הסמכה בינלאומית היברידית ICF -
משחוק ערכים  /גמיפיקיישן
באמצעות

מה שחשוב...משחק ערכים
מפגשי זום במשולב עם עבודה פרונטאלית של זוגות בכל חדר /חלון

תמצית
עולם הערכים מרכזי בחיינו ויחד עם זאת נותר לא אחת ברמה של" :חשוב אבל נראה קצת
מופשט ולא מעשי ...אין בית ספר לאימון או כל מקצוע טיפולי ,הנחייתי ,ייעוצי שלא מלמד
ערכים אבל אני פוגש אותם די מבולבלים בהסמכות הבילאומיות שלנו .

אז תכל'ס מה הייחודיות ,התוצרים ולמי זה מיועד
 .1ערכים אינם די.נ.אי ) .(DNAערכים נובעים מבחירה של כל אחד מאיתנו ואותם אנו
מאמצים מבחירה שלנו כיוון שהם טובים עבורנו (גם המאפיה מאמצת לעצמה ערכים הטובים
עבורה) .תשתית הערכים שלנו נשאר אבל חלים שינויים בצמתי החיים השונים שלנו ובוודאי
כאשר אנו ניצבים בפני מטרה חשובה ומגייסים את "ערכי המטרה" אשר יסייעו לנו להשיגה.
 .2סיווגנו את עולם הערכים לשלושה צירים מרכזיים :הציר הכלכלי/מעשי ,הציר
האתי/חברתי והציר הרגשי/התפתחותי  ,כפועל יוצא ממחקר ב 14-מדינות .במרחק של 15
שנה ויותר ואחרי התנסויות בכל העולם ו 5,000-אנשי מקצוע שהתנסו בהסמכה ומדווחים
על התוצאות -אנו יכולים לומר בוודאות כי היכולת לתפקד באופן מיטבי מחייבת נוכחות של
שלושת צירי הערכים בחיינו .ולכן הייחודיות הינה בתהליך בו נעבוד עם הערכים שנבחר
והיחסיות של שלושת צירי הערכים -סוג של ריקוד מתמשך אשר ילטש את היהלום עוד ועוד.
 .3פירוק ערך למשמעותו (לדוגמא :למה מתכוונים כאשר אומרים דימוי עצמי) ולהתנהלות
יום יומית (לדוגמא :איך יבוא לידי ביטוי שיפור בדימוי העצי שלי :כלפי עצמי וכלפי אחרים ושל
אחרים כלפיי).

התוצרים איתם נצא
 .1לימוד ותרגול המודל התלת-צירי
 .2תרגול מרחב האפשרויות של משחק הערכים :ערכים אישיים ומטרה אישית ,ערכים
מקצועיים ומטרה מקצועית ,משחק לזוגיות ,להורות ולמשפחה ,ערכים ארגוניים (מצב מצוי
מול מצב רצוי) ,עבודה עם עברית מנוקדת ושפות המשחק האחרות ,עבודה עם איורי
המשחק ,עבודה עם קלף האמון –"מגה ערך" במודל ועבודה עם הקלפים הריקים.

למי זה מיועד
מאמנים-מחנכים-מנחים-מטפלים-יועצים-מדריכי הורים -אנשי משאבי אנוש
לעבודה בעולמות :האימון ,מורים ,יועצים חינוכיים ורכזים חברתיים ,גני ילדים ,טיפול ,הנחיית
קבוצות ,הדרכת הורים ,עבודה בתוך ארגונים ,חדרי מורים
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על המרכז וההסמכה
המרכז הישראלי לערכים בשיתוף פדרציית האימון והחינוך הבינלאומית
) ICF (International Coaching Federationביחד עם חברת הייעוץ הקנדית הבינלאומית
 Gestion M.D.S. Management Inc.בראשות נשיא החברה ,פרופ' שמעון דולן .
אנחנו פותחים לראשונה אחרי חג הפסח בתאריך  27באפריל
התמחות במשחק הערכים שלנו המבוסס על מחקר ב 14-מדינות
הסמכה בינלאומית ייחודית בזום בנושא :משחוק ערכים (גמיפיקיישן) במהלכה יישבו שני
משתתפים בכל חדר ויתנסו באופן מוחשי (כמו במפגש פרונטאלי) במרחב האפשרויות של
"מה שחשוב...משחק ערכים" (כיום ב 45-מדינות ב 19-שפות)
ההסמכה מיועדת :מאמנים ,גננות ,מורים ,יועצים חינוכיים ,רכזים חברתיים ,מטפלים,
מנחים ,יועצים ,מדריכי הורים ,צוותי משאבי אנוש וגם הורים שמעוניינים להכיר לעומק את
)(www.values-center.co.il/certification
רזי המשחק
מה שחשוב...משחק ערכים (איורים ,עברית מנוקדת ,אנגלית ,ערבית ,רוסית ,אמהרית) -
.מתנה למשתתפים ( 159ש"ח בחנויות)
שני אנשי מקצוע אשר יחלקו חדר  -יוכלו לחלוק את התשלום אשר יחושב לפי חלון הזום.
תעודות ההסמכה יינתנו לשני המשתתפים בכל חלון .ההסמכה הינה בשיתוף פדרציית ,
ותעודות הסמכה (עברית/אנגלית) -זו ההמלצה שלנו  ICFהאימון והחינוך הבינלאומית
(ובהעדר אפשרות לצרף איש מקצוע -ניתן לצרף מבוגר אחר.
שותפי להסמכה הינו שגאו מנגסטה ,יזם חברתי,מאמן אישי ומרצה ומנחה וגורו בקהילה
)(www.values-center.co.il/team/
האתיופית הצעירה בישראל.
"מה שחשוב...משחק ערכים" שלנו נמצא ב 45-מדינות ב 19-שפות,
עד כה עברו  5,000אנשי מקצוע בעולם ובישראל את ההסמכות הבינלאומיות שלנו בעולם
ערכים.
נא עיינו :סילבוס תוכנית ההסמכה
נא עיינו :ויקיפדיה :ניהול על פי ערכים
נא צפו :סרטוני יוטיוב בערוץ המרכז הישראלי לערכים

)(www.values-center.co.il/certification

https://www.youtube.com/watch?v=XnqtYSVI3g4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BMGKaalFHm8
https://www.youtube.com/watch?v=trokWnUr5bM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=blZBGG6BNiY
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עלות ההסמכה למשתתף הראשון₪ 700 ------------------------------------------------------- :
אפשרות לשלם בביט ,בהעברה בנקאית
אפשרי בכרטיס אשראי ב 3 -תשלומים שווים ללא ריבית ₪ 233.33 :כל תשלום
₪ 350
עלות אמיתית לכל משתתף מתוך שני אנשי המקצוע בחלון:
שי למשתתף :מה שחשוב...משחק ערכים
עלותו לרוכשים בחנויות₪ 159 :
עלות ההסמכה לאלו שיש ברשותם את המשחק במארז המתכת ₪ 600 ----------------------
במקרה זה עלות אמיתית לכל משתתף מתוך שני אנשי המקצוע בחלון₪ 300 :
העלות הינה לחלון זום אותו יכולים לחלוק שני אנשי מקצוע.
במידה והמשתתף השני ירצה לרכוש את מה שחשוב...משחק ערכים-
יוכל לרכוש בעלות של ( ₪ 100במקום  ₪ 159בחנויות).
במידה וייעשה זאת במועד ההרשמה -לא יחויב בדמי משלוח והמשחק יצורף למשחק של
המשתתף בהסמכה.
במידה והמשתתף השני ירצה לרכוש את ספר העיון :אימון על פי ערכים
יוכל לרכוש בעלות של ( ₪ 50במקום  ₪ 84בחנויות) .
במידה וייעשה זאת במועד ההרשמה -לא יחויב בדמי משלוח והספר יצורף למשחק של
המשתתף בהסמכה.
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