
 
              

 

 
 
 

 
   תשפ"ב הכנה לפרישהתכנית קורס  

 בירושלים   האוניברסיטה העברית
    לימוד שעות  40

 אקדמי  רכזמ – מר חוסה בבצ'ק

                                                 
 הר הצופים. בקמפוס  יתקיימו יםמפגשה

 -מיקום כל מפגש מופיע בסילבוס 

  

 

 

 בית מאירסדורף  – 8.12.21  רביעי  –  1מפגש 

 שעה נושא מרצה

 8:00-8:30  התכנסות + קפה 
 

 8:30-8:45    ברכותו פתיחה  אנוש  משאבי סמנכ"ל – זיידל דותן מר
 

בכיר,   יועץ ארגוני  - מר חוסה בבצ'ק
 ומנחה קבוצות מרצה 

התמודדות עם   - מעבודה לפרישה
 שינויים: שינוי כהזדמנות לצמיחה 

8:45-10:00 

 10:00-10:30 הפסקה וכיבוד קל 
 

 10:30-12:00 משפחה, זוגיות ותקשורת בין דורית  מר חוסה בבצ'ק 
 

 12:00-12:15 הפסקה  
 

 מתנדבת ביד שרה  –שושי רז גב' 
 

 התנדבות לאחר פרישה  
 

12:15-13:00 

  פרישה תחום מנהלת -זיו  נגה ' גב
 ירושלים  בעיריית

 13:00-13:30 + 60 אפ  עירוני  פרישה מרכז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              

 

 
 

 בית מאירסדורף – 15.12.21   רביעייום  –  2מפגש 

 שעה נושא מרצה

 8:00-8:30  התכנסות + קפה 
 

 8:30-10:00 תהליך הפרישה  ראש מדור פנסיה ופיצויים  - מר עוזי עיני 

 10:00-10:30 וכיבוד קל   הפסקה

 הפרישה תהליך   ראש מדור פנסיה ופיצויים  - מר עוזי עיני 
 חישוב זכויות והטבות 

10:30-11:15 

האישי  הזמן וניהול הפנאי  תרבות   הירשפלד יורי מר  
 

11:15-12:00 

 12:00-12:15 הפסקה  

האישי  הזמן וניהול הפנאי  תרבות   הירשפלד יורי מר  
 

12:15-13:00 

                                 
                

 
 

 בית מאירסדורף – 22.12.21 י רביע  יום -  3מפגש 

 נושא מרצה
 

 שעה

 8:00-8:30 התכנסות + קפה 
 

ביטוח סיעודי, ביטוח "מתנת   - ביטוחים פקידת ביטוח  -ויקי בוסו טיקרגב' 
 חיים" ועוד 

8:30-9:15 
 

יו"ר ארגון הגמלאים   -מר אלי לורי  
המנהליים של האוניברסיטה העברית  

 בירושלים

 9:15-10:00 ארגון הגמלאים  

 הפסקה וכיבוד קל 
 

10:00-10:30 
 

התמצאות במרחב הכלכלי בעידן   יועצת כלכלית  -גב' ברוריה ורונה 
 תכנון כלכלי בפרישה  -הגלובליזציה 

10:30-12:00 
 

  הפסקה 

 ניהול כספים בגיל הפרישה  גב' ברוריה ורונה 
 ומניות קופות גמל, ניירות ערך   -שוק ההון 

12:15-13:30 

 

 

 



 
              

 

 

 

 בית מאירסדורף –  29.12.21 שלישי  יום –  4מפגש 

 נושא מרצה
 

 שעה

 8:00-8:30  התכנסות + קפה 
 

 8:30-10:00 חישוב זכויות והטבות  מר עוזי עיני 

 הפסקה וכיבוד קל 
 

10:00-10:30 

 עו"ד ומגשרת - עו"ד מירב מור 
בעלת רישיון נוטריון וסמכות לערוך  

 צוואת בפני הרשות 

 10:30-12:00 צוואות וירושות 
 

 הפסקה וכיבוד 
 

10:00-10:30 

 12:15-13:30 המשך  - צוואות וירושות  עו"ד מירב מור 

 
 
 
 

 אולם ברונפמן, בניין המנהלה  –  5.1.22  ירביע יום  -  5מפגש 

 נושא  מרצה
 

 שעה 

 8:00-8:30  התכנסות + קפה 
 

 8:30-10:00 זכויות הגמלאי לפי חוק ביטוח לאומי  נציגת ביטוח לאומי   – עו"ד נורית יצחק 
 

 קל  הפסקה וכיבוד
 

10:00-10:30 

פסיכולוגית  - העצני  -גב' איריס קליינמן
 קלינית מומחית בתחום הבגרות והזקנה  

 10:30-12:00 הזיכרון ושיפורו  

  

פסיכולוגית  - העצני  -גב' איריס קליינמן
 קלינית מומחית בתחום הבגרות והזקנה  

 12:15-13:00 הזיכרון ושיפורו  

 

 

 

 

 



 
              

 

 

 

 בית הילל – 12.1.22י רביעיום  -   6מפגש 

 נושא מרצה
 

 שעה

 8:00-8:30  התכנסות + קפה 
 

 8:30-10:00 בריאות ותזונה נכונה בגיל הפרישה  אפרת גולדמן  גב' 
 

 קל  הפסקה וכיבוד
 

10:00-10:30 

יועץ מס ומנהל תחום    -מר קובי יתח   
 מיסוי פנסיוני 

 10:30-12:00 יעוץ מס בפרישה  

 12:00-12.15 הפסקה 
יועץ מס ומנהל תחום    -מר קובי יתח   
 מיסוי פנסיוני 

 12:15-13:30 יעוץ מס בפרישה  

 
 

 

 אולם ברונפמן, בניין המנהלה  – 19.1.22   רביעי יום –  7מפגש 
 נושא מרצה

 
 שעה

 8:00-8:30  התכנסות + קפה 

מנכ"ל חברה לניהול   –מר חנוך רפפורט 
 קופות גמל לעובדי האוניברסיטה 

 8:30-10:00 קופת תגמולים   

 10:00-10:30 קל  הפסקה וכיבוד
 

 מר חוסה בבצ'ק 
 

 10:30-12:00 אינטליגנציה רגשית וחשיבה חיובית 

 12:00-12:15 הפסקה 
 מר חוסה בבצ'ק 

 
 12:15-13:00 אינטליגנציה רגשית וחשיבה חיובית 

  ופיתוח  הדרכה  מנהלת –גב' מיה חבר 
 ארגוני 

 

 13:00-13:30 וסיום משוב

   הזכות לשינויים שמורה. •

 

 !בדרך החדשה ההנאה ורימעשלמידה  


