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מועמדים
יקרים
ברצוננו לברך אתכם על התעניינותכם בקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.
מטרתנו היא הכנת הסטודנטים לעולם העבודה הדינאמי המתפתח מידי שנה
והדרישות המקצועיות בו עולות בהתמדה.
כדי להשיג את מטרת העל גייסנו עבורכם את המרצים הטובים ביותר והקמנו את
סביבת העבודה המתקדמת ביותר מבחינה טכנולוגית כך שתוכלו להגיע ליעד
אותו הצבתם לעצמכם.

רגע זה לא הכל!

אתם מקבלים צוות ניהולי ואדמיניסטרטיבי קשוב שיעניק לכם יחס אישי
ואוירה תומכת.

חשוב לדעת!

המכללה מקיימת גם שיתופי פעולה אקדמיים וחוץ אקדמיים עם הארגונים
המובילים בעולם העבודה ולהם ניסיון בהוראה בעולם האקדמי.
סטודנטים יקרים ,אתם מתחילים את דרככם בעולם הקורסים שיכשירו אתכם
לעולם העבודה המשתנה .הבחירה היכן ללמוד הינה משמעותית ביותר ובחירה
נכונה תביא אתכם לפסגה.
יחד נוכל להגיע לכבוש את הפסגות החדשות של עולם העבודה.
מחכים לכם  -משפחת הקריה האקדמית אונו -היחידה ללימודי חוץ והמשך.

קצת עובדות שיעזרו לכם לעשות את הבחירה הנכונה

 - 2004הקמנו את
היחידה ללימודי חוץ
מתוך מטרה להוביל
את המקצועות
הנדרשים בשוק
העבודה והכשרות
חוץ אקדמאיות.

סקר התאחדות
הסטודנטים
הארצית בדק ומצא
בקרב הסטודנטים -
מקום  1בשביעות רצון
מאיכות המרצים.

פרקטיקום
למקצועות מבוקשים
בעולם העבודה

הובלת טבלת אחוזי
המעבר בבחינות
ההסמכה של לשכת
רואי חשבון ,מועצת
יועצי המס
ומשרד הכלכלה.

הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך
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בית ספר
לחשבונאות ומיסים
קורס הנהלת חשבונות
בסיסי  +מתקדם
קורס הנהלת חשבונות בסיסי  +מתקדם מקנה כלים וידע לסטודנטים
המעוניינים לעבוד כמנהלי חשבונות מוסמכים עם התמחות
בתוכנת החשבשבת.
הכנה למבחני סיווג מקצועי של משרד הכלכלה.
•מנהלי חשבונות מוסמכים
•שליטה בתוכנת החשבשבת
•מובילים באחוזי מעבר מהגבוהים בארץ
•לימודים על חשבון הפיקדון הצבאי
•נקודות זיכוי לתואר ראשון בחשבונאות

למי זה מתאים?

•בוגרי  12שנות לימוד ויותר
•בוגרי  11שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה
•מעבר בחינת מתמטיקה ברמה של יחידה אחת

** ועדת קבלה בהתאם לצורך

מבנה והיקף הלימודים:

משך לימודי הנהלת חשבונות בסיסי  +מתקדם  320שעות אקדמיות.
מתוכן  70שעות לימוד ותרגול בתוכנת חשבשבת.

תעודה:

תעודת בוגר הנהלת חשבונות בסיסי  +מתקדם מטעם משרד הכלכלה.

קורס יעוץ מס
יועץ מס כיום נחשב לראש הפירמידה הפיננסית .בעלי עסקים וחברות מבינים
היום כי יועץ מס יכול לחסוך להם הרבה מאוד כסף בתכנון המס בצורה נכונה
ומותאמת למצב השוק.
אנחנו נכשיר אתכם להיות יועצי מס מהטובים ביותר בעזרת המרצים המנוסים
שעוסקים בתחום.
יועץ מס נוגע בכל תחום פיננסי בעסק :ייעוץ לגבי כל מס הנגבה בישראל ,ייעוץ
כלכלי שוטף ,ייצוג נישומים בפני רשויות המס ותכנון פיננסי.
•אחוזי מעבר מהגבוהים בארץ
•מרצים המובילים בייעוץ המס המביאים עמם ניסיון עשיר ביותר בתחום.
•שיתוף פעולה עם משרד ראיית חשבון להשמת בוגרים.
•נקודות זיכוי לתואר ראשון בחשבונאות.

למי זה מתאים?

•בעלי תעודת בגרות או בעלי  12שנ"ל העומדים בהצלחה במבחן מועצת
יועצי המס המחליף את הצורך בבגרות (פרטים לגבי בחינה זו ניתן לקבל
במשרדי המכללה)
•תעודת סוג  2בהנהלת חשבונות מטעם משרד הכלכלה ,או הכשרה
רלוונטית אחרת
•ניסיון מקצועי ו/או תארים בתחום הכספי יתרון

מבנה והיקף הלימודים

מיסים  560 -שעות לימוד אקדמיות.
חשבונאות וביקורת  200 -שעות לימוד אקדמיות.

תעודה:

תעודת "יועץ מס מוסמך" מטעם מועצת יועצי המס בכפוף להצלחה במבחנים.

קורס חשבי שכר בכירים
לשכת רואי החשבון החליטה לקחת על עצמה את תחום חשבי השכר
בישראל בעקבות הרצון לשמור על רמה גבוהה של תחום חשוב זה.
המטרה המרכזית של הלשכה היא שמירה על רמה מקצועית אחידה
של חשבי השכר ,עדכונים בפסיקות האחרונות ועדכוני חקיקה הרבים.
קורס חשב שכר בכיר מקנה לכם את הידע והכלים הנדרשים ללמידה
אפקטיבית בתחומים :דיני מיסים ,דיני עבודה ודיני ביטוח לאומי.
הקורס יכשיר אתכם הסטודנטים למבחני הלשכה של רואי החשבון בישראל
(הקורס בשיתוף עם חשבים מקבוצת קו מנחה).
•מעל  90%מעבר במבחני ההסכמה של לשכת רואי החשבון.
•תחום ההתמחות המבוקש ביותר.
•נקודות זיכוי לתואר ראשון בחשבונאות.

למי זה מתאים?

•בעל ידע בסיסי בתחום הכספים
• 12שנות לימוד

מבנה והיקף לימודים

 145שעות אקדמיות  12 +שעות לימוד ותרגול.

תעודה:

תעודת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי חשבון.
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איך הפך חשבי שכר
למקצוע כל כך מבוקש?
» מאת :רו״ח אייל מנדלואי
מנכ״ל משותף הקריה האקדמית אונו,
היחידה ללימודי חוץ
בשנת  2005החליטה לשכת רואי החשבון לקחת על עצמה את נושא
הכשרת חשבי שכר ,מתוך מטרה בקביעת רמת ידע אחידה ,כיאה למי
שמטפלים מדי יום בסכומי כסף נכבדים .לשכת רואי החשבון מקיימת
את המבחנים שבסיומם מתקבלת תעודת ההסמכה.

אז למה זה נהיה כל כך אטרקטיבי?

כי כבר בתום חצי שנה של לימודים ניתן כבר לצאת לעבודה ולהרוויח
הרבה מאוד כסף.
אין מגבלות ולא נדרשת תקופת התמחות .הזמן הנדרש להכשרה קצר
באופן יחסי ללימודים אחרים והאפשרות המיידית להתחיל לעבוד
ולהרוויח כסף הופכת את המקצוע לאטרקטיבי ביותר.
תחום חשבי השכר מאפשר התקדמות מהירה ברמות השכר ביחס
למקצועות אחרים עם אותו זמן הכשרה.
ביחס להכשרה הקצרה השכר מאוד גבוה גם לעובד המתחיל .תחום
חשבי השכר מאפשר התקדמות מהירה ברמות השכר ביחס למקצועות
אחרים עם אותו זמן הכשרה.

למה המעבידים מחפשים
את חשבי השכר הכי טובים?

קורס ביטוח פנסיוני
בשיתוף חברת חשבים מקבוצת קו מנחה
קורס ביטוח הפנסיוני "הלכה למעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא
העולם הפנסיוני המתעדכן כל העת בשל שינויים באוכלוסייה והצרכים
הפיננסיים שלה.
מעט מאוד אנשים יודעים לומר מה הביטוחים שלהם כוללים והאם הם נותנים
מענה מספק לכשיתבגרו או חלילה לכשיצטרכו לעשות בביטוח שימוש.
מסקנה ,צריכים היום יותר מתמיד איש מקצוע שידע לקרוא את עולם הביטוח
הפיננסי בצורה הטובה ביותר וידע גם לתכנן לשנים הבאות אך גם יוכל
להסביר באופן ברור למבוטח.

למי זה מתאים?

חשבי שכר ,כלכלנים ,יועצי מס ,רו"ח ,מנהלי חשבונות ואנשי כספים.

מבנה והיקף לימודים:

משך הלימודים כ 24-שעות אקדמיות ,מתקיים אחת לשבוע.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך בשיתוף מכללת
חשבים מקבוצת קו מנחה.

ביקורת תלושי שכר
בשיתוף חברת חשבים מקבוצת קו מנחה
הקורס נוצר מתוך צורך אמיתי שנובע מהגברת האכיפה בדיני עבודה ומקנה
כלים מעשיים ליישום הוראות החוק.
בהיעדר בודק שכר כפי שמורה החוק ,המוסמך לבצע בדיקת שכר הוא רו"ח
או משרד רוא״ח.

כולם מבינים שנדרש איש מקצוע מיומן שישמור על הכסף של הארגון.
מעביד שיקבל לעבודה חשב שכר מקצועי יוכל לחסוך עשרות אלפי
שקלים על ידי כך שימנע טעויות בארגון.האחריות הכספית שמוטלת
על חשב השכר היא עצומה ובעל העסק מחפש את אותו אחד שבידיו
יוכל להפקיד את הכסף שלו.

מטרת הקורס:

אז אחרי שהסברנו את ה״למה״ בואו נספר
לכם איפה מלמדים המרצים הכי טובים
את המקצוע חשבי שכר?

למי זה מתאים?

רק אצלנו תוכלו ללמוד את המקצוע חשבי שכר ולהוביל את
שוק העבודה.

למה זה כל כך חשוב אתם שואלים?

המעסיקים יודעים שסטודנטים אצלנו הוכשרו כראוי והם יכולים
להיות שקטים שלא רק למדתם למבחן מעבר אלה צברתם כבר
בשלב ההכשרה ניסיון ואתם מוכנים מיד להיכנס ולנהל את תחום
הכספים בעסק.

אז איפה הכי כדאי ללמוד זה ברור ,נכון?!

ביחידה ללימודי חוץ ,הקריה האקדמית אונו.
הצוות שלנו ואני מובילים את הארץ בתחום של חשבות השכר.
ספר המבחנים המופץ בכל הארץ נכתב על ידי בעזרת סגל המרצים
המעולה שלנו והוא זה שיביא אתכם גם לאחוזי המעבר הכי גבוהים
בארץ כמו שעשינו במשך העשור האחרון מאז הקמת המיזם על
ידי הלשכה.

הינה להסמיך עובד בארגון שיבצע הכנה לבדיקה החיצונית מטעם משרד
הכלכלה או משרד רו"ח במידה ונדרש.
•בעלי ידע בסיסי בתחום הכספים
•חשבי שכר
•מנהלי חשבונות

מבנה והיקף לימודים:
 40שעות אקדמיות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך בשיתוף מכללת
חשבים מקבוצת קו מנחה.

הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך
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בית ספר לניהול
קורס מיומנויות ניהול

קורס ניהול משאבי אנוש

ניהול הינו התחום התחרותי ביותר מתוך הבנה כי מנהל מוכשר ומיומן שווה
הרבה כסף לארגון .מנהל מיומן יודע לנתח ולהבין את צרכיו של הארגון,
לבנות אסטרטגיה ויצירת חזון פיננסי ארוך טווח.
המנהלים של היום נדרשים לתוצאות תוך מקסום הכישורים של עובדי הארגון
וצמצום ההוצאות.
את כל זה לומדים אצלנו המנהלים שיובילו את העתיד במגוון ארגונים וחברות.

הון אנושי איכותי הינו העמוד המרכזי בעולם התחרות העסקית  -מנהלים
בעולם כולו הגיעו למסקנה אחת כי הגורם שיבדיל בין ארגון מוביל לארגון
שורד בקרב התאגידים במאה ה 21-יהיה ההון האנושי.
רמת שירות ,הקדמה הטכנולוגית ,מחירים או כל מימד ארגוני נוסף הוא נגזרת
מרמת ההון האנושי המועסק בחברה.
לכן גיוס הון אנושי איכותי זו תורה ייחודית וחשובה ביותר .ארגונים מוכנים
לשלם הרבה כסף למי שידע לבחור את העובדים הנכונים לארגון.

הכשרת מנהלים בדרגי ביניים לתפקידי ניהול מתקדמים .הקניית ידע רחב
לבניית אסטרטגיה ניהולית והנעת מהלכים להצעדת הארגון לשגשוג כלכלי
ואיתנות פיננסית.

מטרת הקורס:

מטרת הקורס:

למי זה מתאים?
מנהלים בארגונים גדולים ובינוניים ועסקים עצמאיים.

מבנה והיקף לימודים:
 40שעות אקדמיות.

תעודה:
תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

איך זה שאחד הוא מנהל מצליח
בולט מעל כולם ,מקבל שבחים על
פועלו והוא הראשון שחושבים עליו
כשנפתחת משרה חדשה?
» מאת :קרן גל חן
ראש תחום ניהול הקריה האקדמית אונו,
לימודי חוץ והמשך.
זה לא עניין של מזל ולא עניין של פוקס ,זה עניין של ידע:
• היכולת להפעיל כלים שונים בניהול שלך
• היכולת להפעיל ראיה מערכתית על כלל הארגון,
לראות את טובת הארגון ומטרות העל שלו.
• היכולת לחשוב כלכלית
• נטוורקינג כמקצוע
• ניהול משא ומתן
• בניית אסטרטגיה ארוכת טווח למיועדים לניהול
שילוב ידע עם יכולות ניהול מאפשרים להצעיד את הארגון לעבר
ההצלחה .בקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך בנו את
התוכנית בהתאם לדרישה ההולכת וגוברת למנהלים שחושבים
מחוץ לקופסא .התוכנית הוכיחה עצמה ובוגרי קורס הניהול
שלנו בולטים מעל כולם! המרצים מגיעים עם ידע אקדמי ויכולות
ניהול מוכחות.
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הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך

מנהל משאבי האנוש אינו עוסק רק בגיוס כ"א ,כי אם גם בהתמודדות עם
השינויים והצרכים הגלובליים והלוקאלים של הארגון .הקורס מקנה ידע
ומיומנויות המהווה ארגז כלים לניהול ההון האנושי בארגונים וחברות.

למי זה מתאים?
•מתאים לעוסקים בניהול בכל היבטי משאבי אנוש בארגון ובחברות
•מנהלי מחלקות
•חשבי שכר
•חברות כוח אדם
•מנהלים ברמות שונות

מבנה והיקף לימודים:

 180שעות אקדמיות המתקיימים במסלולי ערב ובוקר
(מתוכם  25שעות פרויקט).

תעודה:
תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

קורס דירקטורים
הקריה אקדמית היחידה ללימודי חוץ מכשירה את הדירקטורים שיובילו את
חברות העתיד למצוינות.
ההכשרה מכינה את הדירקטור לאתגרים בשוק העולמי והמקומי.
הדירקטוריון הינו רב החובל של הארגון והוא האחראי על התפתחותו וכן
שמירה על יציבותו אל מול כל טלטלה בעולם העסקי.
בוגרי ההכשרה מצוידים בהבנה פיננסית רחבה ,יכולת פיתוח עסקית ארוכת
טווח והבנה משפטית בדבר חובתם כלפי הארגון בו הם מכהנים.
חברות בדירקטוריון של חברה בורסאית נושאת עמה אתגרים ייחודיים
ואחריות רבה .דירקטור נדרש להיות בעל ידע מקצועי מיומנות והפעלת שיקול
דעת לטובת החברה בלבד תוך נטרול שיקולים זרים.
למשתתפים בקורס תהיה הזדמנות לשמוע על מגמות וחידושים בסוגיות
כספיות ,משפטיות וניהוליות מבכירים במשק וממיטב המומחים בתחום.

מטרת הקורס:

העמקת ההיכרות והידע בנושאים החיוניים לתפקיד של נושא משרה כגון דוחות
כספיים ,תוכניות פיתוח ושיווק ,אסטרטגיה עסקית וכלים לקידום הארגון.
הקניית ידע וכלים מגוונים להתמודדות בסוגיות מורכבות בדגש על חברות
בורסאיות.

קורס גישור
מבוסס על מודל המשא ומתן והגישור שפותח באוניברסיטת
הרווארד בארה"ב.
אנחנו בקריה האקדמית אונו לימודי חוץ והמשך שיפרנו את המודל
והתאמנו אותו לצרכים ולתרבות המו"מ הישראלית .הקורס בנוי ומיועד לתת
למשתתפים ידע על הליך הגישור ,מהותו ומקומו בעולם העסקי והבנה מה
הוא תפקידו של המגשר.

מטרת הקורס:
הכשרת מגשרים; לימוד יסודות ,טכניקות והקניית כלים בתחום הגישור.
הכלים שיירכשו בקורס יסייעו למשתתפים בעבודתם היומיומית כעורכי-דין
או משפטנים.
הקורס הבסיסי מהווה שלב חובה למעוניינים להמשיך בקורסי הפרקטיקום
ובהמשך ,בשיתוף פעולה עם מרכזי המהו"ת של הנהלת בתי המשפט.

למי זה מתאים?
•קורס גישור מיועד למנהלים,עורכי דין ,רו"ח ,מטפלים ,אנשי חינוך ובעלי
עסקים הרואים במו"מ דרך לקידום העסק.
•הקורס מהווה בין השאר הזדמנות לבחון את הרצון וההתאמה לפיתוח
מסלול מקצועי ומעמיק בתחום.

למי זה מתאים?

מנהלים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחומי הדירקטוריון.
רו"ח  /עו"ד  /יועצים ארגוניים .המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות.
עתודה ניהולית וכל מי המתעד לכהן כדירקטור.

מבנה והיקף לימוד:
 40שעות אקדמיות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

מבנה והיקף לימוד:
 60שעות אקדמיות.

תעודה:
תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.
* התעודה מוענקת באישור הנהלת בתי המשפט וועדת גדות.

סדנאת משא ומתן וניהול קונפליקטים
הסדנה עוסקת בלמידה וחקירה של ניהול קונפליקטים ויישוב סכסוכים
ומתמקדת בדינמיות המשא ומתן ,זיהוי ,ניתוח ויישום של מרכיבי המשא ומתן
כגון :אינטרסים ,יעדים ,מקורות כח ,אסטרטגיות טקטיקות ועוד.

מטרות הקורס:

•חידוד היכולת לזהות קונפליקט והדרך לפתרונו
•זיהוי והנגשה של הדרכים החלופיות לפתור קונפליקט
•זיהוי החסמים בהתמודדות עם קונפליקטים
•למידה והעמקה של ניהול ומיפוי מרכיבי הקונפליקט במטרה
לאפשר שיח מקדם.

למי זה מתאים?

מיועד לכל מי שתחום יישוב הסכסוכים נוגע בו ,רלוונטי עבורו ומאתגר אותו.

מבנה והיקף הסדנה:
 16שעות אקדמיות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך
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קורס שפת גוף ותקשורת בינאישית
הקורס ילמד אתכם לזהות ולקלוט מידע במפגשים עסקיים וחברתיים
בצורה אחרת .הקורס כולל לימוד טכניקות וכלים לשליטה בהעברת מסרים
בשפת הגוף.
מהלך שיחה ,פיתוח מודעות עצמית והגברת יכולת קריאת שפת גוף ,הענקת
כלים ומיומנויות לפיתוח התקשורת האישית והבין אישית ,בניית פרופיל אישי
שמאתר את החוזקות ביכולות התקשורתיות של כל אדם.

מטרת הקורס:

לימוד טכניקות וכלים לשליטה בהעברת מסרים באמצעות שפה בלתי מילולית
תוך פיתוח מודעות עצמית והגברת היכולת לקלוט ולזהות מידע מתוך
שפת הגוף.

למי זה מתאים?

•כל אדם המתעניין בתחום ומעוניין לשפר את התקשורת שלו ובייחוד את
התדמית האישית שלו מול אנשים.
•אנשי מקצוע העוסקים בייעוץ /הדרכה /משאבי אנוש /שיווק ומכירות
וכד׳ המעוניינים לשפר את יכולת האבחון והתקשורת שלהם עם הלקוחות,
עובדים וקולגות בארגון.
•כל מי שמעוניין לחולל שינוי בחייו ,אם בקריירה או בתדמית האישית.
•כל מי שמרבה להתראיין או עתיד להופיע בתקשורת.

מבנה והיקף לימודים:
 24שעות אקדמיות.

ידע זה כוח! קריאת תווי פנים היא קריטית הן מבחינת זמן והן מבחינת
הערכות נכונה לתקשורת בינאישית.
הקורס מקנה ידע וכלים אודות הכוח הטמון בפענוח תכונות האופי ע"פ תווי
פנים ומיקרו הבעות ,מתאים לכל אחד ואחת מאתנו ונותן יתרון משמעותי בכל
תחום בחיים ,כדי להכיר ולהבין טוב יותר את העומד מולנו.
באמצעות הידע הנרכש בקורס ,אפשר לדעת תוך זמן קצר מי האיש העומד
מולנו וכיצד ניתן במספר מהלכים לפצח את הקוד ולדעת מה תווי הפנים
אומרים עליו.

מטרת הקורס:
ללמוד להעצים את יכולות משא ומתן הן בזיהוי המידי של המבנה האישיות של
האדם הניצב לפנינו והן בחיזוק הביטחון.

למי זה מתאים?
מנהלי ובעלי תפקידים ,כלכלנים ,עורכי דין ,בעלי עסקים ומנהלי משאבי אנוש.

מבנה והיקף לימודים:
 48שעות אקדמיות.

תעודה:

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

No second chance
for a first impression
מה בדיוק נלמד בקורס שפת הגוף?
•אחת ולתמיד ללחוץ יד נכון  -נלמד לרכוש כלי המסייע
בתדמית של הרושם הראשוני.
•אמת או שקר  -נלמד כיצד לזהות אנשים האם הם דוברי אמת
או לא.
•נקבל ארגז כלים לסיוע מעבר ראיונות עבודה ביתר קלות.
•נלמד לפתח מודעות עצמית גבוהה  -לתקשורת יותר טובה
עם הסביבה.
•נלמד לדעת איפה הכי נכון לשבת בדייט או בישיבה בעבודה.
•נלמד מה שפת גוף של הבן זוג שלך אומרת בזמן שינה.
•נלמד מה השוני בין שפת הגוף שלנו למדינות אחרות בעולם -
מסייע בעבודה בחברות בינלאומיות.
•נלמד ליצור כימיה  -כיצד להיות אהוב להתחבב על הסביבה
שאתם נמצאים בה.
•נלמד מה הוא החלק בגוף שאחראי לזמן אלינו אנשים
ולהרחיק מאתנו אנשים.
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קורס פרסנולוגיה

הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

בית ספר
למזכירות ומנהל

קורס מזכירות רפואית
במערכות בהן מתקיימות פעילויות רפואיות ,מנהלת המזכירה הרפואית את
כל הנושאים הארגוניים .בעידן של התייעלות ושירות יעיל ללקוח הופך תפקיד
זה לחשוב ומרכזי ביותר.
תפקיד זה מהווה חלק חשוב וחיוני בתפקוד הכולל של מערכת הבריאות.
הצוות הרפואי נעזר במזכירה הרפואית באופן שוטף וישנה חשיבות רבה
למקצועיות שלה.
קורס מזכירות רפואית כולל הכשרה לתפקד כמזכיר/ה במוסדות רפואיים
והקנית ידע במקצועות הרפואה  -הן במושגים והן בתהליכים.

מטרות הקורס:

•הקניית ידע וכלים במקצועות הרפואה  -הן במושגים והן בתהליכים.
•הכשרה לתפקיד כמזכירות במוסדות רפואיים.

קורס מזכירות משפטית
עולם המשפט משתכלל ואיתו גוברת הדרישה לכח אדם אדמיניסטרטיבי
איכותי ומיומן.
הקורס מכשיר את המשתתפות כעוזרות אדמיניסטרטיביות במשרדי עורכי
דין ומוסדות ממשלתיים ומקנה ידע רחב וממוקד בתורת המשפט ,שיפור
התפקוד היומיומי בתחום השירות ללקוח וניהול המשרד.

מטרות הקורס

•להכשיר את המשתתפות בקורס כעוזרות אדמיניסטרטיביות למשרד
עורכי דין ולמוסדות ממשלתיים  ,מחלקות משפטיות בבנקים ,במפעלים
ובארגונים שונים.
•הקניית ידע בסיסי בתורת המשפט כדי להקל ולשפר את התקשורת
המקצועית בין עורך הדין למזכירתו.
•הקניית מיומנויות ניהול בחברות וארגונים.

למי זה מתאים?

למי זה מתאים?

מבנה והיקף הקורס:

מבנה והיקף הלימודים:

בוגרי  12שנות לימוד.
 400שעות אקדמיות.

תעודה:

תעודת מקצוע מטעם משרד הכלכלה לעומדים/ות בבחינות בהצלחה.

בוגרי  12שנות לימוד.

משך הלימודים כ –  80שעות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

** התוכן מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ,אך פונה לשני המינים כאחד.

הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך
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בית ספר
למיומנויות אישיות
קורס גרפולוגיה

קורס פענוח ציורי ילדים

בשיתוף טלי ירדני

בשיתוף טלי ירדני

מה האותיות מספרות עליכם? מקצוע הגרפולוגיה תופס תאוצה בשנים
האחרונות ומעסיקים רבים ,בניהם גופי בטחון ,מפנים מועמדים לעבודה
לגרפולוגים כדי לבחון האם אותו אתם הוא המתאים ביותר לתפקיד.
גרפולוגיה מנתחת את הקשר בין סימני כתב היד של האדם לבין מבנה
האישיות ,תכונות האופי ויכולה אף לאמוד על התנהגותו.
בעזרת הגרפולוגיה ,ניתן לאבחן כישורי חשיבה ,דימוי עצמי ותפקוד רגשי.

פענוח ציור של ילד או מבוגר מאפשר להכיר את אופיו ,את הכוחות המניעים
אותו ,מצוקות ,רגשות ומחשבות.
הציור הוא כלי מדהים אשר נותן פתח נפשו של המצייר בין אם הוא ילד
או מבוגר.

מטרת הקורס:

הקניית ידע לניתוח כתב תוך הגעה למסקנות אופרטיביות לגבי אותו אדם.

למי זה מתאים?

למתעניינים בתחום למטרות העשרה והרחבת ידע ,למעוניינים לעסוק בעתיד
בגרפולוגיה כמקצוע וכן ,לבעלי תפקידים בתחומי משאבי אנוש ,למראיינים,
ליועצים ולמנהלים.

מבנה והיקף הלימודים:

מטרת הקורס:

הקניית ידע מעשי ושימושי לזיהוי חוזקות וקשיים תפקודיים וחברתיים של הילד,
דרך הכרות עם שפת הציור והסמלים המרכיבים אותה.
הציור של הילד הוא מסר שמדבר ,מספר ומסביר את מה שהוא אינו מסוגל
לנסח במילים .זהו כלי אפקטיבי המאפשר לתקשר ולאתר בעיות ומהווה למעשה
אמצעי תקשורת מעולה להבנת עולמו של הילד.

למי זה מתאים?

הקהל הרחב אשר מעוניין להתוודע לתחום .אנשי חינוך ,הורים ,סבים וסבתות
וכל מי שנמצא בקשר עם ילדים ומבקש להבין את עולמם ,ולפתח בהם בטחון
ותחושת מסוגלות.

 45שעות אקדמיות.

מבנה והיקף הלימודים

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.
**תכני הקורס הוא בהתאם לדרישות המועצה לגרפולגיה בישראל

תעודה:

 32שעות אקדמיות.

תעודה:
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תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

סדנה לעיצוב הבית
סדנה חדשה וחווייתית למעוניינים לקבל כלים פשוטים ומהירים לריענון
ולעיצוב חללי הבית תוך שמירה על סגנון אישי ומראה מזמין ונוח.
באמצעות הכלים שיינתנו בסדנה תוכלו לחדש את החלל הפרטי שלכם
בהתאם לסגנונכם האישי והייחודי והכי חשוב להפתיע את עצמכם
ביכולות העיצוב.
הקורס יקנה לכם ביטחון להעז ,לבחור ולשלב .הקורס חושף שפע רעיונות,
טכניקות וטיפים לשינוי ולחידוש חללים ,חדרים ופינות בבית ועד לאירוח עם
סגנון ייחודי בזמני אירוח.

מטרות הסדנה

•לימוד מושגים בסיסיים בשפת העיצוב והבנת מרכיבי חלל הדירה
ועיצוב הפנים.
•שילוב ריהוט באזורים השונים בבית.
•פיתוח וטיפוח הבנה לגבי מרכיבי הדירה והבית הפרטי.
•הבנה והיכרות עם הנגיעות הקטנות ,שיוצרות הבדל ענקי כולל התמקדות
ייחודית בתחום הלבשת הבית.

למי זה מתאים?

כל מי שנושא העיצוב קרוב ללבו ,אנשים השוקלים שיפוץ בית או בניית בית וכל
מי שמתעניין בהום סטיילינג  -ריהוט והלבשת הבית.

מבנה והיקף הלימודים
 12שעות אקדמיות.

תעודה:

קורס תזונה נכונה ואורח חיים בריא
העתיד נמצא במזון שאנחנו אוכלים .האוכלוסיה כיום מודעת יותר מתמיד
לחשיבות לתזונה בריאה ואיכותית לאיכות חיים.
אצלנו תלמדו לשלב מזונות ,מהם מזונות על וכיצד אכילה נכונה תורמת
לאיכות חיים ותוחלת חיים גבוהה.
•איזון התזונה האישית שלך ושל כל המשפחה
•מזונות על ,שימוש בצמחים ותבלינים לשיפור העור ,שיער וחילוף חומרים

מטרת הקורס

הקניית ידע בסיסי באיכויות מזון ,הבנת תהליכי העיכול והספיגה בגוף.
כיצד נוצרת מחלה או מצב בריאותי וכיצד תזונה נכונה תורמת לאיכות החיים.
הידע מעניק בסיס לשימוש נכון במזון לצורך הבראה או ירידה במשקל והבנת
תהליכים פיסיולוגיים בגוף מההיבט ההוליסטי.

למי זה מתאים?

•הקורס מיועד למתעניינים בתחום למטרות העשרה ו.life style -

•לבעלי תפקידים בתחומי הרפואה המשלימה והקונבנציונאלית ,המעוניינים
להרחיב ידע בתחום הראיה ההוליסטית בתזונה.

מבנה והיקף הלימודים
 36שעות אקדמיות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.
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בית ספר
לאינטרנט ומחשבים
קורס עיצוב גרפי
הסביבה הדיגיטלית קשורה לכל תחום בחיינו .עולם הגרפיקה הפך לתחום
נדרש בעולם העבודה.
על המעצב/גרפיקאי לשלוט במיומנות רבה במגוון רחב של תוכנות מקצועיות.
תוכנות אלו הפכו לחלק בלתי נפרד מעבודת הגרפיקאי/ת בכל משרד או ארגון,
הקורס לעיצוב גרפי מכין אתכם לתפקיד מאתגר בעולם הפרסום ,ההוצאה
לאור והעיצוב הכללי הכולל את עולמות הדיגיטל.

מטרת הקורס:

מטרת הקורס הינו הקניית עקרונות עיצוב ושיטות העבודה בעולם הגרפיקה
הממוחשב והדיגיטלי.
במהלך המסלול התלמידים ירכשו כלים ומיומנויות לביצוע עיצוב גרפי ,עימוד
ועריכה ,הוצאה לאור ,הפקות דפוס וכל מה שבעולם העיצוב הגרפי המתקדם.
יש לך חוש עיצוב מפותח וידע בסיסי במחשבים? מקומך אתנו!

מבנה והיקף הלימודים:

 195שעות אקדמיות.
** הקורס כולל הגשת תיק עבודות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.
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קורס בניית אתרים
העולם משתנה והופך להיות אפליקטיבי.
במגוון חברות וארגונים המגמה היום להפוך את הכל לנגיש בהחלקת האצבע
על המסך.
מסלול זה מיועד למי שמעוניין לשלוט בפלטפורמות טכנולוגיות העדכניות
הקיימות היום כגון .HTML5, CSS3 ,JQuery ,Wordpress
מתן דגש מיוחד בתכנות .PHP
כחלק מההכשרה במסלול הלימוד יפתח התלמיד אתר אינטרנט פרטי
בליווי המרצה.
תמיד ראית צעד אחד לפני כולם?
אוהב טכנולוגיה מתקדמת?
אנחנו נלמד אותך לעשות מזה מקצוע!
בוגרי המסלול ישתלבו בתפקידים של אפיון ,פתוח וניהול פרויקטים בתחום
האינטרנט ולקחת חלק בעבודה מרתקת מול לקוחות משלב הבנת צרכי
הלקוח באפיון הפרויקט ,תוך ליווי הפרויקט ואף תחזוקה שוטפת בניהול
משימות לפיתוח.

מבנה והיקף הלימודים:
 300שעות אקדמיות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

בית ספר
למנהיגות עסקית
קורס המנהיגות NLP
מדע המצוינות .הקניית ידע רחב בהתערבות אסטרטגית לבניית מהלכים
ואמנות ההישגיות לביצועי שיא ופיתוח מנהיגות.
אצלנו תלמדו פיתוח וניהול קריירה .שילוב מודלים המאפשר גילוי דפוסי
התנהלות של כל אדם ,ללא קשר למעמד חברתי ורקע סוציואקונומי ,אלו
טכניקות העוצמתיות והמתקדמות ביותר העומדות לרשותנו ליצירת שינוי
בר קיימא.
מודלים אלו מאפשרים לאדם ולקבוצה להתגבר על אתגרים באופן יעיל
ולהגיע ליעדים אותם הציבו להצלחה!

מטרת הקורס:

נלמד אתכם את קוד המנהיגות .העמקת והרחבת הידע שלכם בתחום העסקים.
הבנת טכניקות עבודה ה"מאחורי הקלעים" בארגונים וחברות.

למי זה מתאים?

קורס קוד המנהיגות מתאים לאנשים הרוצים לפתח קריירה בתחומי הכשרת
מנהיגים ,מנהלים בעמדות מפתח השונות ,אנשי עסקים וכן לאנשים הנמצאים
בתוך הארגון ועוסקים בתחום כגון :משאבי אנוש ,מנהלים ,יועצים.

מבנה והיקף הלימודים:

 350שעות אקדמאיות מתוכן  50שעות אקדמיות פרקטיקום.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך ותעודת הסמכה
מטעם ארגון .IN-NLP

תוכנית פרמיום להתערבות
ייעוצית  -הדור הבא
תכנית הלימודים בתחום הייעוץ הארגוני הסתיימה ,וחלקנו נמצאים ודאי
בשלב משמעותי המעלה  3שאלות מרכזיות:
•איך אני מתחיל את דרכי?
•איך אני מייצר לקוחות?
• איך אני מתרגם את הידע שלי לייעוץ?
למדתי תהליכי אבחון ,עשיתי עבודה מעשית  -פרקטיקום ,קבלתי כלים
ייעוציים – אך לא בצעתי פעילות התערבותית בפועל.
תכנית הפרימיום להתערבות ייעוצית – הדור הבא מציעה מענה ממוקד
לצרכיך כיועץ מתחיל במסלול המאפשר לך למקסם מסוגלות אישית
לתעסוקה ייעוצית מניבה באמצעות שיטה ייחודית המשלבת למידה קבוצתית
עם הדרכה אישית וצמודה.

מטרת הקורס:

תרגום הידע שלך ליכולת ,ומימוש מסוגלות להתערבות ייעוצית.

למי זה מתאים?

•מנהלי משאבי אנוש ,מנהלים ,יועצים
•בוגרי קורס לייעוץ ארגוני

מבנה והיקף הלימודים:

 350שעות אקדמאיות מתוכן  50שעות אקדמיות פרקטיקום.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך.

בית הספר לעסקים ולמקצועות האימון POZETIV
בית הספר למקצועות האימון (קואצ'ינג) בישראל הוקם על ידי אבי גמבש,
מנטור ומאמן אישי ועסקי מבכירי המאמנים והיועצים בישראל ,העוסק
בתחום האימון העסקי והאישי מעל לעשור ומתמחה בתחום אימון להצלחה
אישית ועסקית.
 POZETIVבשיתוף הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך הינה מרכז
לימוד בלעדי לתחום האימון (קואצ'ינג).
•שיפור הביטחון העצמי
•השגת מטרות ויעדים בחיים ובעסקים
•שיפור מיומנות תקשורתית
•העלאת המוטיבציה בכל תחומי החיים

מטרת הקורס:

הכשרה מקיפה בתחום האימון האישי ,העסקי והניהולי המתאימה למעוניינים
לעסוק בתחום האימון ,או למעוניינים בהטמעת כלים מעולם האימון בחייהם.

למי זה מתאים?
•המעוניינים לעסוק בתחום האימון האישי והעסקי.
•מנהלים ובעלי עסקים הרוצים לקבל כלים ושיטות מעולם האימון להצלחה
עסקית והקפצת ארגונם להצלחה מטאורית.
•למעוניינים במסלול התפתחות אישית מרתק – כלים לחיים!

מבנה והיקף לימודים:
 25מפגשים בני  4שעות אקדמיות כל מפגש ,המתקיימים אחת לשבוע .הקורס
כולל תרגיל מסכם של תהליך אימון אישי  /עסקי בהתאם לשיטה.

תעודה:
תעודה מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך ותעודת הסמכה
מטעם בית הספר לאימון .POZETIV
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מכללת
״ביטוי״

בית ספר
לאילוף כלבים
קורס הכשרת מאלפי כלבים
וכלבנות טיפולית Dogschool
לימוד תחומים נרחבים מתחום האילוף בקורס אחד -הכשרת כלבי שירות
ושמע ,הכשרת כלבי חיפוש והצלה ,אג'יליטי ,אילוף למטרות תקיפה והגנה
ועוד .המטרה בלימוד הנרחב היא כפולה :הן להעניק את מלוא הידע והכלים
בכדי להפוך את הבוגרים שלנו למאלפי כלבים מקצועיים והן לעבות תכנים
פוטנציאליים לכלבנות הטיפולית.
•הכשרת כלב טיפולי בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים עם הקניית מעל
ל 80-פקודות.
•התנסות עם מגוון כלבים הנמצאים בהליך שיקום התנהגותי במסגרת
המרכז לאילוף ושיקום כלבים של .DOGSCHOOL
•חשיפה למרכז הכשרת כלבי השירות  DOGSCHOOLולפרויקטים
ייחודיים כגון "ידידי אמת" ,בו נבחרה חברת  DOGSCHOOLע"י עמותת
"צעדים קטנים" להכשיר כלבי שירות לילדים עם ניוון שרירים.
•לימוד נושאים מהותיים להקמת עסק כגון התנהלות מול רשויות מדינה,
ביטוח עסק ,שיווק ופרסום.
•ליווי והכוונה לפתיחת העסק לרבות הפניית לקוחות ,ייעוץ אישי ובניית
חבילות ייחודיות מול רואה חשבון ,סוכן ביטוח ,חברת סליקת כרטיסי
אשראי ועוד.
•קבלת תעודה לאחר תום לימודי האילוף (לאחר חצי שנה) המאפשרת
לסטודנטים שלנו לעסוק בתחום אילוף הכלבים עוד במהלך לימודי
הכלבנות הטיפולית.
•ישנה אפשרות לקבלת מלגה בתמורה להכשרת כלבי שירות ותרפיה
בחברת .DOGSCHOOL

מטרת הקורס:

לימודי אילוף כלבים וטיפול התנהגותי עם התמחות בהכשרת כלבי שירות ושמע.

מבנה והיקף הלימודים:

 12חודשים 600 ,שעות לימוד במתכונת דו שבועית:
•ימי שלישי  18:00-21:00בקריה האקדמית אונו ,אור יהודה.
•ימי שישי  9:00-15:00במלון הבוטיק לכלבים של ,DOGSCHOOL
מושב פתחיה.
•תרגול ויישום שיטות הלימוד  -לבחירה מתוך מגוון קבוצות הנפרשות על
פני כל השבוע.

תעודה:

לעומדים במטלות הקורס יוענקו  2תעודות מטעם הקריה האקדמית אונו,
לימודי חוץ והמשך:
•תעודת "מאלף כלבים ומטפל התנהגותי עם התמחות בהכשרת כלבי
שירות ושמע
•"תעודת "מדריך כלבנות טיפולית"
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קורס טיפול באומנות
טיפול באומנות במכללת ביטוי – בניהולה של ד"ר בלה נוביצקי ,בשיתוף
הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך והפקולטה ללימודי בריאות.

מטרות הקורס:

המכללה מעניקה סביבת למידה מעשית ויצירתית ,וכוללת התנסות פרקטית
בעיצוב חזותי ופלסטי באוריינטציה טיפולית.
תוכנית לימודי תרפיה באמנות במכללת ביטוי היא ייחודית ,מעודכנת וחדשנית
ונועדה להכשיר מטפלים מקצועיים באמנות פלסטית ,תוך התבססות על 3
עקרונות עיקריים:
ידע מעמיק  ,התנסות מעשית וחווייתית ורכישת כלים מקצועיים.

למי זה מתאים?

לימודי טיפול באמנות מיועדים לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בכל
המקצועות.

מבנה והיקף לימודים:
במשך  3שנים.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך בשיתוף
מכללת ביטוי.

מכללת
"אלה"
קורס פסיכותרפיה הוליסטית
פסיכותרפיה הוליסטית היא שיטה וגישה טיפולית חדשנית .הייחודיות
של הפסיכותרפיה ההוליסטית שהינה מקורית ויצירתית בתפיסתה
האינטגרטיבית ,היא משלבת תיאוריות פסיכולוגיות ,גישות טיפוליות ,שיטות
אבחון ,טכניקות טיפול מאסכולות ודיסציפלינות מגוונות.
גישת טיפול זו ,הינה הוליסטית מיסודה ומתמקדת ביחסי הגומלין בין הגוף,
הנפש והרוח של האדם ואף משתמשת ביחסי גומלין אלו ,בכדי לאבחן ולטפל
בכל הרבדים :הפיזי ,הרגשי ,המנטאלי ,האנרגטי והרוחני.
בשנים האחרונות ,מקצוע זה הפך להיות מבוקש במוסדות הרפואה השונים
ובסקטור הפרטי.
במסגרת לימודי ההכשרה ניתן לבחור בין ארבעה מסלולי לימוד מובילים:
•פסיכותרפיה הוליסטית
•פסיכותרפיה הוליסטית באומנות
•פסיכותרפיה רוחנית
•לווי רוחני בתהליכי גסיסה ומוות

מטרות הקורס:

•לרכוש השכלה מקצועית בטכניקות טיפול הוליסטיות  -טיפול באמצעות
קלפים טיפוליים ,תמונות מספרות ,מנדלות ,דמיון מודרך ,ניתוח ציורים,
קערות טיבטיות ,NLP ,הילינג ,ארגז החול ,סמלים אנרגטיים ,קול ,בובות
רגש ,משחקים ,ספרים ועוד.
•להכיר ולהעמיק ברזי הפסיכולוגיה – מבוא ,תיאוריות התפתחות ואישיות,
פסיכופתולוגיה ,טראומה ומצבי משבר.
•ללמוד ולהתפתח אישית ומקצועית בקורסים של מודעות עצמית – להסתכל
במראה ,פסיכולוגיה רוחנית – האדם מחפש משמעות.
•להתמקצע ולהיות חלק מטובי הפסיכותרפיסטים ההוליסטיים
בקורסים ,מיומנויות טיפוליות – יחסי מטפל מטופל והסטינג הטיפולי,
אתיקה מקצועית.

המרכז הישראלי
לפרחי באך
קורס מטפל מוסמך בפרחי באך
הכשרת מטפלים בפרחי באך הינה שיטת טיפול הנותנת מענה למכלול מצבים
רגשיים בנפש האדם.
השיטה משלבת אבחון דרך שיחה ושימוש בתמציות הפרחים בהתאמה.

מטרת הקורס:

•להכשיר מטפלים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
•לאפשר לסטודנטים התנסות בתהליכים טיפולים תוך כדי הנחיה
ומשוב פרטניים.

למי זה מתאים?

•מטפלים המעוניינים ללמוד כלי טיפולי נוסף הנותן מענה למצבים
רגשיים  /נפשיים.
•נשים וגברים בגילאי  35+המעוניינים ללמוד לטפל בעצמם או כמקצוע.

מבנה והיקף הלימודים:

 28מפגשים אחת לשבוע  4שעות כל מפגש.
בסיום  38שעות פרקטיקום בשילוב מפגשי הנחייה.

תעודה:

תעודת גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך בשיתוף המרכז
הישראלי לפרחי באך.

למי זה מתאים?

לימודי פסיכותרפיה מתאימים לאנשים בעלי אוריינטציה טיפולית ,לאנשים
סקרנים ,אוהבי אדם ,יצירתיים ,הרואים את מקצוע הטיפול כשליחות ,אנשים
בעלי אינטליגנציה גבוהה ורגישות המחפשים משמעות קיומית.
לימודים אלו מהווים אתגר מרתק וטומנים בחובם התפתחות אישית ומקצועית.

מבנה והיקף הלימודים:

מסלול לימודי תעודה – תלת שנתי
מתכונת הלימודים בשנה  -יום מרוכז בשבוע בין השעות.9:00-19:30 :

תעודה:

בוגרי מסלול הלימודים אשר יסיימו את כל חובותיהם ,יהיו זכאים לקבל תעודת
מטפל בפסיכותרפיה הוליסטית מטעם מכללת אלה ,בחסות הקריה האקדמית
אונו ,לימודי חוץ והמשך וחתום על ידי איגוד הפסיכותרפיה ההוליסטית
בישראל ע"ר.
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הסיפור שלנו
אודות הקריה האקדמית אונו:
הקריה האקדמית אונו הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה והמכללה
הגדולה בישראל.
בשנת הלימודים תשע"ה לומדים בקריה האקדמית מעל ל 10,000-סטודנטים
בפקולטה למשפטים ,ובפקולטה למנהל עסקים ,במגוון ההתמחויות :חשבונאות
(ראיית חשבון) ,מימון ושוק ההון (כולל ייעוץ השקעות) ,ניתוח מערכות מידע,
ניהול משאבי אנוש פרסום ותקשורת שיווקית ,פקולטה ללימודי בריאות,פקולטה
ללימודי מוזיקה ופקולטה ללימודי חינוך.
הקריה האקדמית מקיימת מגוון רחב של מסלולי לימוד בימים ושעות
המתאימים לאנשים העובדים במשרה מלאה כך שיוכלו לשלב לימודים ועבודה.
תפיסת הלימודים בנויה על עיקרון האקדמיה היישומית ,דהיינו לימודים
המכשירים לעבודה ולניהול מיום סיום הלימודים .על מנת ליישם תפיסה זו
בוחרת הקריה האקדמית בסגל המרצים הטוב ביותר ,בעל ניסיון מעשי וניהולי
עשיר הנלווה לרקע האקדמי ובעלי יכולות הוראה מוכחות אשר נבחנות באופן
מתמיד ע"י דיקאני הפקולטות.

היחידה ללימודי חוץ והמשך
הקריה האקדמית אונו:
היחידה ללימודי חוץ פועלת תחת אותה תפיסה יישומית ומציעה מגוון לימודים
בתחומים שונים במסגרת סדנאות ,קורסים ולימודי תעודה.
מטרת היחידה הינה להכשיר ולהקנות כלים פרקטיים לאנשי מקצוע בתחומי
הפיננסים ,ניהול ,העשרה תעסוקתית ועוד.

היחידה פועלת בשלושה מישורים:
1.1לימודי תעודה למבקשים לרכוש מקצוע חוץ אקדמי
2.2סדנאות ,הדרכות וקורסים מובנים למוסדות וארגונים
3.3לימודים אשר מטרתם הקניית כלים יישומיים לסטודנטים
ובוגרי תארים אקדמיים.

״ככל שאתה קורא יותר ,כך יש יותר דברים שאתה יודע.
ככל שאתה לומד יותר ,כך תגיע רחוק יותר.״
(דר׳ סוס)
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כל ההטבות שמגיעות לכם:
נסיעות מוזלות בתחבורה ציבורית
הטבות בבנקים
הנחה על רישום נישואין ברבנות
הנחות במשרדי הממשלה
הנפקת כרטיס חבר התאחדות הסטודנטים הארצית (בתשלום)
 10%הנחה לקורסים – לתלמידים ובוגרים
או בני משפחה מקרבה ראשונה
חבר מביא חבר – צ'ק על סך  ₪ 100מתנה
לתלמידים ובוגרים המצרפים את חבריהם למגוון הקורסים
 20%הנחה לתלמידי ,בוגרי ועובדי הקריה האקדמית אונו
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ט ל ׳ LIKE US ON FACEBOOK 0 3 - 5 3 5 6 1 1 8 :
הקריה האקדמית אונו ,היחידה ללימודי חוץ והמשך | רחוב החרושת  ,32אור יהודה (בית מורד)
פקס | 03-6346774 :אימייל | hutz@ono.ac.il :אתרwww.leader-college.co.il :

** הקריה האקדמית אונו ,לימודי חוץ והמשך שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ואינה מתחייבת להציע את כל הקורסים בכל שנה.

