הוא גם וואטצאפ) 03-6886040ההרשמה בטלפונים: , קורס מותנית במינימום משתתפיםפתיחת 
 תחילת הקורס תינתן הנחה בגובה המע"מ.ב עלות הקורס המצוינת בטבלה לא כוללת מע"מ. למשלמים במזומן 
 (זהו מידע כללי בלבד ואין יעד מתחייבת שהוא תקף עבור הלומדים) הסדרי תשלום מיוחדים : 

o  שעות בלבד בתשלום ע"י העובדים 100בקורסים  10%עובדי חח"י השתתפות 
o  ת תעודהש"ח השתתפות בהצג 50חברי קרנות השוטרים 
o בתנאי הקרן בהצגת תעודת סיום+חשבונית 70%לזכאים עד מהקרן החזרים  -קרן ידע 
o בהתאם לזכאות –/ חברתי מקצועי קידום מקצועי חברתיהעמותה ל 

 03-6874020פקס':   03-6886010/40, תל אביב. טל': 4ל "משרד הדרכה: ריב
yaad.co.il-www.mp 

 

 מי שישי י
מס'  שם הקורס

 שעות
מחיר  ימים

 לשוטר
מחיר 
 לאזרח

תאריך  שעות
 פתיחה

 תאריך סיום

 08/01/2021 06/11/2020 8:30-11:45 ₪ 650 ₪ 600 ו' 40 ביטחון וטרור

 08/01/2021 06/11/2020 8:30-11:45 ₪ 650 ₪ 600 ו' 40 שיפור השירות

 08/01/2021 06/11/2020 8:30-11:45 ₪ 650 ₪ 600 ו' 40 ניהול זמן

  קורסים בהרצליה

מס'  שם הקורס
מחיר  םימי שעות

 לשוטר
מחיר 
תאריך  שעות לאזרח

 פתיחה
 תאריך סיום

 03/03/2021 11/11/2020 16:00-21:45 1580₪ 1580₪ 'ד 100 גישור

 26/11/2020 22/11/2020 17:00-20:15 ₪ 650 ₪ 600 ה'-א' 40 שיפור השירות

קונפליקטים פתרון 
 מ"וניהול מו

 15/01/2021 27/11/2020 8:00-12:45 ₪ 650 ₪ 600 ו' 40

 קורסים לכייף )אינם לגמול השתלמות(
 תאריך פתיחה שעות מחיר לחודש יום שם הקורס

  01/01/2021 8:30-11:45 ₪ 650 ו' סדנת קדרות למתחילים 

 01/01/2021 8:30-11:45 ₪ 650 ו' איור וגרפיקה

mailto:mpyaad@gmail.com
mailto:mpyaad101@gmail.com
http://www.mp-yaad.co.il/

