משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים

ריכוז מידע על למידה והעשרה
גישת  ,Life Long Learning :LLLמתארת את החיים כרצף של למידה )כלומר ,בכדי
שנישאר תמיד מעודכנים ,חדים ורלוונטיים...עלינו ללמוד(.
לאור משבר הקורונה ,וההבנה כי כעת אולי נאלץ להסתגר בבתים ,מה טוב יותר מאשר
ללמוד בשעות הפנאי )אחרי שהילדים הולכים לישון כמובן(...
אז בבקשה ,קבלו ,אתרים של קורסים דיגיטליים בחינם ושלל מאגרי ידע ולמידה!!!!

שם /
סיווג
JSTOR

IVY
LEAGUE
קמפוס IL
האקדמיה
של גוגל
שירות
התעסוקה

תיאור קצר במה
מדובר

לינק להגעה

מאגר המידע למאמרים
וספרים דיגיטליים מהגדולים
והמשמעותיים ביותר בעולם,
פותח את שירותיו ומנגיש
עשרות אלפי חומרים אקדמיים
בחינם
 450קורסים בחינם
מהאוניברסיטאות המובילות
בעולם ,בשלל נושאים סופר
מעניינים.
כחול לבן ולא גנץ או ביבי,
למידה משמעותית במגוון רחב
של קורסים חינמיים
קורסים קצרים העוסקים
בנושאים שונים ובעיקר בעולם
הטכנולוגי והשיווק
מגוון קורסים מקיפים
ושימושיים

https://about.jstor.org/covid
19/

ליתמוס

אקדמיה פתוחה לכולם )עד
סוף יוני( עם קורסים על
עבודה מרחוק ,ניהול מרחוק,
היגיינה ,ועוד תכנים רלוונטיים
)תודה לאיילת כרמי-גזית(

מכון מודע

מכון מודע ,למיינדפולנס מדע
וחברה )הבינתחומי הרצליה(-
סדנאות מיינדפולנס למתחילים
עד מומחים עכשיו בזום

https://www.freecodecamp
.org/…/ivy-league-freeonline-cour…/
https://campus.gov.il/
https://learndigital.withgoo
gle.com/digitalworkshopil/courses
https://www.taasuka.gov.il/
he/Applicants/pages/online
courses.aspx?fbclid=IwAR
3JwhlfCW6QLldWQPOJN
EC1csrl6tTeSNDpY0PxVz
42Ivh4zBI3BDhwCkI
https://remotereadiness.litmos.com/glob
al-signup

https://www.muda.idc.ac.il/
corone/
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ובחינם!
אתר בו קיים אלפי קורסים
)חלקם חינמיים ,במיוחד
עכשיו!(
אתר נוסף המרכז המון
קורסים )חלקם חינמיים,
במיוחד עכשיו!(
אתר נוסף המרכז בו מעל ל-
 1000קורסים חינם
קורסים לנפש )הרשמה כעת
תיתן לכם חברות לחודשיים
בחינם(

קורסרה
EDX
פריבייס
גלובל
SKILL
SHARE

וובינר
)הרצאה
מצולמת(

וובינר מצולם ומוכן עבורכם,
רק לשבת ולראות את יהונתן
שלם וקרן אייז מלמדים אותנו
על ZOOM

וובינר

וובינר מצולם ומוכן עבורכם,
רק לשבת ולראות את
הגדולים מ JOLT-מלמדים
אותנו על מעבר לניהול ועבודה
מרחוק
וובינר מצולם ומוכן עבורכם,
רק לשבת ולראות סדנת
-DESIGN THINKING:
להפוך אתגר להצלחה )על
יצירתיות ופריצת דרך( של
חברת DISCOVERS
אתם מכינים מצגת ורוצים
שהיא תהיה עדכנית ומתאימה
לעידן הקורונה ,הנה לינק
להורדת  (!)300אייקונים
בנושא הקורונה

וובינר

אייקונים

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://freebiesglobal.com/
https://www.skillshare.com
/?fbclid=IwAR1PdYdqSktni
S5Vox_wXixa2AxfCqIXAID2tYYxTbrn0TNTwTN
FEAPcBI
https://zoom.us/rec/play/vp
UlJe36qWg3SN2W4wSDU
_EoW9S1eKms1yFL_sPykvhAncFOgauN7AXN
reEf13WUXg41GTZXTYW
3mlx?continueMode=true
https://my.demio.com/reco
rding/qyolyYBT

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=333
=3&vNZ6DzswUS4&feature=em
b_logo
https://www.iconfinder.com
/p/coronavirus-awarenessicons?ref=producthunt&fbc
lid=IwAR1imVdNALPBdvH
xz5zJQK8ZHMm0v8_URvnzfMhiGSP1y0VmzP
3V2GQ9bE

וובינרים/הרצאות חד פעמיות
שם הוובינר

מי מארגן?

מועד

לינק
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כל יום ב-
16:00

https://tlv.jolt.io/webinar/ltk
?fbclid=IwAR00Eay4KdHp
8iPgkDNiK2ZXITJ6JxQOX
-Vv9D1wCBSHAsYvFJXcXWK
SkE

כל מה שצריך לדעת
על מעבר מהיר לניהול
עובדים ומשימות
מרחוק

JOLT

אלטרנטיבות ללמידה
פרונטלית

ExperTeam

25.3.20בhttps://www.facebook.com/ -
groups/lemidairgunit/perm
13:00
alink/2774473509266614/

10הדרכים להפוך
למנהיג קשוב ,אמפטי
ודינמי באמצעות הכלי
הדיגיטלי מנטימטר.

יהונתן שלם-
סדנאות כלים
דיגיטליים
לארגונים

https://forms.gle/5RcP28d 25.3.20
Yro8SjVp69
בשעה 14:00

עבודה יעילה מהבית
)חובה להירשם
מהבית(

טלי סגל

FUTURE PROOF
איך להפוך לארגונים
ואנשים" חסיני עתיד?"

כנס דיגיטלי -
אלעד דרמון

הוובינר ישלב בין הכרות עם
אפשרויות המנטימטר ועם
מיומנויות ושיטות אפקטביות
להעברה מרחוק.
https://www.facebook.com/ 25.3.20
בשעה groups/264062024425438/ 21:00
?ref=group_header
26.3.20בhttp://www.digitalculture.co -
.il/future9:00
proof/?fbclid=IwAR3KUq6
aXTNUS7DJw0SKB1EbLT
OhiHNx-7KhaYSr99MXj_HdzNUSybIEkM

הגנה על ילדים ברשת
בימי קורונה

http://zoom.us/j/55193970
26.3.20
המטה הלאומי
3
להגנה על ילדים בשעה 10:00
ברשת

כיצד מנהיגות מנהלת
את המשבר?

https://app.activetrail.com/ 26.3.20
S/eiwi3ztazje.htm
בשעה 19:00

אתגרים מכוננים :הכנס
יציג היבטים שונים
ביחס למצב הנוכחי

חברת
O.D.Consultin
 g.ליאור כהןכנס דיגיטלי

https://kenes2020.ravpage 23-27.3.20
.co.il/%D7%94%D7%A8%
D7%A9%D7%9E%D7%94
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ויעניק כלים פרקטיים
להתמודדות עם אי
ודאות ,כדי שהתקופה
המאתגרת שאנו חווים
תהווה הזדמנות
להתפתחות

?fbclid=IwAR1enQLbCq79
Vc3Jtcoe03OVQg0CRCc5
w9sZH8JVngwI1LJEGfvO
6FjymYU

קישור להרצאה הראשונה :
https://www.plusconsulting
.co.il/post/%D7%97%D7%
99%D7%96%D7%95%D7
%A7%D7%97%D7%99%D7%9
5%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%
A6%D7%90%D7%AA%D7
%95-%D7%A9%D7%9C%D7%93-%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9
1%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%
A8%D7%91%D7%A0%D7%
95%D7%A9%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%
99%D7%A0%D7%93%D7
%A4%D7%95%D7%9C%
חיזוק חיובי  -סדרת
D7%A0%D7%A1?fbclid=I
הרצאות ותרגולים
wAR3QNIRNhhAsG7fgYQ
בנושא כלים מתחום
0UPhsFcIYX_MUJ55ApL1
הפסיכולוגיה החיובית
c_4mc12gmFCVKSFsvrB
לארגונים ,הרלוונטיים חברת  PLUS -מידי יום שני
Q4
וחמישי בשעה
לארגונים
במיוחד לימים אלה של
10:00
מאושרים
קורונה
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