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 מזורזים ערב  קורסי 
 שעות שם הקורס

 הקורס
מחיר קרנות  ימי לימוד

 השוטרים
 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות לימוד מחיר 

 בטיחות בעבודה בעבודה
 ללא פסח(-מפגשים 10) 

 08/04/2021 21/03/2021 17:00-20:15 690₪ 650₪ ה' - א' 40

 דיני ויחסי עבודה
 בערב+ מפגשים 10) 

 (9/4, 26/3ימי ו' ,  2

 ה' - א' 50
 ,ו'

880₪ 880₪ 
 17:00-20:15ה -א
12:45-08:00 -ו'  19/03/2021 09/04/2021 

 בוררות
 מפגשים( 10) 

 08/04/2021 21/03/2021 17:00-20:15 690₪ 650₪ ה' - א' 40

 ניהול פרויקטים
 מפגשים( 10) 

 08/04/2021 28/03/2021 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 690 ה' –א'  40

 

 גישור
 מפגשים( 10) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה' –א'  40
17:00-20:15 

28/03/2021 08/04/2021 

 עבודת צוות 
 מפגשים בערב+ 10) 

 (16/4, 9/4ימי ו' ,  2

 ה' - א' 50
 880₪ 880₪ ,ו'

 17:00-20:15ה -א
12:45-08:00 -ו'  04/04/2021 

19 
 

/04/2021 

 ניהול ידע בארגונים
צאות ויום מפגשים, ללא עמ 15) 

 הזכרון(
 ₪ 960 ₪ 960 ה' –א'  60

17:00-20:15 
04/04/2021 26/04/2021 

 מניעת אלימות במשפחה
מפגשים, ללא יום הזכרון  10) 

 והעצמאות(
 ₪ 690 ₪ 690 ה' –א'  40

17:00-20:15 
04/04/2021 19/04/2021 

 19/04/2021 04/04/2021 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 690 ה' –א'  40 גישור

 עריכה לשונית מזורז ערב
מפגשים, ללא יום הזכרון  15) 

 והעצמאות(
 ₪ 960 ₪ 960 ה' –א'  60

17:00-20:15 
11/4/21 03/05/2021 

 !!!פסח מזורזים בחוה"מ קורסים 
 (הוא פסח ולא לומדים    28/3הקורסים משישי עד שישי משום שיום א' ה  2/4, 1/4, 29-31/3, 26/3)

 שעות שם הקורס
 הקורס

מחיר קרנות  ימי לימוד
 השוטרים

 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות לימוד מחיר 

 גישור
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 טיפול בפניות הצבור
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 אסרטיביות
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 

 כולל המזורזים של פסח
שעות 40/50/60  

 הרשימה עודכנה!!!

 

 הרשמה מהירה באמצעות        

 03-6886040וואטצאפ: 
 שלחו הודעה עם שמכם, שם הקורס והתאריך

  עם אישור הרשמה הודעה ותקבלו חזרה

  

 ימים לפני הפתיחה!!! 3נסגרים לרישום הקורסים 

 15/03/21עודכן 

 העדכונים בצבע סגול
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!!!פסח מזורזים בחוה"מ קורסים  -המשך   
(הוא פסח ולא לומדים    28/3שי משום שיום א' ההקורסים משישי עד שי  2/4, 1/4, 31/3-92, 26/3)  

 שעות שם הקורס
 הקורס

מחיר קרנות  ימי לימוד
 השוטרים

 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות לימוד מחיר 

 שיפור השרות
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 ניהול ידע בארגונים
 (17:00-20:15ערב  24-25/3/21)

(26/3/21 ,29-31/3/21 ,1/4 ,2/4) 
 (17:00-20:15ערב  4-6/04/21)

 ₪ 960 ₪ 960 ה', ו' -א'  60
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  24/3/2021 /2021/0406  

 בוררות
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 בטחון וטרור
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 מניעת אלימות במשפחה
 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40 (2/4, 1/4, 29-31/3, 26/3)

 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 ניהול מו"מ
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 690 ₪ 690 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 אקסל
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 880 ₪ 880 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  02126/03/2  02/04/2021 

 בניית מצגות
(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 

 ₪ 880 ₪ 880 ה', ו' -א'  40
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  26/03/2021 02/04/2021 

 ניהול משאבי אנוש
 (17:00-20:15ערב  24-25/3)

(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 
 ₪ 880 ₪ 880 ה', ו' -א'  50

 08:00-15:45ה -א
12:45-008:0 -ו'  24/3/2021 02/04/2021 

 מבוא לחברה בישראל
 (17:00-20:15ערב  24-25/3)

(26/3 ,29-31/3 ,1/4 ,2/4) 
 ₪ 880 ₪ 880 ה', ו' -א'  50

 08:00-15:45ה -א
12:45-08:00 -ו'  24/3/2021 02/04/2021 

 ערבית מדוברת למתחילים
 (17:00-20:15ערב  24-25/3/21)
(26/3/21 ,29-31/3/21 ,1/4 ,2/4) 

 (17:00-20:15ערב  4-6/04/21)

 ₪ 960 ₪ 960 ה', ו' -א'  60
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  24/3/2021 /2021/0406  

 אנגלית
 (17:00-20:15ערב  24-25/3/21

(26/3/21 ,29-31/3/21 ,1/4 ,2/4) 
 (17:00-20:15ערב  4-6/04/21)

 ₪ 960 ₪ 960 ה', ו' -א'  60
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -'ו  24/3/2021 /2021/0406  

 מבוא למינהל ציבורי
 (17:00-20:15ערב  24-25/3/21

(26/3/21 ,29-31/3/21 ,1/4 ,2/4) 
 (17:00-20:15ערב  4-6/04/21)

 ₪ 960 ₪ 960 ה', ו' -א'  60
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  24/3/2021 /2021/0406  

 מזורזים בוקרקורסי 

 ותשע שם הקורס
 הקורס

מחיר קרנות  ימי לימוד
 השוטרים

 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות לימוד מחיר 

 אתיקה בארגונים
18/3 17:00-20:15 ,19/3 8:30-11:45 

 )הבחירות(  23/3כל השבוע חץ מ 21-25/3/21

08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40  18/03/2021 25/03/2021 

 לחץ ושחיקה
18/3 17:00-20:15, 19/3 8:30-11:45 

 )הבחירות(  23/3כל השבוע חץ מ 21-25/3/21
08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40  18/03/2021 25/03/2021 

שפת גוף ותקשורת לא 
 מילולית

18/3 17:00-20:15 ,19/3 8:30-11:45 
 )הבחירות(  23/3כל השבוע חץ מ 21-25/3/21

08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40  18/03/2021 25/03/2021 

 קורסי  פסח
 ראו בטבלה נפרדת

     27/3/2021 03/04/2021 
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08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 תקשורת בינאישית  04/04/2021 08/04/2021 

08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 שיפור השרות  04/04/2021 08/04/2021 

08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 ניהול מו"מ  04/04/2021 08/04/2021 

 גישור
 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 שני ימי שישי( ובמקומואות צמע)ללא  

 08:00-15:45ה -א
12:45-08:30 -ו'  09/04/2021 16/04/2021 

 טיפול בפניות הציבור
 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 שני ימי שישי( ובמקומואות צמע)ללא  

 08:00-15:45ה -א
12:45-08:30 -ו'  09/04/2021 16/04/2021 

 שיפור השרות
 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 שני ימי שישי( ובמקומואות צמע)ללא  

 08:00-15:45ה -א
12:45-08:30 -ו'  09/04/2021 16/04/2021 

 יחסי עבודה ודיני 
 עבודה

 שישי( 2ימי חול +  5)

 ₪ 880 ₪ 880 ה' –א'  50
 08:00-15:45ה -א
12:45-08:00 -ו'  16/04/2021 23/04/2021 

 עבודת צוות
 שישי( 2ימי חול +  5)

 ₪ 880 ₪ 880 ה' –א'  50
 08:00-15:45ה -א
12:45-08:00 -ו'  16/04/2021 23/04/2021 

08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 ניהול זמן  18/04/2021 22/04/2021 

 מניעת הטרדה מינית

 
08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40  18/04/2021 22/04/2021 

08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40 בוררות  18/04/2021 22/04/2021 

 גישור

 
08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה' –א'  40  25/04/2021 29/04/2021 

 שינוי ארגוני
 שישי( 2ימי חול +  5)

 ₪ 880 ₪ 880 ה' –א'  50
 08:00-15:45ה -א
12:45-08:00 -ו'  30/04/2021 07/05/2021 

 עריכה לשונית
 שישי( 1ימי חול + 7)

 ₪ 960 ₪ 960 + ו'ה'–א' 60
 08:00-15:45ה -א
11:45-08:30 -ו'  30/04/2021 07/05/2021 

 קורסים בימי שישי 
 

 ניהול ידע בארגון 
 לא כולל פסח(– מפגשים בשישי 8)

8:00- ₪ 690 ₪ 650 ו' 60 12:45 19/3/2021 28/05/2021 

 אקסל מתקדמים
 לא כולל פסח(– מפגשים בשישי 8)

8:00- ₪ 880 ₪ 880 ו' 40 12:45 19/3/2021 28/05/2021 

 בניית מצגות
 לא כולל פסח(– מפגשים בשישי 8)

 

40 
8:00- ₪ 880 ₪ 880 ו' 12:45 19/3/2021 28/05/2021 

 
 קורסי בוקר פעם בשבוע

4515-8:00: ₪ 690 ₪ 650 'ב 40 מצגותבניית   06/4/2021 05/05/2021 

 לשוניתעריכה 
 (העצמאותלא כולל –מפגשים7.5)

4515-8:00: ₪ 690 ₪ 650 'ה 60  08/04/2021 03/06/2021 

 מצגותבניית 
 ו' 40

880 ₪ 880 ₪ :4515-8:00  19/4/2021 17/05/2021 

 שיפור השרות
 לא כולל פסח(–פגשיםמ 5) 

 

 

08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ג' 40  16/3/2021 20/04/2021 
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 הערות חשובות:תנאים, סייגים ו

 טל"ח 
  דואל:  0206874-03קס: פ. 4תל אביב, ריב"לmpyaad@gmail.com 
  : שליחת מסמכים ואישורים ל דואלmpyaad101@gmail.com 
 .רשימת  ההכרה בקורסים מותנית ונמצאת בסמכותה הבלעדית של הוועדה לאישור קורסים במשרד החינוך

ם המוגשים לגמול השתלמות מוכרים הן ע"י משרד החינוך והן על ידי המעבידים: משטרת ישראל, צה"ל, הקורסי
 רות הציבורי.ישבס, 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 ש"ח השתתפות בהצגת תעודה 50ם חברי קרנות השוטרי 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 :ZOOMבהשתתפות במפגש בהנחיות ללומד 
 לא יהיה החזר כספי ללומד שלא קיים את ההנחיות

 

 

 קורסים דו שבועיים בערב
שעות  שם הקורס

 הקורס
מחיר קרנות  ימי לימוד

 השוטרים
 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות לימוד מחיר 

 בניית מצגות 
 יומ"הז(ללא פסח ללא  -מפגשים 10)

 21/4/21 10/03/2021 17:00-20:15 ₪ 880 ₪ 880 ב' + ד' 40

 ניהול ובקרת איכות  
 ללא פסח ללא יומ"הז( -מפגשים 10)

 10/05/2021 16/03/2021 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 'ד'+ג 60

 שיפור השרות 
 מפגשים( 10) 

 14/05/2021 15/03/2021 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 'ד'+ב 40

 ות הסביבהאיכ
 ללא פסח ללא יומ"הז( -מפגשים 13)

 13/5/21 18/03/2021 17:00-20:15 ₪ 880 ₪ 880 ג' + ה'  50

 מבוא להתנהגות ארגונית 
 מפגשים( 15) 

 17/05/2021 22/04/2021 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 'ה'+ב 60

mailto:mpyaad@gmail.com
mailto:mpyaad101@gmail.com
http://www.mp-yaad.co.il/
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 בתחילת השיעור •
שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות טרם תחילת השיעור  בעבריתלרשום    ZOOMעל הלומד ב 

 ומיד לאחר סיום השיעור. 

 במהלך השיעור  •
 מיקרופון ומצלמה. מחוברים לזום באמצעות הטלפון או המחשב ולהפעיל עליכם להיות 

)לא תאושר תמונה נוכחות פיזית שלכם לאורך כל המפגש המצלמה חייבת להיות פתוחה, עם  •
 סטטית(. אחרת, תיחשבו כחסרים מהמפגש.
 

 חתימות נוכחות ועל טפסי הקורס •
שפחה ומספר זהות )לבדיקת שם מי +שם פרט  עםיירשם למפגש בעברית  ZOOMהמשתתף ב

 נוכחות במפגש(. 
 

חתימה על מסמכי ההצטרפות לקורס תעשה ע"י חתימה אלקטרונית או ע"י רישום תעודת זהות 
 ושם בצאט הזום

 
 

לוחצים קליק ימני על המסך, ולאחר מכן לוחצים על האפשרות איך משנים את השם לעברית?  •
 ם את השם החדש בתיבה ומאשרים:" ולאחר מכן, ממלאי ."Renameהתחתונה ביותר "

 

    

 

 
 

 בדיקות נוכחות ובדיקות פתע 
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במהלך היום תתבצע בדיקת נוכחות ותתבקשו לכתוב את שמכם המלא )פרטי + משפחה( ואת  •
 Chat    –מספר הזהות, בצ'אט 

 הרישום יהווה תחליף לחתימה. –הלומדים ידרשו לכתוב את השם +ת.ז 
 

 

 התנהגות במהלך המפגש

 לך המפגש כל המשתתפים נמצאים על "השתק".במה •
 לומד שמעוניין לשאול שאלה יכול לעשות באחת מהדרכים הבאות: •

 

 zoom -שב  Chat -. לכתוב את השאלה  בצ'אט 1

( וליד שמכם ברשימת המשתתפים יופיע סימן, כך Raise handלחוץ על "הרמת יד" )ל  .2
 שהמרצה ידע שיש לכם שאלה. 

 

 

 

 יתבצע במהלך המפגש או בסיומו. מתן מענה לשאלות •
 לידיעתכם, המפגש מוקלט. •
 בסיום המפגש המקוון, על הלומד להגיש סיכום של המפגש.  •
לומד שמאחר/ יוצא מהמפגש חייב לדווח לאחראי על המפגש ולהעביר הצהרה בדוא"ל למוסד.  •

 התנהלות שונה תוביל לחיסור מהמפגש. 
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 03-6886040וואטצאפ אל בבכל שאלה ניתן לפנות 
 


