
 
 
  

  

  מאגר המרצי� �הוראות למילוי "טופס פנייה לאישור מרצה"  
  

 

 על הפרטי� הרשומי� בטופס להיות קריאי�, ברורי�, מדוייקי� ובהירי�. .1
 יש למלא את הכלל הפרטי� הנדרשי� ע"ג הטופס. .2
לטופס זה יש לצר� את כלל אישורי ההשכלה, והתעודות אשר צויינו בסעי� ג' ע"ג הטופס.  .3

מטע� ג� תארי�  שקילות אישורמקרה של תואר ממוסד בחו"ל, יש לצר� יצויי , כי ב
 שקילות, לא יתקבלו. אישור. תעודות ממוסד בחו"ל, ללא ודיפלומות ממשרד החינו" 

"נסיו   –יש לצר� אישורי� ממעבידי�, והמלצות לגיבוי הפרטי� שנרשמו בסעי� ד'  .4
 בעבודה".

יכי הקורס, והיק� השעות אותו לימד הדרכה (כולל תאר \יש לצר� הוכחות להוראה  .5
 "נסיו  בהוראה". –המרצה המבוקש), לגיבוי הפרטי� שנרשמו בסעי� ה' 

 יש להחתי� את המרצה על גבי טופס הבקשה. .6
 ת המוסד על גבי טופס הבקשה, וההצהרה בתחתית הטופס.\יש להחתי� את מנהל .7

  
  
  
  

  בהצלחה.
  
  
  
  
  

  נו מחפשי� מרצי�בסו� השאלו� רשימת קורסי� שעליה� א ו רא
  

  חשוב לציי� באלו קורסי� הינ� יכול ללמד ויש ל� נסיו� מוכח בנושא)
  

�  הלימודי� מתקיימי� בכל האר
  

  אנו משבצי� מרצי� לפי אזור המגורי�
  

שעות לכל נושא מהרשימה שאת�  160חובה להציג וותק /נסיו� בהוראה של 
  מבקשי� ללמד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ת. עברי
  ת. לועזי

  
  
  
  
  
  



 
    
    

  
  לכבוד

  קיו� קורסי� לגמול השתלמותעניי  הועדה ל

  טופס פנייה לאישור מרצה
  

  ש� המוסד  סמל מוסד  פרטי מנהל / מרכז פדגוגי

  מכו  תמר  1026  תמר זיני

  

  :א. פרטי� כלליי�

    

ש�   תעודת זהות

  משפחה

כתובת (יש לציי� רחוב,   תארי� לידה  מי�  ש� פרטי

  שכונה,מס' בית ומיקוד)

  

  � (בית /נייד/עבודה)מספר טלפו

              

  

  (במידה ויש יותר משני נושאי� יש לצר�רשימה בנפרד) הקורס ונושא/י� אות� ילמד המועמד:. ב

  

  

  

  

  נא לצר� צילומי אישורי�:–פרטי השכלה . ג

�  מצ"ב תעודה/צילו�  שנת סיו�  מס' שנות לימוד  תואר  מגמה  ש� הגו

            

            

            

            

  

  נא לצר� צילומי אישורי�:–בעבודה ניסיו� . ד

  מצ"ב צילו�/אישור  שנת סיו�  מש" ההעסקה  התפקיד  ש� המעסיק

          

          

          

  
  

  נא לצר� צילומי אישורי�:–ניסיו� בהוראה/הדרכה/אחר . ה

מש�   ש� המוסד  ש� הקורס

  ההוראה/הדרכה

שנת   היק� שעות

  סיו�

  מצ"ב צילו�/אישור

            

            

            

            

  



 
  

  

  הצהרת המועמד:

 הסכמה להכללת שמו ופרטיו במאגר המרצי�. .1

 הצהרת נכונות הפרטי� שהובאו לעיל. .2

ת לכ", כי א� אחד או יותר מהפרטי� הרשומי� לעיל ימצאו לא מדוייקי�, תקיני�, נכוני� או \הנני מודע .3

ול דעתה בתוצאות ההפרה אני עלול לשאת באחריות המשפטית הנוגעת לכ" והוועדה תפעל על פי שיקמהימני�, 

   של התחייבות זו.

  

  חתימת וש� המועמד : 

  

  הצהרת מנהל המוסד

ת כמנהלת המוסד, מצהירה כי אכ  בדקתי את מהימנות ותקינות המכהנ  5174824 ת ת.ז מספר \נושא תמר זיני אני 

ב______ על ההצהרה  וכי המועמד חתו� בפניי בתארי" הפרטי� הרשומי� במסמ" זה ("טופס בקשה לאישור מרצה")

  , ומצאתי כי הפרטי� הינ� מדוייקי�, תקיני�, נכוני� ומהימני�.המפורטת לעיל

אני , מהימני�מדוייקי�, תקיני�, נכוני� או ת לכ", כי א� אחד או יותר מהפרטי� הרשומי� לעיל ימצאו לא \הנני מודע

   ל דעתה בתוצאות ההפרה של התחייבות זו.עלול לשאת באחריות המשפטית הנוגעת לכ" והוועדה תפעל על פי שיקו

                    

  תמר זיני                        על החתו�



 

    

  

 -)21רשימת הקורסים המאושרים  במדעי החברה והרוח (נספח 

 לפי קוד קורס

  

 היקף שעות מאושר שם הקורס קוד קורס

 40 אסרטיביות 1

 40 שפת הגוף ותקשורת לא מילולית 2

 40 תקשורת אירגונית 3

 40 קורס קצר - גישור  4

 100 קורס ארוך - גישור  5

 50 יחסי עבודה ודיני עבודה 6

 40 תקשורת בינאישית 7

 40 אינטליגנציה רגשית 8

 40 חשיבה וחשיבה יצירתית 9

 40 פיתוח מצויינות 10

 40 קורס קצר -איכות/מצויינות/שיפור השירות וניהולו  11

 40 ניהול זמן 12

 50 עבודת צוות 13

 40 קבלת החלטות 14

 40 קורס קצר -ניהול איכות ו/או אבטחת איכות  15

 100 קורס ארוך -ניהול איכות ו/או אבטחת איכות  16

 40 פיתוח קריירה 17

 40 קורס קצר - שיווק ומכירות  18

 100 קורס ארוך - שיווק ומכירות  19

 40 מגדר ועולם העבודה 20

 40 אנוש במבט מגדריניהול משאבי  21

 60 מבוא לסוציולוגיה ארגונית/מבוא לפסיכולוגיה ארגונית/ 22

  מבוא להתנהגות ארגונית 

 40 לחץ ושחיקה 23

 40 סדנאות להפגת מתחים 24

 40 קורס קצר -תקשורת שיווקית ופרסום  25

 160 קורס ארוך -תקשורת שיווקית ופרסום  26

 50 שיווק באינטרנט 27

 50 קורס קצר -הול משאבי אנוש ני 28

 160 קורס ארוך -ניהול משאבי אנוש  29

 50 קורס קצר -מנהל עסקים  30

 160 קורס ארוך -מנהל עסקים  31

 40 פיתוח הזיכרון 32

 60 הזירה התקשורתית (תקשורת המונים) 33

 50 מבוא למשטר מדינת ישראל (מבוא למדע המדינה) 34

 50 קורס קצר -ת הסביבה בתעשייה איכות הסביבה/איכו 35

 300 קורס ארוך -איכות הסביבה/איכות הסביבה בתעשייה  36

 60 מבוא למינהל ציבורי 37

 60 מינהל השלטון המקומי 38

 60 מבוא לקרימינולוגיה 39

 40 ביטחון וטרור 40

 40 המגזר הערבי בישראל 41

 50 רביע- ההיסטוריה של המזרח התיכון/ הסכסוך היהודי 42

 40 קורס קצר - לימודי פנאי  43



 

 100 קורס ארוך - לימודי פנאי  44

 40 קורס קצר - גרונטולוגיה והכנה לפרישה  45

 100 קורס ארוך - גרונטולוגיה והכנה לפרישה  46

 40 קורס קצר -מבוא לכלכלה (מבוא לכלכלת ישראל)  47

 100 קורס ארוך -מבוא לכלכלה (מבוא לכלכלת ישראל)  48

 50 קורס קצר - עיתונאות  49

 120 קורס ארוך - עיתונאות  50

 40 קורס קצר -יחסי ציבור ודוברות  51

 60 מבוא לסוציולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה חברתית 52

 50 מבוא לחברה בישראל 53

 40 קורס קצר -ניהול פרויקטים  54

 90 קורס ארוך -ניהול פרויקטים  55

 150 וח ארגוני למנהליםניהול, יעוץ ופית 56

 60 מבוא לפסיכולוגיה 57

 40 קורס קצר -מנהיגות קהילתית  58

 90 קורס ארוך -מנהיגות קהילתית  59

 40 יזמות עסקית 60

 60 עריכה לשונית 61

 120 עריכה לשונית למתקדמים 62

 100 עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 63

 40 קטיםניהול משא ומתן ו/או פיתרון קונפלי 64

 40 שיפור תדמית אישית/עסקית ותמיכה מקצועית 65

 40 מניעת הטרדה מינית 66

 40 מניעת אלימות במשפחה 67

 40 קורס קצר -טיפול בפניות הציבור  68

 90 קורס ארוך -טיפול בפניות הציבור  69

 40 העצמת נשים 70

 40 קורס קצר - ניהול כללי  71

 120 ביניים קורס -ניהול כללי/עסקי  72

 300 קורס ארוך -ניהול כללי/עסקי  73

 40 ניהול ופילוסופיה הלכה למעשה / ניהול ומנהיגות 74

 40 אתיקה בארגונים 75

 50 שינוי ארגוני 76

 50 אימון בסיסי 77

 NLP  40כישורי חיים מנצחים   78

 100 הנחיית קבוצות 79

 40 בוררות 80

 40 תהליך הגלובליזציה 81

 40 קורס קצר -שוק ההון  82

 100 קורס ארוך -שוק ההון  83

 120 קורס ארוך -יחסי ציבור ודוברות  84

 100 קורס ארוך - איכות / מצוינות / שיפור השירות וניהולו  85

 100 ניהול ידע בארגונים 86

  שעות 40/60ניתוח ציורי ילדים 
  שעות 40שילוב אומנויות בחינוך 
    ת למידההתמודדות עם לקויו


