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אבישי שלום ,הסדנה התקיימה באווירה נעימה וחמימה וחשוב מכך הנושא הנלמד הועבר
בצורה מקצועית ובהירה .ישנה חשיבות רבה לסימולציות שהמחישו את השימוש בערכה.
אין לי ספק שרכשתי עוד כלי לארסנל הכלים בהם אני משתמשת בעבודתי .אשמח להמשיך
ולהעמיק בנושא .תודה על החומרים שהעברת אליי במייל ,ברצוני להודות על האירוח
המקסים והמושקע (מהסנדביצ'ים הטעימים ,העוגיות הביתיות והמרק המיוחד שהכינה
אשתך) הילה

קיבלתי את המייל שלך אתמול וכבר בערב שיחקתי עם ילדיי .הופתעתי מהרצון שלהם
להמשיך ולשחק ובכל שלב אתגרתי אותם בעוד שאלה /חשיבות של ערך סביב המשפחה,
בסיס הערכים האישיים שלהם .זה הזמן להודות לך על הדרכה יוצאת דופן ,מרתקת שאין לי
ספק שאשתמש בה בתפקידיי כמדריכה פדגוגית וכמנהלת מחלקת החינוך  ...ליבנת

שלום אבישי ,ראשית מודה על ההזדמנות להשתתף בסדנה .נושא חשוב ביותר  .שמחה
שנחשפתי לזה .האירוח היה מושלם .היחס לכל משתתף ,המוכנות לענות לכל שאלה.
אשמח לשמוע על הכשרות נוספות בעתיד .תודה רבה עידית

הסדנא הועברה בצורה מקצועית ונעימה .ההעברה שלך הייתה מעניינת ,ברורה ומעוררת
מחשבה .המצגת הייתה מעולה והסרטונים ממש מוסיפים לאווירה ולהעברת החומר.
האווירה והאירוח היו נפלאים וטעימים .נהניתי מכל רגע .הזמן חלף במהירות ,הכרתי נשים
חדשות ומעניינות  .לסיכום ,מומלץ מאוד ומעורר למחשבה ורצון לעשיה ועבודה עם החומר
וציפייה להעביר אותו הלאה .תודה רבה .ורד

בוקר טוב אבישי ,המפגש היה מעניין עבורי .אין כמו סדנת ערכים כדי לקדם את המטרה שלי
.לי היה מפגש מושלם ,וגם כדי שנרכוש כלים חדשים ,אשמח לבוא לעוד מפגשים בעתיד
ואמליץ על הסדנה .אלהאם
הי אבישי ,האימון בעזרת ערכים הוא רעיון מענין ,מפורט ומעשי מאד שמחתי ללמוד אותו
במפגש ההסכמה .באופיי אני מעדיף ללמוד פחות חומר ויותר להתנסות ,אז חלק ממפגש
ההסמכה היה לי עמוס מדי אבל אני בטוח שישנם אחרים שרוצים לקבל יותר וללכת הביתה
להשלים את הלמידה בעצמם .דודי

הי אבישי ,רוצה להודות לך על סדנה מעניינת וחווייתית בנושא ערכים .התחברתי מאוד
לשיטת הלימוד למודל שהצגת ולאופן העבודה אתו אשר יכול להתאים למגוון מתאמנים כל
אחד וסגנונו הוא .הקלפים מקסימים והמשחק איתם היווה נדבך נוסף להפנמת החומר
והטמעתו .מחכה כבר להשתמש בכל הידע בתהליכים עם המתאמנים שלי😊 צילה

לסדנת "המשחוק" הגעתי כשנה לאחר שלמדתי בזום את אימון עפ"י ערכים .התלבטתי ביני
לביני ,האם זה מיותר ,הרי את 'הרציונל' ,הבינותי זה לא מכבר ,ולכן ,שמחתי להתבדות.
הסדנה ,שהייתה מתוכננת בקפידה לפרטי פרטים תוך משחק ושיח ,הצליחה לאתגר אפילו
את עולם הערכים שלי (כוותיקה בתחום)  ,עוררה את הילד הנצחי שמשחק מוציא מאיתנו,
ויצרה קרקע פורייה להתבוננות ,מחשבה ורגש .אני שמחה על התובנות אותן אוסיף לארגז
הכלים שלי כמשתתפת וכמאמנת .ולך אבישי תודה רבה על הדאגה והאכפתיות לקטן כגדול,
על האירוח הסופר מושקע ,ועל עיצוב ויצירת החוויה בכללותה .ורד

