אימון על פי ערכים

®

על ההסמכה הבינלאומית הייחודית  -זום :אימון על פי ערכים תמצית
מסמך זה איננו בא במקום מסמך סילבוס ההסמכה ואנו ממליצים לקרוא גם אותו בעיון

מתי מתחילים?
 10אוגוסט מפגש ראשון (מפגש שני 17 :אוגוסט)

מהן השעות?
מחזור בוקר11.00-13.30 :
מחזור ערב17.00-19.30 :

מה הקיף ההסמכה?
 5שעות לימוד  -שני מפגשי זום :כל מפגש בן שעתיים וחצי

למי מיועדת ההסמכה?
מורות ,יועצות חינוכיות ,גננות מטפלות ,מאמנות ,מדריכות הורים ,מגשרות

מהם דרישות הסף ממני כמשתתף?
חדר שקט ללא הפרעות ,מחשב (לא דרך סמארטפון) ,מצלמה תקינה ומופעלת.
הגעה כמה דקות לפני ההתחלה ותכנון עזיבה לא לפני סיום המפגש.
והכי חשוב :מעורבות פעילה בקבוצה ועבודה לפי הנחיות המנחה.

מה עלות ההסמכה
 ₪ 750למשתתף

צ'ופרים למשתתפות
למשתתפות יוענק במתנה שי כפול:
כלי מקצועי  -חווייתי" :מה שחשוב...משחק ערכים"
(בשווי  ₪ 159בחנויות) +
ספר העיון" :מה שחשוב...באימון  /אימון על פי ערכים"
(בשווי  ₪ 84בחנויות),
סה"כ שווי השי הכפול ₪ 243 :בחנויות הספרים
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וכמו כן גם:
-

חוברת ההסמכה בה נעבוד במהלכה ואשר תשרת אתכן גם בהמשך,
שתי מצגות ערכים נרחבות ובהן חומרי הלמידה המורחבים בתצורת pdf.
תעודת הסמכה בינלאומית (עברית/אנגלית).

כיצד ניתן לשלם?
תשלום ב-ביט או במקביליו  /תשלום בהעברה בנקאית
תשלום בכרטיס אשראי (אפשרי  2-3תשלומים ללא ריבית).

כיצד אקבל חשבונית מס וקבלה?
מייד עם ביצוע התשלום תופק עבורך חשבונית מס וקבלה כחשבונית ירוקה אשר
תישלח אליך למייל.

תכל'ס  -למה לי?
 .1תפיסה ,מתודולוגיה וארגז כלים שיאפשרו הבנה ליווי ופיתוח מנהיגות הורית ערכית.
 .2מודל אשר ישמש אותי בעבודתי ככלי משלים.
 .3אוכל להיתרם מכך גם בחיי האישיים ,הזוגיים ,ההוריים והמשפחתיים.
 .4הנוחיות לקבל כל אלו בשני מפגשים "מהכורסא בבית".
 .5תעודת הכשרה בינלאומית ( ICFאנגלית-עברית).
 .6הכלי המקצועי-חווייתי" :מה שחשוב...משחק ערכים" ( ₪ 159בחנויות)
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 .7ספר העיון" :מה שחשוב...באימון  /אימון על פי ערכים" ( ₪ 84בחנויות)
 .8חוברת ההסמכה תישלח אליכם במייל והיא תשרת אתכם במהלך ההדפסה וגם
אחריה ככלי עזר חשוב.
 .9שתי מצגות  pdf.אשר תישלחנה במהלך ההסמכה ובסיומה.
 .10מחירים מיוחדים כיום ובעתיד לסדרת מוצרי "מה שחשוב" ...עבורכם ועבור היקרים
לכם (נא ראו מסמך נפרד).
 .11הצטרפות לקהילה בינלאומית המונה כיום כ 7,000-אנשי מקצוע אשר עברו הסמכות
והכשרות בעולם הערכים.

מיהם המנחים?
אבישי לנדאו  -מנחה
מייסד ומנהל המרכז הישראלי לערכים ,יועץ ארגוני בכיר ,משחקולוג ומאמן ( .)MAשותף
למהדורו ת בעברית של ספרי עיון והדרכה" .הרוח החייה" סביב פיתוח "מה שחשוב...משחק
ערכים" (כיום נמצא ב 45-מדינות ב 18-שפות) .בוגר תוכנית ההסמכה הבינלאומית
היוקרתית בחו"ל של פרופ' דולן" :מנהיגות ,ניהול ואימון על פי ערכים ומנחה בכיר בהסמכות
אלו .שותף למהדורות ספרי העיון וההדרה בעולם הערכים לפרופ' דולן ולד"ר גרתי ,שותף
לפיתוח בינלאומי של ערכה לאבחון וניהול לחץ ושחיקה וערכה לבנייה ושימון אמון.
(סמנכ"ל למשאבי אנוש ו"שופט-צד" בבית הדין לעבודה בעבר).

טלי מאמא – מנחה
מנחה מטעם המרכז הישראלי לערכים הסמכה ייחודית בת  5שעות אקדמיות בינלאומית
מנחה אימון על פי ערכים" .מומחית בקלפי מה שחשוב… משחק ערכים”- ICF.בשיתוף
בכירה ומאמנת בשילוב קלפים .מכשירה ומלמדת מאמנים ומורים לגלות וללמוד את מיטב
הידע היצירתי שקיים בהם כאנשים ובעלי מקצוע .בעלת תואר שני בחינוך ואומנויות ,מובילה
במשרד החינוך את תכנית מפתח הלב ,ומנהלת את ההתמקצעות של רכזי חינוך חברתי
ערכי .מנחה ומרצה ב -פסג”ה למורים וגננות ,ובמכללת דוד ילין לחינוך .מפתחת את תכנית
ההכשרה “סוד הקלף המנצח” .מומחית בהכשרת אנשי מקצועות הטיפול והאימון ,הוראה
וחינוך בקלפים השלכתיים של מיטב היוצרים.
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