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  בוקר ימזורז

שעות  שם קורס
 הקורס

ימי 
 לימוד

מחיר 
 שוטר

תאריך  שעות לימוד מחיר רגיל
 פתיחה

 תאריך סיום

 09/12/2021 05/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 שיפור השירות
ת מניעת אלימו
 במשפחה

 09/12/2021 05/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40

 09/12/2021 05/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 ניהול זמן
 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'+ו'-א' 50 עבודת צוות

08:00-12:45 
10/12/2021 17/12/2021 

 16/12/2021 12/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 ן וטרורביטחו
 16/12/2021 12/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 אסרטיביות

 23/12/2021 19/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 גישור
 23/12/2021 19/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 קבלת החלטות
 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'+ו'-א' 50 שינוי ארגוני

08:00-12:45 
24/12/2021 31/12/2021 

 30/12/2021 26/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 השירותור שיפ

 30/12/2021 26/12/2021 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 זיכרוןפיתוח 
 06/01/2022 02/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 זיכרוןפיתוח 

טיפול בפניות 
 ציבורה

 06/01/2022 02/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40

 06/01/2022 02/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 אתיקה בארגונים

 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'+ו'-א' 50 ודיני עבודהיחסי 
08:00-12:45 

07/01/2022 14/01/2022 

 13/01/2022 09/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 לחץ ושחיקה
 13/01/2022 09/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 יהול משא ומתןנ

 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'+ו'-א' 50 שינוי ארגוני
08:00-12:45 

11/01/2022 18/01/2022 

 20/01/2022 16/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 שפת גוף
אינטליגנציה 

 רגשית
 20/01/2022 16/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40

 08:00-15:45 ₪ 960 ₪ 960 +ו''ה-א' 60 עריכה לשונית
08:00-12:45 

21/01/2022 11/02/2022 

מניעת הטרדה 
 מינית

 27/01/2022 23/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40

 27/01/2022 23/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 אקסל

מניעת אלימות 
 במשפחה

 03/02/2022 30/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40

 03/02/2022 30/01/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 פיתוח מצוינות

 10/02/2022 06/02/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 'ה-א' 40 מתןניהול משא ו

סים בפ"תרכולל הקו  

והרצלייה   

  ביבהקורסים מתקיימים בתל א
 הרצליה בסוף הרשימהקורסים לקמפוס 

 

 4068860-03באמצעות הואטצאפ:  רק רשמה מהירהה      
 ה עם שמכם, שם הקורס והתאריך ותקבלו שלחו הודע        

 .עם אישור הרשמה  חזרה הודעה        

 

 28/11/21עודכן 

השתתפות בעלות ע"י קרן ידע ושחר און 

 לזכאים
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 מזורזי ערב

שעות  רסשם קו

 הקורס

תאריך  לימוד ותשע מחיר רגיל שוטר מחיר ימי לימוד

 פתיחה

 תאריך סיום

טיפול בפניות 
 הציבור

 23/12/2021 12/12/2021 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40

 23/12/2021 12/12/2021 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 אסרטיביות

 17:00-20:15 ₪ 880 ₪ 880 +ו'ה'-א' 50 עבודת צוות
08:00-12:45 

26/12/2021 07/01/2022 

 06/01/2022 26/12/2021 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 שיפור השירות

 06/01/2022 26/12/2021 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 חשיבה יצירתית

 17:00-20:15 ₪ 880 ₪ 880 +ו'ה'-א' 50 האיכות הסביב
08:00-12:45 

14/01/2022 27/01/2022 

 מנהלמבוא ל
 וריציב

60 
 

 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 ה'+ו'-א'
08:00-12:45 

16/01/2022 03/02/2022 

 17/02/2022 06/02/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 ניהול זמן

 17/02/2022 06/02/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 גישור

 17/02/2022 06/02/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 ביטחון וטרור

 17:00-20:15 ₪ 880 ₪ 880 +ו'ה'-א' 50 ודיני עבודהיחסי 
08:00-12:45 

20/02/2022 04/03/2022 

 17/03/2022 06/03/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 אתיקה בארגונים

 17/03/2022 06/03/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 שפת גוף

 דו שבועיים/חד שבועיים -ערב 

 סיום תאריך תאריך פתיחה שעות לימוד מחיר רגיל שוטר מחיר ימי לימוד שעות הקורס שם קורס

 02/03/2022 08/12/2021 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 ב'+ד' 100 יישומי מחשב

 06/03/2022 12/12/2021 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 א'+ג' 100 ניהול פרויקטים

 07/03/2022 13/12/2021 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 ב'+ד' 100 לית שיחותאנג
 07/03/2022 13/12/2021 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 ה'ב'+ 100 לשוניתעריכה 

 ועיים/חד שבועייםדו שב -בוקר 

שעות  שם קורס

 הקורס

ימי 

 לימוד

מחיר 

 שוטר

 יךתאר שעות לימוד מחיר רגיל

 פתיחה

 תאריך סיום

 לנו בוואטצאפכתבו ת ?חדשים, רוצים להציע קורס קורסי בוקר חד שבועיים כרגעאין 

 ימי שישי

שעות  שם קורס

 הקורס

ימי 

 לימוד

מחיר 

 שוטר

אריך ת מודת לישעו מחיר רגיל

 פתיחה

 תאריך סיום

 28/01/2022  26/11/2021 11:45 – 08:30 ש''ח 690 ש''ח 650 ו' 40 פיתוח מצוינות

 28/01/2022  26/11/2021 11:45 – 08:30 ש''ח 690 ש''ח 650 ו' 40 החלטותקבלת 

        הבא בעמודהמשך 
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 קורסים בהרצליה

 

         

 קורסים בפ''ת
 

 

                  

 

 

 לבד!ב כל הקורסים בוואטסאפההרשמה ל

 03-6886040: עסקיוואטסאפ 

  :דואלmpyaad@gmail.com 
 ל''דואשליחת מסמכים ואישורים ל  :mpyaad@gmail.com100 
  :תל אביב. 4רחוב ריב"ל כתובתנו , 
 רשימת  חינוך.ישור קורסים במשרד הותה הבלעדית של הוועדה לאה בקורסים מותנית ונמצאת בסמכרההכ

צה"ל,  עבידים: משטרת ישראל,תלמות מוכרים הן ע"י משרד החינוך והן על ידי המהקורסים המוגשים לגמול הש
ביטול הקורס מכל  רי.ובתי חולים וכלל השירות הציב שבס, משרדי הממשלה השונים ומתאימים לעובדי עיריות,

 מה ע"י הלומד.עד עלות הקורס ששול א מזכה בפיצוי מקסימלי שלסיבה שהי

 מום משתתפיםפתיחת קורס מותנית במיני 

  :03-6886010, 03-6886040ההרשמה בטלפונים 

 הקורס תינתן הנחה  פתיחתעד יום  /אשראיצוינת בטבלה לא כוללת מע"מ. למשלמים במזומןעלות הקורס המ
  המע"מ הבגוב

 28/01/2022  26/11/2021 11:45 – 08:30 ש''ח 690 ש''ח 650 ו' 40 ניהול פרויקטים

שעות  שם קורס
 הקורס

 סיום תאריך תאריך פתיחה שעות מחיר  ימי לימוד

 30/01/2022 05/12/2021 16:00-21:45 ₪ 880 א' 50 עבודת צוות

 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות מחיר ימי לימוד  ת הקורסושע קורסשם 

 29/12/2021 29/11/2021 17:00 – 20:15 ₪ 790 +ד'ב' 40 ול זמןניה

 18/02/2021 03/12/2021 08:30 – 11:45 ₪ 1190 ו' 60 אחריות משפטית

 24/12/2021 05/12/2021 17:00 – 20:15 ₪ 1190 ה'א' +  60 מבוא לקרמינולוגיה

mailto:mpyaad@gmail.com100

