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תוכנית הכשרה בינלאומית פרונטאלית משולבת
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תעודת ההכשרה הבסיסית הינה על  5שעות אקדמיות

הכשרת אימון על פי ערכים
Coaching By Values
 7הצעדים עפ"י ספר העיון

ו-הכשרת משחוק ערכים
Gamification
מה שחשוב...משחק ערכים
אבישי לנדאו ,מפתח המשחק ומנהל המרכז
מארח ומנחה בסלון ביתו ב-נס ציונה
יום שישי 24 ,יוני  ,2022בשעות09.00-14.00 :
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תכל'ס  -למה לי?
.1תפיסה ,מתודולוגיה וארגז כלים מאוד שימושיים.
.2המודל התלת-צירי לערכים ישמש אותי בעבודתי הייעוצית ככלי משלים.
.3מודל אימון על פי ערכים ומשחק הערכים ישמשו עבורי תוספת משמעותית
לעבודה המקצועית.
.4אוכל להיתרם מכך גם בחיי האישיים ,הזוגיים ,ההוריים והמשפחתיים.
.5תעודת הסמכה בינלאומית (אנגלית-עברית) בשיתוף .ICF
 .6שי :מה שחשוב...משחק ערכים ( ₪ 159בחנויות)
 .7שי :ספר העיון-אימון על פי ערכים ( ₪ 84בחנויות)
.8הצטרפות לקהילה בינלאומית של כ 10,000-בוגרי ההסמכות.
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.9קבלת חידושים שונים לעולמי המקצועי באופן שוטף כולל כנסים בינלאומיים של הקהילה (בתהליך
מתקדם נמצאים שלושה מוצרים חדשים :מודל מנהיגות חדש-משולב אפליקציה ייעודית ,ערכת
משחוק לניהול לחץ ושחיקה ( ,(Stress and Burnout Mapערכת משחוק לניהול אמון (.) Trust Kit
.10קבוצה קטנה ואינטימית של עד  10משתתפים.
.11תרגול בזוגות של מרחב אפשרויות המשחק ושיח משותף ומשובים הדדיים.
 .12אווירה ייחודית בסלון ביתו של מפתח המשחק ומנהל המרכז ובהנחייתו בנס ציונה
("עיר עם לב של מושבה").
.13סיום ההכשרה הבינלאומית במפגש אחד.
 .14הנחייה של מי שפיתח את המשחק והיה שותף למהדורת הספר בעברית.
 .15חוברת ההכשרהה ומצגת מורחבת ( )pdf.תהווה השלמה לספר העיון ולמשחק לארגז הכלים
הרחב שיקבלו המשתתפים.

מנחה

אבישי לנדאו
מייסד ומנהל המרכז הישראלי לערכים ,יועץ ארגוני בכיר ,משחקולוג ומאמן אישי,
מפתח "מה שחשוב...משחק ערכים"  /דולן-לנדאו ( 45מדינות נחשפו 19 /
שפות) ,שותף למהדורות בעברית של ספרי עיון והדרכה ,כלים משחוקיים
נוספים בעולם הלחץ והשחיקה ( )Stress and Burnoutובעולם האמון (,)Trust
מנחה בכיר בהסמכות בינלאומיות במנהיגות ,ניהול ואימון על פי ערכים,
סמנכ"ל למשאבי אנוש ו"שופט-צד  /נציג ציבור בבית הדין לעבודה (בעבר).

עלות ההכשרה

------------------------------------------------------------------------------------

₪ 495

אפשרויות תשלום:
תשלום בביט /העברה בנקאית
כרטיס אשראי :עד  3תשלומים
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אפשרויות אופציונאליות משלימות
אפשרויות אופציונאליות דיגיטליות משלימות לרכישה
 )Aאופציה לרכישת ספר הניהול ,האימון וספר הילדים ₪ 64 ------------------------------
במקום . ₪ 84
-

ספר העיון :ניהול על פי ערכים (נא עיינו :ויקיפדיה-ניהול על פי ערכים)

-

ספר העיון :אימון על פי ערכים (פדרציית האימון והחינוך הבינלאומית  ICFהעניקה חותמת
איכות לספר ובעקבותיו מתקיימות הכשרות בינלאומית בעולם ובישראל ותעודות
בשיתוף ICF

-

ספר ילדים-הורים :האריה ,מרבד הקסמים ואיי הערכים

 )Bאופציה לרכישת אפליקציית משחק הערכים ₪ 42 --------------------------------------
האפליקציה יושבת על פלטפורמה של חברה בינלאומית /ד"ר ענת גרתי
במקום . ₪ 75
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קישורים
 ניהול על פי ערכים:ויקיפדיה
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A2%D7%9C_%D7%A4%D7%99_%D
7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D

:צירי לערכים-משחק ערכים והמודל התלת...מה שחשוב
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
https://values-center.co.il/certification/

:ICF על ההסמכות הבינלאומיות שלנו כולל תעודת

:ICF -על פדרציית האימון והחינוך הבינלאומית
https://coachfederation.org/

: קישור לאתר חברת הייעוץ הקנדית:פרופ' שמעון דולן
www.groupemds.com

:קישור לאתרים הבינלאומיים באירופה
https://zinquo.com/
www.learning-about-values.com

:קישור לפרופ' שמעון דולן
www.simondolan.com

:קישור למרכז הישראלי לערכים

https://values-center.co.il/

על ההסמכה הראשונה בישראל-יוטיוב פרופ' דולן
https://www.youtube.com/watch?v=2o12WGTG5Uc

 ויקיפדיה:אבישי לנדאו
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D7%A0%
D7%93%D7%90%D7%95

 העמותה הבינלאומית לחקר ארגוני המחר:פרופ' שמעון דולן
/http://globalfutureofwork.com

www.values-center.co.il/team/

:ד"ר ענת גרתי
103fm  מיכל דליות על ההורה כעוגן ערכי ברדיו:יוטיוב

http://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=GMGDHL&c41t4nzVQ=IM
http://www.emeritacademy.com
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:eMerit Academy :פרופ' שמעון דולן

