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 בוקר ימזורז

 

 שם קורס

 

שעות 
 הקורס

 

ימי 
 לימוד

 

מחיר 
 שוטר

 

מחיר 
 רגיל

 

 שעות לימוד

 

תאריך 
 פתיחה

 

 תאריך סיום

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

20/05/2022 27/05/2022 

 26/05/2022 22/05/2022 08:00 - 15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'-א' 40 אקסל
 26/05/2022 22/05/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 שיפור השירות וניהולו

אחריות משפטית 
 לעובדי הציבור

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

27/05/2022 17/06/2022 

 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'+ו'-א' 50 איכות הסביבה
08:00-12:45 

27/05/2022 03/06/2022 

 02/06/2022 29/05/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 העצמת נשים
 02/06/2022 29/05/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 ניהול משא ומתן

 02/06/2022 29/05/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 לחץ ושחיקה
 10/06/2022 03/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 מניעת הטרדה מינית

 10/06/2022 03/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 שא ומתןניהול מ
 08:00-15:45 ₪ 960 ₪ 960 ה'+ו'-א' 60 מבוא לקרימינולוגיה

08:00-12:45 
10/06/2022 01/07/2022 

 16/06/2022 12/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 טיפול בפניות הציבור
 16/06/2022 12/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 שיפור השירות וניהולו

יחסי עבודה ודיני 
 עבודה

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

17/06/2022 24/06/2022 

 23/06/2022 19/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 ביטחון וטרור
 23/06/2022 19/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 אסרטיביות

 08:00-15:45 ₪ 960 ₪ 960 ה'+ו'-א' 60 מבוא למנהל ציבורי
08:00-12:45 

24/06/2022 15/07/2022 

 30/06/2022 26/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 פיתוח זיכרון
 30/06/2022 26/06/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 אתיקה בארגונים

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

01/07/2022 08/07/2022 

מניעת אלימות 
 במשפחה

 07/07/2022 03/07/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40

 07/07/2022 03/07/2022 08:00 - 15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'-א' 40 אקסל
 07/07/2022 03/07/2022 08:00 - 15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'-א' 40 בניית מצגות

 14/07/2022 10/07/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 פיתוח מצוינות

 14/07/2022 10/07/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 פיתוח זיכרון
 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ה'+ו'-א' 50 שינוי ארגוני

08:00-12:45 
15/07/2022 22/07/2022 

 21/07/2022 17/07/2022 08:00 - 15:45 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 גישור

 17/05/22עודכן 

 בצבע כתום ושם קורס כותרת – סים בתל אביבקור
 בצבע אדוםושם קורס כותרת  –קורסים בהרצליה 

 בצבע ירוקושם קורס כותרת  –קורסים בפ''ת 
   

 6886040-03אפ: באמצעות הואטצ רקרשמה מהירה ה        
 שלחו הודעה עם שמכם, שם הקורס והתאריך ותקבלו             

 .עם אישור הרשמה  חזרה הודעה            

 של קרן ידע ושחר און*ההשתתפות                 

 

 

 כולל קורסים 

 בתל אביב בהרצליה

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

05/08/2022 12/08/2022 

 מזורזי ערב

שעות  שם קורס

 הקורס

מחיר  ימי לימוד

 שוטר

מחיר 

 רגיל

תאריך  שעות לימוד

 פתיחה

 ך סיוםתארי

 גישור
 

 09/06/2022 29/05/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 +ו'ה'-א' 40

 קבלת החלטות
 

 09/06/2022 29/05/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 +ו'ה'-א' 40

 שיפור השירות 
 

 23/06/2022 12/06/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40

 23/06/2022 12/06/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 אסרטיביות

 אחריות משפטית

 
 30/06/2022 12/06/2022 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 ה'-א' 60

 07/07/2022 26/06/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 פיתוח מצוינות

 07/07/2022 26/06/2022 17:00-20:15 ₪ 690 ₪ 650 ה'-א' 40 טיפול בפניות הציבור

 דו שבועי  -ערב 

שעות  שם קורס

 הקורס
מחיר  ימי לימוד

 שוטר
 תאריך סיום תאריך פתיחה שעות לימוד מחיר רגיל

 אנגלית שיחות
 

 16/08/2022 22/05/2022 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 א'+ג' 100

 14/07/2022 26/05/2022 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 ב'+ה' 60 מבוא לקרימינולוגיה
 28/08/2022 31/05/2022 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 א'+ג' 100 דיני חוזים ומכרזים

 19/07/2022 07/06/2022 17:00-20:15 ₪ 880 ₪ 880 +ו'ה'-א' 50 עבודת צוות
 25/08/2022 02/06/2022 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 ב'+ה' 100 ניהול  פרויקטים
 29/08/2022 06/06/2022 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 א'+ג' 100 אנגלית שיחות
 30/08/2022 07/06/2022 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 א'+ג' 100 ערבית מדוברת
 07/09/2022 13/06/2022 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 ב'+ד' 100 איכות הסביבה

משפטית  אחריות
 לעובדי הציבור

 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 ו'+ד' 60
08:30-11:45 

15/06/2022 03/08/2022 

 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 ד'+ו' 100 יישומי מחשב
08:30-11:45 

15/06/2022 07/09/2022 

 12/09/2022 20/06/2022 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 ב'+ה' 100 יישומי מחשב

 חד שבועי -בוקר 

שעות  שם קורס
 הקורס

מחיר  ימי לימוד
 שוטר

ר מחי
 רגיל

תאריך  שעות לימוד
 פתיחה

 תאריך סיום

 01/09/22 09/06/2022 08:00-15:45 ₪ 1780 ₪ 1780 ה' 100 אנגלית שיחות

 26/07/2022 14/06/2022 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ג' 50 נישינוי ארגו
 

 03/08/2022 22/06/2022 08:00-15:45 ₪ 880 ₪ 880 ד' 50 יחסי ודיני עבודה
 
 



 
 
 

3/ 

 

                                     

               

 

 

                            

 הרצליה

                         

 

 

 

 

 

 

 

 פ''תבקורסים קורסים 

 ימי שישי

שעות  שם קורס
 הקורס

ימי 
 לימוד

מחיר 
 שוטר

מחיר 
 רגיל

תאריך  שעות לימוד
 פתיחה

 תאריך סיום

 22/07/22 20/05/22 11:45 – 08:30 ₪ 690 ₪ 650 ו' 40 גישור

 22/07/22 20/05/22 08:00-12:45 ₪ 880 ₪ 880 ו' 50 שינוי ארגוני

 22/07/22 20/05/22 11:45 – 08:30 ₪ 690 ₪ 650 ו' 40 שיפור השירות וניהולו

 22/07/22 20/05/22 11:45 – 08:30 ₪ 690 ₪ 650 ו' 40 ניהול פרויקטים

 05/08/22 03/06/22 11:45 – 08:30 ₪ 690 ₪ 650 ו' 40 ניהול ידע בארגונים

שעות  שם קורס
 הקורס

ימי 
 לימוד

מחיר 
 שוטר

תאריך  שעות לימוד מחיר רגיל
 פתיחה

תאריך 
 סיום

מבוא להתנהגות 
 ארגונית

 13/07/22 11/05/22 16:00-21:45 ₪ 960 ₪ 960 ד' 60

 03/07/22 15/05/22 16:00-21:45 ₪ 690 ₪ 650 א' 40 קבלת החלטות

אחריות משפטית 
 לעובדי הציבור

 31/08/22 25/05/22 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 ד' 60

עריכה לשונית  וכתיבה 
 מנהלית

 19/07/22 29/05/22 18:00-21:15 ₪ 960 ₪ 960 א'+ג' 60

 30/08/22 07/06/22 17:00-20:15 ₪ 1780 ₪ 1780 א'+ג' 100 רבית מדוברתע

 31/07/22 12/06/22 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 א'+ה' 60 מבוא לקרימינולוגיה

מבוא להתנהגות 
 ארגונית

 07/08/22 19/06/22 17:00-20:15 ₪ 960 ₪ 960 א'+ד' 60

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

יחסי עבודה ודיני 
 עבודה

 22/07/22 20/05/22 08:15-13:00 ₪ 990 ו' 50

 13/07/22 01/06/22 17:00 – 20:15 ₪ 990 ב'+ד' 50 שינוי ארגוני

 17:00 – 20:15 ₪ 1880 ה'+ו' 100 איכות הסביבה
08:30-11:45 

26/05/22 18/08/22 

 22/07/22 03/06/22 08:15-13:00 ₪ 790 ב'+ד' 40 ביטחון וטרור

 18/07/22 06/06/22 17:00 – 20:15 ₪ 990 ב'+ד' 50 איכות הסביבה

 25/07/22 06/06/22 17:00 – 20:15 ₪ 1060 ב'+ד' 60 מבוא למנהל ציבורי

שיפור השירות 
 וניהולו

 12/09/22 20/06/22 17:00 – 20:15 ₪ 1880 ב'+ד' 100
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 ההרשמה לכל הקורסים בוואטסאפ בלבד! 

 03-6886040וואטסאפ עסקי: 

 ואל: דmpyaad@gmail.com 
  : שליחת מסמכים ואישורים לדוא''לmpyaad@gmail.com100 
  תל אביב. 4כתובתנו: רחוב ריב"ל , 
 .רשימת  ההכרה בקורסים מותנית ונמצאת בסמכותה הבלעדית של הוועדה לאישור קורסים במשרד החינוך

מול השתלמות מוכרים הן ע"י משרד החינוך והן על ידי המעבידים: משטרת ישראל, צה"ל, הקורסים המוגשים לג
 שבס, משרדי הממשלה השונים ומתאימים לעובדי עיריות, בתי חולים וכלל השירות הציבורי. 

 מכל סיבה שהיא מזכה בפיצוי מקסימלי של עד עלות הקורס ששולמה ע"י הלומד. / אי הכרה בקורסביטול הקורס 

 תיחת קורס מותנית במינימום משתתפיםפ 

  :03-6886010, 03-6886040ההרשמה בטלפונים 

  עלות הקורס המצוינת בטבלה לא כוללת מע"מ. למשלמים במזומן/אשראי עד יום פתיחת הקורס תינתן הנחה
  בגובה המע"מ

  ש"ח הגבוה מבין השניים 100או  5%ביטול ע"י התלמיד לאחר ההרשמה בעלות. 

 אין –לאחר תחילת הקורס  ס ע"י הלומדביטול הקור

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיפול בפניות 
 הציבור

 27/07/22 27/06/22 17:00 – 20:15 ₪ 790 ב'+ד' 40

 03/10/22 11/07/22 17:00 – 20:15 ₪ 1880 ב'+ד' 100 עריכה לשונית

mailto:mpyaad@gmail.com100
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