"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)
21.2.23 – 8.11.22
15:15 -8:30
15
שלישי
₪ 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.
הקורס הינו הרביעי במספר של "משפטים מהחיים"  ,בניהולו האקדמי של המרצה עו"ד יואב
ירקוני.
הקורס פתוח הן לבוגרי הקורסים הקודמים ( מיומנויות משפטיות למנהל ולעובד ,יסודות
בתהליכים משפטיים ומודעות ובטחון משפטי) והן למשתתפים חדשים.
רגליים על הקרקע – משפט במובן של  :חוק  ,זכויות וחובות ,תעסוקה ,כספים  ,פנסיה ובכלל -ניהול
עניינינו הן בעבודה והן בחיינו האישיים .כמו בקורסים הקודמים גם כאן ,נקבל הרצאות וסדנאות
בתחומים שונים ,במטרה לפשט את המסובך ולהסביר את הלא מובן .נרכוש מודעות ומיומנות
בסיסית  ,מאורגנת ועדכנית  ,בתחומי המשפט ,המנהל הציבורי ,ניהול מידע ועתידנו התעסוקתי
והכספי.
הראש בעננים – משפט במובן של לשון ורוח  :סדנת כתיבה יוצרת ,חידודי לשון" .ארגז כלים"
ערכי ,חוויתי ורוחני ילווה אותנו ,כמו גם תרומה עצומה של הכיוון החיובי " :נחשוב טוב -יהיה
טוב"  .חוויות עם שאר רוח ,שילוב שורשים מעולם התוכן היהודי .
שני סיורים מרתקים.
שילוב של מגוון מרצים ייחודיים המשלבים חזון  ,מעשה  ,מומחיות וסיפורים אישיים מרגשים
ומעצימים.
כתמיד ,דרך הלימוד היא עם הרבה שמחה ,רעיונות מחוץ לקופסא ,בגובה העיניים ויחס אישי לכל
משתתף.
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בין נושאי הקורס :
רגלים על הקרקע –  10נושאים והבונוס ה : 11 -סיור
-

בטחון כספי -הכרת תלוש השכר

-

בטחון עתידי -הבנת תחום הפנסיה במגזר הציבורי

-

בטחון תעסוקתי – חידושים ביחסי העבודה ,קידום עובדים בשירות הציבורי.

-

בטחון על הקרקע – נדל"ן – מכר ,שכירות

-

בטחון עם שורשים -משפט עברי -לא רק בעבר

-

בטחון במשפט -החשיבות בהכרת תחומי המשפט

-

בטחון צרכני – היחיד מול התאגיד ,הצרכן בבתי המשפט

-

בטחון אישי  -משילות מול הגנה עצמית

-

בטחון בחירום -זמן קורונה – היבטים חוקיים וחברתיים

-

בטחון בעידן האינטרנט -השגת מידע מאתנו ועלינו

-

בטחון לאומי -סיורים באתרים לאומיים מרכזיים.

-

הראש בעננים –  10נושאים והבונוס ה : 11 -סיור

-

רוח יהודית -חכמת המוח והלב

-

משפט ספרותי -סדנה בכתיבה יוצרת

-

לשון עברית -חידודים ושיבושים בלשון

-

בטחון בזמן הקורונה -היבטים אישיים ,בריאותיים ורוחניים

-

משפטים מפורסמים בישראל -במציאות ובסרטים

-

כלי חוסן להתמודדות עם מצבי לחץ וסטרס

-

פוגע ונפגע עבירה -בהליך מרפא ומאחה

-

עם נגישות הכל ( כמעט ) אפשרי -בשילוב סיפור אישי מעצים

-

התמודדות אחרת עם דילמות  -בעולם העבודה ובחיים האישיים

-

כוחה של מילה -מחשבה ודיבור יוצרי מציאות

-

אוויר הרים  -סיורי רחובות ובתים מרתקים.
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