לקט המלצות ממסיימי תוכנית ההסמכה הבינלאומית :מנהיגות ,ניהול
ואימון על פי ערכים מחזור ראשון במכללת ילין לחינוך י"ם  -מאי 2019
אתחיל מהסוף  -כבר המלצתי לאחרים וממשיכה להמליץ.
בתכנית קיבלתי ידע רב וחשיפה לעולם נוסף שלא הכרתי .קיבלתי מיקוד בעניין הערכים וכן
גמישות .קיבלתי היכרות מבורכת עם אנשים נפלאים המביאים לרכישת מיומנויות והעצמת
מיומנויות אצל כל אדם באשר הוא .חוויה ייחודית שהייתה לי וחוויתי ,כל התכנית עצמה
שלמדנו התנסינו וחווינו .הדברים המרכזיים עבורי בתוכנית היו :מרחב האפשרויות לשימוש
במשחק הערכים ושני המודלים :העוגן להעברת מסר מכוון ערך וניהול אתגרים ערכיים .אקח
ואיישם זאת בעבודתי בגן עם הצוות בשנה הבאה .הדברים העוצמתיים שהחלטתי לציין
במיוחד מהתוכנית כולה הינם :העבודה עם משחק הערכים ,והעבודה עם שני המודלים:
העוגן להעברת מסר מכוון ערך וניהול אתגרים ערכיים .לוקחת על עצמי להעביר את המסר
של ערך  -מהו ערך ? משמעות ערך .רבים ורבות אינם יודעים לשיים ערך ,או/ו מייחסים
פירוש זהה לערכים שונים .אקח ואיישם זאת בעבודתי בגן עם הצוות בשנה הבאה .מחכה
בסקרנות למשחק הבא ולהעמקה במודלים .אילנית ריכטר קרסיינטה ,גננת
------------------------תוכנית ההסמכה הייתה בעלת ערך רב משום שהיא כללה פעילויות שונות שעסקו בדברים
רבים הקשורים לאדם :מיהו? מה הוא רוצה מעצמו? איך הוא רואה את עצמו? מה תפקידו?
כיצד עליו להתמודד עם הלחץ שאינו מפחית מחשיבות ההתפתחות? מה הפחדים שלי
בהבנה שאינני יכולה לעכב את האבולוציה שלי? איך אני מתמודדת עם זה?
מהם הערכים של האדם וכיצד לנתח אותם ולראות את המטרות והצעדים שיש לבצע כדי
ליישם? כיצד לראות אחרים באמצעות הערכים שלהם? וכיצד להתמודד עם הבדלים בין
האנשים מבחינת מידת הערכים השונים שלהם אל מול ערכיי שלי? של משפחתי? מרכזיות
האדם :איפה הוא רואה את עצמו? איך הוא שומר על עצמאותו בתוך המשפחה ואחדותה?
ההבנה האנושית של החומר שלומדים תגדל אם אנו נותנים לעצמנו את ההזדמנות ליישם
אותה בפועל ולבנות תוכנית פעולה אפקטיביות בהתבסס על כל מה שלמדנו ותרגלנו במהלך
התוכנית.
שני החוויות העוצמתיות בתוכנית עבורי היו :זיהוי הערכים שלי ) (MBVוהניתוח שלהם
לפרשנות הערך ) (MBOולתרגום להתנהלות ( (MBIובניצת הסדנה שלי -סיפקו לי הזדמנות
להרחיב לעומק את החומר שהוצג בסדנה .ההבדלים בין אנשים בהסתכלות על דברים הם
הבדלים במרכזיות הערכים ובמידת החשיבות שלהם מאדם אחד לשני .נקודה זו מסייעת לנו
רבות בהבנת אנשים ובקבלת אחרים .חוויה ייחודית -אני ממליצה.
דר' אינתיסאר נתשה -מרצה במכללת דוד ילין
------------------------ברצוני להמליץ ולהסביר מדוע התוכנית חשוב מאוד בעיני גם למאמנים ,יועצים ,מנהלים ולכל
אחת ואחד מכם שרוצה מתנה לעצמו.
לכל אחת ואחד מאתנו ללא קשר לעיסוק שלו ,יש לו לפעמים קונפליקטים ,לפעמים עם עצמו,
לפעמים עם בן הזוג ,משפחה ,ילדים והבוס .קונפליקט יכול להיות אפילו אי הבנה קטנה שלנו
היא מאוד חשובה .התוכנית נותנת את הכלים להבין שכל קונפליקט נובע מפער בערכים.
אם נשכיל להבין מה הערכים שהם בעצם ההתנהגות שמנחה אותנו בסיטואציה מסוימת רק
אז נוכל להבין על מה אנו מתווכחים ,מה עומד מאחורי הדברים והכי חשוב לקבל את עצמינו.
רק שאדם מקבל את עצמו ומבין אילו ערכים מנחים אותו נוא יכול לדעת על מה הקונפליקט,
האם שווה לו ומה הגבולות שלו.
מתנה נוספת מהקורס היא ההבנה העמוקה כי העבודה עם קלפי הערכים מאפשרת למעשה
כניסה לשרשרת לוגית מובנית של אימון על פי ערכים ,אשר הופך את הדברים למובנים,
ברורים ומדויקים .התוכנית נתנה לי ביטחון באמון הזוגי שלי ואפשרה לי להבין תהליכים
בצורה מסודרת הגיונית וטובה -בטוחה שאשתמש בה לעתים קרובות.
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תודה רבה על הזכות להשתתף בקורס נהנתי מכל רגע וממליצה ממש בחום!
גילי ולירו וינשטין ,שווק ואימון זוגי
------------------------חווית הלמידה הייתה מאתגרת וחדשנית :ערכים הם חלק מובנה מהעשייה היומיומית והחיים
האישיים .במסגרת התכנית ניתנה אפשרות אחרת לבחון את הנושא ולערוך דיאלוג עם
עמיתה מהקורס ,ולחדד את הערכים שמובילים אותי .קיבלתי בתכנית סקירה קצרה על
שיטות ניהול ואת הרציונל של ניהול והתנהלות ע"פ ערכים .קיבלתי כלים משמעותיים
באמצעות המודלים של :עיצוב עוגת הערכים ,תרשים העוגן והאתגר הערכי.
חוויה ייחודית עבורי הייתה ביצוע עוגת הערכים שלי.
הדבר המרכזי שאני לוקחת הוא עוגת הערכים ככלי למו"מ עם עצמי ועם תכנית העבודה
בארגון .רעיון לשיפור :במסגרת הזמן הנתונה ,לקצר את המצגות ולתרגל יותר במהלך
הסדנה.
בהחלט אמליץ לאחרים על התכנית.
שולי ברס ,אחות מקדמת בריאות
------------------------הערכים נתנו לי לחשוב עמוק ולהביע מה אני מרגישה  ,כשהשתמשתי בערכים בשפת האם
שלי (בערבית )  -נתן לי להביע בצורה עמוקה יותר לבחור המילים שיוצאות מהלב באמת ,
בלי להתבלבל ולזכור מילים  ,הכול היה זורם בחופשיות.
השתמשתי בערכים בשתי השפות עברית וערבית .
השימוש בערכים בשפה העברית אפשר לי לדבר על הרגשות שלי  ,מחשבות  ,אבל בצורה
קצרה בלי להוציא כל כך מילים  ,הייתי צריכה לחשוב כשאני מדברת כי יש מילים שאני
צריכה להגיד  ,וזה מה שחוסם בהבעת רגשותיי ,ומחשבותיי.
לעומת זאת ,השימוש בערכים בשפה הערבית נתן לי להרגיש חופשית  ,לדבר בזרימה
ולהביע יותר ויותר.
מנאר חביבאללה ,מורה תומכת ורכזת לתיכוניסטים לקויי ראייה ועיוורים במזרח י"ם
------------------------הקורס היה עבורי מעניין ומשמעותי ביותר .קיבלתי הרבה כלים בהצגת הרעיונות ,
האתגרים ,הקונפליקטים  -מכל אחד ואחד מכם ,משתתפות ,מנחים במיוחד מטלי היקרה.
המפגשים היו השאלה ששאלתי את עצמי בהתחלה :למה לי למה לנסות ולעבור את הקורס?
האמנתי תמיד שכל אחד והשקפת העולם שלו ולכל אחד דרך משלו  .אולם כשפגשתי את
המשתתפות ושמעתי את חוויותיהן ,סיפוריהן ,הדילמות שלהן -האמנתי שתמיד חייבים
בשפה העברית לא היוותה לי בעיה כיוון להשחיז את מחשבותינו ,רעיונותינו ורגשותינו,
כי רגש סיפורים וחוויות חוצה שוני בצבע ,בשפה ובאמונה .תמיד הרגשתי צמאה שלדעתי:
כדיי להיות יותר גמישה בחיים לעוד ועוד סדנאות קיבלתי כלים מיוחדים אשר מסייעים לי
וללמוד לפעמים לוותר
תהליכי שינוי ומקומה להתעקש ,להבין את האחר ,ולהמשיך לקדם ולעשות שינוי במיוחד
להבין שמרנות אל מול תהליכי שינוי אצלנו .לנו הנשים ישנו המרכזי בתהליכי השינוי.
.תפקיד מרכזי
כמובן חשוב לי לציין דברים ייחודיים עבורי בתוכנית :הערכים והקלפים ,מודל העוגן,
והצבעים במודל התלת צירי לערכים עשו לי סדר בראש ,ובהסתכלות על הדברים מזוויות
שונות .ממליצה בחום ותודה ענקית לכולם.
סאוסן אבו טועמה ,יועצת אקדמית-
רכזת שיווק ויצירת הזדמנויות לבני החברה הערבית
-------------------------
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ראשית אפתח בנימה אישית לגבי ערכים שאשמח שתקיימו דיון ומחשבה לשלב אותם
בקלפי הערכים .מחשבות עם עצמי ממש בקצרה:
ענווה – אנחנו חיים בתקופה מאוד תחרותית ובתקופה של התבלטות ,קרי תוכניות ריאליטי,
הרבה מוכנות לחשיפה ובלבד שייראו אותי" ,רואים אותי משמע אני קיימת"  .וסביב כל
הנראות העצמית הזו התפתח ערך שבתפיסת עולמי ההפך ממנו הוא ענווה .אומנם על פי
הכתובים ההפך מגאווה הוא ענווה ,אך הכניעה שאני רואה בענווה ,לא מגיעה ממקומות של
ביטול עצמי או דימוי עצמי נמוך ,ההפך הוא הנכון ,היכולת להכיל את דברי האחר ממקום של
ענווה והכרה בערך עצמי ,הוא העניין .היכולה להיכנע מתוך בחירה ושיקול דעת ,הוא העניין.
אין בדברי אלו מקום לדימוי עצמי נמוך חלילה משום שהרעיון בענווה כערך שאני חייה על
פיו בשנה האחרונה ,נובע מדימוי עצמי גבוה אבל לא רק את עצמי.
אני לומדת מכל אדם מכל ילד שאני פוגשת בחיים שלי ,יש לי שקט נפשי משום שאני לא
מנסה להוכיח משהו כל הזמן .אלא חיה את חיי בנחת.
מידתיות – ערך שגם לא מצאתי ברשימת הערכים הוא הכי קרוב לאיזון אך קצת שונה ממנו,
משום שאיזון זה סוג של שיווי משקל ,בכל אופן בקונוטציה הראשונית של המילה ,ואילו
במידתיות אני מתייחסת לנסיבות בהם מתוך בחירה אישית שלי ומתוך ערך המידתיות
האיזון יופר .ועל כן יותר נח לי עם הטרמינולוגיה הזו מאשר איזון.
זה לגבי הדיון המרתק עם עצמי במהלך תוכנית ההסמכה המשמעותי  ,ועל כך תודה!
באופן כללי ההתייחסות שלי לתוכנית נחלקה לשלושה :אני עם עצמי ,אני והתפקיד שלי
במשרד החינוך ,אני והתפקיד שלי כמאמנת אישית .בכל אחד מהמצבים היה לי מעניין
לבחון את מערכת הערכים שלי אל מול תפיסת התפקיד שלי ומטרות הארגון בו אני עובדת.
ידעתי כי ככל שדרכי תהיה יותר מדויקת עבורי ,היא תסייע לי בצמצום הפערים,
השיפוטיות ,והביקורת כלפי עצמי וכלפי תפיסת התפקיד שלי.
במשרד החינוך אני עובדת באגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה( ,מדריכים שהם מורי
מורים) ,האגף שלנו מטפל בכל הנוגע לפיתוח המקצועי של מדריכים.
וזה בהחלט גרם לי לחשוב לעומק ,על תפיסת התפקיד של המדריכים? כולם הם עובדי
הוראה ,שמדריכים בתוך מוסדות חינוך ומשפרים את דרכי ההוראה של המורים .כל אחד
עושה זאת בדרך שהיא נכונה לו יותר .מה מניע אותם? כיצד הם רוקמים את התקשורת
הנכונה להם במסגרת התפקיד שלהם? מהם העקרונות המוסריים שמתווים להם את
הדרך? אלה ועוד שאלות הביאו אותי לחשוב מחדש על כל נושא הפיתוח המקצועי של
המדריכים .כמובן ששיתפתי את מקבלי ההחלטות  ,ונחשוב על כך לעומק בנושא..
בתפקידי כמאמנת אישית למבוגרים ולילדים מאובחני ADD/ADHD
היה ברור לי לאחר מה שאני חוויתי ,תהליך דיוק הערכים שמלווים ומתווים את דרכי ,שאני
מעמיקה את נושא הערכים כחלק מתהליך אימוני הן בעולם המבוגרים והן בעולם הילדים.
אומנם יש לי מפגש שלם על ערכים אך בעקבות הקורס הרחבתי את המפגש ליותר
משני מפגשים משום שההפשטה בהגדרת הביטויים ההתנהגותיים כלומר ה MBI-סייעו
לי מאוד ביכולת לפשט את הנושא ולהתייחס אל נושא הערכים עבור המבוגרים ועבור
הילדים ,כדרך חיים.
מבחינתי זה ממש לא רק לדבר על ...אלא לתת כלים לעשות את...
אין לי ספק שמה שאפשר לי וחשף אותי לחשוב באופן הזה  ,הוא התוכנית שלכם
העוסקת כולה בערכים באופן אחר ,שונה ועמוק מאוד
אתי נידם ,מאמנת אישית מוסמכת להעצמה ומימוש פוטנציאל חשיבתי ורגשי
אימון ילדים ונוער מאובחני ADHD/ADD
מרכזת בכירה (ימי הדרכה) אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה משרד
החינוך
-------------------------
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התוכנית הייתה מאוד מיוחדת עבורי הן כמטפלת גוף נפש בשיטת אלבאום והן כמורה
בחינוך המיוחד .קיבלתי כלים משמעותיים בעבודה עם המטופלים שלי בקליניקה ובקבוצות
ועם בני הנוער בחטיבת הביניים בנושא ערכים.
קיבלתי כלי עבודה שמדייק עבורי ועבורם את עולם הערכים ממנו הם מונעים בחייהם
האישיים ויוצאים ממנו אל העולם הגדול.
הקלפים המאוירים ,מלבד זאת שהם מקסימים בעיניי ומושכים את העין ,מאפשרים
לתלמידים להתחבר לעולם הערכים שלא כל כך מוכר להם -דרך הדמיון ,דרך משחק.
משחק הוא הדרך הטבעית של ילדים להביע את עצמם .איורי הערכים ללא שם הערך,
מאפשרים לתלמידים משהו אחר ,הם יוצרים מעין מרחק מהערך שלעיתים מאיים ואינו מובן
להם  ,הם לומדים לספר את הסיפור הניבט להם מהאיורים ומתוך כך לומדים להבין יותר את
הערכים ולבחון מהם הערכים המדויקים להם בסיטואציות מסוימות ,מה מניע אותם ככוח
מקדם ומה מעכב אותם בתהליך.
תהליך הלמידה שלי לאורך התוכנית היה מרתק עבורי ומשמעותי .חוויתי הרבה דברים תוך
כדי תנועה ובעיקר אימצתי לעצמי משאב מצון לעבודה הטיפולית שלי.
אני מוצאת שהשימוש במונחים MBV, MBO, MBI :הוא כלי נהדר שמכוון אותי ואת
המטופל בדרך ברורה למקום של מודעות והתבוננות פנימה והחוצה ומוסיפה ערך מוסף
גדול מאוד לתהליך הטיפולי .
אני בהחלט ממליצה על התוכנית למטפלים ,מורים ,יועצים חינוכיים ולכל מי שחפץ בהעשרה
והעמקה פנימה .ממתינה לכם חוויה ייחודית!
שושי שביט ,מורה בחינוך המיוחד ומטפלת גוף נפש בשיטת אלבאום
------------------------אין לי ספק שהיה מעצים מאוד ,מעניין ונתן המון נקודות לחשיבה ,ההבנה שערך הוא דרך
להשגת צורך .שאנו צריכים להתנהל על פי ערכים .פתח את הראש ,החשיבה המעמיקה
בבחירת הערכים ,הערכים בהם אני מאמינה וללמוד להשתמש בהם.
הלימוד מהו ערך? משמעות הערך? שהערכים משפיעים על ההתנהגות בחיי היום יום ולא
רק בחיים המקצועיים .ערכים המעצבים את חוויות של חיינו.
בחירת המטרות שלי לעתיד בתחומים שונים בחיים ובהתאם לבחור ערכים שישרתו אותי.
יחד עם זו העמקנו במנהיגות ע"פ הערכים ,המנהיג כעוגן ערכי ,העוגן הערכי להעברת מסר
מכוון ערך וניהול אתגרים ערכיים ,מרחב העוגן שלי ומיקום במרחב ,תפוח הערכים האישי
שלי ועוד הרבה מעבר.
החשיבה המעמיקה על הבחירות שאנו עושים בחיים ,ההבנה העמוקה ,שיש לחשוב לפני
שפועלים .לבחור את מרחב הפעולה בהתאם לערכים ולעוגנים שהצבנו לעצמנו.
תודה ובהערכה רבה .אביגיל טירקל ,מנחה רגשית באמצעות תיאטרון בובות
-------------------------
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לקט משובים מהסמכת מכללת ילין לחינוך -מחזור שני 2020 -
"אכן היו מפגשים מוצלחים והמשובים ששמענו היו נהדרים" ,ד"ר טליה פלד מרכוס,
ראשת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות
"כשנרשמתי לקורס חשבתי על עוד הרפתקה; ״סוד הקלף המנצח" ,קורס הכולל בתוכו
הסמכה בינ״ל .עוד הרפתקה הייתה גם הייתה ואף עם סוויץ׳ בעלילה .אז היו הרבה סודות
...אז חיפשתי 💫והרבה קלפים וחיפשתי את אותו קלף מנצח
היו הרבה נושאים מעניינים ,הרבה דברים שידעתי ויישמתי בחיי אבל היו בעיקר אנשים
אז התחלתי לשיר ועם 🎸🎼 טובים באמצע הדרך בדיוק כמו בשיר ההוא של נעמי שמר
המילים באה המנגינה והנה הגיע הרגע שהכניס את התוכן (שלפחות אני חיכיתי לו) של
משמעות ודרך .בהתחלה זה נתפס כקלישאה ,נו טוב ערכים וניהול על״פ ערכים; כאילו
שראינו ושמענו כבר הכול והמילה ערך כבר מזמן התכבסה ,התייבשה במייבש נשכחה
באיזה בוידם והעלתה אבק  .ואז כמו בסרט טוב ,המוזיקה התחזקה והקלף נעור והערך
נצבע באדום ירוק וכחול והכל דומיננטי והכל אקטואלי והנה נרקמים להם מושגים על גבי
מושגים שהיריעה קצרה מלפרט מה ניתן לעשות עם ערכים וכמה הם מחדדים לנו את
החיים .אז כן החיים הם ערך הם אפילו ערך עליון אבל אם נצבע אותם בצבע הנכון  ...נמצא
...שם גם את הסוד .הסוד שלנו של כל אחד מאתנו
תודה לך אבישי לנדאו על פיתוח מבריק,
תודה לך ענת גרתי על כלים ,מודולים ושעורים לחיים ותודה רבה לך טלי מאמא על השקעה,
...על כריזמה שערבבה לנו את הקלפים ובאותו זמן גם סדרה לנו את החיים
"היה מדהים
קורס חובה למנהלים/חונכים/מאמנים והמרצים פשוט אלופים"
תודה טלי ענת ואבישי 🌸☘️ אתם מליגת על🏆ליאורה זעפרני ,

מנהלת אגף משאבי אנוש
"שאפו ענק על קורס איכותי ,מעורר השראה ומהנה .הקורס מעניק לי כלים לחיים האישיים
והמקצועיים כאחד .שלושת השיעורים האחרונים עם ענת ואבישי האלופים מהמרכז הארצי
לערכים הוסיפו לקורס הנפלא והמרתק שלך עומק ורבדים נוספים לניהול על פי ערכים .כל
הכבוד" ,דלית רבני ,בתהליכי הסמכה באימון
"אכן קורס מושלם עם מדריכים מקצועיים .למידה משולבת הנאה .ממליצה בחום!"
רונית בן משה ,INTERIOR DESIGNER AND PERSONAL COACHER ,מעצבת פנים

ומאמנת אישית
"טלי מנחה בחסד עליון והשילוב שלך עם אבישי וענת רק מעשיר ומעצים .תודה לכם על
הכול ".שרית שמש ,מורה

לקט משובים מהסמכת צוות ילדים ונוער בסיכון  -אגף א' משרד החינוך 2020 -
"כמנהלת מו"פ ומרכז הדרכה  ,ראיתי חשיבות רבה בפתיחת הסמכה בניהול על פי ערכים לעובדי
האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון .לשמחתי אף הצלחתי להשתתף בה בעצמי .ההסמכה נבנתה באופן
מיטבי ושילבה תוכן ,תהליך אישי וקבוצתי ורגעי השראה .כאנשי חינוך העוסקים בחינוך וטיפול
בילדים ובני נוער בסיכון  ,עלינו לנהוג על פי הערכים החשובים לנו ולצמצם את הפער בין ההצהרות
על.....להתנהלות בפועל  .רק בדרך זו נרכוש את אמון הילדים ונהיה ראויים לתואר "מחנכים".
הייחודיות של הסמכתכם אבישי וענת הייתה בשילוב המיטבי בין הקניית ידע ,התנסות חווייתית ומטה
קוגניציה .כל חברי הקבוצה הבינו היטב את משמעות הערכים בהם בחרו כחשובים ואת התרגום של
הערכים הללו לפשר ולהתנהגות .הכלים שנלמדו היו מעולים וישימים .כל אחד מחברי הקבוצה לקח
על עצמו להוביל שינוי במחלקתו באמצעות הכלים שנלמדו ובכך הושגה מטרת הפיתוח המקצועי.
ויותר מכל ראויים לציון מנחי ההסמכה אבישי וענת על הנחייה בתבונה  ,במקצוענות ובאהבת אדם.
יישר כוח .ממליצה בחום לכל ארגון ובטוחתני שנמשיך לעבוד אתכם בעוד זירות של האגף בשנים

הבאות " .".ההכשרה הייתה מצוינת ואתם אנשי מקצוע מצוינים" ,ענת יצחקי,
מנהלת מרכז הדרכה ארצי והמחלקה למחקר ופיתוח מקצועי
"הייתה לי הזכות להשתתף בקורס מאוד י.חודי עם אנשים מיוחדים .כל התכנים שהועברו על ידכם
היו בעני בעלי ערך מוסף לעבודתי כיום כמנהל ההשכלה בכלא אופק .רכשתי "כלי עבודה " כיצד
להוביל את הצוות שלי להשגיים ולמטרות הפדגוגיות כיום אני מבין שערכים יכולים להתנגש וצריך
למצוא את הדרך הנכונה בכל עת ועת לאן להוביל את הארגון .המצגות וחומרי הלמידה טובים מאוד
ונותנים עוגן והתמצאות בספרות .מאוד ממליץ להשאיר את הקבוצה בכל מידע ועניין שאתם רואים
לנכון לעדכן אותנו .מודה לכם על הזכות להיות שייך .תמשיכו בעבודת הקודש!!!

אילן דויטש

מנהל השכלה  -כלא אופק
"חייבת להגיד ,כמו במשוב בע"פ שנתתי ,ואף יותר מזה :פשוט אחד הקורסים היותר שווים,
משמעותיים ומועילים שחוויתי באמצעות הנחייתכם הייחודית והמאפשרת ,תוך מתן דוגמא אישית,

נתינה ואהבת התחום .אהבתי מאוד!!! ורד חכם ,מדריכת תוכניות ליבה-מחוז ת"א
אני רוצה להודות לכם על הקורס המרתק  ,הקורס מועבר בצורה שלווה ,שמחה ,מצחיקה ,חיובית
חווייתית מבלי לפגום במקצוענות ,בכמות המידע הרב שנמסר ,בתמיכה האישית בשיעורים וביניהם
עם גמישות רבה למשתתפים .הקורס היה מחולק לנושאים שהיה מותאמים לנו ,הגיוון והחלוקה בין
הנושאים היה כל חשוב בקורס  .ושילוב של התנסויות בעבודה בקבוצות קטנות תרם מאוד להבנה
.התנסות בכלים תרם לי באופן אישי וברמה מקצועית ,אני מרגישה שזה חיזק מאוד את היכולת שלי
פיתוח ניהול לפי הערכים בצוות העבודה המורכב והמאתגר  ,ובכלל בחיבור עמוק לעצמי ואת
התוצאות אני רואה גם בהתנהלות היומיומית וגם בהתקדמות בתחומים שונים בחיי .אני כל כך
שמחה שלקחת חלק בקורס " .תודה רבה על הקורס המרתק .היה לי הכבוד ללמוד מהמרצים
הטובים ביותר .אני מאמינה שאעשה בכל אלו שימוש הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית".

ד"ר ווביט מנגיסטו וורקו ,מפקחת ממונה על ילדים ונוער בסיכון
" היה לי הכבוד להכיר את כולכם-באמת הייתם אחלה קבוצה .תודה רבה על התמיכה ועל
היחס הנפלא .אני גאה בכם ....לעולם לא אשכח .למדתי והשכלתי המון ,במיוחד כשלומדים
מעתירי הידע ד"ר ענת גרתי ואבישי לנדאו.תודה ענקית לכם על איך שהעברתם את החומר
כל כך ברור ,מעניינת ומהממת .שמחתי מאוד להכיר אתכם".

עולה דיאב ,מורה ורכזת חינוך חברתי ,טמרה,
חטיב עביר ,מחנכת כיתת תל"ם /רכזת שח"ר ,טמרה

הייתה לי הזכות להשתתף בתוכנית ההסמכה הבינלאומית .אני מוכרח להודות שזוהי אחת
התוכניות הכי ערכיות שיצא לי להשתתף בהן .התוכנית העניקה לי כלים פרקטיים כיצד
להפוך את הערכים שלנו לפעולות מאוד פשוטות וישימות .החומר הועבר בצורה מאוד טובה
ומובנת .אני מבקש להודות לאבישי לנדאו ולד"ר ענת גרתי .שגאו מנגסטה,

מרצה ,מנחה ומאמן אישי

משובים ממוקדים של משתתפות סמינר ברצלונה אוקטובר 2018

בס"ד
בהמשך לחוויה המעצימה שהייתה בסמינר בברצלונה ,אני רוצה להתמקד על השיח ככלי
עוצמתי והשימוש בקלפים העצים את זה עוד יותר.
כל אחת מאיתנו מסתובבת בעולם עם סל של ערכים והתנהגויות שסיגלה לעצמה במהלך
חייה ,והנה מגיע אבישי ואיתו "משחק ערכים" ודורש באלגנטיות
פשוט לדבר על הערכים ,לסדר אותם לפי סדר חשיבות ,לנסות לשכנע את החברות למה
ערך כזה חשוב ולא אחר ,ובכלל המושג ערך ועסק ,ערכים בתוך הזוגיות .אילה נושאים
שלא דיברתי עליהם אולי אף פעם ,זאת הייתה טלטלה עבורי ,מצאתי את עצמי בוחנת כל
ערך וערך מהו עבורי ואיך הוא בא לידי ביטוי בתוך החיים שלי ,דבר שלא נתתי לזה את
הדעת בכזו עוצמה עד כה.
אני מודה שהיו לי ויש לי עוד הפתעות ובירורים לא פתורים עדיין ,לגבי מערכת הערכים שלי
,אבל הכי מעניין עבורי זה להמלל את הערך ,אוהו! זה פשוט מרתק ומאד עוצמתי,
אני שמה לב שגם בקליניקה הכלי הזה הוא עוצמתי  ,כשאני מבקשת לבחור  10ערכים
שמאפיינים אותך  ,המטופלת מסתכלת עלי מבלי לדעת מה לעשות  ,ומהמקום הזה מתחילה
עבודת הגילוי והחפירה.
אני כבר משתמשת עם המשחק בקליניקה  ,גם בצבעים ,יש מטופלת שבחרה ערכים אדומים
וירוקים  ,היא באה עקב דכדוך מתמשך  ,פתאום שמנו לב שכל הצד הכחול שלה כבוי ,ולא
בא לידי ביטוי בחיים שלה וזה הכניס אותה לתוך הדיכדוך הזה ,ואני מניחה שזאת רק
ההתחלה!!!!!
עבורי להיות  5ימים אינטנסיביים סביב הנושאים הללו ,כמובן שבשילוב הפעילויות
המעצימות של טלי היו חוויה מאד מעצימה זה היה להיות בתוך "תיבת נוח" ואני מרגישה
שהתובנות והמסרים ימשיכו לחלחל ,
אני כולי בהודיה גדולה על העבר ובתפילה אל העתיד!!!
תודה רבה מקרב לב על המקצועיות ,המקורית ,על הכבוד ההדדי ,ועל הדגם של שיתוף
פעולה שיצרתם והכל בנועם ובחן מיוחד!! muchas gracias.
חגית שטיינגרט
פסיכותרפיסתית הוליסטית ,מטפלת גוף נפש ,מומחית בפרחי באך בשילוב קלפים טיפוליים

תודה על שבוע מעצים מבחינתי לקחתי את מודל העוגן שזה מאוד משמעותי מאוד במקום
העבודה שלי ובעסק שלי אשמח לשמע יותר על האמון זה משהו שעדיין לא סגור.
ענת קסלר שמעוני

שמעון יקר ,אבישי יקר
תודה על סמינר משמעותי ,ביקורך שמעון לקראת סיום הסמינר תרם והוסיף עוד פאן וסכם
היטב את ארבעת הימים בהם עבדנו עם אבישי .אבישי על שחיה במים מאתגרים  ,בלי גלגל
הצלה  ,גמישות בהנחיה  ,סבלנות סבירה לכוח הנשי ששלט בסדנה  ,שניכם ביחד וכל אחד
לחוד הוסיף בדרכו  ,במקצועיות ויצירתיות מופלאה עם המשחק  ,הרעיונות והסיפורים
האישיים ( -שאם יורשה לי להמליץ להוריד את המינון הייתי רוצה לתרגל יותר ).
למרות ניסיוני בניהול ,למדתי על עצמי דברים חדשים ,נהניתי וחלק כבר מיישמת בחיי
המקצועיים ,
אכן השילוב בין מה שאתם העברתם ומה שטלי העבירה היה רוב הזמן מסונכרן  ,השלים
אחד את השני הורגשה ההערכה ההדדית תוך מתן מרחב פעולה ,כבוד ופרגון אחד לשני
מה שהפך את החוויה למקרבת ברורה יותר ומלמדת.
תודה ואין ספק שעוד נשוב וניפגש  ,בהצלחה לכם עם הספרים ,המשחקים ,החכמה ההומור
והידע שאתם חולקים מקנים ומעבירים .בצורה מעניינת ומשחקית .תודה רבה
אירית חבקין ,מנחה מדריכה ומטפלת בציור אינטואיטיבי

שלום אבישי,
ברצלונה הייתה עבורי חוויה עוצמתית ,יציאה מהשיגרה ,התמקדות בעיקר בעצמי וחיטוט
פנימי שהוביל לצמיחה והעצמה.
נשוא הערכים היה תמיד קרוב לליבי ,יותר באופן אינטואיטיבי פחות מעמיק ומושכל.
אבישי ,הובלת תהליך חשוב להתייחסות והבנה שערכים הינם משאב זמין ,שמלווה אותנו
כל החיים ,כל הזמן  ,כל רגע.
דרשת מאתנו להתעמק בבחירת ערכים החשובים לי ,סידור לפי חשיבות וכתיבה של כל
חלק מהתהליך.
אוני כותבת דרישה ,כי לא תמיד היה קל ,להיות כנה עם עצמי ,לא לוותר ,לבחור ולהחליט.
באותה נשימה לדעת שהכול גמיש וניתן לשינוי.
השיח עם קבוצת הנשים הנהדרת ,ההתלבטויות המשותפות ,אי ההסכמות וההסכמות גרמו
לתהליך להיות חזק ומשמעותי יותר עבורי.
למדתי ממך שיש חשיבות להצפה של הנושא לא לתת לו לשקוע .אוקיי אז קיבלתי הכשרה
בנושא ערכים.....
היום במפגש אישי שיש לי עם נער מתבגר ,אעבוד עם הקלפים.
בהכשרה כזו ,דוגמאות מהחיים האישים ,המשפחתיים והמקצועיים חשובים מאוד ,אולם לי
היה צורך להתנסות יותר ולקבל מגוון רב יותר של תרגילים וגם העמקה ברקע התיאורטי.
קיבלתי המון ואשמח להעמיק את הבנתי בתחום .תודה שרי פז

בס"ד
סיכום של עיקרי הדברים שאמרתי במפגש הסיום של הקורס לגבי מה שלקחתי ממנו:
אני הבנתי שהמודל מכניס גמישות למערכת הערכים שלנו .וזה מופיע בכמה מישורים
במהלך הקורס;
א .ההתנסות שלנו בקבוצה במיזוג הערכים היתה חשובה מאד ,כי מגדילה את היכולת
שלנו להתגמש ולצרף יחד ערכים לכדי ערך אחד משותף!!
ב .ההתנסות בהרחבת הערך גם היא חשובה .זה לא רק בהסתכלות שלי ,אלא יש
משמעויות רבות לערך - .מה שמאפשר את המיזוג הנ"ל.
ג .אפשר לשנות ערכים .במשחק אנחנו מחליפים את מקום הערכים מה שאומר שאנו
מורידים או מעלים את חשיבותם בעקבות השפעה ,שכנוע ועוד.
ד .היכולת להסתכל על מה שרצוי לעומת המצוי כבר מאפשר לנו לפתוח את עצמנו לדברים
חדשים שכרגע לא קיימים בחיינו.
ה .ניתן לשנות ערכים בהתאם למטרות שלנו - .אם חסר לנו ערך מסוןים אנחנו יכולים
להוסיף אותו( .וכמובן שגם המטרות משתנות בהתאם לערכים).
(בנוסף התרשמתי מגבולות הערך .ואמרתי שאחקור את התנועה על הרצף כי חשוב לי
המעבר ממוטיבציה שלילית לחיובית)
תודה רבה לכם על מידע חשוב כל כך שמאפשר גמישות במערכות משפחתיות ובארגונים,
ופותח בפני כר נרחב לעבודה .בהוקרה ,אסתר אדלר

אבישי ושמעון תודה
בעבר נגעתי במסגרת ה  N.L.P.בנושא ה "ערכים" ,אולם משהו אחר נגע בי בסדנא הזאת.
המשמעות של העוגן והעמדת הערך במקום הנכון במרחב לאחר פירוק הערך לשלושת
הצבעים לפי האחוזים האישיים
מהווה את המקום המדויק בו אנו נמצאים = אבני הדרך ליראות אמת .בנוסף לכך חווית
העצמי בצורה צפופה כמראה אמיתית של חוויה אישית בתוך קבוצה מדהימה ביופיה בכל
התחומים,
האישיות והרגישות ושימת הלב האישית שלך איפשרו לי לעשות מודלינג על עצמי ,והדברים
עוד מהדהדים.
ייתכן ובמסגרת אחרת הדברים היו שקופים פחות ועל כך אני מודה.
כמו כן פרופ' שמעון דולן שריתק את כולנו וטלי המדהימה שכמובן בלעדיה הדברים היו
ניראים אחרת.
עברתי חוויה משמעותית שתוצאותיה לא יאחרו לבוא.
את ההנחיה הראשונה בעזרת הקלפים העברתי היום בהנחיה פרטנית וזאת היתה חוויה
מוצלחת מאוד.
תודה רבה על הכל .ועוד ניפגש .אריקה טימור

לכב' אבישי-
החוויה בהחלט לא נשכחת .בעיקר בשל היותה משמעותית .הרעיון של קורס הקלף בשילוב
הכשרה של ניהול ואימון על פי ערכים היה מנצח .התיאום הסנכרון בינך לבין טלי היה נפלא
והשאיר חותם.
אין ספק שבהכשרה של מנהיגות לערכים היה ערך מוסף שפתח ערוצי הסתכלות על החיים,
על העצמי ועל הסביבה .ומי מאתנו שישכיל לעשות בהם שימוש ייצא מורווח.
תוהה אני בעקבות הסדנא עד כמה ניתן לקחת רחוק את הקלפים ואיזה שימוש ניתן לעשות
איתם בחיים .אחרי הכול נפתח אשנב מדהים לראייה מלמעלה על חיינו.
וכמו שאמרתי בסיכום -כעת אני מוכנה להתחיל את הכול מהתחלה ,התובנות תהיינה נוספות
ובטוח שתהיה חקירה חדשה .תודה רבה! שרה פריאל

החקירה סביב הערכים ,ובתוכם הפירוק למשמעות ולהתנהלות.
בשיח עולות נקודות מבט וראיה שונות של המשמעות וההתנהלות אל מול הערך .טלי מאמא

קורס הסמכה ניהול ,אימון וחינוך עפ"י ערכים בברצלונה היה קורס דינמי ומקיף ,שהראה לנו
כי ערכים נמצאים בבסיס של כל מקום בחיינו וכיצד הם מנחים אותנו ,בין אם אנו מודעים לכך
ובין אם לאו.
אחד היתרונות של הקורס הוא שגיליתי עד כמה מודעות לערכים המצויים בבסיס אמונותי
יכולה לאפשר לי לחיות באינטגריטי ,הן בכך שמה שאני מאמינה בו ישתקף באופן בו אני
פועלת בכל תחומי חיי והן באפשרות לעצב את חיי כך שיתאימו יותר לערכים בהם אני
מאמינה.
 2דברים נראו לי שימושיים ביותר ,הן לחיי הפרטיים והן כחווית למידה שברצוני להעביר
לאחרים:
 .1סיעורי מוחות :בין אם בזוג או בקבוצה גדולה יותר ,החלק בו השווינו את
סולמות הערכים שלנו היה המקום בו חשתי מאותגרת ,בו הערכים בהם בחרתי
וההיררכיה הפנימית שלהם עמדו לביקורת.
התהליך הזה ,למרות שנעשה באוירה ידידותית ,הכריח אותי לצאת מתבניות
אוטומטיות ולהביט בבחירות שלי בעיניים ביקורתיות .הצורך להגן על בחירותי
גרם לי לבחון את הסיבות והמניעים לבחירות הללו ,מה שהביא לאחת משתי
תוצאות :או שהתחזקתי בדעתי וקיבלתי תימוכין ,או שהבנתי שטעיתי במתן
חשיבות לערך מסוים ושיניתי את דעתי .בשני המקרים היה כאן תהליך למידה
שלא היה מתרחש לוא הבחינה היתה מתקיימת רק בראשי.
 .2משל העוגן :רבות מחברותי בחרו גם הן בדוגמא הזו ,משום שהוא ממחיש
בצורה מאד קונקרטית את האפליקציות/היישום של ערכים בחיינו.

כשפרטנו כל ערך לייצוגים המעשיים שלו בקונטקסט הרלבנטי ,ניתן היה להבין
את הערך באופן עמוק יותר מחד ואינטואיטיבי יותר מאידך ("דרך הגוף").
זה מה שמבחין בין חלום או אוטופיה לבין מציאות :הצורך לתרגם כל ערך לשורת
משימות ביצועיות איפשר לזהות במהירות עד כמה אנו קרובים למצב הרצוי שלנו
על הציר של כל ערך.
אני שמחה מאד על השתתפותי בקורס ,אני מרגישה שנתרמתי ממנו ואתרם אף
יותר עם הזמן ,הן ברמה האישית והן בארגז הכלים שמלווה אותי במפגשים עם
לקוחותי.
גם הצפיה באבישי לנדאו ובשמעון דולן 2 ,אנשים שנושמים ובעיקר חיים ערכים,
שמלאים תשוקה ותחושת שליחות לנושא ,עוררה בי השראה רבה.
אני מודה לכם מאד ,מירי קורנהאוזר ,ברצלונה

שמחתי לעבור את ההסמכה בפעם השנייה .נעים לפגוש תוכן מוכר ולהתבונן בו ממקום
.חדש
ההסמכה הראשונה הייתה עבורי מהירה מאוד וראשונית ויצאתי ממנה עם רצון להעמיק את
.הידע וההתנסות שלי בכלים עצמם ועולם הערכים בכלל .מקצועית ואישית
ההסמכה השנייה וגם התהליך שעברנו יחד ,אפשרו לי להתבונן יותר לעומק בערכים בחיי
.ולחשוב גם על היישום מבחינה מקצועית
:אנסה לסכם את המשוב שלי דרך מס' נקודות מרכזיות
תדירות המפגשים וקישור לעולם תוכן נוסף



משהו באינטנסיביות היום יומית של הסמינר בברצלונה והשילוב עם עולם תוכן נוסף
(,במקרה הזה של טלי) היה נכון .האינטנסיביות יצרה מיקוד שמיד נקשר לתוכן ולתהליכים
שהובילה טלי ותורגם להיבט יישומי .לדוגמה :עברנו תהליך של כתיבת חזון והתבוננו
.האם/כיצד הערכים באים בו לידי ביטוי
ללא כל קשר אני חושבת שניתן לשקול פורמט של "מרתון" הכשרה גם בארץ  -סיטואציה
.שבה אנשים מתפנים ממרוץ החיים לטובת למידה והעמקה בתוכן ובתהליך
הרכב הקבוצה



הקבוצה בברצלונה הייתה בעלת מכנה משותף( ,נשים שהגיעו במטרה לעצב את
העסק/סדנה האישית שלהן בתחומי ההעצמה האישית) ויחד עם זאת מגוונת (,תחומי עיסוק,
גיל ,ניסיון ועוד) .אופי הקבוצה איפשר מיקוד ועבודה אינטנסיבית יותר .נראה שהיה קל לך
.יותר להתאים את סגנון ההוראה לקבוצה
בהכשרה בת"א היה צורך להתייחס להיבטים רחבים ומגוונים  .פעמים רבות היה צורך
להסביר את הדברים מנקודות מבט שונות  .הרגשתי שהמאמנים שבחבורה דחפו לשימוש
יישומי בכלים בתהליכי אימון בעוד האנשים שהגיעו מרקע אחר היו עסוקים בהבנה של
.המודלים עצמם
.יחד עם זאת התעשרתי מאוד מהמפגש עם אנשים מתחומי עיסוק שונים משלי
מיקוד הלמידה והרחבת זמן ההתנסות האישית



בשתי ההכשרות היה מקום לדעתי לצמצם את הזמן שהוגדש לסיפור הרקע של המודלים
.והדוגמאות האישיות לטובת העברה ממוקדת של התיאוריה ומתן יותר זמן להתנסות

חשוב לשתף בהתנסות האישית ,בסיפור שמאחורי הכלים ובהתפתחויות בתחום וניתן
להקדיש לכך זמן מוגדר .לעיתים הרצון להעשיר ולייצר עניין דרך סיפורים אישיים גורם
.לסטייה מהנושא ומתארך יתר על המידה
.הזמן שניתן לעיבוד ושיח בזוגות ,בקבוצות קטנות ובמליאה משמעותי מאוד
חשוב לאפשר זמן למשחק והתנסות .בברצלונה התאפשר יותר זמן למשחק וזה היה מצויין.
.כמו כן במהלך המשחק הכנסת שינוי בחוקים שיצר עניין וקצב
גם בת"א וגם בברצלונה מלאנו שאלונים אישיים לפני פתיחת ההסמכה ולא כל כך הייתה
.התייחסות לתוצאות ברמה הקבוצתית
יישום אישי



הבקשה להציג את את הדבר העוצמתי ביותר שלקחתי מההסמכה ואקח אותו בשמחה לחיי
.המקצועיים הייתה תוספת מבורכת
לפי החומרים ששלחת אני מבינה שאכן הרחבתם את החלק הזה בהסמכה .הוא חשוב על
.מנת לסייע לאנשים לעשות את הגשר בין התאוריה למעשה ולהעשיר האחד את השני
עבורי זו הייתה הזדמנות לייצר מיני תהליך/פעילות של למידה משמעותית דרך חוויה .תרגום
.של התאוריה הלכה למעשה .טלי ענתבי-אולשטיין

