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 קורסים מקצועיים

יכולים להיות  שעות מקצועיות )הכשרה(, שאר הקורסים 200הנך נדרש ללמוד לפחות 
 .קורסים כלליים )העשרה(

 :רשימת קורסים מקצועיים לכלל העובדים

 מצוינות .1
 איכות/שיפור השירות  .2

 עבודת צוות  .3
 תקשורת בינאישית .4
 כל תחומי המחשב .5

 
  :בנוסף לרשימת הקורסים המקצועיים הרשומים מעלה

יוכר כמקצועי גם קורס עריכה לשונית וכל קורס בתחומי   -למזכירות   •
 "ה"מזכירות

יוכר כמקצועי גם קורס עזרה ראשונה  – למזכירות בבתי ספר   •  
ות הסביבה יוכר כמקצועי גם קורס איכ -לעובדי תחזוקה ופקחים   •  

יוכר כמקצועי גם הקורסים:  -לסייעות, עוזרות גננות ועובדי תחום החינוך    •
ישראלית, תיאטרון בובות ובנוסף   עזרה ראשונה, פענוח ציורי ילדים, ספרות

 .כל קורס בתחום החינוך וטיפול בילדים

 הקורסים הנלמדים חייבים להיות מוכרים ע"י משרד החינוך
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ורסים כלליים ק  

עדה המשותפת לאישור גמול השתלמות הוו  

בתחום הרחב )כלליים(  להלן קורסים מוכרים לגמול השתלמות  
 הקורסים הנלמדים חייבים להיות מוכרים ע"י משרד החינוך

שעות לא יאושרו  40  -קורסים קצרים מתחת ל   

 אימון בסיסי  •
שעות בלבד 80יוכרו סה"כ עד  -שפות זרות •  

 אינטליגנציה רגשית  •
 אסרטיביות  •

 העצמה נשית  •
 חשיבה וחשיבה יצירתית  •
 NLP כישור חיים מנצחים •

 לחץ ושחיקה  •
 לימודי פנאי  •

 ניהול זמן  •
 סדנאות להפגת מתחים  •

 פיתוח הזיכרון  •
 קבלת החלטות  •

 שיפור תדמית אישית/עסקית ותמיכה מקצועית  •
 שפת הגוף ותקשורת לא מילולית  •

 הנחיית קבוצות  •
 תקשורת ארגונית  •

 ניהול איכות ו/או הבטחת איכות  •
 פיתוח קריירה  •
 איכות הסביבה  •

 אתיקה בארגונים  •
 מבוא לסוציולוגיה  •

 מבוא לפסיכולוגיה ו/או מבוא לפסיכולוגיה חברתית  •
 מבוא לקרימינולוגיה  •

 גישור טיפול בפניות הציבור  •
 יחסי עבודה ודיני עבודה  •

 מבוא למינהל ציבורי  •
 מבוא לסוציולוגיה  •
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 ניהול ידע בארגונים  •
 ניהול כללי/ניהול עסקי  •

 ניהול משא ומתן  •
 פתרון קונפליקטים  •
 ניהול משאבי אנוש  •

 ניהול פרויקטים  •
 ניהול, ייעוץ ופתוח ארגוני למנהלים  •

 עריכה לשונית וכתיבה מנהלית  •
 שינוי ארגוני  •

 יזמות עסקית  •
 מבוא לכלכלה  •

 מינהל עסקים שוק ההון  •
 שיווק באינטרנט  •

 שיווק ומכירות  •
חון וטרור ביט  •  

 ההיסטוריה של המזרח התיכון  •
 המגזר הערבי בישראל  •
 מבוא לחברה בישראל  •

 מבוא למשט מדינת ישראל  •
 מגדר ועולם העבודה  •

 מנהיגות קהילתית  •
 מניעת אלימות במשפחה •

 מניעת הטרדה מינית  •
 תהליך הגלובליזציה  •

 הזירה התקשורתית )תקשורת המונים(  •
 יחסי ציבור ודוברות  •

 עיתונאות  •
 תקשורת שיווקית ופרסום  •

 חמישים זה פלוס  •

 

און לבירור על מועדים ומקומות של קורסים הניתנים על ידם-ניתן לפנות לעמותת שחר  . 
2244126-073טל' שחר און:   

 


