
 

 

 קורס חדש וייחודי של מכון סאלד ומשפטים מהחיים  

 בארגון ולמנהל לעובד משפטי ובטחון מודעות

 (שעות 100)

 

 

 

 (שעות 100) בארגון ולמנהל לעובד משפטי ובטחון מודעות שם הקורס:
 8.7.19 – 18.3.19 תאריכים:

 15:15 -8:30 שעות לימוד:
 15 מספר מפגשים:

 שני ימי לימוד:
 ₪  2300 עלות: 

 סאלד מכון מיקום הקורס:

 מטרת הקורס: 

 רכישת עם ביחד  ערכית הסתכלות משלב המידע מתן.   וחשובים מעשיים עניין בתחומי רב מידע לתת נועד הקורס

. ויישומן החלטות בלקיחת יותר רב בטחון להם תקנה המשתתפים ידי על שתירכש המודעות. חיוני" כלים ארגז"

:  בבחינת,  יותר הרצויות לתוצאות שנגיע כדי,  חיובי באור לרשותנו העומדות האפשרויות את לראות היא המטרה

  ".טוב יהיה – טוב תחשוב"

  מהעולם תכנים ישולבו:  רוח שאר" . העיניים בגובה"ו פיקנטית  היא הלימוד דרך - והנאה ידע משלב הקורס 

 .  עבודתו ומקום אדם - הקולנוע בראי:    כן כמו. העברי המשפט,  ומקרא משפט - היהודי

 .מרתקים סיורים  שני ייערכו  
 

 הקורס. ירקוני יואב ד"עו של האקדמי בניהולו" , מהחיים משפטים" של במספר השלישי  - חדש קורס זהו

 והן(  משפטיים בתהליכים ויסודות,   ציבור לעובדי והתקשרויות חוזים)  הקודמים הקורסים לבוגרי הן פתוח

 .בתחומם מומחים הינם המרצים  כל.  חדשים למשתתפים

 

       : הקורס נושאי בין

  לה ומחוצה בעבודה – חייך המשך את עכשיו תכנן

 

 ומגבלותיה לנהל הזכות – כמחליט המעסיק -

 אישיים חוזים,  ציבוריים הסכמים:  הציבורי במגזר העובדים זכויות -
 בפרט העבודה ובמקום בכלל בחיינו שינויים נבצע איך -

  



 

 ומימוש תחזוקה,  בחירה – ארוך לטווח חסכונות -

 הפיננסי והצד פנסיה – וגמלאות פרישה -

 ועיסוק לימודים,  זכויות – המבוגר הגיל לקראת -

 רפואית רשלנות,  החולה זכויות – ומשפט רפואה -

 והלאומי הקולקטיבי,  האישי הביטוח:  רפואיים ביטוחים -

 מנצחת החיוביות:  טוב יהיה – טוב תחשוב -

 
 

 :חשוב כללי מידע

 

 חשובים תמרורים – משפטי ובטחון מודעות -
 ברחוב השוטר מול זכויותיי -

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

 המנהרה בקצה האור – הפלילי במשפט שיקום הליכי -

 אומר זה מה – ציבורית בחברה דירקטורים -

 ועוד עבודה,  שהייה אשרות,  אזרחות:  וזרים ישראלים -
 הפרטיות ולהגנת טוב לשם והזכויות שיימינג -

 

 : רוח שאר
 

 הישראלי והמשפט העברי המשפט ,  ורוחניות יהדות , ומקרא משפט -
 הקולנוע בראי עבודתו ומקום אדם -
 מרתקים סיור ימי שני 

 

  עו"ד יואב ירקוני, בריכוזו האקדמי של "משפטים מהחיים"של  מרצים הקורס מועבר על ידי .

ידע וניסיון רב הן בעבודה מעשית והן במתן קורסים והרצאות בנושאים כל המרצים הינם בעלי 

 אלו.
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