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ZOOM         למארחי פגישות 

מאז נכנסה הקורונה לחיינו, הואצו בכל העולם תהליכים דיגיטליים וטכנולוגיים, שהבולט בהם  

 . ZOOMהוא השימוש בתוכנת ה 

גדל כל הזמן, והאפשרויות שלכם לייעל את העבודה רק   ZOOM מגוון היכולות והפיצ'רים של

 . הולכות ומתרחבות

 

 :  מטרות הסדנה

 . ZOOM-פגישות ב ותפעול הידע בניהול   תהעשר

 מתאים בעיקר למארחי פגישות )ופחות למשתתפים(*

 

 מפגש ראשון )יישור קו/מתחילים(: 

 תוספים(  התקנת זום )אפליקציה,  •

 יתרונות המינוי הטכניוני  •

 Web-על יתרונות האפליקצייה על פני ה •

 התחברות לזום )משתמש רשום על פני אורח(  •

 הגדרות חשבון בסיסיות  •

 עמי, מחזורי וכזו ללא תאריך מוגדר( תזמון שיחות )חד פ  •

 הצטרפות לשיחה קיימת  •

 התמצאות בתוכנה  •

 תכונות המצלמה ותכונות השמע  •

 סוגי תצוגות  •

 החלפת השם  •

 צ'אט, שימוש בחיוויים •

 שיתוף מסך  •

 שיחה מהנייד •
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 מפגש שני )מתקדמים(:

 הגדרות חשבון מתקדמות  •

 , הרשאות משתמשים,   Host,Co-Host ,Alternative Hostניהול שיחה וסוגי מארחים ) •

 ועוד(  Spotlightהשתקת משתמשים, תכונת 

 נושאי אבטחה )עדכוני גרסה, שימוש בסיסמאות( •

 ציור על מסך ולוח כתיבה דיגיטלי •

 והיסטוריית שיחות ניהול הקלטה  •

 התחברות ליומן  •

 תבניות פגישה  •

 חדרי המתנה וחדרי משנה •

 שימוש בסקרים  •

 בקשה להרשמה לפגישה  •

 תכונות וובינר, זרימה הרשתות החברתיות  •

 ( Zoom-OUTLOOKהרשאות שיתוף יומנים/פגישות )ממשק  •

 פגישות  מספרהשתתפות במקביל ב •

 

 משך:

 שעתיים כל אחד -שני מפגשים בני שעה וחצי

 

 מרצה:

 מר מוטי יגר, מנהל הספרייה המרכזית בטכניון 

 

 הרשמה: 

 15.1.2021ניתן להירשם עד תאריך   •

 הרשמה לחצו כאן ל •
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ZOOM  למארחי פגישות 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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 חקר והמערך התומךממעשיות לאנשי ה מקוונות סדרת הרצאות

 מטרת ההרצאות הינה חיזוק הקשר בין מטה הארגון ליחידות השונות בקמפוס וביסוס הידע הארגוני.  

 

 : 1הרצאה מס' 

   היכרות עם היחידה לקידום המחקר

 סקירה כללית והצגת גישת היחידה  •

 הצוותים והשירותים •

 להגשה, עבודה מול הזדמנויות מימון רלוונטיות: זיהוי וקידום הזדמנויות, זכאות  •

 נהלים בסיסיים, כתיבה והגשה.  

 

 דותן, ראש היחידה לקידום המחקר ברשות המחקר -ד"ר אסי כהן מרצה:

 שעה וחצי  משך:

 2021פברואר  מועד:

   הרשמה:

 15.1.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 

 : 2הרצאה מס' 

 כיצד לעבוד בפורטל האירופאי?

 היכרות כללית עם הפורטל האירופאי  •

 בסיסיים וחלוקת העבודה, העבודה מול צוות אירופה נהלים  •

 , שותפים  PICהגדרות, – התמצאות טכנית  •

 בניית תקציב, אתיקה  •

 ( EITמערכת הפלאזה )רלוונטי רק לפרוייקטי  •

 

 מרצות: 

 ECת פרוייקטי ו, מתאמנעם בראון /לימור שמיר

 EITוולמן, מתאמת פרויקטי -היילי בניה

 שעה עד שעה וחצי משך:

 2021פברואר  מועד:

   הרשמה:

 15.1.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •
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 מאחורי הקלעים של ניהול המחקר
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link


6 
 

 
 

  

2 

                                              

 מאחורי הקלעים של ניהול המחקר
 

 

 

 : 3הרצאה מס' 

 התנהלות מול רשות המחקר   – ניהול מעבדות 

 הסבר כללי על תקציבי מעבדות  •
 SAPניהול תקציבי מעבדות במערכת ה  •
 חיובים פנימיים ולגורמי חוץ מתקציבי מעבדות   •
 תמחור מעבדות, גבייה, אורחים במעבדות.  •

 
 ברשות המחקר ראש מנהל מו"פ ,מנו מדלסי  :רצהמ

 שעה וחצי כ משך:

 2021מרץ  מועד:

   הרשמה:

 18.2.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 
 

 

 : 4הרצאה מס' 

 פחת ציוד: רכישת ציוד דרך רשות המחקר 

 הסבר כללי על נוהל פחת, רכישת ציודים מתקציבים שונים המנוהלים בטכניון •

 . )בעיקר רשות המחקר(

 ? כיצד ומתי רוכשים ציוד •

 ברשות המחקר ראש מנהל מו"פ ,מנו מדלסי  מרצה:
 

 עד כשעה וחצי  משך:

 
 2021מרץ  מועד:

 

   הרשמה:

 18.2.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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 :5הרצאה מס' 
 קניין רוחני ושיתופי פעולה מול חוקרים מחוץ לטכניון

 
מחקרים משותפים מתחילים לרוב עם מערכת יחסים טובה ואמון מלא בין החוקרים, אבל לא 

 פעם דברים מסתבכים בדרך. 

 באיזה שלב במחקר המשותף נכון לחתום על חוזה? •

 האם יש מקרים בהם אפשר להסתדר בלי חוזה?•

 מה מסדירים במסגרת החוזה ולמה זה חשוב? •

 ן ועל מה אפשר להתפשר? מהם הדגשים החשובים למוסד הטכניו•

 

 עו"ד נילי ויצמן, יועצת משפטית, מוסד הטכניון מרצה:

 

 כשעה משך:

 2021מאי  מועד:

  הרשמה:

 20.4.2021עד תאריך •

 הרשמה לחצו כאןל•

 

 

 :6הרצאה מס' 

 בתקציבים ותוספות לחברי סגל רשות המחקר, שימושמבוא ל

 מבנה רשות המחקר•

 רמה מאושר ומה לא ניתן לאש –תקציבי מחקר  •

 נוהל שימוש בכספי מענקים מקרנות פנים טכניוניות•

 תוספות לחוקרים ראשיים בגין מענקי מחקר•

 

 ריטה ברוקשטיין, מנהלת רשות המחקר רצה:מ

 

 שעה וחצי משך:

 2021יוני  מועד:

  הרשמה:

 13.5.2021עד תאריך •

 הרשמה לחצו כאןל•

 

                                              
 ניהול המחקר מאחורי הקלעים של  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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 : 7הרצאה מס' 

 חלק א' –  ניהול תקציבי המחקר ותקציבי הפעילות ברשות המחקר
 

 סוגי המענקים המנוהלים ברשות המחקר, מאפיינים, נהלים, נתוני סאפ.  •
החזרי הוצאות והנחיות באישור סוגי הוצאות מורכבות )כולל טפסים נלווים(, בעלי   •

 תפקידים לטיפול בסוגי ההוצאות
התחייבויות לתשלום בתקציבי מחקר ובקרת התחייבויות: הזמנות רכש, חיובי מעבדה,   •

 העסקה 
 הדגשים בביצוע העברות תקציביות •

 
 מלץ, רשות המחקר-מירי פוסטול מרצה:

 
 כשעה וחצי   :משך

 
 2021יולי  מועד:

   הרשמה:

 15.6.2021   עד תאריך •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 
 

 
 

 : 8הרצאה מס' 
 חלק ב' – ניהול תקציבי המחקר ותקציבי הפעילות ברשות המחקר 

 
לחו"ל, אישור מימון לאורחים באמצעות הטפסים  תהליך הגשת בקשה לאישור נסיעה  •

 בפורטל
 נוהל התקורה במענקי מחקר •
 תשומות ומטצ'ינג במחקרים ממומנים  •

 
 מלץ, רשות המחקר-מירי פוסטול רצה:מ

 

 שעה וחצי כ משך:
 

 2021 יולי מועד:

   הרשמה:

 21.6.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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   ניהול המחקר  מאחורי הקלעים של

 

 

 : 9הרצאה מס' 
 משאבי אנוש, נהלי העסקה ומה שביניהם

 
 כיצד בוחרים את סטאטוס ההעסקה?  •

 דיני עבודה ונהלים בסיסיים  •

 כיצד נקבע גובה שכר?   •

 דגשים שחשוב לדעת  – העסקה וסיומי העסקה   •
 
 , סמנכ"לית משאבי אנוש ותפעול ורד בהר רצה:מ

 

 שעה וחצי  משך:
 

 2021יולי  מועד:

   הרשמה:

 28.6.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 
 
 

 : 10הרצאה מס' 
 על פוסטדוקים ואורחים לזמן ארוך

 
 תהליך מינוי  •

 קליטה בטכניון  •

 מלגות פנימיות וחיצוניות  •

 הארכה וסיום של השתלמות,  •

 ביטוח •

 לידה וחופשת לידה   •

 נהלי מילואים ועוד  •

 

 איילת קטלן, לשכת הסגל  מרצה:

 כשעה וחצי  משך:

 2021 יולי מועד:

   הרשמה:

 5.7.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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   ניהול המחקר  מאחורי הקלעים של

 

 

 

 : 11הרצאה מס' 

 המשרד הבינלאומי בטכניוןפעילויות 
 ארגון מחדש של הפעילות הבינלאומית בטכניון  •

 הבינלאומי  שרדשירותי המ  •

 קליטהשי, איסיוע  חברתיות,סיוע בחיפוש דירה, פעילויות   •

 אתגרי הסטודנטים הבינ"ל  •

 יחידות הטכניוןאתגרי המשרד הבינלאומי בעבודה מול  •

 התמודדויות הסטודנטים בפן האישי והמקצועי ודרכים לאיתור וסיוע  •

 

 מרצה:

 הבינלאומי שרד הכהן, מנהלת המ-רונית ליס

 מיכל קיסרי, מנהלת תחום רווחה במשרד הבינלאומי 

 

 כשעה  משך ההרצאה:

 

 2021 נובמבר מועד:

 

   הרשמה:

 5.10.2021עד תאריך  •

 הרשמה לחצו כאן ל •

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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Data Analysis and Scientific Python 

 

Python is an easy to learn and powerful programming language that is used in many 

computer science areas.   

This course covers the power and flexibility of NumPy, SciPy and Matplotlib when 

dealing with heavy mathematical, engineering or scientific problems. Using the 

Pandas library, Python provides fast, flexible, and expressive data structures designed 

to make working with data both easy and intuitive. 

Explore the concise and expressive use of Python’s advanced module features and 

apply them in probability, statistical testing, signal processing, financial forecasting 

and other applications 

Python is considered to be one of the most efficient programming languages for data 

analysis. 

 

Audience: 

This course is mainly intended for Data Analysts, Developers, Business Intelligence 

professionals, Data Engineers, and other roles responsible for analyzing the 

organization’s data. 

 

Prerequisites: 

• Basic understanding of Programming concepts. 

• Basic python knowledge (ability to write scripts with variables, collections, 

loops, conditions, writing functions). 

 

Contents: 

• Introduction to Data Analysis  

o Data Science  

o Data Analysis and ML Packages overview 
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• NumPy  

o Python arrays and NumPy Arrays  

o Multi-dimensional Arrays 

o Array slicing 

o Fancy Indexing 

o Data types 

o Array calculation methods 

o Statistics methods 

o Universal functions 

o Broadcasting 

o Universal function methods 

o Linear algebra 

o Linear regression with Numpy   

o Feature Engineering  

o Feature selections 

o Dummy variables 

o Converting continuous variable to discrete  

 

• SciPy package  

o Interpolation 

o Curve fit 

o Optimization  

o Statistics  

o Image processing  

o Integration and more 

o Interpolation 
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Data Analysis and Scientific Python 
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o FFT 

o Linear algebra 

o Scikits  

 

• Pandas  

o Overview 

o Series and Dataframes 

o Working with data 

 

• Pandas – Series 

o Understanding one-dimensional labeled arrays 

o Create a Series from Python objects 

o Using the read_csv() method 

o Attributes 

o Methods 

o Arguments and Parameters 

o Extracting Series values 

 

• Pandas – DataFrames 

o Understanding two-dimensional data structures 

o Selecting columns from a DataFrame 

o Adding new columns to a DataFrame 

o Working with Nulls 

o Sorting a DataFrame 

o Filter a DataFrame - conditions and methods 
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o Retrieving rows by Index position 

o Delete rows or columns from a DataFrame 

o Rename Index labels or Columns in a DataFrame 

o Common String methods 

o Group by, aggregations 

o Multi index 

o Dummy variables 

o C 

o cut and qcut 

o joining , appending and merging dataframes 

o pivot tables 

 

• Data visualization 

o Overview 

o Learning from the data 

  

• Matplotlib package 

o Line plots 

o Scalar plots 

o Bar plots 

o Histograms 

o Interactive graphs and Events 

o Animation 

 

• Seaborn  

o Overview 

o Statistics graphs 
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Data Analysis and Scientific Python 
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o Histograms and distributions 

o Bar plots and Box-plot  

o Heat map and correlation 

 
 

• Machine Learning Basic Concepts 

o Overview 

o Why Learn 

o Applications 

o Machine Learning Process 

o Learning Types: 

▪ Supervised Learning 

▪ Unsupervised Learning 

▪ Reinforcement learning 

o CRISP-DM 

o Examples 

 

• Supervised Learning 

o Non-Linear Regression 

o Logistic Regression 

o SVM 

o Tuning hyper parameters  

o Cross validation and grid search 

o Decision trees and random forests 

o Naïve Bayes 

o KNN 

o Multi class classification 
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• Unsupervised Learning  

o Overview 

o Clustering  

o K-Means 

▪ Overview 

▪ Using ML packages 

▪ Examples and Lab 

o Recommender systems 

▪ Overview 

▪ Using Pandas and Numpy 

▪ Examples and Lab 

 

• Deep Learning and Neural Networks  

o Deep Learning  

o Neural networks overview 

o The perceptron 

o Network structure and hidden layers 

o Activation functions 

o Training the network 

o Optimization  

o Forward and back propagation 

o Gradient decent  

o Convergence  

o Learning rate 

o Overfitting and underfitting 

o Adding bias 
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Data Analysis and Scientific Python 
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• More NN Types and Applications 

o Boltzmann Machines 

o Convolutional Neural Networks 

o Recurrent Neural Networks 

o SOM 

o Auto Encoders 

 

• Advanced topics 

o NLP 

o Anomaly detection 

o Handling imbalanced data 

o Ensemble methods 

 

Lecturer: 

Mr. Liran Ben-Haim, John Bryce Training 

 

Duration: 

 10 meetings, 4 academic hours each, once a week 

 

Opening time: 

February 2021 

 

Registration: 

• Until 15.1.2021 

• To register please click here 
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Data Analysis and Scientific Python 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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 פיתוח מנהלים למנהלי מעבדה           

 

 

 
תפקיד מנהל מעבדה הינו תפקיד ייחודי, המתאפיין בעבודה מחקרית מרובת ממשקים  

 הדורשת יכולות הנעה ורתימה של סטודנטים, עובדים, ספקים ועוד.  

 קורס זה יקנה למשתתפים בסיס ניהולי ויאפשר העלאת דילמות ניהוליות ודיון בהן. 

   מעבדה בצוות מחקר.  *מיועד למנהלי.ות

 

 מטרות הקורס: 

 הקניית בסיס ניהולי למנהלי מעבדה, תוך התמקדות בתרגול מעשי ואינטראקטיבי

 

 תכנים: 

תפיסת תפקיד:   –  1מפגש   

 ניהול מול מנהיגות 

 ניתוח סגנונות ניהול

 שאלון לזיהוי סגנון ניהול אישי

 מיומנויות ליבה בניהול אפקטיבי

 

הנעת עובדים –  2פגש מ  

 גישת "המנהל כמנטור" ופרקטיקות ליישומה בשטח

 איך להפוך עובדים לנכס? 

 שיטות להגברת מוטיבציה ומחוברות עובדים )גם מרחוק(

 

ניהול מרחוק   –  3מפגש   

אישית, -כלים פרקטיים לניהול מרחוק ברמה המשימתית וברמה הבין  

וניהול אישי.תוך דגש על הגדרת יעדים, ניהול משימות   

 

מאתגרות  עבודת צוות וניהול שיחות מוטיבציה והנעה אל מול שיחות –  4מפגש   

 טיפוח וחיזוק עבודת צוות 

 כיצד לנהל שיחת מוטיבציה והנעה? 

 כיצד לנהל שיחות מאתגרות?
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     פיתוח מנהלים למנהלי מעבדה       

 

השפעה ללא סמכות ורתימת ממשקים –  5מפגש   

 מודל ליצירת תקשורת אפקטיבית ובניית מערכות יחסים עם ממשקים רוחביים,

והשכנוע. תוך מיקוד בהצפת ערך, בניית אמון ומיקסום יכולות ההשפעה   

 

העברת מסרים –  6מפגש   

 הבניית מסר אפקטיבי 

 זיקוק "השורה התחתונה" והצפת ערך ורלוונטיות 

 תיעדוף בין עיקר לתפל והגדרה ברורה של קריאות פעולה להמשך 

 

 מרצה:

 QUATROדנה אשכנזי, חברת 

 

 משך:

   מפגשים, כשעתיים כל אחד 6

 

 מועד פתיחה:

2021 מאי  

 

 הרשמה: 

 6.4.2021ניתן להירשם עד תאריך   •

 הרשמה לחצו כאן ל  •
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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  לעבודההידע שהמשתמש צריך לרכוש הינה חלק בלתי נפרד כיום מעבודתנו.  EXCELתוכנת 

וככל שהידע גדול יותר כך מגוון השימושים והפתרונות פרושים   ,א אינדיבידואלי ו הבתוכנה 

ברמות שונות ולקדם את רמת   EXCELו. בהתאם לכך, תוכלו להירשם השנה לקורסי לפני

 השליטה בתוכנה לפי צרכי עבודתכם. 

 מטרת הסדנה: 

   EXCELת  תוכנהכרת  יסודות 

 
  

 תכנים: 
 ו'כתיבה ועיצוב באקסל, עיצוב מספרים, תאריכים, סדרות וכ •

 קיבוע תא בתוך נוסחה  •

 גיליונות גדולים, הקפאת כותרותמיונים וסינונים, ניהול  •

 PDFהדפסת הדוח/שליחה ל   •

 SUM , AVERAGE , COUNT , MAX , MIN נוסחאות סטטיסטיות פופולריות:  •

 IFנוסחאות לוגיות:  •

 חיבור ופיצול טקסטים  •

 עיצוב מותנה  •

 SUBTOTALSסיכומי ביניים  •

 PIVOT  TABLEטבלאות ציר  •

• COUNTIF, SUMIF 

  VLOOKUP נוסחת •

 

ים מומחים להדרכת אקסל בעסק –יהודית מהלל, ספקטרא מרצה:   

   מפגשים בני שעתיים   6  משך:

1202פברואר  מועד פתיחה:  

 הרשמה: 

 10.1.2021ניתן להירשם עד תאריך   •

 כאן  צולהרשמה לח •

 

5 

                                              
מתחילים    EXCEL  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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EXCEL  ים  קדמביניים/מת 

   
 

 

הסדנה: מטרת   

 העמקה בכלים המתקדמים של התוכנה 

 

 דרישות קדם: 

 בסיסי  EXCEL , בוגרי קורס EXCELעבודה שוטפת בתוכנת 

 

 תכנים: 

 מסדי נתונים: 

 טבלאות דינמיות ויתרונותיהן •

 PIVOTהעמקה כולל נוסחאות ב  –  PIVOT TABLEטבלאות ציר:   •

 פריסה, גרפים, עיצוב מותנה , כלי PIVOTהכולל  DASH BOARD יצירת לוח מחוונים •

 רשימה נפתחת  – Combo Boxיצירת  •

 עיצוב מותנה עם נוסחאות •

 

 פונקציות: 

 AND , OR , SUMIFS , COUNTIFS , IF, IFSפונקציות לוגיות:  •

 TRIM , MATCH , COLUMושילוב נוסחאות בתוך הפונקציה:    VLOOKUPחזרה על נוסחת  •

 MATCH , INDEX , VLOOKUP , HLOOKUPנוסחאות שלובות של חיפוש נתונים:  •

• WHAT IF חתירה למטרה, ניתוח רגישות, תרחישים : 

 (   VBA בתוך קורס  -יצירת מאקרו בסיסי )מאקרו מתקדם  •

 

 :16מחידושי אקסל  

 גרפים מתקדמים  •

 חיבור טבלאות זו לזו •

 ללא נוסחה(   VLOOKUPמיזוג )יצירת  •
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 מרצה:

מומחים להדרכת אקסל בעסקים  –יהודית מהלל, ספקטרא    

 

 משך:

מפגשים בני שעתיים  6  

 

פתיחה:מועד   

2021מאי   

 

 הרשמה: 

 20.4.2021ניתן להירשם עד תאריך   •

 כאן  צולח להרשמה •

 
 

 

6 

                                              
EXCEL  ים  קדמביניים/מת 

   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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BI tools in  EXCEL    

 כלי הבינה העסקית   ללימוד סדנה
 

  EXCEL בעבר כלי הבינה העסקית היו נחלתם של אנשי טכנולוגיות המידע בלבד. כיום ה 
, יצירת  מאפשר חיפוש וניתוח, לצורך קבלת החלטות מבוססת נתונים BIבאמצעות כלי ה 

 תצורות שונות של מפות מידע ותרשימים ושחרורם למשתמש הסופי בצורה ויזואלית. 
  

 דרישות קדם: 

 מתקדמים EXCELבוגרי קורס 

 

 מטרת הסדנה: 

ניתוח של  משתמשי אקסל מתקדמים בארגון המעוניינים לבצע להטמעת כלי בינה עסקית 

 מידע ממקורות שונים לשם קבלת החלטות. 

 

 

 תכנים: 

Power Pivot   כולל פונקציותDAX  )בסביבת אקסל( 

, אפשרויות תצוגה, נוסחאות, קיבוצים, פריסות, PIVOT TABLEיישור קו בנושאי   •

 גרפים

• BI   מהו  –לחקר נתונים באקסלBI מהו מודל נתונים, ההבדלים בין ,Power Pivot   

 Pivotל 

 ויבוא נתונים ממנו למסדי נתונים שוניםPower Pivot העברת טבלאות אקסל ל  •

ניהול המודל, קשרי גומלין, היררכיות, הגדרת "כלי לקוח", יצירת טבלת ציר רב   •

 ממדית

 אקסלי  Dash Boardיצירת  •

 מסוגים שונים לניתוח הנתונים  DAX :Data Analysis Expressionsפונקציות  •

Query )בסביבת אקסל( 

 לצורך הבאת נתונים וסידורם  Queryהשימוש ב  •

שיפור הנתונים, התאמתם לצרכינו, חיבור טבלאות זו לזו, מיזוג, משיכת נתונים   •

 מתיקיות, יצירת היררכיות

 וכו'  CSV אקסל, טקסט,הבאת נתונים מספריות ויצירת אוטומציה לקבצי  •

 

 מומחים להדרכת אקסל בעסקים  –יהודית מהלל, ספקטרא   מרצה:

 

 מפגשים בני שעתיים  6  משך:

 

 2021אוקטובר   מועד פתיחה:

 

 הרשמה: 

 3.9.2021ניתן להירשם עד תאריך   •

 כאן  צולח להרשמה •

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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 מיינדפולנס סדנת            

 
כת  רמחלישים את מע  –חוסר ודאות מהווה טריגר לעלייה במתח, לחרדות, לסטרס ואלה 

 החיסון ופוגעים בתפקודינו.

מתמשך, ואנו רואים חשיבות רבה בסיוע    חוסר ודאותהשנה האחרונה אופיינה במצב של 

 לעובדים בשמירה על החוסן שלהם. 

 

 מטרות הקורס: 

ללמד דרך חדשה להתמודדות עם אי ודאות, לחץ, חרדה ושחיקה בעבודה ובתחומים  

 נוספים. 

 

 תכנים: 

–  הבסיס האבולוציוני של המוח ומערכות הוויסות הרגשי. 1  

מבנה המוח ושלושת מנגנוני הוויסות הרגשיים. הבסיס העצבי לנשימה ואגלית והשפעת  

 תרגול מיינדפולנס על המוח.

הרחבת ההבנה של תרגול )קשב, השהיית תגובה,   - מפגש ממוקד מיינדפולנס . 2

 שיפוטיות( והטייס האוטומטי.

מנגנונים מפעילים במיינדפולנס . 3  

. בחיי היומיום  רות עם דפוסי תגובתיותוהיכ וזיהוי דפוסים, תרגול  

המושג הרחקה קוגניטיבית.  היכרות  - הבסיס התפתחותי של מיינדפולנס  .4  

רגשי של האדם. -תיאוריית ההיקשרות והשפעתה על מבנה המוח ועל התפקוד החברתי  

. עקרונות לתקשורת מקרבת -מיינדפולנס בראי היחסים הבינאישיים   .5  

חשיבות קבלת חמלה לתפקוד העובד.    , מהי חמלה ומרכיביה –מפגש ממוקד חמלה  . 6

ודרכים לנטרולם. חסמים לקבלה של אכפתיות   

נכונות וקבלה עפ"י גישת    הימנעות חוויתית, –  מפגש עם הימנעות וביקורת עצמית  .7

  .סוגי הביקורת העצמית והתמודדות עמה  (, ACTהקבלה ומחויבות )

לחץ נורמטיבי ולחץ   התמודדות עם רגשות לא נעימים.  –התמודדות עם לחץ ושחיקה  .8

 .  בעבודהכרוני והשפעותיהם, שחיקה ואסטרטגיות למניעת שחיקה 

 . מודל ההתמר"ה ותכנית לניהול לחצים
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 8 מיינדפולנס סדנת            

 

 מרצה:
 גב' שרית לבונסקי וב, פסיכותרפיסטית גוף ונפש מבוססת מיינדפולנס  

 
 משך:

מפגשים בני שעתיים  8  

 *בהתאם להנחיות השעה יקבע אם תתקיים פרונטלי או מקוון

 

 מועד פתיחה:

2021נובמבר   

 
 הרשמה: 

 7.10.2021ניתן להירשם עד תאריך   •

 הרשמה לחצו כאן ל  •

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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 מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות 

מוגבלות.   עם החוק בישראל מחייב את המוסדות השונים להתנהל באופן המותאם לאנשים 

 מוסד הטכניון מחויב למטרה זו. 

בתוכנית ההדרכה הקודמת שולבה הרצאה בדבר הנגשה של מבנים והערכות מותאמת  

 לאירועים. 

 בהדרכה זו יושם דגש על מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות. 

 ם חדשים. *סדנת חובה לעובדי 

 

   

 מטרות הקורס: 

 / נפשיות / פיזיות / חושיות מיוחדים )מגבלות צרכים עם  אנשים של מאפיינים  הכרת •

 .קבלת השירות יכולת על שכליות( והשפעתם

 ותקנותיו.  החוק דרישות •

 מיוחדים.  צרכים עם  לפונים  נגיש שירות למתן הכרת כללי בסיס  •

 

 תכנים: 
 

 חלק א'

 ?מיוחדים  צרכים עם אנשים של המאפיינים הם  מה •

o שמיעה  לקות ן,עיוורו י:החוש טההיב . 

o ביציבות קושי י,לקו משקל שיווי,גלגלים סאי בכ ניידות: הפיזי בטיהה  

 ֵאם)  סחיבהם )מקל הליכה, הליכון(, בעזרי ושימוש) עמידה ,הליכה)

 . )סלים סוחב מבוגר אדם   ;ידיה  על פעוט או/ו תינוק עגלת המובילה

o קושי :חברתית תקשורת של  היבטים  ,נפשיים בטים י ה , שכליים  בטיםיה 

, התנהגות מאתגרת  לקויה אישית בין תקשורת, בהתמצאות  קושי ,בהבנה 

 )לעיתים(. 
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 חלק ב'

 ?בנגישות השירותי המרכיב •

o נגיש שירות לגבי התקנות מחייבות  מה? 

o דוגמה 

 עם  לאנשים זכויות "שוויון לחוק הקשורה החקיקה על משפטים כמה

 " 1998 ח"התשנ  מוגבלות

o ,נגיש  שירות הוא  הבהרות: מה  מונחים, מושגים? 

o מעבר בין נדרש אם אישי  ליווי פרטיות, על שמירה השירות: נותן חובות 

 עזר.  אמצעי הפעלת שירות,  לקבלת  גורמים מספר

 

 

 מרצה:

"שיא נגישות"  –מורשה לנגישות השירות   –מר תומר אקסלרוד   

 

 משך:

 מפגש בודד בן שעתיים וחצי 

 *בהתאם להנחיות השעה יקבע אם יתקיים פרונטלי או מקוון

 

 מועד פתיחה:

2021נובמבר   

 

 הרשמה: 

 12.10.2021ניתן להירשם עד תאריך   •

 הרשמה לחצו כאן ל  •
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 מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link
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.  אותם מסמכים בפורמט מיוחד שלא ניתן לערוך אותם, PDF –ה    יכולנו מכירים את קבצ

ללא   -לרבות עימוד, פונטים, גרפיקה וכו'  -ביכולתו לשמור על עיצוב המסמך ייחוד שלו הוא ה

הוא שהוא מאפשר הגנה על המסמך מפני    PDF  -ה יתרון נוסף של  .תלות במערכת ההפעלה 

 .שינויים

 

 מטרות הסדנה: 

 PDFהכירות העבודה עם מסמכים בפורמט  

 

 תכנים: 

 PDF-מהי תוכנת ה •

 במקום למדפסת PDF-הדפסה ל •

 חותמת וחתימה  •

 ומילוי פרטים ,  PDF-כתיבה על גבי ה •

 

 מנחה:

 גב' קרן ברקו, סמנכ"לית כספים במוסד הטכניון 

 

 משך:

 מפגש בודד בן שעתיים 

 

 מועד פתיחה:

2021 נובמבר  

 

 הרשמה: 

 14.10.2021ניתן להירשם עד  •

 כאן  צוהרשמה לחל •
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PDF 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApQud7qSGvaRxKGvWfKyn8mNJNXyXQODgmXMEF9wsPeHLKg/viewform?usp=sf_link

