
 לפדיון המכון
והייצור העכודה

ההדרכה מרכז
 משרד ליד והיעול הפריון לקידום הלאומי המרכז

והרווחה העבודה

המכון של ההדרכתית הפעילות מאפייני
 מוסד הוא והייצור, העבודה לפריון המכון של ההדרכה מרכז

 15,000כ־ בישראל. ביותר והגדול הוותיק למנהלים; ההדרכה
 השתלמויות; קורסים, 400בכ־ האחרונה בשנה השתתפו איש

 המכון. של המקצועיים ובכנסים עיון, ימי סדנאות,
 סגל את רבות שנים במשך מפנים רבים וארגונים מפעלים

 במסגרת ועדכני מקצועי ידע ולחדש להשתלם והעובדים המנהלים
 הפעילות מיגוון המכון. שמציע העניפה ההדרכתית הפעילות

 את השאר, בין וכולל, המשק מגזרי כל על מתפרס ההדרכתית
 ניהול ופרסום, מכירות שיווק עסקי, ניהול הבאים: התחומים

 טכנולוגיה, ומחשוב, נתונים עיבוד עבודה, ויחסי אנוש משאבי
 משרדי, ויעול או״ש בנייה, עבודה, ניהול וניהול, תעשייה הנדסת

ועוד. מזכירות

במכון ההדרכה מערכת של ייחודה
 מידע בהזנת ביטוי לידי בא המכון של ההדרכה פעילות של ייחודה
 העוסקות המכון, יחידות שמספקות תדיר באופן ומתחדש עדכני

 ההוראה, בסגל וכן שונים, משק במגזרי ובמחקר מקצועי בייעוץ
 ובעלי מנהלים מהאקדמיה, מרצים המכון, עובדי נמנים שעימו
 מלמדים. שהם בנושאים ובשירותים, בתעשייה בכירים מקצוע

 והיישומי. המעשי המקצועי, הניהולי, הנסיון בעל זה הוראה סגל
 של למציאות ומותאמות תדיר המתעדכנות תוכניות עם יחד

 ערך בעל יהיה הנלמד שהחומר מבטיחים, הישראלי המשק
הלומדים. של היומית העבודה בשגרת שימושי

וייעודית־פנים־מפעלית ייחודית הדרכה
 מפעליות הדרכה פעולות לביצוע ערוכה במכון ההדרכה מערכת

 זה בתחום וארגון. מפעל כל של הייחודים לצרכים בהתאם
 וייעודית ייחודית הדרכה תכנית בבניית המערכת התמחתה

 הבכירים המקצוע ובעלי הניהול דרג שיתוף תוך זאת, כל למפעל.
 הלימוד הדגשי התאמת לשם וההדרכה, בתכנון עצמו מהמפעל
 המפעל/הארגון אנשי של ושילובם עימן, מתמודד שהמפעל לבעיות

 המפעלי ההיבט את ולהדגיש להאיר במטרה עצמן, בהרצאות
 רבים וארגונים במפעלים הנלמד. הנושא של הכוללת בראייה
 בתכנון המכון של והיישומית המעשית הגמישה, שהגישה הסתבר,
 רבה ביעילות לניצולה מביאה פנים־מפעלית, הדרכה ובבצוע
המפעל. לטובת
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ב״ש - חיפה ־ ת״א ־ ירושלים

) 0עס?<הלמעהל (
| ם17ערב רםודי כללי עסקים ★מיוהל ו /  ה
 יום ליסודי למהודס־ם עסקים ★ם־והל

 תאום הודסת לםוהל■ עסקים מזהל ★
וםהי/ו7ערב ובקרה-ליסודי

3 430220, 03-430292

 ) הספר בית
ופרסום לשיווק )

השיווק ויהול ★
ויח־צ פרסום ★

יבוא יצוא ★
עסקו והקמת עסקית יזמות ★

בשיווק ויסודות סודות ★
ובשיווק בעסקים תדמית ★

והתוהוות) הופעה עימוסים.
עסקית אוולית ★

עצסך את מכור ★
מרחת ואוש׳ סומים ★

^ ^ ^ 03-43028^43025ז

 ) למערכות המרכז
1וענ״א ניהולי עמידע

 למוהלים השתלמויות ★
ומתח■ םתמתים ★הכשרת
מערכות
 מערכות תחי1לם ★העשרה

 המחשב ★הכרח
 סחשב ★מפעילי
תמלילים ★עיבוד

 כתומות השתלמויות ★
 לבעל■ .ק0 ל־

שווים מקצועות
למודם ★השתלמויות

03-5618251-6 8

 יחס>) לקידום "המכון
עבודה

 למדעי והמגמה
̂ ההתנהגות

עבודה ויחסי כ״א ויהול ★
 עמדה דת• השתלמות ★

הלאומי הכיסוח וחוק
וסוחים רמים איכות י1חו ★
 השפעה תהליכי מרם ויחול ★

ושסוע
 שחיקה כמצבי התמודדות ★

ולחצים
אעש ליחסי מעבדה ★
יעילה הדרכה ★

8 430233, 03-430284

המכללה
1אבטהה עלניהול

ד ★מדריכי  מסווחיס ומפטיר י
פרס״ם תקדים ★

8 03-430289

בסניפים: מידע לסגלה
 הרוסים, מגרש ירושלים:

8 02-249066 
 ,82 העצמאות דרן חיפה:

8 04-621635 
 ,102 העצמאות שבע: באר
8 052-20821

 הספר ביה
ייצור להנדסת

 לטמאי/תדסא׳ ★הסמכה |
עיהול תעשיה

לתדסא׳ מטמאי תואר השלמת ★ 1
אסרטיבי בסשן לויהול סחה ★
תדסאים קדם מיוה ★
אדזה לבתי השתלמויות ★

ובשרוחים בייצור אימת בקרת ★ |

8 430263-4, 03-430248

1
 המרכז

טכנולוגיה לקידום
 ★אוטומציה

 ספרתית ★בקרה
★חיב־ם

 זספרחית) ובסיסית ★אלקטרעיקה
 בתעשייה מיקרו מחשבי ★

 ■חייממוחשב ★סרטוט
 אוםוקד> ותומת

★דפוס
 קמים מפערס ★ויחול

8 813863, 03-821196

 לשירותי המחלקה י
ארגוני ואבחון ,ניהול

 במשרדים אתעומיה ★ |
 עדרוח ובמבוי

והרם ★ \
בכירות מורחת קורס ★
 מזכירות קורס ★

לשכה לםוהלות סחה ★ [
 התמודדות בכירות: ולמזכירות

בעבודה וקתפליקטים לחץ מצר עם

8 430269, 03-430225

 הספר בית
עבודה לניהול _

בייצור עבודה ויחול ★
וקו״ווח הספקה רכש. ★
והמה מזק מערמת מהלי ★
מחסן ותפעול דהול ★
אבות בתי ויחול ★
 תקשורת סוהיגוח. לפית!ח ה1סז־ ★

בעבודה אעש ויחס•
ויהול בתפקידי ושים לקידום סחה ★

8 430255, 03-430222

 ) הספר בית ן
 ושילוח למכס

בינלאומי ^
 מכס לצרר טובין הערכות ★ 1
רשו״ם פקידים הכשרת ★ |

03-430234 3

 ) הספר בית ן
 לעבודות לקבלנות

״ בגאיות הנדסה ,
 וסטו כללית קבמות

 למסים אחזקה מהל■
 אורויה משק על מסווים

 בבד פרויקטים מיהול בטיחות
 והודסאיש ביצוע דס•1(םה

 עבודה למהל• בטיחות
 התשם־ם ותקוות מ״ה בעבודות

0988

"8 03-430259
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