
 משרד החינוך תאריך: 01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 תחום קורסים לדו"ח 
 מתאריך סיום 01/01/2009 עד מתאריך סיום 29/02/2016 

 קורסים חדשים 
אחרון ת.אלפון 29/02/2016   

184מתוך  1עמוד    



 משרד החינוך תאריך: 01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
אגף המכס והמע"מ -גוף ממשלתי    סמל  2408 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 75897 בודקים בסיסי 03/05/2009 14/05/2009 מעלה החמישה 106   
מחזור א' -קורס עתודה להכשרת מעריכים 25/06/2009 29/10/2009 רמת גן 128     76455 
 77556  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 17/08/2009 21/09/2009 חיפה 40   
 77557  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 26/08/2009 28/10/2009 חיפה 40   
 77559  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 18/08/2009 15/09/2009 בית שאן 40   
 77560  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 16/08/2009 13/09/2009 חדרה 40   
יפו -אביב תל  40     77564  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 18/08/2009 15/09/2009 
יפו -תל אביב  40     77565  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 20/08/2009 17/09/2009 
 77626  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילון ציבורי  19/08/2009 16/09/2009 ראשון לציון 40   
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  19/08/2009 16/09/2009 אשדוד 40     77627 
קוד קורס   -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  16/08/2009 13/09/2009 לוד 40     77628 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  19/08/2009 16/09/2009 לוד 40     77629 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  17/08/2009 14/09/2009 באר שבע 40     77630 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  16/08/2009 13/09/2009 ירושלים 40     77631 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  19/08/2009 16/09/2009 ירושלים 40     77633 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  07/09/2009 26/10/2009 ירושלים 40     77634 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  08/09/2009 13/10/2009 ירושלים 40     77635 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  10/09/2009 15/10/2009 ירושלים 40     77636 
קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  20/08/2009 17/09/2009 ירושלים 40     77637 

184מתוך  2עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  40     77823  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  02/09/2009 30/09/2009 
יפו -תל אביב  40     77824  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  29/09/2009 03/11/2009 
'גמול ב 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 08/09/2009 13/10/2009 ראשון לציון 40     77825 
גמול ב' 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 06/09/2009 25/10/2009 אשדוד 40     77826 
גמול ב' 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 07/09/2009 19/10/2009 אשדוד 40     77827 
 77828  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  22/09/2009 10/11/2009 לוד 40   
גמול  90קוד  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי  02/11/2009 30/11/2009 חיפה 40     78727 
גמול ב' 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושילטון מקומי 04/11/2009 09/12/2009 חיפה 40     78732 
גמול ב' 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושילטון מקומי 11/10/2009 08/11/2009 חדרה 40     78733 
שון לציוןרא 40    גמול ב' 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושילטון מקומי 20/10/2009 17/11/2009   78736 
גמול  94קוד -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 13/10/2009 10/11/2009 באר שבע 40     78738 
גמול  94קוד -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 11/11/2009 09/12/2009 לוד 40     78741 
עלה החמישהמ 472    מחזור ב'    המכס והמע'מ-בוקורת חשבונות  15/11/2009 28/01/2010   79392 
מחזור א'    המכס והמע'מ -ביקורת חשבונות  01/11/2009 14/01/2010 מעלה החמישה 440     79394 
מחזור א'  אגף המכס-עתודה להכשרת מעריכים 05/11/2009 20/01/2010 רמת גן 128     79979 
יפהח 94    אגף המכס -משקף מכולות מכס חיפה 13/12/2009 27/12/2009   79980 
מחזור ב'    אגף  -עתודה להכשרת מעריכים 30/11/2009 17/02/2010 מעלה החמישה 114     79981 
אגף המכס  -משקף סחורות באנרגיה גבוהה  11/04/2010 15/04/2010 ירושלים 40     81728 
 81731 בודקים בטחוניים       אגף המכס ומע'מ 09/05/2010 13/05/2010 חיפה 49   
אגף המכס             70קוד קורס -העצמת נשים 08/04/2010 11/05/2010 ירושלים 45     81732 
70קוד קורס -העצמת נשים 02/06/2010 07/07/2010 חיפה 45     81736 
מחזור א'         אגף המכס    70קוד  -העצמת נשים 26/04/2010 31/05/2010 ראשון לציון 45     81738 
מחזור ב'   אגף המכס    70קוד  -העצמת נשים 07/06/2010 12/07/2010 ראשון לציון 45     81741 

184מתוך  3עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
עט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למ -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 82914 ביקורת מערכות מידע ממוחשבת למפקחי מס  20/06/2010 01/07/2010 מעלה החמישה 80   
 82916 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות למפקחי מס  11/07/2010 22/07/2010 מעלה החמישה 80   
ידע ממוחשבת למפקחי מס מחזור ע'גמערכות מ 01/08/2010 12/08/2010 מעלה החמישה 80     82957 
 83307 קןרס משקף מכולות אשדוד    אגף המכס  25/07/2010 29/07/2010 אשדוד 43   
 83825 חוקים תקנות ואספקטים מעשייםבעבודת רשם  11/08/2010 31/10/2010 ירושלים 49   
י מכס מרכז        מכסהשתלמות מקצועית לעובד 04/10/2010 17/01/2011 ראשון לציון 60     84275 
 84287 חוקר מבקר מתקדם                   מכס ומע'מ 10/10/2010 25/11/2010 ירושלים 362   
 85850 השתלמות מקצועית ליח' יעדים               אגף  26/12/2010 30/12/2010 ירושלים 51   
אגף המכס                            קורס מודיעין     05/12/2010 27/01/2011 ירושלים 419     85851 
אגף -משך א-בודקים משולב בסיסי בטחוני 06/03/2011 17/03/2011 ירושלים 113     87356 
אגף המכס -חקירות למנהלי תחום ורכזי בקח"ש 06/03/2011 10/03/2011 מעלה החמישה 55     87357 
אגף המכס והמע"מ - בודקים משולב 27/03/2011 07/04/2011 חיפה 100     87602 
אגף -השתלמות מקצועית לעובדי מכס אשדוד 04/05/2011 17/08/2011 אשדוד 65     88045 
אגף המכס והמע"מ -בודקים בכירים  19/06/2011 23/06/2011 מעלה החמישה 52     88076 
 88221 השתלמות מקצועית בחקירות למבקרי  12/06/2011 16/06/2011 מעלה החמישה 51   
אגף -השתלמות מקצועית לעובדי מכס מרכז 30/05/2011 07/11/2011 ראשון לציון 60     88228 
 89035 השתלמות מקצועית בחקירות למבקרי חשבונות  18/09/2011 22/09/2011 מעלה החמישה 51   
אגף -קורס משקף משטחים באנרגיה גבוהה 04/09/2011 08/09/2011 ירושלים 40     89085 
אגף המכס והמע"מ-השתלמות למעריכים ותיקים  04/09/2011 08/09/2011 מעלה החמישה 40     89086 
אגף המכס והמע"מ-קורס העצמת נשים 06/09/2011 01/11/2011 ראשון לציון 42     89150 
אגף מס הכנסה -2011קורס אכיפה וגביה בכיר  04/09/2011 15/09/2011 מעלה החמישה 80     89574 
החמישה מעלה 48     89576 קורס מיסים בסיסי לעובדי אגף מס הכנסה  13/11/2011 17/11/2011 
-2011קורס אכיפה וגביה בסיסי תל"ם וניכויים  20/11/2011 24/11/2011 מעלה החמישה 40     89578 

184מתוך  4עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
עדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוו -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
אגף מס-2011קורס אכיפה וגביה בסיסי מסמ"ק  11/12/2011 15/12/2011 מעלה החמישה 40     89583 
אגף המכס והמע"מ-קורס אכיפה וגביה מתקדם 27/11/2011 22/12/2011 מעלה החמישה 201     89650 
אגף -מפעיל משקף כבודה מעבר גבול טאבה 06/10/2011 17/11/2011 אילת 49     89907 
אגף -מפעיל משקף כבודה מעבר גבול טאבה 13/11/2011 17/11/2011 אילת 49     89910 
אגף המכס והמע"מ -חקירות למבקרי חשבונות  23/10/2011 24/11/2011 מעלה החמישה 55     89938 
 89969 השתלמות מקצועית בחקירות למבקרי חשבונות  20/11/2011 24/11/2011 מעלה החמישה 55   
אגף המכס והמע"מ -יס"מ בסיסי  30/10/2011 01/12/2011 מעלה החמישה 100     89973 
אגף המכס ומע"מ -קורס העצמת נשים  12/12/2011 09/01/2012 ירושלים 45     89975 
אגף המכס ומע"מ  -מת נשים קורס העצ 03/10/2011 14/11/2011 חיפה 45     89976 
אגף המכס והמע"מ -קורס העצמת נשים  05/12/2011 09/01/2012 ירושלים 48     89978 
-קורס מפעיל משקף כבודה מעבר גבול טאבה 13/11/2011 17/11/2011 אילת 40     91191 
-קורס מפעיל משקף כבודה מעבר גבול טאבה 06/10/2011 10/10/2011 אילת 40     91192 
אגף המכס והמע"מ -קורס חוקר מבקר מתקדם  08/01/2012 23/02/2012 מעלה החמישה 348     91281 
יפו -תל אביב  40    -93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 03/01/2012 31/01/2012   91526 
יפו -תל אביב  40    -93קוד -ימינהל כספים ותקציב בסקטור הציבור 04/01/2012 01/02/2012   91528 
יפו -תל אביב  40    -93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 14/02/2012 13/03/2012   91530 
יפו -תל אביב  40    -93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 15/02/2012 14/03/2012   91532 
-93קוד -סקטור הציבורימינהל כספים ותקציב ב 01/02/2012 29/02/2012 ראשון לציון 40     91533 
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 02/02/2012 03/03/2012 ראשון לציון 40     91534 
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 04/03/2012 01/04/2012 ראשון לציון 40     91535 
-93קוד -סקטור הציבורימינהל כספים ותקציב ב 04/03/2012 01/04/2012 לוד 40     91536 
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 05/03/2012 02/04/2012 לוד 40     91537 
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 06/03/2012 03/04/2012 לוד 40     91538 

184מתוך  5עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -ר לקשרי חוץ ואונסקו אגף בכי שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 07/03/2012 04/04/2012 לוד 40     91539 
-93ד קו-מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 01/03/2012 29/03/2012 ירושלים 40     91540 
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 01/05/2012 29/05/2012 ירושלים 40     91541 
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 03/05/2012 31/05/2012 ירושלים 40     91542 
-93קוד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 07/05/2012 04/06/2012 ירושלים 40     91543 
אגף המכס ומע"מ -השתלמות לעובדי תפישות  26/02/2012 01/03/2012 מעלה החמישה 50     92166 
 93001 משקף משטחים באנרגיה גבוהה לעובדי מעבר  25/03/2012 29/03/2012 עברון 40   
 93002 השתלמות מקצועית בחקירות למבקרי  13/05/2012 17/05/2012 מעלה החמישה 51   
אגף -השתלמות מקצועית לעובדי מכס נתב"ג 02/05/2012 19/09/2012 לוד 80     93092 
אגף המכס והמע"מ-יצוא -קורס סחר חוץ  12/02/2012 03/04/2012 מעלה החמישה 40     93104 
אגף המכס והמע"מ-בודקים בסיסי בטחוני משולב 29/04/2012 17/05/2012 מעלה החמישה 154     93111 
אגף המכס והמע"מ-בודקים ביטחוניים 03/06/2012 14/06/2012 אשקלון 88     93112 
אגף -השתלמות מקצועית לעובדי מכס אשדוד 14/05/2012 24/09/2012 אשדוד 60     93336 
אגף המכס והמע"מ-אכיפה וגבייה בסיסי 09/09/2012 13/09/2012 מעלה החמישה 40     94775 
אגף המכס והמע"מ-בודקים בכירים 02/09/2012 06/09/2012 מעלה החמישה 40     94787 
אגף המכס והמע"מ-העצמת נשים-עוצמה אישית 06/11/2012 11/12/2012 ראשון לציון 45     95133 
אגף -השתלמות מקצועית לעובדי מכס נתב"ג 05/11/2012 06/05/2013 לוד 88     96091 
אגף המכס ומע"מ-חוקר מבקר מתקדם  18/11/2012 01/01/2013 מעלה החמישה 305     96201 
אגף -הישבון, קרנה-השתלמות פטור מותנה  21/10/2012 25/10/2012 מעלה החמישה 40     96698 
אגף המכס -ביקורת חשבונות בסיסית מחזור א' 16/12/2012 25/02/2013 מעלה החמישה 460     96947 
והמע"מאגף המכס -השתלמות תפ"ג 23/12/2012 27/12/2012 מעלה החמישה 49     96968 
אגף המכס -מחזור ב'-ביקורת חשבונות בסיסי 06/01/2013 18/03/2013 מעלה החמישה 470     97135 
אגף המכס והמע"מ -יס"מ מתקדם 14/01/2013 21/02/2013 מעלה החמישה 168     97148 

184מתוך  6עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אונסקו אגף בכיר לקשרי חוץ ו שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
אגף המכס ומע"מ-קורס אכיפה וגביה מתקדם  13/10/2013 07/11/2013 מעלה החמישה 197     100291 
אגף המכס ומע"מ-בקרת יבוא 13/10/2013 17/10/2013 מעלה החמישה 47     100321 
אגף המכס ומע"מ -קורס בודקים בסיסי  17/11/2013 05/12/2013 ירושלים 146     100707 
אגף המכס והמע"מ-יס"מ מתקדם 24/11/2013 11/03/2014 ירושלים 381     100927 
אגף המכס והמע"מ-קורס מסים משולב 08/12/2013 18/12/2013 ירושלים 67     101178 
אגף המכס והמע"מ-רס בודקים בטחונייםקו 15/12/2013 26/12/2013 אשקלון 98     101359 
אגף המכס והמע"מ -קורס גביה ואכיפה בסיסי  09/02/2014 13/02/2014 מעלה החמישה 52     102351 
אגף המכס והמע"מ -קורס השלמה מכס בכיר  27/04/2014 19/06/2014 מעלה החמישה 134     103141 
אגף המכס והמע"מ -קורס בודקים בסיסי  11/05/2014 29/05/2014 מעלה החמישה 147     103355 
אגף המכס והמע"מ -קורס חוקר מבקר מחזור א'  11/05/2014 07/08/2014 מעלה החמישה 550     103414 
אגף המכס והמע"מ -קורס בודקים ביטחוניים 08/06/2014 19/06/2014 אשקלון 96     103795 
ס תישאול וחקירה לבודקי מעברים יבשתייםקור 07/07/2014 31/07/2014 מעוז חיים 45     104060 
אגף המכס והמע"מ -קורס משקף נייד 14/09/2014 18/09/2014 מעוז חיים 40     104253 
אגף המכס ומע"מ -השתלמות תישאול וחקירה 02/11/2014 06/11/2014 מעלה החמישה 40     105374 
אגף המכס  -אנרגיה גבוהה משקף משטחים 07/12/2014 11/12/2014 ורד יריחו 40     105685 
אגף המכס והמע"מ -גביה ואכיפה מתקדם 21/12/2014 15/01/2015 מעלה החמישה 192     106091 
אגף המכס והמע"מ -העצמה לנשים 30/12/2014 03/02/2015 ירושלים 42     106188 
די תשאול וחקירה לעוב-אגף המכס והמע"מ 24/02/2015 10/03/2015 בית שאן 45     106909 
בודקים בכירים -אגף המכס והמע"מ 26/04/2015 30/04/2015 מעלה החמישה 49     107531 
 107585  -משקף משטחים בלדרות -אגף המכס והמע"מ 12/04/2015 16/04/2015 לוד 40   
 107586  -משקף משטחים בלדרות -אגף המכס והמע"מ 03/05/2015 07/05/2015 לוד 40   
 107588  -משקף משטחים בלדרות -אגף המכס והמע"מ 10/05/2015 14/05/2015 לוד 40   
מחזור א' -משקף אנרגיה גבוהה 08/11/2015 12/11/2015 אשדוד 40     109690 

184מתוך  7עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
שתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול ה -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מחזור ב' -משקף אנרגיה גבוהה 29/11/2015 03/12/2015 אשדוד 40     109691 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -גוף ממשלתי    סמל  2404 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 77895  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  09/09/2009 14/10/2009 ירושלים 40   
 77896  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  12/10/2009 09/11/2009 ירושלים 40   
הלשכה המרכזית -שירות ועבודת צוות 08/09/2009 17/11/2009 ירושלים 40     77898 
יפו -תל אביב  42     77902 גלובליזציה 08/09/2009 27/10/2009 
לשכה לסטטיסטיקה-2אנגלית רמה  11/10/2009 17/01/2010 ירושלים 45     77903 
לשכה לסטטיסטיקה-3אנגלית רמה  11/10/2009 17/01/2010 ירושלים 60     77906 
 77908 לסטטיסטיקה לשכה - 'ב SAS 12/10/2009 14/12/2009 ירושלים 40   
 77910 יסודות בדמוגרפיה 12/10/2009 28/01/2010 ירושלים 64   
47קוד קורס -מבוא לכלכלה 13/10/2009 15/12/2009 ירושלים 40     77912 
 77922 סוגיות בכלכלת ישראל 15/10/2009 17/12/2009 ירושלים 40   
 82801 חשבונאות מצתברת                לשכה  06/05/2010 05/07/2010 ירושלים 48   
למ''ס -אנגלית עיסקית 10/05/2010 12/07/2010 ירושלים 40     82802 
 82803 הודעות לעיתונות של הלמ''ס 11/05/2010 22/07/2010 ירושלים 40   
 82804 כתיבה מדעית                     למ''ס 23/05/2010 03/10/2010 ירושלים 40   
העבודה       הכרת הממ'ג ושילובו בתאליך  25/05/2010 29/06/2010 ירושלים 42     82805 
 109548 המקרו שפת -'ג Sas 08/10/2015 10/12/2015 ירושלים 40   
תהליך עבודה, מתודולוגיה ושימושים -סקר כ"א 12/10/2015 14/12/2015 ירושלים 40     109557 
יפו -תל אביב  40     109559 מיומנות ומודעות משפטית 12/10/2015 14/12/2015 

184מתוך  8עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הבינוי והשיכון -גוף ממשלתי    סמל  2406 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 76539 סוגיות נבחרות בעבודת היחידה הטכנית 10/06/2009 22/07/2009 חיפה 49   
 82223 ערבית מדוברת  למתחילים            משרד  15/02/2010 26/07/2010 חיפה 60   
 82225 ערבית מדוברת למתחילים           משרד השיכון 26/04/2010 08/11/2010 באר שבע 60   
ר שבעבא 80     86058 גישור                                   משרד בינוי  27/12/2010 06/06/2011 
להפוך חלום למציאות               משרד  -העצמה  04/01/2011 01/02/2011 רמת רחל 48     86270 
יפו -תל אביב  48     86888  משרד-מחזור שני-העצמה להפוך חלום למציאות 15/02/2011 17/05/2011 
יפו -תל אביב  48    משרד הבינוי -העצמה להפוך חלום למציאות 22/02/2011 17/05/2011   87598 
משרד הבינוי והשיכון-ערבית  מדוברת 04/05/2011 17/08/2011 נצרת עילית 60     88043 
משרד הבינוי -העצמה להפוך חלום למציאות 16/05/2011 21/06/2011 רמת רחל 48     88219 
משרד הבינוי והשיכון -ערבית מדוברת  12/09/2011 13/02/2012 באר שבע 60     89604 
משרד הבינוי -העצמה להפוך חלום למציאות 03/01/2012 07/02/2012 רמת רחל 42     91263 
משרד הבינוי והשיכון -דיני משפחה  13/02/2012 23/04/2012 רמת רחל 56     92149 
יפו -תל אביב  70    משרד הבינוי -פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית 13/02/2012 27/06/2012   92994 
משרד הבינוי והשיכון-טיפול בפרט 05/03/2012 05/06/2012 רמת אפעל 63     92998 
 92999 סוגיות נבחרות בנושא חוק התכנון והבניה,  23/04/2012 20/06/2012 רמת רחל 63   
משרד הבינוי והשיכון-העצמת נשים 17/05/2012 21/06/2012 באר שבע 48     93293 
יפו -תל אביב  48    משרד הבינוי והשיכון-העצמת נשים 04/06/2012 09/07/2012   93462 
יפו -תל אביב  56 הקורס מיועד לעובדי אגף האכלוס במשרד  משרד הבינוי והשיכון-2מחזור -דיני משפחה 19/06/2012 07/08/2012   93771 
במשרדלעובדי אגף האכלוס   משרד הבינוי -לעובדי אגף האכלוס-דיני משפחה 08/11/2012 27/12/2012 רמת אפעל 56   96321 

184מתוך  9עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  56    -לעובדי אגף האכלוס 4מחזור -דיני משפחה 10/12/2012 11/02/2013   96325 
יפו -תל אביב  42    משרד הבינוי והשיכון-העצמת נשים 05/02/2013 05/03/2013   97399 
משרד הבינוי -העצמה להפוך חלום למציאות 30/04/2013 02/07/2013 רמת רחל 42     98885 
מת רחלר 42    משרד הבינוי והשיכון-העצמת נשים  15/10/2013 26/11/2013   100647 
משרד הבינוי והשיכון -העצמת נשים  11/02/2014 18/03/2014 רמת רחל 42     102181 
יפו -תל אביב  42    משרד הבינוי והשיכון -קורס תודעת שירות  19/03/2014 07/05/2014   102759 
משרד הבינוי והשיכון -העצמת נשים  24/04/2014 30/09/2014 באר שבע 40     103166 
משרד הבינוי והשיכון -תכנון ובניה 10/07/2014 14/08/2014 רמת רחל 40     104175 
משרד הבינוי והשיכון -נאמני רווחה 09/09/2014 05/05/2015 ירושלים 49     104678 
יפו -תל אביב  42    פיתוח קריירה בעולם מגדרי-ימשרד הבינו 15/02/2015 22/03/2015   106810 
פרקים באסלאם: דת, חברה  -משרד הבינוי 19/04/2015 12/07/2015 ירושלים 96     107370 
כלכלת המשפחה -משרד הבינוי והשיכון 14/05/2015 18/06/2015 באר שבע 42     107783 

184מתוך  10עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  אגף שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הבריאות -גוף ממשלתי    סמל  2402 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 OFFICE 2003 75361 03/09/2008 07/01/2009 חדרה 64 משרד הבריאות הילל יפה 
 OFFICE 2003 75363 28/10/2008 10/02/2009 חדרה 64 משרד הבריאות הילל יפה 
 75364 גישור 06/11/2008 12/02/2009 חדרה 60 משרד הבריאות הילל יפה 
 75368 עריכה לשונית למתקדמים 06/11/2008 21/05/2009 ירושלים 100 משרד ראש הממשלה 
יוןראשון לצ 40     76650 סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי    משרד  15/06/2009 08/09/2009 
גמול ב'-מחזור א' -שלב א' -מצויינות אישית 05/07/2009 06/09/2009 חולון 40     77022 
גמול ב'-שלב א'-מחזור ג' -מצויינות אישית  07/07/2009 08/09/2009 חולון 40     77025 
גמול ב'-מחזור ב' -מצויינות אישית  06/07/2009 07/09/2009 חולון 40     77026 
גמול  90קוד -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 19/08/2009 16/09/2009 אשקלון 40     77872 
גמול  90קוד  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 07/09/2009 19/10/2009 אשקלון 40     77886 
כרכור-פרדס חנה 40     78568 מודולות בריאות 19/10/2009 16/11/2009 
יפו -תל אביב  40    גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית  08/09/2009 17/11/2009   78603 
 79984 קורס לעובדי מערכת בריאות במסגרת גמול  07/12/2009 04/01/2010 ירושלים 40   
גרת גמול קורס לעובדי מערכת הבריאות במס 02/12/2009 30/12/2009 רמת גן 40     79985 
כרכור-פרדס חנה 40     80059 מודולות בריאות    משרד הבריאות 11/01/2010 08/02/2010 
 80271 קורס אימון בסיסי     משרד הבריאות 13/10/2009 02/02/2010 חדרה 60   
קלפים טיפוליים  משרד -כלים יצירתיים בטיפול  11/01/2010 31/05/2010 שער מנשה 45     80365 
כרכור-פרדס חנה 105     81154 תפקידי כח עזר בסיוד הקשיש        משרד  10/03/2010 05/07/2010 
 81888 השתלמות לעובדי  מחלקות הספקה סטרילית  14/04/2010 12/05/2010 ראשון לציון 40   

184מתוך  11עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -ונסקו אגף בכיר לקשרי חוץ וא שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הבריאות       -מערכת הבריאות גמול ב' 31/05/2010 28/06/2010 עכו 40     82231 
 82233 מערכת הבריאות גמול ב'         משרד הבריאות 02/06/2010 30/06/2010 עכו 40   
 82439 תוכנית להכשרת קניינים           במערכת  26/05/2010 28/07/2010 רמת גן 70   
 82441 תקשורת בין אישית               משרד הבריאות 26/05/2010 23/06/2010 באר שבע 40   
שלב -טכנולוגיות מתקדמות בבטיחות מזון 25/05/2010 29/06/2010 רמת גן 42     82442 
יפו -תל אביב  40     82527 טיפול במי שתייה                    משרד הבריאות 01/06/2010 06/07/2010 
 82672 מודולות בריאות                לשכת הבריאות 14/07/2010 09/08/2010 ירושלים 40   
 82909 קורס מוסדי לצורך גמול ב' מינהל        לשכת  12/07/2010 09/08/2010 ירושלים 40   
 83042 מרכזי איכות ומצוינות יחידתיים               05/10/2010 09/11/2010 שער מנשה 48   
 83244 סוגיות נבחרות במשטר בישראל     משרד  14/07/2010 24/11/2010 ראשון לציון 52   
 83245 שיפור השירות           משרד הבריאות 12/07/2010 15/11/2010 ראשון לציון 48   
החיפ 40     83924 מודול מערכת הבריאות            משרד הבריאות 18/10/2010 15/11/2010 
 83926 מודול מערכת בריאות              משרד הבריאות 20/10/2010 17/11/2010 חיפה 40   
יפו -תל אביב  40     83967 סוגיות במערכת הבריאות         משרד הבריאות 05/10/2010 02/11/2010 
 84197 ניהול לוגיסטי לדרג הבכיר                  משרד  14/09/2010 14/12/2010 רמת גן 101   
יפו -תל אביב  40    משרד הבריאות -מודולות בריאות  05/10/2010 02/11/2010   84268 
משרד     917סוגיות במערכת הבריאות מחזור 10/10/2010 19/12/2010 ראשון לציון 40     84662 
ון לציוןראש 40    משרד הבריאות      918מחזור -מודלות בריאות 11/10/2010 20/12/2010   84663 
משרד הבריאות        919מודולות בריאות מחזור 12/10/2010 21/12/2010 ראשון לציון 40     84664 
משרד                953מדולות בריאות מחזור 11/10/2010 20/12/2010 ראשון לציון 40     84665 
כרכור-פרדס חנה 60    אימן מתקדם למנהלים     -המנהל כמאמן   07/10/2010 08/02/2011   84667 
משרד -ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד     14/10/2010 11/11/2010 ירושלים 40     84682 
ד הבריאותהעצמת נשים                            משר 17/11/2010 19/01/2011 ראשון לציון 40     84943 

184מתוך  12עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הבריאות          פסיכולוגיה חברתית           01/11/2010 07/02/2011 ראשון לציון 60     84946 
משרד              1599מודולות בריאות מחזור 01/11/2010 29/11/2010 רמת גן 40     84982 
משרד בריאות        918מחזור  -מודולות בריאות 11/10/2010 20/12/2010 ראשון לציון 40     84998 
משרד               954מחזור  -ותמודולות בריא 12/10/2010 21/12/2010 ראשון לציון 40     85002 
משרד             955מחזור  -מודולות בריאות 13/10/2010 29/12/2010 ראשון לציון 40     85021 
 85065 מערכת הבריאות                           משרד  26/10/2010 25/11/2010 רמת גן 40   
י מחשבים מתחילים                  משרד יישומ 06/10/2010 04/05/2011 אשקלון 100     85306 
 85309 אינטליגנציה רגשית                  משרד הבריאות 10/10/2010 12/12/2010 אשקלון 40   
 85395 השתלמות לעובדי אספקה סטרילית       משרד  02/11/2010 07/12/2010 רמת גן 48   
לות בריאות                             משרד מודו 01/12/2010 29/12/2010 רמת גן 40     85832 
 85856 העצמת נשים                           משרד הבריאות 15/12/2010 01/02/2011 ירושלים 64   
יפו -תל אביב  48     85898 העצמת נשים                              משרד הבריאות 15/12/2010 09/02/2011 
משרד הבריאות                   1600מודול בריאות   01/12/2010 29/12/2010 רמת גן 40     85899 
 85900 מודול מערכת הבריאות                     משרד  06/01/2011 03/02/2011 חיפה 40   
 85934 מודול מערכת בריאות                    משרד  03/01/2011 31/01/2011 חיפה 40   
שליםירו 60    סוגיות ודילמות  21רפואה תכליתית במאה ה 01/11/2010 14/02/2011   85938 
 85971 אקסל + פאוור פוינט                     משרד  12/12/2010 23/01/2011 רמת גן 40   
 86057 הכשרה לגזברים                  משרד הבריאות 22/11/2010 24/10/2011 רמת גן 96   
 86101 אקסל מתקדם                               משרד  27/12/2010 24/01/2011 רמת גן 40   
 86102 אקסל בסיסי                                 משרד  29/12/2010 26/01/2011 רמת גן 40   
 86268 יישומי מחשב                              משרד הבריאות 14/12/2010 08/02/2011 רמת גן 63   
שלב -טכנולוגיות מתקדמות בבטיחות מזון 16/12/2010 27/01/2011 רמת גן 42     86376 
משרד הבריאות-אקסל מתקדם 10/02/2011 17/03/2011 רמת גן 40     86717 

184מתוך  13עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( הוועדה לאישור קיום -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הבריאות-אקסל בסיסי 07/02/2011 07/03/2011 רמת גן 40     86719 
משרד הבריאות- SVI//VIHקורס למתאמות  24/02/2011 08/12/2011 רמת גן 77     86900 
משרד הבריאות -מערכת הבריאות  16/03/2011 01/05/2011 רמת גן 40     87528 
משרד הבריאות-בחינה ושיפוט של תכנון מט"ש 30/03/2011 11/05/2011 רמת גן 48     87886 
משרד הבריאות-תוכניות מדיניות בריאות 27/04/2011 20/07/2011 רמת גן 84     88040 
משרד -הכשרה בנושא חוק חובת המכרזים 11/05/2011 29/06/2011 רמת גן 49     88048 
 88077 התוכנית לפיתוח מנהיגות מובילה במערכת  05/05/2011 14/07/2011 רמת גן 82   
משרד -הכשרה בנושא חוק חובת המכרזים 11/05/2011 29/06/2011 רמת גן 48     88216 
-הצעה להכשרת רכזי מתנדבים לשעת חירום 19/05/2011 16/06/2011 רמת גן 40     88217 
 88909 הכשרות תחלואה כפולה בבתי חולים  05/09/2011 06/02/2012 צור משה 42   
משרד  -מושגי יסוד במבנה ותפקוד גוף האדם  28/06/2011 22/11/2011 רמת גן 80     88910 
משרד הבריאות-מודולת בריאות 23/11/2011 28/12/2011 באר שבע 40     89248 
ריאותמשרד הב-קידום בריאות 14/11/2011 11/06/2012 רמת גן 156     91205 
 91255 השתלמות לעובדי מחלקות אספקה סטרילית  15/11/2011 20/12/2011 ראשון לציון 48   
משרד הבריאות -העצמת נשים  15/02/2011 11/04/2012 באר שבע 41     91273 
משרד הבריאות-העצמת נשים 28/12/2011 01/02/2012 ירושלים 42     91686 
משרד הבריאות -מודולת בריאות   23/02/2012 29/03/2012 נצרת עילית 40     92103 
משרד הבריאות -מודולת בריאות  04/04/2012 17/05/2012 נצרת עילית 40     92104 
יפו -תל אביב  40    משרד הבריאות -טיפול בפגיעות מיניות  16/02/2012 26/03/2012   92105 
מנהיגות מובילה במערכת התוכנית לפיתוח  12/01/2012 29/03/2012 רמת גן 88     92829 
 92831 טכנולוגיות מולקולאריות ואחרות במעבדה  27/03/2012 26/06/2012 רמת גן 52   
משרד הבריאות-צפון -פקידי קבלת חולים  06/02/2012 30/04/2012 חיפה 84     92986 
משרד הבריאות-מרכז -פקידי קבלת חולים  14/02/2012 08/05/2012 רמת גן 84     92987 

184מתוך  14עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
כרכור-פרדס חנה 84    ת גזים הכשרת עובדי בתי חולים לתפעול מערכו 17/04/2012 03/07/2012   93006 
 93040 טכנולוגיות מולקולאריות ואחרות במעבדה  27/03/2012 26/06/2012 רמת גן 40   
 93078 הכשרה בתחלואה כפולה לעובדי המרכז  08/05/2012 19/06/2012 נס ציונה 41   
משרד -תחלואה כפולה לעובדי המרכז לברה"נ 21/05/2012 25/06/2012 טירת כרמל 41     93090 
יפו -תל אביב  40     93234 תכנית הדרכה לאחראי תחום הנגשה תרבותי  03/05/2012 14/06/2012 
יפו -תל אביב  80    משרד הבריאות-ניהול איכות במעבדות רפואיות 01/05/2012 10/07/2012   93287 
יפו -תל אביב  50 הקורס מיועד לעובדי מעבדה, אחיות, פרא  משרד הבריאות-נבחרות בחקר המוחסוגיות  02/07/2012 29/10/2012   94241 
התוכנית לפיתוח מנהלים במערכת  -מעוף  02/08/2012 01/11/2012 רמת גן 84     94824 
יפו -תל אביב  40 הקורס מיועד לפסיכולוגים קליניים,   משרד הבריאות-למטפלים IBDשיטת  02/09/2012 13/09/2012   95237 
ם הקורס מיועד לקניינים ואנשי כספי  -תוכנית להכשרת קניינים במערכת הבריאות 15/10/2012 17/12/2012 רמת גן 70   95759 
-ניהול לוגיסטי לדרג הביניים במערכת הבריאות 16/10/2012 11/12/2012 רמת גן 63     95932 
לשכת הפסיכיאטר  –תכנית הכשרה לבקרים  23/10/2012 20/03/2013 רמת גן 120     96081 
הראשיעובדות המשרד   משרד הבריאות-העצמת נשים  16/10/2012 27/11/2012 ירושלים 49   96084 
משרד-טכנולוגיות חדשות לעובדי אס"מ בבתי"ח 12/11/2012 17/12/2012 חולון 45 עובדי אספקת סטרילית בבתי חולים   96188 
משרד -ממוני שוויון ונגישות במערכת הבריאות 15/11/2012 20/12/2012 רמת גן 42     96570 
משרד הבריאות -העצמת נשים  18/12/2012 21/01/2013 ירושלים 45     96643 
משרד הבריאות-העצמת נשים 18/12/2012 21/01/2013 ירושלים 42     96713 
משרד -MPC -מנהל רכש בכיר והסמכה ל  14/01/2013 15/07/2013 רמת גן 161 מנהלים בכירים במערכת הבריאות    97143 
גןרמת  84    תכנית למנהיגות מובילה במערכת  –מעו"ף  07/03/2013 23/05/2013   97994 
 98200 הכשרת אנשי מקצוע בתחום ההתמכרויות  09/04/2013 06/08/2013 באר יעקב 75   
יפו -תל אביב  49     98690 דוגמי מי שתיה )רמה א+ב(, דוגמי קולחים  17/04/2013 20/06/2013 
כרכור-פרדס חנה 49     100397 הכרת הנחיות תכנון ואחזקת מערכות תברואה  12/11/2013 24/12/2013 
משרד  -לשכת בריאות מחוז הצפון-רישוי עסקים 23/10/2013 04/12/2013 טבריה 55     100409 

184מתוך  15עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור  -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
-אחראי תחום הנגשה בין תרבותית בקהילה 07/10/2013 18/11/2013 רמת גן 42     100553 
משרד -מדיניות אבטחת איכות השירות 21/10/2013 28/04/2014 קרית אונו 84     100597 
משרד הבריאות -תזונה בגריאטריה  12/11/2013 28/01/2014 רמת גן 84     100766 
 100921 הכשרה לרפרנטים לגמלאות במערכת הבריאות  28/10/2013 09/12/2013 רמת גן 49   
 100989 הכשרת סיעת לאחות )כוח עזר מיומן(, בתחום  12/11/2013 24/06/2014 באר יעקב 112   
משרד הבריאות-םאקסל למתחילי 03/12/2013 14/01/2014 רמת גן 42     101143 
משרד הבריאות -אקסל למתקדמים 20/11/2013 25/12/2013 רמת גן 42     101144 
משרד הבריאות-הערכת מסוכנות 06/01/2014 10/02/2014 רמת גן 42     101297 
משרד הבריאות -העצמת נשים 31/12/2013 04/02/2014 ירושלים 40     101472 
 101859  -תכנית הכשרה לאגף תכנון תקצוב ותמחור  02/01/2014 18/11/2014 רמת גן 100   
משרד הבריאות -רגולציה של מוצרי בריאות  02/04/2014 07/09/2014 ירושלים 42     102757 
 102833  -עקרונות בתהליכי ריכוז לשכת שיקום מחוזית  07/04/2014 28/07/2014 קרית אונו 54   
משרד הבריאות -משחק בחול בגישה יונגיאנית  18/05/2014 20/07/2014 ירושלים 70     103140 
משרד הבריאות -הכשרה למערך קבלת חולים 16/06/2014 06/10/2014 רמת גן 77 הקורס מיועד למנהלי קבלת חולים חדשים   103839 
משרד הבריאות -הכשרה לרנטגנאי ריפוי 29/10/2014 27/03/2015 רמת גן 125     104852 
ונוקרית א 80     105071 אבטחת איכות השירות ומתן שירות  20/10/2014 29/06/2015 
 105087 אבטחת איכות השירות ומתן שירות  20/10/2014 29/06/2015 קרית אונו 78   
משרד  -צעדים 12הכשרה למטפלים בשיטת  29/10/2014 11/02/2015 בת ים 75     105253 
משרד  -ילי קידום בריאות בקהילה ובארגוןמוב 04/11/2014 09/06/2015 רמת גן 150     105429 
יפו -תל אביב  47     105430  -השתלמות לעובדי מחלקות אספקה סטרילית 06/11/2014 18/12/2014 
משרד הבריאות -בטיחות מזון מורחב 29/10/2014 04/02/2015 רמת גן 98     105572 
משרד הבריאות -ולריתביולוגיה מולק 27/10/2014 02/02/2015 ירושלים 52     105819 
הטיפול הנכון -משרד הבריאות 13/05/2015 22/07/2015 ירושלים 40     107793 

184מתוך  16עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139רסים מספר אלפון קו   
הכשרת דיאטנים מפקחים  -משרד הבריאות 19/05/2015 16/09/2015 רמת גן 98 הקורס מיועד לעובדי משרד הבריאות בלבד   107899 
יפו -תל אביב  42     109163 מובילי שירות במשרד הבריאות 07/10/2015 25/11/2015 
עובדי הבכ"מבטיחות ביולוגית ל 04/05/2015 20/07/2015 ירושלים 48     109609 

184מתוך  17עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד החקלאות ופיתוח הכפר -גוף ממשלתי    סמל  2409 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

SVH-מערכות מידע גיאוגרפי 20/10/2009 24/11/2009 בית דגן 40     78604 
 78670 ערבית למתקדמים    משרד החקלאות 20/10/2009 19/01/2010 חדרה 52   
משרד החקלאות חקירות ותשאול                   29/06/2010 18/08/2010 בית דגן 40     82806 
 84668 קורס מקצועי לעובדי הפיצו'ח        משרד  04/10/2010 19/12/2010 בית דגן 75   
 84669 הכשרת נציגי השר בועדות מכנון לבניה       16/12/2010 24/03/2011 חדרה 45   
משרד    אנפי מקצועי שמור קרקע                  15/11/2010 27/12/2010 בית דגן 45     84670 
 84674 החקלאות משרד                        EXCEL2003 07/10/2010 25/11/2010 בית דגן 42   
 84675 החקלאות משרד                WORD 2003 25/10/2010 20/12/2010 בית דגן 47   
החקלאותניהול המדגה ג'                      משרד  19/10/2010 16/11/2010 דור 40     84676 
הלכה ומעשה    משרד  -חקלאות משמרת קרקע 15/11/2010 27/12/2010 בית דגן 48     85870 
קורס מקצועי                    משרד  -פצו'ח  04/04/2011 27/06/2011 בית דגן 48     86288 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-מחלות צמחים 23/05/2011 27/06/2011 בית דגן 45     88222 
משרד החקלאות ופיתוח -2010פאואר פוינט  30/08/2011 20/09/2011 בית דגן 40     89651 
-קורס אגף שימור קרקע: מפעלי ניקוז וסביבה 08/12/2011 01/03/2012 בית דגן 56     90673 
-DVSI0DH 7-ו 000VME 2010קורס הסבה ל  10/11/2011 28/11/2011 בית דגן 42     91244 
דגן בית 48     10/01/2012 15/11/2011 EXCEL 2010 91246  ופיתוח החקלאות משרד-מתקדם 
 91248  ופיתוח החקלאות משרד-מתקדם WORD 2010 05/12/2011 23/01/2012 בית דגן 48   
 91249  ופיתוח החקלאות משרד-בסיסי EXCEL 2010 08/12/2011 02/02/2012 בית דגן 54   
משרד החקלאות -קורס מקצועי לעובדי המנהל 12/01/2012 07/02/2012 בית דגן 45     91390 

184מתוך  18עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד החקלאות -קורס מקצועי לעובדי המנהל 12/01/2012 20/03/2012 בית דגן 45     91391 
משרד החקלאות -וטרינריה,חקיקה ואכיפה 06/05/2012 25/03/2013 בית דגן 126     93087 
 93088 הכפר ופתוח החקלאות משרד-ACCESS 2010 03/05/2012 05/07/2012 בית דגן 54   
 ARCVIEW 10- 93089 גיאוגרפיות מידע מערכות-GIS 22/05/2012 11/07/2012 בית דגן 40   
 93105  ופתוח החקלאות משרד-בסיסי EXCEL 2010 09/02/2012 19/04/2012 בית דגן 40   
משרד -תוצרת חקלאית-ביקורת איכות 03/12/2012 17/01/2013 בית דגן 56     94078 
 95946  משרד-טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות  31/10/2012 16/01/2013 בית דגן 48   
-רפרנטים במחוזות-קורס מקצועי למתכננים 29/04/2013 15/07/2013 בית דגן 42     98019 
 98756  ופתוח החקלאות משרד-מתקדם WORD 2010 30/04/2013 25/06/2013 בית דגן 40   
 98758  משרד -1 מחזור-מתקדם EXCEL 2010 08/05/2013 01/07/2013 בית דגן 42   
 98759  משרד -2 מחזור-מתקדם EXCEL 2010 02/05/2013 27/06/2013 בית דגן 42   
 98867  ופתוח החקלאות משרד-בסיסי EXCEL 2010 19/05/2013 07/07/2013 בית דגן 42   
משרד -קורס שימור קרקע: תכנון מטעים 05/11/2013 13/12/2013 בית דגן 46 מתכנני שימור קרקע במטה, בתחנת    99992 
 100241 החקלאות משרד -בסיסי EXEL 2010 07/10/2013 25/11/2013 בית דגן 42   
 100242 החקלאות משרד -מתקדם EXCEL   2010 10/10/2013 28/11/2013 בית דגן 42   
 100243 החקלאות משרד -מתקדם WORD   2010 05/11/2013 31/12/2013 בית דגן 42   
משרד החקלאות  -כות הדרים ליצוא ביקורת אי 04/02/2014 11/03/2014 בית דגן 40     102014 
 102018  ופיתוח החקלאות משרד - בסיסי EXCEL 2010 20/01/2014 10/03/2014 בית דגן 42   
 102019 ופיתוח החקלאות משרד - מתקדם WORD 2010 13/02/2014 03/04/2014 בית דגן 40   
 104569  ופתוח החקלאות משרד -מתקדים Word 2010 20/10/2014 16/12/2014 בית דגן 40   
משרד החקלאות ופיתוח הכפר -מחלות וצמחים 02/12/2014 20/01/2015 בית דגן 42     105840 
 E1ME   2010  106696-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 09/02/2015 13/04/2015 בית דגן 40   
נויות מיומ-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 12/02/2015 30/03/2015 בית דגן 40     106697 

184מתוך  19עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 SVH  107014קורס -משרד החקלאות ופיתוח הכפר 12/05/2015 16/06/2015 בית דגן 42   
 D00I 2010  107560 -משרד החקלאות ופיתוח הכפר 27/04/2015 15/06/2015 בית דגן 40   
 E1ME  2010  107561 -משרד החקלאות ופיתוח הכפר 30/04/2015 25/06/2015 בית דגן 40   
ייעוד קרקעות  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר 06/05/2015 24/06/2015 בית דגן 55     107648 
1מחזור  -הסמכה לפיקוח צער בעלי חיים 26/10/2015 07/12/2015 בית דגן 48     109010 
 109012 הגנת הצומח: פגעים בגידולים חקלאיים 20/10/2015 01/12/2015 בית דגן 50   
 109050 2010 בסיסי EXCEL 13/10/2015 01/12/2015 בית דגן 40   
 109052 2010 מתקדם EXCEL 29/10/2015 24/12/2015 בית דגן 40   

184מתוך  20עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הכלכלה )תמ"ת( -גוף ממשלתי    סמל  2400 שם  
ועצהיישוב/מ שעות הערה   סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום 

משרד התמ"ת -שיפור שרות כדרך חיים  20/04/2009 25/05/2009 ירושלים 47     75295 
משרד התמ"ת-מיומנויות משפטיות מתקדמים 14/05/2009 25/06/2009 חיפה 49     75296 
 75812 שיפור השרות כדרך חיים 20/04/2009 25/05/2009 ירושלים 42   
יפו -תל אביב  40    משרד התעשייה-קורס לעובדי מחסן ואינוונטר 30/04/2009 09/07/2009   75827 
 75861 מיומנויות משפטיות מתקדמות 14/05/2009 25/06/2009 חיפה 49   
 75876 קורס מקצועי לאיגף שיתופי 29/12/2008 16/03/2009 ירושלים 42   
 75877 אימון קבוצתי 11/12/2008 22/01/2009 ירושלים 49   
יפו -תל אביב  42     75879 כלכלת ישראל 10/12/2008 14/01/2009 
 75885 מימנויות משפטיות מתקדמות 14/05/2009 25/06/2009 חיפה 49   
יפו -תל אביב  42     75927 אימון 25/05/2009 29/06/2009 
ייםשיפור שירות כדרך ח 24/05/2009 05/07/2009 באר שבע 42     76040 
יפו -תל אביב  42    77קוד קורס   -אימון בסיסי   15/10/2009 19/11/2009   77874 
משרד התמת-שיפור שירות כדרך חיים 10/11/2009 15/12/2009 חיפה 49     78924 
מהת'מ   -מימנויות מישפטיות למתקדמים      17/11/2009 29/12/2009 ירושלים 56     79080 
 79563 מיומנויות משפטיות                      משרד התמת' 17/11/2009 11/01/2010 ירושלים 56   
 80576 גילוי באפוטרופוס 02/02/2010 16/03/2010 רמת גן 46   
 80826 עריכה לשונית וכתיבה מנהלית      התמ'ת 07/03/2010 02/05/2010 ירושלים 42   
לשונית וכתיבה מינהלית            התמ'תעריכה  07/03/2010 09/05/2010 ירושלים 42     80907 
 81367          2עדכון -עריכה לשונית וכתיבה מינהלית 07/03/2010 16/05/2010 ירושלים 42   

184מתוך  21עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
שתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול ה -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 81926 מיומנויות משפטיות                  התמ'ת 25/04/2010 06/06/2010 באר שבע 49   
יפו -תל אביב  42     82270 עריכה לשונית וכתיבה מינהלית     התמ'ת 23/05/2010 25/07/2010 
משרד התעשיה               -שור גי 09/06/2010 14/07/2010 ירושלים 42     82436 
 82534 קורס אימון                 משרד התמ'ת 24/06/2010 29/07/2010 חיפה 42   
 82535 קורס גישור                          משרד התמ'ת 09/06/2010 14/07/2010 ירושלים 42   
ת                המת'תמיומנויות משפטיו 13/06/2010 25/07/2010 ירושלים 49     82718 
 84123 גישור                                  משרד המסחר 06/10/2010 17/11/2010 ירושלים 42   
יפו -תל אביב  49     84157 מיומנויות משפטיות למתקדמים       משרד   19/10/2010 30/11/2010 
התמ'ת -גישור 04/10/2010 08/11/2010 חיפה 42     84179 
התמ'ת                                   -גישור   06/10/2010 01/12/2010 ירושלים 42     84535 
 84536 גישור                                           התמ'ת 04/10/2010 24/11/2010 חיפה 42   
התמ'ת      גישור                           06/10/2010 08/12/2010 ירושלים 42     84678 
יפו -תל אביב  46     85053 מיומנויות משפטיות למתקדמים            משרד  19/10/2010 30/11/2010 
 85057 אימון                                       משרד התמ'ת 11/11/2010 23/12/2010 באר שבע 45   
משרד התמ'ת                               קורס אימון    18/11/2010 23/12/2010 באר שבע 42     85311 
 85616 אימון                                   משרד התעשיה  18/11/2010 23/12/2010 באר שבע 42   
 85729 עריכה לשונית וכתיבה מנהלית        משרד התמ'ת 12/12/2010 23/01/2011 ירושלים 49   
 85905 ערוכה לשונית וכתיבה מנהלית            התמ'ת 12/12/2010 23/01/2011 ירושלים 42   
 85906 קורס מקצועי לעובדי סחרק חוץ               התמ'ת 19/12/2010 10/01/2011 ירושלים 120   
יפו -תל אביב  40     85975 אתיקה במינהל הציבורי                משרד התמ'ת 04/01/2011 08/02/2011 
 85977 אתיקה במינהל הציבורי                 משרד התמ/ת 06/01/2011 10/02/2011 חיפה 40   
 86052 מיומנויות ניהוליות                          משרד  23/02/2011 06/04/2011 ירושלים 40   
משרד -קורס מקצועי לעובדי האיגוד השיתופי 18/01/2011 31/05/2011 רמת רחל 63     86362 

184מתוך  22 עמוד   



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד התמ"ת-תקשורת בינאישית ואפקטיביות 03/02/2011 10/03/2011 ירושלים 40     86521 
ושליםיר 42    משרד התמ"ת-לחץ ושחיקה 16/02/2011 23/03/2011   86956 
משרד התמ"ת-לחץ ושחיקה 16/02/2011 30/03/2011 ירושלים 42     87351 
יפו -תל אביב  42    משרד התמ"ת-לחץ ושחיקה 10/03/2011 28/04/2011   87352 
תמ"תמשרד ה-עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 27/02/2011 10/04/2011 חיפה 42     87362 
יפו -תל אביב  42    משרד התמ"ת-לחץ ושחיקה 15/03/2011 03/05/2011   87521 
משרד התמ"ת-מיומנויות ניהול 23/02/2011 05/04/2011 ירושלים 46     87667 
משרד התמ"ת-שיפור שירות 15/03/2011 11/04/2011 ירושלים 40     87673 
משרד התמ"ת-תחקירו 14/03/2011 11/04/2011 ירושלים 40     87674 
משרד התמ"ת -פעולות הדרכה פנימיות 18/01/2011 14/06/2011 ירושלים 70     87691 
משרד התמ"ת -תקשורת פנים ארגונית  13/06/2011 18/07/2011 ירושלים 42     88886 
יפו -תל אביב  42    משרד התמ"ת -רב תרבותיות  15/06/2011 20/07/2011   88887 
משרד התמ"ת -עריכה לשונית וכתיבה מנהלית  03/07/2011 31/07/2011 באר שבע 40     88888 
משרד התמ"ת -גישור  28/06/2011 02/08/2011 ירושלים 42     88889 
משרד התמ"ת-רב תרבותיות 05/09/2011 10/10/2011 ירושלים 42     89146 
משרד התמ"ת-אימון 06/09/2011 11/10/2011 ירושלים 42     89147 
משרד התמ"ת-ניהול ההליך הפלילי 06/09/2011 25/10/2011 רמת אפעל 49     89148 
משרד התמ"ת-גישור 05/09/2011 10/10/2011 באר שבע 42     89240 
משרד התמ"ת-רב תרבותיות 06/09/2011 11/10/2011 חיפה 40     89246 
משרד התמ"ת -אקסל  15/11/2011 13/12/2011 ירושלים 40     89475 
משרד התמ"ת-גישור  05/09/2011 10/10/2011 באר שבע 42     89579 
משרד התמ"ת-אקסל 15/11/2011 27/12/2011 ירושלים 40     89645 
משרד התמ"ת-אקסל 17/11/2011 29/12/2011 ירושלים 40     89647 

184מתוך  23עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -סקו אגף בכיר לקשרי חוץ ואונ שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד התמ"ת-קבלת החלטות 24/10/2011 05/12/2011 ירושלים 42     89894 
יפו -תל אביב  42    משרד התמ"ת-קבלת החלטות 27/10/2011 01/12/2011   90071 
משרד התמ"ת-מיומנויות משפטיות למתקדמים 08/12/2011 19/01/2012 ירושלים 49     90640 
משרד התמ"ת-תקשורת פנים ארגונית 12/12/2011 16/01/2012 ירושלים 42     90642 
יפו -תל אביב  42    משרד התמ"ת-גישור 29/12/2011 02/02/2012   91225 
משרד התמ"ת-קבלת החלטות 06/12/2011 17/01/2012 חיפה 42     91227 
ושליםיר 42    משרד התמ"ת-אימון 02/02/2012 05/03/2012   91666 
משרד התמ"ת-ערבית 13/03/2012 26/06/2012 ירושלים 45     91854 
משרד התמ"ת-אימון 15/03/2012 30/04/2012 ירושלים 49     91855 
משרד התמ"ת-מיומנויות משפטיות למתקדמים 14/03/2012 16/05/2012 חיפה 49     92970 
ליםירוש 50    משרד התמ"ת-קורס מקצועי לעובדי חשבות 07/05/2012 18/06/2012   92971 
-קורס מקצועי לעובדי האגף לאיגוד שיתופי 07/05/2012 30/07/2012 רמת רחל 49     92972 
משרד התמ"ת-חקירות 08/05/2012 07/06/2012 רמת אפעל 119     93311 
יפו -תל אביב  60    משרד התמ"ת-ית לעובדי ת"אערב 16/05/2012 29/08/2012   93324 
משרד התמ"ת-יחסי עבודה ודיני עבודה 07/06/2012 19/07/2012 ירושלים 40     93465 
משרד -עריכה לשונית וכתיבה מנהלית )מתקדם( 19/06/2012 24/07/2012 ירושלים 40     93651 
יפו -תל אביב  42 הקורס מיועד לעובדי מחוז ת"א.  משרד התמ"ת-פתוח הזכרון 02/07/2012 22/10/2012   93929 
משרד התמ"ת-חקירות 23/07/2012 16/08/2012 רמת אפעל 119 לעובדי מינהל אכיפה והסדרה   94359 
משרד התמ"ת-תדמית ושפת גוף 02/09/2012 29/10/2012 ירושלים 42     94814 
רד התמ"תמש-פיתוח הזכרון 06/09/2012 13/12/2012 באר שבע 42 לעובדי מחוז ב"ש בלבד   95131 
משרד התמ"ת-הכשרה למפקחי מעונות יום 09/10/2012 04/12/2012 רמת אפעל 63     95152 
משרד -מחוז חיפה-יחסי עבודה ודיני עבודה 30/10/2012 02/01/2013 חיפה 49     95319 
משרד התמ"ת-יחסי עבודה ודיני עבודה 07/11/2012 19/12/2012 ירושלים 49     95578 

184מתוך  24עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד התמ"ת-מחוז ירושלים-תדמית ושפת גוף 04/11/2012 19/12/2012 ירושלים 40     95742 
משרד התמ"ת-מחוז חיפה -פיתוח הזיכרון 03/12/2012 18/02/2013 חיפה 41     96591 
משרד התמ"ת-מחוז ירושלים-תדמית ושפת גוף 17/12/2012 21/01/2013 ירושלים 42     96650 
משרד התמ"ת-ניהול עצמי בעולם העבודה 13/12/2012 17/01/2013 ירושלים 42     96664 
יפו -תל אביב  49    משרד התמ"ת -יחסי עבודה ודיני עבודה  26/12/2012 06/02/2013   96666 
-מפקחי עבודה חדשים -קורס בטיחות וגיהות 16/12/2012 05/03/2013 רמת אפעל 200     96682 
משרד התמ"ת-חידוש יצירתי בתרבות ארגונית 03/04/2013 01/05/2013 חיפה 40     97992 
יפו -תל אביב  42    -מחוז ת"א-כה לשונית וכתיבה מינהליתערי 03/04/2013 08/05/2013   98086 
יפו -תל אביב  42    לעובדי-עריכה לשונית וכתיבה מנהלית )מתקדם( 20/03/2013 01/05/2013   98103 
משרד התמ"ת -חידוש יצירתי בתרבות ארגונית  27/05/2013 24/06/2013 ירושלים 40     98659 
יפו -תל אביב  42    -משרד הכלכלה -סוגיות נבחרות בכלכלת ישראל 13/06/2013 25/07/2013   98935 
משרד  -משרד התמ"ת-יחסי עבודה ודיני עבודה 28/05/2013 09/07/2013 ירושלים 49     99076 
משרד -עריכה לשונית וכתיבה מנהלית )מתקדם( 05/06/2013 10/07/2013 חיפה 42     99077 
יפו -תל אביב  56    באבחונים והתאמות לתלמידים ולנבחנים הכרה 01/07/2013 30/09/2013   99080 
משרד -עריכה לשונית וכתיבה מינהלית )חיפה( 05/06/2013 10/07/2013 חיפה 42     99248 
שיפור הכתיבה -כתיבה עיסקית באנגלית 06/10/2013 01/01/2014 ירושלים 40     99961 
משרד  -משרד התמ"ת -יחסי עבודה ודיני עבודה 23/10/2013 04/12/2013 חיפה 49     100240 
 100253  -משרד תמ"ת -סוגיות נבחרות בכלכלת ישראל 02/10/2013 20/11/2013 ירושלים 42   
יפו -תל אביב  45    משרד הכלכלה-משרד התמ"ת-ערבית 02/10/2013 05/02/2014   100304 
יפו -תל אביב  78    משרד -משרד התמ"ת-קורס הכשרה בגיהות 12/12/2013 03/03/2014   100929 
-משרד התמ"ת -סוגיות נבחרות בכלכלת ישראל 25/12/2013 05/02/2014 באר שבע 42     101362 
משרד -עריכה לשונית וכתיבה מנהלית )מתקדם( 25/12/2013 29/01/2014 ירושלים 42     101531 
יפו -תל אביב  70    כלכלהמשרד ה -משרד התמ"ת  -קורס חקירות  03/02/2014 25/02/2014   102025 

184מתוך  25עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 102046  -ת משרד התמ" -יחסי עבודה ודיני עבודה  13/02/2014 27/03/2014 ירושלים 47   
משרד התמ"ת  -קורס ניהול כשלים במשא ומתן  03/02/2014 10/03/2014 ירושלים 42     102103 
יפו -תל אביב  42     102191  -משרד התמ"ת  -קורס גישור לעובדי מחוז ת"א  17/02/2014 31/03/2014 
הכלכלהמשרד  -משרד התמ"ת  -קבלת החלטות  19/02/2014 02/04/2014 ירושלים 42     102355 
משרד  -משרד התמ"ת  -קורס חידוש יצירתי  04/03/2014 29/04/2014 ירושלים 42     102447 
משרד הכלכלה -משרד התמ"ת  -קורס חקירות  03/03/2014 20/03/2014 ירושלים 42     102516 
משרד הכלכלה -משרד התמ"ת  -פיתוח הזיכרון  31/03/2014 07/07/2014 ירושלים 41     102646 
יפו -תל אביב  42    משרד הכלכלה -משרד התמ"ת  -קבלת החלטות  13/05/2014 15/07/2014   103119 
יפו -תל אביב  84    משרד הכלכלה -משרד התמ"ת  -קורס חקירות  11/05/2014 29/05/2014   103341 
משרד הכלכלה -משרד התמ"ת  -גישור 20/05/2014 01/07/2014 ירושלים 42     103468 
 103500  -משרד התמ"ת  -תקשורת והעברת מסרים  02/06/2014 14/07/2014 חיפה 42   
יפו -תל אביב  49    משרד  -משרד התמ"ת -יחסי עבודה ודיני עבודה 23/07/2014 01/10/2014   103918 
משרד הכלכלה -הדמיון והשוני בין גברים ונשים 08/09/2014 28/10/2014 ירושלים 42     104402 
משרד הכלכלה -גישור 08/09/2014 27/10/2014 ירושלים 42     104482 
משרד הכלכלה -ניהול כשלים במשא ומתן 27/10/2014 01/12/2014 ירושלים 42     104570 
יפו -תל אביב  42    משרד הכלכלה -הדמיון והשוני בין גברים לנשים 06/10/2014 24/11/2014   104829 
משרד  -קבלת החלטות )לעובדי מחוז חיפה( 04/11/2014 16/12/2014 חיפה 42     105045 
יפו -תל אביב  77    משרד הכלכלה -הכשרה למפקחי עבודה 20/10/2014 13/11/2014   105046 
משרד הכלכלה -יחסי עבודה ודיני עבודה 29/10/2014 10/12/2014 ירושלים 49     105075 
יפו -תל אביב  41    משרד הכלכלה -שובי שכרחי 19/11/2014 28/01/2015   105407 
משרד הכלכלה -אופיס 20/11/2014 29/01/2015 ירושלים 40     105684 
משרד הכלכלה -תקשורת והעברת מסרים 08/12/2014 19/01/2015 ירושלים 42     105835 
משרד הכלכלה -אופיס 04/12/2014 01/03/2015 ירושלים 40     105836 

184מתוך  26עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הכלכלה -כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה 03/12/2014 04/02/2015 ירושלים 42     105837 
משרד הכלכלה -רישוי עסקים 15/12/2014 12/01/2015 רמת אפעל 40     106033 
יפו -תל אביב  42    משרד הכלכלה -תקשורת והעברת מסרים 31/12/2014 11/02/2015   106132 
ממוני מינהל סחר חוץ -משרד הכלכלה 22/01/2015 12/02/2015 ירושלים 40     106493 
נהיגות ומצויינותפיתוח מ -משרד הכלכלה 04/02/2015 18/03/2015 חיפה 42     106733 
פיתוח הזכרון -משרד הכלכלה 26/01/2015 30/03/2015 ירושלים 42     106944 
יפו -תל אביב  42    כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה -משרד הכלכלה 16/02/2015 30/03/2015   106945 
יפו -תל אביב  42    ר שני(חישובי שכר )מחזו -משרד הכלכלה 22/02/2015 10/05/2015   106946 
יפו -תל אביב  77    הכשרה למפקחי עבודה לעובדי  -משרד הכלכלה 23/02/2015 16/03/2015   106962 
תקשורת בינאישית לעובדי -משרד הכלכלה 31/03/2015 19/05/2015 ירושלים 42     107257 
גישור לעובדי המשרד-משרד הכלכלה 30/03/2015 11/05/2015 ירושלים 42     107259 
גישור )מחוז חיפה( -משרד הכלכלה 18/05/2015 29/06/2015 חיפה 42     107819 
108קוד  -גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 08/09/2015 28/10/2015 ירושלים 40     108983 
יפו -תל אביב  72     109484 הכשרה למפקחי עבודה 01/11/2015 26/11/2015 

184מתוך  27עמוד    



 01/03/2016 :תאריך  משרד החינוך 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד המשפטים -גוף ממשלתי    סמל  2397 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

שהמעלה החמי 40     76336 תפקידם של תובע וסנגור בהליך הפלילי 26/05/2009 11/06/2009 
יפו -תל אביב  40    קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 06/07/2009 10/08/2009   77322 
יפו -תל אביב  40    קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  07/07/2009 11/08/2009   77323 
יפו -יב תל אב 40    קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  16/07/2009 27/08/2009   77324 
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  22/07/2009 26/08/2009 ירושלים 40     77326 
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  20/07/2009 24/08/2009 ירושלים 40     77327 
שליםירו 40    קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  23/07/2009 27/08/2009   77328 
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  19/07/2009 23/08/2009 ירושלים 40     77329 
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  21/07/2009 25/08/2009 חיפה 40     77331 
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  14/07/2009 18/08/2009 באר שבע 40     77332 
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  15/07/2009 19/08/2009 נצרת עילית 40     77333 
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  21/07/2009 25/08/2009 ירושלים 40     77334 
 79987 היבטים מינהלים ושירותים בעבודת רשם החב'  08/12/2009 29/03/2010 ירושלים 40   
יפו -תל אביב  40     79988 היבטים מינהלים ושירותים בעבודת רשם החב'  08/12/2009 29/01/2010 
משרד המשפטים      4קוד  -גישור  20/12/2009 21/02/2010 ירושלים 40     79991 
משרד המשפטים         4קוד קורס  -גישור  20/12/2009 22/02/2010 ירושלים 50     80396 
 80574 גישור                           משרד המשפטים 20/12/2009 21/02/2010 ירושלים 50   
 80943 גישור                    משרש המשפטים 20/01/2010 24/03/2010 נצרת 50   
יפו -תל אביב  40    גמול ב' -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  09/02/2010 04/05/2010   80961 

184מתוך  28עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  56    גמול ב'  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 17/02/2010 28/04/2010   80963 
 80964 קריאת דו'חות כספיים                 משרד  23/02/2010 01/06/2010 ירושלים 40   
 80965 ניהול בכיר                                משרד המשפטים 03/03/2010 16/12/2010 מעלה החמישה 157   
ישהמעלה החמ 45     81930 השתלמות למשפטנים 27/04/2010 13/05/2010 
יפו -תל אביב  40     82120 נפגעי ונפגעות  תקיפה מינית     משרד המשפטים 23/03/2010 01/06/2010 
 82187 גילוי לעורכי דין               משרד המשפטים 13/04/2010 29/06/2010 רמת גן 40   
יפו -תל אביב  63     82189 קורס הסדר 10/05/2010 29/07/2010 
משרד    -מח' הבינלאומית-קורס ספרדית  08/06/2010 28/09/2010 ירושלים 40     82723 
יפו -תל אביב  77     82880 קורס הסדר                    משרד המשפטים 10/05/2010 29/07/2010 
משרד משפטים         מצוינןת אישית           20/06/2010 18/07/2010 ירושלים 40     82881 
יפו -תל אביב  40     82884 מצוינות אישית                     משרד המשפטים 20/06/2010 18/07/2010 
 82885 מצוינות אישית                    משרד המשפטים 21/06/2010 19/07/2010 ירושלים 40   
שית                     משרד המשפטיםמצוינות אי 22/06/2010 20/07/2010 ירושלים 40     82887 
יפו -תל אביב  40     82888 מצוינות אישית                    משרד המשפטים 22/06/2010 20/07/2010 
 82889 מצוינות אישית                        משרד המשפטים 22/06/2010 20/07/2010 חיפה 40   
 82890 מצוינות אישית                         משרד המשפטים 23/06/2010 21/07/2010 ירושלים 40   
 82891 מצוינות אישית                    משרד המשפטים 24/06/2010 22/07/2010 ירושלים 40   
 82892 מצוינות אישית                      משרד המשפטים 28/06/2010 26/07/2010 נצרת עילית 40   
עבאר שב 40     82893 מצוינות אישית                  משרד המשפטים 29/06/2010 27/07/2010 
 82939 מצוינות אישית                              משרד  20/06/2010 18/07/2010 ירושלים 40   
יפו -תל אביב  60    מחזור-הכשרת עובדי מנהל בסנגוריה הציבורית  06/10/2010 30/11/2010   84508 
יפו -תל אביב  80     84677 הסדר מקרקעין                                משרד  03/10/2010 27/12/2010 
 85250 משפט וסביבה                          משרד המשפטים 11/11/2010 25/11/2010 ירושלים 40   

184מתוך  29עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -כיר לקשרי חוץ ואונסקו אגף ב שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  126     85254 השתלמות לפרקליט הצעיר               משרד  04/11/2010 30/06/2011 
משרד                   הישתלמויות עו/ד         16/09/2010 23/12/2010 ירושלים 77     85472 
 85477 גישור אפ'כ בירושלים                משרד המשפטים 21/11/2010 09/01/2011 ירושלים 42   
יפו -תל אביב  42     85478 גישור אפ'כ תל אביב                  משרד המשפטים 15/11/2010 03/01/2011 
לי קהל ירושלים                       משרד מקב 29/11/2010 27/12/2010 ירושלים 40     85480 
יפו -תל אביב  40     85481 מקבלי קהל ת'א                                          23/11/2010 21/12/2010 
 85716 קורס חוקרי מח'ש                  משרד המשפטים 05/12/2010 27/01/2011 ירושלים 96   
המעלה החמיש 44     86033 קורס מתקדם בניהול נכסי נעדרים           משרד 21/12/2010 01/02/2011 
יפו -תל אביב  48     86034 כלכלה ושוק ההון                      משרד משפטים 04/01/2011 22/02/2011 
יפו -תל אביב  48    ד כלכלה ושוק ההון                        משר 04/01/2011 22/02/2011   86324 
 86325 גישור ירושלים                              משרד  06/01/2011 17/02/2011 ירושלים 49   
משרד המשפטים -גישור 28/03/2011 26/05/2011 ירושלים 49     87692 
משרד המשפטים-מבוא לקניין רוחני 04/05/2011 10/08/2011 ירושלים 91     88046 
משרד המשפטים-תכנון ובנייה 11/09/2011 20/09/2011 ירושלים 40     89591 
משרד המשפטים -עריכה לשונית וכתיבה מנהלית  08/09/2011 09/01/2012 ירושלים 105     89600 
משרד המשפטים -מחשבים  19/09/2011 09/01/2012 ירושלים 119     89601 
יפו -תל אביב  42    משרד המשפטים-רשום פעולות תכנון 01/11/2011 27/12/2011   90072 
משרד המשפטים-אקסל לכלכלנים 27/10/2011 24/11/2011 ירושלים 40     90671 
משרד המשפטים-גישור 04/01/2012 14/03/2012 נצרת עילית 50     91262 
יפו -תל אביב  40    משרד המשפטים-מצוינות אישית 24/01/2012 13/03/2012   91685 
יפו -תל אביב  60    משרד המשפטים-סדר דין אזרחי )סד"א( 01/02/2012 23/05/2012   91856 
משרד -מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 07/02/2012 13/03/2012 ירושלים 42     91858 
משרד המשפטים-שיפור השירות 09/02/2012 21/06/2012 ירושלים 105     91860 

184מתוך  30עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  177    משרד  - 2012תוכנית לפיחות מנהלים מחזור  22/02/2012 02/01/2013   92145 
משרד המשפטים-מקבלי קהל 20/03/2012 08/05/2012 ירושלים 40     92974 
-הכשרת עובדים מנהליים בפרקליטות צפון 22/03/2012 07/08/2012 נצרת עילית 100     92975 
-הכשרת עובדים מנהליים בפרקליטות חיפה  22/04/2012 18/07/2012 חיפה 40     92976 
משרד המשפטים-)מח"ש( 2012חוקרים  01/05/2012 14/06/2012 ירושלים 297     93169 
יפו -תל אביב  66    משרד המשפטים-רישום מקרקעין-בכירים 15/05/2012 25/07/2012   93326 
משרד -הלכה למעשה-הרגולציה על מלכ"רים 12/06/2012 25/06/2012 ירושלים 40     93328 
יפו -תל אביב  40     94080 היבטים משפטיים וחקירתיים בראיות  03/07/2012 06/08/2012 
יפו -תל אביב  70    משרד-הכשרת רמו"ט לחקירת ראיות דיגיטליות 10/07/2012 03/09/2012   94081 
משרד המשפטים-קרימינולוגיה 05/07/2012 30/08/2012 ירושלים 60     94119 
משרד המשפטים-פרקליטות דרום-גישור 10/07/2012 28/08/2012 באר שבע 48     94148 
שות, אפקטיביות ותהליכים בלשכה התחד 31/07/2012 14/01/2013 ירושלים 40     94544 
משרד המשפטים-ערבית )פרקליטות צפון( 05/09/2012 02/01/2013 נצרת עילית 60     95230 
משרד המשפטים-אימון אישי 11/10/2012 22/11/2012 ירושלים 40     95655 
משרד המשפטים-קורס ערבית  16/10/2012 12/02/2013 ירושלים 40     95656 
-הכשרת עובדים מנהליים בפרקליטות דרום  16/10/2012 29/01/2013 באר שבע 40     95935 
משרד המשפטים-כספים וחשבונות 05/11/2012 18/03/2013 ירושלים 140     95937 
יפו -תל אביב  60    משרד המשפטים-ערבית פמת"א  24/10/2012 06/02/2013   95941 
יפו -תל אביב  40    -2שילוב ידיים פלילי אזרחי )פמת"א( מחזור  29/10/2012 04/02/2013   96025 
יפו -תל אביב  40    משרד המשפטים-הכשרת עובדים בדין הפלילי 13/11/2012 07/05/2013   96288 
יפו -תל אביב  60     96290 קורס ערבית פרקליטות תל אביב ופרקליטות  09/12/2012 14/04/2013 
 96665 הכשרת עובדים מנהליים בפרקליטות חיפה  13/12/2012 09/05/2013 חיפה 40   
משרד -ספרדית המשך מחלקה בינלאומית 18/12/2012 09/04/2013 ירושלים 48     96679 

184מתוך  31עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
ט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למע -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד המשפטים -עבודת צוות 03/01/2013 14/02/2013 ירושלים 50     96966 
משרד -למשפטנים חדשים -לשכה משפטית 21/01/2013 08/04/2013 ירושלים 42     97130 
משרד המשפטים-גמול מינהל–מצוינות אישית  15/01/2013 19/02/2013 ירושלים 40     97142 
יפו -תל אביב  56    משרד המשפטים-2013השתלמות הפרקליט הצעיר  07/02/2013 18/07/2013   97484 
משרד המשפטים-אסטרטיביות 07/03/2013 25/04/2013 ירושלים 40     97997 
יפו -תל אביב  60    -היבטים ציבוריים בניהול תיקים אזרחיים 03/04/2013 14/07/2013   98151 
יפו -ביב תל א 60     98153 איסור הלבנת הון ומימון הטרור, היבטים  03/04/2013 24/07/2013 
יפו -תל אביב  68    -רישום והסדר מקרקעין – 2013קורס בכירים  23/04/2013 09/07/2013   98585 
יפו -תל אביב  184    משרד המשפטים-התוכנית לפיתוח מנהלים  25/04/2013 05/03/2014   98875 
רושליםי 40     98899 היבטים מנהליים ושירותים בעבודת רשם  07/05/2013 25/06/2013 
משרד המשפטים -מקבלי קהל 30/05/2013 04/07/2013 ירושלים 42     98961 
יפו -תל אביב  40     99662 יעדים אסטרטגיים ועזרים טקטיים בעבודת  25/07/2013 01/08/2013 
-מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי )גמול מינהל( 20/08/2013 17/09/2013 ירושלים 40     99968 
 100427 העמקת הידע בתחום הפלילי לעובדים מנהליים  01/10/2013 28/01/2014 ירושלים 47   
משרד -משפט פלילי, דיני ראיות וסדר דין פלילי 02/10/2013 02/04/2014 ירושלים 100     100434 
יפו -תל אביב  41     100435 השתלמות מחלקת פיקוח על האפוטרופוס בנושא 08/10/2013 19/11/2013 
יפו -תל אביב  60    משרד המשפטים-גישור 20/10/2013 14/01/2014   100677 
יפו -תל אביב  60    משרד -השתלמות לעובדי מנהלה בסיוע המשפטי 25/12/2013 02/04/2014   101667 
יפו -תל אביב  56    משרד  - 2014השתלמות הפרקליט הצעיר  16/01/2014 17/07/2014   101970 
יפו -תל אביב  40    משרד המשפטים -קורס תהליכי בקרה  27/01/2014 07/04/2014   102126 
משרד המשפטים -העצמת נשים  09/02/2014 23/03/2014 ירושלים 40     102358 
יפו -תל אביב  56     102359  -שם המקרקעין הכנה להסמכה בסמכויות ר 11/02/2014 01/04/2014 
יפו -תל אביב  50    משרד המשפטים -קורס גישור  18/02/2014 29/04/2014   102437 

184מתוך  32עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139רסים מספר אלפון קו   
 102673 הכשרה מקצועית לעובדים מנהליים בפרקליטות  11/03/2014 29/07/2014 ירושלים 60   
יפו -תל אביב  40    משרד  -הכשרת עובדים מנהליים בפרקליטות  25/03/2014 30/09/2014   102801 
יפו -תל אביב  49    משרד המשפטים -מקבלי קהל  25/03/2014 26/05/2014   102802 
משרד המשפטים -כספים וחשבונות  24/03/2014 22/09/2014 ירושלים 160     102857 
יפו -תל אביב  40    משרד  -כתיבה משפטית והופעה בבית משפט  27/04/2014 06/07/2014   103105 
משרד  -מובילי נגישות במשרדי הממשלה  14/05/2014 16/07/2014 ירושלים 63     103106 
יפו -יב תל אב 184    משרד המשפטים - 2014תכנית לפיתוח מנהלים  07/05/2014 23/03/2015   103344 
יפו -תל אביב  90     103347 קורס ניהול עובדים מנהליים בדרג הביניים  12/05/2014 18/08/2014 
 103440  -התכנית המשותפת להכשרת עובדי מנהלה  14/05/2014 30/07/2014 חיפה 40   
יפו -יב תל אב 100     103853 השתלמות מקיפה לעו"ד של הלשכה לסיוע  18/06/2014 17/12/2014 
יפו -תל אביב  40    משרד  -כלי עבודה ויעדים אסטרטגיים 24/07/2014 31/07/2014   104241 
יפו -תל אביב  42    משרד המשפטים -אכיפת דיני תכנון ובניה 28/10/2014 14/12/2014   105186 
 105361  -משאבי אנוש לאמרכלים ועובדי משאבי אנוש 03/11/2014 22/12/2014 ירושלים 56   
 105371 סוגיות נבחרות במשפט האזרחי לעו"ד בסיוע  05/11/2014 15/04/2015 ירושלים 102   
משרד המשפטים -ניהול נדל"ן 11/11/2014 16/12/2014 ירושלים 42     105499 
יפו -תל אביב  48    משרד המשפטים -שיח מנהלים 26/11/2014 13/01/2015   105736 
יפו -תל אביב  43     105738  -השתלמות עומק מקצועית בשומת מקרקעין 04/12/2014 10/02/2015 
אכיפה כלכלית משולבת -משרד המשפטים 21/01/2015 13/04/2015 ירושלים 40     106518 
ורס חוקרים במח"שק -משרד המשפטים 01/02/2015 19/03/2015 ירושלים 261     106520 
ארגז הכלים המנהלי אזרחי  -משרד המשפטים 24/02/2015 05/05/2015 ירושלים 40     106927 
יפו -תל אביב  40    כלי עבודה ויעדים אסטרטגיים-משרד המשפטים 02/02/2015 29/04/2015   106931 
ות וניהולואיכות השיר -משרד המשפטים 26/02/2015 02/07/2015 ירושלים 105     106933 
משאבי אנוש לאמרכלים  -משרד המשפטים 14/04/2015 02/06/2015 ירושלים 56     107407 

184מתוך  33עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139סים מספר אלפון קור   
ערבית -משרד המשפטים 14/04/2015 21/07/2015 באר שבע 60     107408 
ערבית -משרד המשפטים 16/04/2015 09/07/2015 חיפה 60     107409 
יפו -תל אביב  48    שיח מנהלים )מחזור ב'( -משרד המשפטים 29/04/2015 07/07/2015   107411 
סוגיות ושלבים בניהול ההליך  -משרד המשפטים 28/04/2015 24/11/2015 באר שבע 48     107413 
הכשרת מפקחים רשם  -משרד המשפטים 16/06/2015 21/07/2015 ירושלים 42     108131 
ניהול זמן -משרד המשפטים 08/07/2015 12/08/2015 ירושלים 40 הקורס מיועד לעובדי משרד המשפטים    108353 
יפו -תל אביב  40     108487 ארגז כלים בתיקים אזרחיים 23/07/2015 02/08/2015 
23קוד קורס  -לחץ ושחיקה  19/08/2015 07/10/2015 ירושלים 40     108780 
 110146 תקשורת בינאישית 27/10/2015 08/12/2015 ירושלים 40   

184מתוך  34עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( - אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד העליה והקליטה -גוף ממשלתי    סמל  2403 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

-העביר את זה הלאהשווה ל-שוויון בין המינים  28/01/2009 04/03/2009 ירושלים 42     75301 
יפו -תל אביב  58    משרד לקליטת עלייה -קורס מסלול קידום  20/01/2009 24/03/2009   75305 
יפו -תל אביב  56 משרד לקליטת עליה   75360 מסלול קידום עבור עובדי משרד לקליטת העליה 20/01/2009 24/03/2009 
שווה להביר את זה הלאה-בין המינים שיוויון 02/06/2009 21/07/2009 ירושלים 48     76335 
שווה להעביר את שה הלאה -שיוויון בין המינים 17/06/2009 22/07/2009 ירושלים 48     76642 
גמול ב' 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 17/09/2009 29/10/2009 ירושלים 40     77841 
משרד קליטת עליה-נית             עריכה לשו 18/11/2009 13/01/2010 ירושלים 42     79342 
יפו -תל אביב  42     79343 עריכה לשונית        משרד לקליטת עליה 19/11/2009 31/12/2009 
יפו -תל אביב  42    משרד לקליטת עליה-עריכה לשונית            07/01/2010 18/02/2010   79345 
משרד הקליטה 77קוד -בסיסיאימון  15/12/2009 02/03/2010 רמת אפעל 75     79983 
יפו -תל אביב  48     80033 עריכה לשונית וכתיבה מנהלית   משר' לקליטת  07/01/2009 18/02/2010 
 82537 מגדר בעולם העבודה שוויון בין המינים      03/06/2010 15/07/2010 ירושלים 40   
רכזי קליטה           משרד הכשרת יועצים במ 22/06/2010 03/08/2010 רמת אפעל 45     82956 
מחיריםורווחים בהיבט המגדרי -פיתוח קריירה 29/06/2010 03/08/2010 ירושלים 40     83041 
 85249 אימון בסיסי ואימון מגדרי                משרד  09/11/2010 02/02/2011 ירושלים 80   
לט מדיניבוחני בקשות למק 14/11/2010 28/11/2010 רמת אפעל 80     85252 
מחיריםורווחים בהיהט המגדרי -פיתוח קריירה 14/12/2010 11/01/2011 רמת גן 40     85835 
רווחים ומחירים בהיבט -פיתוח קריירה 01/03/2011 05/04/2011 באר שבע 40     87353 
 87535 פיתוח קריירה, רווחים ומחירים בהיבט המגדרי 01/03/2011 05/04/2011 באר שבע 40   

184מתוך  35עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
המשרד לקליטת -יישומי מחשב למתקדמים 28/04/2011 25/07/2011 ירושלים 40     88038 
יפו -תל אביב  48     90667 קורס מסלול קידום בסיסי ליועצי קליטה  08/11/2011 10/01/2012 
יפו -תל אביב  48     90668 קורס המשך מסלול קידום ליועצי קליטה ועובדי 08/11/2011 10/01/2012 
המשרד  -קורס הכשרה לאגף רכש ולוגיסטיקה  04/01/2012 26/03/2012 מעלה החמישה 56     91274 
יפו -תל אביב  80    המשרד לקליטת  -אימון בסיסי ואימון מגדרי 06/12/2011 14/02/2012   91275 
מחוז -הדרכות ליועצי קליטה בנושא תעסוקה 15/07/2012 07/08/2012 חיפה 49     94243 
 94255 הדרכות ליועצי קליטה בנושא תעסוקה מחוז  18/07/2012 07/08/2012 חיפה 49   
יפו -יב תל אב 49    מחוז -הדרכות ליועצי קליטה בנושא תעסוקה 16/07/2012 08/08/2012   94257 
יפו -תל אביב  49    מחוז -הדרכות ליועצי קליטה בנושא תעסוקה  18/07/2012 09/08/2012   94258 
מחוז -הדרכות ליועצי קליטה בנושא תעסוקה 15/07/2012 08/08/2012 באר שבע 49     94259 
בעבאר ש 49    מחוז -הדרכות ליועצי קליטה בנושא תעסוקה 19/07/2012 09/08/2012   94260 
יפו -תל אביב  49    המשרד  -הדרכות ליועצי קליטה בנושא תעסוקה 23/10/2012 18/12/2012   95978 
המשרד -מחוז חיפה והצפון-פיתוח קריירה 06/11/2012 11/12/2012 חיפה 48     96102 
יפו -תל אביב  40    המשרד  -מחוז ת"א והמרכז-פיתוח קריירה 14/11/2012 19/12/2012   96421 
המשרד  -הכשרה לדירקטורים/ות להנהלה 07/01/2013 08/04/2013 ירושלים 70     96765 
יפו -תל אביב  49    המשרד -הכשרה לעובדי כספים וחשבונות 15/01/2013 05/03/2013   96766 
המשרד לקליטת העלייה -יישומי מחשב 06/06/2013 17/07/2013 ירושלים 42     99198 
משרד העלייה והקליטה -רכש ולוגיסטיקה 19/06/2014 18/09/2014 נווה אילן 49     103757 
עריכה לשונית וכתיבה  -משרד העלייה והקליטה 07/05/2015 18/06/2015 ירושלים 42     107686 

184מתוך  36עמוד    



וךמשרד החינ תאריך:01/03/2016   
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הפנים -גוף ממשלתי    סמל  2407 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

קוד  -ניהול למצוינות ארגונית ולאיכות השרות 02/07/2009 13/08/2009 רמת גן 40     77341 
קוד  -ניהול למצוינות ארגונית ולאיכות השרות 03/09/2009 22/10/2009 ירושלים 40     77342 
קוד  -ניהול למצוינות ארגונית ולאיכות השרות 15/09/2009 27/10/2009 ירושלים 40     77344 
תכנית ייחודית למנהלים של משרד -לנהל אחרת  02/07/2009 05/11/2009 רחובות 49     77516 
 77517 הכרת השירות הציבורי ומשרד הפנים 03/09/2009 05/11/2009 רמת השרון 49   
יפו -תל אביב  42    משרד הפנים-גישור וניהול משא ומתן ככלי ניהולי 07/09/2009 02/11/2009   77519 
 77689  91קוד  -ניהול למצוינות אישית ולאיכות השרות 03/09/2009 22/10/2009 ירושלים 42   
 78651 הכשרה מקצועית למנהלות לשכה בכירות  22/10/2009 21/01/2010 נווה אילן 40   
תכנית ניהולית יחודית למנהלים   -לנהל אחרת  24/12/2009 04/03/2010 רחובות 42     79475 
עבודה ויחסי עבודה    משרד בפניםדיני  05/11/2009 07/01/2010 ירושלים 60     80000 
משרד הפנים   -מינהל ציבורי 14/01/2010 14/02/2010 ירושלים 40     80001 
 81144 ניהול משאבי אנוש במשרד ממשלתי            26/04/2010 31/05/2010 ירושלים 42   
מול ב'     ג-ניהול משאבי אנוש במשרד ממשלתי 18/04/2010 30/05/2010 רמת גן 42     81145 
 81146 הבראת רשויות מקומיות בתפיסת הרשות  31/05/2010 05/07/2010 מעלה החמישה 40   
 83048 בקר גבול                                    משרד הפנים 04/07/2010 22/07/2010 לוד 139   
יפו -תל אביב  64    יחידתיים        משרד מרכזי איכות ומצוינות  14/06/2010 11/08/2010   83489 
 84117    -גמול ב'-מבוא לפולוטיקה ושילטון מקומי  07/10/2010 11/11/2010 ירושלים 42   
 84119 גישור וניהול מו'מ ככלי ניהולי           משרד  07/09/2010 19/09/2010 ירושלים 40   
ת למנהלים  במשרד השתלמו-מנהיגות מעצבת  30/12/2010 03/03/2011 רחובות 42     86214 

184מתוך  37עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
קוד קורס -ציבוריסוגיות משפטיות בסקטור ה 13/02/2011 27/03/2011 ירושלים 42     86896 
משרד הפנים-סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 01/03/2011 03/04/2011 רמת גן 42     87355 
משרד הפנים -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי  04/10/2011 15/11/2011 ירושלים 42     89911 
משרד הפנים-ניהול ומצוינות 17/11/2011 12/01/2012 רחובות 40     91198 
משרד הפנים-השתלמות מקצועית 21/03/2012 30/05/2012 כפר יאסיף 60     92983 
משרד הפנים-השתלמות מקצועית 10/06/2012 12/08/2012 כפר יאסיף 60     92984 
פחם-אום אל 100    משרד הפנים-הכשרת אמאמים אנשי דת 01/09/2012 29/12/2012   94821 
משרד הפנים-הכשרת כרוזים אנשי דת 06/09/2012 27/12/2012 אעבלין 100     94822 
מאדונים -השתלמות מקצועית לאנשי דת דרוזים 03/10/2012 12/12/2012 כפר יאסיף 70     95169 
משרד הפנים-מנהלים מובילים מנהיגות 16/10/2012 01/01/2013 רחובות 40 הקורס מיועד למנהלים ביחידות התכנון    95577 
 96644 הכשרת אנשי דת בבטיחות ילדים, בדגש על  03/12/2012 14/01/2013 נצרת 42   
 99668 השתלמות מקצועית מתקדמת למאדונים דרוזים 14/08/2013 29/10/2013 כפר יאסיף 77   
גרביה-באקה אל 119    -2013 -הכשרה מקצועית לכרוזים מכל האזורים 09/10/2013 05/02/2014   99920 
גרביה-באקה אל 100     99921  -הכשרה מקצועית לאמאמים מכל האזורים 10/10/2013 06/02/2014 
 101642 השתלמות מקצועית מתקדמת למאדונים דרוזים 25/12/2013 05/03/2014 כפר יאסיף 77   
-תכנית הכשרת עומק לעובדי ועדה מחוזית מרכז 15/05/2014 15/06/2014 רמלה 40     103708 
 103904 תוכנית הכשרת עומק לעובדי ועדה מחוזית  15/05/2014 29/06/2014 באר שבע 40   
 103962 תוכנית הכשרת עומק לעובדי ועדה מחוזית  15/05/2014 07/07/2014 ירושלים 40   
 104074 תוכנית הכשרת עומק לעובדי ועדה מחוזית  15/05/2014 13/07/2014 חיפה 40   
אזור הנגב  -ית לכרוזיםהכשרה מקצועית פנימ 24/08/2014 12/10/2014 רהט 40     104127 
פחם-אום אל 60     104128 תכנית הכשרה מקצועית פנימית לאמאמים  18/08/2014 01/12/2014 
 104129 תכנית הכשרה מקצועית בשפה הערבית  18/08/2014 01/12/2014 כפר ברא 60   
 104234  -מחוזית צפוןתכנית הכשרת עומק לעובדי ועדה  15/05/2014 27/07/2014 נצרת עילית 40   

184מתוך  38עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  40    בדי ועדה מחוזית תל תכנית הכשרת עומק לעו 15/05/2014 03/08/2014   104235 
משרד  -הדרכה מינהל התיכנון בנושא הרפורמה 15/05/2014 18/09/2014 ירושלים 40     104633 
יפו -תל אביב  40    משרד הפנים -מובילי איכות שירות ומצוינות 08/09/2014 29/03/2015   104669 
משרד הפנים -הכרת השירות התכנוני 10/12/2014 15/04/2015 ירושלים 58     105981 
משרד הפנים -ניהול התכנון כפרויקט 24/12/2014 09/03/2015 ירושלים 42     106104 
יפו -תל אביב  40    תכנון תחבורה-משרד הפנים 30/04/2015 11/06/2015   106831 
פחם-אום אל 40    -הכשרה מקצועית פנימית )כרוזים(-משרד הפנים 30/03/2015 04/05/2015   106834 
-הכשרה מקצועית פנימית )כרוזים(-משרד הפנים 30/03/2015 11/05/2015 כפר ברא 40     106835 
-הכשרה מקצועית פנימית )כרוזים(-משרד הפנים 25/03/2015 06/05/2015 אעבלין 40     106836 
הכשרה מקצועית פנימית -משרד הפנים 02/03/2015 20/07/2015 נצרת 80     106837 
הכשרה מקצועית פנימית -משרד הפנים 02/03/2015 31/08/2015 אעבלין 80     106838 
אזור נצרת  -הכשרה מקצועית פנימית לכרוזים 19/10/2015 30/11/2015 נצרת 40     109208 
אזור גליל  -הכשרה מקצועית פנימית לכרוזים 12/10/2015 23/11/2015 אעבלין 40     109209 

184מתוך  39עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד התחבורה -גוף ממשלתי    סמל  2405 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 EXEL+PAUER POINT 77810 09/09/2009 23/12/2009 לוד 60   
מדידות -תצפיות 09/09/2009 23/11/2009 בית דגן 40     77846 
גמול  94קוד -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 07/09/2009 23/11/2009 חולון 40     78031 
מול ג90קוד  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 07/09/2009 23/11/2009 חיפה 40     78033 
גמול 90קוד --מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 07/09/2009 22/10/2009 ירושלים 40     78035 
 82293 פיתוח מנהלים                       רשות האכיפה  09/06/2010 05/08/2010 נווה אילן 40   
ות האכיפה והגביהפיתוח מנהלים                רש 17/06/2010 12/08/2010 נווה אילן 40     82295 
 84989 סינופטיקה לעובדים בשרות המטאורולוגי    20/10/2010 21/11/2010 בית דגן 172   
-משרד התחבורה -תצפיות ומדידות שלב ג' 04/06/2012 02/07/2012 בית דגן 50     93579 

184מתוך  40עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -קשרי חוץ ואונסקו אגף בכיר ל שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד ראש הממשלה -גוף ממשלתי    סמל  2401 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 75365 פיתוח זיכרון 28/10/2008 06/01/2009 ירושלים 40 משרד ראש הממשלה 
 75367 גישור 29/10/2008 21/01/2009 ירושלים 60 משרד ראש הממשלה 
 76251 קורס הכרת המחשב 03/06/2009 09/09/2009 ירושלים 60   
 76252 קורס אקסל 04/06/2009 20/08/2009 ירושלים 50   
משרד ראש הממשלה     ניהול פרוייקטים            03/12/2009 24/05/2010 ירושלים 100     79560 
 80432 מבוא לחברה בישראל 17/12/2009 08/03/2010 ירושלים 56   
 80433 ביטחון וטרור       משר' ראש הממשלה 17/11/2009 16/02/2010 ירושלים 56   
 80434 ניהול פרויקטים      משר' ראש הממשלה 18/11/2009 24/02/2010 ירושלים 100   
 81281 פיתוח מצויינות                 ראש הממשלה 07/03/2010 20/05/2010 ירושלים 60   
 82937 אינטליגנציה רגשית                 משרד ראש  20/06/2010 25/07/2010 ירושלים 42   
 84666 סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי        משרד  05/10/2010 09/11/2010 ירושלים 42   
 85045 חשיבה וחשיבה יצירתית                  משרד ראש 14/10/2010 30/12/2010 ירושלים 40   
 85047 סוגיותמשפטיות בסקטור הציבורי       משרד  05/10/2010 01/11/2010 ירושלים 42   
 85050 עריכה לשונית וכתיבה מנהלית       משרד רוה'מ 13/10/2010 13/04/2011 ירושלים 100   
יםירושל 42     85892 קורס מומחה פתיחת תיקים                חטיבת  26/12/2010 30/01/2011 
 85893 קורס מומחה פתיחת תיקים                חטיבת  28/12/2010 01/02/2011 ירושלים 42   
 85894 קורס מומחה פתיחת תיקים                חטיבת  29/12/2010 02/02/2011 ירושלים 42   
 85895 ערבית למתחילים                      משרד ראש  06/01/2011 28/04/2011 ירושלים 64   
 85896 ניהול רשומות                            משרד רה'מ 13/12/2010 24/01/2011 ירושלים 40   

184מתוך  41עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אונסקו אגף בכיר לקשרי חוץ ו שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 85897 דיני עבודה                                    משרד רה'מ 14/12/2010 22/03/2011 ירושלים 60   
משרד ראש הממשלה-הבדל בין המינים 17/10/2010 30/01/2011 ירושלים 62     86286 
משרד ראש הממשלה-מצויינות אישית 16/05/2011 27/06/2011 ירושלים 40     88149 
משרד ראש הממשלה-מצוינות אישית 25/05/2011 06/07/2011 ירושלים 40     88150 
משרד ראש הממשלה -עריכה לשונית  30/06/2011 17/11/2011 ירושלים 100     88900 
זך הקורס מיועד למפקחים ועובדי גנ  משרד -מפקח בעידן הרשומות האלקטרוניות 02/05/2012 06/06/2012 ירושלים 46   93187 
-קורס ב'-מפקח בעידן הרשומות האלקטרוניות 13/06/2012 01/08/2012 ירושלים 58 קורס לארכיונאי   93876 
משרד ראש הממשלה-אנגלית למתחילים 23/02/2012 11/07/2012 ירושלים 60     94035 
רושליםי 90    משרד ראש הממשלה-עריכה לשונית למתחילים 07/02/2012 26/06/2012   94038 
משרד ראש הממשלה-ניהול המשאב האנושי 19/02/2012 03/06/2012 ירושלים 40     94042 
משרד ראש הממשלה-קשבים-עריכה לשונית 29/12/2011 09/02/2012 ירושלים 42     94044 
משרד ראש -קצרנות בשיטת אבי סיקסיק 20/03/2012 03/07/2012 ירושלים 40     94098 
משרד ראש הממשלה -נאמני מכרזים 17/10/2012 26/12/2012 רמת רחל 70     95421 
משרד ראש הממשלה-מצויינות אישית וארגונית 06/12/2012 10/01/2013 ירושלים 42     95618 
משרד -י להנעת תהליכיםפרזנטציה ושכנוע ככל 19/11/2012 24/12/2012 ירושלים 42     95619 
משרד ראש הממשלה-ניהול פרוייקטים 07/01/2013 11/03/2013 ירושלים 63     95623 
משרד ראש הממשלה-אנגלית 15/01/2013 04/06/2013 ירושלים 60     95626 
יפו -תל אביב  42    משרד ראש הממשלה-שיפור השירות לגיור 03/12/2012 14/01/2013   95629 
משרד ראש -אגף הביטחון –ניהול למנהלי שטח  26/11/2012 26/02/2013 ירושלים 43     96207 
משרד ראש הממשלה-קורס מנהלי ביניים 25/12/2012 17/01/2013 ירושלים 40     96722 
משרד ראש הממשלה -מתחילים-ערבית 18/04/2013 11/07/2013 ירושלים 40     98251 
משרד ראש  -4-5רמה -אנגלית למתקדמים 25/04/2013 01/08/2013 ירושלים 58     98252 
משרד ראש הממשלה-מנהלי רכש משרדיים  19/05/2013 04/08/2013 מעלה החמישה 49     98785 

184מתוך  42עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
ות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמ -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 99178 קורס הכשרה לעובדי לשכת העיתונות  13/06/2013 18/07/2013 ירושלים 42   
משרד -פרזנטציה ושכנוע ככלי להנעת תהליכים 14/11/2013 02/01/2014 ירושלים 42     100640 
מיוחד ליחידות  –ירות תקשורת ואיכות הש 20/11/2013 15/01/2014 רמת רחל 42     100642 
משרד ראש הממשלה -התנהלות כלכלית אישית  11/02/2014 29/04/2014 ירושלים 40     102240 
משרד ראש הממשלה -מיומנויות גישור  27/02/2014 24/04/2014 ירושלים 42     102241 
משרד ראש הממשלה -ערבית מדוברת  27/02/2014 26/06/2014 ירושלים 60     102454 
משרד ראש הממשלה -ערבית מתחילים קבוצה ב'  06/03/2014 10/07/2014 ירושלים 60     102610 
משרד ראש הממשלה -1אנגלית רמה  27/05/2014 07/10/2014 ירושלים 60     103572 
משרד ראש הממשלה - 5-6אנגלית רמה  27/05/2014 07/10/2014 ירושלים 60     103573 
משרד ראש הממשלה -מגדר בעולם העבודה 22/10/2014 10/12/2014 ירושלים 40     104233 
משרד  -נאמני בטיחות ורכזי תחבורה מתקדם 04/01/2015 01/02/2015 ירושלים 40     106148 
מיומנויות שירות -משרד ראש הממשלה 11/06/2015 30/07/2015 ירושלים 42     107940 
בוא למנהל ציבורימ 07/10/2015 16/12/2015 ירושלים 60     108988 

משרד התחבורה-אגף הרישוי -גוף ממשלתי   סמל  2454 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

90קוד קורס  -מצוינות אישית   09/09/2009 18/11/2009 באר שבע 40     77782 

184מתוך  43עמוד    



וךמשרד החינ תאריך:01/03/2016   
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין )רשות המיס -גוף ממשלתי   סמל  2426 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

מחזור ה'-השתלמות מבקרי חשבונות  22/03/2009 26/03/2009 ירושלים 50 רשות המיסים בישראל   75357 
 76042 אכיפה בסיסי לעובדי גביה מחזור א' 10/05/2009 14/05/2009 מעלה החמישה 40   
מחזור ב' -קורס עתודה להכשרת מעריכים 06/07/2009 26/11/2009 מעלה החמישה 168     76432 
רשות המיסים-קורס אכיפת גבייה בסיסי 08/11/2009 12/11/2009 מעלה החמישה 55     77493 
רשות המיסים-קורס מיסים בסיסי 22/11/2009 26/11/2009 מעלה החמישה 55     77494 
 77499  95קוד -ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד 16/08/2009 13/09/2009 רמלה 40   
 77503  95קוד -ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד 20/08/2009 29/09/2009 חיפה 40   
 77504  95קוד -ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד 20/08/2009 24/09/2009 באר שבע 40   
 77505  95קוד -ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד 17/09/2009 12/11/2009 עפולה 40   
יפו -תל אביב  40     77506  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 16/08/2009 13/09/2009 
 77508  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 20/08/2009 24/09/2009 ירושלים 40   
יפו -תל אביב  40     77510  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 18/08/2009 15/09/2009 
יפו -תל אביב  40     77511  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 30/08/2009 13/10/2009 
גמול  90קוד -מבוא לפוליטיקה ולשילטון ציבורי  20/08/2009 29/09/2009 יבנה 40     77512 
רשות -גמול ב' 92קוד קורס   -מצוינות אישית 07/09/2009 19/10/2009 רמת גן 40     77855 
ול משאבי אנוש ויחסי עובד מעבידבמשרד ניה 11/10/2009 08/11/2009 עכו 40     78715 
 78716 ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעבידבמשרד  13/10/2009 17/11/2009 עכו 40   
 78718 ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעבידבמשרד  29/10/2009 24/11/2009 צפת 40   
ובד מעבידבמשרד ניהול משאבי אנוש ויחסי ע 10/11/2009 08/12/2009 חדרה 40     78719 

184מתוך  44עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מעבידבמשרד ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד  10/11/2009 08/12/2009 נצרת 40     78720 
גמול  94קוד -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 15/10/2009 12/11/2009 ירושלים 40     78723 
גמול 94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 25/10/2009 24/11/2009 ירושלים 40     78724 
 78988  90ורס קוד ק -מבוא לפוליטיקהושילטון ציבורי 11/11/2009 09/12/2009 אילת 40   
 80213 קורס מפקחים מחזור ק'      רשות המיסים 15/11/2009 25/02/2010 מעלה החמישה 600   
 80966 מפקחי שומה                              רשות המיסים 21/02/2010 17/06/2010 מעלה החמישה 584   
רשות המיסים           בסיסי        -SEDקורס  02/03/2010 11/03/2010 ירושלים 40     81143 
 82446 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות למפקחי מס   23/05/2010 03/06/2010 מעלה החמישה 80   
 82898 מפקחים  מחזור ק'ב              רשות המיסים 20/06/2010 02/09/2010 מעלה החמישה 544   
ם מחזור ק'ג           רשות המיסיםקורס מפקחי 16/05/2010 07/09/2010 מעלה החמישה 648     82959 
 84138 חקירות למפקחים מיחידת יהלום         רשות  06/09/2010 28/10/2010 ירושלים 240   
רשות המיסים-יצוא -סחר חוץ  13/01/2011 17/02/2011 רמת גן 45     86103 
למפקחים ביקורת מערכות מידע ממוחשבת  20/02/2011 03/03/2011 ירושלים 80     86728 
 87529 השתלמות מקצועית בחקירות למנהלי תחום  03/04/2011 07/04/2011 מעלה החמישה 51   
-כ"ט-קורס מיסים בסיסי לעובדי רשות המיסים 02/09/2012 06/09/2012 מעלה החמישה 40     94788 
רשות -ל'-מיסים בסיסי לעובדי רשות המיסים 14/10/2012 18/10/2012 מעלה החמישה 40     94791 
רשות המיסים-2012אכיפה וגביה בכיר  21/10/2012 01/11/2012 מעלה החמישה 80     94792 
 94793 קורס לראשי ענף חוליה ומנהלי מדור חוליה  11/11/2012 15/11/2012 מעלה החמישה 40   
"ק אכיפה וגביה בסיסי תל"ם ניכויים ומסמ 25/11/2012 29/11/2012 מעלה החמישה 40     94795 
-ל"א –מיסים בסיסי לעובדי רשות המיסים  18/11/2012 22/11/2012 מעלה החמישה 40     96586 
 96587 אכיפה וגביה בסיסי תל"ם ניכויים ומסמ"ק  25/11/2012 29/11/2012 מעלה החמישה 40   
ה קורס לראשי ענף חוליה ומנהלי מדור חולי 02/12/2012 06/12/2012 מעלה החמישה 51     96588 
רשות המיסים -2012קורס אכיפה וגביה בכיר  16/12/2012 27/12/2012 מעלה החמישה 80     96589 

184מתוך  45עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139ים מספר אלפון קורס   
רשות -קורס מפקחי מס הכנסה מחזור ק"ד 16/12/2012 03/04/2013 מעלה החמישה 576     96951 
רשות המיסים -מפקחי מס הכנסה מחזור ק"ה 30/12/2012 22/04/2013 מעלה החמישה 576     97569 
 97571  רשות -קורס מפקחי מס הכנסה מחזור ק"ו 13/01/2013 06/05/2013 מעלה החמישה 576   
 99002 קורס לראשי ענף חוליה ומנהלי מדור חוליה  19/05/2013 23/05/2013 ירושלים 40   
 99003 בקרות ממוחשבת למפקחי מס הכנסה מתמחים  21/05/2013 29/05/2013 מעלה החמישה 56   
 99004 קורס לראשי ענף חוליה ומנהלי מדור חוליה  09/06/2013 13/06/2013 מעלה החמישה 40   
 99005 קורס בקרות ממוחשבת למפקחי מס הכנסה  10/06/2013 18/06/2013 מעלה החמישה 56   
 99598 קורס מיסים לעורכי דין מתחילים באגף מס  21/07/2013 01/08/2013 מעלה החמישה 80   
-בנתב"ג )מחזור א'( MD1מפעיל משקף  -בלדרות 06/10/2013 10/10/2013 לוד 40     100341 
-בנתב"ג )מחזור ב'( MD1מפעיל משקף  -בלדרות 20/10/2013 24/10/2013 לוד 42     100342 
 100343  -בנתב"ג )מחזור ג'( MD1מפעיל משקף  -בלדרות 10/11/2013 14/11/2013 לוד 42   
רשות המיסים -מרכז בכיר מודיעין 20/10/2013 14/11/2013 מעלה החמישה 200     100868 
 101884 קורס לראשי ענף חוליה ומנהלי מדור חוליה  13/10/2013 17/10/2013 מעלה החמישה 40   
 101885  -קורס מיסים בסיסי לעובדי רשות המיסים ל"ג  27/10/2013 31/10/2013 מעלה החמישה 40   
רשות המיסים בישראל -קורס ראש ענף שירות  03/11/2013 07/11/2013 מעלה החמישה 40     101886 
החמישה מעלה 40     101888 קורס ביקורת ממוחשבת למפקחים מתמחים  24/11/2013 28/11/2013 
 101889 קורס ביקורת ממוחשבת למפקחים מתמחים  08/12/2013 10/12/2013 מעלה החמישה 40   
 101890  -ד 2013קורס לראשי ענף ומנהלי מדור חוליה  08/12/2013 08/01/2014 מעלה החמישה 40   
החמישהמעלה  40    -קורס מיסים בסיסי לעובדי רשות המיסים ל"ד  26/01/2014 30/01/2014   101891 
רשות המיסים בישראל -קורס מפענחים חיפה  23/02/2014 27/02/2014 חיפה 40     102458 
רשות המיסים  - 2014קורס אכיפת גביה בכיר  23/03/2014 03/04/2014 מעלה החמישה 100     102855 
החמישה מעלה 50    רשות המיסים  -קורס מקצועי ראש ענף גביה  11/05/2014 15/05/2014   103445 
רשות המיסים -קורס מפקחי חקירות ק"ז 22/06/2014 23/09/2014 מעלה החמישה 544     104271 

184מתוך  46עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
ה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועד -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 105285 קורס מסים לעובדי אגף מס הכנסה ומיסוי  26/10/2014 30/10/2014 מעלה החמישה 49   
רשות המיסים -2014קורס חוקרים  28/09/2014 06/11/2014 מעלה החמישה 228     105320 
המעלה החמיש 49    רשות המיסים -2014קורס מיסים )מסמ'ק(  30/11/2014 04/12/2014   105382 
רשות המיסים-ראשי ענף ומנהלי מדור חוליה  04/01/2015 15/01/2015 מעלה החמישה 46     106254 
קורס מפקחי מס הכנסה-רשות המיסים בישראל 22/03/2015 25/06/2015 מעלה החמישה 496     107198 
מישהמעלה הח 496    קורס מפקחי מס הכנסה-רשות המיסים בישראל 22/03/2015 25/06/2015   107199 
קורס מפקחי מס הכנסה ק"י -רשות המיסים 12/04/2015 09/07/2015 מעלה החמישה 504     107516 
2015מפקחי מיסוי מקרקעין  -רשות המיסים 12/04/2015 09/07/2015 מעלה החמישה 472     107519 
חמישהמעלה ה 40    ביקורת ממוחשבת ניהול ספרים -רשות המיסים 10/05/2015 14/05/2015   107844 
קורס ביקורת ממוחשבת  -רשות המיסים 19/05/2015 27/05/2015 מעלה החמישה 40     107917 
מפקחי מס הכנסה קי"א -רשות המיסים 12/07/2015 22/10/2015 מעלה החמישה 292     108423 
מפקחי מס הכנסה קי"ב -רשות המיסים 12/07/2015 22/10/2015 מעלה החמישה 291     108431 
2015 -אכיפת גביה בכיר 08/11/2015 19/11/2015 מעלה החמישה 80     110137 
 110138 ביקורת ממוחשבת למפקחים מתמחים מחזור פ"ה 15/11/2015 19/11/2015 מעלה החמישה 40   

ביה"ח אברבנאל -גוף ממשלתי  ל סמ 2464 שם    
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית 22/07/2009 23/09/2009 בת ים 40     77211 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית 22/07/2009 22/09/2009 בת ים 40     77212 

184מתוך  47עמוד    



רד החינוךמש תאריך:01/03/2016   
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
ביה"ח איכילוב  )סוראסקי( -גוף ממשלתי   סמל  2473 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -אביב  תל 48    -תוספי תזונה נתמכי ראיות-רוקחות טבעית 06/10/2013 29/12/2013   99681 

184מתוך  48עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
ביה"ח אסף הרופא -ממשלתיגוף    סמל  2469 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 76645 ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד 15/06/2009 07/09/2009 ראשון לציון 40   
מחזור א' -מצויינות אישית  15/06/2009 07/09/2009 ראשון לציון 40     76646 
מחזור ב'-מצויינות אישית  15/06/2009 07/09/2009 ראשון לציון 40     76647 
מחזור ג' -מצויינות אישית  17/06/2009 09/09/2009 ראשון לציון 40     76648 
מחזור א' -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  14/06/2009 06/09/2009 ראשון לציון 40     76649 
בה'ח        11סוגיות במערכת הבריאות מחזור  25/04/2010 04/07/2010 ראשון לציון 40     82029 
בה'ח אסף                12מודולה בריאות מחזור  26/04/2010 05/07/2010 אביעזר 40     82030 
בה'ח אסף        13מודולות בריאות מחזור  27/04/2010 13/07/2010 אביחיל 40     82031 
בה'ח אסף הרופא        15מודולות בריאות מחזור  28/04/2010 14/07/2010 ראשון לציון 40     82032 
מרכז רפואי אסף הרופא-תקשורת המונים 21/02/2011 18/05/2011 ראשון לציון 52     86596 
מרכז רפואי אסף -הסכסוך הערבי ישראלי 26/01/2011 13/04/2011 ראשון לציון 48     86597 
ביה"ח אסף  -מבוא לפוליטקה ולשלטון ציבורי  29/05/2011 31/07/2011 באר יעקב 40     88846 
ביה"ח אסף  -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי  29/05/2011 31/07/2011 באר יעקב 40     88847 
ביה"ח אסף  -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי  30/05/2011 01/08/2011 באר יעקב 40     88848 
ביה"ח אסף  -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי  31/05/2011 16/08/2011 באר יעקב 40     88849 
ביה"ח אסף הרופא -סוגיות במערכת החינוך  15/06/2011 20/07/2011 באר יעקב 40     88907 
מרכז רפואי  -מבוא לפוליטקה ולשלטון ציבורי  05/09/2011 21/11/2011 באר יעקב 40     89670 
מרכז רפואי  -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי  04/09/2011 13/11/2011 באר יעקב 40     89681 
מרכז רפואי אסף הרופא -מבוא לפוליטיקה  06/09/2011 22/11/2011 באר יעקב 40     89682 

184מתוך  49עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים  -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מרכז רפואי  -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי 06/09/2011 22/11/2011 באר יעקב 40     89684 
מרכז רפואי  -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי  05/09/2011 14/11/2011 באר יעקב 40     89685 
בית חולים אסף הרופא-אסרטיביות 15/09/2011 08/12/2011 באר יעקב 40     89888 
מרכז רפואי אסף הרופא-שיפור השירות 12/09/2011 02/01/2012 באר יעקב 60     89889 
ביה"ח אסף הרופא-חשיבה יצירתית 25/12/2011 26/02/2012 באר יעקב 40     91337 
יה"ח אסף הרופאב-מבוא להתנהגות ארגונית 06/12/2011 20/03/2012 באר יעקב 60     91338 
ביה"ח  -1097סוגיות במערכת הבריאות  מחזור  05/12/2011 20/02/2012 באר יעקב 40     91341 
ביה"ח -1134סוגיות במערכת הבריאות  מחזור  28/12/2011 14/03/2012 באר יעקב 40     91342 
ביה"ח אסף הרופא-עבודת צוות 15/12/2011 29/03/2012 באר יעקב 60     91343 
ביה"ח אסף הרופא-מגדר ועולם העבודה 19/04/2012 28/06/2012 באר יעקב 40     93057 
ביה"ח אסף הרופא-לחץ ושחיקה 27/03/2012 12/06/2012 באר יעקב 40     93058 
ביה"ח אסף הרופא-ההסטוריה של המזה"ת 19/03/2012 09/07/2012 באר יעקב 60     93060 
ביה"ח אסף הרופא-דיני עבודה  ויחסי  עבודה 04/03/2012 24/06/2012 באר יעקב 60     93061 
ביה"ח אסף הרופא-פתרון קונפליקטים 19/06/2012 30/10/2012 באר יעקב 52     93917 
אסף הרופא -מבוא לסוציולוגיה 05/07/2012 22/11/2012 באר יעקב 60     95527 
מרכז רפואי -בסקטור הציבוריסוגיות משפטיות  20/02/2013 08/05/2013 באר יעקב 40     97600 
מרכז רפואי  -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי 18/02/2013 13/05/2013 באר יעקב 40     97601 
מרכז רפואי -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 26/02/2013 21/05/2013 באר יעקב 40     97704 
מרכז רפואי אסף-לא מילולית שפת גוף ותקשורת 07/07/2013 29/09/2013 באר יעקב 40     99445 
מרכז רפואי אסף הרופא-מבוא לפסיכולוגיה 09/07/2013 26/11/2013 באר יעקב 60     99446 
מרכז רפואי -מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי 09/09/2013 25/11/2013 באר יעקב 40     100136 
רכז רפואי אסף הרופאמ -תקשורת המונים 06/10/2013 19/01/2014 ראשון לציון 60     100360 
מרכז רפואי אסף הרופא -שיפור השירות וניהולו 10/12/2013 25/02/2014 באר יעקב 48     101390 

184מתוך  50עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוראה( הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מרכז רפואי אסף הרופא -מבוא לקרימינולוגיה  26/01/2014 15/06/2014 באר יעקב 60     102125 
מרכז רפואי אסף הרופא -קורס גישור  11/03/2014 27/05/2014 בית עובד 40     102672 
מרכז רפואי אסף  -מבוא למשטר מדינת ישראל 10/06/2014 21/09/2014 באר יעקב 52     103794 
בית חולים אסף הרופא -פיתוח הזיכרון 22/06/2014 14/09/2014 באר יעקב 40     103900 
בית חולים  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 02/09/2014 25/11/2014 באר יעקב 40     104562 
בית חולים  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 09/09/2014 02/12/2014 באר יעקב 40     104563 
בית חולים אסף  -סוגיות במערכת הבריאות 07/09/2014 16/11/2014 באר יעקב 40     104564 

ביה"ח באר יעקב -גוף ממשלתי   סמל  2491 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

למנהלי מינהלהכשרה ניהולית  15/06/2015 09/08/2015 באר יעקב 55     108589 

ביה"ח פלימן )מרכז גריאטרי( -גוף ממשלתי   סמל  2474 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

המרכז הגריאטרי -פיתוח מנהלים בדרג ביניים  28/01/2009 17/06/2009 נתניה 44     75302 

184מתוך  51עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
בתי הדין הרבניים -גוף ממשלתי   סמל  2417 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

בתי הדין הרבניים-תכנית הדרכה סופרי דיינים 01/08/2011 03/08/2011 רמת רחל 40     89152 
 96648 השתלמות למזכירים ראשיים ומנהלי מחלקות  23/10/2012 13/03/2013 מעלה החמישה 111   
הנהלת -תלת יומי –תכנית הדרכה מזכירי בי"ד  12/08/2013 20/08/2013 ירושלים 42     100283 
הנהלת בתי  -תלת יומי–תכנית הדרכה ספד"ד  12/08/2013 20/08/2013 ירושלים 42     100284 

184מתוך  52עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
וצאה לפועל וגביית קנסות :רשות האכיפה ה -גוף ממשלתי   סמל  2445 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -תל אביב  42     75862 רפורמה בהוצל'פ והקמת מערכת הצל'פ וגביית  04/01/2009 28/01/2009 
 76990 רכז בכיר 09/07/2009 30/09/2009 ירושלים 82   
יפו -תל אביב  75     76991 רכז בכיר הוצאה לפועל 08/07/2009 30/09/2009 
 77496 קורס אכיפת גבייה מסמ'ק 06/12/2009 10/12/2009 מעלה החמישה 55   
 82954 עתודה ניהולית                    רשות האכיפה  04/07/2010 21/12/2010 רמת אפעל 77   
 82955 עתודה ניהולית                        רשות האכיםה  04/07/2010 21/12/2010 רמת אפעל 77   
מחזור -קורס לראש ענף,מנהל מדור חוליה 06/02/2011 10/02/2011 ירושלים 40     86555 
רשות האכיפה והגבייה-יישום החלטות 27/02/2011 27/04/2011 רמת אפעל 49     86962 
רשות האכיפה והגבייה-ישום החלטותי 28/02/2011 28/04/2011 רמת אפעל 49     86963 
רשות האכיפה והגבייה-יישום החלטות 01/03/2011 12/04/2011 רמת אפעל 49     86964 
רשות האכיפה והגבייה-יישום החלטות 02/03/2011 13/04/2011 רמת אפעל 49     86965 
בייהרשות האכיפה והג -יישום החלטות  13/03/2011 15/05/2011 ירושלים 49     87592 
-והכנת מצגות 2010קורס חידושים באופיס  19/12/2011 27/02/2012 ירושלים 40     91386 
רשות -קורס למנהלי מדורים לגביית קנסות 10/10/2012 11/03/2013 יד השמונה 62     95310 
רשות האכיפה והגבייה-הכשרת אמרכליות 10/10/2012 07/11/2012 רמת אפעל 40     95366 
רשות -הכשרה לעובדים במדור שירות לחייב 24/01/2013 31/10/2013 רמת אפעל 40     97137 
רשות -הכשרה לעובדים במדור שירות לחייב 20/01/2013 07/11/2013 רמת אפעל 40     97138 
רשות -הכשרה לעובדים במדור שירות לחייב 31/01/2013 14/11/2013 רמת אפעל 40     97139 
רשות -הכשרה לעובדים במדור שירות לחייב 07/02/2013 20/11/2013 רמת אפעל 40     97140 

184מתוך  53עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
רשות -הכשרה לעובדים במדור שירות לחייב 03/01/2013 17/07/2013 רמת אפעל 42     98565 
רשות -הכשרה לעובדים במדור שירות לחייב 14/01/2013 22/07/2013 רמת אפעל 42     98566 
רשות -הכשרה לעובדים במדור שירות לחייב 17/01/2013 23/07/2013 רמת אפעל 42     98567 
רשות -הכשרה לעובדים במסלול מזונות יזום 02/01/2014 27/01/2014 כפר סבא 40     101372 
קורס הכשרה לעובדים -רשות האכיפה והגבייה 19/03/2015 24/05/2015 ירושלים 45     107169 
קורס הכשרה לעובדים -רשות האכיפה והגבייה 19/03/2015 26/05/2015 ירושלים 45     107170 
הכשרה לעובדים במרכז -האכיפה והגבייהרשות  19/03/2015 27/05/2015 ירושלים 45     107185 
הכשרה לעובדים  -רשות האכיפה והגבייה 17/05/2015 05/08/2015 ירושלים 70     107853 

הטלויזיה החינוכית הישראלית -גוף ממשלתי   סמל  2396 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

פוי -תל אביב  40    הטלויזיה  -קורס במאים לעבודה עם שחקנים 22/07/2014 06/10/2014   104173 

המכון לחקר ביולוגי -גוף ממשלתי   סמל  2490 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

המכון למחקר ביולוגי-אבטחת איכות 03/05/2011 06/06/2011 נס ציונה 48     88063 
המכון למחקר ביולוגי -פרמקולוגיה  04/07/2011 12/12/2011 נס ציונה 60     88898 
ביולוגיה משפטית-המכון למחקר ביולוגי 17/02/2015 26/05/2015 נס ציונה 50     106788 

184מתוך  54עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
שור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאי -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
המרכז הרפואי הלל יפה -גוף ממשלתי   סמל  2467 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

המרכז הרפואי הלל יפה-קורס אימון בסיסי 08/09/2011 17/11/2011 חדרה 40     91251 
המרכז הרפואי הלל יפה-קורס העצמת נשים 06/11/2011 04/12/2011 חדרה 40     91253 
המרכז הרפואי הלל-(PeioP PewoPבניית מצגות)  28/02/2013 11/04/2013 חדרה 40     97848 
מרכז הרפואי הלל יפה-עריכה לשונית 02/04/2013 09/07/2013 חדרה 96     98182 
המרכז הרפואי הלל יפה-גישור 20/10/2013 08/12/2013 חדרה 60     100676 
המרכז  -4קורס מרכזי איכות ומצוינות מחזור  24/12/2013 21/01/2014 חדרה 45     101535 
המרכז -קורס שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית  05/01/2014 09/02/2014 חדרה 42     101806 
המרכז הרפואי הלל יפה -ר קורס מינהל בכי 28/01/2014 18/06/2014 חדרה 88     102127 
המרכז הרפואי הלל יפה - 000w o 2007קורס  26/03/2014 25/06/2014 חדרה 84     102858 
מרכז הרפואי הלל יפה-שיפור שירות 25/05/2014 29/06/2014 חדרה 42     103486 
מרכז רפואי הלל יפה -הכשרה לכוחות עזר  29/10/2014 01/12/2014 חדרה 42     105120 
המרכז הרפואי  -עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 06/11/2014 12/02/2015 חדרה 100     105418 
000VME2010קורס -המרכז הרפואי הלל יפה 11/03/2015 17/06/2015 חדרה 84     107022 
קורס תדמית אישית-המרכז הרפואי הלל יפה 12/03/2015 07/05/2015 חדרה 42     107023 
000w o 2010 -המרכז הרפואי הלל יפה 20/04/2015 06/07/2015 חדרה 84     107512 
108קוד -גיליון אלקטרוני למתחילים 12/10/2015 19/11/2015 חדרה 40     109210 
 109212 הכשרה לכוח עזר מיומן 05/11/2015 08/12/2015 חדרה 42   

184מתוך  55עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
:שעה 07:31  הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו    

139אלפון קורסים מספר    
המרכז הרפואי ע"ש וולפסון -גוף ממשלתי   סמל  2470 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

גמול ב'        בה'ח וולפסון-מערכת הבריאות 08/04/2010 17/06/2010 חולון 40     82079 
גמול ב'       בה'ח וולפסון -מערכת   בריאות  11/04/2010 20/06/2010 חולון 40     82080 
בה'ח וולפסון             -מערכת הבריאות גמול ב' 12/04/2010 21/06/2010 חולון 40     82081 
 85398 מערכת הבריאות                          בה'ח וולפסון 08/11/2010 06/12/2010 בת ים 40   
 85399 מערכות בריאות                                בה'ח  16/11/2010 14/12/2010 בת ים 40   
 86166 קורס יישומי מחשב                 בה'ח וולפסון 21/12/2010 05/07/2011 חולון 100   
מרכז רפואי וולפסון-קורס גמול מינהל 14/03/2011 20/06/2011 חולון 40     87675 
מרכז רפואי וולפסון-קורס גמול מינהל 24/03/2011 02/06/2011 חולון 40     87676 
המרכז הרפואי ע"ש וולפסון-קורס גמול מינהל 01/09/2011 24/11/2011 חולון 40     89654 
המרכז הרפואי ע"ש וולפסון-ול מנהלקורס גמ 05/09/2011 14/11/2011 חולון 40     89657 
המרכז -מערכת הבריאות-קורס גמול מינהל 12/12/2011 20/02/2012 חולון 40     91254 
המרכז הרפואי ע"ש וולפסון -העצמה נשית  22/05/2014 26/06/2014 חולון 42     102988 
 108660 ניהול ואימון אישי 10/08/2015 09/11/2015 חולון 45   

184מתוך  56מוד ע   



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
המרכז הרפואי ע"ש שיבא -גוף ממשלתי   סמל  2468 שם  
ריך פתיחהתא תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   סמל קורס שם קורס 

-קורס התנהגות ארגונית/אסטרטגיות ניהוליות 16/01/2011 08/05/2011 רמת גן 60     86554 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא-אקסל 03/01/2011 07/02/2011 רמת גן 42     86601 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא -מערכת הבריאות  17/05/2011 02/08/2011 רמת גן 40     88902 
המרכז הרפואי ע"ש -שיפור השירות וניהולו 04/09/2011 18/12/2011 רמת גן 60     89593 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא -מערכת בריאות  04/09/2011 26/10/2011 רמת גן 40     89594 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא-פיתוח קריירה 06/09/2011 29/11/2011 רמת גן 40     89595 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא-מגדר והעצמה נשית 01/11/2011 07/02/2012 רמת גן 52     91189 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא-כתיבה מנהלית 22/11/2011 27/03/2012 רמת גן 60     91190 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא-מערכת בריאות 26/02/2012 01/04/2012 רמת גן 40     91683 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא-תמערכת בריאו 06/05/2012 10/06/2012 רמת גן 40     91684 
יפו -תל אביב  60    המרכז הרפואי ע"ש שיבא-יישומי מחשב 04/06/2012 30/07/2012   94013 
יפו -תל אביב  40    מרכז רפואי ע"ש שיבא-אקסל מתקדמים 05/06/2012 10/07/2012   94014 
רכז הרפואי המ-גמול מינהל -מערכת הבריאות 14/10/2012 14/11/2012 רמת גן 40     95579 
מרכז רפואי ע"ש שיבא-יישומי מחשב 23/10/2012 05/02/2013 רמת גן 40     95580 
המרכז הרפואי המשולב ע"ש -איכות ומצוינות 23/06/2013 22/10/2014 רמת גן 352     100420 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא -איכות ומצוינות 03/11/2013 21/01/2015 רמת גן 352     101421 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא -מערכת הבריאות  25/03/2014 08/05/2014 רמת גן 40     102890 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא -מפעילי דוודי קיטור  11/05/2014 27/08/2014 רמת גן 114     103526 
 104197  -מרכז רפואי תל -קורס נאמני בטיחות מתקדם 21/10/2014 30/11/2014 רמת גן 40   

184מתוך  57עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מרכז רפואי שיבא -מערך קבלת חולים 03/11/2014 23/03/2015 רמת גן 80     105223 
אקסל -מרכז רפואי שיבא 16/02/2015 23/03/2015 רמת גן 45     106787 
מערך קבלת חולים למנהלות  -מרכז רפואי שיבא 26/02/2015 14/07/2015 רמת גן 119     106926 
מערכת הבריאות -מרכז רפואי שיבא 03/05/2015 07/06/2015 רמת גן 40     107277 
אקסל -מרכז רפואי שיבא 27/04/2015 08/06/2015 רמת גן 45     107530 
ניהול פרוייקטים -מרכז רפואי שיבא 11/05/2015 15/06/2015 רמת גן 42     107539 

המרכז הרפואי רמב"ם -גוף ממשלתי   סמל  2457 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

רפואי רמב"םמרכז -מודול מערכת הבריאות 06/01/2011 03/02/2011 חיפה 40     86543 

המרכז לבריאות הנפש באר שבע -גוף ממשלתי   סמל  2466 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 75871 סוגיות בסיסיות בפסיכיאוטריה וגריאטריה 18/03/2009 20/06/2009 באר שבע 100   
ושחיקהלחץ  17/06/2009 19/08/2009 באר שבע 40     76644 
 84529 רכזי איכות ומצויינות יחידתיים         מרכז  09/11/2010 14/12/2010 שער מנשה 48   
המרכז לבריאות -האדם בעל הפרעת האישיות 16/02/2012 07/06/2012 שער מנשה 52     91380 
המרכז -שלב ב' –קורס קלפים טיפוליים  30/04/2012 25/06/2012 שער מנשה 45     92953 
המרכז לבריאות הנפש שער -עתודה ניהולית 22/10/2012 07/01/2013 שער מנשה 54     96681 
 97141 מהבריא לחולה: כלים להתערבות ראשונית עם  07/01/2013 13/05/2013 שער מנשה 60   
-סוגיות בסיסיות בפסיכיאטריה ובגריאטריה 04/03/2013 06/01/2014 באר שבע 121     97921 

184מתוך  58עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה -גוף ממשלתי   סמל  2486 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

המרכז -מרכזי איכות ומצויינות יחידתיים 09/05/2013 25/06/2013 שער מנשה 42     98960 
המרכז לבריאות -הכשרה לבוחני וועדות בדיקה 30/09/2013 04/11/2013 שער מנשה 45     100320 
כרכור-פרדס חנה 52    חות הפרעות טראומה נפשית והתפת 24/10/2013 06/02/2014   100701 
כרכור-פרדס חנה 52     100702 מן התיאוריה אל המעשה בטיפול הפסיכודינמי  24/10/2013 06/02/2014 

המשרד לבטחון פנים -גוף ממשלתי   סמל  2421 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 82742   -גמול ב' -גיות משפטיות בסקטור הציבורי סו 04/05/2010 30/06/2010 ירושלים 43   

184מתוך  59עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
המשרד להגנת הסביבה -גוף ממשלתי   סמל  2410 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

המשרד להגנת הסביבה-הסמכה לבודקי ראדון 28/06/2009 02/08/2009 ירושלים 72     75303 
 84804 הכרת המשרד                                     משרד  07/10/2010 30/12/2010 ירושלים 70   
ושליםיר 70     85397 בדיקת גז רדון באוויר. קרקע ומים         משרד  02/11/2010 04/01/2011 
המשרד לאיכות הסביבה-תכנון 09/11/2011 01/02/2012 ירושלים 84     89585 
יפו -תל אביב  42    המשרד -אכיפה וביצוע מדידות-מניעת רעש 09/01/2012 13/02/2012   91387 
משרד להגנת הסביבה-דיני נזיקין 15/03/2012 27/03/2012 ירושלים 40     93342 
 109109 קיימות במרחב הציבורי במחוז דרום 11/10/2015 29/11/2015 באר שבע 60   
מחוז  -איסוף ראיות ומתן עדות בבית משפט 08/10/2015 29/10/2015 רמת אפעל 40     109112 
 109707 הכרת המשרד 14/01/2015 18/03/2015 ירושלים 60   
 109710 היבטים הנדסיים וכימיים של בקרת איכ"ס  04/01/2015 26/04/2015 באר שבע 92   

184מתוך  60עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
הנהלת בתי המשפט -גוף ממשלתי   סמל  2412 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית  26/07/2009 23/08/2009 ירושלים 40     77198 
ב'גמול  92קוד קורס  -מצוינות אישית  28/07/2009 25/08/2009 ירושלים 40     77199 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית 27/07/2009 24/08/2009 ירושלים 40     77200 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית  26/07/2009 23/08/2009 רמת גן 40     77201 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית 27/07/2009 24/08/2009 רמת גן 40     77203 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית 28/07/2009 25/08/2009 רמת גן 40     77204 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית 27/07/2009 24/08/2009 באר שבע 40     77205 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית  27/07/2009 24/08/2009 חיפה 40     77206 
גמול ב' 92קוד קורס  -תמצוינות אישי 30/07/2009 27/08/2009 חיפה 40     77208 
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית 29/07/2009 26/08/2009 חיפה 40     77209 
הנהלת בתי המשפט -עתודה ניהולית בכירה  04/05/2011 20/07/2011 רמת אפעל 80     88070 
רעות-מכבים 50    בתי  הנהלת -פיתוח מנהלים באגף הביטחון  12/05/2011 31/07/2011   88071 
היכל -הקלדה בשיטה עיוורת וישומי מחשב  28/10/2013 16/12/2013 חיפה 52     100326 
הנהלת בתי המשפט -קורס פלילי בסיסי 05/02/2014 05/03/2014 אפעל 42     101449 
הנהלת בתי המשפט -קורס הכרת הארגון 26/02/2014 26/03/2014 אפעל 42     101450 
הנהלת בתי המשפט -קורס משפחה  04/02/2014 20/03/2014 אפעל 59     101451 
הנהלת בתי המשפט -קורס אזרחי בסיסי 04/03/2014 01/04/2014 אפעל 42     101454 
הנהלת בתי המשפט -קורס תעבורה 12/03/2014 09/04/2014 אפעל 42     101455 
משפטהנהלת בתי ה -קורס אזרחי בסיסי 04/03/2014 01/04/2014 חיפה 42     101457 

184מתוך  61עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
הנהלת בתי המשפט -קורס משפחה 23/04/2014 11/06/2014 אפעל 60     101458 
הנהלת בתי המשפט -קורס פלילי בסיסי 12/05/2014 09/06/2014 אפעל 42     101462 
הנהלת בתי המשפט -קורס אזרחי בסיסי 20/05/2014 24/06/2014 אפעל 42     101463 
הנהלת בתי המשפט -קורס הכרת הארגון 11/06/2014 09/07/2014 אפעל 42     101464 
הנהלת בתי המשפט -תעבורה קורס 18/06/2014 17/07/2014 אפעל 42     101465 
הנהלת בתי המשפט -קורס פלילי בסיסי 08/09/2014 06/10/2014 חיפה 41     101466 
יפו -תל אביב  40    הנהלת בתי המשפט -קורס אזרחי בסיסי 21/10/2014 11/03/2015   101467 
הנהלת בתי המשפט -קורס ארגונומיה 20/01/2014 17/02/2014 אפעל 42     101471 
יפו -תל אביב  40 עובדי אגף ועדות השחרורים בלבד  הנהלת בתי המשפט-תוכנית ועדות שחרורים 21/01/2015 10/02/2015   106440 
יפו -תל אביב  40    תעבורה -הנהלת בתי המשפט 14/04/2015 12/05/2015   107550 
יפו -תל אביב  40    מתקדם אזרחי -הנהלת בתי המשפט 21/04/2015 21/05/2015   107551 
יפו -תל אביב  58    ענייני משפחה -הנהלת בתי המשפט 28/04/2015 08/06/2015   107552 
יפו -תל אביב  58    שירות לקהל -הנהלת בתי המשפט 29/04/2015 10/06/2015   107553 
יפו -תל אביב  40    מקצועי אזרחי -הנהלת בתי המשפט 06/05/2015 02/06/2015   107554 
יפו -ל אביב ת 40    מקצועי בתי הדין לעבודה -הנהלת בתי המשפט 02/06/2015 30/06/2015   107555 
יפו -תל אביב  40     107556 פלילי מתקדם 12/10/2015 09/11/2015 
יפו -תל אביב  56     107557 שירות לקהל 21/10/2015 02/12/2015 
יפו -תל אביב  40     107558 אזרחי מתקדם 27/10/2015 24/11/2015 
יפו -תל אביב  40     107559 הכרת הארגון 02/11/2015 30/11/2015 
קורס מקצועי פלילי -הנהלת בתי המשפט 21/04/2015 18/05/2015 חיפה 40     107910 

184מתוך  62עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
רסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קו -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
השירות המטאורולוגי -גוף ממשלתי   סמל  2425 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

השירות -גמול ב-תצפיות ומדידות שלב ב' 01/03/2011 12/04/2011 בית דגן 42     86905 
ית דגןב 64    השירות המטאורולוגי-קורס חזאים לתעופה 05/05/2011 08/06/2011   87889 
השירות המטאורולוגי-קורס חזאים לתעופה 03/11/2011 31/01/2012 בית דגן 82     91200 
משתתפים מיוחדים -קורס צופים שלב ג' 04/06/2012 02/07/2012 בית דגן 40 משתתפים מיוחדים מהשמ"ט   93671 
ית דגןב 40    -אנגלית מקצועית בתחום המטאורלוגיה לתעופה 18/12/2012 07/05/2013   96642 
השירות  -שיטות סטטיסטיות בקלימטולוגיה  26/10/2014 06/11/2014 משמר השבעה 61     104989 
מטארולוגיה ימית ומבוא  -השירות המטרולוגי 12/03/2015 18/06/2015 משמר השבעה 64     106967 

לשכת הפרסום הממשלתית -לתיגוף ממש   סמל  2499 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -תל אביב  55    לשכת הפרסום  -שיווק ופרסום דיגיטלי 05/01/2015 27/04/2015   106274 
יפו -תל אביב  55    הפרסום לשכת  -שיווק ופרסום דיגיטלי 07/01/2015 06/05/2015   106275 

184מתוך  63עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מינהל המחקר החקלאי -גוף ממשלתי   סמל  2437 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

מינהל המחקר -מטבוליטים ומטבוליזם בצמחים 01/05/2011 29/06/2011 בית דגן 40     88041 
 88225 קורס מתקדם בנושא סוגיות נבחרות בגידול  12/05/2011 21/07/2011 בית דגן 44   
מינהל המחקר החקלאי-מהסדנת מודעות והעצ 29/12/2011 26/01/2012 בית דגן 40     91339 
 91340  -נושאים נבחרים באחסון תוצרת חקלאית 11/01/2012 13/06/2012 בית דגן 42   
מינהל המחקר -הדברה ידידותית לסביבה 23/04/2012 18/06/2012 ראשון לציון 40     92830 
 93041  מינהל המחקר-הדברה ידידותית לסביבה 23/04/2012 18/06/2012 בית דגן 40   
מינהל המחקר החקלאי-הדברה ידידותית 02/05/2012 18/06/2012 קצרין 54     93042 
מינהל -מזון פונקציונאלי וחומרי טבע בחקלאות 07/01/2013 11/03/2013 רמת ישי 60     96970 
מינהל  -נושאים נבחרים בקרקע, מים וסביבה 04/03/2013 10/06/2013 בית דגן 40     97608 
ית דגןב 41     97609  -עבר, הווה ועתיד -תהליכים בחקלאות ישראל 03/04/2013 26/06/2013 
 100788  -נושאים נבחרים באחסון תוצרת חקלאית 17/11/2013 26/01/2014 בית דגן 40   
 102655 פיתוח עסקי ואסטרטגיית מסחור של ידע,  11/03/2014 27/05/2014 ראשון לציון 40   
 102658 החשיבות החקלאית והכלכלית של צמחי ארץ  25/03/2014 17/06/2014 ראשון לציון 40   
מינהל המחקר  -העצמה אישית וקידום נשים 06/06/2014 03/07/2014 ראשון לציון 40     103779 
 108425 החייאה ועזרה ראשונה 16/06/2015 12/07/2015 בית דגן 40   

184מתוך  64עמוד    



רד החינוךמש תאריך:01/03/2016   
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מינהל/ רשות מקרקעי ישראל -גוף ממשלתי   סמל  2439 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -אביב  תל 40    -עדכון וחיזוק מערך השמירה על מקרקעי ישראל 01/05/2011 05/05/2011   88047 
יפו -תל אביב  150    מינהל מקרקעי ישראל -סוגיות במקרקעין  12/05/2011 27/10/2011   88901 
מינהל מקרקעי ישראל -החטיבה העסקית 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 42     98760 
אונו קרית 40    מינהל מקרקעי ישראל -חטיבה עסקית 23/04/2013 11/06/2013   98761 
מינהל מקרקעי ישראל -חטיבה עסקית 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98762 
מינהל מקרקעי ישראל -חטיבה עסקית 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98763 
מינהל מקרקעי ישראל -חטיבה עסקית 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98764 
מינהל מקרקעי ישראל -חטיבה עסקית 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98765 
מינהל מקרקעי ישראל-חטיבת שירות 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98766 
למינהל מקרקעי ישרא-חטיבת שירות 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98767 
מינהל מקרקעי ישראל-חטיבת שירות 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98768 
מינהל מקרקעי ישראל-חטיבת שירות 23/04/2013 11/06/2013 קרית אונו 40     98769 
מינהל  -הסמכת מפקחים חוק פינוי קרקע 08/12/2013 12/12/2013 אשקלון 40     101142 
רשות מקרקעי  - 1קורס הכרת הרשות מחזור  02/02/2014 06/02/2014 ירושלים 40     102106 
רשות מקרקעי  - 2קורס הכרת הרשות מחזור  09/02/2014 13/02/2014 אפעל 40     102107 
רשות  - 1קורס ייעודי החטיבה העסקית מחזור  16/02/2014 27/02/2014 ירושלים 42     102137 
יפו -תל אביב  42    רשות  - 2קורס ייעודי החטיבה העסקית מחזור  02/03/2014 13/03/2014   102138 
יפו -תל אביב  42    רשות מקרקעי  -קורס ייעודי חטיבת השירות  16/02/2014 27/02/2014   102139 
רשות  -הכרת הרשות )קורס אוריינטציה( 22/06/2014 03/07/2014 ירושלים 42     103773 

184מתוך  65עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  42    קליטת עובד חדש לרמ"י -רשות מקרקעי ישראל 15/02/2015 22/02/2015   106611 
יפו -תל אביב  50    חידושים ביזמות  -רשות מקרקעי ישראל 01/03/2015 26/04/2015   106920 
קליטת עובד חדש  -רשות מקרקעי ישראל 08/03/2015 22/03/2015 ירושלים 42     106986 
יפו -תל אביב  42    קורס קליטת עובד חדש -רשות מקרקעי ישראל 26/04/2015 07/05/2015   107110 
 108542 פיענוח מפות אוויר 08/10/2015 12/11/2015 רמת אפעל 42   

מרכז גריאטרי פרדס חנה -גוף ממשלתי   סמל  2477 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

כרכור-פרדס חנה 80     81764 מטפלים אקוטיים                   מרכז שהם 14/04/2010 21/07/2010 
בסיסי מחזור ב'        שהם-SEDפיתוח סביבת  13/06/2010 07/10/2010 ירושלים 108     82674 
כרכור-פרדס חנה 40 קורס לעובדי מערכת הבריאות  ביה"ח הגריאטרי שהם פרדס -מודולת בריאות 04/06/2012 02/07/2012   93744 
כרכור-פרדס חנה 112    מצב טיפול סיעודי מתקדם במטופל הקשיש ב 04/03/2013 08/07/2013   97922 
כרכור-פרדס חנה 40    מודולת בריאות -מרכז רפואי שהם פרדס חנה 14/06/2015 12/07/2015   108115 

184מתוך  66עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139קורסים מספר  אלפון   
מרכז רפואי ברזילי אשקלון -גוף ממשלתי   סמל  2472 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

גמול  90קוד  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 22/09/2009 27/10/2009 אשקלון 40     77887 
מרכז רפואי ברזילי אשקלון -י בטיחות נאמנ 06/06/2011 01/08/2011 אשקלון 40     88904 
מרכז רפואי ברזילי אשקלון-אנגלית בינוניים 06/01/2013 21/04/2013 אשקלון 42     97789 
מרכז רפואי ברזילי אשקלון-אנגלית מתקדמים 09/01/2013 17/04/2013 אשקלון 45     97790 
מרכז רפואי ברזילי -יליםיישומי מחשב למתח 28/02/2013 22/08/2013 אשקלון 96     97791 
בית חולים -תכנית להכשרת כוח עזר מיומן 27/01/2013 12/02/2013 אשקלון 60     98084 
בית חולים ברזילי-ספרדית 09/10/2013 12/02/2014 אשקלון 60     100946 
בית חולים ברזילי -ניהול זמן 10/12/2013 08/04/2014 אשקלון 40     101473 
וןאשקל 100    בית חולים ברזילי -יישומי מחשב למתחילים 24/12/2013 09/09/2014   101475 
בית חולים ברזילי -יישומי מחשב למתקדמים 26/12/2013 28/08/2014 אשקלון 100     101477 
בית חולים ברזילי -עבודת צוות  29/04/2014 24/11/2014 אשקלון 50     103134 
 104865 קורס מתקדם בגניקולוגיה ומיילדות  07/10/2014 27/01/2015 אשקלון 60   
יישומי מחשב מתחילים -מרכז רפואי ברזילי 03/02/2015 28/07/2015 אשקלון 100     106556 
גנטיקה תזונתית -מרכז רפואי ברזילי 02/03/2015 01/06/2015 אשקלון 50     106966 
109קוד  -ת מתקדמיםגיליון אלקטרוני ברמ 13/08/2015 19/11/2015 אשקלון 40     108661 

184מתוך  67עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מרכז רפואי לבריאות הנפש מזרע -גוף ממשלתי   סמל  2465 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

ביה"ח מזרע-מודולת בריאות 22/08/2012 19/09/2012 מזרע 40     94673 
ביה"ח  -עדכון ידע לכוחות עזר בפסיכיאטריה 03/03/2014 14/07/2014 עכו 115     101400 

משרד האוצר -גוף ממשלתי   סמל  2413 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 75287 השתלמות לעובדי חולית מלכ'רים 22/03/2009 23/04/2009 מעלה החמישה 64   
משרד האוצר אגף המכס -תישאול וחקירה  15/03/2009 19/03/2009 פתח תקווה 48     75292 
יפו -תל אביב  40    משרד האוצר אגף המכס -יצוא  סחר חוץ 08/03/2009 22/04/2009   75294 
 75874 השתלמות תפישות 15/03/2009 19/03/2009 נתניה 50   
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 06/09/2009 25/10/2009 ירושלים 40     77310 
94קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 07/09/2009 23/11/2009 ירושלים 40     77311 
קוד קורס -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 08/09/2009 13/10/2009 ירושלים 40     77312 
יצוא                    משרד האוצר-קורס סחר חוץ 02/01/2011 10/02/2011 ירושלים 100     85932 
משרד  -, מחזור ב' SED 2010 -קורס הסבה ל  24/02/2011 30/03/2011 ירושלים 40     87536 
משרד האוצר-מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 15/01/2012 19/02/2012 ירושלים 42     91219 
משרד האוצר-מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי 19/01/2012 23/02/2012 ירושלים 42     91220 
משרד האוצר-מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 31/01/2012 06/03/2012 ירושלים 42     91221 
ושליםיר 40    משרד האוצר-מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 25/03/2012 10/06/2012   93007 
יפו -תל אביב  48     109725 קורס דירקטורים 03/11/2015 15/11/2015 

184מתוך  68עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
גמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים ל -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
ימשרד האנרגיה והמים )משרד התשתיות הלאומ -גוף ממשלתי   סמל  2414 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

תשתיותיישומי מחשב                  משרד ה 04/03/2010 20/05/2010 ירושלים 60     81117 
משרד התשתיות -תשאול,חקירה ואתיקה 29/12/2011 02/02/2012 חיפה 48     91334 
משרד האנרגיה והמים -העצמת נשים  06/06/2013 01/08/2013 ירושלים 49     98900 
משרד התשתיות  -העצמה נשית והכנה למכרזים 04/09/2014 21/10/2014 ירושלים 49     104499 

184מתוך  69עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד החוץ -גוף ממשלתי   סמל  2441 שם  
רססמל קו שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   

משרד החוץ-דיפלומטיה מדינית צבאית 06/11/2011 10/11/2011 ירושלים 40     91195 
משרד החוץ-2012קיץ  –הכשרות ליוצאים לחו"ל  29/02/2012 07/06/2012 ירושלים 390     93054 
משרד החוץ-מסע בעקבות החברה הישראלית 14/11/2012 17/06/2013 ירושלים 40     96434 
משרד החוץ -2013הכשרות ליוצאים לחו"ל  06/01/2013 30/07/2013 ירושלים 40     96963 
משרד החוץ -2013קורס מנהלי מחלקות  14/01/2013 21/05/2013 ירושלים 40     97080 
משרד החוץ-מיומנויות מחקר לחוקרי ממ"ד 04/03/2013 01/07/2013 ירושלים 65     97796 
משרד החוץ-יומנויות משפטיותמ 13/10/2013 22/12/2013 ירושלים 40     100598 
משרד החוץ-מובילי תקשוב 12/11/2013 27/01/2014 ירושלים 40     101042 
משרד החוץ -קורס יוצאים לחו"ל מסלול מדיני  23/01/2014 10/04/2014 ירושלים 68     101744 
 101745  -ות קורס יוצאים לחו"ל מסלול ראשי נציגוי 23/01/2014 10/03/2014 ירושלים 68   
 101747 קורס יוצאים לחו"ל מסלול קציני מנהלה  23/01/2014 10/04/2014 ירושלים 252   
משרד החוץ -קורס צוערים בסיסי  12/01/2014 30/04/2014 ירושלים 606     101793 
 101843 קורס יוצאים לחו"ל מסלול הסמכה מדינית  23/01/2014 10/04/2014 ירושלים 250   
משרד החוץ -העצמה ופיתוח מיומנויות 02/07/2014 06/08/2014 ירושלים 40     104111 
משרד החוץ -קורס מנהלים 22/09/2014 08/02/2015 ירושלים 121     104710 
משרד החוץ -הכשרה בסיסית -קורס צוערים 14/09/2014 21/12/2014 ירושלים 600     104736 
משרד החוץ -אמני מדיה חדשהנ 12/11/2014 28/01/2015 ירושלים 45     105504 
משרד החוץ -קורס מעברים 14/12/2014 01/03/2015 ירושלים 148     106005 
משרד החוץ -הסמכה ד' 28/12/2014 26/03/2015 ירושלים 508     106291 

184מתוך  70עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
וועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(ה -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
כספים -משרד החוץ 29/01/2015 18/02/2015 ירושלים 82     106529 
הכשרת צוערים חלק -קורס צוערים-משרד החוץ 18/01/2015 01/04/2015 ירושלים 450     106858 
קונסולרית -משרד החוץ 01/03/2015 30/03/2015 ירושלים 80     106915 
הסמכה ו' -משרד החוץ 26/04/2015 23/07/2015 ירושלים 460     107548 
 109481 חוקרים בסיסי א' 12/10/2015 30/11/2015 ירושלים 47   

משרד החינוך -גוף ממשלתי   סמל  2420 שם  
ססמל קור שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   

 82714 החינוך משרד             למתקדמים PP+EXCEL 31/05/2010 09/08/2010 ירושלים 40   
 82715 החינוך משרד               למתחילים EXCEL 01/06/2010 17/08/2010 ירושלים 40   

משרד המדע,התרבות והספורט -גוף ממשלתי   סמל  2443 שם  
אריך פתיחהת תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   סמל קורס שם קורס 

משרד -פיתוח מיומנויות ניהול שלב ב' 21/06/2012 22/07/2012 יד השמונה 40     93331 
משרד המדע,תרבות והספורט-גישור משא ומתן 16/10/2012 27/11/2012 ירושלים 49     95412 

184מתוך  71עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -יר לקשרי חוץ ואונסקו אגף בכ שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד הרווחה -גוף ממשלתי   סמל  2430 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

גמול ב' 92קוד קורס   -מצוינות אישית 06/09/2009 25/10/2009 ירושלים 40     77852 
גמול ב' 92קוד קורס   -מצוינות אישית 09/09/2009 14/10/2009 ירושלים 40     77853 
גמול ב' 92קוד קורס   -מצוינות אישית 06/09/2009 18/10/2009 רמת גן 40     77854 
ול גמ 94קוד -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 07/09/2009 19/10/2009 חיפה 40     77870 
 77871  94קוד  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי  08/09/2009 13/10/2009 חיפה 40   

משרד התיירות -גוף ממשלתי   סמל  2416 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

רותמשרד התיי-איטלקית 26/04/2009 02/08/2009 ירושלים 60 משרד התיירות   75741 
 75744 צרפתית 26/04/2009 02/08/2009 ירושלים 60 משרד התיירות 
 85253 קורס צוארים                                משרד  14/11/2010 27/01/2011 ירושלים 564   
משרד התיירות-קורס אנגלית 16/04/2012 18/06/2012 ירושלים 40     92949 
משרד התיירות-קורס אנגלית 18/04/2012 27/06/2012 ירושלים 40     92950 
משרד התיירות-קורס אנגלית 19/04/2012 28/06/2012 ירושלים 40     92951 
משרד התיירות -מבוא לכלכלת ישראל  04/03/2014 30/04/2014 ירושלים 40     102149 
משרד התיירות -הכרת אתרי תיירות  12/05/2014 30/06/2014 ירושלים 40     102150 
הכרת אתרי תיירות-משרד התיירות 01/06/2015 27/07/2015 ירושלים 48     107759 

184מתוך  72עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
משרד התקשורת -לתיגוף ממש   סמל  2442 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

משרד התקשורת -יסודות התקשורת 10/12/2014 18/02/2015 נווה אילן 40     105986 

נתיב-משרד רוה"מ -גוף ממשלתי   סמל  2451 שם  
התאריך פתיח תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   סמל קורס שם קורס 

יפו -תל אביב  461    נתיב-משרד רוה"מ -קורס שליחים   05/04/2012 12/07/2012   91951 
יפו -תל אביב  50    משרד -התמודדות והתנהגות במצבי שינוי 18/03/2012 15/07/2012   93000 
יפו -תל אביב  468    נתיב-משרד רוה"מ-שליחים 05/04/2012 12/07/2012   93100 
נתיב-משרד רוה"מ  -קורס שליחים 28/04/2013 18/07/2013 ירושלים 400     98626 

נציבות שירות המדינה -גוף ממשלתי   סמל  2415 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 76984 מעבד תמלילים ברמת מתקדמים  לפי תקן  02/07/2009 01/10/2009 ירושלים 40   
 76986 ערבית מדוברת                  שרות נציבות המדינה 05/07/2009 12/08/2009 ירושלים 40   

184מתוך  73עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139ים מספר אלפון קורס   
רשות אוכלוסין הגירה ומעברי גבול -גוף ממשלתי   סמל  2423 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

רשות אוכלוסין -קורס לנציג שירות טלפוני 18/12/2011 09/01/2012 ירושלים 40     91382 
יפו -תל אביב  48    רשות אוכלוסין הגירה  -מפקחי אכיפה פלילית  26/02/2012 04/03/2012   92173 
רשות אוכלוסין הגירה -מפקחי אכיפה פלילית 18/03/2012 29/03/2012 ירושלים 48     93063 
יפו -תל אביב  48    רשות האוכלוסין וההגירה-1מחזור -פניות ציבור 05/06/2012 17/07/2012   94048 
יפו -תל אביב  40    רשות אוכלוסין והגירה-2מחזור  -פניות ציבור 14/06/2012 19/07/2012   94055 
רשות האוכלוסין וההגירה-מובילי תוכן 05/07/2012 07/11/2012 ירושלים 72     94246 
רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי גבול-בקר גבול 01/07/2012 19/07/2012 לוד 120     94460 
רשות האוכלוסין -מחזור א'-קורס מרכזים 16/10/2012 18/12/2012 מעלה החמישה 72     95114 
רשות אוכלוסין והגירה-מחזור ב'-קורס מרכזים 18/10/2012 20/12/2012 מעלה החמישה 72     95116 
רשות האוכלוסין וההגירה-רכז אכיפה 22/08/2012 12/09/2012 לוד 128     95123 
רשות האוכלוסין וההגירה-ינציגי שירות טלפונ 03/09/2012 20/09/2012 ירושלים 72     95139 
רשות האוכלוסין -רכזי אכיפה )חוקרי זרים( 21/10/2012 14/11/2012 לוד 152     95729 
יפו -תל אביב  48    רשות האוכלוסין -מחזור ג'  –פניות ציבור  13/11/2012 18/12/2012   96175 
רשות -דרג ביניים פיתוח תוכנית למנהלים ב 09/12/2012 17/06/2013 ירושלים 64     96379 
רשות האוכלוסין וההגירה-בוחני בקשות למקלט 02/12/2012 27/12/2012 לוד 160     96566 
רשות האוכלוסין וההגירה -בקר גבול 18/11/2012 06/12/2012 לוד 120     96567 
רשות  -קורס משולב פקחי אכיפה וחוקרי זרים 06/01/2013 24/01/2013 לוד 112     96965 
רשות האוכלוסין וההגירה-מודיעין 03/02/2013 21/02/2013 לוד 127     97347 
רשות האוכלוסין וההגירה-בקר גבול 03/03/2013 21/03/2013 לוד 120     97773 

184מתוך  74עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
ם לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסי -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
רשות האוכלוסין וההגירה-פקחי אכיפה 03/03/2013 10/03/2013 לוד 48     97883 
רשות האוכלוסין וההגירה-אכיפת מעסיקים 13/03/2013 21/03/2013 לוד 56     97884 
לוסין וההגירהרשות האוכ-בקר גבול 21/04/2013 12/05/2013 לוד 120     98431 
רשות האוכלוסין  -מחזור א' -תשאול ושימוע 22/04/2013 20/05/2013 רמלה 40     98622 
רשות האוכלוסין  -מחזור ב'-תשאול ושימוע 21/05/2013 10/06/2013 רמלה 40     98623 
רשות האוכלוסין -מרכזים ממינהל האוכלוסין 21/05/2013 07/01/2014 רמת אפעל 80     98975 
רשות האוכלוסין -מרכזים ממינהל האוכלוסין 23/05/2013 09/01/2014 רמת אפעל 80     98976 
יפו -תל אביב  40    רשות האוכלוסין וההגירה -קורס נאמני ביטחון 15/12/2013 15/01/2014   101664 
רשות  -קורס הסמכה מנהל אכיפה וזרים  19/01/2014 03/03/2014 רמת אפעל 256     102212 
רשות האוכלוסין וההגירה -פקחי אכיפה 15/06/2014 19/06/2014 לוד 40     103775 
רשות  -מנהל אכיפה וזרים -קורס הסמכה 21/10/2014 02/12/2014 רמת אפעל 239     105102 
יפו -תל אביב  42    העצמת נשים -רשות האוכלוסין וההגירה 24/02/2015 14/04/2015   106964 
העצמת נשים -רשות האוכלוסין וההגירה 12/03/2015 30/04/2015 ירושלים 42     106965 
יפו -תל אביב  60    ראש ענף -רשות האוכלוסין וההגירה 14/04/2015 27/10/2015   107446 
יפו -תל אביב  60    ראש ענף -רשות האוכלוסין וההגירה 29/04/2015 27/10/2015   107650 
 109519 אכיפת מעסיקים 25/10/2015 05/11/2015 רמת אפעל 80   
 109803 אכיפת מעסיקים לעובדי מינהל אכיפה וזרים 09/11/2015 23/11/2015 פתח תקווה 88   
מינהל אכיפה וזרים -פקחי אכיפה 02/12/2015 10/12/2015 רמת אפעל 56     110203 

184מתוך  75עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -לקשרי חוץ ואונסקו  אגף בכיר שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
רשות ההגבלים העסקיים -גוף ממשלתי   סמל  2431 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

רשות ההגבלים העסקיים -דרג בינייםניהול  10/11/2010 25/01/2011 ירושלים 56     85514 
רשות ההגבלים העסקיים-השתלמות פנימית 13/09/2011 12/03/2012 ירושלים 40     91345 
רשות ההגבלים העסקיים-ארגון תעשייתי 15/10/2012 25/02/2013 ירושלים 40     95808 
רשות -פנימי חוקרים-פעולת הדרכה פנימית 16/12/2012 20/12/2012 רמת אפעל 40     96680 
 105221  -רגולציה ותחרות בעידן של התעוררות חברתית 12/11/2014 15/07/2015 ירושלים 62   

רשות המים והביוב )נציבות המים( -גוף ממשלתי   סמל  2424 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -תל אביב  48     84575 רגולציה וניתוח דוחות כספיים        הרשות  11/10/2010 03/01/2011 
רשות המים-ערבית 25/09/2011 09/01/2012 גבעת שמואל 45     89661 
רשות המים -יסודות השפה-ערבית מדוברת 27/12/2012 14/03/2013 גבעת שמואל 50     96683 
ת המיםרשו-ערבית מדוברת 26/12/2012 17/04/2013 גבעת שמואל 50     96684 
יפו -תל אביב  40    רשות המים-1הדרכות שירות א' כיתה  30/04/2013 30/01/2014   98860 
יפו -תל אביב  40    רשות המים-2הדרכות שירות א' כיתה  02/05/2013 30/01/2014   98861 
רשות המים-מתקדמים –ערבית מדוברת  23/12/2012 21/04/2013 גבעת שמואל 48     99007 
יפו -תל אביב  40    רשות המים-הדרכות שירות ב' 15/07/2013 23/01/2014   99626 
יפו -תל אביב  60    אנגלית -רשות המים 26/01/2015 13/07/2015   106471 

184מתוך  76עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
גמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים ל -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
שירות התעסוקה -גוף ממשלתי   סמל  2411 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

גמול ב' 90קוד -מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 02/09/2009 26/10/2009 ירושלים 40     77842 
יפו -יב תל אב 60     80076 מתאמי מעסיקים בשירות התעסוקה  מחזור א' 21/12/2009 22/02/2010 
יפו -תל אביב  60    מחזור ב'-מתאמי מעסיקים בשירות התעסוקה  22/12/2009 23/02/2010   80077 
יפו -תל אביב  60    מחזור ג' -מתאמי מעסיקים בשירות התעסוקה 23/12/2009 24/02/2010   80079 
יפו -תל אביב  60    מחזור ד' -מתאמי מעסיקים בשירות התעסוקה 24/12/2009 25/02/2010   80081 

184מתוך  77עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
שירות עיבודים ממוכנים -שע"ם -וף ממשלתיג   סמל  2419 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

בסיסי                            שע'ם SEDקורס  12/04/2010 28/04/2010 ירושלים 40     81434 
שע"ם-מחזור ב   SED 2010-הסבה ל 24/02/2011 30/03/2011 ירושלים 42     87361 
 91354 ם"שע -מתקדמים – net 2010 27/11/2011 08/05/2012 ירושלים 80   
 91356 ם"שע -מתקדמים – net 2010 01/12/2011 09/05/2012 ירושלים 80   
שע"ם-בסיסי aduda + SdPbPdA/קורס  05/12/2011 30/01/2012 ירושלים 60     91357 
שע"ם-ניתוח מערכות 29/04/2012 24/02/2013 ירושלים 292     93068 
שע"ם-מסלול ענ"א-מערכות מידע 18/10/2012 06/12/2012 ירושלים 40     95809 
שע"ם-SEDקורס . 15/10/2012 06/02/2013 ירושלים 40     96624 
שע"ם -קורס מערכות מידע מחזור ב' 19/02/2013 28/05/2013 ירושלים 40     97567 
 97568 ם"שע -בסיסי adabas natural 13/02/2013 07/03/2013 ירושלים 70   
שע"ם-בסיסי SED 2012קורס . 11/04/2013 13/06/2013 ירושלים 60     98435 
שע"ם -יישומי מחשב מתקדמים 30/10/2013 18/02/2014 ירושלים 60     100816 
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כנסת -גוף ציבורי    סמל  2398 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 75880 מנסחים נכון בכנסת 30/10/2008 15/01/2009 ירושלים 40   
 75881 עולם המידע 14/05/2009 16/07/2009 ירושלים 40   
 75882 וורד מתקדמים 17/05/2009 19/07/2009 ירושלים 40   
 75883 מיומנויות ניהול מתקדמות 10/05/2009 26/07/2009 ירושלים 40   
 75884 מנסחים נכון בעברית בכנסת 21/05/2009 23/07/2009 ירושלים 40   
יםירושל 40     76309 ניהול בהסתכלות פנימית 04/06/2009 06/08/2009 
109קוד -גיליון אלקטרוני מתקדמים  22/10/2009 24/12/2009 ירושלים 40     77646 
 77650  90קוד קורס -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי  18/10/2009 27/12/2009 ירושלים 40   
מדוברת            כנסתערבית  05/07/2009 23/09/2009 ירושלים 40     78077 
 78079  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 25/10/2009 03/01/2010 ירושלים 40   
כנסת      VMIגיליון אלקטרוני מתקדמים לפי  22/10/2009 31/12/2009 ירושלים 40     78744 
כנסת   -ים גיליון אלקטרוני מתחיל 22/11/2009 07/02/2010 ירושלים 40     79994 
 80253  -   אנגלית קורס -LEGAL LANGUAGE 07/01/2010 22/03/2010 ירושלים 40   
 80824 גישור                          כנסת 21/02/2010 30/05/2010 ירושלים 60   
 81275 מעבד תמלילים ברמת מתקדמים                   18/02/2010 13/05/2010 ירושלים 40   
 81276 גישור                                     כנסת 21/02/2010 30/05/2010 ירושלים 60   
 81277 ניהול יעוץ ופיתוח ארגוני למנהלים              כנסת 11/02/2010 17/06/2010 ירושלים 103   
כנסתבניית מצגות                          23/05/2010 01/08/2010 ירושלים 40     82958 
 85027 סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי        כנסת 17/10/2010 26/12/2010 ירושלים 40   
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 85248 עבודות צוות                             כנסת 11/11/2010 03/03/2011 ירושלים 60   
כנסת ישראל-מעבד תמלילים ברמת מתקדמים 23/01/2011 06/04/2011 ירושלים 40     86551 
כנסת -עולם המידע  26/05/2011 04/08/2011 ירושלים 40     88843 
כנסת -גיליון אלקטרוני מתחילים  29/05/2011 07/08/2011 ירושלים 40     88844 
כנסת-מצוינות אישית 20/11/2011 22/01/2012 ירושלים 40     91351 
-2010אקסל  –גיליון אלקטרוני ברמת מתחילים  19/05/2013 21/07/2013 ירושלים 40     98957 
-עת שירות פרלמנטריתמתן שירות ופיתוח תוד 20/06/2013 08/08/2013 ירושלים 40     99313 
כנסת ישראל-קורס אקסל מתקדמים 20/10/2013 29/12/2013 ירושלים 40     100345 
 100346  -מתן שירות איכותי -קורס מצויינות אישית 07/11/2013 09/01/2014 ירושלים 40   
ראלכנסת יש-פיתוח מנהיגות ומיומנויות ניהול 17/11/2013 09/03/2014 ירושלים 103     100347 
 101872  -פיתוח מיומנויות ניהוליות ואישיות מחזור א'  09/01/2014 24/04/2014 ירושלים 98   
 101873  -פיתוח מיומנויות ניהוליות ואישיות מחזור ב'  08/05/2014 10/08/2014 ירושלים 97   
לה הכשרה בנושא סטטיסטיקה וכלכ -הכנסת 25/01/2015 01/02/2015 ירושלים 42     106521 
מידע פרלמנטריים ומיומנויות חיפוש  -הכנסת 02/02/2015 09/02/2015 ירושלים 42     106634 
קיימות -הכנסת 15/02/2015 22/02/2015 ירושלים 42     106635 
מאגרי מידע פרלמנטאריים ומיומנויות -הכנסת 23/02/2015 02/03/2015 ירושלים 40     106860 
נני הכנסת בלבדהקורס מיועד לצוות ג  יסודות הגיזום בגן הנוי-הכנסת 12/07/2015 16/08/2015 ירושלים 42   108363 

אוניברסיטת בר אילן -גוף ציבורי   סמל  2500 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

אוניברסיטת-שמערך משאבי אנו-חוזים ומכרזים 27/02/2013 29/05/2013 רמת גן 40     97794 
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אוניברסיטת תל אביב -גוף ציבורי   סמל  2378 שם  
ועצהיישוב/מ שעות הערה   סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום 

יפו -תל אביב  40     75828 השתלמות לעוסקים בתחזוקה 29/03/2009 17/05/2009 
יפו -תל אביב  44    אונ' ת'א -איכות הניהול  העצמי מחזור א' 17/01/2010 25/04/2010   79841 
יפו -תל אביב  44    אונ' ת'א   -ול העצמי מחזור ב'איכות הניה 15/04/2010 15/07/2010   79842 
יפו -תל אביב  52     79845 איכות הניהול העצמי מחזור ג'            אונ' תל  21/02/2010 30/05/2010 
יפו -תל אביב  44    אונ' ת'א -אומנות הפרזנטציה 03/02/2010 10/03/2010   79846 
יפו -תל אביב  40    --ותכ סטרטגיה של הצלחה מחזור א'אסרטיבי 17/01/2010 28/03/2010   79848 
יפו -תל אביב  40     79850  -אסרטיביות כאסטרטגיה של הצלחה מחזור ב' 20/01/2010 23/03/2010 
יפו -תל אביב  40     79853 מו'מ ומיומנויות גישור 18/01/2010 15/03/2010 
יפו -תל אביב  40    סרים לא מילוליים בחיים מיומנויות תקשורת מ 21/01/2010 18/02/2010   79857 
יפו -תל אביב  40    אונ' ת'א -לצאת מהקופסא  03/05/2010 14/06/2010   79860 
יפו -תל אביב  40    אונ' ת'א -ביטחון ובטיחות  27/04/2010 06/07/2010   79861 
יפו -תל אביב  40    אונ' ת'א --אקסל מתחילים מחזור א'  18/01/2010 22/03/2010   79862 
יפו -תל אביב  40    אונ' ת'א -אקסל מתחילים מחזור ב' 08/04/2010 10/06/2010   79864 
יפו -תל אביב  40    אונ'ת'א  -אקסל מתקדמים 17/06/2010 29/07/2010   79865 
יפו -תל אביב  40     14/02/2010 17/01/2010 POWER POINT -79866 א"ת 'אונ 
יפו -תל אביב  40    אונ' ת'א  000VME 2003חידושים ושיפורים  21/02/2010 21/03/2010   79867 
יפו -תל אביב  60    אונ' ת'א-כתיבה מנהלית 17/03/2010 14/07/2010   79868 
יפו -תל אביב  40     82721 גז פחמימני מעובה                   אוניב' תל אביב 28/06/2010 16/08/2010 
יפו -תל אביב  40     85946 אקסל מתחילים                              אונ' ת'א 27/01/2011 31/03/2011 
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ויפ -תל אביב  40     85947 אקסל מתקדמים                               אונ' ת'א 07/04/2011 02/06/2011 
יפו -תל אביב  40     85948 ורד מתקדמים                         אונ' ת'א 30/01/2011 10/04/2011 
יפו -תל אביב  40    ונ' ת'אפאואר פוינט                           א 16/01/2011 13/02/2011   85949 
יפו -תל אביב  40 קורס מיועד לעובדי מעבדה   85950 איכות הסביבה                      אונ' ת'א 18/01/2011 05/04/2011 
יפו -תל אביב  40     85953 איכות הסביבה מתקדמים                     אונ' ת'א 03/05/2011 19/07/2011 
יפו -תל אביב  40     85954 ביטחון ובטיחות                                אונ' ת'א 01/05/2011 10/07/2011 
יפו -תל אביב  64     85955 מיומנויות ניהול למנהלים בדרג ביניים בספריות 10/02/2011 02/06/2011 
יפו -תל אביב  40    'אאימון עצמי                                  אונ' ת 18/01/2011 22/03/2011   86037 
יפו -תל אביב  40     86039 אסרטיביות                                  אונ' ת'א 17/01/2010 21/03/2010 
יפו -תל אביב  40     86042 מו'מ וגישור                           אונ' ת'א 20/01/2011 17/03/2011 
יפו -תל אביב  44    אונ' ת'א                               לחשוב אחרת 27/02/2011 29/05/2011   86043 
יפו -תל אביב  40     86044 מבט אל הקריירה                             אונ' ת'א 19/01/2011 22/03/2011 
יפו -תל אביב  40     86045 רונפליקטים במצבי שירות             אונ' ת'א 06/04/2011 01/06/2011 
ויפ -תל אביב  44     86046 לחשוב אחרת                              אונ' ת'א 22/02/2011 11/05/2011 
יפו -תל אביב  40     86970 מיומניות ניהול למנהלים בדרג ביניים באגף  07/02/2011 07/04/2011 
יפו -תל אביב  40     27/09/2011 07/09/2011 WIN7 -89659 אביב תל אוניברסיטת 
יפו -תל אביב  64     20/05/2012 29/01/2012 Office 2007/2010-91564 אביב תל אוניברסיטת 
יפו -תל אביב  64     10/06/2012 12/02/2012 Office 2007/2010-91566 אביב תל אוניברסיטת 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב-אימון אישי בקבוצה 16/04/2012 25/06/2012   91567 
ויפ -תל אביב  40    -הקשר בין זיכרון ומימוש הפוטנציאל 01/05/2012 12/06/2012   91568 
יפו -תל אביב  40    -הקשר בין זיכרון ומימוש הפוטנציאל 02/05/2012 14/06/2012   91569 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב-מו"מ וגישור 22/01/2012 18/03/2012   91570 
יפו -תל אביב  40    -החופש להיות מי שאני -בין הראש ללב  31/01/2012 03/04/2012   91571 
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יפו -תל אביב  40    -החופש להיות מי שאני -בין הראש ללב  17/04/2012 26/06/2012   91572 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב-מבט אל הקריירה 30/01/2012 02/04/2012   91573 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב-על הקשבה 18/01/2012 21/03/2012   91574 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב-הקשבה על 17/04/2012 03/07/2012   91578 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל -תבונה ורגישות בניהול צוות 24/01/2012 27/03/2012   91579 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל -תבונה ורגישות בניהול צוות 01/04/2012 01/07/2012   91580 
יפו -תל אביב  42    אוניברסיטת תל אביב-ית בדגש שיחהאנגל 11/03/2012 08/07/2012   91674 
יפו -תל אביב  42    אוניברסיטת תל אביב-אנגלית בדגש שיחה 16/02/2012 05/07/2012   91676 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל - 000w o 2010שיפור מיומנויות  06/01/2013 17/03/2013   96817 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  - 000w o 2010שיפור מיומנויות  21/04/2013 23/06/2013   96822 
יפו -תל אביב  40     18/02/2013 14/01/2013 Excel 2010 96824 אביב תל אוניברסיטת - מתקדמים 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  -רשתות חברתיות מחזור א  16/01/2013 20/02/2013   96825 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -התנהלות בתוך צוות  14/01/2013 18/03/2013   96827 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת  -הנעה לכל הכיוונים  -ניהול מניע  15/01/2013 05/03/2013   96830 
יפו -תל אביב  44    אוניברסיטת תל אביב -1צוהר לניהול מחזור  17/01/2013 21/03/2013   96831 
ויפ -תל אביב  44    אוניברסיטת תל אביב-2צוהר לניהול מחזור  23/04/2013 02/07/2013   96832 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -תרבותי -שירות בינ 14/02/2013 14/03/2013   96833 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  -תבונה ורגישות בניהול צוות   03/04/2013 12/06/2013   96835 
יפו -אביב תל  40    אוניברסיטת תל -רשתות חברתיות מחזור ב'  05/02/2013 12/03/2013   96836 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -על הקשבה מחזור א  04/04/2013 20/06/2013   96837 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -על הקשבה מחזור ב 22/04/2013 24/06/2013   96839 
יפו -ל אביב ת 40    אוניברסיטת  -חידוד יכולות מוחיות מחזור א  06/01/2013 17/03/2013   96840 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל-חידוד יכולות מוחיות מחזור ב  04/02/2013 29/04/2013   96841 

184מתוך  83עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אונסקו אגף בכיר לקשרי חוץ ו שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת  -חידוד יכולות מוחיות מחזור ג  21/04/2013 23/06/2013   96842 
יפו -תל אביב  40    תל אביב אוניברסיטת -בסיסי  -כתיבה מנהלית  13/01/2013 17/02/2013   96843 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -המשך  -כתיבה מנהלית  21/04/2013 12/05/2013   96844 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  - 1רמה -אנגלית בדגש שיחה  17/01/2013 21/03/2013   96845 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  - 2ה רמ -אנגלית בדגש שיחה  16/01/2013 20/03/2013   96846 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  - 3רמה  -אנגלית בדגש שיחה  16/01/2013 20/03/2013   96848 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב-שוק ההון וניהול פיננסי  04/03/2013 27/05/2013   96850 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת -000VME 2010מיומנויות שיפור  13/02/2013 24/04/2013   97690 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת -" 000VME 2010שיפור מיומנויות  08/05/2013 17/07/2013   98874 
יפו -תל אביב  40     100789  -מחזור א - 000w o 2010שיפור מיומנויות  12/01/2014 23/03/2014 
יפו -תל אביב  40     100790  -מחזור ב' - 000w o 2010שיפור מיומנויות  27/04/2014 13/07/2014 
יפו -תל אביב  43    אוניברסיטת תל אביב -מחזור א'  -ניהול ידע  14/11/2013 16/01/2014   100792 
יפו -תל אביב  43    אוניברסיטת תל אביב -מחזור ב  -ניהול ידע  01/05/2014 03/07/2014   100795 
יפו -תל אביב  55    אוניברסיטת תל  -מחזור א' -ניהול פרויקטים  04/11/2013 20/01/2014   100796 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  -מחזור ב' -ניהול פרויקטים  07/05/2014 23/07/2014   100798 
יפו -תל אביב  40    אינברסיטת תל אביב -התנהלות בתוך צוות 05/01/2014 09/03/2014   100799 
יפו -ביב תל א 44    אוניברסיטת תל אביב -צוהר לניהול מחזור א' 04/02/2014 08/04/2014   100800 
יפו -תל אביב  44    אוניברסיטת ת"א -צוהר לניהול מחזור ב' 13/05/2014 22/07/2014   100801 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -כתיבה מנהלית 08/01/2014 12/03/2014   100808 
יפו -אביב  תל 40    אוניברסיטת ת"א -1רמה  -אנגלית בדגש שיחה  03/02/2014 07/04/2014   100809 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת ת"א -2רמה  -אנגלית בדגש שיחה  06/02/2014 10/04/2014   100810 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת ת"א -3רמה  -אנגלית בדגש שיחה  06/02/2014 10/04/2014   100812 
יפו -תל אביב  52    אוניברסיטת תל אביב -ניהול חווית לקוח  09/02/2014 08/01/2015   102306 
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139מספר  אלפון קורסים   
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -התנהלות בתוך צוות 12/05/2014 04/08/2014   103876 
יפו -תל אביב  40 הקורס מיועד לעובדי אגף הנדסה   אוניברסיטת תל אביב -ניהול רזה 03/12/2014 11/02/2015   105971 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת  -(1)מחזור  000w o 2013מיומנויות  29/12/2014 02/03/2015   106159 
יפו -תל אביב  52     106189 הכל מתחיל באנשים לעוסקים בכח אדם )מחזור  30/12/2014 24/03/2015 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת -(2)מחזור  000w o 2013מיומנויות   19/04/2015 28/06/2015   106276 
יפו -תל אביב  40     106277 נאמני בטיחות במערך המדעי לעובדי מעבדות  04/01/2015 08/03/2015 
יפו -תל אביב  40     106278 נאמני בטיחות במערך הכללי לעובדים מנהליים  19/04/2015 28/06/2015 
יפו -תל אביב  60     106279  -פיתוח מנהלים למשנות מנהליות לדקאן 29/12/2014 03/08/2015 
יפו -תל אביב  40     106310 האקדמיה לשיווק לעובדים העוסקים בשיווק או 08/01/2015 19/03/2015 
יפו -תל אביב  48     106311 האתגרים החדשים בעולם ההשכלה הגבוהה  07/01/2015 25/03/2015 
יפו -תל אביב  48     106312 האתגרים החדשים בעולם ההשכלה הגבוהה  29/04/2015 15/07/2015 
פוי -תל אביב  52     106314 הכל מתחיל באנשים לעוסקים בכח אדם )מחזור  28/04/2015 21/07/2015 
יפו -תל אביב  40     106316  -(1חידושים וחדשנות בעולם הספריות )מחזור  11/01/2015 15/03/2015 
יפו -תל אביב  40     106317  -(2חידושים וחדשנות בעולם הספריות )מחזור  19/04/2015 28/06/2015 
יפו -תל אביב  44    -לעובדי רשות המחקר 360רשות המחקר  22/01/2015 09/07/2015   106319 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל אביב -(1אנגלית עסקית )מחזור  27/01/2015 31/03/2015   106320 
יפו -תל אביב  40    אוניברסיטת תל  -( 2אנגלית עסקית )מחזור  28/04/2015 30/06/2015   106321 
יפו -תל אביב  40     106322 צוהר לעולם הניהול לעובדים שאינם מנהלים  15/01/2015 26/03/2015 
יפו -תל אביב  40     106323 צוהר לעולם הניהול לעובדים שאינם מנהלים  30/04/2015 02/07/2015 
יפו -תל אביב  42     106439  -(1מחזור ניהול אפקטיבי בסביבה מורכבת ) 02/02/2015 16/03/2015 
יפו -תל אביב  42    ניהול אפקטיבי בסביבה  -אוניברסיטת תל אביב 27/04/2015 21/06/2015   106869 
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בזק -גוף ציבורי   סמל  2388 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -תל אביב  56     11/08/2011 25/07/2011 IPC 88845 בזק - לקוחות שרות לטכנאי 
אינטרנטה למוקד ביתיות רשתות  BNET 28/08/2011 01/09/2011 חיפה 40     89243 בזק-
 89244 בזק-האינטרנט למוקד ביתיות רשתות  BNET 18/08/2011 24/08/2011 באר שבע 40   
 89572 בזק-האינטרנט למוקד ביתיות רשתות  BNET 04/09/2011 08/09/2011 חיפה 40   
 89582 בזק - פרטי לקוחות שירות לטכנאי BNET 11/09/2011 21/09/2011 חיפה 40   
 89897 בזק - האינטרנט למוקד ביתיות רשתות  BNET 03/10/2011 09/10/2011 באר שבע 40   
יפו -תל אביב  80     29/02/2012 14/09/2011 CCNA EXPRESS 89901 בזק -6361 מסלול 
יפו -תל אביב  80    בזק -מיומנויות בסיסיות למנהל צוות במוקד  12/09/2011 14/12/2011   89903 
בזק-לאנליסטים H/Hסטטיסטיקה ודוחו"ת בכלי  22/11/2011 20/12/2011 הרצליה 40     90677 
יפו -תל אביב  50     16/11/2011 31/10/2011 IPC 90678 בזק-לקוחות שרות לטכנאי 
BSEDרשתות  -בזק  01/01/2012 05/01/2012 באר שבע 40     91278 
יפו -תל אביב  80     30/11/2011 01/11/2011 CCNA - 91279 בזק 
יפו -תל אביב  72     22/02/2012 05/02/2012 IPCENTREX 91687 בזק-לקוחות שרות לטכנאי 
יפו -תל אביב  40    -לטכנאי ש"ל M/   B01 -ו BSEDרשתות  22/01/2012 26/01/2012   91688 
יפו -תל אביב  40    בזק -הכשרת מדריכים  14/02/2012 27/02/2012   92147 
יפו -תל אביב  72     22/02/2012 05/02/2012 IPCENTREX 92150 בזק - לקוחות שרות לטכנאי 
יפו -תל אביב  40     92151  -לטכנאי ש"ל  M/   B01 -ו BSEDרשתות  19/02/2012 23/02/2012 
 92168 בזק - האינטרנט למוקד ביתיות רשתות  BNET 26/02/2012 01/03/2012 באר שבע 40   
ומרכזיה ביתית לטכנאי שירות  BSEDרשתות  04/03/2012 08/03/2012 חיפה 40     92194 
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בזק-BSEDרשתות  27/03/2012 01/04/2012 באר שבע 88     92937 
יפו -תל אביב  40    בזק-למוקד טכני BSEDרשתות  16/04/2012 22/04/2012   92955 
יפו -תל אביב  40     24/04/2012 17/04/2012 IPCENTREX 92956 בזק-לקוחות שרות לטכנאי 
יפו -תל אביב  40     29/03/2012 20/03/2012 IPCENTREX 92957 בזק-לקוחות שרות לטכנאי 
יפו -תל אביב  40    בזק-למוקד טכני BSEDרשתות  20/03/2012 26/03/2012   92958 
ומרכזיה ביתית לטכנאי שירות  BSEDרשתות  01/04/2012 05/04/2012 חיפה 40     92995 
 93065 בזק-הטכני למוקד רשתות  BNET 11/03/2012 15/03/2012 חיפה 40   
יפו -תל אביב  40    -הכשרת מדריכים להדרכת מיומנויות בסיסיות 14/02/2012 27/02/2012   93103 
יפו -תל אביב  41 הקורס מיועד עבור טכנאי שרות לקוחות  בזק-לטכנאי ש"ל M/   B01-ו BSEDרשתות  09/05/2012 15/05/2012   93296 
בזק-תמיכה בשירותי אינטרנט מתקדמים 13/05/2012 22/05/2012 חיפה 64     93332 
כנימוקד ט   94116 בזק-האינטרנט למוקד ביתיות רשתות BNET 24/07/2012 31/07/2012 חיפה 40 
 94219 בזק-האינטרנט למוקד ביתיות רשתות  BNET 15/07/2012 19/07/2012 באר שבע 40   
בזק-רשתות ביתיות למוקד האינטרנט 09/09/2012 13/09/2012 קרית שמונה 40     95150 
יפו -תל אביב  40     13/11/2012 09/10/2012 LAN 95549 בזק-מורחב 
בזק-רשתות ביתיות למוקד האינטרנט 21/10/2012 25/10/2012 חיפה 40     96029 
יפו -תל אביב  40    בזק-לטכנאי שרות לקוחות BSEDרשתות  18/11/2012 22/11/2012   96096 
יפו -תל אביב  41    בזק-ת לקוחותלטכנאי שרו BSEDרשתות  31/10/2012 06/11/2012   96097 
יפו -תל אביב  40    בזק-למוקד טכני BSEDרשתות  04/11/2012 08/11/2012   96106 
 96430 בזק-הטכני למוקד רשתות  BNET 19/11/2012 25/11/2012 חיפה 40 מוקד טכני 
יפו -תל אביב  77    בזק-תכנית פיתוח וטיפוח כישרונות מקצועיים 20/11/2012 23/05/2013   96584 
יפו -תל אביב  40    בזק-למוקד אבחון ותמיכה BSEDרשתות  02/12/2012 09/12/2012   96641 
בזק-למוקד טכני BSEDרשתות  15/01/2013 21/01/2013 באר שבע 40     96685 
 96760 בזק- האינטרנט למוקד ביתיות רשתות  BNET 06/01/2013 10/01/2013 חיפה 40   
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יפו -תל אביב  64    בזק-תמיכה בשירותי אינטרנט מתקדמים 30/12/2012 09/01/2013   96961 
 97124 בזק -MOSS 2007 21/01/2013 27/02/2013 רמת גן 40   
בזק -לטכנאי שירות לקוחות BSEDרשתות  21/04/2013 25/04/2013 חיפה 40     97605 
בזק-למוקד טכני BSEDרשתות  03/03/2013 07/03/2013 באר שבע 40     97865 
לנציגי שירות לקוחות  -רשתות למוקד הטכני 12/03/2013 18/03/2013 קרית שמונה 40     97892 
 98138  מוקד-האינטרנט למוקד ביתיות רשתות-BNET 07/04/2013 11/04/2013 באר שבע 40   
בזק-הסבה לטלפוניה לנציג שירות מסחרי 08/05/2013 22/05/2013 חיפה 64     98836 
 99233 בזק- הטכני למוקד רשתות  BNET 06/06/2013 13/06/2013 חיפה 40   
 99295 מיומנויות בסיסיות לנציג שרות הסבה  16/06/2013 04/07/2013 באר שבע 88   
בזק-למוקד טכני באר שבע BSEDרשתות  25/06/2013 01/07/2013 באר שבע 40     99296 
יפו -תל אביב  40    בזק-למוקד הטכני BSEDרשתות  16/06/2013 20/06/2013   99297 
בזק-הסבה לאינטרנט מוקד טכני 14/08/2013 01/09/2013 באר שבע 88     99751 
יפו -תל אביב  48    בזק -הסבת טכנאי עסקי מפס רחב לסימטרי 19/05/2014 27/05/2014   103733 
יפו -תל אביב  80    בזק -תכנית לפיתוח וטיפוח כישרונות מקצועיים 16/07/2014 19/01/2015   104229 
יפו -תל אביב  64    בזק -חשמלאי מסוייג 12/01/2015 29/01/2015   106428 
יפו -תל אביב  40    קורס יישום-a1dPonewoP2013-בזק 09/03/2015 13/04/2015   107024 
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דואר ישראל -ציבורי גוף   סמל  2373 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

2007אוטוקרד  19/04/2009 30/04/2009 בני ברק 42     75728 
 75793 הכשרת שליחים 18/01/2009 22/02/2009 יהוד 40   
סניפים גזברים וספקים 29/01/2009 19/03/2009 קרית מלאכי 40     75794 
 75795 פקידי אשנב כל 22/03/2009 31/05/2009 קרית מלאכי 40   
3מחזור  -ניהול קמעונאי  19/05/2009 18/08/2009 רמת אפעל 70     75797 
יפו -תל אביב  40     75798 העצמה אישית ותפקידים 11/12/2008 05/02/2009 
 75799 דוורים 15/12/2008 12/01/2009 יהוד 40   
 75800 דוורים 26/01/2009 23/02/2009 יהוד 40   
 75801 דוורים 02/03/2009 30/03/2009 קרית מלאכי 40   
 75803 הכשרת שליחים 10/05/2009 14/06/2009 יהוד 40   
 75804 ניהל שירותי הדואר 24/05/2010 29/11/2010 רמת אפעל 203   
 75805 שרות ומכירות 21/04/2009 25/05/2009 יהוד 40   
 75806 שרות ומכירות 25/05/2010 22/06/2010 קרית מלאכי 40   
 75807 שרות ומכירות 29/06/2009 27/07/2009 חיפה 40   
 75808 שרות ומכירות 30/08/2009 30/09/2009 חיפה 40   
 75809 שרות ומכירות למוקדני שה'מ 15/03/2009 03/05/2009 יהוד 40   
 75810 שרות ומכירות למוקדני שה'מ 18/03/2009 07/05/2009 יהוד 40   
 75811 קורס מתקדם למנהלי מכירות ומנהלי לקוח 25/03/2009 23/12/2009 מעלה החמישה 40   
 77018 רישום מקרקעין 15/07/2009 31/08/2009 ירושלים 50   
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דואר ישראל-פקיד אשנב כל 12/10/2009 29/11/2009 חיפה 64     77019 
 77020 פקיד אשנב כל 09/11/2009 30/12/2009 חיפה 64   
ב כלפקידי אשנ 22/10/2009 10/12/2009 יהוד 64     77073 
 77074 שרות ומכירות 02/09/2009 30/09/2009 חיפה 40   
 77075 דוורים 13/10/2009 10/11/2009 יהוד 40   
 77076 דוורים 16/08/2009 20/08/2009 ירושלים 40   
 77077 ניהול שירותי הדוארי 19/10/2009 22/03/2010 רמת אפעל 216   
 77318 שירות ומכירות 25/08/2009 29/09/2009 ירושלים 40   
 78618 ניהול השרות הדואר 19/10/2009 22/03/2010 רמת אפעל 216   
דואר ישראל -  8מחזור  -ניהול שרות הדואר  12/10/2009 01/03/2010 רמת אפעל 203     78743 
דואר ישראל-המנהל כמאמן    01/12/2009 09/03/2010 קרית מלאכי 75     78755 
דואר ישראל   -פקידי אשנב כל            12/11/2009 04/01/2010 ירושלים 40     79115 
 79474 קורס דוורים          משרד הדואר 15/12/2009 12/01/2010 ירושלים 40   
דואר ישראל  -תכנית אשנב כל  02/12/2009 06/01/2010 חיפה 64     79982 
פיים         דוארגזברים וספקים סני 01/02/2010 22/03/2010 יהוד 64     80437 
 80440 פקידי אשנב כל                דואר 07/01/2010 25/02/2010 קרית מלאכי 64   
דואר      4מחזור  -ניהול קימעונאי 03/01/2010 18/04/2010 רמת אפעל 112     80442 
 80649 פקידי אשנב כל             דואר ישראל 29/04/2010 27/06/2010 יהוד 60   
דואר ישראל-גיזברים וספקים סניפיים  13/04/2010 17/06/2010 קרית מלאכי 60     80650 
 80653 דוורים                דואר 27/04/2010 15/06/2010 יהוד 40   
דואר-דוורים  08/03/2010 15/04/2010 קרית מלאכי 40     80655 
דואר                              דוורים          07/12/2010 04/01/2011 ירושלים 40     80656 
 80657 פניות הציבור                                 דואר 20/01/2010 30/03/2010 רמת אפעל 53   

184מתוך  90עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
השתלמות )למעט עובדי הוראה( הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
דואר             8מחזור  -ניהול שירות הדואר  12/10/2009 22/03/2010 רמת אפעל 203     80658 
 80661 שירות ומכירות                           דואר 02/02/2010 24/03/2010 ירושלים 40   
 80662 שירות ומכירות                    דואר 06/04/2010 10/05/2010 יהוד 40   
 80663 שרות ומכירות             דואר 16/06/2010 13/07/2010 יהוד 40   
דואר        9מחזור  -ניהול שרות הדואר  03/05/2010 25/10/2010 רמת אפעל 203     80664 
דואר                  -יעדים אימון קבוצתי להשגת 16/02/2010 29/06/2010 יד השמונה 40     80667 
 82228 כתיבה ועריכת מכתבים מחזור א'       דואר  23/05/2010 04/08/2010 ירושלים 40   
 82242 כתיבה מינהלית מחזור ב'             דואר ישראל 27/05/2010 03/08/2010 ירושלים 40   
ים              דואר ישראלקורס מדריכ 05/05/2010 03/08/2010 יד השמונה 104     82274 
 82810 פקידי אשנב כל                           דואר 30/06/2010 18/08/2010 חיפה 60   
 83043 גיזברים וספקים                  דואר 02/09/2010 24/10/2010 חיפה 60   
דואר       הכשרת בקרי כספים          03/10/2010 28/11/2010 יד השמונה 60     83922 
 84249 קורס דוורים                                            דואר 05/10/2010 02/11/2010 יהוד 40   
 84250 קורס נהגים                                         דואר 04/10/2010 10/11/2010 יהוד 40   
ב כל                                       דוארפקיד אשנ 21/10/2010 05/12/2010 ירושלים 64     84679 
 84680 ניהול קמעונאי בסביבה משתנה            דואר 09/12/2010 10/03/2011 רמת גן 112   
 84805 אימון מנהלים קבוצתי להשגת יעדים         דואר 05/10/2010 01/02/2011 קרית מלאכי 65   
 84806 תוכנית אימון למנהלי מכירות                 דואר 24/10/2010 04/01/2011 יד השמונה 50   
 84807 העצמת נשים                          דואר 21/11/2010 09/01/2011 יד השמונה 48   
כרמל-דאלית אל 48     84808 העצמת נשים                                       דואר 16/01/2011 06/03/2011 
 85025 קורס דוורים                   דואר 27/10/2010 01/12/2010 חיפה 40   
 85236 פניות ציבור                           דואר 08/11/2010 03/01/2011 רמת גן 80   
 85868 ניהול קימעונאי בסביבה משתנה           דואר 09/12/2010 10/03/2011 אפעל 112   

184מתוך  91עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 86035 דוורים                                               דואר 12/01/2011 09/02/2011 חיפה 40   
 86036 דוורים                                           דואר 02/03/2010 30/03/2010 חיפה 40   
 86154                         10ניהול שירות הדואר מחזור  03/01/2011 27/06/2011 רמת אפעל 203   
 86309 נהגים לעובדי דואר 06/01/2011 09/02/2011 יהוד 45   
שב)בן שמן (מו 50     86310 אימון קבוצתי למנהלי לקוח                               10/01/2011 15/03/2011 
מחזורג'                          דואר -העצמת נשים  23/03/2011 18/05/2011 נתניה 56     86311 
דואר     קורס דוורים                                   12/01/2011 09/02/2011 חיפה 40     86315 
דואר ישראל-תהליכי עבודה בבנק הדואר 06/03/2011 10/04/2011 ירושלים 40     86550 
דואר ישראל-קהילה לומדת 28/03/2011 24/10/2011 רמת אפעל 60     87666 
דואר ישראל -אימון קבוצתי להשגת יעדים 27/03/2011 30/05/2011 לוד 60     87697 
דואר ישראל -נהגים  08/05/2011 13/06/2011 יהוד 48     88062 
דואר ישראל-אשנב כל 19/05/2011 17/07/2011 קרית מלאכי 60     88064 
דואר ישראל -שירות ומכירות  04/05/2011 29/05/2011 ירושלים 40     88065 
דואר ישראל-גזברים 18/05/2011 18/07/2011 יהוד 60     88066 
דואר ישראל-שליחים 05/05/2011 29/05/2011 יהוד 40     88067 
דואר ישראל-תהליכי עבודה בבנק הדואר 17/05/2011 28/06/2011 ירושלים 42     88069 
דואר ישראל-שירות ומכירות לפקידי אשנב 02/05/2011 30/05/2011 חיפה 40     88072 
אלדואר ישר-מיומנויות שירות וניהול לעובדים 10/07/2011 18/09/2011 רמת אפעל 96     89037 
דואר ישראל-שירות ומכירות לפקידי אשנב 29/08/2011 26/09/2011 חיפה 40     89067 
דואר ישראל -תהליכי עבודה בבנק הדואר  06/09/2011 10/10/2011 ירושלים 48     89573 
דואר ישראל -שירות ומכירות  29/08/2011 26/09/2011 יהוד 40     89575 
דואר ישראל -אשנב 02/11/2011 30/11/2011 יהוד 64     89912 
דואר ישראל -אשנב   03/11/2011 22/12/2011 קרית מלאכי 64     89913 

184מתוך  92עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139ם מספר אלפון קורסי   
דואר ישראל -מוקדניות  06/11/2011 04/12/2011 יהוד 40     89914 
דואר -אימון מנהלים קבוצתי להשגת יעדים 07/11/2011 31/01/2012 קרית מלאכי 80     90073 
דואר ישראל-נהגים 17/11/2011 13/12/2011 רמת אפעל 40     91196 
ואר ישראלד-דוורים 16/11/2011 14/12/2011 חיפה 40     91197 
דואר ישראל-דוורים 25/10/2011 22/11/2011 יהוד 40     91199 
דואר ישראל-מיומנויות שירות וניהול לעובדים 05/01/2012 01/03/2012 רמת אפעל 72     91223 
דואר ישראל -תהליכי עבודה בבנק הדואר  14/11/2011 27/12/2011 ירושלים 45     91276 
דואר ישראל-קורס הכשרת מוקדניות 01/01/2012 29/01/2012 יהוד 40     91366 
דואר ישראל-קורס הכשרת אשנבאים 19/01/2012 11/03/2012 קרית מלאכי 64     91367 
דואר ישראל-קורס הכשרת אשנבאים 01/02/2012 25/03/2012 יהוד 60     91368 
דואר ישראל-הדוארקורס תהליכי עבודה בבנק  17/01/2012 20/02/2012 יד השמונה 45     91370 
דואר ישראל-קורס הכשרת מוקדניות 05/02/2012 04/03/2012 יהוד 40     91371 
דואר ישראל-קורס תהליכי עבודה בבנק הדואר 28/02/2012 03/04/2012 יד השמונה 46     91372 
דואר ישראל-דוורים 12/01/2012 06/02/2012 קרית מלאכי 40     91499 
 92107 דואר ישראל 07/02/2012 08/05/2012 כרם מהר"ל 65   
דואר ישראל -דוורים  14/02/2012 13/03/2012 יהוד 40     92141 
דואר ישראל-נהגים 02/02/2012 11/03/2012 רמת אפעל 40     92199 
דואר ישראל -דוורים 14/02/2012 13/03/2012 יהוד 40     92200 
דואר ישראל-מנויות שירות וניהול לעובדיםמיו 16/04/2012 11/06/2012 רמת אפעל 72     92827 
דואר ישראל-פקידי אשנב כל  02/04/2012 03/06/2012 חיפה 64     92988 
דואר ישראל-שליחים 06/05/2012 24/06/2012 יהוד 40     93168 
דואר ישראל-הכשרת מדריכים לחזון וקוד אתי 15/02/2012 07/06/2012 רבדים 56     93225 
דיהו 40    דואר ישראל-דוורים 10/05/2012 06/06/2012   93339 

184מתוך  93עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
דואר ישראל-קורס שירות ומכירות 04/06/2012 02/07/2012 ירושלים 40     93745 
 93874 שירות ומכירות לנציגי שירות ומכירות באשנב  04/06/2012 03/07/2012 חיפה 40   
יפו -תל אביב  64    דואר -העצמה אישית ותפקידית)העצמת נשים( 14/06/2012 01/08/2012   93913 
יפו -תל אביב  112 הקורס מיועד לאנשי מכירות בלבד  דואר ישראל-סחר בינלאומי 10/06/2012 21/06/2012   94006 
דואר ישראל-נהגים 01/05/2012 05/06/2012 יהוד 40     94184 
דואר ישראל-פקידי אשנב כל 04/11/2012 26/12/2012 חיפה 60     95124 
דואר ישראל-הכשרת פקידי אשנב כל 10/10/2012 05/12/2012 יהוד 64     95301 
דואר ישראל-הכשרת שליחים 21/10/2012 25/11/2012 יהוד 48     95302 
דואר ישראל-הכשרת פקידי אשנב כל 18/10/2012 06/12/2012 קרית מלאכי 64     95304 
דואר ישראל-תהליכי עבודה בבנק הדואר 15/10/2012 26/11/2012 ירושלים 48     95305 
ואר ישראלד-גזברים וספקים סניפיים 05/11/2012 31/12/2012 חיפה 60     95496 
דואר ישראל-ניהול השירות הדוארי 11/10/2012 18/03/2013 רמת אפעל 210     95774 
דואר ישראל-אימון למנהלי מטה מרחב צפון 24/10/2012 26/12/2012 כרם מהר"ל 51     95776 
דואר ישראל-נציגי שירות של דואר ישראל 16/10/2012 13/11/2012 יהוד 40     95975 
הודי 40    דואר ישראל-נהגים 22/10/2012 05/12/2012   95976 
דואר ישראל-שירות ומכירות 20/11/2012 18/12/2012 יהוד 40     96625 
דואר ישראל -פניות ציבור 27/11/2012 07/01/2013 רמת אפעל 56     96639 
דואר ישראל-העצמת נשים 31/10/2012 20/12/2012 רבדים 56     96658 
כפר נוער)בן שמן ( 77    דואר ישראל-אימון קבוצתי למנהלים  05/11/2012 07/01/2013   96661 
דואר -אימון מנהלים קבוצתי להשגת יעדים 27/11/2012 12/02/2013 רמת אפעל 56     96668 
דואר ישראל -דוורים 09/01/2012 06/02/2013 חיפה 40     96671 
חברת דואר ישראל -שנב כל הכשרת פקידי א 17/12/2012 11/02/2013 יהוד 60     96675 
חברת דואר ישראל -הכשרת פקידי אשנב כל  19/12/2012 07/02/2013 קרית מלאכי 60     96676 

184מתוך  94עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוראה( הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
חברת דואר  -תהליכי עבודה בבנק הדואר  04/02/2013 18/03/2013 ירושלים 45     96678 
דואר ישראל-שירות ומכירות 25/12/2012 20/01/2013 חיפה 40     96761 
דואר ישראל-פקידי אשנב כל 21/01/2013 07/04/2013 חיפה 72     96943 
דואר ישראל-דוורים 16/01/2013 06/02/2013 חיפה 40     96950 
 97194  -4מחזור -מיומנויות שירות וניהול לעובדים 17/01/2013 10/03/2013 רמת אפעל 68   
דואר ישראל-נהגים 04/02/2013 11/04/2013 יהוד 56     97402 
דואר ישראל -הכשרת פקידי אשנב כל 19/02/2013 30/04/2013 יהוד 60     97565 
דואר ישראל -הכשרת פקידי אשנב כל  12/02/2013 25/04/2013 קרית מלאכי 60     97566 
דואר ישראל -חיפה -קורס דוורים 10/04/2013 08/05/2013 חיפה 40     97618 
דואר ישראל-דוורים 08/04/2013 09/04/2013 קרית מלאכי 40     98295 
ישראלדואר -פקידי אשנב כל 06/05/2013 23/06/2013 חיפה 60     98499 
דואר ישראל-קורס דוורים 13/05/2013 11/06/2013 יהוד 40     98912 
דואר ישראל -גזברים 29/05/2013 18/07/2013 ירושלים 60     99046 
דואר ישראל-גזברים 11/06/2013 31/07/2013 יהוד 60     99048 
דואר ישראל-שירות ומכירות  05/06/2013 03/07/2013 ירושלים 40     99235 
דואר ישראל -הכשרת צוות מוקדים 29/09/2013 03/11/2013 יהוד 42     100236 
דואר ישראל -פקידי אשנב כל 03/10/2013 21/11/2013 חיפה 60     100237 
דואר ישראל-גזברים וספקים סניפיים  11/11/2013 30/12/2013 חיפה 60     100239 
דואר ישראל-12מחזור  -ל השירות הדוארי ניהו 01/10/2013 24/03/2014 רמת אפעל 210     100411 
-5מחזור  -מיומנויות שירות וניהול לעובדים  31/10/2013 24/12/2013 רמת אפעל 68     100414 
דואר ישראל-נהגים 24/10/2013 05/12/2013 רמת אפעל 48     100859 
דואר ישראל-קורס שירות ומכירות 12/11/2013 09/12/2013 יהוד 40     101050 
דואר ישראל-הכשרת צוות מוקדי שליחים 24/11/2013 29/12/2013 יהוד 42     101293 

184מתוך  95עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
יפו -תל אביב  63    דואר ישראל -העצמת נשים מחזור ב' 06/11/2013 13/01/2014   101411 
דואר  -קורס מתקדם מנהלי שיווק ומכירות 07/11/2013 25/12/2013 מודיעין 42     101412 
דואר ישראל -אימון קבוצתי למנהלים  24/12/2013 18/02/2014 קדומים 65     101686 
דואר ישראל -הנחיית קבוצות  02/01/2014 01/05/2014 רבדים 96     101729 
דואר ישראל -קורס שירות ומכירות לנציגי אשנב  26/12/2013 23/01/2014 חיפה 40     101732 
דואר ישראל -הכשרת פקידי אשנב  18/02/2014 08/04/2014 קרית מלאכי 48     102209 
דואר ישראל -הכשרת שליחים  02/02/2014 09/03/2014 יהוד 42     102210 
דואר ישראל -קורס גזברים  03/03/2014 23/04/2014 חיפה 49     102350 
 103404  -קורס הכשרת מנהלי יחידות שירות לקוחות  12/05/2014 02/12/2014 יהוד 50   
דואר ישראל -אימון מנהלים להשגת יעדים  01/05/2014 17/07/2014 כרם מהר"ל 56     103405 
ליםירוש 42     103555  -2014אימון מנהלים למנהלי דוורים ירושלים  13/05/2014 07/07/2014 
דואר ישראל -פקידי אשנב כל 19/10/2014 20/11/2014 חיפה 49     104980 
דואר ישראל -פקידי אשנב כל 19/11/2014 25/12/2014 חיפה 49     104981 
ואר ישראלד -שירות ומכירות 01/12/2014 28/12/2014 חיפה 40     104984 
דואר ישראל -קורס גזברים 03/11/2014 29/12/2014 יהוד 48     105375 
דואר ישראל -קורס מתקדם לאחמ"שים 03/11/2014 08/12/2014 ירושלים 40     105408 
אימון מנהלים קבוצתי להשגת  -דואר ישראל 26/01/2015 30/03/2015 בן שמן (מושב) 65     106682 

184ך מתו 96עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
האוניברסיטה העברית -גוף ציבורי   סמל  2382 שם  
קורסשם  תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   סמל קורס 

 81119 העצמה אישית              אונ' העברית 02/03/2010 01/06/2010 ירושלים 40   
 81121 העצמה אישית                   אונ'  העברית 03/03/2010 12/05/2010 ירושלים 40   
יתהעבר 'אוניב                          FLASH 29/04/2010 31/05/2010 ירושלים 40     82066 
 82067 העברית 'אונ     PAINTSHOP PRO 29/04/2010 31/05/2010 ירושלים 40   
 82069 תחזוקת אתרים                 אונ' העברית 17/06/2010 29/07/2010 ירושלים 52   
 85251 עתודה ניהולית                             אונ' עברית  12/12/2010 24/07/2011 ירושלים 210   
יחידת ההדרכה -מזכירות הוראה ותלמידים 09/03/2011 27/07/2011 ירושלים 72     87593 
האוניברסיטה העברית-מתאמי מחשוב 19/05/2011 07/07/2011 ירושלים 46     88218 
האוניברסיטה העברית-כתיבה מנהלית 05/05/2011 30/06/2011 ירושלים 40     88226 
האוניברסיטה-שיווק דיגיטלי ברשתות חברתיות 18/12/2011 26/02/2012 ירושלים 40     91336 
האוניברסיטה -שיפור מיומנויות באופיס 22/01/2012 25/03/2012 ירושלים 40     91677 
האוניברסיטה העברית-בניית אתרים באינטרנט 24/01/2012 24/04/2012 ירושלים 52     91680 
האוניברסיטה העברית-טושופפו 24/01/2012 17/04/2012 ירושלים 48     91681 
האוניברסיטה העברית-עריכה לשונית 01/02/2012 28/03/2012 ירושלים 40     91682 
האוניברסיטה -מתקדמים -אנגלית שפה זרה 15/02/2012 27/06/2012 ירושלים 60     91865 
האוניברסיטה -מתחילים -אנגלית שפה זרה 13/02/2012 04/06/2012 ירושלים 60     91866 
האוניברסיטה העברית-דרופל 03/05/2012 14/06/2012 ירושלים 49     92825 
 92826 העברית האוניברסיטה-ACCESS 2007 03/05/2012 19/07/2012 ירושלים 44   
-2008קורס ניהול תשתיות מיקרוסופט  12/06/2012 08/01/2013 ירושלים 126     93826 

184מתוך  97עמוד    



 01/03/2016 אריך:ת  משרד החינוך 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 97191  -קורס נהול והפקה לוגיסטית של אירועים 07/01/2013 18/03/2013 ירושלים 40   
האוניברסיטה  -הפקת אירועים אוניברסיטאיים 09/01/2013 13/03/2013 ירושלים 40     97192 
 97193 התמודדות עם מצבי מצוקה ולחץ בקרב  16/01/2013 20/03/2013 ירושלים 40   
 97360  -רמת מתקדמים -1אנגלית שפה זרה קבוצה  04/02/2013 17/06/2013 ירושלים 60   
-רמת מתחילים-2בוצה אנגלית שפה זרה ק 06/02/2013 12/06/2013 ירושלים 60     97362 
האוניברסיטה-שיווק דיגיטלי ברשתות חברתיות 06/03/2013 05/06/2013 ירושלים 40     97867 
האוניברסיטה -2010שיפור מיומנויות אופיס  07/03/2013 22/05/2013 ירושלים 40     97868 
האוניברסיטה העברית-אקסס 04/04/2013 27/06/2013 ירושלים 48     97870 
-כרם-, קמפוס עין2010שיפור מיומנויות אופיס  09/04/2013 02/07/2013 ירושלים 40     97871 
האוניברסיטה העברית-בניית אתרים באינטרנט 09/04/2013 30/07/2013 ירושלים 52     97872 
האוניברסיטה העברית-קורס פוטושופ 22/04/2013 15/07/2013 ירושלים 48     98287 
-קורס מזכירויות לענייני הוראה ותלמידים 18/04/2013 18/07/2013 ירושלים 56     98288 
האוניברסיטה -קורס מזכירות ומנהלות לשכה 18/04/2013 11/07/2013 ירושלים 52     98292 
האוניברסיטה העברית-חשבים 05/05/2013 07/07/2013 ירושלים 40     98293 
האוניברסיטה העברית-לקהילה ונוער הרשות 02/05/2013 13/06/2013 ירושלים 40     98294 
 101868 הכרת התרבות הערבית וניהול שיחה בסיסית  31/12/2013 08/04/2014 ירושלים 60   
 101869  -שיווק דיגיטלי ברשתות חברתיות  12/01/2014 30/03/2014 ירושלים 40   
 102021  -לים קורס אנגלית שפה זרה מתחי 20/01/2014 02/06/2014 ירושלים 60   
 102022  -קורס אנגלית שפה זרה מתקדמים  22/01/2014 07/05/2014 ירושלים 60   
 102024  - 2010קורס מיומנויות בסיסיות באופיס  06/02/2014 10/04/2014 ירושלים 40   
 102361  -ניהול כספים ותקציב במגזר הציבורי  09/02/2014 27/04/2014 ירושלים 40   
ושליםיר 40     102456 התמודדות עם מצבי מצוקה ולחץ בקרב  25/02/2014 20/05/2014 
האוניברסיטה העברית -קורס פוטושופ  26/02/2014 21/05/2014 ירושלים 48     102457 
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האוניברסיטה העברית - /0Iשיטת קטלוג  23/03/2014 15/06/2014 ירושלים 40     102767 
 103226  - 2010מיומנויות מתקדמות באופיס  24/04/2014 24/07/2014 ירושלים 40   
האוניברסיטה -דום אורח חיים בריא בעבודהקי 26/05/2014 28/07/2014 ירושלים 40     103489 
האוניברסיטת -קידום אורח חיים בריא בעבודה 26/05/2014 28/07/2014 ירושלים 40     103596 
האוניברסיטה -קידום אורח חיים בריא בעבודה 19/01/2015 23/03/2015 ירושלים 40     106438 
מתקדמים 2010אקסל  -רסיטה העבריתהאוניב 25/01/2015 29/03/2015 ירושלים 40     106499 
מיומנויות בסיסיות  -האוניברסיטה העברית 26/01/2015 30/03/2015 רחובות 40     106514 
מיומנויות בסיסיות  -האוניברסיטה העברית 26/01/2015 14/04/2015 ירושלים 40     106515 
מתחילים 2010אקסל  -האוניברסיטה העברית 28/01/2015 01/04/2015 ירושלים 40     106516 
מיומנויות בסיסיות  -האוניברסיטה העברית 26/01/2015 30/03/2015 רחובות 40     106517 
1כיתה -אנגלית שפה זרה-האוניברסיטה העברית 16/02/2015 29/06/2015 ירושלים 60     106843 
2כיתה -ה זרהאנגלית שפ-האוניברסיטה העברית 18/02/2015 08/07/2015 ירושלים 60     106844 
פיתוח ההון האנושי  -האוניברסיטה העברית 15/03/2015 07/07/2015 ירושלים 56     107252 
התמודדות עם מצבי  -האוניברסיטה העברית 23/03/2015 15/06/2015 ירושלים 40     107287 
קיימות ואיכות  -האוניברסיטה העברית 24/03/2015 02/06/2015 ירושלים 40     107291 
מיומנויות מתקדמות  -האוניברסיטה העברית 27/04/2015 20/07/2015 ירושלים 40     107292 
מדעי המוח -האוניברסיטה העברית 19/04/2015 12/07/2015 רחובות 40     107293 
קידום אורח חיים בריא -האוניברסיטה העברית 27/04/2015 06/07/2015 רחובות 40     107609 
בניית אתרים  -האוניברסיטה העברית 28/04/2015 28/07/2015 ירושלים 52     107646 
פוטושופ -האוניברסיטה העברית 30/04/2015 23/07/2015 ירושלים 48     107647 
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המוסד לביטוח לאומי -גוף ציבורי   סמל  2489 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 81477 הסמכה פקידי תביעות נכות     ביטוח לאומי 03/03/2010 09/06/2010 מעלה החמישה 63   
יפו -יב תל אב 60     82179 קורס הסמכה בשיקום             בחטוח לאומי 05/05/2010 13/09/2010 
 82514 הסמכת פקידי דלפק קדמי         ביטוח לאומי 24/05/2010 13/07/2010 מעלה החמישה 153   
יפו -תל אביב  40     83049 קורס הסמכהת עובד חדש פקידי דלפק קדמי  05/07/2010 21/07/2010 
המוסד -הסמכת פקידי תביעות בדמי פגיעה 15/09/2010 25/01/2011 ירושלים 61     84246 
יפו -תל אביב  49     84441 מתאמות יעוץ לקשיש               ביטוח לאומי 04/10/2010 21/12/2010 
המוסד לביטוח -פקידי תביעות בהבטחת הכנסה 14/10/2010 17/02/2011 רמת גן 57     84684 
 84703 פיתוח ו עצוב הרפרנטים בגמלאות     ביטוח  19/10/2010 09/01/2011 יד השמונה 81   
 84990 חקירה ותשאול                   ביטוח לאומי 24/10/2010 02/11/2010 פתח תקווה 56   
 84991 קורס עיקוב                     ביטוח לאומי 14/11/2010 17/11/2010 פתח תקווה 40   
יפו -תל אביב  49     84993 מתאמות יעוץ לקשיש                 ביטוח לאומי 04/11/2010 21/12/2010 
 84995 פיתוחעיצוב הרפרנטים בגמלאות           ביטוח  19/10/2010 01/01/2011 יד השמונה 81   
יפו -תל אביב  95    ביטוח   הסמכת פקידי דלפק קדמי              10/11/2010 27/12/2010   85235 
 85255 תוכנית פיתוח מנהלים                   ביטוח לאומי 01/11/2010 23/02/2011 אשקלון 75   
יפו -תל אביב  60     85862 פיתוח מיומנויות ניהול                     ביטוח  07/12/2010 31/03/2011 
יפו -תל אביב  40    ת ידע                      ביטוח לאומיהעצמת והעמק 15/12/2010 09/03/2011   86093 
 86273 מסלול הכשרה גל/ש מחזור י/                  ביטוח  03/01/2011 04/01/2011 נווה אילן 40   
 86285  2011-הכשרה לממונותשל נושא מימד האישה 12/01/2011 24/02/2011 מעלה החמישה 70   
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח -קורס הסמכה גביה ממעסיקים 25/01/2011 09/03/2011   86378 
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המוסד לביטוח הלאומי-קורס לעובד חדש 19/01/2011 03/03/2011 מעלה החמישה 40     86537 
יפו -תל אביב  41    המוסד לביטוח לאומי -קורס עובד חדש 29/03/2011 05/05/2011   87716 
ביטוח לאומי-תוכנית פיתוח מנהלים 06/04/2011 06/07/2011 אשקלון 72     87722 
יפו -תל אביב  161    המוסד -הסמכה פקידי נכות כלליתקורס  04/05/2011 14/11/2011   88042 
הביטוח הלאומי-נכות מעבודה 16/05/2011 06/07/2011 ירושלים 59     88215 
ביטוח לאומי -הכשרת מזכירי ועדות רפואיות  04/07/2011 03/08/2011 ירושלים 54     88908 
יפו -תל אביב  40    לאומיהמוסד לביטוח -קורס עובד חדש 06/09/2011 26/10/2011   89241 
יפו -תל אביב  42     89569 ניהול ממשקים לקבוצת מנהלות מחלקות  06/09/2011 15/12/2011 
יפו -תל אביב  88    המוסד לביטוח לאומי-קורס דלפק קדמי 05/09/2011 07/12/2011   89665 
המוסד לביטוח לאומי-תוכנית פיתוח מנהלים 14/09/2011 12/12/2011 רמלה 68     89883 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח לאומי-קורס עובד חדש 06/09/2011 04/10/2011   89905 
ביטוח -קורס להסמכת פ"ת לנכות מעבודה 31/10/2011 09/01/2012 ירושלים 85     91194 
יפו -תל אביב  40    -קורס בנושא עולם העבודה לעובדי השיקום 01/11/2011 29/12/2011   91258 
ונהיד השמ 56    -קורס לפיתוח ועיצוב הרפרנטים בגמלאות 19/12/2011 26/03/2012   91260 
יפו -תל אביב  87    -ביטוח לאומי-2011קורס דלפק קדמי נובמבר  30/11/2011 20/02/2012   91344 
יפו -תל אביב  48    תחום הדרכה -ביטוח לאומי-קורס עובד חדש 02/01/2012 02/02/2012   91388 
יפו -ב תל אבי 146    ביטוח -הסמכת פקידי תביעות בנכות כללית 16/01/2012 09/07/2012   91389 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח לאומי-קורס עובד חדש 31/01/2012 01/03/2012   91690 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח לאומי-דלפק קדמי 05/03/2012 06/06/2012   92985 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח לאומי-קורס עובד חדש 21/03/2012 17/04/2012   93021 
המוסד לביטוח -קורס פיתוח מיומנויות ניהול 22/02/2012 26/06/2012 נצרת עילית 60     93043 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח -קורס הסמכה גביה ממעסיקים 21/05/2012 26/07/2012   93567 
תחום -פיתוח צוות המנהלי בתחום גמלאות 28/05/2012 10/09/2012 ירושלים 48     93618 
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יפו -תל אביב  40    מוסד לביטוח לאומי-קורס עובד חדש 13/06/2012 18/07/2012   93727 
 93930 פיתוח צוות הנהלה ומיומניות ניהול בסניף  20/06/2012 04/11/2012 עפולה 40   
-למנהלי מחלקות בסניף נהריה-פיתוח מנהלים 04/07/2012 31/10/2012 נהריה 60     94120 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח -כת נציגי שירות אוקטוברהסמ 10/10/2012 13/01/2013   95582 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח לאומי-הסמכת עובד חדש  17/10/2012 12/12/2012   95589 
המוסד לביטוח -פיתוח מנהלי מחלקות בצפון 14/10/2012 19/12/2012 חיפה 40     95595 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח לאומי-ות במרכז מנהלי מחלק 17/10/2012 03/01/2013   95804 
יפו -תל אביב  63    המוסד - 2012קורס רפואי לעובדי שיקום  05/11/2012 16/01/2013   96190 
-הסמכה מזכירי ישיבות ועדות רפואיות נ"ע  19/11/2012 09/01/2013 מעלה החמישה 50     96432 
הרפרנטים בגמלאות במשרד  פיתוח ועיצוב 20/11/2012 26/02/2013 נווה אילן 70     96593 
חוקים–יחידת לימוד ראשונה-הסמכה בחקירות 30/10/2012 07/11/2012 מעלה החמישה 40     96637 
-תשאול–יחידת לימוד שנייה-הסמכה בחקירות 02/12/2012 06/12/2012 מעלה החמישה 47     96638 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח -יעות בניידותהסמכת פקדי תב 07/11/2012 06/05/2013   96672 
 97236 תכנית לפיתוח מנהלים ופתוח צוות למנהלי  23/01/2013 25/05/2013 חיפה 45   
מוסד  -הסמכת פקידי תביעות בנושא סיעוד 11/02/2013 24/06/2013 נתניה 65     97573 
יפו -תל אביב  40    ומיהמוסד לביטוח לא -עובד חדש 11/02/2013 13/03/2013   97602 
המוסד  -קורס להסמכת נציג שירות מתקדם 13/02/2013 12/05/2013 אשקלון 70     97607 
בזקנה שאירים –קורס להסמכת פקידי תביעות  27/02/2013 19/05/2013 ירושלים 53     97778 
מחזור יג' בשיטת -מסלול הכשרה בגל"ש  23/01/2013 01/01/2014 ירושלים 88     98354 
ושליםיר 46    המוסד  -הסמכת פקידי תביעות לשאירים 22/05/2013 17/07/2013   98849 
יפו -תל אביב  40    המוסד לביטוח לאומי-עובד חדש 27/05/2013 24/07/2013   98910 
יפו -תל אביב  42    מנהלי מחלקות  –פיתוח והעצמת מנהלים  12/06/2013 13/11/2013   99073 
ביטוח הקורס מיועד לעובדי המוסד ל  המוסד-הסמכת בזקנה שאירים והשלמת הכנסה 12/06/2013 07/10/2013 ירושלים 127   99298 
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יפו -תל אביב  95    המוסד לביטוח לאומי-הסמכת נציגי שירות  19/06/2013 05/08/2013   99395 
המוסד לביטוח לאומי-פיתוח הדרכה למדריכים 07/11/2013 16/01/2014 ירושלים 60     100942 
ביטוח לאומי -קורס הסמכת עובד חדש  19/02/2014 19/03/2014 ירושלים 40     102412 
עלה החמישהמ 72     102476  -קורס הכשרה לממונות על מעמד האישה  02/04/2014 01/07/2014 
המוסד -מסלול הכשרה לפקידי גל"ש מחזור י"ד  04/03/2014 03/02/2015 מעלה החמישה 54     102514 
יפו -תל אביב  70    המוסד  -קורס הדרכה למדריכים בשיקום  06/03/2014 17/07/2014   102667 
המוסד  -תכנית עתודה ניהולית לניהול בכיר  10/03/2014 16/06/2014 מעלה החמישה 65     102713 
יפו -תל אביב  44    ביטוח לאומי -קורס עובד חדש  18/03/2014 30/04/2014   102765 
יפו -תל אביב  163     103222  -קורס להסמכת פקידי תביעות בנכות כללית  24/04/2014 10/12/2014 
 103305  -קורס פיתוח למנהלי תחום בכיר ביטוח וגביה  12/05/2014 28/07/2014 מעלה החמישה 100   
יפו -תל אביב  157    המוסד לביטוח לאומי -קורס הסמכה בשיקום  28/04/2014 15/12/2014   103307 
 103358 קורס מזכירי ישיבה ועדות רפואיות נכות כללית 07/05/2014 15/09/2014 נווה אילן 53   
המוסד לביטוח  -עתודה ניהולית לדרג ביניים  12/05/2014 30/06/2014 רמת אפעל 56     103383 
יפו -תל אביב  40    המוסד  -הסמכת עובד חדש ברוח חזון המוסד  12/05/2014 17/06/2014   103534 
יפו -תל אביב  42    המוסד לביטוח לאומי -חדשות בזקנה  29/05/2014 30/09/2014   103563 
 103750  -הכשרת עובדים להסמכה בהבטחת הכנסה 28/05/2014 21/10/2014 נתניה 60 הקורס מיועד לעובדי המוסד לביטוח  
 104064  -הסמכת פקידי תביעות בנושא דמי פגיעה 02/07/2014 16/03/2015 ירושלים 135   
יפו -תל אביב  67    המוסד -ייה ממעסיקיםקורס הסמכה לפקידי גב 03/09/2014 12/11/2014   104497 
 104566  -הסמכת פקידי תביעות בנושא דמי פגיעה 02/07/2014 25/02/2015 ירושלים 150   
יפו -תל אביב  45    המוסד ביטוח  -2014קורס עובד חדש ספטמבר  10/09/2014 02/10/2014   104729 
יפו -תל אביב  48    המוסד לביטוח  -שירותהכשרת מנהלי מרכז  03/11/2014 02/03/2015   105073 
המוסד לביטוח לאומי -קורס הסמכה שארים 27/10/2014 30/12/2014 ירושלים 50     105281 
 105613  -הכשרת עובדי מחלקת ועדות רפואיות נ"כ 17/11/2014 06/01/2015 רמת אפעל 45   
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יפו -תל אביב  75    המוסד לביטוח לאומי -הסמכת נציגי שירות 19/11/2014 15/04/2015   105634 
יפו -תל אביב  82     106160  -נפגעי פעולות איבההסמכת פקידי תביעות  29/12/2014 10/03/2015 
המוסד לביטוח לאומי -הכשרת מדריכים 05/01/2015 30/03/2015 נווה אילן 60     106253 
המוסד לביטוח לאומי -קורס עובד חדש 19/01/2015 18/02/2015 נווה אילן 42     106382 
יפו -תל אביב  64    ותים הסמכה שיר -המוסד לביטוח לאומי 29/01/2015 25/03/2015   106870 
יפו -תל אביב  63    מרץ -קורס הסמכת נציגי שירות -ביטוח לאומי 25/03/2015 27/07/2015   107284 
יפו -תל אביב  65    מזכירי ישיבות ועדות  -המוסד לביטוח לאומי 15/04/2015 22/06/2015   107450 
כנסההשלמת ה -המוסד לביטוח לאומי 27/04/2015 06/07/2015 ירושלים 68     107645 
יפו -תל אביב  86    קורס להסמכת פקידי -המוסד לביטוח לאומי 04/05/2015 20/07/2015   107747 
2015עובד חדש אפריל  -המוסד לביטוח לאומי 20/04/2015 26/05/2015 ירושלים 41     108032 
 109353 עובד חדש 14/10/2015 10/11/2015 נווה אילן 40   

השתלמות פרקליטים ויועצים משפטייהמכון ל -גוף ציבורי   סמל  2389 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

המכון -השתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים 31/01/2013 05/12/2013 מעלה החמישה 40     94475 
המכון -2013 סמינרים יחידתיים לשנת 06/01/2013 16/12/2013 מעלה החמישה 40     97271 
המכון -פרקליטויות אזרחיות/פליליות 01/05/2013 30/06/2013 מעלה החמישה 40     97272 
 101292 השתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים לשנת  06/01/2014 14/12/2014 מעלה החמישה 69   
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חברת החשמל -גוף ציבורי   סמל  2372 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 75868 אנגלית מתחילים 06/04/2009 08/06/2009 נשר 60   
2003פרוג'קט  04/05/2009 02/07/2009 נשר 40     75886 
 75887 רשתות תקשורת 03/05/2009 12/05/2009 נשר 40   
 75888 ניהול פרוייקטים 07/05/2009 14/05/2009 נשר 40   
 75889 אקסל מתקדמים 04/05/2009 03/06/2009 נשר 40   
 SDC  75890ים בבניית אתר 11/03/2009 17/06/2009 בני ברק 44   
2003פרוגיקט  19/04/2009 24/06/2009 חדרה 40     75891 
 75893 אקסל 20/04/2009 25/05/2009 נשר 40   
 75894 ניהול פרוייקטים 20/04/2009 10/08/2009 נשר 120   
 75896 ניהול פיננסי 22/04/2009 15/06/2009 ירושלים 60   
דה בגובה חדשיםעבו 03/05/2009 07/05/2009 חדרה 40     75965 
 75966 אקסס 04/05/2009 07/06/2009 בני ברק 40   
 PI - PC 75967 03/05/2009 07/05/2009 בני ברק 40   
1Pאקסל  17/03/2009 29/06/2009 בני ברק 40     76123 
1Pאקסל  23/03/2009 15/06/2009 בני ברק 40     76124 
ומערכות הפעלהחומרה  22/03/2009 17/05/2009 נשר 40     76126 
1Pאקסל  13/05/2009 08/07/2009 נשר 40     76132 
 76180 ניהול פרוייקטים הסמכה פנימית חטיבת  19/05/2009 08/09/2009 חדרה 104   
 76181 ניהול פרוייקטים אמ'ת 20/05/2009 03/06/2009 בני ברק 40   
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139אלפון קורסים מספר    
 76183 אקסל מתקדמים 20/05/2009 24/06/2009 בני ברק 40   
 76259 משאבות וזרימה 25/05/2009 29/07/2009 חיפה 40   
 76260 בטיחות בחשמל בסיסי 04/05/2009 10/05/2009 אשדוד 40   
בה-חפצי 40     76261 בטיחות בחשמל בסיסי 17/05/2009 21/05/2009 
בה-חפצי 40     76263 בקרי קונספט 17/05/2009 21/05/2009 
2-ריתוך ק 24/05/2009 11/06/2009 חדרה 120     76264 
בה-חפצי 40     76307 איתות וענבנות 31/05/2009 04/06/2009 
בה-חפצי 40     76308 פיקוח על קבלני הסעדה 31/05/2009 04/06/2009 
 NIS 76310 31/05/2009 04/06/2009 בני ברק 40   
 ADVANCE ROUTING 76457 07/06/2009 11/06/2009 נשר 40   
 76459 עבודה בגובה חדשים 07/06/2009 11/06/2009 חדרה 40   
 NIS 76461 07/06/2009 11/06/2009 בני ברק 40   
 76462 ניהול אישי ופיתוח קריירה 08/06/2009 12/07/2009 בני ברק 40   
1Pאקסל  17/05/2009 22/07/2009 נשר 40     76509 
 76510 תקשורת מחשבים 21/05/2009 26/07/2009 נשר 40   
 MICROSTATION 76536 14/06/2009 28/06/2009 נשר 42   
 NIS 76537 14/06/2009 18/06/2009 בני ברק 40   
 NIS 76639 21/06/2009 25/06/2009 בני ברק 40   
 76640 ניהול פרוייקטים 18/06/2009 25/06/2009 נשר 40   
2007אוטוקד  21/06/2009 30/06/2009 נשר 48     76641 
 76889 אנגלית פרויקטים 05/07/2009 14/07/2009 נשר 56   
ה בגובהעבוד 05/07/2009 09/07/2009 חדרה 40     76890 
 76978 אנגלית פרוייקטים 05/07/2009 28/07/2009 בני ברק 48   
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 76979 תקשורת מחשבים 21/05/2009 02/08/2009 נשר 40   
 76980 אופיס ממבט שלישי 08/06/2009 14/07/2009 בני ברק 40   
1Pאקסל  30/06/2009 15/09/2009 בני ברק 40     76981 
 76982 אקסל 30/06/2009 01/09/2009 בני ברק 40   
 MIV  77217 -אוקרד 26/07/2009 03/08/2009 נשר 40   
שרנ 40     77316 אקסס 03/08/2009 31/08/2009 
 77317 הכרת המחשב 03/08/2009 09/09/2009 חדרה 48   
 77363 ניהול פרויקטים כללי 22/04/2009 21/10/2009 בני ברק 144   
 MVIV  77401 -אוטוקד  09/08/2009 18/08/2009 נשר 40   
 MICROSOFT BI 77513 12/08/2009 02/09/2009 נשר 48   
 77530 מנהלי משרד הובלה והסעים 27/07/2009 01/03/2010 חדרה 304   
 77554 מפעיל עגורן להעמסה עצמית 16/08/2009 20/08/2009 חדרה 40   
 77555 עבודה בגובה חדשים 16/08/2009 20/08/2009 חדרה 40   
 77638 איתות ועניבנות 23/08/2009 27/08/2009 חדרה 40   
 77640 ע. קב'טים ו אחמ'שים 23/08/2009 27/08/2009 חדרה 40   
 77748 ניהול אישי ופיתוח קריירה 26/08/2009 29/09/2009 בני ברק 40   
 77924 ניהול פרוייקטים 06/09/2009 03/01/2010 נשר 120   
 77925 עיצוב מתקדם 03/09/2009 01/10/2009 חיפה 80   
 MPLS 78029 09/09/2009 24/09/2009 נשר 54   
 78036 מפעילי מחז'מ                     חב' חשמל 01/09/2009 18/03/2010 אשדוד 1040   
 78699 עיצוב מתקדם   חברת חשמל 22/10/2009 23/11/2009 חיפה 40   
חברת חשמל- Mשפת 01/11/2009 05/11/2009 בני ברק 40     78922 
ערכות הפעלהארכיטקטורת חומרה ו מ 20/08/2009 05/11/2009 נשר 40     78927 
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חשמל אקסל מתקדם                   חב' 29/11/2009 29/12/2009 נשר 40     79473 
 79566 אקסס        חב' חשמל 01/12/2009 29/12/2009 נשר 40   
 79568 אקסל   חב' חשמל 30/11/2009 30/12/2009 נשר 40   
 80003 חשמל 'חב      MOSS 2007 27/12/2009 05/01/2010 בני ברק 48   
חברת חשמל       4קוד -גישור  04/01/2010 22/03/2010 בני ברק 48     80192 
בה-חפצי 40     80193 עבודה בגובה        חברת חשמל 03/01/2010 07/01/2010 
 80430 ניהול פרויקטים                   חב' חשמל 19/01/2010 26/02/2010 בני ברק 96   
 80761 ניהול פרוייקטים                                חב' חשמל 08/02/2010 07/06/2010 חדרה 240   
 80763 אקסל מתקדם              חב' חשמל 01/02/2010 03/03/2010 נשר 40   
 80764 אופיס מבט שלישי         חב' חשמל 02/02/2010 23/02/2010 נשר 40   
 80765 אקסל           חב' חשמל 02/02/2010 16/03/2010 ראמה 40   
תוח קריירה          חב' החשמלניהול אישי ופי 10/02/2010 22/03/2010 בני ברק 40     80822 
 80827 קורס חרמון כ'ח                    חב' חשמל 14/02/2010 25/03/2010 חדרה 240   
 80905 יסודות אנגלית אקדמית          חב' חשמל 17/02/2010 17/11/2010 נשר 140   
 80908 חשמל 'חב                למפתחים DOT NET 15/02/2010 15/04/2010 בני ברק 120   
 81123 אנגלית טכנית 23/02/2010 10/03/2010 אביטל 48   
 81125 אנגלית                            חבק החשמל 24/02/2010 03/11/2010 בני ברק 280   
 81129 הכרת המחשב                 חב' חשמל 24/02/2010 03/05/2010 בני ברק 44   
 81131 אנגלית טכנית                               חב' החשמל 23/02/2010 16/03/2010 נשר 60   
 81270 תקשורת מחשבים                   חב' חשמל 21/02/2010 04/05/2010 נשר 40   
PV- PMקורס  14/03/2010 22/03/2010 נשר 40     81346 
חשמלחברת -2007אוטוקאד  14/03/2010 24/03/2010 נשר 40     81348 
 81435 הסמכה מפעיל מגנזה 21/03/2010 25/03/2010 חדרה 45   
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 81462 ניהול פרוייקטים                   חברת חשמל 16/03/2010 18/07/2010 נשר 120   
חברת                            1Pאוטוקד בסיסי  18/03/2010 25/03/2010 בני ברק 48     81463 
 81742 ניהול פרוייקטים לאמ'ת       חב' חשמל 06/04/2010 29/04/2010 בני ברק 40   
 81882 קורס כרמל                    חב' חשמל 11/04/2010 13/05/2010 חדרה 200   
 81924 חשמל 'חב        THERMOFLOW 25/04/2010 29/04/2010 נשר 40   
 82036 יזמות עסקית              חב' חשמל 26/05/2010 13/07/2010 חדרה 40   
 82191 חשמל 'חב                           OFFICE XP 05/05/2010 23/06/2010 בני ברק 56   
 82192 ניהול פרוייקטין כללי             חב' חשמל 04/05/2010 24/08/2010 בני ברק 120   
 82450 יזמות ופיתוח עסקי            חב' חשמל 24/05/2010 02/08/2010 נשר 40   
 82603 חשמל 'חב                     FRONT PAGE 01/06/2010 06/07/2010 נשר 40   
 82797 תחזוקת מחשבים ורשתות            חב' חשמל 23/05/2010 15/08/2010 נשר 100   
 82894 אבטחת מידע למערכות קריטיות        חב' חשמל 21/06/2010 30/06/2010 בני ברק 40   
 83530 חשמל חברתPROJECT 2003 01/08/2010 05/08/2010 בני ברק 40   
2007פרוג'קט  01/08/2010 15/08/2010 נשר 40     83531 
 83715 חשמל 'חב                    UNIX SYSTEM 08/08/2010 12/08/2010 בני ברק 40   
 83716 ניהול פרוייקטים                    חב' חשמל 09/08/2010 22/11/2010 בני ברק 120   
לאמ'ת                  חב' חשמל ניהול פרוייקטים 09/08/2010 26/08/2010 בני ברק 40     83718 
 ORACLE AND SPECTRUM DATABASE 83799 15/08/2010 19/08/2010 בני ברק 40   
 83800 מבוא להנדסת מערכות            חב' חשמל 15/08/2010 29/08/2010 בני ברק 48   
חב' חשמל     קורס פיתוח קוד מאובטח             18/08/2010 31/08/2010 נשר 40     83848 
 83899 הכרת המחשב                 חב' החשמל 22/08/2010 20/09/2010 נשר 40   
 83900 ניהול פרויקטים                    חב' חשמל 22/08/2010 15/12/2010 נשר 120   
ת עובדי מינהל חדשים בקהילה            בריאו 06/10/2010 10/11/2010 פתח תקווה 42     83929 
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חברת חשמל                    H/Pקיטלוג במערכת  05/09/2010 14/09/2010 בני ברק 40     84116 
 84473 תחזוקת מחשבים ורשתות               חב' חשמל 03/10/2010 26/12/2010 נשר 100   
 84519 חשמל 'חב                          EXCEL VBA 06/10/2010 08/12/2010 בני ברק 40   
חב' החשמל  מושגים באלקטרוניקה                  06/10/2010 08/12/2010 בני ברק 40     84521 
 85020 הכרת המחשב                 חב' החשמל 01/11/2010 16/11/2010 נשר 40   
 85029 חשמל'חב                        CCNA 24/10/2010 10/11/2010 בני ברק 64   
 85083 חשמל 'חב              STUCAD- STRUMIS 31/10/2010 07/11/2010 נשר 40   
 85234 קורס אקסל                          חב' חשמל 11/11/2010 16/12/2010 נשר 40   
 85709 מדריכים NIS 05/12/2010 09/12/2010 בני ברק 40   
 85839 הכשרת דירקטורים                      חברת החשמל 29/11/2010 17/01/2011 חדרה 40   
מסה עצמית                    חב' חשמלעגורן להע 12/12/2010 16/12/2010 חדרה 40     85853 
 85866 עקרונות ניהול פרוייקטים                    חב'  05/12/2010 01/03/2011 נשר 100   
 85902 ערבית מדוברת                           חב' חשמל 10/10/2010 26/12/2010 חדרה 40   
 85972 חשמל 'חב                       מדריכים NIS 19/12/2010 23/12/2010 בני ברק 40   
 86088 עריכת תכנון רשת                          חב' חשמל 26/12/2010 30/12/2010 נשר 40   
 86269 הדרכת מטייבים                                חבק חשמל 02/01/2011 06/01/2011 נשר 40   
בה-חפצי 637     86279 איגום מהנדסים לתכנון מתח עליון            חב'  02/01/2011 14/04/2011 
 86342 חשמל חברת -מטייבים הדרכת -  NIS 09/01/2011 13/01/2011 בני ברק 40   
בה-חפצי 45    חברת חשמל-איתות ועניבנות 09/01/2011 13/01/2011   86360 
חברת חשמל-תחזוקת מחשבים ורשתות 16/01/2011 10/04/2011 נשר 100     86522 
חברת חשמל-עריכת תכנון רשת 23/01/2011 27/01/2011 נשר 40     86603 
בה-חפצי 40    חברת חשמל-עגורן גשר ושער 23/01/2011 27/01/2011   86659 
חברת -יסודות בסביבה עתירת טכנולוגיה בנשר 12/04/2010 21/02/2011 נשר 334     86661 
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הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 86713 חשמל חברת -CCNA 30/01/2011 28/02/2011 נשר 80   
חברת חשמל-אנגלית מתחילים 06/02/2011 30/03/2011 נשר 60     86898 
בה-חפצי 40    חברת חשמל-הסמכה מפעיל מלגזה 06/02/2011 10/02/2011   86899 
חברת חשמל-ניהול פרוייקטים 05/01/2011 03/04/2011 חדרה 100     86908 
חברת חשמל-דיני ויחסי עבודה 21/02/2011 31/03/2011 נשר 40     87359 
חברת חשמל-פיתוח קוד מאובטח 15/02/2011 21/02/2011 נשר 40     87363 
למתקדמים MVIV 3Iאוטוקוד  22/02/2011 28/02/2011 נשר 40     87364 
חברת החשמל לישראל -עגורן גשר שער  13/03/2011 17/03/2011 חדרה 40     87527 
חברת החשמל לישראל -אקסל מתקדם  28/02/2011 04/04/2011 נשר 40     87532 
חברת החשמל -הכרת המחשב לאגף לוגיסטיקה  16/03/2011 13/04/2011 בני ברק 40     87537 
חברת החשמל -עקרונות ניהול פרוייקטים 06/03/2011 05/06/2011 חיפה 100     87668 
חברת החשמל-יסודות ניהול פרויקטים 07/03/2011 23/03/2011 נשר 60     87669 
חברת החשמל-עריכה לשונית 27/03/2011 15/05/2011 ירושלים 40     87670 
 87686 החשמל חברת- visual studio 2010 27/03/2011 03/04/2011 נשר 40   
חברת החשמל-ניהול פרויקטים הנדסאים 31/03/2011 16/06/2011 בית שקמה 104     87687 
חברת החשמל- Bאנגלית רמה  28/03/2011 04/07/2011 ירושלים 48     87688 
חברת החשמל-ועניבנותאיתות  03/04/2011 07/04/2011 חדרה 45     87693 
חברת החשמל -עבודה בגובה חדש 27/03/2011 31/03/2011 חדרה 45     87694 
חברת - adaמודלים סטטיסטיים במערכת  04/04/2011 05/05/2011 נשר 40     87711 
 87712 החשמל חברת- oracle rac 11g 04/04/2011 28/04/2011 נשר 40   
חברת חשמל -ניהול פרויקטים 06/04/2011 17/07/2011 נשר 100     87761 
חברת חשמל-הנדסת מערכות  26/04/2011 11/05/2011 בני ברק 40     87878 
 87879 חשמל חברת-linux 10/04/2011 17/04/2011 נשר 40   

184מתוך  111עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
דה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הווע -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
חברת חשמל-HS/0E P0VSDמפתחים  10/04/2011 14/04/2011 נשר 40     87880 
בה-חפצי 45    חברת חשמל-מלגזות 10/04/2011 14/04/2011   87881 
חברת חשמל-עריכת תכנון רשת 01/05/2011 05/05/2011 בני ברק 40     88055 
חברת חשמל-תחזוקת מחשבים ורשתות 01/05/2011 31/07/2011 נשר 100     88056 
חברת חשמל-פיתוח קריירה 01/05/2011 12/06/2011 נשר 40     88058 
בה-חפצי 40    חברת חשמל-עוזרי קב"טים ואחראי משמרת 01/05/2011 05/05/2011   88059 
 88060 חשמל חברת-visual studio.net 03/05/2011 26/07/2011 בני ברק 40   
חברת החשמל -התפרקויות חלקיות  10/04/2011 13/06/2011 חיפה 99     88061 
 88208 חשמל חברת-WMQ7 12/05/2011 30/05/2011 נשר 40   
חברת חשמל-עריכת תכנון רשת 15/05/2011 25/05/2011 נשר 40     88210 
חברת חשמל-עריכת תכנון רשת 15/05/2011 19/05/2011 נשר 40     88211 
חברת חשמל-00מבוא לתקשורת  16/05/2011 13/06/2011 נשר 40     88212 
חברת חשמל-מחסנאים מורחב 15/05/2011 31/05/2011 בני ברק 104     88213 
חברת חשמל-פיתוח לעובדי אגף לוגיסטיקה 15/05/2011 29/05/2011 בני ברק 40     88214 
חברת חשמל-נושאים נבחרים בתורת חח"י 18/05/2011 27/07/2011 נשר 40     88227 
חברת חשמל -מנ' בבניה ובניה הנדסית  29/05/2011 07/08/2011 חדרה 99     88881 
חברת חשמל -חבילת אופיס  22/06/2011 30/06/2011 בני ברק 52     88882 
ת חשמלחבר -ניהול פרויקטים  18/05/2011 17/08/2011 בני ברק 97     88883 
חברת החשמל -מידענות ארגונית  23/05/2011 19/09/2011 נשר 120     88885 
חברת חשמל -עריכת תכנון רשת  26/06/2011 30/06/2011 נשר 40     88890 
 88891 חשמל חברת - חשמל כבלי - PDMS 26/06/2011 30/06/2011 חיפה 40   
 88893 חשמל חברת - DESIGNER 03/07/2011 07/07/2011 בני ברק 40   
 88894 חשמל חברת - Microstation + EED 04/07/2011 21/07/2011 נשר 40   

184מתוך  112עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139מספר אלפון קורסים    
חברת חשמל-ניהול ממשקים 10/07/2011 14/07/2011 נשר 40     88896 
 88897 אקסל מתקדם 11/07/2011 15/08/2011 נשר 40   
חברת החשמל -נהול משאבי אנוש  06/06/2011 29/06/2011 נשר 40     88912 
חברת חשמל -עקרונות ניהול פרויקטים  19/06/2011 11/09/2011 נשר 100     88920 
חברת חשמל -הסמכה מפעיל מלגזה  10/07/2011 14/07/2011 חדרה 45     88921 
חברת חשמל -סיבים אופטיים  10/07/2011 14/07/2011 חדרה 45     88922 
חברת חשמל -ע. קב"טים ואחמ"שים  26/06/2011 30/06/2011 חדרה 45     88923 
רת חשמלחב- ICHקורס  24/07/2011 28/07/2011 בני ברק 40     89036 
חברת חשמל-איתות ועניבנות 17/07/2011 21/07/2011 חדרה 40     89039 
חברת חשמל-איתות ועניבנות 07/08/2011 11/08/2011 חדרה 45     89149 
חברת חשמל-2010שולחן עבודה  15/08/2011 14/09/2011 נשר 40     89206 
חשמל חברת-1אנגלית רמה  11/08/2011 09/10/2011 נשר 60     89245 
חברת חשמל-חבילת אופיס 10/08/2011 18/08/2011 בני ברק 56     89247 
 89476 חשמל חברת - בסיסי SIGMA 04/09/2011 13/09/2011 בני ברק 40   
חברת חשמל -חבילת אופיס   04/09/2011 12/09/2011 בני ברק 56     89477 
חברת חשמל - חבילת אופיס 24/08/2011 01/09/2011 בני ברק 56     89480 
חברת חשמל -עגורן גשר שער  28/08/2011 01/09/2011 חדרה 40     89487 
חברת חשמל -חוק החשמל  28/08/2011 25/09/2011 חיפה 54     89488 
 89577  חברת - SHARE POINT DESIGNER 10 28/08/2011 01/09/2011 נשר 40   
חברת חשמל-ני תח"כתכנון מכ 08/09/2011 19/04/2012 נשר 185     89587 
חברת חשמל-איתות ועניבנות 04/09/2011 08/09/2011 חדרה 40     89589 
 89599 חשמל חברת -PDMS 30/08/2011 07/09/2011 נשר 40   
חברת חשמל-חבילת אופיס 14/09/2011 22/09/2011 בני ברק 56     89641 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
חברת חשמל -0V-M0 -עבודה ב 14/09/2011 26/09/2011 חיפה 40     89648 
חברת חשמל-2010שולחן עבודה  20/09/2011 06/10/2011 נשר 40     89898 
חברת חשמל -הסמכה מפעיל מלגזה  18/09/2011 22/09/2011 חדרה 40     89906 
חברת חשמל - 0V-M0 -עבודה ב 18/09/2011 27/09/2011 חיפה 40     89909 
חברת חשמל-מיחשוב למחסנאים 23/10/2011 08/11/2011 בני ברק 50     90059 
מלחברת חש-חבילת אופיס 23/10/2011 06/11/2011 בני ברק 56     90068 
חברת חשמל-הסמכה מפעיל מלגזה 23/10/2011 27/10/2011 חדרה 45     90069 
חברת חשמל-ניהול ממשקים 20/11/2011 28/11/2011 בני ברק 40     90644 
חברת חשמל-אקסל 15/11/2011 30/11/2011 בני ברק 40     90645 
חברת חשמל-מתא"ר 01/11/2011 10/11/2011 נשר 40     90647 
חברת חשמל-פיתוח קוד מאובטח 30/10/2011 06/11/2011 נשר 40     90648 
חברת חשמל-ניהול ממשקים 06/11/2011 14/11/2011 נשר 40     90661 
חברת חשמל-אקסס 06/11/2011 06/12/2011 נשר 40     90662 
חברת חשמל-אקסל מתקדמים 06/11/2011 18/12/2011 נשר 40     90663 
 90664 חשמל חברת-ccna 06/11/2011 06/12/2011 נשר 80   
חברת חשמל-מידענות ארגונית 09/11/2011 11/03/2012 נשר 120     90665 
חברת חשמל- Mאנגלית רמה  17/11/2011 12/01/2012 נשר 60     90666 
חברת חשמל-מתא"ר 16/11/2011 24/11/2011 נשר 40     91204 
חברת חשמל-תקדםאקסל מ 20/12/2011 28/12/2011 בני ברק 40     91228 
חברת חשמל-הסמכה מפעיל מלגזה 25/12/2011 29/12/2011 חדרה 40     91229 
 91231 חשמל חברת-Visual studio.NET 20/12/2011 12/01/2012 בני ברק 96   
חברת חשמל-יסודות ניהול פרויקטים 11/12/2011 26/12/2011 נשר 56     91238 
חברת חשמל -H/P -ל D4Hממשק  13/12/2011 22/12/2011 נשר 48     91239 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
לחשמ חברת-WMB7 20/12/2011 27/12/2011 נשר 40     91240 
 91242 חשמל חברת-SAP BPC 26/12/2011 03/01/2012 נשר 48   
 91243 חשמל חברת-VISUAL STUDIO 2010 27/11/2011 04/12/2011 נשר 40   
חברת חשמל-מפעיל מלגזה מוסמך 13/11/2011 17/11/2011 חדרה 40     91257 
חברת חשמל-עובדים חדשים לעבודה בגובה 01/01/2012 05/01/2012 חדרה 40     91353 
חברת חשמל-2003אקסס  16/01/2012 30/01/2012 בני ברק 40     91446 
חברת חשמל-חשמלאי מסוייג 09/01/2012 06/02/2012 נשר 45     91449 
חברת חשמל-ניהול פרוייקטים 09/01/2012 05/04/2012 נשר 100     91451 
רת חשמלחב-איתות ועניבנות 08/01/2012 12/01/2012 חדרה 45     91500 
חברת חשמל-מפעיל מלגזה מוסמך 15/01/2012 19/01/2012 חדרה 45     91562 
חברת חשמל-מבוא להנדסת מערכות 15/01/2012 30/01/2012 נשר 48     91563 
חברת חשמל-Bאנגלית רמה  16/01/2012 08/03/2012 נשר 60     91577 
חברת חשמל-איתות ועניבנות 22/01/2012 26/01/2012 חדרה 45     91664 
חברת חשמל -H/H - EBVכלי  23/01/2012 28/02/2012 נשר 72     91665 
חברת חשמל-אופיס מורחב  02/02/2012 16/02/2012 בני ברק 40     91852 
חברת חשמל-עגורן גשר שער 05/02/2012 09/02/2012 חדרה 45     91853 
רת חשמלחב-2003אקסל  12/02/2012 26/02/2012 בני ברק 40     91976 
חברת חשמל-הנדסת מערכות 13/02/2012 27/02/2012 בני ברק 48     91977 
חברת חשמל-אקסל מתקדם 14/02/2012 20/03/2012 נשר 40     91978 
חברת חשמל-תחזוקת מחשבים ורשתות 12/02/2012 06/06/2012 נשר 100     91979 
חברת חשמל -זה הסמכה מפעיל מלג 19/02/2012 23/02/2012 חדרה 45     92106 
 92139 חשמל חברת - COMOS PE+FP 21/02/2012 18/03/2012 נשר 40   
חברת חשמל-ניהול פרוייקטים 12/03/2012 04/06/2012 בני ברק 96     92828 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( הוועדה לאישור -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 92959 חשמל חברת-COMOS PE+FP 27/02/2012 18/03/2012 נשר 40   
חברת חשמל-ניהול פרויקטים 04/03/2012 20/06/2012 נשר 100     92960 
 92961 חשמל חברת-COMOS I&C 04/03/2012 15/03/2012 נשר 40   
 92965 חשמל חברת -COMOS E 07/03/2012 21/03/2012 נשר 56   
חברת חשמל-/אנגלית רמה  19/03/2012 21/05/2012 נשר 60     92966 
 92967 חשמל חברת-COMOS ADMIN 22/03/2012 29/03/2012 נשר 48   
 92969 חשמל חברת-למפתחים SHARE POINT 01/04/2012 05/04/2012 נשר 40   
חברת החשמל-2010אקסל  22/04/2012 29/05/2012 נשר 40     92978 
חברת חשמל-אופיס מורחב 17/04/2012 30/04/2012 בני ברק 40     93004 
חברת חשמל-ניהול פרוייקטים 12/03/2012 04/06/2012 בני ברק 96     93005 
בה-חפצי 40    חברת חשמל-מפעיל עגורן גשר שער 01/04/2012 05/04/2012   93009 
בה-ציחפ 40    חברת חשמל-עגורן להעמסה עצמית 25/03/2012 29/03/2012   93019 
בה-חפצי 40    חברת חשמל-הסמכה מפעיל מלגזה 04/03/2012 08/03/2012   93020 
חברת החשמל-ניהול פרוייקטים 23/04/2012 02/07/2012 בני ברק 100     93096 
חשמלה חברת-ACCESS+VBA 23/04/2012 02/07/2012 בני ברק 80     93155 
חברת החשמל-עריכת תכנון רשת 01/05/2012 07/05/2012 נשר 40     93196 
חברת חשמל-אופיס מורחב 03/05/2012 17/05/2012 בני ברק 40     93236 
 93307 החשמל חברת-Share Point User + Design 08/05/2012 17/05/2012 נשר 40   
חברת החשמל-ון רשתעריכת תכנ 13/05/2012 17/05/2012 נשר 40     93409 
 93573 חשמל חברת-Visual STUDIO 2010 20/05/2012 06/06/2012 נשר 40   
חברת חשמל-הסמכה מפעיל מלגזה 20/05/2012 24/05/2012 חדרה 40     93580 
חברת החשמל-מבוא להנדסת מערכות 03/06/2012 19/06/2012 נשר 48     93735 
חברת החשמל-מידענות ארגונית 10/06/2012 24/09/2012 נשר 120     93825 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
בה-חפצי 40    חברת החשמל-בנותאיתות ועני 17/06/2012 21/06/2012   93919 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-העמסה עצמית 17/06/2012 21/06/2012   93920 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-מלגזות 17/06/2012 21/06/2012   93924 
 93925 החשמל חברת-PI-PC 17/06/2012 21/06/2012 נשר 40   
חשמלחברת ה-עריכת תכנון רשת 17/06/2012 21/06/2012 נשר 40     93927 
 93931 החשמל חברת-Visual Studio 2010 17/06/2012 04/07/2012 בני ברק 40   
חברת החשמל-Mאנגלית רמה  18/06/2012 20/08/2012 נשר 60     93932 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-M0SMEPDבקרי  03/06/2012 07/06/2012   93959 
בה-חפצי 40    חברת החשמל- HMHמערכת  03/06/2012 07/06/2012   93960 
בה-חפצי 120    חברת החשמל-מפעילי מחז"מ 10/06/2012 28/06/2012   93961 
בה-חפצי 120    חברת החשמל-2-ריתוך ק 10/06/2012 28/06/2012   93997 
יפו -תל אביב  40    חברת החשמל-מפעילים בתחה"כ 17/06/2012 21/06/2012   93998 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-בקרי מודיקון 17/06/2012 21/06/2012   94003 
יפו -תל אביב  40    חברת החשמל-מחסנים יחידתיים 17/06/2012 21/06/2012   94004 
חברת החשמל-איתות ועניבנות 01/07/2012 05/07/2012 חדרה 40     94104 
חברת החשמל-2007אוטוקד  02/07/2012 18/07/2012 נשר 48     94107 
חברת החשמל-אקסל מתקדם 02/07/2012 08/08/2012 נשר 40     94115 
חברת החשמל-הכרת הדמיין 06/05/2012 14/05/2012 חגי 40     94123 
בה-חפצי 64    חברת החשמל-אוסמוזה הפוכה 07/05/2012 22/06/2012   94126 
יפו -תל אביב  120    חברת החשמל-העשרה בחשמל ב 07/05/2012 25/06/2012   94130 
בה-חפצי 80    חברת החשמל-תחמ"ש למבדקה 13/05/2012 24/05/2012   94139 
חברת החשמל-אנגלית טכנית 28/05/2012 11/07/2012 אשקלון 40     94141 
בה-חפצי 272    חברת החשמל-הכשרת עובדי פחם 30/04/2012 17/06/2012   94199 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -ר לקשרי חוץ ואונסקו אגף בכי שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
בה-חפצי 160    חברת החשמל-10-ריתוך ק 29/04/2012 24/05/2012   94200 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-בקרי סימנס 29/04/2012 03/05/2012   94201 
בה-חפצי 688    חברת החשמל-מפעילים בתחה"כ 15/04/2012 15/08/2012   94202 
בה-חפצי 856    חברת החשמל-מפעילי מחז"מ אשכול  15/04/2012 13/09/2012   94203 
בה-חפצי 776    חברת החשמל-מפעילי מחז"מ חגית 15/04/2012 30/08/2012   94204 
בה-חפצי 856    החשמלחברת -מפעילי מחז"מ רמת חובב 15/04/2012 13/09/2012   94205 
בה-חפצי 240    חברת החשמל-מפעילי מחז"מ אשכול 15/04/2012 29/05/2012   94206 
בה-חפצי 56    חברת החשמל-עקרונות תחמ"ש 15/04/2012 03/05/2012   94208 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-מורשים במתקני גז בטג 01/04/2012 05/04/2012   94209 
בה-חפצי 63    חברת החשמל-איכ"ס אנרגיה 21/03/2012 23/05/2012   94210 
בה-חפצי 160    חברת החשמל-7-ריתוך ק 18/03/2012 19/04/2012   94211 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-בקרי מודיקון 11/03/2012 15/03/2012   94212 
בה-חפצי 177    חברת החשמל-חשמלאי מסויג מ"ג 11/03/2012 10/05/2012   94213 
בה-חפצי 56    חברת החשמל-עקרונות תחמ"ש 05/03/2012 22/03/2012   94214 
בה-חפצי 40    חברת החשמל- HMHמערכת  04/03/2012 08/03/2012   94216 
בה-חפצי 200    חברת החשמל-תורנים עוזרים 26/02/2012 29/03/2012   94217 
חברת החשמל-ניהול ממשקים 08/07/2012 19/07/2012 נשר 40     94218 
בה-חפצי 120    חברת החשמל-2-ריתוך ק 01/07/2012 19/07/2012   94261 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-הכרת הדמיין 01/07/2012 05/07/2012   94262 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-הכרת הדמיין 08/07/2012 12/07/2012   94263 
בה-חפצי 160    חברת החשמל-4-ריתוך ק 19/02/2012 15/03/2012   94264 
הב-חפצי 40    חברת החשמל- 0E216ממסר הגנה  13/02/2012 21/02/2012   94265 
בה-חפצי 120    חברת החשמל-חשמלאי מסויג מ"נ 05/02/2012 23/02/2012   94266 

184מתוך  118עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
למות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השת -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
בה-חפצי 200    חברת החשמל-מפעילי עגורנים 29/01/2012 01/03/2012   94270 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-איכ"ס חומ"ס 25/01/2012 14/03/2012   94274 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-עקרונות תחה"כ 15/01/2012 19/01/2012   94275 
בה-ציחפ 40    חברת החשמל-מפעילים בפחם 09/01/2012 15/01/2012   94328 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-איכות סביבה מנהלים 04/01/2012 08/02/2012   94329 
בה-חפצי 160    חברת החשמל-7-ריתוך ק 01/01/2012 26/01/2012   94330 
חברת החשמל-כרמל מחזור פט' 26/06/2012 26/07/2012 חדרה 192     94353 
חברת החשמל-אבטחת מידע 15/07/2012 15/08/2012 נשר 40     94361 
 94450 החשמל חברת-Data Power 22/07/2012 08/08/2012 נשר 40   
חברת החשמל-2007אוטוקד  06/08/2012 22/08/2012 בני ברק 48     94774 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-הגנות שנאים 19/08/2012 23/08/2012   95141 
בה-חפצי 120    חברת החשמל-2-ריתוך ק 18/08/2012 06/09/2012   95142 
בה-חפצי 120    חברת החשמל-העשרה בחשמל ב' 19/08/2012 06/09/2012   95143 
חברת החשמל- Bאנגלית רמה  23/08/2012 22/10/2012 נשר 60     95147 
בה-חפצי 150    חשמלחברת ה-רענון לאחזקה מכנית 26/08/2012 27/09/2012   95226 
בה-חפצי 112    חברת החשמל-מפעיל דוד קיטור 26/08/2012 12/09/2012   95227 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-בקרי מודיקון 02/09/2012 06/09/2012   95544 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-מחז"מ למנהלים 06/09/2012 20/09/2012   95545 
בה-חפצי 504    חברת החשמל-י מחז"ממפעיל 23/09/2012 31/12/2012   95546 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-הכרת הדמיין 29/08/2012 04/09/2012   95547 
חברת החשמל- Mאנגלית טכנית רמה  10/10/2012 04/11/2012 נשר 40     95643 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-אנגלית טכנית 09/10/2012 27/11/2012   95780 
בה-חפצי 56    חברת החשמל-עקרונות תחמ"ש 09/10/2012 25/10/2012   95781 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
בה-חפצי 96    חברת החשמל-"ממפעילי מחז 10/10/2012 25/10/2012   95783 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-XSVD00SV1בקרים  14/10/2012 18/10/2012   95784 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-עקרונות תחה"כ 14/10/2012 18/10/2012   95785 
בה-חפצי 104    חברת החשמל-אחז.חשמלית דוסן 14/10/2012 30/10/2012   95787 
בה-חפצי 800    חברת החשמל-מפעילים בתחה"כ 14/10/2012 28/02/2013   95788 
בה-חפצי 160    חברת החשמל-7-ריתוך ק 14/10/2012 08/11/2012   95790 
בה-חפצי 120    חברת החשמל-העשרה בחשמל 15/10/2012 03/12/2012   95792 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-איכ"ס אנרגיה  17/10/2012 19/12/2012   95794 
בה-חפצי 40    חברת החשמל-ממסרי סימנס 21/10/2012 25/10/2012   95795 
בה-חפצי 920    חברת החשמל-מפעילי מחז"מ 21/10/2012 28/03/2013   95798 
חברת החשמל-אוטוקד מפתחים 14/10/2012 30/10/2012 נשר 48     95799 
חברת -מיון והערכת נזקים לאחר רעידת אדמה 16/10/2012 11/12/2012 חדרה 45     95998 
חברת החשמל -אקסל מתקדם 22/10/2012 25/11/2012 נשר 40     96083 
חברת חשמל-אבטחת מידע 28/10/2012 28/11/2012 נשר 40     96099 
חברת החשמל -Iאנגלית טכנית רמה  07/11/2012 03/12/2012 נשר 40     96382 
חברת החשמל-2010אקסל  12/11/2012 30/01/2013 נשר 40     96426 
חברת החשמל-עריכת תכנון רשת 18/11/2012 22/11/2012 נשר 40     96592 
חברת החשמל-2007אוטוקד  24/12/2012 31/12/2012 בני ברק 45     96727 
חברת החשמל-Bאנגלית רמה  24/12/2012 25/02/2013 נשר 60     96729 
חברת החשמל-עריכת תכנון רשת 13/01/2013 17/01/2013 נשר 40     97098 
החדר 40    חברת החשמל -איתות ועניבנות 27/01/2013 31/01/2013   97188 
חברת החשמל -PCהכשרת מיישמי  24/01/2013 19/02/2013 חיפה 72     97312 
חברת החשמל-אבטחת מידע 27/01/2013 03/03/2013 נשר 40     97317 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -לקשרי חוץ ואונסקו אגף בכיר  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
חברת החשמל -מדיה חברתית 03/02/2013 20/03/2013 נשר 40     97406 
חברת החשמל-עריכת תכנון רשת 03/03/2013 17/03/2013 ירושלים 40     97912 
 98016 החשמל חברת -PI-PC 10/03/2013 14/03/2013 חדרה 40   
חברת החשמל -2אנגלית עסקית רמה  11/03/2013 06/05/2013 נשר 60     98018 
חברת החשמל-מדיה חברתית 07/04/2013 08/05/2013 נשר 40     98299 
חברת החשמל-אקסל מתקדם 17/04/2013 22/05/2013 נשר 40     98438 
 98525 החשמל חברת-  DMS-of 28/04/2013 02/05/2013 בני ברק 40   
חברת החשמל-2007אוטוקד  27/05/2013 06/06/2013 בני ברק 48     98970 
חברת החשמל-2אנגלית עסקית  27/05/2013 03/07/2013 בני ברק 40     98971 
חברת החשמל -2010אופיס  7חלונות  23/05/2013 27/06/2013 נשר 40     98973 
 98974 החשמל חברת-  MPLS 26/05/2013 02/06/2013 בני ברק 45   
חברת החשמל-אקסל מתקדם 03/06/2013 03/07/2013 נשר 40     99236 
-איכות הסביבה למתכננים באגף תכנון הנדסי 05/06/2013 07/11/2013 נשר 88     99241 
 99249 החשמל חברת- ארצי מונים SAP 09/06/2013 13/06/2013 בני ברק 40   
חברת החשמל-עריכת תכנון רשת 16/06/2013 20/06/2013 נשר 40     99334 
חברת החשמל-עריכת תכנון רשת 30/06/2013 04/07/2013 נשר 40     99335 
חברת החשמל-Mאנגלית טכנית רמה  17/06/2013 12/08/2013 בני ברק 40     99336 
לחברת החשמ-ניהול פרויקטים כללי 19/06/2013 18/09/2013 בני ברק 100     99338 
חברת החשמל-CC-H/Pניהול חומר  23/06/2013 08/07/2013 בני ברק 96     99414 
 99574 החשמל חברת -MPLS 21/07/2013 30/07/2013 בני ברק 48   
חברת החשמל -CC-H/Pניהול חומר  21/07/2013 05/08/2013 בני ברק 90     99575 
ת החשמלחבר-אקסל מתקדם 04/08/2013 03/09/2013 נשר 40     99798 
חברת החשמל-יסודות ניהול פרויקטים 11/08/2013 26/08/2013 נשר 56     99939 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
חברת החשמל-מחשוב חומר ביצוע 11/08/2013 19/08/2013 בני ברק 56     99943 
חברת החשמל-אופיס מורחב 01/10/2013 15/10/2013 בני ברק 40     100353 
חברת החשמל-מבוא הנדסת מערכות 13/10/2013 29/10/2013 בני ברק 45     100630 
חברת החשמל-םאקסל מתקד 09/10/2013 13/11/2013 בני ברק 40     100646 
חברת-(BXHVSEHH ESS. 1" )1אנגלית עסקית  16/10/2013 01/01/2014 בני ברק 40     100699 
 100700 החשמל חברת-MPLS 21/10/2013 29/10/2013 בני ברק 48   
חברת החשמל -אימון מערכתי להגנת סייבר  20/10/2013 14/11/2013 חדרה 175     100703 
חברת החשמל-ניהול ממשקים 28/10/2013 14/11/2013 נשר 40     100889 
חברת החשמל-יסודות ניהול פרויקטים 10/11/2013 25/11/2013 בני ברק 56     101008 
חברת החשמל-איכות סביבה ניהולי 13/11/2013 22/01/2014 חדרה 40     101096 
חברת החשמל-מבוא להנדסת מערכות 20/11/2013 28/11/2013 נשר 48     101294 
 101897 החשמל חברת - CCNA OF DMS 07/01/2014 29/01/2014 בני ברק 80   
חברת החשמל -אקסל מתקדם  02/12/2013 15/01/2014 בני ברק 40     101898 
חברת החשמל-איגום צועדי סייבר 22/12/2013 10/04/2014 חדרה 640     102124 
חברת החשמל -אחזקה  תאורה לעובדי 02/02/2014 09/02/2014 חדרה 40     102248 
חברת החשמל -הגנות יחידת ייצור  02/02/2014 06/02/2014 חדרה 40     102249 
חברת החשמל -בודקים שלב א'  19/01/2014 30/01/2014 חדרה 80     102250 
חברת החשמל -עקרונות מחז"מ ב'  19/01/2014 23/01/2014 חדרה 40     102251 
בה-חפצי 120    חברת החשמל -שרשרת החשמל  26/01/2014 13/02/2014   102253 
 102305  - 4חשמלאי מסויג לעובדים מכניים מחזור  26/01/2014 27/02/2014 חדרה 188   
חברת החשמל -קורס רענון תקני בניה  09/02/2014 06/04/2014 נשר 40     102362 
חברת החשמל - PV-PMקורס  11/02/2014 17/02/2014 נשר 40     102414 
חברת החשמל -קורס בקרת ט"ג  16/02/2014 20/02/2014 חדרה 40     102436 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
חברת החשמל -שרשרת החשמל  23/02/2014 27/03/2014 חדרה 120     102471 
חברת החשמל -קורס איכות סביבה מורחב  28/01/2014 08/07/2014 חדרה 176     102473 
חברת החשמל -קורס בודקים שלב ב'  23/02/2014 27/03/2014 חדרה 120     102510 
חברת החשמל - S.D 0PE0/DV0Sקורס  23/02/2014 06/03/2014 גדרה 80     102511 
חברת  -אימון הגנת סייבר בתשתיות קריטיות  23/02/2014 27/02/2014 חדרה 40     102512 
חברת החשמל -עקרונות תחנת כח  02/03/2014 09/03/2014 חדרה 40     102612 
חברת החשמל -אוסמוזה הפוכה  02/03/2014 06/03/2014 חדרה 40     102614 
חברת החשמל -ניהול פרוייקטים  05/03/2014 02/04/2014 חדרה 40     102668 
חברת החשמל - M0SMEPDבקרים מתוכנתים  09/03/2014 17/03/2014 חדרה 40     102676 
חברת החשמל -נושאים מתקדמים מתח גבוה  10/03/2014 19/05/2014 חדרה 120     102686 
חברת החשמל -ייל מבוא לפיתוח מוב 11/03/2014 25/03/2014 נשר 40     102710 
חברת החשמל -מיחשוב תהליכים  11/03/2014 26/03/2014 נשר 40     102711 
חברת החשמל - H/P-מחסני עזר ב 23/03/2014 27/03/2014 בני ברק 40     102769 
חברת החשמל - I-M0/Cבקרת ט"ג  18/03/2014 02/06/2014 באר שבע 64     102786 
חברת החשמל -ניהול בטיחות  18/03/2014 20/05/2014 חדרה 48     102787 
חברת החשמל -ניהול פרוייקטי מחשוב  17/03/2014 30/03/2014 נשר 56     102793 
חברת החשמל - M0C0Hקורס  23/03/2014 30/03/2014 נשר 40     102835 
חברת החשמל -תחז' מע' ייחוד  19/03/2014 02/04/2014 חדרה 40     102852 
דרהח 40     31/03/2014 23/03/2014 WIRSHARK TCP/IP - 102853 החשמל חברת 
חברת החשמל - BB/בקרי  23/03/2014 31/03/2014 חדרה 40     102854 
 102860  -אימון הגנת סייבר בתשתיות קריטיות בחח"י  23/03/2014 27/03/2014 חדרה 40   
ברת החשמלח -ועדת רישיונות  25/03/2014 08/04/2014 חדרה 40     102870 
יפו -תל אביב  80    חברת החשמל -שרשרת החשמל  26/03/2014 20/08/2014   102934 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139מספר אלפון קורסים    
חברת החשמל - 2012אוטוקאד  30/03/2014 06/04/2014 בני ברק 48     102960 
חברת החשמל -אבטחת מידע  02/04/2014 11/05/2014 נשר 40     102997 
חברת החשמל - H/P-מחסני עזר ב 06/04/2014 10/04/2014 בני ברק 40     103009 
 103163 החשמל חברת - רפרנטים Share Point 23/04/2014 30/04/2014 נשר 40   
חברת החשמל - 2אנגלית עסקית  30/04/2014 23/07/2014 בני ברק 40     103227 
חברת החשמל - Mאנגלית טכנית רמה  07/05/2014 11/06/2014 בני ברק 40     103395 
 103461 החשמל חברת - PLSCAD 11/05/2014 15/05/2014 נשר 40   
חברת החשמל -ניהול ממשקים 13/05/2014 22/05/2014 נשר 40     103494 
חברת החשמל - 3אנגלית עסקית  26/05/2014 28/07/2014 בני ברק 40     103520 
 103532 החשמל חברת - מורחב Leo 18/05/2014 22/05/2014 נשר 40   
 103592 החשמל חברת -תפעולי מידע PI 18/05/2014 22/05/2014 נשר 40   
חברת החשמל -תחזוקת מערכות ייחודיות 19/05/2014 08/06/2014 חדרה 40     103593 
חברת החשמל -אורות 11/05/2014 22/05/2014 חדרה 80     103652 
חברת החשמל -ברקים 13/05/2014 22/10/2014 חדרה 144     103653 
חברת  -תכנון, ניהול לו"ז מתקדם למתזמנים  20/05/2014 27/05/2014 חדרה 40     103660 
חברת החשמל - I0B Eמזוודת בדיקות  25/05/2014 29/05/2014 חדרה 40     103739 
חברת החשמל -בקרי מודיקון לרמה ב' 25/05/2014 29/05/2014 חדרה 40     103740 
חברת החשמל -שרשרת החשמל 25/05/2014 12/06/2014 נשר 75     103743 
 103778 החשמל חברת -SERVER 2012 01/06/2014 15/07/2014 נשר 112   
חברת החשמל -ניהול ממשקים 09/06/2014 18/06/2014 בני ברק 40     103822 
חברת החשמל -אבטחת מידע 08/06/2014 09/07/2014 נשר 40     103823 
 103824 החשמל חברת -Worklight 15/06/2014 10/07/2014 נשר 40   
חברת החשמל -עקרונות תח"כ 08/06/2014 15/06/2014 חדרה 40     103841 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
חברת החשמל -רכיבים סימטריים 12/06/2014 26/06/2014 חדרה 40     103871 
חברת החשמל -עקרונות מחז"מ בסיסי 22/06/2014 29/06/2014 חדרה 40     103872 
חברת החשמל -הנדסת מערכות 17/06/2014 22/07/2014 נשר 48     103889 
 103967 החשמל חברת -MATLAB 30/06/2014 08/07/2014 נשר 40   
חברת החשמל -אורות 06/07/2014 17/07/2014 בני ברק 74     104143 
 104191 החשמל חברת-PDMS 13/07/2014 17/07/2014 נשר 40   
חברת החשמל -SVHהדרכה ותיכנון  20/07/2014 27/07/2014 נשר 40     104192 
חברת החשמל -ניהול פרויקטים כללי 28/07/2014 27/10/2014 בני ברק 100     104194 
החשמל חברת -ועדת רישיונות 27/07/2014 05/08/2014 חדרה 40     104243 
 104261 החשמל חברת -DMS 27/07/2014 31/07/2014 בני ברק 40   
 104262 עקרונות מרכיבים ותהליכי בקרה בטורבינות  23/07/2014 28/08/2014 נשר 40   
 104305 החשמל חברת -MATLAB 04/08/2014 12/08/2014 בני ברק 40   
ברתח -DMS 11/08/2014 19/08/2014 בני ברק 40     104306 החשמל 
חברת החשמל -אורות )מחזור ג'( 03/08/2014 14/08/2014 חדרה 74     104329 
חברת החשמל -עקרונות תחמ"ש ללא טכניים  06/08/2014 10/09/2014 חדרה 40     104344 
חברת החשמל -מתקני גנרציה פרטיים 11/08/2014 21/08/2014 חיפה 40     104365 
 104474 החשמל חברת -COMOS 24/08/2014 28/08/2014 נשר 40   
חברת החשמל -ניהול בסיסי 31/08/2014 18/09/2014 חדרה 111     104546 
חברת החשמל -ניהול פרויקטים 02/09/2014 16/12/2014 נשר 100     104597 
 104643 החשמל חברת -COMOS 07/09/2014 11/09/2014 נשר 40   
 104797 החשמל חברת -COMOS 15/09/2014 21/09/2014 נשר 40   
חברת החשמל -עקרונות תחנת כח 19/10/2014 26/10/2014 חדרה 40     105090 
יפו -תל אביב  48    חברת החשמל -טיפול בתלונות הציבור 26/10/2014 01/02/2015   105195 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -וץ ואונסקו אגף בכיר לקשרי ח שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
 105524 החשמל חברת -"ARCSIGHT" 06/11/2014 23/11/2014 נשר 40   
חברת החשמל -תכנן מבני פלדה 13/11/2014 19/03/2015 נשר 112     105608 
 105922 החשמל חברת -TEAM-CWNTER 03/12/2014 10/12/2014 נשר 40   
חברת החשמל -ניהול בסיסי 14/12/2014 25/12/2014 בני ברק 74     106002 
 106089 החשמל חברת -ADVANCED-PLM 21/12/2014 25/12/2014 נשר 40   
 106271 החשמל חברת -CCNA 04/01/2015 27/01/2015 נשר 80   
חברת החשמל -ה ותפעול מנועיםתחזוק 05/01/2015 21/01/2015 חדרה 48     106272 
חברת החשמל -H7בקרי סימנס  11/01/2015 18/01/2015 חדרה 40     106384 
חברת החשמל -עקרונות תח"כ 18/01/2015 25/01/2015 חדרה 40     106437 
בקרי מודיקון-חברת החשמל 25/01/2015 01/02/2015 חדרה 40     106587 
טיפול בתלונות הציבור -חברת החשמל 30/11/2014 08/02/2015 חדרה 40     106633 
תחזוקה ותפעול מנועים-חברת החשמל 09/02/2015 24/02/2015 חדרה 48     106841 
BB/בקרי -חברת החשמל 22/02/2015 01/03/2015 חדרה 40     106865 
יפו -תל אביב  40    מיזם סיבים SVH -חברת החשמל 23/02/2015 08/03/2015   106963 
ראשי קבוצות ברשת ובחל"ב-חברת החשמל 08/03/2015 26/03/2015 חדרה 103     106994 
השתלמות לעובדי יחידת -חברת החשמל 24/02/2015 08/09/2015 חיפה 64     107108 
עקרונות תחנות כח -חברת החשמל 22/03/2015 29/03/2015 חדרה 40     107228 
עזרה ראשונה לצוותי חילוץ -חשמלחברת ה 25/03/2015 26/03/2015 חדרה 40     107246 
אנגלית עסקית -חברת החשמל 18/03/2015 10/06/2015 נשר 40     107267 
יפו -תל אביב  40    0VBE0 C/S/SE0 -חברת החשמל 12/04/2015 16/04/2015   107394 
מיזם סיבים -  SVH -חברת החשמל 12/04/2015 16/04/2015 חיפה 40     107395 
הנדסת מערכות -חברת החשמל 13/04/2015 18/05/2015 נשר 48     107399 
DMPVP/DV0EIHS/0M -חברת החשמל 19/04/2015 28/04/2015 נשר 40     107501 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות ) -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
0VBE0 C/S/SE0 -חברת החשמל 19/04/2015 27/04/2015 חיפה 40     107502 
מפקחי טורבינות גז -חברת החשמל 19/04/2015 19/07/2015 חיפה 125     107538 
גז טבעי לממוני בטיחות-חברת החשמל 26/04/2015 03/05/2015 חדרה 40     107606 
ניתוח מידע תפעולי-חברת החשמל 26/04/2015 03/05/2015 חדרה 40     107607 
בקרי מודיקון-חברת החשמל 26/04/2015 03/05/2015 חדרה 40     107608 
אבטחת מידע -חברת החשמל 26/04/2015 27/05/2015 נשר 40     107640 
ניהול פרויקטים-חברת החשמל 03/05/2015 09/08/2015 נשר 100     107688 
תכן מבני בטון -חברת החשמל 05/05/2015 07/07/2015 נשר 80     107725 
ניהול פרויקטים-חברת החשמל 27/04/2015 30/07/2015 נשר 112     107732 
תכנון ופתוח מערכות בקרה -חברת החשמל 06/05/2015 15/07/2015 חדרה 88     107740 
נות תחה"כעקרו -חברת החשמל 10/05/2015 17/05/2015 חדרה 40     107818 
יפו -תל אביב  64    השתלמות לעובדי יחידת -חברת החשמל 24/02/2015 08/09/2015   107956 
0MHVSSD/ -חברת החשמל 01/06/2015 23/06/2015 חדרה 40     108061 
הכשרת נאמני חומ"ס -חברת החשמל 07/06/2015 14/06/2015 חדרה 40     108086 
עקרונות מחז"מ -חברת החשמל 21/06/2015 28/06/2015 חדרה 40     108180 
ניהול בסיסי ז' -חברת החשמל 21/06/2015 02/07/2015 חדרה 74     108188 
רענון טכנולוגיה ושרטוט -חברת החשמל 28/06/2015 05/07/2015 חדרה 40     108247 
2015ברקים  -חברת חשמל 26/04/2015 24/06/2015 חדרה 141     108309 
אמ"ת-ניהול פרוייקטים -חברת החשמל 14/07/2015 12/08/2015 נשר 48     108409 
 EE I&C COMOS 108499 21/07/2015 30/07/2015 נשר 56   
 108647 סוללות ומצברים 03/08/2015 31/08/2015 חדרה 40   
 EE I&C COMOS 108675 04/08/2015 13/08/2015 נשר 56   
 108798 הכשרת בודקים שובל 16/08/2015 20/08/2015 בני ברק 40   
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
עי סייברניהול, טיפול, תחקור אירו 23/08/2015 27/08/2015 חדרה 40     108840 
H0Mאימון בקרי סייבר  30/08/2015 03/09/2015 חדרה 40     108901 
 109376 משק החשמל לאן 14/10/2015 11/11/2015 חדרה 40   
 CCNA 109411 18/10/2015 10/11/2015 חדרה 80   
שלב א' -בקרי מודיקון 18/10/2015 26/10/2015 חדרה 40     109419 
2012אוטוקאד  27/10/2015 24/11/2015 חדרה 40     109596 
 109728 ניהול בסיסי ח' 08/11/2015 19/11/2015 חדרה 74   
 109892 ניהול,טיפול,תחקור אירועי סייבר 15/11/2015 19/11/2015 חדרה 40   
 COMOS ADMIN 1+2 109894 15/11/2015 19/11/2015 חיפה 40   
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שרד החינוךמ תאריך:01/03/2016   
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
מקורות -גוף ציבורי   סמל  2390 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -תל אביב  45    מקורות -בטיחות למנהלי אזורים ומחלקות  16/06/2011 28/07/2011   88862 
יפו -תל אביב  40    מקורות -דוגם מי שתיה רמה א'  01/06/2011 13/07/2011   88863 
יפו -תל אביב  40     88865 חשיבה המצאתית שיטתית ופתרון בעיות  01/09/2011 23/10/2011 
מקורות -יהול פרויקטים נ 06/09/2011 03/01/2012 חולון 97     88866 
מקורות-דיגום מי ביוב שפכים וקולחים 04/11/2011 06/12/2011 עמק חפר 41     89643 
יפו -תל אביב  67    מקורות-דוגם מי שתיה רמה ב' 27/10/2011 14/12/2011   89884 
יפו -תל אביב  40    -ויקטיםחשיבה פיננסית ובדיקת כדאיות של פר 10/11/2011 08/12/2011   89886 
יפו -תל אביב  40    מקורות- DVSI0DH 7מערכת הפעלה  26/10/2011 20/11/2011   89887 
מקורות-פקחים גושיים 26/12/2011 12/03/2012 חולון 82     90660 
מקורות-פקחים גושיים 30/04/2012 09/07/2012 חולון 82     93044 
מקורות-וב שפכים וקולחיןדוגם מי בי 04/05/2012 31/05/2012 חולון 44     93097 
 93358  המבצעית לרשת תוכנה-MENTUM  PLANET 20/06/2012 28/06/2012 חולון 40   
מקורות-H/P-ניהול פרויקטים פיננסי ב 22/08/2012 05/09/2012 חולון 40     94487 
מקורות-PCP -הכנה לבחינת הסמכה ל 02/12/2012 25/12/2012 חולון 40     95778 
 96187 מקורות-Deploy ment WIN7 20/12/2012 17/01/2013 חולון 40   
 Programming the .NET Framework 4.0 with  96433 04/02/2013 11/03/2013 חולון 48   
מקורות-אנרגיה במשק מים 15/01/2013 12/02/2013 חולון 40     96948 
-ר לממוני הבטיחותממונה כיבוי אש בכי 22/05/2013 17/07/2013 חולון 64     98522 
מקורות-דוגם מי  שתייה רמה א' 10/10/2013 19/11/2013 חולון 49     99767 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139ם מספר אלפון קורסי   
רמה  -תברואת מים למפעילי מערכות מי שתייה  02/01/2014 26/03/2014 חולון 104     100915 
מקורות -קורס חשמלאי מסויג לעבודות מכשור 12/01/2014 09/03/2014 חולון 63     101508 
 101563  -חשמלאי מסויג להפעלת דיזל גנראטור ורתכות 07/01/2014 18/03/2014 חולון 88   
מקורות -מבוא להנדסת רעידות  24/04/2014 02/06/2014 חולון 48     101894 
 104609 תברואת מים למפעילי מערכות מי שתייה )מחזור 27/10/2014 19/01/2015 חולון 101   
 104636 תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה )מחזור  29/10/2014 21/01/2015 חולון 101   
 106207  -אבחון נזקים במבנים לאחר רעידת אדמה 04/01/2015 01/03/2015 חולון 40   
מערך הרכש -מקורות 18/02/2015 25/03/2015 חולון 40     106798 
תברואת מים-מקורות 26/02/2015 17/03/2015 חולון 40     106801 
תברואת מים למפעילי מערכות מי -מקורות 14/04/2015 27/05/2015 חולון 41     106814 
מדריך בטיחות-מקורות 12/04/2015 17/05/2015 חולון 40     106840 
מדריך בטיחות-מקורות 15/04/2015 17/05/2015 חולון 40     107268 
תברואת מים למפעילי מערכות מי -מקורות 11/05/2015 03/08/2015 חולון 105     107784 
קטיםניהול פרויי -מקורות 11/06/2015 20/08/2015 חולון 80     108088 
רמה  -תברואת מים למפעילי מערכות מי שתייה 18/10/2015 18/11/2015 שער העמקים 42     109149 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139קורסים מספר  אלפון   
מרכז השלטון המקומי -גוף ציבורי   סמל  2374 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -תל אביב  70     75524 היבטי חוק ומשפט בעבודת ראש הרשות 20/01/2009 26/05/2009 
יפו -תל אביב  40    ות, המערך הכספי והחיוב האישיראש הרש 24/03/2009 19/05/2009   75525 
יפו -תל אביב  50     75526 ראש הרשות המקומית והתקשורת 06/05/2009 12/08/2009 
 75527 תקשורת בינלאומית 20/05/2009 07/10/2009 ירושלים 100   
יפו -תל אביב  40     75537 מיצוי תקציבי הממשלה בשלטון המקומי 01/05/2009 20/05/2009 
לי חשבונות וחשביםמנה  יפו -תל אביב  70   75538 התמחויות בתחום הנהלת חשבונות ברשויות  04/02/2009 08/04/2009 
 75539 היבטים כלכליים בתכנון עירוני 27/01/2009 17/03/2009 חולון 40 נבחרי ציבור, מהנדסי ערים וגזברים 
197סעיף -ירוניהיבטים שמאים בתכנון ע 05/05/2009 09/06/2009 חולון 40     75540 
יפו -תל אביב  180     75541 מנהלים/ות אאדמיניסטרטיביים/ ות בבתי ספר 17/03/2009 20/04/2009 
 75611 אימון אירגוני למנהלי מחלקות חינוך 31/12/2008 08/04/2009 חולון 160   
 75612 הכשרות מובילות בצהרונים 30/11/2008 21/06/2009 חולון 130   
197היבטים שמאיים בתכנון עירוני סעיף  05/05/2009 09/06/2009 חולון 40     76036 
יפו -תל אביב  180     76037 מנהלים/ות אדמיניסטרטיביים/ות בבתי הספר 17/03/2009 01/09/2009 
 76038 תכנון ועיצוב המרחב העירוני 14/05/2009 01/07/2009 פתח תקווה 60   
 76041 ניהול אישי ופיתוח קריירה 10/05/2009 17/06/2009 בני ברק 44   
יפו -תל אביב  40     76128 היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני 18/05/2009 30/06/2010 
יפו -תל אביב  50     76130 הכשרה לממונות/ממונים על מניעת הטרדה  12/05/2009 07/07/2009 
רתית ויישום תקציב מגדרי ברשויות כלכלה חב 25/05/2009 27/07/2009 מודיעין 53     76220 
יפו -תל אביב  44     77984 הכשרת ממונים על ההסעות 24/09/2009 26/11/2009 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
ראה(הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הו -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:31   

139אלפון קורסים מספר    
גמול ב' 92קוד קורס  -מצוינות אישית  15/11/2009 13/12/2009 ירושלים 40     78607 
 78608 קורס מיסים 22/11/2009 26/11/2009 מעלה החמישה 40   
 78625  90קוד קורס  -מבוא לפולוטיקה ושילטון ציבורי 21/09/2009 02/11/2009 ירושלים 40   
יפו -ל אביב ת 40     78627  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 22/09/2009 27/10/2009 
 78628  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 24/09/2009 29/10/2009 ירושלים 40   
 78629  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 25/10/2009 22/11/2009 ירושלים 40   
 78630  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ושילטון ציבורי 05/11/2009 03/12/2009 ירושלים 40   
 NATURAL + ADABAS 78650 01/11/2009 05/11/2009 מעלה החמישה 40   
90קוד קורס -מבוא לפוליטיקה לשילטון ציבורי 29/09/2009 17/11/2009 ירושלים 40     78700 
 78701 סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 18/10/2009 17/11/2009 חולון 40   
 78702 ניהול משאבי אנושויחסי עובד מעביד במשרד  22/09/2009 03/11/2009 חדרה 40   
 78703 ניהול משאבי אנושויחסי עובד מעביד במשרד  13/10/2009 17/11/2009 רמת גן 40   
נושויחסי עובד מעביד במשרד ניהול משאבי א 15/10/2009 19/11/2009 רמת גן 40     78704 
קוד קורס -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 27/10/2009 24/11/2009 כפר סבא 40     78705 
יפו -תל אביב  40    קוד קורס -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 17/09/2009 22/10/2009   78706 
יפו -תל אביב  40    קוד קורס -יות בסקטור הציבוריסוגיות משפט 13/10/2009 10/11/2009   78707 
קוד קורס -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 11/10/2009 08/11/2009 ירושלים 40     78708 
 78709  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולממשל ציבורי 29/10/2009 26/11/2009 באר שבע 40   
 78711  90קוד קורס  -של ציבורימבוא לפוליטיקה ולממ 15/10/2009 26/11/2009 אשקלון 40   
 78712  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולממשל ציבורי 27/09/2009 27/09/2009 אשקלון 40   
 78713  90קוד קורס  -מבוא לפוליטיקה ולממשל ציבורי 19/10/2009 16/11/2009 ירושלים 40   
90קוד קורס  -ן ציבורי מבוא לפוליטיקה ושילטו 21/10/2009 18/11/2009 ירושלים 40     78714 
שלטון מקומי     -אימון אירגוני    30/11/2009 22/03/2010 חולון 105     79472 
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יפו -תל אביב  80     80069 סוגיות מעשיות בגבייה ברשת המקומית   שלטון 22/12/2009 09/03/2010 
יפו -תל אביב  60     80070 חוזים וחובת המכרזים   שלטון מקומי 14/12/2009 01/02/2010 
יפו -תל אביב  90    מקומירכזי קליטה    שלטון  30/11/2009 15/02/2010   80071 
יפו -תל אביב  80     80072 שלב התכנון     שלטון מקומי 24/12/2009 18/02/2010 
 80073 הכשרת סייעות בגן הילדים   שלטון מקומי 17/11/2009 31/05/2011 כפר סבא 270   
שלטון מקומי    -אימון בסיסי 03/01/2010 21/03/2010 חולון 66     80166 
 M0/MSVSS        80534-מיומנויות בסיסיות באימו  25/01/2010 26/04/2010 חולון 60   
יפו -תל אביב  150     80821 מנהלות לשכות  כללי                 שילטון מקומי 11/02/2010 12/08/2010 
 81180 בנייה ירוקה                      שלטון מקומי 04/03/2010 24/06/2010 חולון 80   
יפו - תל אביב 70     81562 דיני עבודה ויחסי עבודה            שלטון מקומי 08/03/2010 14/06/2010 
 81758 הכשרה לממות/ים על מניעת הטרדה מינית  14/04/2010 16/06/2010 באר שבע 60   
יפו -תל אביב  48     81772 היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני   14/04/2010 30/06/2010 
לוןחו 60     81774 מיומנויות בסיסיות באימון            שלטון מקומי 14/04/2010 23/06/2010 
יפו -תל אביב  70     81987 הנהלת חשבונות ברשות המקומית           שלטון  27/04/2010 06/07/2010 
 81991 חוסן העיר          שלטון מקומי 27/04/2010 08/03/2011 חיפה 120   
אכפר סב 40     82221 כלכלה חברתית ויישומי תקציב מגדרי   שלטון  10/05/2010 15/07/2010 
יפו -תל אביב  271     82297 מנכ'לים בחברות עירוניות במגמת דירקטורים    20/01/2010 01/12/2010 
 82796 היבטים הנדסיים במצבי חרום         שלון  02/05/2010 29/07/2010 חולון 44   
 84937 בניה ירוקה                             שלטון מקומי 28/10/2010 24/03/2011 חולון 80   
 84947 חוזים וחובת המכרזים                         שלטון  27/10/2010 12/01/2011 חיפה 60   
 84979 מימנויות בסיסיות באימון                 שלטון  24/10/2010 02/01/2011 חולון 60   
 85366 השתלמות מעשית לעובדי הגבייה ברשויות  17/11/2010 15/12/2010 אשקלון 40   
יפו -תל אביב  120     85463 הכשרת מנהלי מטות בטיחות בדרכים      שלטון 22/11/2010 13/06/2011 
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יפו -תל אביב  60     85475 הכשרת דירקטורים בתאגידים מיניציפאליים  21/11/2010 30/01/2011 
 85819 אימון אירגוני מתקדם                      שלטון  28/11/2010 06/03/2011 חולון 80   
 85923 מיומנויות מתקדמות בניהול       שלטון מקומי 16/12/2010 24/02/2011 חולון 60   
 86029 מיומנויות בסיסיות באימון                  שלטון  23/12/2010 24/02/2011 חולון 60   
קומימנהלות לשכהכללי                      שלטון מ 22/12/2010 04/05/2011 חיפה 200     86031 
 86265 דיני עבודה ויחסי עבודה                    שלטון  03/01/2011 04/04/2011 חיפה 75   
 86271 מיומנויות באימון                         שלטון מקומי 03/01/2011 07/03/2011 חולון 60   
שלטון              מיומנויות בסיסיות באימון       23/12/2010 24/02/2011 חולון 60     86272 
מרכז -הכשרת מנהלי מטות בטיחות בדרכים 18/01/2011 13/07/2011 חיפה 120     86519 
המרכז לשלטון מקומי-קורס פנסיה 22/02/2011 05/04/2011 רמת גן 42     86520 
יפו -תל אביב  200     86607 מנהלי לשכות כללי ומנהלי לשכות רשויות  24/01/2011 20/06/2011 
יפו -תל אביב  50    המרכז לשלטון -תחבורה עירונית בר קיימא 26/01/2011 23/03/2011   86711 
 86895 הכשרה לממונים על מניעת הטרדה מינית  09/02/2011 13/04/2011 אשדוד 60   
המרכז לשלטון -מיומנויות מתקדמות בניהול 06/02/2011 01/05/2011 חולון 60     86907 
יפו -אביב תל  300    המרכז לשלטון -מנכ"לים בחברות העירוניות 23/02/2011 18/01/2012   87354 
מרכז השלטון המקומי -סוגיות מעשיות בגבייה  15/03/2011 21/06/2011 רמת גן 80     87526 
מרכז שלטון מקומי -ניהול תוכניות פנסיה  22/02/2011 05/04/2011 רמת גן 42     87594 
מרכז שלטון מקומי -מיומנויות בסיסיות באימון  28/02/2011 13/06/2011 חולון 60     87596 
המרכז לשלטון מקומי-אימון ארגוני 14/12/2010 12/04/2011 חולון 160     87616 
יפו -תל אביב  80    מרכז השלטון המקומי-בניה ירוקה 08/03/2011 02/08/2011   87672 
רה לממונות על מניעת הטרדה מינית הכש 22/02/2011 17/05/2011 חיפה 51     87887 
המרכז שלטון מקומי -ניהול תוכניות הפנסיה  23/05/2011 25/07/2011 חיפה 49     88871 
-היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני 14/11/2011 16/01/2012 רמת גן 48     91201 
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המרכז לשלטון  -דיני מכרזים מוניציפאליים  12/12/2011 06/02/2012 רמת גן 60     91284 
רכז שלטון מקומיהמ-ניהול תוכניות פנסיה 19/12/2011 30/01/2012 רמת גן 42     91335 
יפו -תל אביב  49    המרכז לשלטון מקומי-ניהול תוכניות הפנסיה 21/11/2011 09/01/2012   91346 
המרכז לשלטון מקומי-קורס אימון ארגוני 29/11/2011 27/03/2012 חולון 160     91347 
יפו -תל אביב  60    וניציפאליים הכשרת דירקטורים בתאגידים מ 30/11/2011 29/02/2012   91348 
המרכז לשלטון מקומי-בניה ירוקה 01/12/2011 03/05/2012 רמת גן 80     91349 
המרכז -קורס דירקטורים עבור קרן של"ם 05/12/2011 20/02/2012 בית דגן 60     91352 
המרכז לשלטון מקומי-ניהול תוכניות פנסיה 03/01/2012 14/02/2012 באר שבע 49     91378 
יפהח 80    המרכז לשלטון מקומי-בניה ירוקה 01/01/2012 03/06/2012   91383 
יפו -תל אביב  180     91454 מנהל/ת לשכה ברשות המקומית כולל התמחות  09/01/2012 09/07/2012 
יפו -תל אביב  120    -מנהלני/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי 23/01/2012 11/06/2012   91667 
המרכז לשלטון -דיני מכרזים מוניציפאליים 25/01/2012 21/03/2012 חיפה 56     91713 
מרכז השלטון -מיומנויות בסיסיות  באימון  13/02/2012 23/04/2012 חולון 60     92109 
 92170  -עיר בריאה ובת קיימא   -תכנון אסטרטגי 21/02/2012 12/06/2012 חולון 68   
המרכז  -הכשרת מנכ"לים בחב' עירוניות   22/02/2012 06/02/2013 רמת גן 300     92171 
המרכז-מיצוי תקציבי הממשלה בשלטון המקומי 26/02/2012 09/09/2012 רמת גן 70     92196 
 92977 מנהל/ת לשכה ברשות המקומית כולל התמחות  18/03/2012 18/11/2012 עמק הירדן 180   
המרכז -ה, חיוב אישי וביקורתרגולציה, בקר 28/02/2012 29/05/2012 רמת גן 49     92979 
המרכז לשלטון מקומי-סוגיות מעשיות בגבייה 06/03/2012 29/05/2012 רמת גן 80     92980 
המרכז -תוכנית הכשרה ביעוץ ופיתוח ארגוני 07/03/2012 27/02/2013 רמת גן 240     92981 
המרכז לשלטון -מיומנויות בסיסיות  באימון 11/03/2012 20/05/2012 חולון 60     92996 
 93170 קורס לצוות לשכת הדובר 03/05/2012 31/05/2012 ירושלים 40   
מרכז השלטון המקומי-דיני עבודה ויחסי עבודה 07/05/2012 16/07/2012 רמת גן 60     93295 
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מרכז לשלטון -מנהל משאבים ברשות המקומית 05/06/2012 08/01/2013 רמת גן 100     93772 
מרכז השלטון -ניהול פרויקטים סביבתיים 31/10/2012 10/04/2013 קרית אונו 160     96104 
מת גןר 42     96192 ניהול תוכניות הפנסיה וקופות גמל  ברשות  05/11/2012 24/12/2012 
-ההיבט המשפטי של עבודת שירותי הרווחה 13/11/2012 19/02/2013 רמת גן 72     96406 
יפו -תל אביב  60     96428 דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים  13/11/2012 12/02/2013 
מרכז השלטון המקומי-אימון ארגוני 13/11/2012 05/03/2013 חולון 160     96429 
 96652 הכשרת מנהלי מטות בטיחות בדרכים ברשויות  28/11/2012 05/06/2013 אשקלון 120   
מרכז השלטון המקומי-מבוא לדיני תכנון ובנייה 17/12/2012 11/02/2013 רמת גן 54     96677 
-י/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמימנהלנ 26/12/2012 24/04/2013 נתניה 100     96767 
מרכז  -רגולציה,בקרה,חיוב אישי וביקורת 16/01/2013 10/04/2013 רמת גן 49     97237 
מרכז השלטון המקומי -בניה ירוקה 24/01/2013 20/06/2013 רמת גן 68     97342 
התמחות מנהל/ת לשכה ברשות המקומית עם  28/01/2013 29/07/2013 נתניה 180     97349 
יפו -תל אביב  65    מרכז -הכשרה לממונות על מניעת הטרדה מינית 30/01/2013 10/04/2013   97373 
מרכז השלטון המקומי-בניה ירוקה 03/02/2013 30/06/2013 באר שבע 68     97374 
מרמרכז השלטון  -דיני מכרזים מוניציפאליים 19/02/2013 23/04/2013 רמת גן 49     97617 
מרכז השלטון המקומי-סוגיות מעשיות בגבייה 26/02/2013 04/06/2013 רמת גן 77     97797 
יפו -תל אביב  272    המרכז לשלטון -הכשרת מנכ"לים בחב' עירוניות 06/03/2013 12/02/2014   97902 
יפו -תל אביב  48    זמרכ-היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני 04/03/2013 20/05/2013   97910 
מרכז השלטון -הסכמי שכר ברשויות המקומיות 09/04/2013 23/07/2013 רמת גן 77     98319 
מרכז השלטון המקומי-דיני עבודה ויחסי עבודה 12/06/2013 24/07/2013 רמת גן 49     99294 
מרכז -עיר בריאה ומקיימת–תכנון אסטרטגי  08/09/2013 19/01/2014 רמת גן 100     100135 
 100769  -מנהלי/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי  28/10/2013 03/02/2014 חיפה 100   
מרכז השלטון -מבוא לדיני תכנון ובנייה  05/11/2013 31/12/2013 רמת גן 54     100988 
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מרכז השלטון  -הסכמי שכר ברשויות המקומיות 06/11/2013 12/02/2014 רמת גן 77     100990 
 101115 גיוס תקציבי ממשלה וייצור הכנסות ממשרדי  13/11/2013 29/01/2014 רמת גן 62   
המרכז  -הסכמי השכר ברשויות המקומיות 10/12/2013 11/03/2014 רמת גן 77     101498 
יפו -תל אביב  106     101523  -מנהלני/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי 11/12/2013 12/03/2014 
יפו -תל אביב  65     101694 הכשרת הממונות על מניעת הטרדה מינית  24/12/2013 25/02/2014 
יפו -תל אביב  49     102015 ניהול תוכניות הפנסיה וקופות גמל ברשות  13/01/2014 24/02/2014 
המרכז לשלטון מקומי - 38קורס תמ"א  21/01/2014 04/03/2014 רמת גן 42     102045 
יפו -תל אביב  161     102189 מנהל/ת לשכה ברשויות המקומיות כולל  27/01/2014 28/07/2014 
יפו -תל אביב  60     102472 דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים  24/02/2014 26/05/2014 
 102573  -מנהלני/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי  26/02/2014 14/01/2015 נתניה 98   
מרכז השלטון  -מנכ"לים בחברות עירוניות  05/03/2014 11/03/2015 רמת גן 300     102671 
מרכז השלטון המקומי -בניה ירוקה )רמת גן(  10/03/2014 14/07/2014 רמת גן 80     102691 
מרכז השלטון המקומי -סוגיות מעשיות בגבייה  11/03/2014 17/06/2014 רמת גן 80     102730 
 102872  -מנהלני/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי  24/03/2014 14/07/2014 רחובות 99   
יפו -תל אביב  100     102949  -מנהלני/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי  26/03/2014 09/07/2014 
 103488  -היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני 12/05/2014 30/06/2014 רמת גן 48   
מרכז -דיני עבודה ויחסי עבודה בשלטון המקומי 13/05/2014 08/07/2014 רמת גן 56     103511 
מרכז השלטון  -חינוך לקיימות ואיכות הסביבה 21/05/2014 23/07/2014 רמת גן 49     103594 
המרכז לשלטון מקומי -הסכמי שכר 27/10/2014 02/12/2014 ראשון לציון 42     105270 
מרכז  -מנהלי/ות בי"ס יסודיים בניהול עצמי 17/11/2014 16/03/2015 באר שבע 120     105659 
מרכז  -מנהלי/ות בי"ס יסודיים בניהול עצמי 18/11/2014 17/03/2015 חיפה 120     105660 
יפו -תל אביב  120    מרכז  -מנהלי/ות בבתי ספ יסודיים בניהול עצמי 26/11/2014 25/03/2015   105816 
יפו -תל אביב  77    מרכז השלטון  -הכשרת מנהלי אבטחת מידע 26/11/2014 11/03/2015   105817 

184מתוך  137עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
מרכז השלטון  -101דיני תכנון ובניה ותיקון  02/12/2014 10/02/2015 רמת גן 60     105904 
מרכז השלטון המקומי -הסכמי שכר 24/11/2014 16/02/2015 רמת גן 77     105940 
יפו -תל אביב  60     105998 דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים  11/12/2014 19/02/2015 
יפו -תל אביב  70    מרכז השלטון -הכשרת ממונות על הטרדה מינית 31/12/2014 11/03/2015   106292 
וס תקציבי ממשלה וייצור הכנסות ממשרדי גי 12/01/2015 16/03/2015 רמת גן 70     106402 
מרכז השלטון  -דיני מכרזים מוניציפאליים 13/01/2015 03/03/2015 רמת גן 56     106403 
יפו -תל אביב  98    תכנון אסטרטגי -מרכז השלטון המקומי 07/01/2015 29/04/2015   106557 
יפו -תל אביב  180    מנהל/ת לשכה ברשויות  -השלטון המקומי מרכז 21/01/2015 22/07/2015   106585 
יפו -תל אביב  49    ניהול תוכניות הפנסיה  -מרכז השלטון המקומי 10/02/2015 31/03/2015   106851 
בודקי שכר -מרכז השלטון המקומי 23/02/2015 30/03/2015 רמת גן 42     106867 
הכשרת מנהלי מטות  -מימרכז השלטון המקו 23/02/2015 06/07/2015 עכו 120     106868 
38תמ"א -מרכז השלטון המקומי 24/02/2015 21/04/2015 רמת גן 42     106939 
יפו -תל אביב  52    חינוך מקומי מקיים -המרכז לשלטון מקומי 24/02/2015 26/05/2015   107015 
ר מנהלני/ות בבתי ספ -מרכז השלטון המקומי 14/04/2015 14/07/2015 חיפה 120     107428 
הסכמי שכר-מרכז שלטון מקומי 15/04/2015 15/07/2015 רמת גן 77     107460 
דיני עבודה ויחסי עבודה -מרכז השלטון מקומי 19/05/2015 07/07/2015 רמת גן 56     107900 

184מתוך  138עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
וועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(ה -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
עיריית ירושלים -גוף ציבורי   סמל  2377 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

 77315 פקחי חניה 02/08/2009 20/08/2009 ירושלים 83   
 80614 הכשרת דירקטורים                 עיריית ירושלים 27/01/2010 26/05/2010 ירושלים 60   
 82539 הכשרת פקחי חניה             עיריית ירושלים 31/05/2010 17/06/2010 ירושלים 106   
 82855 קבלת החלתות                     עיריית ים 22/06/2010 10/08/2010 ירושלים 40   
 82965 מנהיגות אישית                  עיריית ירושלים 27/06/2010 14/11/2010 ירושלים 90   
עיריית ירושלים-בוחני רישוי בנייה  07/07/2010 20/10/2010 ירושלים 67     83269 
 84986 ניתוח מערכות מחשב              עיריית ים 28/10/2010 25/11/2010 ירושלים 50   
עיריית ירושלים -פיתוח חוסן אישי וארגוני 07/04/2011 22/06/2011 ירושלים 44     87696 
 87720 ירושלים עיריית-החלטה עצי ובניית SPSS 10/03/2011 27/04/2011 ירושלים 42   
עיריית -קורס מקצועי לאגף קידום עסקים 03/05/2011 06/09/2011 ירושלים 60     87891 
עיריית ירושלים-מעשיים לניהול כלים 04/05/2011 13/07/2011 ירושלים 50     87892 
עיריית -הכשרת פקחים חדשים בפיקוח העירוני 03/05/2011 12/05/2011 ירושלים 40     87893 
עיריית ירושלים-הכשרת פקחי סביבה 23/05/2011 21/07/2011 ירושלים 126     88220 
יריית ירושליםע -הכשרת פקחי חניה חדשים  07/07/2011 28/07/2011 ירושלים 105     88913 
עיריית ירושלים-קורס קבלת החלטות  11/09/2011 16/11/2011 ירושלים 42     89087 
עיריית ירושלים -בוחני רישוי  21/09/2011 16/11/2011 ירושלים 42     89479 
עיריית ירושלים-גימלאות וביטוח פנסיוני 21/09/2011 12/12/2011 ירושלים 60     89590 
ליםירוש 40     91512 מנהיגות, ניהול זמן ושיפור הישגים  15/01/2012 11/03/2012 
-הכשרת פקחי חניה חדשים באגף לשרותי חניה  22/03/2012 18/04/2012 ירושלים 40     93008 

184מתוך  139עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
יום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור ק -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
עיריית ירושלים-תכנית לפיתוח מנהלות לשכה 11/03/2012 09/05/2012 ירושלים 49     93056 
עיריית -קורס מקצועי לעובדי אגף התקציבים  17/05/2012 03/07/2012 ירושלים 40     93422 
-העצמה לעובדות מינהל וזכאות שבאגף הרווחה 21/05/2012 01/07/2012 ירושלים 42     93572 
עיריית -תכנית לפיתוח מנהלים באגף התברואה 29/05/2012 24/07/2012 ירושלים 40     93619 
עיריית ירושלים-הכשרת פקחי חניה חדשים 01/08/2012 19/08/2012 ירושלים 87     94502 
 95242 הכשרת פקחים עירוניים חדשים באגף פיקוח  09/09/2012 13/09/2012 ירושלים 40   
 95988 תקשורת בינאישית וחשיבה חיובית למזכירות  23/10/2012 31/12/2012 ירושלים 40   
 95996 תקשורת בינאישית וחשיבה חיובית" למזכירות  01/11/2012 06/12/2012 ירושלים 42   
עיריית -י חניה להכוונת תנועההכשרת פקח 04/11/2012 15/11/2012 ירושלים 70     96100 
עיריית ירושלים-ניתוח מערכות מידע 04/12/2012 05/02/2013 ירושלים 56     96647 
 97095 הקניית כלים ומיומנויות בפיתוח מנהיגות  16/01/2013 20/03/2013 ירושלים 60   
-ירותי חניההכשרת פקחי חניה חדשים באגף לש 13/01/2013 28/01/2013 ירושלים 74     97096 
עיריית  -הכשרת רכזי מתנדבים באגף הרווחה 30/01/2013 20/03/2013 ירושלים 40     97189 
עיריית ירושלים -העצמה לעובדות מינהל וזכאות 11/02/2013 10/04/2013 ירושלים 42     97669 
דתביחי תוכן ומנהלי לעובדי –SharePoint 02/06/2013 01/07/2013 ירושלים 60      99197 
עיריית -קורס להכשרת פקחי חניה חדשים 11/06/2013 30/06/2013 ירושלים 94     99234 
עיריית -הכשרת פקחים עירוניים חדשים 01/07/2013 25/07/2013 ירושלים 104     99415 
עיריית ירושלים-הכשרת פקחי סביבה 07/10/2013 31/12/2013 ירושלים 126     100483 
 100620 מעו"ף )מיומנויות, ערכים ופיתוח( לצוות לשכת  14/10/2013 02/12/2013 ירושלים 42   
עיריית ירושלים-פיתוח אישי ומקצועי למזכירות 13/11/2013 08/01/2014 ירושלים 43     101051 
 101386 התייעלות בצריכה חשמל במוסדות חינוך  11/12/2013 29/01/2014 ירושלים 42   
 101399 הכשרת נציגי עירייה בהנהלות המינהלים  11/12/2013 12/02/2014 ירושלים 60   
עיריית  -קורס מקצועי לפקחי חניה ותיקים  14/11/2013 16/01/2014 ירושלים 42     101645 

184מתוך  140עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה(הוועדה לאישור קיום  -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
עיריית  -הכשרת פקחי חניה להכוונת תנועה 08/06/2014 19/06/2014 ירושלים 42     103595 
עיריית  -קורס מקצועי לאגף קידום עסקים 27/05/2014 22/07/2014 ירושלים 40     103655 
עיריית ירושלים -פקח רב תכליתי 03/09/2014 22/09/2014 ירושלים 86     104580 
עיריית ירושלים -הכשרת פקחי סביבה כחוקרים 26/10/2014 12/11/2014 ירושלים 56     105169 
עיריית ירושלים -הכשרת מפקחי בניה כחוקרים  27/10/2014 22/12/2014 ירושלים 54     105171 
עיריית  -יות ראשיות בטיפות חלבפיתוח אח 04/11/2014 15/12/2014 ירושלים 42     105416 
עיריית  -הכשרת פקחים עירוניים חדשים 04/01/2015 11/02/2015 ירושלים 161     106273 
היבטי מיסוי -עיריית ירושלים 25/02/2015 15/04/2015 ירושלים 40     106938 
ידי כל באגף קורס מקצועי לפק -עיריית ירושלים 19/05/2015 07/07/2015 ירושלים 48     107908 
קידום נשים בעולם העבודה -עיריית ירושלים 08/06/2015 20/07/2015 ירושלים 42 מנהלות מדור בעיריית ירושלים בלבד   108085 
לפקחים עירוניים -הכשרת פקח רב תכליתי 25/10/2015 09/11/2015 ירושלים 69     109424 
לפקחי חנייה -פקח רב תכליתיהכשרת  25/10/2015 09/11/2015 ירושלים 69     109425 
 109700 תוכנית הדרכה ואירועי כ"א לחודש אוקטובר  01/11/2015 30/11/2015 חיפה 40   
פקחי חנייה -פקח רב תכליתי 22/11/2015 07/12/2015 ירושלים 78     110310 
פקח עירוני -פקח רב תכליתי 22/11/2015 07/12/2015 ירושלים 78     110311 

184מתוך  141ד עמו   



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
עיריית תל אביב -גוף ציבורי   סמל  2381 שם  
התאריך פתיח תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   סמל קורס שם קורס 

יפו -תל אביב  40     79852  -מתקדם -אסרטיביות כאסטרטגיה של הצלחה  16/05/2010 13/06/2010 
יפו -תל אביב  40    עיריית תל אביב-כתיבה שירותית 14/02/2012 02/04/2012   92938 
יפו -תל אביב  49    עיריית תל אביב-כתיבה שירותית 08/05/2012 19/06/2012   92939 
יפו -תל אביב  40     92940 ניהול קנפליקטים ותקשורת לסגל אדמניסטרציה 02/01/2012 12/03/2012 
יפו -תל אביב  40     92941 ניהול קנפליקטים ותקשורת לסגל  05/01/2012 15/03/2012 
יפו -תל אביב  40     92942 ניהול קנפליקטים ותקשורת לסגל  09/01/2012 19/03/2012 
יפו -ל אביב ת 40    עיריית תל -קורס למפקחי עבודה אגף התברואה 24/01/2012 29/03/2012   92943 
יפו -תל אביב  70    עיריית תל -קורס למפקחי עבודה אגף התברואה 16/04/2012 17/06/2012   92944 
יפו -תל אביב  70    עיריית תל -קורס למפקחי עבודה אגף התברואה 17/04/2012 20/06/2012   92945 
יפו -תל אביב  40    -קורס פיתוח למנהלים באגפי החיוב והגבייה 01/03/2012 19/04/2012   92946 
יפו -תל אביב  42     92947 קורס מתן מיומנויות שירות לסקטור  02/05/2012 06/06/2012 
יפו -תל אביב  42     92948 קורס מתן מיומנויות שירות לסקטור מזכירות  03/05/2012 07/06/2012 
יפו -תל אביב  49    עיריית תל -מחזור שלישי -כתיבה שירותית  23/10/2012 04/12/2012   95416 
יפו -תל אביב  70     95417 קורס למפקחי עבודה אגף התברואה מחזור  15/10/2012 17/12/2012 
יפו -תל אביב  42    -מתן מיומנויות שירות לסקטור המזכירות  31/10/2012 05/12/2012   95418 

184מתוך  142עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
רכבת ישראל -גוף ציבורי   סמל  2383 שם  
ריך פתיחהתא תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   סמל קורס שם קורס 

יפו -תל אביב  119    רכבת ישראל- VM3נהגי קרנועים  10/01/2010 01/02/2010   80367 
יפו -תל אביב  147    רכבת ישראל -4-נהגי עיתוק שליחות נ 01/05/2011 31/05/2011   88223 
רכבת ישראל-קורס נהג נוסעים 12/05/2013 08/07/2013 לוד 344     98964 
רכבת ישראל -נהגי צמ"ה 16/06/2013 25/06/2013 לוד 64     99392 
רכבת -תוכנית להכשרת מדריכי מטען מעשיים 09/06/2013 13/06/2013 לוד 40     99923 
רכבת ישראל-הכשרת נהגי משא 11/08/2013 09/09/2013 לוד 160     99926 
שראלרכבת י-מנהלי משמרת עיתוק 11/08/2013 25/08/2013 לוד 88     99929 
רכבת ישראל- 2מחזור -מנהלי משמרת עיתוק 27/08/2013 12/09/2013 לוד 78     99957 
רכבת ישראל-נהג משא 23/12/2012 21/01/2013 לוד 143     99972 
רכבת ישראל-הכשרת מנהלי תחנות 04/11/2012 26/11/2012 לוד 110     99973 
רכבת ישראל-רוני איתות אלקט 05/08/2013 10/08/2013 חיפה 40     100015 
רכבת ישראל-פקחים 06/10/2013 03/11/2013 לוד 176     100244 
רכבת ישראל-קורס נהגי נוסעים  20/10/2013 30/12/2013 לוד 382     100757 
רכבת ישראל-קורס נהג משא 03/11/2013 01/12/2013 לוד 195     100961 
רכבת ישראל-פעיל קרונית מנוףקורס נהג/מ 20/10/2013 31/10/2013 לוד 85     101065 
רכבת ישראל -קורס עתקים 15/12/2013 24/12/2013 לוד 64     101489 
רכבת ישראל -קורס פקחים 15/12/2013 12/01/2014 לוד 166     101505 
רכבת ישראל -2קורס פקחים מחזור  05/01/2014 02/02/2014 לוד 164     101506 
רכבת ישראל -קורס מסילאים 01/01/2014 09/01/2014 לוד 56     101530 

184מתוך  143עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
רכבת ישראל -נוסעים קורס נהגי  12/01/2014 27/02/2014 לוד 416     101963 
רכבת ישראל -קורס מנהלי משמרת משא  12/01/2014 23/01/2014 לוד 78     101964 
רכבת ישראל -קורס עובד תפעולי  09/02/2014 23/02/2014 לוד 88     102354 
רכבת ישראל - 2קורס עובד תפעולי מחזור  24/02/2014 10/03/2014 לוד 88     102449 
רכבת ישראל -הכשרת נהגי משא 29/06/2014 21/07/2014 לוד 136     104269 
 104403 קורס מתקדם להכשרת מדריכים עיוניים מחזור  19/10/2014 23/10/2014 לוד 40   
 104404  -קורס מתקדם להכשרת מדריכים עיוניים 23/11/2014 27/11/2014 לוד 40   
רכבת ישראל -וסעיםקורס נהגי נ 19/10/2014 08/01/2015 לוד 312     105068 

רשות הטבע והגנים -גוף ציבורי   סמל  2392 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

רשות הטבע והגנים-קורס מטפלים בחיות בר 27/10/2013 18/11/2013 גבע כרמל 41     101077 
רשות הטבע  -סיסי בסמכויות אכיפה קורס ב 15/12/2013 31/12/2013 נחשולים 56     102442 
רשות הטבע והגנים -קורס חקירות ותשאול  26/12/2013 18/09/2014 לביא 40     102443 
רשות הטבע והגנים -קורס יערנות אקולוגית  14/01/2014 06/04/2014 גבע כרמל 40     102445 
טבע והגניםרשות ה -ארכיאולוגיה 02/07/2014 11/09/2014 דימונה 48     103909 
רשות הטבע והגנים -שמירת טבע 25/11/2014 05/02/2015 עין כרמל 64     105698 
קורס בסיסי לקבלת  -רשות הטבע והגנים 31/05/2015 17/06/2015 חפץ חיים 64     107955 
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רשות שדות התעופה: אגף הדרכה -גוף ציבורי   סמל  2391 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

רשות האוכלוסין, -בקורת גבולותקורס לממונה  06/03/2011 04/04/2011 רמת אפעל 105     87695 
רשות-עריכה לשונית וכתיבה מנהלית למתחילים 25/03/2012 17/06/2012 לוד 40     93101 
-עריכה לשונית וכתיבה מנהלית למתקדמים 18/04/2012 01/08/2012 לוד 60     93102 
הדרכה  אגף -מיומנויות ניהול לרצי"ם ניטול  02/03/2014 13/03/2014 לוד 80     102452 
רשות  -747מח' מפעילי ציוד -מיומנויות ניהול 02/09/2014 18/11/2014 לוד 88     104431 
רשות שדות התעופה -פיתוח מיומנויות ארגוניות 02/12/2014 10/02/2015 לוד 80     105692 
פיתוח מיומנויות משא"ב  -רשות שדות התעופה 16/02/2015 27/04/2015 לוד 80     106908 
 107375 ראשי צוותים : מח' שירותי פנים מטוס )מחזור  13/04/2015 26/05/2015 לוד 40   
ראשי צוותים: מח'  -רשות שדות התעופה 14/04/2015 12/05/2015 לוד 40     107378 
ראשי צוותים: מח'  -רשות שדות התעופה 15/04/2015 02/06/2015 לוד 40     107381 
פיתוח מיומנויות  -רשות שדות התעופה 19/04/2015 28/06/2015 לוד 80     107382 
ניהול אחזקה -רשות שדות התעופה 06/05/2015 06/07/2015 לוד 80     107721 
ראשי צוותים אגף מיון  -רשות שדות התעופה 11/05/2015 06/07/2015 לוד 56     107776 
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שירותי בריאות כללית -גוף ציבורי   סמל  2375 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

יפו -תל אביב  40    מינהל אספקה של הכללית-אקסל 17/11/2009 02/03/2010   78569 
יפו -תל אביב  44 קורס מיועד לרוקחים בלבד  תנאי הפצה נאותים SIPקורס  25/11/2009 30/12/2009   78570 
שירותי בריאות כללית  -חונכים ניהולי 24/12/2009 08/04/2010 פתח תקווה 56     79795 
שרותי בריאות כללית  -הנחיית קבוצות רכבת   23/12/2009 15/06/2010 באר שבע 63     79796 
יפו -תל אביב  40    הילכו שניים יחדו? שרותי -קליניקה ורוקחות 13/01/2010 26/05/2010   80202 
בריאות     MDV3-MDV-+2קורס קניזיוטייפ  25/12/2009 16/03/2010 רעננה 45     80370 
כשרה בביזון לרוקחים אחראיים     שרותי ה 08/02/2010 17/05/2010 רחובות 40     80669 
 80670 ניהול פרוייקטים               שרותי בריאות 19/01/2010 16/03/2010 פתח תקווה 40   
 80671 פעילות גופנית מותאמת לחולי סוכרת     שרותי  23/02/2010 25/03/2010 נתניה 44   
יפו -תל אביב  50     80675 תוכנית הכשרה למנהלים ותיקים 03/02/2010 18/08/2010 
 80757 סוגיות נבחרות ברפואה       שרותי בריאות 17/03/2010 02/06/2010 רחובות 40   
 80767 רוקחים אחראים                 שרותי בריאות 08/02/2010 17/05/2010 רחובות 50   
יפו -תל אביב  40    ---יועצים לגמילה בעישון  הכשרת מנחים ו 17/03/2010 21/04/2010   80904 
-בינוי ונדל'ן למנהלים אדמיניסטרטיביים  10/03/2010 22/12/2010 פתח תקווה 90     80906 
 81271 הכשרת חונכים לעובדי מינהל חדשים בקהילה   15/03/2010 10/05/2010 פתח תקווה 48   
תית                  שרותי רוקחים בריאות איכו 09/03/2010 21/04/2010 פתח תקווה 40     81272 
 81273 הכשרת מזכירות מחלקות אישפוז       שרותי  16/02/2010 13/04/2010 פתח תקווה 42   
 81317 מנהלי כספים                         שרותי בריאות 02/03/2010 06/07/2010 פתח תקווה 60   
ת הכשרה למנהלים חדשים                 תוכני 10/03/2010 14/07/2010 פתח תקווה 120     81368 
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139אלפון קורסים מספר    
שרותי  -תוכנית הכשרה למנהלים חדשים 16/03/2010 15/06/2010 פתח תקווה 80     81370 
 81372 תוכנית הכשרה למנהלים ותיקים       שרותי  08/03/2010 14/07/2010 פתח תקווה 120   
 81459 פעילות גופנית בריאותית לאוכלוסיות מיוחדות   18/03/2010 27/05/2010 קרית ים 60   
פונקציונאלי          שרותי בריאותשיקום  28/04/2010 24/06/2010 ירושלים 48     81745 
 81746 פיתוח מנהיגותי של מנהלי מכוני פיזיוטרפיה  10/06/2010 15/07/2010 פתח תקווה 40   
 81777 כלים להשגת יעדים בזמן קצר      שרותי בריאות 26/04/2010 26/07/2010 חיפה 40   
יגותי של מנהלי מכוני הפיזיוטרפיה פיתוח מנה 10/06/2010 15/07/2010 פתח תקווה 40     81778 
 81936 שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד   29/04/2010 10/06/2010 פתח תקווה 40   
 81937 הכרות עם מערכת הבריאות בארץ ובעולם     03/06/2010 01/07/2010 פתח תקווה 40   
ידושים בעולם החשבונאותשינויים וח 11/04/2010 27/06/2010 פתח תקווה 40     82072 
2010קורס רוקחים מאי יולי  03/05/2010 19/07/2010 אילת 44     82075 
יפו -תל אביב  40     82438 הנחיית עיסוי תינוקות                 שרותי  30/06/2010 16/07/2010 
בריאות       כלים יישומיים להעצמת המטופל      11/05/2010 13/07/2010 פתח תקווה 64     82538 
שרותי כללית                       1+2+3קיניוזטייפ  11/06/2010 13/07/2010 אשדוד 44     82722 
 82763 בטיחות טיפול התרופתי וניהול סיכונים לרוקחים 30/06/2010 15/09/2010 פתח תקווה 49   
שרותי בריאות        ניהול פרוייקטים     05/07/2010 02/08/2010 פתח תקווה 40     82787 
 82789 טיפול קבוצתי בילדים עם לקויות התפתחותיות   03/06/2010 04/11/2010 חיפה 40   
 82792 אימון אישי                           כללית 26/05/2010 02/03/2011 ירושלים 80   
בריאות כללית       ייעוץ רוקחי                   04/08/2010 29/12/2010 חדרה 44     82875 
 83021 רוקחים בריאות איכותית          בירות כללית 22/06/2010 19/07/2010 פתח תקווה 40   
 83040 הולכים בשביל                    שרותי כללית 15/07/2010 19/08/2010 פתח תקווה 40   
 83403  2010-11ה והרפואה חידושים בעולם המעבד 13/10/2010 15/12/2010 באר שבע 40   
 83438 מפנה ביניים               בריאות כללית 12/10/2010 28/12/2010 פתח תקווה 70   
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 83439 מפנה                            בריאות כללית 20/10/2010 02/02/2011 פתח תקווה 105   
 83440 תובנה למנהלי תהליכים               בריאות כללית 13/12/2010 02/02/2011 פתח תקווה 56   
בריאות כללית                                     תובנה     18/10/2010 02/02/2011 פתח תקווה 105     83441 
 83478 הגישה האקטיבית               בריאות כללית 04/10/2010 03/11/2010 נהורה 45   
 83482 לשבור את תקרת הזכוכית          בריאות כללית 20/10/2010 15/12/2010 פתח תקווה 40   
 83483 לנהל את המנהל                            בריאות כללית 27/10/2010 22/12/2010 פתח תקווה 40   
 83487 עמיתים בוגרי מפנה מחזור ב'      בריאות כללית 02/11/2010 28/12/2010 פתח תקווה 40   
 83488 עמיתים בוגרי תובנה                  בריאות כללית 03/11/2010 29/12/2010 פתח תקווה 40   
 83492 אנטומיה טופוגרפית ותרומתה לבדיקה הקלינית 28/07/2010 20/08/2010 אילת 42   
 83930 הערכה וטיפול בפגיעות גפה תחתונה ופציעות  27/10/2010 29/12/2010 פתח תקווה 42   
בריאות             PIIהערכה וטיפול בילדים עפ  05/09/2010 21/12/2010 נתניה 41     83935 
 83939 ארגונומיה לפיזיוטרפיסטים           בריאות כללית 17/11/2010 05/01/2011 בת ים 48   
-מודל רב עוצמה להתפתחות אישית -אניאגרם  19/10/2010 23/11/2010 פתח תקווה 40     83946 
 83947  -מודל רב עוצמה להתפתחות אישית-אניאגרם 01/11/2010 27/12/2010 פתח תקווה 40   
ווהפתח תק 42     83949 אחזקה מונעת ומתקדמים             בריאות  20/11/2010 30/12/2010 
 83950 רכש למתחילים ולמתקדמים              בריאות  12/09/2010 11/10/2010 פתח תקווה 45   
 83951 אימון אישי בקבוצה               בריאות כללית 10/10/2010 12/12/2010 פתח תקווה 63   
 83953 מתן טיפול קבוצתי              בריאות כללית 04/11/2010 23/01/2011 פתח תקווה 56   
בריאות כללית             6רכזי משאבי אנוש    מח' 13/10/2009 14/12/2010 פתח תקווה 189     84043 
כללית בריאות                5רכזי משאבי אנוש מח' 12/01/2010 22/03/2011 פתח תקווה 189     84050 
בריאות             2010-2011השתלמות רוקחים  06/09/2010 04/07/2011 באר שבע 60     84062 
מתיאוריה להתערבות           בריאות  -זיכרון  01/10/2010 04/02/2011 חיפה 50     84064 
בריאותמזכירות רפואיות במערך האמבולטורי    04/10/2010 08/11/2010 פתח תקווה 42     84069 
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אות כלליתשיקום ווסטיבולרי                ברי 04/10/2010 15/10/2010 עפולה 42     84071 
יפו -תל אביב  45     84072 נסמכה למנהלים אדמיניסטרטיביים חדשים   05/10/2010 29/12/2010 
יפו -תל אביב  40     84073 ניהול ידע, שירות ותקשורת לרוקחים    בריאות  06/10/2010 15/12/2010 
ידע לעובדי הבקרה מקצויות והטמעת מערכות מ 01/11/2010 04/04/2011 פתח תקווה 140     84202 
 84809 אנטומיה טופוגרפית ותרומתה לבדיקה הקלינית 08/10/2010 26/11/2010 רחובות 40   
 84842 שולחן עבודה מרפאתי משולב         בריאות כללית 07/10/2010 19/10/2010 ראשון לציון 41   
קהילה ויחידות להמשך שיקום לפיזיוטר' עובדי  14/11/2010 16/01/2011 ירושלים 48     84940 
 84961 קורס קניזיולוגיה טייפינג בסיסי+ מתקדם    26/10/2010 21/12/2010 חיפה 42   
יפו -תל אביב  49     84962 הסמכה למנהלים אדמיניסטרטיביים חדשים   06/10/2010 29/12/2010 
בריאות              נשים ילדים ומה שבניהם     13/10/2010 12/01/2011 פתח תקווה 40     84963 
 84964 מזכירות רפואיות במחלקות האשפוז    בריאות  05/10/2010 09/11/2010 פתח תקווה 42   
 84965 אימון אישי בקבוצה                      בריאות כללית 10/10/2010 12/12/2010 פתח תקווה 63   
שירותי בריאות כללית-אותכלכלת ברי 05/10/2010 02/03/2011 פתח תקווה 86     84966 
 84967   2010-11חידושים בעולם המעבדה והרפואה  11/10/2010 13/12/2010 באר שבע 40   
 84968   2010-11חידושים בעולם המעבדה והרפואה  13/10/2010 15/12/2010 באר שבע 40   
בריאות        מתאוריה להתערבות        -זיכרון 15/10/2010 18/02/2011 חיפה 50     84969 
 84970 גישור נרטיביות ושילובן בקלפים טיפוליים     11/10/2010 28/11/2010 קרית אונו 40   
 84971 שיטות תשאול למבקרים פנימיים              11/10/2010 29/11/2010 פתח תקווה 64   
בריאות כללית נפרולוגיה                 13/10/2010 22/12/2010 פתח תקווה 40     84972 
 84973 ניהול השרות והידע לרוקחים               בריאות  11/10/2010 27/12/2010 באר שבע 40   
 84978 שולחן עבודה מרפאתי משולב           בריאות  04/10/2010 24/10/2010 באר שבע 40   
בריאות כללית     S Pאימון קבוצתי בתכניקות 05/10/2010 30/11/2010 פתח תקווה 56     84980 
בריאות כללית   S Pאימון קבוצתי בתכניקות 06/10/2010 28/12/2010 פתח תקווה 56     84981 
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 84988 הנחיית קבוצות רכבת                 בריאות כללית 10/11/2010 16/02/2011 באר שבע 56   
 85069 רוקחים בריאות איכותית                  בריאות  02/11/2010 07/12/2010 פתח תקווה 40   
ון ויישום בחדר הטיפולים בריפוי;אומנות הראי 01/12/2010 12/01/2011 באר שבע 48     85396 
שירותי בריאות כללית-הכשרה לכלכלנים 04/11/2010 24/02/2011 פתח תקווה 63     85418 
 85505  בריאות             אלקטרוני גליון -EXCEL 2007 07/12/2010 08/02/2011 כפר סבא 40   
יוןגיל -EXCEL 2007 29/11/2010 31/01/2011 כפר סבא 40                  אלקטרוני 
 85506 
 85507 שולחן עבודה מרפאתי                     בריאות  10/11/2010 05/12/2010 באר שבע 42   
 85508 מזכירות רפואיות במערך האשפוז       בריאות  16/11/2010 21/12/2010 פתח תקווה 42   
 85510 כללית בריאות                         חיים כשפת DNA 02/02/2011 06/04/2011 פתח תקווה 40   
 85511 ניהול השרות והידע לרוקחים                  27/10/2010 02/03/2011 ירושלים 40   
 85516 ריפוי עיסוק בפסיכיאטריה               בריאות  23/11/2010 30/03/2011 פתח תקווה 62   
 85534 הולכים בשביל                      בריאות כללית 04/11/2010 09/12/2010 פתח תקווה 42   
בריאות כללית                     PIIריפוי בעיסוק  05/01/2011 23/02/2011 פתח תקווה 56     85822 
 85823 קיניזיוטייפ בסיסי+ מתקדם                 בריאות  27/12/2010 07/02/2011 פתח תקווה 42   
בעבאר ש 40    בריאות כללית                  D00Iיישומי מחשב  25/01/2011 24/02/2011   85824 
בריאות כללית-צילום דיגיטלי ועיבוד תמונה  02/01/2011 14/02/2011 פתח תקווה 42     85830 
 85841 פרמקולוגיה     בריאות כללית 02/11/2010 11/01/2011 פתח תקווה 42   
בריאות כללית                   /MIהערכה וטיפול  01/12/2010 10/03/2011 נתניה 43     85848 
 85849 ארגונימיה לפיזיוטרפיסטים                  בריאות  12/12/2010 30/01/2011 באר שבע 40   
 85859 תוכנית הכשרהניהולית למנהלות מכונים בריפוי 03/01/2011 14/03/2011 פתח תקווה 42   
שמונהקרית  40     85861 תפקידים ניהוליים                           בריאות  18/11/2010 17/02/2011 
 85903 יישומי מחשב                               בריאות כללית 16/12/2010 18/01/2011 באר שבע 40   
 85924          מזכירות רפואיות-עדכונים בעולם הרפואה 03/01/2011 27/06/2011 פתח תקווה 48   
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רותי שי-סוגיות וחידושים במעבדה רפואית 02/03/2011 01/06/2011 עפולה 60     85973 
 86049 הכשרת מנהליתהליכים ללא כפיפים          28/02/2011 13/07/2011 פתח תקווה 56   
 86050 הכשרת מנהלי תהליכים ללא כפיפות             07/03/2011 13/07/2011 פתח תקווה 56   
בריאות  תוכנית הכשרה למנהלים ותיקים          28/03/2010 13/07/2010 פתח תקווה 84     86053 
 86054 תוכנית הכשרה למנהלים בדרג ביניים       29/03/2011 05/07/2011 פתח תקווה 77   
 86056 הכשרת סגני ניהול                 בריאות כללית 17/05/2010 13/07/2010 פתח תקווה 56   
בריאות        תוכנית הכשרהמנהלים חדשים      02/03/2011 13/07/2011 פתח תקווה 105     86091 
 86094 בינוי ונדל'ן למנהלים אדמיניסטרטיבים בכירים 10/03/2010 09/03/2011 פתח תקווה 72   
 86098 קורס למזכירות ומנהלות לשכה            בריאות  13/01/2011 28/04/2011 פתח תקווה 56   
זכירות בהנהלה הדרכה למנהלות לשכה ו 16/01/2011 01/05/2011 פתח תקווה 56     86099 
 86100 הדרכה למנהלות לשכה ומזכירות בהנהלה  05/05/2011 28/07/2011 פתח תקווה 56   
 86289 אנגלית למתקדמים                   בריאות כללית 04/01/2011 12/04/2011 עפולה 60   
נת מהותגישה חדשנית להב-פסיכולוגיה חיובית  04/01/2011 08/03/2011 עפולה 40     86290 
 86294 אנגלית מתחילים                           בריאות כללית 03/01/2011 02/05/2011 עפולה 60   
 86295 חכמת הניהול של כלכלת המשפחה         בריאות 04/01/2011 08/03/2011 עפולה 40   
בריאות כללית        אנגלית למתקדמים                 06/01/2011 05/05/2011 עפולה 60     86296 
-הכשרה ניהולית למנהלי מכונים לריפוי בעיסוק 31/01/2011 04/04/2011 פתח תקווה 42     86312 
 86313 הולכיפ בשביל                           בריאות כללית 06/01/2011 10/02/2011 פתח תקווה 40   
יפו -תל אביב  40    למתקדמים                     בריאות כללית אקסל 11/01/2011 15/03/2011   86323 
יפו -תל אביב  40    שירותי בריאות כללית-קורס אקסל למתקדמים 11/01/2011 15/03/2011   86379 
שירותי בריאות כללית-תורת המשחקים 27/01/2011 10/03/2011 פתח תקווה 40     86380 
שירותי בריאות כללית-ם בשבי"ל הולכי 17/02/2011 24/03/2011 פתח תקווה 40     86538 
-הכשרת מקדמות-שולחן עבודה מרפאתי משולב 01/03/2011 15/03/2011 חיפה 42     86539 
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-חידושים בעולם המעבדה והרפואה חלק שני 02/02/2011 25/05/2011 באר שבע 60     86541 
שירותי בריאות כללית-צעד ראשון לרוקח 07/02/2011 14/03/2011 פתח תקווה 42     86542 
ות כלליתשירותי בריא-אקסל-יישומי מחשב 25/01/2011 24/02/2011 באר שבע 40     86574 
שירותי -הכשרת מנחים ויועצים לגמילה מעישון 02/03/2011 13/04/2011 פתח תקווה 65     86605 
שירותי -כלים יישומיים להעצמת המטופל 22/02/2011 12/04/2011 פתח תקווה 56     86658 
שירותי בריאות כללית-המטולוגיה רפואית 01/03/2011 24/05/2011 פתח תקווה 40     86660 
שירותי בריאות -מתן טיפול קבוצתי לדיאטנים 30/03/2011 06/07/2011 פתח תקווה 63     86709 
שירותי בריאות -הגישה האקטיבית-פיזיותרפיה 02/05/2011 11/07/2011 קרית אתא 45     86720 
שירותי בריאות כללית-המנהל כמאמן 31/03/2011 14/07/2011 עפולה 60     86723 
תקווה פתח 42    שירותי בריאות כללית-בריאטריה לדיאטניות 28/03/2011 23/05/2011   86889 
שירותי בריאות -רכש למתחילים ולמתקדמים 01/03/2011 09/03/2011 פתח תקווה 48     86903 
שירותי בריאות -מלאי למתחילים ולמתקדמים 11/04/2011 04/05/2011 פתח תקווה 48     86904 
פוי -תל אביב  40    שירותי בריאות כללית-אקסל מתקדמים 11/01/2011 15/03/2011   86906 
שירותי בריאות כללית-אתגר הניהול 03/03/2011 14/04/2011 חיפה 42     86959 
שירותי בריאות -)אקסל( 2007גיליון אלקטרוני  16/05/2011 18/07/2011 כפר סבא 40     86968 
-(2007עיבוד תמלילים והכרת המחשב)וורד  01/03/2011 24/05/2011 כפר סבא 40     86969 
שירותי בריאות -זכרון מתיאוריה להתערבות 01/04/2011 05/08/2011 מזרע 50     87360 
שירותי  -כלים יישומיים להעצמת המטופל  27/04/2011 05/07/2011 פתח תקווה 56     87523 
שירותי  -וכלוסיות מיוחדות אימון גופני לא 28/04/2011 07/07/2011 פתח תקווה 50     87524 
-הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי(  31/03/2011 12/05/2011 פתח תקווה 40     87531 
יפו -תל אביב  42     87533 אבחנה טיפול והערכה מבוססי ראיות  09/03/2011 27/04/2011 
שירותי בריאות  -ם בקהילה עובדי מנהל חדשי 09/03/2011 13/04/2011 פתח תקווה 42     87595 
קופ"ח כללית -שיקום פיזיותרפיה בקהילה  15/05/2011 18/09/2011 פתח תקווה 40     87599 
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שירותי בריאות-קורס למזכירות ומנהלות לשכה 16/01/2011 01/05/2011 פתח תקווה 56     87614 
שירותי בריאות כללית-אקסל 31/03/2011 09/06/2011 פתח תקווה 40     87671 
יפו -תל אביב  40    אות כלליתשירותי ברי-אקסל מתחילים פלוס 29/03/2011 21/06/2011   87677 
יפו -תל אביב  40     87689 קורס אונקולוגיה דגש  על טיפול תרופתי  13/04/2011 27/07/2011 
יפו -תל אביב  50    שירותי בריאות כללית -מודל הגוף המשיח 03/05/2011 06/03/2012   87690 
-יזיותרפיהפיתוח מנהיגותי של מנהלי מכוני פ 16/05/2011 04/07/2011 פתח תקווה 40     87713 
שירותי -יישום בחדר הטיפולים -אומנות הראיון 05/05/2011 23/06/2011 פתח תקווה 56     87714 
-מתן טיפול קבוצתי למנותחים בריאטריים 28/03/2011 27/06/2011 פתח תקווה 63     87717 
-ניתאנטומיה טופוגרפיה ותרומה לבדיקה הקלי 17/05/2011 12/07/2011 רחובות 42     87723 
יפו -תל אביב  80    שירותי בריאות כללית-ניהול איכות במעבדות 18/05/2011 20/07/2011   87882 
שירותי בריאות -רוקחים בריאות איכותית 16/05/2011 20/06/2011 פתח תקווה 42     87883 
שירותי -פרקים נבחרים בבריאות האישה 04/05/2011 17/08/2011 נצרת 60     87885 
שירותי בריאות כללית-הנחיית קבוצות 28/04/2011 15/09/2011 ירושלים 56     88049 
שירותי בריאות כללית-הולכים בשבי"ל 19/05/2011 30/06/2011 פתח תקווה 40     88050 
שירותי -קורס בסיסי בהתאמות ושינויי דיור 24/05/2011 28/06/2011 פתח תקווה 42     88051 
שירותי בריאות -עובדי מינהל חדשים בקהילה 16/05/2011 20/06/2011 פתח תקווה 42     88052 
-משאבי אנוש לממוני בקרה ורכזי משאבי אנוש 05/05/2011 19/07/2012 פתח תקווה 154     88054 
שירותי  -טכניקות טיפוליות בהידרותרפיה  20/05/2011 01/07/2011 רעננה 40     88057 
שירותי בריאות  -כלכלת בריאות וניהול כספי  15/06/2011 04/01/2012 פתח תקווה 40     88073 
שירותי בריאות  -טכנולוגיה מסייעת בניידות  22/05/2011 31/07/2011 פתח תקווה 61     88074 
שירותי בריאות כללית -צעד ראשון לרוקח  15/06/2011 20/07/2011 פתח תקווה 42     88075 
 88851 שימוש בכלי הערכה, בנייה ותיעוד תוכנית  30/06/2011 11/12/2011 חיפה 54   
יפו -תל אביב  40    שירותי  -שיקום גוף עליון לפיזיותרפיסטים  03/06/2011 15/07/2011   88852 
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 88853 תוכנית הכשרה ניהולית למנהלי מכונים לריפוי  03/07/2011 08/08/2011 פתח תקווה 42   
שירותי  -ניהול שירות, ידע ותקשורת לרוקחים  29/06/2011 02/11/2011 פתח תקווה 40     88854 
 88855 הכשרה ניהולית למנהלים אדמ' של מרפאות  27/06/2011 10/10/2011 כפר סבא 62   
שירותי  - E1ME  2007גיליון אלקטרוני  16/05/2011 08/08/2011 כפר סבא 40     88856 
שירותי בריאות - 2011מערכות למידה בארגונים  28/06/2011 11/09/2011 פתח תקווה 42     88857 
-חק כאמצע התנסות בלמידה מתווכת המש 07/07/2011 01/08/2011 חיפה 40     88858 
שירותי בריאות כללית -שיקום וסטיברלי  04/07/2011 08/08/2011 אשדוד 42     88859 
 88861  -היבטים מקצועיים ושירותיים בבריאות הנפש  04/07/2011 16/11/2011 פתח תקווה 40   
ריאות כלליתשירותי ב -אתגר הניהול  31/10/2011 12/12/2011 חיפה 49     88914 
יפו -תל אביב  56    שירותי  -הכשרת סגני ניהול -מפתח לניהול  13/12/2011 08/02/2012   88915 
יפו -תל אביב  77    שירותי  -תוכנית הכשרה למנהלים בדרג ביניים  01/11/2011 17/01/2012   88916 
יפו -תל אביב  84     88917  -ה למנהלים ותיקים מפנה: תוכנית הכשר 16/11/2011 08/02/2012 
יפו -תל אביב  56     88918 הכשרת מנהלי תהליכים ללא כפיפים: וכנית  26/10/2011 08/02/2012 
יפו -תל אביב  105     88919  -תובנה: תוכנית הכרה למנהלים חדשים  24/10/2011 08/02/2012 
בריאות כלליתשירותי -כלכלת בריאות 07/09/2011 15/02/2012 פתח תקווה 89     89038 
שירותי בריאות -אימונולוגיה בסיסית וקלינית 26/10/2011 08/02/2012 פתח תקווה 60     89229 
שירותי -שקום תפקוד המערכת הווסטיבולרית 24/10/2011 27/11/2011 פתח תקווה 42     89230 
תי בריאות שירו-CCסאפ מודול  –ניהול מלאי  04/09/2011 20/09/2011 פתח תקווה 42     89231 
-יישום בחדר הטיפולים –אומנות הראיון  25/10/2011 27/12/2011 פתח תקווה 56     89232 
יפו -תל אביב  40    -הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי( 10/11/2011 15/12/2011   89233 
יפו -תל אביב  40    -יחות, ידע לוגיסטי(הולכים בשבי"ל )שירות, בט 08/09/2011 03/11/2011   89234 
 89235 היבטים ניהוליים ושירותיים בתפקיד  ראש   04/01/2012 15/03/2012 באר שבע 49   
 89236 הכשרה בסיסית בטיפול בהפרעות אכילה בקרב  04/09/2011 11/09/2011 באר שבע 42   
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שירותי בריאות -רוקחים בריאות איכותית 12/09/2011 24/10/2011 פתח תקווה 42     89237 
ות כלליתשירותי בריא-אימון אישי בקבוצה 07/09/2011 20/12/2011 פתח תקווה 63     89238 
 89239 יישומים אימוניים בעבודה סוציאלית במערכות  07/09/2011 28/03/2012 רעננה 60   
 89478  -קורס ניהול שירות, ידע ותקשורת לרוקחים  05/10/2011 21/12/2011 בת ים 40   
 89511 הכשרה בסיסית בטיפול בהפרעות אכילה בקרב  11/09/2011 18/09/2011 באר שבע 45   
 89567  בריאות שירותי - Clinical Neurodynamics 15/11/2011 03/01/2012 חדרה 42   
 89571 כלים יישומיים לשיתוף המטופל בתהליך  18/09/2011 04/12/2012 עפולה 40   
 89596  -סוגיות בפרמקותרפיה ורוקחות קלינית  24/10/2011 16/01/2012 פתח תקווה 40   
שירותי בריאות כללית -מודולת בריאות  23/11/2011 28/12/2011 באר שבע 40     89602 
 89663 הכנות סטריליות )תהליכים ונהלים(  וסוכרת  )  26/09/2011 03/04/2012 באר שבע 50   
שירותי בריאות כללית 000VME -יישומי מחשב  03/10/2011 18/12/2011 פתח תקווה 40     89666 
שירותי בריאות  - 000VME -יישומי מחשב 26/10/2011 11/01/2012 פתח תקווה 40     89667 
 PC -  89668סאפ מודול  -אחזקה מתקדמים ומונעת 23/10/2011 20/11/2011 פתח תקווה 45   
שירותי בריאות כללית -רפואה משפטית  04/12/2011 08/01/2012 פתח תקווה 40     89915 
שירותי  -פיתוח משחקים תוצאתיים בעבודה  02/10/2011 06/11/2011 פתח תקווה 40     89916 
שירותי בריאות כללית -אקסל מתקדמים  30/10/2011 27/11/2011 פתח תקווה 40     89917 
שירותי בריאות כללית -צעד ראשון לרוקח  14/11/2011 19/12/2011 פתח תקווה 42     89918 
שירותי  -פול קבוצתי בפיזיותרפיה קורס מתן טי 25/10/2011 13/12/2011 פתח תקווה 56     89920 
שירותי  -טיפולים נשימתיים לפיזיותרפיסטים  23/10/2011 04/12/2011 פתח תקווה 42     89921 
_ שירותי  S Pטיפול קבוצתי בטכניקות  24/10/2011 30/11/2011 פתח תקווה 56     89922 
שירותי בריאות כללית -אשפוז  מזכירות מחלקת 02/11/2011 08/12/2011 פתח תקווה 42     89923 
שירותי  -טכניקות טיפוליות בהידרותרפיה  18/11/2011 06/01/2012 רעננה 40     89924 
-נושאים נבחרים -מהקליניקה לדיאגנוסטיקה 30/10/2011 23/01/2012 אילת 52     89977 
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 89979  -מיומנויות ניהול השירות בבית המרקחת  24/10/2011 09/01/2012 חדרה 40   
בריאות  שירותי-עובדי מינהל חדשים בקהילה 26/10/2011 08/12/2011 פתח תקווה 42     89982 
 89983 תכנית הכשרה לרכזות מידע ופרוייקטים  25/10/2011 15/01/2012 ראשון לציון 59   
יפו -תל אביב  50    שירותי -תחלואה והדיאגנוסטיקה הקלינית 04/01/2012 04/07/2012   90075 
אות שירותי ברי-ניהול סיכונים למבקרי פנים 07/11/2011 12/12/2011 פתח תקווה 40     90076 
שירותי -מזכירות רפואיות במערך אמבולטורי 01/11/2011 06/12/2011 פתח תקווה 42     90077 
 90078 מובילי שינוי בריפוי בעיסוק בתחום  27/10/2011 02/02/2012 פתח תקווה 56   
שירותי בריאות כללית -ניהול משק בכיר  29/11/2011 06/02/2012 פתח תקווה 70     90587 
שירותי בריאות  -יסודות ההתערבות הטיפולית  13/12/2011 26/03/2012 פתח תקווה 56     90592 
שירותי בריאות  -פרקים נבחרים בהמטולוגיה  17/01/2012 29/05/2012 כפר סבא 68     90593 
שירותי בריאות  -מחלות זיהומיות ומחלות עור 22/11/2011 03/04/2012 חיפה 40     90595 
ניהנת 40    שיקרותי  -ניהול סביבתי למוסדות בריאות  24/11/2011 19/03/2012   90596 
שירותי הראיות  -תפיסה ותהליכי שירות ללקוח 02/01/2012 26/03/2012 רחובות 44     90597 
שירותי בריאות -ניהול שירות בארגוני בריאות 05/12/2011 08/05/2012 פתח תקווה 70     91202 
-הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי(  05/01/2012 09/02/2012 פתח תקווה 40     91218 
יפו -תל אביב  42    שירותי  -אסטרטגיות שירות בארגוני בריאות  02/01/2012 18/04/2012   91222 
שירותי בריאות כללית -תוספי תזונה  18/01/2012 20/06/2012 באר שבע 40     91224 
שירותי בריאות  - 0DM -קורס תוספי תזונה ו 11/01/2012 23/05/2012 בת ים 40     91226 
 91230 תקשורת בינאישית בעבודה: איך לדבר כך  04/01/2012 14/03/2012 עפולה 40   
שירותי בריאות כללית -אימון רפואי  03/01/2012 18/03/2012 עפולה 48     91232 
נבחרים ברפואה, סיעוד וניהול חידושים  01/01/2012 04/03/2012 עפולה 40     91233 
שירותי  -כלים יישומיים להעצמת המטופל  16/01/2012 12/03/2012 פתח תקווה 56     91235 
 91236 הכשרה ניהולית למנהלות שירות ושיווק  20/12/2011 14/04/2012 פתח תקווה 56   
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 91241 פיזיותרפיה משולבת בעקרונות קינסיולוגיה  10/01/2012 21/02/2012 ירושלים 42   
יאות כלליתשירותי בר -עתודה ניהולית  03/01/2012 05/06/2012 אשדוד 64     91245 
הערכה וטיפול בחולה -שיקום בקהילה 12/02/2012 20/05/2012 רחובות 40     91247 
שירותי  - MBD-0EBDטיפול קוגנטיבי מודל  04/01/2012 11/07/2012 כפר סבא 56     91250 
שירותי בריאות כללית -פרקים בפרמקותרפיה  02/01/2012 26/03/2012 ירושלים 52     91252 
שירותי בריאות כללית -נפרולוגיה  03/01/2012 14/02/2012 פתח תקווה 44     91259 
הלכה  SMP-תכנון ניהול וביצוע מחקר קליני 05/02/2012 04/03/2012 פתח תקווה 40     91501 
שירותי בריאות כללית -צעד ראשון לרוקח 06/02/2012 12/03/2012 פתח תקווה 42     91504 
שירותי בריאות כללית-מתן טיפול קבוצתי 21/03/2012 13/06/2012 רמלה 56     91506 
-יישום בחדר הטיפולים –אומנות הראיון  05/02/2012 25/03/2012 פתח תקווה 56     91513 
-הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי( 16/02/2012 29/03/2012 פתח תקווה 40     91515 
 91668  בריאות שירותי-Dry Needling Module 1-3 13/02/2012 30/04/2012 פתח תקווה 41   
שירותי -הכשרה מנהלים  חיפה -אתגר הניהול  23/01/2012 05/03/2012 חיפה 49     91669 
שירותי -כותבים ומציירים במפגש הטיפולי 26/02/2012 01/04/2012 חיפה 42     91671 
הכשרה ניהולית למנהלי מכונים לריפוי  תוכנית 22/01/2012 26/02/2012 פתח תקווה 42     91714 
-תובנה: תוכנית הכשרה למנהלים חדשים 14/03/2012 16/07/2012 פתח תקווה 105     91717 
שירותי בריאות כללית-גריאטריה ואי ספיקת לב 07/02/2012 29/05/2012 באר שבע 94     91980 
ה ניהולית למנהלות סקטור תוכנית הכשר 28/02/2012 25/07/2012 פתח תקווה 49     91981 
 91982 סוגיות נבחרות בתהליך ההערכה והטיפול  23/02/2012 05/04/2012 פתח תקווה 42   
שירותי בריאות  -עובדי מינהל חדשים בקהילה  22/02/2012 28/03/2012 פתח תקווה 42     91985 
ירותי בריאות כלליתש -רביע עליון מתקדם  07/05/2012 25/06/2012 פתח תקווה 48     91986 
שירותי  -פילאטיס שיקומי לפיזיותרפיסטים  02/05/2012 04/07/2012 נצרת עילית 50     91996 
שירותי בריאות  -רוקחים בריאות איכותית  14/03/2012 02/05/2012 פתח תקווה 42     91997 
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שירותי בריאות  -מתן טיפול קבוצתי דיאטה  13/03/2012 05/06/2012 פתח תקווה 40     91998 
שירותי -טופל כלים יישומיים להעצמת המ 14/02/2012 17/04/2012 פתח תקווה 56     91999 
שירותי בריאות כללית -אופיס למתקדמים  01/04/2012 10/06/2012 פתח תקווה 60     92110 
 92111 היבטים מולקולאריים, דיאגנוסטיים, טיפוליים  04/03/2012 24/06/2012 פתח תקווה 60   
ות כלליתשירותי בריא -קורס העשרה באנגלית  11/03/2012 01/07/2012 באר שבע 60     92114 
שירותי בריאות  - CCניהול מלאי סאפ מודול  08/05/2012 17/05/2012 פתח תקווה 45     92143 
 92144  -מיומנויות ניהול  בשירות בבית המרקחת  19/03/2012 28/05/2012 חדרה 40   
שירותי -נאמני בטיחות במיקוד בטיחות אש 15/03/2012 22/04/2012 פתח תקווה 48     92197 
שירותי בריאות כללית-ניהול מחסנים 14/03/2012 16/05/2012 פתח תקווה 51     92198 
 93022 היבטים מולקולאריים, דיאגנוסטיים, טיפוליים  18/04/2012 23/07/2012 פתח תקווה 60   
שירותי בריאות -רוקחים בריאות איכותית 23/04/2012 04/06/2012 פתח תקווה 42     93023 
תח תקווהפ 40    שירותי -פרמקותרפיה ורוקחות קלינית בילדים 22/04/2012 01/07/2012   93024 
שירותי בריאות כללית-ייעוץ רוקחי אישי 02/05/2012 10/10/2012 פתח תקווה 40     93025 
שירותי בריאות -תרופות ביולוגיות מתקדמות 18/04/2012 27/07/2012 באר שבע 40     93026 
 93027 מרכזי תחום בטיחות הטיפול התרופתי וניהול  01/05/2012 11/12/2012 פתח תקווה 63   
-הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי( 03/05/2012 21/06/2012 פתח תקווה 42     93029 
שירותי -אימון גופני לאוכלוסיות מיוחדות 03/05/2012 12/07/2012 פתח תקווה 50     93030 
שירותי בריאות כללית-צעד ראשון לרוקח 02/05/2012 07/06/2012 פתח תקווה 42     93031 
שירותי -נאמני בטיחות במיקוד בטיחות אש 24/05/2012 28/06/2012 פתח תקווה 48     93032 
שירותי בריאות -0DMתוספי תזונה  ותרופות  09/05/2012 17/10/2012 פתח תקווה 40     93033 
שירותי - 000VME 2007  -קורס יישומי המחשב 02/05/2012 18/07/2012 פתח תקווה 40     93034 
שירותי -000VME 2007  -קורס יישומי המחשב 30/04/2012 02/07/2012 פתח תקווה 40     93035 
שירותי -שיקום תפקוד המערכת הווסטיבולרית 15/05/2012 19/06/2012 רמת גן 45     93038 
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שירותי בריאות -מתיאוריה להתערבות –זיכרון  20/04/2012 03/08/2012 ירושלים 50     93039 
שירותי בריאות -CCסאפ מודול  -ניהול רכש  08/05/2012 17/05/2012 פתח תקווה 45     93045 
שירותי -עתודה ניהולית לניהול בדרג ראשון 16/04/2012 16/07/2012 חיפה 64     93047 
שירותי בריאות -אופקים חדשים במדע ורפואה 21/03/2012 25/07/2012 ירושלים 60     93048 
שירותי בריאות -ינהל חדשים בקהילהעובדי מ 19/03/2012 07/05/2012 חיפה 40     93049 
 93052 חידושים נבחרים ברפואה, סיעוד וניהול  08/01/2012 18/03/2012 פתח תקווה 40   
שירותי בריאות כללית-אופיס למתקדמים 01/04/2012 17/06/2012 פתח תקווה 60     93053 
בריאות כללית-יזורמערכות מידע למקדמות ב 08/05/2012 05/08/2012 באר שבע 40     93062 
שרותי בריאות -עובדי מנהל חדשים בקהילה 23/05/2012 02/07/2012 פתח תקווה 42     93067 
בריאות כללית-דימות למרפאות בעיסוק 16/05/2012 18/07/2012 חיפה 40     93084 
 93116 עקרונות הארגון המוחי של תפקודים  02/04/2012 29/05/2012 רעננה 40   
שרותי בריאות -CCסאפ מודול  -ניהול מלאי  11/06/2012 19/06/2012 פתח תקווה 45     93216 
שרותי בריאות -מנחים ויועצים לגמילה מעישון 30/05/2012 18/07/2012 פתח תקווה 49     93218 
שרותי בריאות -CCסאפ מודול -ניהול רכש 27/06/2012 11/07/2012 פתח תקווה 45     93226 
תקווה פתח 42    שירותי -מזכירות רפואיות במערך אמבולטורי 04/06/2012 10/07/2012   93250 
 93406 -המחשב והכרת תמלילים עיבוד-WORD 2007 09/05/2012 11/07/2012 כפר סבא 40   
ותי בריאות שר-ניהול שירות בארגוני בריאות 05/12/2011 21/05/2012 פתח תקווה 70 הקורס מיועד עבור מנהלות יחידות שירות   93411 
שרותי -תוספי תזונה וצמחי מרפא ירושלים 30/05/2012 01/08/2012 ירושלים 40     93420 
שרותי בריאות כללית-ייעוץ רוקחי אישי 21/05/2012 30/07/2012 באר שבע 40     93421 
שרותי -נטומיה יישומיתחשיבה קלינית וא 05/06/2012 24/07/2012 חיפה 42 הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מבי"ח    93571 
שרותי-הכשרה ניהולית למנהלות יחידות דיאטה 28/05/2012 05/11/2012 פתח תקווה 56     93574 
שרותי -הכשרה לעתודה ניהולית במעבדות 24/05/2012 29/08/2012 פתח תקווה 63 הקורס מיועד לעובדים במעבדות בלבד   93577 
שרותי בריאות כללית-הולכים בשביל 21/06/2012 26/07/2012 פתח תקווה 40     93614 
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שרותי-תוכנית הכשרה לבוגרי הכשרות ניהוליות 13/06/2012 25/07/2012 פתח תקווה 42     93648 
-שיפור מיומנויות ניהול למנהלי בתי מרקחת  06/06/2012 08/08/2012 בת ים 40     93649 
מפת"ח -סגני ניהול-תוכנית הכשרה ניהולית 22/05/2012 16/07/2012 פתח תקווה 56     93723 
קצועי לעובדי מטבח בכירים/מנהלי קורס מ 18/06/2012 21/08/2012 פתח תקווה 77     93724 
שרותי בריאות כללית-טיפול תומך 15/05/2012 31/07/2012 פתח תקווה 84 הקורס מיועד עבור עובדות סוציאליות    93800 
שרותי בריאות -CCסאפ מודול  -ניהול מלאי  09/09/2012 16/10/2012 פתח תקווה 45 הקורס מיועד עבור אנשי לוגיסטיקה    93875 
-שילוב המשחק על כל היבטיו ככלי עבודה  11/07/2012 10/01/2013 חיפה 47 הקורס מיועד לקלינאי התקשורת    93910 
שרותי-תוכנית הכשרה לבוגרי הכשרות ניהוליות 06/11/2012 18/12/2012 פתח תקווה 42 הקורס מיועד למנהלים בוגרי הכשרות    93951 
שרותי בריאות -הכשרה ניהולית לדרג ביניים 08/05/2012 24/07/2012 פתח תקווה 77     94059 
שרותי בריאות כללית-עורכי מבדקים פנימיים 01/08/2012 29/08/2012 פתח תקווה 40     94482 
יפו -תל אביב  40     IS/  94558מעבדה פורנזית/"-ביולוגיה משפטית 17/10/2012 26/12/2012 
שרותי בריאות כלליית-הנחיית קבוצות 11/10/2012 17/01/2013 תל מונד 56     94630 
-הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי( 06/09/2012 01/11/2012 פתח תקווה 40 הקורס מיועד לעובדי המערכים    94634 
שרותי בריאות -עובדי מנהל חדשים בקהילה 05/09/2012 31/10/2012 פתח תקווה 42     94663 
שרותי בריאות -מעורבות המשפחה בטיפול 05/09/2012 22/10/2012 פתח תקווה 40     94773 
שרותי בריאות -טיפולים עדכניים ברפואת ילדים 03/09/2012 21/01/2013 באר שבע 50     94812 
שרותי -הנחיית קבוצות לקלינאיות תקשורת  02/09/2012 27/02/2013 פתח תקווה 57 הקורס מיועד לקלינאיות תקשורת בלבד   94826 
שרותי בריאות -טיפולים עדכניים ברפואת ילדים 03/09/2012 21/01/2013 פתח תקווה 50 הקורס מיועד לרוקחים בלבד   95138 
שרותי -CCסאפ מודול  -ניהול רכש ומלאי  15/10/2012 31/10/2012 אילת 45     95145 
שרותי בריאות -להתערבות מתיאוריה –זיכרון  14/10/2012 17/02/2013 רעננה 50 מרפאים בעיסוק   95149 
שלב ב':הכשרה –ניהול שירות בארגוני בריאות 05/11/2012 09/10/2013 פתח תקווה 56 הקורס מיועד למנהלות יחידות שירות    95228 
 95234  שרותי-מזכירות רפואיות במערך אמבולטורי 30/10/2012 04/12/2012 פתח תקווה 42 הקורס מיועד למזכירות רפואיות במערך  
עובדי שירותי  –הקורס מיועד לרוקחים   שרותי בריאות כללית-"מחלות עיניים" לרוקחים 23/10/2012 26/02/2013 חיפה 40   95276 
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שרותי -"זיהוי בעיות בטיפול תרופתי בדלפק"  30/10/2012 19/03/2013 חיפה 40     95278 
יפו -תל אביב  40    שרותי-רפואת כאב לרוקחים-טיפול ושיקום-כאב 06/02/2013 10/04/2013   95296 
קווהפתח ת 56 הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים במחוזות   שרותי -מתן טיפול קבוצתי)פיזיותרפיסטים( 17/10/2012 12/12/2012   95321 
שרותי בריאות כללית-צעד ראשון לרוקח 24/10/2012 28/11/2012 פתח תקווה 42 הקורס מיועד לרוקחים העובדים במחוזות   95323 
שרותי -יישומיים להעצמת המטופל  כלים 17/10/2012 09/01/2013 פתח תקווה 56 הקורס מיועד לדיאטניות העובדות    95324 
שרותי -הכשרה לטיפול במנותחים בריאטריים 22/10/2012 23/01/2013 פתח תקווה 70     95325 
שרותי בריאות -מתן טיפול קבוצתי )דיאטניות(   16/10/2012 30/01/2013 פתח תקווה 70 הקורס מיועד לדיאטניות העובדות    95326 
שרותי בריאות -S Pטיפול קבוצתי בכלים של  11/10/2012 03/01/2013 פתח תקווה 56     95327 
שרותי בריאות כללית-רוקחים בריאות איכותית 22/10/2012 07/01/2013 פתח תקווה 41     95328 
תי שרו-נאמני בטיחות במיקוד בטיחות אש 16/10/2012 30/12/2012 פתח תקווה 48 הקורס מיועד לעובדי הכללית מכל הארץ    95329 
 95420  בריאות שרותי- אלקטרוני גיליון – Excel 2007 16/10/2012 18/12/2012 כפר סבא 40   
שרותי -מחלות ילדים לרוקחים-פדיאטריה 17/10/2012 09/01/2013 באר שבע 40 הקורס  מיועד לרוקחים ממחוז דרום    95522 
שרותי בריאות-פיזיותרפיה מנואלית לרביע עליון 03/12/2012 04/03/2013 פתח תקווה 72 הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים במחוז דן    95529 
 95531 תוכנית השתלמות לפיתוח חוויית המטופל בקרב 29/10/2012 07/01/2013 פתח תקווה 44   
 95532 תוכנית השתלמות לפיתוח חוויית המטופל בקרב 08/11/2012 24/01/2013 פתח תקווה 49   
ר.רביןעבור עובדי מ.  שרותי בריאות - 000w o 2007 -יישומי המחשב 10/10/2012 26/12/2012 פתח תקווה 40   95591 
שרותי בריאות -000w o 2007 -יישומי המחשב 14/10/2012 30/12/2012 פתח תקווה 40     95592 
שרותי-תובנה: תוכנית הכשרה למנהלים חדשים 22/10/2012 06/02/2013 פתח תקווה 105     95731 
שרותי -הכשרת מנהלי תהליכים ללא כפיפים  18/12/2012 06/02/2013 פתח תקווה 56     95733 
שרותי -מפנה: תוכנית הכשרה למנהלים ותיקים 14/11/2012 06/02/2013 פתח תקווה 84     95736 
שרותי -הכשרת סגני ניהול -מפתח לניהול  18/12/2012 06/02/2013 פתח תקווה 56     95738 
שרותי -תוכנית הכשרה למנהלים בדרג ביניים 26/11/2012 13/02/2013 פתח תקווה 77     95739 
 95740 התערבויות קוגניטיביות התנהגותיות בעבודת  15/10/2012 17/12/2012 חיפה 40   
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-הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי( 15/11/2012 27/12/2012 פתח תקווה 40 עובדי המערכים הלוגיסטיים ומערכי    95973 
יפו -תל אביב  40    שרותי בריאות כללית-גישור למבקרי פנים 22/10/2012 19/11/2012   95977 
שרותי בריאות כללית-ספורט רביע עליון 30/10/2012 25/12/2012 ירושלים 40     96011 
שרותי -מזכירות רפואיות במחלקות אשפוז 12/11/2012 23/01/2013 פתח תקווה 42     96012 
ה של היבטים פרטניים ומערכתיים בפסיכותרפי 18/10/2012 27/06/2013 באר שבע 40     96013 
 96014 מקצועיות והטמעת מערכות מידע לעובדי  07/11/2012 03/04/2013 פתח תקווה 140   
שרותי בריאות כללית-אופיס מתקדמים  18/11/2012 20/01/2013 פתח תקווה 60     96105 
שרותי -מקרהקבלת החלטות: לא רציונלי ולא ב 02/01/2013 29/01/2013 פתח תקווה 40 עובדי ההנהלה הראשית   96173 
אימון לפיתוח  -להחליט, להשפיע, להצליח 04/03/2013 29/04/2013 פתח תקווה 40     96174 
שרותי בריאות כללית-הגישה האקטיבית 20/12/2012 14/02/2013 טבריה 45     96195 
שרותי בריאות כללית-מיקרוביולוגיה 15/11/2012 21/02/2013 פתח תקווה 60 עובדי  מעבדות   96218 
שרותי בריאות כללית-ביולוגיה משפטית 17/12/2012 18/02/2013 פתח תקווה 40     96243 
 96305 תוכנית הכשרה למנהלות סקטור הריפוי בעיסוק 14/11/2012 26/02/2013 פתח תקווה 70   
בעבוד סנסורי מבוא לתאוריה וטיפול בקשיים  11/11/2012 09/12/2012 באר שבע 40 מרפאות בעיסוק מחוז דרום   96307 
שרותי בריאות -הנחיית קבוצות בי"ח שניידר 04/11/2012 06/01/2013 פתח תקווה 50     96317 
שרותי בריאות-ניהול פרויקטים למנהלי הכנסות 27/12/2012 12/03/2013 פתח תקווה 42 מנהלי הכנסות בבתי חולים ובקהילה   96328 
שרותי בריאות כללית-תזונת תינוקות וילדים 26/12/2012 04/03/2013 פתח תקווה 40     96577 
שרותי בריאות -מעורבות המשפחה בטיפול 03/12/2012 07/01/2013 פתח תקווה 40     96598 
שרותי בריאות כללית-אנגלית למתקדמים  12/12/2012 13/02/2013 באר שבע 40     96599 
שרותי -נונית  לעובדי מעבדותאנגלית ברמה בי 09/12/2012 10/02/2013 באר שבע 40     96601 
שרותי בריאות -עובדי מינהל חדשים בקהילה 19/12/2012 23/01/2013 פתח תקווה 42     96603 
שרותי בריאות כללית-מיומנויות ניהול בשרות 03/12/2012 04/03/2013 נתניה 40     96608 
וליות חדשות גישות תיאורטיות וטיפ 01/01/2013 17/09/2013 פתח תקווה 44     96653 
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שרותי  -קשורת הנחיית קבוצות לקלינאיות ת 13/01/2013 29/05/2013 פתח תקווה 57     96654 
 96657 גישות תיאורטיות וטיפוליות חדשות  08/01/2013 23/07/2013 פתח תקווה 42   
שרותי -מדריכי  פילאטיס מזרן לפיזיותרפיסטים 17/12/2012 18/02/2013 גדרה 50     96667 
שרותי בריאות כללית-אתגר הניהול 18/12/2012 05/02/2013 חיפה 49     96669 
שירותי בריאות כללית-דיקור לפיזיותרפיסטים 13/02/2013 10/04/2013 פתח תקווה 40     96673 
 96674 טיפול נרטיבי בשיקום לצוות העבודה  19/12/2012 03/07/2013 רעננה 56   
שרותי בריאות -תרופות ביולוגיות מתקדמות 02/01/2013 10/04/2013 ירושלים 40     96709 
לרוקחים מחוז  0DMתוספי תזונה ותרופות  04/02/2013 29/04/2013 רחובות 40     96726 
שרותי בריאות כללית-טיפולים נשימתיים 06/01/2013 17/02/2013 פתח תקווה 42     96763 
שרותי בריאות כללית-טיפולים נשימתיים 06/01/2013 17/02/2013 פתח תקווה 42     96877 
-ולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי(ה 10/01/2013 14/02/2013 פתח תקווה 40     96889 
שרותי בריאות - 2013העשרה לעובדי מעבדות  08/01/2013 13/05/2013 באר שבע 60     96935 
שרותי בריאות כללית-שיווק למנהלי מוקדים 03/01/2013 14/02/2013 פתח תקווה 49     96955 
שירותי בריאות כללית -ק למנהלי גיוסשיוו 06/01/2013 17/02/2013 פתח תקווה 49     96957 
יפו -תל אביב  40    שירותי בריאות כללית -כאב לרוקחים 13/02/2013 24/04/2013   97187 
שרותי בריאות כללית-רוקחים בריאות איכותית 04/02/2013 18/03/2013 פתח תקווה 40     97268 
שרותי בריאות כללית-רוקחצעד ראשון ל 05/02/2013 19/03/2013 פתח תקווה 42     97269 
שרותי בריאות -עובדי מנהל חדשים בקהילה 05/02/2013 18/03/2013 פתח תקווה 42     97291 
הכשרה  -ניהול מערכות קשרים דרך חוזקות 22/04/2013 01/07/2013 פתח תקווה 42     97366 
הכשרה  -וזקותניהול מערכות קשרים דרך ח 08/10/2013 10/12/2013 פתח תקווה 42     97369 
יפו -תל אביב  40    שרותי -הכשרת המשך מנהלות שירות בקהילה 06/02/2013 04/12/2013   97408 
-(CVHMמודל תיווכי להתערבות מוקדמת) 28/02/2013 30/05/2013 פתח תקווה 55 מרפאות בעיסוק בכללית מתחום התפתות    97490 
שרותי -אישי לאמון גופני בריאותי מרשם 20/02/2013 10/04/2013 עפולה 42     97492 

184מתוך  163עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
שירותי בריאות  -CCמודול -רכש סאפ ניהול 10/03/2013 21/03/2013 פתח תקווה 45     97562 
 97564 מרכזי תחום בטיחות הטיפול התרופתי וניהול  05/03/2013 03/10/2013 פתח תקווה 65   
יפו -תל אביב  42    שירותי  -קורס בסיסי בהתאמות ושינויי דיור 12/03/2013 02/05/2013   97603 
שירותי בריאות -2013ישית מחוז צפון רוקחות א 06/03/2013 05/06/2013 עמיעד 48     97604 
שירותי בריאות כללית -פסיכיאטריה לרוקחים 06/03/2013 05/06/2013 פתח תקווה 40     97670 
שירותי בריאות  -CCסאפ מודול  -ניהול רכש 05/03/2013 24/03/2013 פתח תקווה 45     97671 
שרותי-וכנית הכשרה למנהלים חדשיםתובנה: ת 06/03/2013 10/07/2013 פתח תקווה 103     97874 
שרותי -הכשרת מנהלי תהליכים ללא כפיפים  21/05/2013 10/07/2013 פתח תקווה 56     97875 
שרותי -מפנה: תכנית הכשרה למנהלים ותיקים 08/04/2013 10/07/2013 פתח תקווה 84     97878 
שרותי -למנהלים בדרג בינייםתוכנית הכשרה  20/05/2013 29/07/2013 פתח תקווה 77     97879 
שרותי -הכשרה מנהלים  חיפה -אתגר הניהול  30/04/2013 18/06/2013 חיפה 49     97881 
-תוכנית הכשרה למנהלות מכוני ריפוי בעיסוק  25/04/2013 06/06/2013 פתח תקווה 42     97882 
בריאות כללית שרותי-ניהול משק בכיר 12/03/2013 25/06/2013 פתח תקווה 70     97887 
-הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוגיסטי( 07/04/2013 23/05/2013 פתח תקווה 40     97900 
שרותי בריאות כללית-רוקחים בריאות איכותית 04/04/2013 16/05/2013 פתח תקווה 42     98014 
שרותי -פל כלים יישומיים להעצמת המטו 18/04/2013 20/06/2013 פתח תקווה 56     98015 
 98020 הגישה המוטיבציונית בטיפול הפיזיותרפי  03/04/2013 03/07/2013 אשדוד 56   
שרותי -הכשרת סגני ניהול -מפתח לניהול  21/05/2013 10/07/2013 פתח תקווה 56     98094 
שרותי בריאות כללית-רמה בסיסית-אנגלית 25/04/2013 01/08/2013 כפר סבא 42     98095 
-שיקום גף עליון -קורס קליני למרפאות בעיסוק 03/04/2013 22/05/2013 קרית אונו 49     98096 
שרותי בריאות -CCסאפ מודול  -ניהול מלאי  14/03/2013 09/04/2013 פתח תקווה 45     98141 
 D00I, E1ME   98306מיומנויות מחשב:  06/05/2013 08/07/2013 גבעתיים 40   
שרותי בריאות -אנגלית מקצועית למתקדמים 12/06/2013 14/08/2013 בני ברק 40     98317 
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 98333  המחשב והכרת תמלילים עיבוד – WORD 2007 23/04/2013 02/07/2013 כפר סבא 40   
יפו -תל אביב  40    -הערכה ושיקום של ע"ש מותני, חגורת אגן וירך 22/04/2013 27/05/2013   98353 
-בי"ח בלינסון-000w o 2007 –יישומי המחשב  21/04/2013 23/06/2013 פתח תקווה 40     98360 
בילינסון  -ובדי מ.ר.רביןהקורס מיועד לע  שרותי בריאות -000w o 2007 –יישומי המחשב  22/04/2013 08/07/2013 פתח תקווה 40   98362 
שרותי בריאות כללית-שיקום נוירולוגי 06/05/2013 08/07/2013 רעננה 50     98498 
-PCסאפ מודול  -אחזקה מתקדמים ומונעת 05/05/2013 30/05/2013 פתח תקווה 45     98519 
שרותי בריאות -עובדי מנהל חדשים בקהילה 07/05/2013 18/06/2013 פתח תקווה 42     98557 
שרותי -הנחיית קבוצות לקלינאיות תקשורת 05/05/2013 29/12/2013 פתח תקווה 64     98558 
שרותי בריאות כללית -מושגים בסיסיים באימון 23/10/2013 15/01/2014 בני ברק 40     98624 
שרותי בריאות כללית -רפואת נשים 29/05/2013 07/08/2013 באר שבע 40     98625 
שרותי בריאות כללית-צעד ראשון לרוקח 13/05/2013 24/06/2013 פתח תקווה 42     98657 
היבטים תיאורטיים  –דיבור בדיאלקט הבדואי  03/04/2013 19/06/2013 באר שבע 45     98688 
-עדכונים וחידושים-רוקח כיועץ לטיפול תרופתי 22/05/2013 31/07/2013 ירושלים 40     98796 
 98841 תקשורת אפקטיבית עם לקוחות  29/05/2013 03/07/2013 פתח תקווה 40   
 98850 קורס קליני בסיסי בתרפיית טכניקת פציאל  05/05/2013 10/05/2013 ירושלים 48   
שרותי בריאות כללית-ישיתרוקחות א 08/05/2013 22/08/2013 נתניה 48     98859 
שרותי -חשיבה קלינית ואנטומיה יישומית 30/05/2013 18/07/2013 נשר 42     98905 
שרותי -מזכירות רפואיות במערך האמבולטורי 04/06/2013 09/07/2013 פתח תקווה 42     99058 
תי בריאות שרו-מתאוריה למעשה  IV0מודל ה  23/06/2013 16/09/2013 פתח תקווה 40     99192 
יפו -תל אביב  56 עובדי מעבדה )של שירותי בריאות כללית(  שרותי בריאות כללית-גנטיקה תזונתית 06/11/2013 12/02/2014   99218 
שרותי בריאות כללית-מנהלי פרויקטים 13/06/2013 07/08/2013 פתח תקווה 66     99219 
 99247 כללית בריאות שרותי-ACSESS 2010 09/07/2013 17/09/2013 כפר סבא 42   
 D00I, E1ME   99387מיומנויות מחשב:  22/07/2013 30/09/2013 גבעתיים 40   
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שרותי בריאות -CCסאפ מודול -ניהול רכש  01/09/2013 11/09/2013 פתח תקווה 45     99632 
שרותי בריאות -CCסאפ מודול  -ניהול מלאי  04/08/2013 29/08/2013 פתח תקווה 45     99634 
ריאות שרותי ב-000w o 2007 -יישומי המחשב  02/09/2013 11/11/2013 פתח תקווה 40     99958 
עובדי שירותי בריאות כללית –רוקחים   שרותי בריאות -תרופות ללא מרשם לרוקחים 08/10/2013 06/05/2014 חיפה 60   99959 
-בשירות הרוקחים 0DMתוספי תזונה ומוצרי  02/10/2013 11/12/2013 עכו 40     99960 
שרותי בריאות -000w o 2007 –יישומי המחשב  03/10/2013 19/12/2013 פתח תקווה 40     99976 
 100022 כללית בריאות- אלקטרוני גיליון – Excel 2007 01/10/2013 03/12/2013 כפר סבא 40   
שירותי בריאות כללית -ערבית מדוברת 02/10/2013 04/12/2013 באר שבע 40     100074 
 100078  -ת מקריםלמידה דרך הצג -רוקחות קלינית 08/09/2013 24/11/2013 באר שבע 40   
שירותי  -הנחיית קבוצות לקלינאיות תקשורת 08/09/2013 18/02/2014 פתח תקווה 52     100080 
שרותי-טיפול קבוצתי בכלים של העצמת המטופל 09/10/2013 18/12/2013 פתח תקווה 56     100286 
כללית שרותי בריאות-שפת ההשפעה בטיפול 07/10/2013 06/01/2014 פתח תקווה 56     100287 
שרותי בריאות -דיאטניות-מתן טיפול קבוצתי 08/10/2013 31/12/2013 פתח תקווה 63 דיאטניות   100288 
יפו -תל אביב  70 עובדי מעבדות  שרותי בריאות כללית-מיקרוביולוגיה רפואית 01/10/2013 04/02/2014   100289 
שרותי בריאות כללית-ת איכותיתרוקחים בריאו 16/10/2013 20/11/2013 פתח תקווה 42     100290 
שרותי -מזכירות רפואיות במערך האשפוז 08/10/2013 12/11/2013 פתח תקווה 42     100292 
שרותי -מזכירות רפואיות במערך האמבולטורי 02/10/2013 06/11/2013 פתח תקווה 42     100294 
שרותי -3בקהילה מחזור  עובדי מנהל חדשים 07/10/2013 11/11/2013 פתח תקווה 42     100295 
יפו -תל אביב  40    שרותי בריאות כללית-תוספי מזון לרוקחים 15/01/2014 28/05/2014   100324 
שרותי בריאות כללית-ניתוח הליכה 06/11/2013 11/12/2013 קרית אונו 42     100328 
-ם שילוב והחלמהשיקו -מבוא למרפאות בעיסוק 07/10/2013 30/12/2013 פתח תקווה 58     100348 
שרותי בריאות-הגישה האקטיבית –פיזיותרפיה  05/12/2013 23/01/2014 חיפה 45     100416 
שרותי בריאות -על בדיקות מעבדה ומה שביניהן 13/11/2013 21/05/2014 נשר 50     100495 

184מתוך  166עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -לקשרי חוץ ואונסקו  אגף בכיר שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
שרותי-תובנה: תוכנית הכשרה למנהלים חדשים 23/10/2013 05/02/2014 פתח תקווה 105     100502 
שרותי-חדשיםתובנה: תוכנית הכשרה למנהלים  21/10/2013 05/02/2014 פתח תקווה 105     100504 
שרותי -הכשרת מנהלי תהליכים ללא כפיפים  17/12/2013 05/02/2014 פתח תקווה 56     100508 
שרותי -מפנה: תוכנית הכשרה למנהלים ותיקים 13/11/2013 05/02/2014 פתח תקווה 84     100509 
שירותי  -הכשרת סגני ניהול -מפתח לניהול 17/12/2013 05/02/2014 פתח תקווה 56     100511 
שרותי  -תוכנית הכשרה למנהלים בדרג ביניים 29/10/2013 14/01/2014 פתח תקווה 77     100512 
שירותי בריאות -הכשרת מנהלים  -אתגר הניהול 12/11/2013 07/01/2014 חיפה 49     100513 
 100524  -3ור מחז-ניהול מערכות קשרים דרך חוזקות 21/10/2013 30/12/2013 פתח תקווה 42   
שרותי  -תכנית הכשרה ניהולית למנהלי משק 09/10/2013 26/12/2013 פתח תקווה 70     100525 
שירותי בריאות כללית -גריאטריה לרוקחים 30/10/2013 22/01/2014 באר שבע 40     100526 
-1מחזור  -"אנדוקרינולוגיה בסיסית וקלינית" 05/11/2013 25/03/2014 פתח תקווה 80     100544 
-2מחזור  -"אנדוקרינולוגיה בסיסית וקלינית" 06/11/2013 26/03/2014 פתח תקווה 80     100549 
 100550   התנהגותי  הקוגניטיבי  הטיפול  יסודות ,CBT 28/10/2013 09/12/2013 חיפה 42   
-יסטי( הולכים בשבי"ל )שירות, בטיחות, ידע לוג 09/10/2013 13/11/2013 פתח תקווה 42     100606 
יפו -תל אביב  41     100610  -כלים ליצירת שינוי התנהגותי אצל מטופלים  08/10/2013 04/12/2013 
שרותי בריאות -טיפולים ביולוגים  לרוקחים 06/11/2013 02/04/2014 פתח תקווה 40     100697 
ת הנפש של סוגיות וגישות טיפוליות בבריאו 28/10/2013 03/07/2014 באר שבע 45     100764 
שרותי בריאות כללית-פרמקוויגילנס 28/10/2013 06/01/2014 פתח תקווה 40     100888 
 100890 הגישה המוטיבציונית לטיפול פיזותרפי במטופל  29/10/2013 04/02/2014 באר שבע 49   
יפו -תל אביב  60    -גניהםקורס מקצועי מתקדם למנהלי מטבח ולס 11/11/2013 13/01/2014   100920 
שרותי בריאות כללית-מחלות כרוניות 11/12/2013 05/03/2014 ירושלים 40     100941 
עדכון -"סוגיות וגישות טיפולית בבריאות הנפש 17/10/2013 12/06/2014 באר שבע 74     100957 
שרותי -4עובדי מנהל חדשים בקהילה מחזור  19/11/2013 30/12/2013 פתח תקווה 42     101003 
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 101045 יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי למרפאות 21/11/2013 13/01/2014 עפולה 42   
שרותי בריאות-טיפול פסיכולוגי בחולים ופצועים 03/12/2013 29/07/2014 פתח תקווה 44     101116 
שרותי -הגישה האקטיבית לצוות הפיזותרפיה 12/12/2013 06/02/2014 פתח תקווה 45     101126 
 101155 קורס הכשרה לצוותים פארא רפואיים בתחום  20/12/2013 04/04/2014 טבריה 40   
שרותי -אופיס למתקדמים הנהלה ראשית 08/12/2013 05/01/2014 פתח תקווה 40     101168 
-ניהול קונפליקטים וממשקים הנהלה ראשית 02/03/2014 06/04/2014 פתח תקווה 40     101170 
 101171 אפקטיביות אישית וניהול משימות הנהלה  24/11/2013 29/12/2013 פתח תקווה 40   
תקווהפתח  41    שירותי בריאות  -4קורס הולכים בשבי"ל מחזור  21/11/2013 02/01/2014   101509 
שירותי בריאות כללית -הכשרת מנהלי מחסנים 16/12/2013 17/02/2014 פתח תקווה 70     101564 
 101597 קורס נאמני בטיחות בעבודה ונאמני בטיחות  25/12/2013 22/01/2014 אשקלון 40   
קווהפתח ת 56    שירותי  -כלים יישומיים להעצמת המטופל  15/01/2014 12/03/2014   101893 
 101947 הכרת המחשב, רשת האינטרנט ויישומי חבילת  10/12/2013 01/07/2014 באר שבע 108   
שירותי בריאות כללית -יסודות בפסיכיאטריה  10/02/2014 24/03/2014 פתח תקווה 42     102002 
הפתח תקוו 42     102017 בטיחות המטופל וניהול סיכונים לצוותים  12/02/2014 26/06/2014 
 102043  -קורס מזכירות רפואית במערך אמבולטורי  04/02/2014 11/03/2014 פתח תקווה 42   
שירותי  - 1עובדי מנהל חדשים בקהילה מחזור  03/02/2014 10/03/2014 פתח תקווה 41     102044 
 102108  -קורס עתודה ניהולית לדרג ראשון מחוז ת"א  19/02/2014 17/09/2014 בת ים 40   
 102142  -תוכנית עתודה ניהולית דרג ראשון מחוז דרום  29/01/2014 28/05/2014 באר שבע 60   
שירותי בריאות -ניתוח הליכה לפיזיותרפיסטים  05/03/2014 09/04/2014 קרית אונו 42     102144 
הפתח תקוו 40    שירותי בריאות  - 2007יישומי המחשב אופיס  11/12/2013 19/02/2014   102246 
שירותי בריאות  -קורס בניית והתאמת סדים  06/02/2014 06/03/2014 פתח תקווה 40     102247 
 102356 הכרת המחשב, רשת האינטרנט ויישומי חבילת  02/03/2014 26/10/2014 באר שבע 108   
 102469 קורס נאמני בטיחות בעבודה ונאמני בטיחות  05/03/2014 09/04/2014 באר שבע 40   
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יפו -תל אביב  60    שירותי בריאות כללית - 2007אופיס  19/03/2014 16/07/2014   102470 
 102478  -קורס תובנה: תכנית הכשרה למנהלים חדשים  26/02/2014 10/09/2014 פתח תקווה 105   
 102481  -מפנה: תכנית הכשרה למנהלים ותיקים  24/03/2014 10/09/2014 פתח תקווה 84   
 102482 ניהול מערכות קשרים דרך חוזקות: הכשרה  25/03/2014 10/06/2014 פתח תקווה 48   
שירותי בריאות  -קורס צעד ראשון לרוקח  05/03/2014 07/04/2014 פתח תקווה 42     102547 
-בטיחות המטופל וניהול סיכונים לעובדי מינהל  04/03/2014 30/09/2014 פתח תקווה 42     102550 
שירותי בריאות - 21-במאה ה 0DMקורס מוצרי  19/03/2014 18/06/2014 באר שבע 40     102557 
שירותי בריאות  -מרוקח אחראי לשותף ניהולי  24/03/2014 14/07/2014 פתח תקווה 40     102558 
שירותי בריאות  -תכנית הכשרה למנהלי ביניים  11/03/2014 24/06/2014 פתח תקווה 74     102611 
 102637 הכרת המחשב, רשת האינטרנט ויישומי חבילת  07/05/2014 18/02/2015 באר שבע 108   
שירותי  -קורס הדרכה רוקחית מחוז מרכז  26/03/2014 30/07/2014 רחובות 40     102638 
שירותי  -קורס הנחיית קבוצות בפיזיותרפיה  30/04/2014 11/08/2014 קרית גת 56     102650 
בשירות הרוקחים  0DMתוספי תזונה ומוצרי  02/04/2014 25/06/2014 חיפה 40     102663 
שירותי  -פורום עמיתים לפריצת דרך ניהולית  28/04/2014 07/07/2014 פתח תקווה 42     102732 
בשירות החוק )חמישי(  /ISמעבדה פורנזית /  24/04/2014 03/07/2014 באר שבע 40     102790 
-בשירות החוק )שלישי(  /ISמעבדה פורנזית /  13/05/2014 16/09/2014 באר שבע 40     102791 
 102864 גנטיקה תזונתית "מהגנום לצלחת: השפעת  13/05/2014 16/09/2014 כפר סבא 60   
שירותי  -אתגר הניהול הכשרה מנהלים חיפה  20/05/2014 08/07/2014 חיפה 49     102963 
שירותי  -מנהלי תהליכים ללא כפיפים  הכשרת 13/05/2014 10/09/2014 פתח תקווה 56     102964 
שירותי  -מפתח לניהול: הכשרת סגני ניהול  13/05/2014 10/09/2014 פתח תקווה 56     102965 
שירותי  -תכנית הכשרה למנהלים בדרג ביניים  04/03/2014 17/06/2014 פתח תקווה 77     102966 
שירותי בריאות  -טיליגנציה רגשית בניהול אינ 20/10/2014 12/01/2015 פתח תקווה 42     102967 
(1המדע של האושר: פסיכולוגיה חיובית )קבוצה  21/10/2014 30/12/2014 פתח תקווה 42     102968 
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שירותי בריאות כללית -מבוא להדרכה רוקחית  30/04/2014 30/07/2014 פתח תקווה 40     102970 
שירותי בריאות  -שיטות עבודה מולקולריות  23/04/2014 25/06/2014 באר שבע 40     102999 
 103036  -בשרות הרוקחים  0DMוספי תזונה ומוצרי ת 28/04/2014 07/07/2014 חדרה 40   
שירותי בריאות כללית -אנגלית מתחילים  12/05/2014 01/09/2014 עפולה 60     103059 
שירותי  -כמעיין המתגבר לבחור בעוצמה שבי  28/04/2014 07/07/2014 עפולה 40     103061 
שירותי בריאות כללית -הנחיית קבוצות  29/04/2014 15/07/2014 עפולה 40     103062 
שירותי בריאות  -טכנולוגיה מסייעת בניידות  30/04/2014 02/07/2014 פתח תקווה 62     103091 
שירותי בריאות  -2010יישומי המחשב אופיס  30/04/2014 13/08/2014 פתח תקווה 40     103098 
 103118  -ופני בריאותי קורס מרשם אישי לאימון ג 30/04/2014 11/06/2014 רעננה 45   
שירותי בריאות כללית -אנגלית מדוברת  21/05/2014 13/08/2014 בני ברק 40     103133 
שירותי בריאות כללית -תחלואה תרופתית  29/04/2014 28/10/2014 פתח תקווה 40     103183 
שירותי בריאות כללית -בנקאות דם  19/05/2014 28/07/2014 פתח תקווה 40     103348 
שירותי  -הכשרה למנהלי רוקחות במנהלות  15/05/2014 13/11/2014 פתח תקווה 56     103436 
שירותי בריאות  -הכשרה למנהלים לוגיסטיים 11/05/2014 08/07/2014 פתח תקווה 57     103438 
שירותי בריאות  -עובדי מנהל חדשים בקהילה 20/05/2014 02/07/2014 פתח תקווה 42     103448 
שירותי בריאות  -קורס אנגלית רמת מתחילים 19/05/2014 07/09/2014 כפר סבא 60     103451 
שירותי בריאות  -קורס ערבית רמת מתחילים 20/05/2014 16/09/2014 כפר סבא 60     103456 
שירותי בריאות כללית -טיפולים נשימתיים 25/05/2014 06/07/2014 פתח תקווה 42     103470 
שירותי בריאות כללית -רוקחים בריאות איכותית 26/05/2014 07/07/2014 פתח תקווה 42     103471 
שירותי  -נאמני בטיחות ונאמני בטיחות אש  14/05/2014 18/06/2014 באר שבע 40     103484 
שירותי  -קורס מתקדם בהתפתחות הילד 01/06/2014 14/09/2014 פתח תקווה 80     103491 
עבאר שב 40     103564  -טיפולים עדכניים בפגים, תינוקות וילדים  12/05/2014 21/07/2014 
 103570  -בטיחות המטופל וניהול סיכונים לצוותי מנהל 14/05/2014 30/09/2014 פתח תקווה 42   
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שירותי בריאות  -הכשרה למנהלי יחידת דיאטה 29/05/2014 06/11/2014 פתח תקווה 56 הקורס מיועד למנהלי יחידת דיאטה בלבד   103656 
ותי בריאות כלליתשיר -ייעוץ והדרכה רוקחית 18/06/2014 01/10/2014 בת ים 40     103811 
שירותי בריאות כללית -טיפול תרופתי בילדים 08/09/2014 08/12/2014 ירושלים 40     103867 
יפו -תל אביב  60    שירותי בריאות כללית -מדעי החיים והרפואה 03/09/2014 07/01/2015   104302 
שירותי בריאות  -מעורבות המשפחה בטיפול 08/09/2014 06/10/2014 פתח תקווה 40     104406 
שירותי בריאות -מיומנויות מחשב למתחילים 01/09/2014 10/11/2014 גבעתיים 40     104429 
 104453 הכרת המחשב, רשת האינטרנט ויישומי חבילת  03/02/2014 22/09/2014 באר שבע 108   
 104508  -ת חירוםפסיכותרפיה רפואית בשגרה ובשע 16/09/2014 07/07/2015 פתח תקווה 48   
שירותי  -פתולוגיה של מערכות ושיטות עבודה 08/09/2014 24/11/2014 פתח תקווה 40     104509 
שירותי בריאות  -עתודה למנהלים דרג ראשון 29/09/2014 26/01/2015 פתח תקווה 63     104510 
בריאות שירותי -פיתוח והעצמת עתודה ניהולית 17/09/2014 08/01/2015 נתניה 63     104798 
שירותי  -הכשרה רוקחים אחראיים )מחזור א'( 30/10/2014 11/12/2014 פתח תקווה 42     104801 
שירותי  -הכשרה רוקחים אחראיים )מחזור ב'( 01/12/2014 05/01/2015 פתח תקווה 42     104803 
ת )קבוצה פסיכולוגיה חיובי -המדע של האושר 02/11/2014 07/12/2014 פתח תקווה 42     104804 
שירותי בריאות כללית -גישור 22/10/2014 05/02/2015 בני ברק 56     104805 
 104888 העצמת מנהלים אדמיניסטרטיביים מנהלת  29/09/2014 02/02/2015 לוד 61   
שרותי -"זיהוי בעיות בטיפול תרופתי בדלפק"  11/11/2014 31/03/2015 חיפה 40     104892 
עבאר שב 40    שירותי -סוגיות בפסיכולוגיה במערכת הבריאות 23/10/2014 16/04/2015   104895 
שירותי בריאות כללית -2014הדרכה רוקחית  22/10/2014 24/12/2014 באר שבע 40     104957 
שירותי בריאות כללית -נאמני בטיחות 12/11/2014 17/12/2014 ירושלים 42     104968 
 104970  -בטיחות מטופל וניהול סיכונים וצוותי דימות 19/06/2014 02/03/2015 פתח תקווה 42   
שירותי  -מזכירות רפואיות במערך האשפוז 20/10/2014 24/11/2014 פתח תקווה 42     105024 
שירותי בריאות כללית -(2תובנה )קב'  03/11/2014 18/02/2015 פתח תקווה 105     105027 

184מתוך  171עמוד    



 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
 105028 מרכזי תחום בטיחות הטיפול התרופתי וניהול  23/10/2014 23/06/2015 פתח תקווה 56   
יפו -תל אביב  65    שירותי בריאות  -מנחי סדנאות גמילה מעישון 22/10/2014 03/12/2014   105029 
שירותי בריאות כללית -מחלות קרדיומטבוליות 04/11/2014 07/07/2015 חיפה 96     105030 
שירותי  -e00w o 2010קורס ישומיי המחשב  20/10/2014 29/12/2014 פתח תקווה 40     105032 
שירותי בריאות כללית -שיקום גף עליון 19/10/2014 09/11/2014 באר שבע 42     105034 
שירותי -סדנא תיאורטית ומעשית IV0 -מודל ה 23/10/2014 04/01/2015 באר שבע 40     105057 
שירותי בריאות כללית -רוקחים בריאות איכותית 20/10/2014 24/11/2014 פתח תקווה 42     105092 
שירותי בריאות כללית-צעד ראשון לרוקח 22/10/2014 26/11/2014 פתח תקווה 40     105094 
שירותי בריאות כללית -שיקום נוירולוגי 22/10/2014 24/12/2014 רעננה 54     105095 
שירותי בריאות כללית -שפת ההשפעה בטיפול 27/10/2014 05/01/2015 פתח תקווה 56     105096 
שירותי בריאות -הבטחת איכות במעבדות ניהול 27/10/2014 23/03/2015 פתח תקווה 60     105097 
יפו -תל אביב  70    שירותי בריאות כללית -מיקרוביולוגיה רפואית 11/11/2014 10/03/2015   105099 
 105182 הבסיס הביולוגי,פיזיולוגי,פתולוגי ואימונולוגי  23/10/2014 29/01/2015 ירושלים 60   
 105325 תובנה: תוכנית הכשרה למנהלים חדשים )מחזור 29/10/2014 18/02/2015 פתח תקווה 105   
 105327  -(CVHMהמודל התיווכי להתערבות מוקדמת ) 29/10/2014 11/02/2015 פתח תקווה 66   
שירותי  -תוכנית הכשרה למנהלים בדרג ביניים 04/11/2014 21/01/2015 פתח תקווה 77     105332 
שירותי  -הכשרת סגני ניהול -מפתח לניהול 30/12/2014 18/02/2015 פתח תקווה 56     105347 
 105348  -מפנה: תוכנית הכשרה למנהלים ותיקים 24/11/2014 18/02/2015 פתח תקווה 84   
שירותי  -הכשרת מנהלי תהליכים ללא כפיפים 30/12/2014 18/02/2015 פתח תקווה 56     105349 
 105350 כללית בריאות שירותי -למתקדמים EXCELd 11/11/2014 13/01/2015 כפר סבא 40   
שירותי בריאות  -עובדי מנהל חדשים בקהילה 10/11/2014 15/12/2014 פתח תקווה 42     105385 
שירותי בריאות כללית -הנחיית קבוצות 17/12/2014 11/03/2015 נשר 42     105497 
 105635  -2014/5דרג ראשון הכשרת עתודה ניהולית  02/12/2014 14/04/2015 אשדוד 60   
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ות כלליתשירותי בריא -אופיס 23/11/2014 28/12/2014 פתח תקווה 40     105636 
שירותי -תכנית הכשרה לקלינאיות תקשורת 18/11/2014 23/12/2014 פתח תקווה 41     105650 
שירותי  -(2014רוקחות יוזמת )הדרכה רוקחית  26/11/2014 27/05/2015 עמק יזרעאל 60     105767 
יית טיפול משפחתי בנ -שירותי בריאות כללית 22/01/2015 29/10/2015 רעננה 48     105784 
שירותי בריאות  -שיקום ווסטיבולרי מתקדם 18/12/2014 15/01/2015 פתח תקווה 40     106127 
שירותי בריאות  -אנדוקרינולוגיה לדיאטניות 25/12/2014 26/02/2015 פתח תקווה 42     106128 
רותי שי -פיתוח מקצועי רכזי פרט ושכר חדשים 31/12/2014 16/03/2015 פתח תקווה 76     106187 
שירותי בריאות כללית -דנ"א: ביולוגיה פורנזית 04/02/2015 20/05/2015 נשר 52     106217 
יפו -תל אביב  40     106220 חידושים בטיפול במחלות אונקולוגיות  05/01/2015 11/03/2015 
 106222  -(1פרקים מתקדמים בהדרכה רוקחית )מחזור  21/01/2015 29/04/2015 פתח תקווה 40   
 106227  -העשרה אינסטרומנטלית למרפאים בעיסוק 13/01/2015 24/03/2015 עפולה 52   
שירותי בריאות כללית -פסיכולוגיה חיובית 11/01/2015 08/02/2015 פתח תקווה 40     106400 
יסודות בגריאטריה -שירותי בריאות כללית 26/01/2015 23/03/2015 פתח תקווה 48     106524 
הטיפול בחולה האקוטי -שירותי בריאות כללית 10/02/2015 27/04/2015 חיפה 40     106525 
יסודות בפסיכיאטריה -שירותי בריאות כללית 26/01/2015 09/03/2015 פתח תקווה 42     106527 
שיקום שילוב והחלמה -שירותי בריאות כללית 27/01/2015 24/03/2015 פתח תקווה 56     106528 
תח תקווהפ 42    בטיחות המטופל וניהול  -שירותי בריאות כללית 08/03/2015 13/10/2015   106650 
 106730  –יישומי המחשב  -שירותי בריאות כללית 09/02/2015 27/04/2015 פתח תקווה 40   
הכשרה לעתודה ניהולית -שירותי בריאות כללית 05/02/2015 25/06/2015 פתח תקווה 50     106731 
תוספי תזונה ומוצרי -שירותי בריאות כללית 19/02/2015 14/05/2015 רעננה 40     106789 
מחשבים-שירותי בריאות כללית 13/04/2015 15/06/2015 רמת גן 40     106791 
אנגלית מדוברת -שירותי בריאות כללית 02/09/2015 18/11/2015 בני ברק 40     106792 
מרשם אישי לאימון  -שירותי בריאות כללית 27/02/2015 30/03/2015 ירושלים 40     106937 
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פיזיולוגיה של המאמץ -שירותי בריאות כללית 07/10/2015 09/12/2015 באר שבע 40     106949 
 106950  -21במאה ה 0DM-שירותי בריאות כללית 11/03/2015 03/06/2015 אשדוד 40   
תובנה: תכנית הכשרה -שירותי בריאות כללית 11/03/2015 08/07/2015 פתח תקווה 105     106952 
הכשרת מנהלי תהליכים -בריאות כללית שירותי 12/05/2015 08/07/2015 פתח תקווה 56     106953 
הכשרת -מפתח לניהול-שירותי בריאות כללית 12/05/2015 08/07/2015 פתח תקווה 56     106954 
תכנית הכשרה למנהלים -שירותי בריאות כללית 09/03/2015 15/06/2015 פתח תקווה 77     106955 
תכנית הכשרה לרוקחים -בריאות כללית שירותי 12/02/2015 30/04/2015 פתח תקווה 42     106956 
פיתוח -צלילת עומק-שירותי בריאות כללית 18/03/2015 27/05/2015 חיפה 42     107011 
אינטיליגנציה רגשית -שירותי בריאות כללית 31/03/2015 09/06/2015 פתח תקווה 42     107012 
פריצת דרך ניהולית-כללית שירותי בריאות 20/04/2015 29/06/2015 פתח תקווה 42     107013 
תכנון לממוני בקרה -שירותי בריאות כללית 11/03/2015 08/09/2015 פתח תקווה 112     107016 
הגישה המוטיבציונית -שירותי בריאות כללית 18/03/2015 03/06/2015 ירושלים 40     107017 
: תכנית 2015מפנה מרץ  -תשירותי בריאות כללי 16/03/2015 08/07/2015 פתח תקווה 84     107150 
ממצוינות אישית  -שירותי בריאות כללית 04/03/2015 01/04/2015 פתח תקווה 40     107186 
טכנולוגיות -דנ"א-שירותי בריאות כללית 04/05/2015 27/07/2015 פתח תקווה 52     107197 
הול מודעני-שירותי בריאות כללית 21/04/2015 30/06/2015 פתח תקווה 42     107218 
גישור למנהלים-שירותי בריאות כללית 29/04/2015 08/07/2015 בני ברק 46     107344 
אנגלית מדוברת-שירותי בריאות כללית 20/04/2015 10/08/2015 עפולה 60     107345 
ערבית מדוברת-שירותי בריאות כללית 28/04/2015 14/07/2015 מגדל העמק 40     107348 
חידושים בטיפולים -שירותי בריאות כללית 28/04/2015 14/07/2015 חיפה 44     107349 
-יישומי המחשב-שירותי בריאות כללית 05/05/2015 07/07/2015 פתח תקווה 40     107350 
תכשירים ללא מרשם -שירותי בריאות כללית 29/04/2015 22/07/2015 ירושלים 40     107351 
כלים יישומיים להעצמת -שירותי בריאות כללית 15/04/2015 17/06/2015 פתח תקווה 56     107549 
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יפו -תל אביב  40    סוגיות בטיפול התרופתי -שירותי בריאות כללית 15/04/2015 24/06/2015   107591 
צעד ראשון לרוקח -שירותי בריאות כללית 20/04/2015 25/05/2015 פתח תקווה 40     107594 
 107597  -קשיי דיבור ואכילה -שירותי בריאות כללית 30/04/2015 24/06/2015 נתניה 42   
בטיחות ביולוגית לבכ"מ -שירותי בריאות כללית 29/04/2015 22/07/2015 באר שבע 50     107722 
טיפולים נשימתיים -שירותי בריאות כללית 04/05/2015 08/06/2015 פתח תקווה 42     107723 
מחוברים: יצירת עולם -שירותי בריאות כללית 12/05/2015 07/07/2015 חיפה 42     107743 
קורס בסיסי בהתאמות -שירותי בריאות כללית 12/05/2015 23/06/2015 פתח תקווה 42     107824 
פסיכולוגיה -שירותי בריאות כללית 04/06/2015 05/07/2015 פתח תקווה 40     107867 
תרופות חדשות בסל  -שירותי בריאות כללית 27/05/2015 29/07/2015 אשקלון 40     107930 
בחדר הטיפולים  S P -תי בריאות כלליתשירו 25/05/2015 01/07/2015 פתח תקווה 42     107931 
ראשי צוותים בתחום  -שירותי בריאות כללית 01/06/2015 29/06/2015 ראשון לציון 40     107932 
יישומי מחשב -שירותי בריאות כללית 28/04/2015 30/06/2015 עפולה 40     107934 
אימון אישי -מחוברים -תשירותי בריאות כללי 19/04/2015 05/07/2015 עפולה 40     107958 
רוקחים בריאות איכותית -שירותי בריאות כללית 01/06/2015 06/07/2015 פתח תקווה 42     107986 
 108975 עדכונים מעולם הרוקחות 07/09/2015 07/12/2015 חדרה 40   
MMEHH/מסד נתונים  03/09/2015 05/11/2015 ראשון לציון 40     109016 
לציון ראשון 42     109117 ראשי צוותים בתחום האחזקה 27/10/2015 30/11/2015 
 109499 תוכנית הכשרה למנהלי משק 20/10/2015 15/12/2015 פתח תקווה 63   
הכשרת מנהלים באזור הצפון -אתגר הניהול 20/10/2015 01/12/2015 חיפה 49     109501 
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תע"ש,מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני -גוף ציבורי   סמל  2291 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

השרון רמת 51     82675 מערכות נשק ואחל'ח    תעשיה צבאית 01/06/2010 27/07/2010 
 83052 מערכות נשק ואמל'ח             תעש 01/06/2010 27/07/2010 רמת השרון 50   
 85028 מערכות תומכות יצור                    תעש 02/11/2010 27/12/2010 רמת השרון 50   
תעשייה  -פיתוח תחמושת וחימוש מתקדמית 24/01/2011 22/03/2011 רמת השרון 50     86626 
יישומים -פיתוח תחמושת וחימוש מתקדמים 24/01/2011 22/03/2011 רמת השרון 50     86637 
 87322  -( M.S.Mעיבוד שבבי ועיבוד שבבי ממוחשב ) 13/03/2011 29/05/2011 רמת השרון 50   
תעשייה -עיבוד ששבי ועיבוד שבבי ממוחשבת 06/03/2011 17/07/2011 רמת השרון 50     87588 
התעשיה הצבאית-הכשרת מנהלי דרג ביניים 29/03/2011 10/08/2011 רמת השרון 40     87929 
התעשיה הצבאית לישראל-נשק כבד 14/06/2011 11/08/2011 רמת השרון 51     88509 
צבאיתתעשייה -אנגלית 12/09/2011 23/11/2011 רמת השרון 50     89904 
תעשיה צבאית-ניהול רכש ושרשרת אספקה 09/11/2011 18/04/2012 רמת השרון 96     90567 
תעשייה צבאית-אנגלית שלב ב 12/12/2011 06/02/2012 רמת השרון 51     90568 
תעש -תעשייה צבאית -בניית מצגות 27/02/2012 18/04/2012 רמת השרון 42     96884 
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תעשייה אווירית -גוף ציבורי   סמל  2379 שם  
רססמל קו שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה   

 81328 פוטוגזית רמת מתחילים תעשיה אווירית 21/03/2010 08/08/2010 לוד 60   
 81364 השקעות בשוק ההון 04/03/2010 17/06/2010 לוד 42   
תעשיה אווירית-ניהול פרוייקטים 12/09/2011 04/06/2012 לוד 260     93621 
תעשיה אווירית-חוזיםעקרונות בסיסיים בניהול  15/12/2011 28/06/2012 לוד 148     93624 
תעשיה אווירית-אנגלית טכנית למתחילים 14/02/2012 03/07/2012 לוד 60     93626 
-קרן ידע-מתחילים-תקשורת בינאישית באנגלית 02/04/2012 25/06/2012 לוד 60     93627 
תעשיה אווירית-22מחזור -ניהול פרוייקטים 03/04/2012 20/11/2012 לוד 260     93629 
 96383 העצמה ניהולית לר' תחומים ומנהלי  11/10/2012 20/12/2012 לוד 64   
תעשיה אווירית-אנגלית רמת בינוניים שלב ב' 17/10/2012 27/02/2013 לוד 60     96384 
תעשיה אווירית-אנגלית 24/10/2012 02/01/2013 לוד 96     96385 
שיה אוויריתתע-שיחה-אנגלית 31/10/2012 13/03/2013 לוד 60     96386 
תעשיה אווירית-קרן ידע-כתיבה ועריכה לשונית 07/11/2012 27/03/2013 לוד 60     96396 
תעשיה אווירית-קרן ידע-דיני עבודה ופנסיה 12/11/2012 11/03/2013 לוד 48     96398 
תעשיה אווירית-שיחה-אנגלית 22/11/2012 29/01/2013 לוד 60     96399 
תעשיה אווירית- E1ME  2003-קורס מתקדם 29/11/2012 03/01/2013 לוד 40     96400 
תעשיה -שלב א'-קורס אנגלית רמת מתחילים 05/12/2012 20/03/2013 לוד 60     96401 
תעשיה אווירית-ניהול בכיר 19/12/2012 23/01/2013 לוד 48     96402 
אוויריתתעשיה -כתיבה ועריכה לשונית 06/09/2012 14/02/2013 לוד 60     97203 
תעשיה אווירית-אנגלית רמת מתחילים שלב א 15/10/2012 11/03/2013 לוד 60     97205 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139מספר אלפון קורסים    
תעשיה אווירית-כתיבה ועריכה לשונית 08/01/2013 11/06/2013 לוד 60     97208 
תעשיה -חשבים-העשרה לעתודת מנהלי כספים 03/01/2013 05/12/2013 לוד 48     97209 
תעשיה אווירית -עקרונות לפרזנטציה מנצחת 27/12/2012 21/03/2013 לוד 40     97212 
תעשיה אווירית-מנהיגות מעצבת 03/02/2013 10/03/2013 לוד 40     97214 
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 06/02/2013 03/04/2013 לוד 64     97215 
-טיפול ביישוב סכסוכים בעבודה-גישור בארגון 07/03/2013 30/05/2013 לוד 60     97216 
תעשיה -דעקרן י-מבוא לניהול פרויקטים 03/04/2013 01/05/2013 לוד 100     98411 
תעשיה אווירית-ניהול פרויקטים 28/10/2012 24/06/2013 לוד 104     98417 
תעשיה אווירית-קרן ידע-שפה ותרבות-ספרדית 30/10/2012 30/04/2013 לוד 66     98423 
תעשיה אווירית-כתיבה ועריכה לשונית 18/12/2012 11/06/2013 לוד 60     98424 
תעשיה אווירית-קרן ידע-דיני עבודה ופנסיה 26/12/2012 24/04/2013 לוד 48     98425 
תעשיה אווירית-עקרונות לפרזנטציה מנצחת 11/03/2013 24/06/2013 לוד 40     98426 
תעשיה אווירית-סדנה פיתוח צוות 28/05/2013 09/07/2013 לוד 40     98427 
אווירית תעשיה-יסוד לביקורת איכות 26/06/2013 24/07/2013 לוד 68     98428 
תעשיה אווירית-יישומי המחשב למתחילים 01/05/2013 20/11/2013 לוד 40     100621 
תעשיה אווירית-קרן ידע -שפה ותרבות  -ספרדית  30/05/2013 19/12/2013 לוד 40     100622 
תעשיה -עקרונות בניהול האיכות בארגון 18/07/2013 19/12/2013 לוד 60     100654 
דלו 40    תעשיה אווירית-אנגלית רמת מתחילים שלב א 24/07/2013 22/01/2014   100771 
תעשיה אווירית-קרן ידע-דיני עבודה ופנסיה 26/08/2013 23/12/2013 לוד 40     100819 
תעשיה אווירית-ניהול פרוייקטים 07/10/2013 26/05/2014 לוד 260     100820 
טיפול ביישוב סכסוכים  -גישור בארגון קורס  23/10/2013 22/01/2014 לוד 60     100821 
תעשיה אווירית-קרן ידע-דיני עבודה ופנסיה 30/10/2013 26/02/2014 לוד 48     100822 
 102064 אווירית תעשיה - מתקדם EXCEL 2010 06/01/2014 03/02/2014 לוד 40   
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
:שעה 07:32  הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו    

139אלפון קורסים מספר    
תעשיה אווירית -קורס ניהול עסקי  08/01/2014 28/05/2014 לוד 60     102065 
יתתעשיה אוויר -קורס שיפור מיומנויות ניהול  15/01/2014 11/02/2014 לוד 40     102066 
תעשיה אווירית -דיני עבודה ופנסיה  20/01/2014 26/05/2014 לוד 48     102067 
תעשיה אווירית -סוגיות משפטיות בעבודה  23/01/2014 12/06/2014 לוד 60     102068 
תעשיה  -קורס יישומי המחשב למתחילים  27/01/2014 04/08/2014 לוד 72     102069 
תעשיה אווירית -קורס פיתוח והעצמת מנהלים  03/02/2014 24/03/2014 לוד 64     102366 
תעשיה אווירית -מתקדם  E1 oA 2010קורס  10/02/2014 10/03/2014 לוד 40     102367 
 102368  -קורס תקשורת בינאישית בארגון קרן ידע  10/02/2014 19/05/2014 לוד 40   
תעשיה אווירית -מתחילים שלב א'  אנגלית רמת 12/02/2014 09/07/2014 לוד 60     102371 
תעשיה אווירית -קורס מזכירות מתקדם  18/02/2014 18/03/2014 לוד 40     102373 
תעשיה אווירית -קורס גישור בארגון קרן ידע  20/02/2014 29/05/2014 לוד 60     102380 
תעשיה  - תקשורת בינאישית בארגון קרן ידע 27/02/2014 29/05/2014 לוד 40     102381 
תעשיה אווירית -תקשורת בינאישית בארגון  06/03/2014 12/06/2014 לוד 40     102726 
תעשיה אווירית -חדשנות וקידמה טכנולוגית  25/03/2014 15/07/2014 לוד 42     102727 
תעשיה אווירית -ניהול פרוייקטים  25/03/2014 16/12/2014 לוד 264     102728 
תעשיה אווירית - 2010קורס אקסל מתקדם  28/04/2014 02/06/2014 לוד 40     103042 
תעשיה אווירית -קורס מנהיגות מעצבת  28/04/2014 11/06/2014 לוד 40     103043 
תעשיה אווירית -קורס מזכירות מתקדם  29/04/2014 10/06/2014 לוד 40     103044 
תעשיה  -היגות בעידן המודרני מניהול למנ 29/04/2014 16/09/2014 לוד 51     103045 
תעשיה אווירית -תכנון ובקרה בפרויקטים  08/05/2014 31/07/2014 לוד 96     103397 
תעשיה  -קורס עקרונות לפרזנטציה מנצחת  12/05/2014 11/08/2014 לוד 40     103398 
 103399  -דע קורס חדשנות וקידמה טכנולוגית קרן י 19/05/2014 01/09/2014 לוד 42   
 103400  -קורס תקשורת בינאישית בארגון קרן ידע  26/05/2014 01/09/2014 לוד 40   
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139מספר אלפון קורסים    
 104167  -טיפול ביישוב סכסוכים בעבודה -גישור בארגון 07/07/2014 06/10/2014 לוד 48   
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 08/07/2014 11/09/2014 לוד 64     104168 
תעשיה אווירית -עקרונות לפרזנטציה מנצחת 21/07/2014 03/11/2014 אשדוד 40     104169 
 104362  -קרן ידע -חקירת גורמים לתאונות בתעופה 26/08/2014 27/01/2015 לוד 60   
תעשיה אווירית -קרן ידע -קורס דירקטורים 07/09/2014 28/12/2014 אשדוד 60     104682 
תעשיה אווירית -מנהיגות מעצבת 08/09/2014 06/10/2014 לוד 40     104683 
תעשיה אווירית -עצמת מנהליםפיתוח וה 08/09/2014 04/11/2014 לוד 64     104684 
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 16/09/2014 10/11/2014 לוד 64     104685 
תעשיה אווירית -ניהול פרוייקטים 29/09/2014 18/05/2015 לוד 264     104686 
תעשיה אווירית. -עקרונות לפרזנטציה מנצחת 06/10/2014 12/01/2015 אשדוד 40     105047 
 105053  -קרן ידע -מניהול למנהיגות בעידן המודרני 20/10/2014 16/02/2015 אשדוד 51   
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 22/10/2014 10/12/2014 לוד 64     105055 
 105056 העצמה ניהולית לראשי תחומים ולמנהלי  23/10/2014 01/01/2015 לוד 64   
תעשיה אווירית -מערכות אויוניקה מוטסות 31/10/2014 02/01/2015 לוד 40     105514 
תעשיה אווירית -דיני עבודה ופנסיה )קרן ידע( 03/11/2014 23/02/2015 לוד 48     105519 
תעשיה אווירית -ניהול בכיר 05/11/2014 10/12/2014 לוד 48     105520 
תעשיה אווירית -ניהול אנשים בתעשייה 05/11/2014 18/02/2015 לוד 160     105521 
תעשיה אווירית -2010אקסל מתקדם  09/11/2014 07/12/2014 לוד 40     105525 
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 11/11/2014 30/12/2014 לוד 64     105545 
תעשיה אווירית -אנגלית 17/11/2014 13/04/2015 לוד 60     105579 
 105580  -מניהול למנהיגות בעידן המודרני )קרן ידע( 23/11/2014 22/03/2015 לוד 51   
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 24/11/2014 12/01/2015 לוד 64     105586 
תעשיה אווירית -שיפור מיומנויות ניהול 26/11/2014 24/12/2014 אשדוד 40     105589 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 30/11/2014 21/01/2015 לוד 64     105591 
תעשיה אווירית -ניהול בכיר 04/12/2014 07/01/2015 לוד 48     105972 
תעשיה אווירית -דירקטורים )קרן ידע( 07/12/2014 03/05/2015 לוד 60     105973 
 105974 העצמה ניהולית לראשי תחומים ולמנהלי  08/12/2014 16/02/2015 לוד 64   
תעשיה אווירית -פיתוח והעצמת מנהלים 14/12/2014 02/02/2015 לוד 64     106044 
תעשיה אווירית -תכנון ובקרה בפרויקטים 25/12/2014 02/04/2015 לוד 96     106045 
תעשיה אווירית -ישיומי המחשב למתחילים 29/12/2014 15/06/2015 לוד 72     106157 
תעשיה אווירית -אנגלית מתחילים )שלב א'( 31/12/2014 10/06/2015 לוד 60     106158 
התעשי -מתקדם Excel 2010 05/01/2015 02/02/2015 לוד 40     106354 אווירית 
-גישור בארגון טיפול ביישוב סכסוכים בעבודה 06/01/2015 10/03/2015 לוד 48     106355 
 106356 אווירית תעשיה -מתקדם Excel 2010 07/01/2015 04/02/2015 אשדוד 40   
תעשיה אווירית -שיפור מיומנויות ניהול 07/01/2015 04/02/2015 אשדוד 40     106357 
ודל 60    תעשיה אווירית -אנגלית רמת מתחילים שלב א 07/01/2015 17/06/2015   106358 
תעשיה אווירית -יישומי המחשב למתחילים 07/01/2015 17/06/2015 לוד 72     106359 
תעשיה  -יסודות בניהול פרויקטים קרן ידע 20/01/2015 31/05/2015 לוד 100     106360 
תעשיה  -סוגיות משפטיות בעבודה קרן ידע 20/01/2015 16/06/2015 אשדוד 60     106362 
תעשיה  -סוגיות משפטיות בעבודה קרן ידע 21/01/2015 08/07/2015 לוד 60     106364 
פיתוח והעצמת מנהלים-תעשייה אוירית 03/02/2015 23/03/2015 לוד 64     106804 
קרן -יהול פרויקטיםיסודות בנ-תעשייה אוירית 03/02/2015 14/06/2015 לוד 100     106805 
פיתוח והעצמת מנהלים-תעשייה אוירית 04/02/2015 30/03/2015 לוד 64     106806 
קרן ידע-דירקטורים-תעשייה אוירית 09/02/2015 29/06/2015 לוד 60     106807 
קרן -סוגיות משפטיות בעבודה -תעשייה אוירית 11/02/2015 29/07/2015 לוד 60     106809 
קורס ניהול בכיר-תעשייה אוירית 04/05/2015 15/06/2015 לוד 48     107760 
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
קרן -קורס דירקטורים מעודכן-תעשייה אוירית 04/05/2015 12/10/2015 אשדוד 60     107761 
קורס פיתוח והעצמת מנהלים-תעשייה אוירית 05/05/2015 23/06/2015 לוד 64     107763 
סוגיות משפטיות בעבודה -תעשייה אוירית 07/05/2015 17/09/2015 אשדוד 57     107764 
טיפול ביישוב -גישור בארגון-יה אויריתתעשי 13/05/2015 29/07/2015 לוד 48     107767 
קורס קריאה וניתוח דוחות -תעשייה אוירית 26/05/2015 28/07/2015 לוד 40     107770 
קרן -סוגיות משפטיות בעבודה-תעשייה אוירית 31/05/2015 15/11/2015 לוד 60     107771 
וח והעצמת מנהליםקורס פית-תעשייה אוירית 03/06/2015 22/07/2015 לוד 64     108104 
E1 oA 2010קורס מתקדם -תעשייה אוירית 07/06/2015 05/07/2015 לוד 40     108105 
קרן -סוגיות משפטיות בעבודה-תעשייה אוירית 14/06/2015 29/11/2015 לוד 60     108106 
טיפול -קורס גישור בארגון-תעשייה אוירית 15/06/2015 07/09/2015 לוד 48     108107 
קרן ידע-קורס ניהול זמן-תעשייה אוירית 15/06/2015 12/10/2015 לוד 42     108108 
קורס יסודות בניהול -תעשייה אוירית 23/06/2015 12/11/2015 יהוד 100     108110 
תכנון ובקרה בפרוייקטים-תעשייה אוירית 29/06/2015 26/10/2015 לוד 112     108111 
קורס יסוד לביקורת איכות-תעשייה אוירית 30/06/2015 11/08/2015 לוד 72     108112 
 108349 קורס שיפור מיומנויות ניהול 01/07/2015 14/10/2015 לוד 49   
 108350 קורס שיפור מיומנויות ניהול 05/07/2015 11/10/2015 לוד 40   
טיפול ביישוב סכסוכים -קורס גישור בארגון 06/07/2015 19/10/2015 יהוד 48     108354 
-עולם הבקרים המתוכנתים בתעשיות תעופתיות 13/07/2015 12/08/2015 יהוד 40     108358 
מתקדם o1 oA 2010-תעשייה אוירית 02/08/2015 06/09/2015 לוד 40     108637 
טיפול -קורס גישור בארגון-תעשייה אוירית 02/08/2015 22/11/2015 לוד 48     108639 
קורס פיתוח והעצמת מנהלים-תעשייה אוירית 05/08/2015 15/10/2015 לוד 64     108642 
עולם הבקרים -dPabwoeקורס -תעשייה אוירית 16/08/2015 20/08/2015 יהוד 40     108643 
סוגיות משפטיות בעבודה -תעשייה אוירית 16/08/2015 18/09/2015 אשדוד 60     108644 
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ד החינוךמשר תאריך:01/03/2016   
הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
קרן -קורס דירקטורים מעודכן-תעשייה אוירית 16/08/2015 18/09/2015 לוד 60     108645 
מתקדם o1 oA 2010-תתעשייה אוירי 27/08/2015 21/09/2015 לוד 40     108646 
 108905 פיתוח והעצמת מנהלים 30/06/2015 08/09/2015 לוד 64   
 109063 מסגרי כלים ומקבעים למבנה 02/09/2015 02/12/2015 לוד 99   
 olbAdP  109067/פיתוח אפליקציות מבוססות דפדפן עם  09/09/2015 28/10/2015 לוד 56   
S/HD0/S/P/D0/Sאנליזות בסיסי בתוכנות  21/09/2015 15/10/2015 לוד 48     109068 
 109186 מתקדם Excel 2010 11/10/2015 08/11/2015 לוד 40   
 109187 בסיסי MATLAB 11/10/2015 08/11/2015 לוד 40   
 109188 פיתוח והעצמת מנהלים 12/10/2015 30/11/2015 לוד 64   
מיומנויות ניהול שיפור 18/10/2015 15/11/2015 אשדוד 40     109193 
 109840 מנהיגות מעצבת 02/11/2015 07/12/2015 לוד 40   
 109842 2010 מתקדם Excel 04/11/2015 30/11/2015 לוד 40   
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 משרד החינוך תאריך:01/03/2016 
השתלמות )למעט עובדי הוראה( הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול -אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו  שעה: 07:32   

139אלפון קורסים מספר    
 סמל  2213 שם  גופים ממשלתיים ויחידות הסמך 
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

2003פרוג'קט  19/04/2009 17/06/2009 חדרה 40     75819 
גמול ב'-ת שלב א'מצויינות אישי 09/07/2009 10/09/2009 חולון 40     77023 
 77216 ניהול פרוייקטים 15/07/2009 08/11/2009 בני ברק 124   
קוד קורס  -סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי 09/09/2009 25/11/2009 ירושלים 40     77313 
 77528 דיני עבודה ומינהל ציבורי 05/11/2009 14/02/2010 ירושלים 84   
 78617 פקיד אשנב כל 09/11/2009 30/12/2009 חיפה 64   
 101011 תוכנית הכשרה לעובדים סוציאליים  11/11/2013 17/02/2014 רמת גן 84   
המוסד לביטוח  -זקנה שארים והשלמת הכנסה  29/04/2014 03/07/2014 ירושלים 71     103565 
 103742 הפחתת פליטות 25/05/2014 29/05/2014 חדרה 40   
0MHVSSD/מערכת  -ניתור סייבר 22/06/2014 26/06/2014 נשר 40     103910 
0MHVSSD/מערכת  -ניתור סייבר 22/06/2014 26/06/2014 נשר 40     103968 

מרכז הדרכה ארצי -משרד הבריאות    סמל  1129 שם  
 סמל קורס שם קורס תאריך פתיחה תאריך סיום יישוב/מועצה שעות הערה 

הכשרת מנחי הכשרה מקצועית -משרד הבריאות 27/04/2015 22/06/2015 רמת גן 48     107644 

139קורסים לאלפון   3567סך הכל    

184מתוך  184עמוד    


