
רשימת קודים לקורסי גמול השתלמות

מדעי החברה והרוח
קוד קורס היקף שעות מאושר שם הקורס

85 100 קורס ארוך- שיפור השירות וניהולו / מצוינות / איכות 

36 120 קורס ארוך- איכות הסביבה בתעשייה /איכות הסביבה

35 50 קורס קצר- איכות הסביבה בתעשייה /איכות הסביבה

11 40 קורס קצר- שיפור השירות וניהולו /מצויינות/איכות

77 50 אימון בסיסי

8 40 אינטליגנציה רגשית

1 40 אסרטיביות

75 40 אתיקה בארגונים

80 40 בוררות

40 4 ביטחון וטרור

5 100 קורס ארוך- גישור 

4 40 קורס קצר- גישור 

46 100 קורס ארוך- גרונטולוגיה והכנה לפרישה 

45 40 קורס קצר- גרונטולוגיה והכנה לפרישה 

42 50 ערבי-הסכסוך היהודי/ ההיסטוריה של המזרח התיכון

33 60 (תקשורת המונים)הזירה התקשורתית 

41 40 המגזר הערבי בישראל

79 100 הנחיית קבוצות

70 40 העצמת נשים

9 40 חשיבה וחשיבה יצירתית

69 90 קורס ארוך- טיפול בפניות הציבור 

68 40 קורס קצר- טיפול בפניות הציבור 

60 40 יזמות עסקית

6 50 יחסי עבודה ודיני עבודה

84 120 קורס ארוך- יחסי ציבור ודוברות 

51 40 קורס קצר- יחסי ציבור ודוברות 

78 40  NLPכישורי חיים מנצחים  

23 40 לחץ ושחיקה

44 100 קורס ארוך- לימודי פנאי 

43 40 קורס קצר- לימודי פנאי 

53 50 מבוא לחברה בישראל

48 100 קורס ארוך - (מבוא לכלכלת ישראל)מבוא לכלכלה 

47 40 קורס קצר - (מבוא לכלכלת ישראל)מבוא לכלכלה 

37 60 מבוא למינהל ציבורי

34 50 (מבוא למדע המדינה)מבוא למשטר מדינת ישראל 

22 60
מבוא /מבוא לפסיכולוגיה ארגונית/מבוא לסוציולוגיה ארגונית

להתנהגות ארגונית

52 60 מבוא לפסיכולוגיה חברתית/מבוא לסוציולוגיה

57 60 מבוא לפסיכולוגיה

39 60 מבוא לקרימינולוגיה

20 40 מגדר ועולם העבודה



38 60 מינהל השלטון המקומי

59 90 קורס ארוך- מנהיגות קהילתית 

58 40 קורס קצר- מנהיגות קהילתית 

31 300 קורס ארוך- מנהל עסקים 

30 50 קורס קצר- מנהל עסקים 

67 40 מניעת אלימות במשפחה

66 40 מניעת הטרדה מינית

16 100 קורס ארוך- או אבטחת איכות /ניהול איכות ו

15 40 קורס קצר- או אבטחת איכות /ניהול איכות ו

74 40 ניהול ומנהיגות/ ניהול ופילוסופיה הלכה למעשה 

12 40 ניהול זמן

86 100 ניהול ידע בארגונים

71 40 קורס קצר- ניהול כללי 

73 300 קורס ארוך- עסקי /ניהול כללי

72 120 קורס ביניים- עסקי /ניהול כללי

64 40 או פיתרון קונפליקטים/ניהול משא ומתן ו

29 160 קורס ארוך- ניהול משאבי אנוש 

28 50 קורס קצר- ניהול משאבי אנוש 

21 40 ניהול משאבי אנוש במבט מגדרי

55 90 קורס ארוך- ניהול פרויקטים 

54 40 קורס קצר- ניהול פרויקטים 

56 150 יעוץ ופיתוח ארגוני למנהלים, ניהול

24 40 סדנאות להפגת מתחים

13 50 עבודת צוות

50 120 קורס ארוך- עיתונאות 

49 50 קורס קצר- עיתונאות 

61 60 עריכה לשונית

63 100 עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

62 120 עריכה לשונית למתקדמים

32 40 פיתוח הזיכרון

10 40 פיתוח מצויינות

17 40 פיתוח קריירה

14 40 קבלת החלטות

83 100 קורס ארוך- שוק ההון 

82 40 קורס קצר- שוק ההון 

27 50 שיווק באינטרנט

19 100 קורס ארוך- שיווק ומכירות 

18 40 קורס קצר- שיווק ומכירות 

76 50 שינוי ארגוני

65 40 עסקית ותמיכה מקצועית/שיפור תדמית אישית

2 40 שפת הגוף ותקשורת לא מילולית

81 40 תהליך הגלובליזציה

3 40 תקשורת אירגונית

7 40 תקשורת בינאישית

26 100 קורס ארוך- תקשורת שיווקית ופרסום 

25 40 קורס קצר- תקשורת שיווקית ופרסום 



מחשבים

קוד קורס שעות שם קורס

100 40 הקלדה עיוורת והכרות עם שולחן העבודה

101 40
הכרת המחשב והאינטרנט בבסיסי ברמת כישורים שווים לפי תקן 

ICDL

102 40
שימוש באינטרנט ומסחר אלקטרוני  ברמת אזרח מקוון לפי תקן 

ICDL

103 40
שולחן העבודה ועיבוד תמלילים בסיסי ברמת ליבה , סביבה חלונאית

ICDLלפי תקן 

104 40
ברמת ליבה לפי תקן , שולחן העבודה ומעבד תמלילים מתחילים

ICDL

105 ICDLמעבד תמלילים ברמת מתקדמים לפי תקן 

106 40 ICDLברמת ליבה לפי תקן , בניית מצגות למתחילים

107 ICDLבניית מצגות  ברמת מתקדמים לפי תקן 

108 40 ICDLברמת ליבה לפי תקן , גיליון אלקטרוני מתחילים

109 ICDLגיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים לפי תקן 

110
ברמת ליבה לפי תקן , (ברמת משתמשים)בסיסי נתונים למתחילים 

ICDL

111 100 [1] ליבה ICDLקורס יישומי מחשב ברמת 

אנגלית- שפות 

קוד קורס היקף שעות שם הקורס
1 50-100 'רמה ב– אנגלית שיחות 

2 50-100 'רמה ג– אנגלית שיחות 

3 50-100 'רמה ב– אנגלית כשפה זרה 

4 50-100 'רמה ג– אנגלית כשפה זרה 

5 50-100 אנגלית אקדמית

6 50-100 אנגלית טכנית

7 50-100 אנגלית ניהולית

8 50-100 אנגלית ארגונית

9 50-100 אנגלית עסקית

10 50-100 תרגום מאנגלית לעברית

11 50-100 תרגום מעברית לאנגלית

12 50-100 פ ובכתב"שיפור ההבעה בע– אנגלית 

שפות שאינן אנגלית
קוד קורס היקף שעות שם הקורס

1 50-100 ציון רמה–  שם השפה 

2 50-100 ציון רמה–  שם השפה 

3 50-100 ציון רמה–  שם השפה 

4 50-100 ציון רמה–  שם השפה 
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