
 

 

 קורס ייחודי של מכון סאלד 

 מודעות וביטחון משפטי לעובד ולמנהל בארגון
 שעות( 100)

 

 

 

 ביטחון משפטי לעובד ולמנהל בארגוןמודעות ו שם הקורס:

 17.6.20 -26.2.20 תאריכים:
 15:15 -8:30 שעות לימוד:

 15 מספר מפגשים:
 רביעי ימי לימוד:

     ₪ 850עלות לחברי קרן ידע:  ₪ 2350עלות מלאה:  עלות:
  . 13בית האקדמאי בחולון, דוד רמז  מיקום הקורס:

 מטרת הקורס: 

הקורס נועד לתת מידע רב בתחומי עניין חשובים ורלוונטיים .  מידע נכון ורלוונטי מקנה בטחון רב 
יותר בלקיחת החלטות ויישומן. העשרת הידע והעמקתו הינה מתוך הסתכלות חיובית על מציאות 

 יהיה טוב".  –בבחינת : "תחשוב טוב   -חיינו ולא "קיטורים" 
ת המערכות הפועלות , תכנון עכשווי של המשך חיינו בעבודה הכר -הקורס משלב ידע והנאה  

סיפורים ופרשות מהמקרא  ויישומם כיום ,  מקרים פיקנטיים  –ומחוצה לה ,  יחד עם "שאר רוח" 
 , סיורים מרתקים , ערכי המשפט העברי.

השלישי במספר של "משפטים מהחיים" , בניהולו האקדמי של עו"ד יואב   -זהו קורס חדש 
ויסודות  חוזים והתקשרויות של עובדי ציבורירקוני. הקורס פתוח הן לבוגרי הקורסים הקודמים ) 

 בתהליכים משפטיים( והן למשתתפים חדשים. המרצים הינם מומחים בתחומם

 

 נושאי הקורס :

 את המשך חייך :תכנן עכשיו 

 בחירה , תחזוקה ומימוש –חסכונות לטווח ארוך  -

 תיק הפנסיה שלי -

 רפואה ומשפט : זכויות החולה  -

 ביטוחים : ביטוח לאומי , ביטוחים רפואיים , כפל ביטוחים -

 צוואה בחיים  -

 יהיה טוב : החיוביות מנצחת –תחשוב טוב  -

 שינויים בתוך העבודה ומחוצה לה -

 מידע הקשור לעבודה :
 המעסיק כמחליט : הזכות לנהל ומגבלותיה -

 זכויות העובד במגזר הציבורי : הסכמים קיבוציים , חוזים אישיים -

 כללי אתיקה במקום העבודה -

 

  



 

 

 

 

 

 מידע כללי חשוב:

 יחסי הורים וילדים -

 זכויותיי מול השוטר ברחוב -

 גישור בכל מקום -

 תביעות קטנות : צעד אחר צעד : כך עושים זאת נכון -

 , בתים משותפים , שינויים בתים : שכירות -

 לקוח –יחסי עו"ד  -
 שאר רוח :

 סיפורים ופרשות מהמקרא ויישומם כיום -

 ורי מתח משפטייםסיפ -

 דמות השופט : עבר , הווה ועתיד לבוא –"שופטים ושוטרים תשים לך בשעריך"  -

 מסכת אבות : ערכי המשפט העברי -
 סיורים :

  הפתעה –שני ימי סיור מרתקים  -
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