
 שלוחה 1 03-9625552

momenteken-college.co.il

קטלוג קורסים 2019

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

הנדסת איכות ובטיחות
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2 חזרה לתוכן העניינים

מכללת מומנתקן הינה מרכז ההדרכה 
של חברת מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

מכללת מומנתקן עתירת הניסיון )משנת 1995(, מקיימת מגוון רחב 

של הדרכות וקורסים, כנסים וימי כשירות.

מכללת מומנתקן מתמחה בייעוץ והדרכה למפעלים, ארגונים, חברות 

בניה ומוסדות תוך מיקוד בתחומי הבטיחות, האיכות והטכנולוגיה. 

 מכללת מומנתקן מעסיקה את טובי המומחים בארץ ומביאה אליכם 

את מיטב הידע והניסיון המקצועי שנצבר בכל תחום מתוך מטרה 

להכשיר ולהשביח את בעלי המקצוע הפועלים בתעשייה הישראלית.

 צוות המכללה ישמח לעמוד לרשותכם בבחירת ההכשרות 

וההדרכות התואמות את הצרכים הספציפיים שלכם  ו/או של 

ארגונכם לצורך קידום והתפתחות מקצועית.

מי אנחנו?

03-9625552 שלוחה 1

momenteken-college.co.il
אליעזר מזל 3, ראשון לציון )ת.ד. 17149(  

03-9519397
college@momenteken.org

momenteken.co.il אתר החברה 

mailto:%20info%40momenteken.co.il?subject=
http:// momenteken.co.il 


3 חזרה לתוכן העניינים

ניהול למנהלי יצור בתעשייה ........................................... עמ' 4

ניהול למנהלי עבודה בתעשייה ..................................... עמ' 5

ניהול למנהלי אחזקה למבנים ....................................... עמ' 6

ניהול תכנון ופיקוח ייצור-תפ"י ........................................ עמ' 7

ניהול לוגיסטיקה ורכש ........................................................ עמ' 8

ניהול לוגיסטיקה ורכש בכיר ........................................... עמ' 9

ניהול מלאי ומחסנים ............................................................ עמ' 11

ניהול מלאי ומחסנים בכיר ................................................ עמ' 12

שיפור מיומנויות ניהול .......................................................... עמ' 14

רשימת קורסים

ניהול טכנולוגי 
ואחזקה

ניהול לוגיסטי



4 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להכשיר מנהלי דרג ביניים להטמעת תהליכי עבודה יעילים 

וניהול תקין ויסייעו בצמצום בעלויות בהפקת חומרי גלם למוצר המוגמר. 

הלימודים יקנו לתלמידים ידע מקצועי מקיף בהיבטים שונים של ניהול הייצור תוך 

חשיפה לשיטות וכלים מקצועיים מתקדמים להתייעלות מערך הייצור.

קהל היעד
מנהלי עבודה, אנשי צוות טכני, מנהלי ייצור המעוניינים להתמחות בניהול הייצור, 

לחדש ולהרחיב את ידיעותיהם בטכניקות ובשיטות מעודכנות.

נושאי הלימוד

עלות
5,850 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

09.04.19
ימי שלישי

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

תאריכי פתיחה

1
תעודת 

השתתפות

80
שעות

אקדמיות

10
מפגשים
שבועיים

תכנון ושיפור שיטות עבודה	 

הערכה ומדידת עבודה בתהליכי הייצור  	 

ושכר עידוד

תכנון קיבולת ייצור	 

היבטי רכש ולוגיסטיקה בתהליך היצור	 

מערך תעבורה פנימי וחיצוני	 

תמחור פעולות הייצור	 

ניהול האיכות ברצפת היצור	 

טכנולוגיות חדשות בניהול הייצור	 

הגורם האנושי בתהליכי הייצור	 

דיני  עבודה ובטיחות 	 

בטיחות וגהות ברצפת היצור	 

היבטים בניהול, בניהול מו"מ, הנעת 	 

עובדים, מיומנויות גישור ופתרון 

קונפליקטים

ניהול למנהלי ייצור בתעשייה

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


5 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להכשיר מנהלי עבודה דרג ביניים  להטמעת תהליכי עבודה 

יעילים וניהול תקין ויסייעו בצמצום בעלויות.  הלימודים יקנו לתלמידים ידע מקצועי 

מקיף בהיבטים שונים של הניהול תוך חשיפה לשיטות וכלים מקצועיים מתקדמים.

קהל היעד
מנהלי עבודה, ראשי צוותים, מנהלי משמרות, ראשי קבוצות ועובדי תעשייה 

שמעוניינים לקדם את הקריירה ולצמוח לתפקידים ניהוליים. 

נושאי הלימוד

עלות
5,850 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

03.03.19
ימי ראשון

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

ניהול למנהלי עבודה בתעשייהתאריכי פתיחה

ארגון  וניהול יעיל של המחלקה	 

תכנון קיבולת יצור	 

העמסה וזימון	 

תמחיר  ותקציב, מימון  וניתוח  כדאיות 	 

מודלים  לקבלת  החלטות 	 

ניתוח תחזית מכירות ויצור	 

עקרונות בניהול רכש	 

עקרונות בניהול מחסן	 

מבוא לניהול פרויקטים	 

דיני  עבודה ובטיחות 	 

הטמעת האיכות בארגון, מימוש תקני 	 

ניהול בארגון

היבטים בניהול, בניהול מו"מ, הנעת 	 

עובדים, מיומנויות גישור ופתרון 

קונפליקטים

1
תעודת 

השתתפות

80
שעות

אקדמיות

10
מפגשים
שבועיים

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


6 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

18.03.19
ימי שני

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

ניהול למנהלי אחזקה למבנים

1
תעודת 

השתתפות

80
שעות

אקדמיות

10
מפגשים
שבועיים

תאריכי פתיחה

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות לחניכים ידע מקצועי לגבי שיטות ניהול אחזקה 

ומערכות שונות, לחשוף את החניכים לכלים חדישים ועדכניים הדרושים 

לניהולם, הובלתם ואחזקתם של מבנים.

קהל היעד

עובדים אשר מעוניינים לעסוק בניהול אחזקה ולממונים בפועל על אחזקת 

מוסדות, משרדים, מרכזי מסחר ונופש, קניונים, בתי חולים, בתי מלון.

נושאי הלימוד

עלות

5,850 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

שיטות אחזקה ועקרונות הפעלתן	 

המבנה הארגוני והתפעולי של 	 

מחלקת אחזקה

מפרטי אחזקה והפעלה של 	 

מערכות אלקטרו - מכניות 

הכרת מערכות גילוי וכיבוי אש 	 

מפרטי אחזקה והפעלה של המבנה 	 

תכנון הפעלה ובקרה על עבודות אחזקה 	 

עקרונות בניהול מחסן טכני ומלאי	 

הכנת תוכנית פעילות אחזקה לטווח 	 

קצר וארוך

תקצוב ותמחיר האחזקה	 

רכש ציוד ושירותים	 

ניהול עובדים ויחסי אנוש 	 

הכרת דיני עבודה ובטיחות	 

תוכנות תומכות בניהול אחזקה	 

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


7 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות לתלמידים ידע וכלים מתקדמים לתכנון, יישום, 

ניהול ופיקוח על תהליכי ייצור שונים.

הקורס יקנה מיומנויות שישפרו את הסיכויים להפקת מוצר איכותי, אמין ואפקטיבי 

תוך התחשבות בצרכי השוק, דרישות הלקוח ודרישות המנהלים.

קהל היעד
מנהלי ייצור, מנהלי עבודה ובעלי מקצוע במפעלים העוסקים בתהליכי ייצור וניהול 

המעוניינים להעשיר את יכולתם המקצועית ולהיחשף לחידושים בתחום.

נושאי הלימוד

עלות

5,850 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

12.03.19
ימי שלישי

16.05.19
ימי חמישי

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

תאריכי פתיחה

1
תעודת 

השתתפות

80
שעות

אקדמיות

10
מפגשים
שבועיים

ניהול תכנון ופיקוח על ייצור-תפ"י 

 	 SOW-הכרת דרישות אופיין מוצר ו

הכרת תהליכי יצור ומגבלות טכנולוגיות	 

תכנון דרישת חומרים ועץ מוצר	 

הכרת מבנה תיק ייצור ודרישות	 

עמידה בדרישות איכות המוצר	 

הכרת אמצעי בקרה ופיקוח	 

שיטות לניהול תחזיות	 

תכנון קיבולת ואיזון קווי יצור	 

ניהול לפי אילוצים	 

ניהול קונפליקטים 	 

מערך שינוע ואחסון	 

תמחיר  ותקציב - היבטי ניהול,    	 

היבטים טכנולוגיים

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


8 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

ניהול לוגיסטיקה ורכש 

הכרת עקרונות בניהול מערכות 	 

לוגיסטיות 

הכרת תהליך הרכש	 

תכנון רמות מלאי	 

 	MRP תכנון דרישת חומרים

יסודות המימון וחישובים פיננסיים	 

אבטחת איכות בתהליך הלוגיסטי	 

היבטים בשינוע לוגיסטי	 

היבטי בטיחות ברכש	 

יישומי מחשב במערכות לוגיסטיות	 

רכש בעידן האינטרנט 	 

תקשורת בין אישית במו"מ	 

עלות

4,550 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע וכלים לתכנון, ניהול ופיקוח על תהליכים 

לוגיסטיים בארגון. 

הלימודים בקורס יקנו לחניכים ידע מקצועי מקיף בהיבטים שונים של ניהול 

לוגיסטיקה, תוך חשיפתם לכלים מקצועיים שונים שיסייעו בייעול המערך בארגון.

קהל היעד

עובדי מחלקת רכש או מחסן העוסקים בקניינות	 

עובדים במערכי רכש לוגיסטיקה ותפעול המעוניינים להתמקצע בתחומם 	 

הרכש בארגונים ועסקים ציבוריים

מה לומדים?

1
תעודת 

השתתפות

64
שעות

אקדמיות

8
מפגשים
שבועיים

תאריכי פתיחה

26.03.19
ימי שלישי

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/
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הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מרכיבי תהליך לוגיסטי	 

דרכי איתור מקורות הרכש למוצרים ושירותים כולל מיקור חיצוני	 

שיקולים בתהליך קבלת החלטות לרכוש או לייצר	 

בדיקת דרישות הרכש והתאמתן לצורכי הארגון	 

מודלים לניהול מלאי	 

תהליכי בחירה ובדיקת ספקים	 

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע וכלים מתקדמים לתכנון, יישום, ניהול ופיקוח 

על תהליכים לוגיסטיים בארגון. הלימודים בקורס יקנו לחניכים ידע מקצועי מקיף 

בהיבטים שונים של ניהול לוגיסטיקה תוך חשיפה לשיטות וכלים מקצועיים 

מתקדמים, תהליכי עבודה יעילים וניהול תקין שיסייעו בצמצום בעלויות.

קהל היעד

מנהלי רכש, מנהלי מחסו וקניינים המעוניינים להתפתח מקצועית, להתעדכן 

בחידושים הטכנולוגיים והתיאורטיים האחרונים ולהתקדם לתפקידי ניהול בכירים 

יותר בתחום.

מה לומדים?

ניהול לוגיסטיקה ורכש - בכיר  

1
תעודת 

השתתפות

80
שעות

אקדמיות

10
מפגשים
שבועיים

תאריכי פתיחה

08.04.19
ימי שני

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

המשך <<

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/


10 momenteken-college.co.il

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

חזרה לתוכן העניינים

לחץ לטופס הרשמה
ניהול טכנולוגי ואחזקה

ניהול לוגיסטי

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מה לומדים? )המשך(

ניהול הזמנות הרכשה בינלאומיים	 

ניהול מו"מ בהיבט ההרכשה	 

בקרה וניהול תהליכים	 

תכנון אסטרטגי בהרכשה	 

הבטחה וביקורת איכות בהרכשה	 

ניהול מו"מ השיווקי	 

תחום המשפט והכספים ההיבט המשפטי בהרכשה- חוזים, הסכמים, 	 

חוק המכרזים ועוד

שיטות תשלום בסחר הבינלאומי	 

תהליכי מימון 	 

מחשוב במערכות ההרכשה כגון: ERP, MRP ועוד... 	 

 	B2B רכש בעידן האינטרנט כולל

תקשורת בין אישית ותקשורת בלתי מילולית	 

היבטים בניהול, בניהול מו"מ, הנעת עובדים, מיומנויות גישור ופתרון 	 

קונפליקטים

הנעת עובדים ואסרטיביות	 

עלות

5,850 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

ניהול לוגיסטיקה ורכש - בכיר
)המשך(  

https://www.momenteken-college.co.il


11 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

ניהול מלאי ומחסנים

מקומה של הלוגיסטיקה בארגון, מקומו 	 

של המחסן במערך הלוגיסטי

סוגי מחסנים, סוגי מלאי, שיטות קטלוג	 

תהליכים במחסן -  קליטה, ספירה,   	 

אחסון, ניפוק, ליקוט וכו'

אמצעים פיזיים בארגון - סוגי מחסנים, 	 

אמצעי הרמה, נצילות שטח ונפח

מודלים לניהול מלאי	 

ספירת מלאי ואתיקה בניהול מחסן	 

ארגונומיה ובטיחות בעבודה במחסן  	 

הבטחת איכות בניהול מחסנים

היבטים בניהול כ"א במחסן	 

סיור לימודי במחסן	 

עלות
4,550 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות לחניכים ידע מקצועי לגבי איתור ספקים, בקרה, 

ניהול ועדכון מלאי באופן דינאמי ויומיומי. הקורס חושף בפני החניכים תהליכי 

תכנון, אמצעי אחסנה, תכנון היקפי מלאי, איתור ספקים, ביצוע הזמנות ובקרה.

קהל היעד
מנהלי שרשרת אספקה, מנהלי מחסן, מעתדי מלאי, פלנרים ועובדים נוספים 	 

שיש ברשותם ניסיון מקצועי מתאים

עובדים במחלקות רכש, תפעול ואספקה שמעוניינים לקדם את הקריירה 	 

ולצמוח לתפקידים ניהוליים

נושאי הלימוד

1
תעודת 

השתתפות

64
שעות

אקדמיות

8
מפגשים
שבועיים

תאריכי פתיחה

19.05.19
ימי ראשון

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
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12 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

ניהול מלאי ומחסנים - בכיר

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות ידע מקצועי מקיף בהיבטים שונים של ניהול 

מלאי ומחסנים. 

החניכים ייחשפו לכלים מקצועיים שונים שיסייעו בייעול מערך זה בארגון.

הקורס מקנה לחניכים ידע מקצועי ונרחב לגבי איתור ספקים, בקרה, ניהול 

ועדכון מלאי באופן דינאמי ויומיומי לתהליכי תכנון היקפי ומלאי, איתור ספקים, 

ביצוע הזמנות ובקרה, כל זאת, תוך שמירה על תהליכי תפקוד משתנים הנובעים 

משינויים בשוק.

קהל היעד

מנהלים/עובדים מתחום הלוגיסטי בעלי ותק וניסיון, המעוניינים לקדם את 

הקריירה, או נמצאים בעתודה ניהולית במסלול שייעודו ניהול מחסנים או צוותי 

עבודה במחסנים.

המשך <<

1
תעודת 

השתתפות

80
שעות

אקדמיות

10
מפגשים
שבועיים

תאריכי פתיחה

11.04.19
ימי חמישי

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
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13 momenteken-college.co.il

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

חזרה לתוכן העניינים

לחץ לטופס הרשמה
ניהול טכנולוגי ואחזקה

ניהול לוגיסטי

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

ניהול מלאי ומחסנים - בכיר
)המשך(  

מה לומדים? )המשך(

מקומה של הלוגיסטיקה והמחסן במערך הלוגיסטי	 

תהליכי המחסן - קליטה, ספירה, אחסון, ניפוק, ליקוט וכו'	 

אמצעים פיזיים בארגון - סגי מחסנים, אמצעי הרמה, נצילות שטח ונפח 	 

ספירת מלאי ואתיקה בניהול מחסן	 

שווי מלאי, עיתוד מלאי ובקרת מלאי	 

היבטים במימון ותמחור עלויות	 

היבטים בניהול, בניהול הנעת עובדים, מיומנויות גישור ופתרון קונפליקטים	 

פיתוח ערך מוסף ללקוח	 

טיפול באחסון ושינוע חומ"ס	 

הבטחת איכות בניהול מחסנים	 

היבטים בניהול כ"א במחסן	 

ארגונומיה ובטיחות בעבודה במחסן - בטיחות אש, חשמל, ציוד הרמה ומלגזה	 

הכרת דרישות רגולציה בתחום הלוגיסטיקה	 

הכרת דרישות בתקני ניהול האיכות	 

סיור לימודי במחסן	 

עלות

5,850 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

https://www.momenteken-college.co.il


14 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות הבנה מעמיקה של תפקיד המנהל והאחריות 

במסגרת התפקיד.

הקניית מיומנויות וכלים יעילים, לצורך הובלת הארגון והעובדים לעמידה ביעדים 

ולשיפור ביצועים.

קהל היעד

	  מנהלים ותיקים בדרגים שונים המעוניינים להתעדכן ולרענן  את מיומנויות 

    הניהול/שירות שלהם

	  מנהלים בתחילת דרכם

	  עובדים על סף כניסה לתפקיד ניהולי

נושאי הלימוד

גיבוש תפיסת תפקיד המנהל, גישה אתית בניהול, ניהול אישי לעומת ניהול צוותי	 

הנעת עובדים, קבלת החלטות ופתרון בעיות, ניהול זמן ומשימות, ניהול ישיבות 	 

ודיונים

מיומנויות גישור בניהול, ניהול ויישוב קונפליקטים	 

הובלת דיון ואמנות הפרזנטציה - מיומנויות עמידה מול קהל, הדרכה אפקטיבית	 

שיטות שונות להערכת ביצועי עובדים ובדיקות אפקטיביות	 

סימולציות ופרזנטציות	 

עלות
3,150 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

שיפור מיומנויות ניהול

1
תעודת 

השתתפות

40
שעות

אקדמיות

5
מפגשים
שבועיים

תאריכי פתיחה

07.03.19
יום חמישי

04.06.19
יום שלישי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
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15 חזרה לתוכן העניינים

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

ניהול טכנולוגי ואחזקה
ניהול לוגיסטי

לחץ לטופס הרשמה

momenteken-college.co.il

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

שם פרטי + משפחה:   ____________________________________

תפקיד:                       ____________________________________

ת.ז:                    ____________________________________    

מס' נותן שירות:     ____________________________________

נייד:                    ____________________________________

דוא"ל:     ____________________________________

את הטופס יש לשלוח:

פקס: 03-9519397  

 college@momenteken.org  :אימייל

שם חברה / מפעל:   ____________________________________

ח.פ./ע.מ:     ____________________________________

שם איש הקשר :       ____________________________________

טל':     ____________________________________

דוא"ל למסמכים ועדכונים:   ____________________________________

כתובת לקבלה/ח-ן:   ____________________________________

שם המאשר:    ____________________________________ 

ת.ז:                    ____________________________________    

 סכום:      _________________ תשלומים: 

סוג כ. אשראי:    _________________ תוקף:   ______________

מס' כרטיס:    _________-________-_________-________

___________________ תאריך: _____________ חתימה + חותמת: 

למעט אמריקן אקספרס

פרטי החברה / תשלום

שם הקורס:      ____________________________________

תאריך פתיחה:           _________________________                   

טופס 
הרשמה

לקורסים

נא למלא בכתב יד ברור את כל הפרטים הבאים:

1 2 3 4

ערב בוקר

פרטי המשתתף

הננו מאשרים בחתימתנו 
את התנאים שלהלן:

ביטול 8-14  ימים לפני מועד 	 
הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 

ב-20% מהעלות בפועל. 
ביטול 4-7  ימים לפני מועד   	 

הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 
ב-40% מהעלות בפועל. 

ביטול במהלך 3 הימים שלפני מועד 	 
הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 

ב-50% מהעלות בפועל. 
אי הגעה במועד הקורס/יום העיון 	 

ייחויב במחיר מלא.
הודעת ביטול תתקבל במייל/פקס 	 

בלבד.
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה 	 

את הזכות לדחות/לשנות מועד 
קורס/יום עיון מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי במהלך הקורס יתכנו 	 
שינויים בלוח הזמנים.

https://www.momenteken-college.co.il/
https://www.momenteken-college.co.il/
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