"משפטים מהחיים"
הרצאות ,סדנאות ,קורסים
מעולם המשפט והרוח

קורס חדש וייחודי של מכון סאלד ומשפטים מהחיים

משפט פשוט
( 100שעות)

שם הקורס:
תאריכים:
שעות לימוד:
מספר מפגשים:
ימי לימוד:
עלות:
הקורס מוכר להחזרים :
מיקום הקורס:
מרצה :

משפט פשוט ( 100שעות)
20.6.22 – 28.2.22
15:15 -8:30
15
שני
₪ 2400
קרן ידע של המח"ר ודירוגים נוספים – לפי התנאים בהם
מכון סאלד  ,רחוב קולומביה  , 9קרית מנחם  ,ירושלים
עו"ד יואב ירקוני ומרצים נוספים.

קורס חדש ,מקורי ויחודי  ,הרעיון המוביל  " :הראש בעננים והרגלים על הקרקע ".
הקורס מוכר לצרכי גמול השתלמות.
רגלים על הקרקע – חזרנו לכותרת הראשונה אתה התחלנו לפני כ 20 -שנים " :משפט פשוט" .עד כה
היו שלושה קורסים שונים שנועדו לתת לנו מודעות ומיומנות משפטית ומעשית .לפשט את המסובך
ולאפשר לנו לנהל את עניינינו בהבנה ובבטחון רבים יותר .כך גם הפעם ,בקורס הרביעי ,עם מגוון
נושאים חשוב ואפקטיבי .כתמיד ,דרך הלימוד מרתקת ,פיקנטית ובגובה העיניים.
הראש בעננים – שילוב של "ארגז כלים" ערכי ,חוויתי ורוחני ילווה אותנו" .לב שומע" כדברי שלמה
המלך .התרומה העצומה של הכיוון החיובי " :תחשוב טוב -יהיה טוב"  ,חוויות עם שאר רוח ,שילוב
שורשים מעולם התוכן היהודי  ,סיפורים אישיים מרגשים ומעצימים ,שני סיורים מרתקים ועוד...
זהו קורס חדש  -הרביעי במספר של "משפטים מהחיים"  ,בניהולו האקדמי של עו"ד יואב ירקוני .הקורס
פתוח הן לבוגרי הקורסים הקודמים ( מיומנויות משפטיות למנהל ולעובד ,יסודות בתהליכים משפטיים
ומודעות ובטחון משפטי) והן למשתתפים חדשים .כל המרצים הינם מומחים בתחומם.

בין נושאי הקורס :
רגלים על הקרקע – משפט במובן של חוק
-

בטחון אישי  -משילות מול הגנה עצמית
בטחון עתידי  -פנסיה ,ביטוח לאומי ,ביטוחים אישיים
בטחון על הקרקע  -מכר או שכירות
בטחון תעסוקתי – חידושים במגזר הציבורי
בטחון כספי -תלוש השכר וניהול פיננסי
משפט חירום -זמן קורונה

-

משפט עברי -לא רק בעבר
משפטים שעשו היסטוריה
פרטיות בעידן האינטרנט
אדם ומדינה -רשות האוכלוסין בישראל

הראש בעננים – משפט במובן של לשון  ,ערך ,רוח וחברה
-

כוחה של מילה -מחשבה ודיבור יוצרי מציאות
רוח יהודית -חכמת המוח והלב
משפט ספרותי -כתיבה יוצרת
לשון עברית -חידודים ושיבושים בלשון
רצה למרחקים ארוכים -סיפור אישי מעצים
משפטים מהסרטים – מחזה וקולנוע
האלימות -הרתעה ו/או שיקום
תעסוקה שוויונית -האמנם ?
הפריפריה והמרכז -חשיבה אחרת
הכוח טמון בתוכך

-

שני ימי סיורים מרתקים
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