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ז  קורס המעוניינים  ה'בוטיק'  לאנשים  חדש  מיועד  מקצוע  אוברכישת  חדשה  לקריירה  לצאת  להתקדם    , 
 ? המנטלימדוע אומנות האימון  אך .  בתפקידי ניהול )עצמאי או בחברה(

מפעל חייהם באשר באופן אישי או עבור    –החזון שלנו הוא להוביל אנשים לפריצת דרך תודעתית ומעשית  
כריזמתי,   יצירתי,  להיות  נדרש  האיכותי  שהמאמן  מאמינים  אנחנו  כך,  לשם  במידה. הוא.  ורגיש  קשוב 

לעתיד לבוא. לשם כך,   –במבט קדימה  לדמיין את המשך התהליך  יכולת  להמאמן נדרש לסובלנות, לתבונה ו
כעוד    הדבר  , היכול להטביע את מכחולו בתנועות ייחודיות לו, ובעוד לצופה מהצד נראההדבר דומה לאומן

יצירה מופלאה ומלאת עומק, מחשבה ורגש. שרבוט, הצייר מאומן לדמיין את השכבות הבאות אשר תיצורנה  
במהלכו נקנה למשתתפים כלי ניהול ביצועי שיא'.  'חדשנות מנטלית ל  –הוא    הקורססימן ההיכר הייחודי של  

חדשניים הפסיכולוגיה.    –  מנטליים  ופרקטיקות  האימון  בעולם  זה  מהמובילים  כלים  הוא   –ארגז  יתרונו 
לעצמנו,   ראשית  בתוכנו,  להשתמש  תחום שנבחר  ביכולת  קריירה  - בכל  אישית.   משפחה,  התפתחות  או 

כלים   ירכשו  הקורס  משתתפי  דרכםוכמובן,  בפריצת  לאנשים  לייעץ  ללוות,  לאמן,  לשלב חזקים  בחרנו   .
העבודה  לשוק  לפרוץ  וביכולתם  המאמנים  בהתפתחות  אינטגרלי  כחלק  אישי  ומיתוג  שיווק  אסטרטגיות 

ים לכל אורך מהמנהלים המובילים בעולם מבצעים הכשרות ניהוליות ותהליכי אימון מנטלי  75%באופן מידי.  
  שלא ניקח חלק בכך, כמנהלים או כמאמנים?הקריירה האישית שלהם. אז למה 

 
מנטלי( -ניהולימאסטרים לאימון    -  רן צורגדעון תמר ואת התוכנית מוביל צוות מנחים מקצוען )בהובלתם של  

 בהרצליה.    MIXER -האירוחותתקיים בסביבת למידה בסטנדרט גבוה ביותר במתחם  
בהצלחה רבה המודל  'הערך המנטלי', אשר פותח על ידי רן וגדעון.    - הקורס מתבסס על המודל פרוץ הדרך  

לפסיכולוגיה של  בפקולטה  הראשון  במסגרת לימודי התואר    נקודות זכות  4בהיקף של  ייחודי בעולם    כקורס
על ידי   יםמתבצע  קורסההנחיה והייעוץ האקדמי ל.  תש"פבשנת הלימודים    יפו  – המכללה האקדמית תל אביב  

 עם בן אשר, מנהל המכון החינוכי 'ללמוד בנועם'.וד"ר לפסיכולוגיה, נ 
 שעות אקדמיות.   80בהיקף של  )או למידה מרחוק(  מפגשים פרונטליים    16כוללת  ההכשרה  תכנית  

 .שעות אקדמיות נוספות  40התוכנית כוללת פרקטיקום אישי בהיקף של  

 שעות אקדמיות.   120  – סך כל היקף תוכנית ההכשרה הינו  

 א.נספח  –  התוכנית  תקנון

 

 אומנות האימון המנטלי

   21.2.21 -החל מ –קורס הכשרת מאמנים במודל 'הערך המנטלי' 

    בוגרי התוכנית שיימצאו מתאימים יוכלו להשתלב בתהליכי אימון  –שימו לב 

 כחלק מצוות המאמנים והמדריכים.  TMVחברות וארגונים מבית בוליווי    
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 או כל רקע אחר. מופנה לכולם ללא הבדלי מין, מגדר, מגזר    –  ?למי מיועדת התכנית

בעלי   ת ועוד()מעולמות הספורט, עסקים, חינוך, הדרכו  מנהלים, מאמנים לסוגיהם
  , מפקדים בגופי הביטחון בדרג הביניים, מחנכים ומורים, ואנשים פרטיים ים/עסק

בחברות, מנטלי    עם כוונות מיידיות ומוחשיות למלא תפקידי ניהול ו/או אימון 
  כעצמאים.  ארגונים או

 

 מטרת התכנית 

ויוכשרו כמאמנים   פרקטייםוחדשניים   מנטליים המשתתפים ירכשו כלי ניהול  
  .  מנטליים

 

 יעדי התכנית

 .הכרה והטמעת מודל 'הערך המנטלי' כבסיס מקצועי ומעשי בעבודת המאמן ✓

  אימון וניהול אנשים ועסקים באמצעות כלים יישומיים הנשענים על מודל 'הערך המנטלי' ✓

 .ועל ניסיונם האישי 

  .מנהלי עסק ו/או מאמנים מנהלים, ייחודית כבנייה וגיבוש זהות אישית  ✓

 .''אזור הנוחות-במצבי קיצון, אי וודאות ויציאה מ  פיתוח מיומנויות לאימון וניהול ✓

הקניית יכולת לקיים תהליכים אימוניים וניהוליים אישיים עם עמיתים, עובדים  ✓

 .ומתאמנים 

רכה בתהליכי האימון  בוגרי התכנית שיימצאו מתאימים יוכלו להשתלב כחלק מצוות ההד ✓

 . TMVת והליווי בחברות וארגונים מטעם בי

 

 

 * מועדי התכנית והתקנון מפורטים בהמשך מסמך זה. 

 . סיום המסמךרישום מפורטות ב וקישור ל  פשרויות* א
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 תוכנית המפגשים הפרונטליים 

 שעות.  5 – ואבני יסוד מבוא – 1מפגש 

מנטליים של בני האדם. כשאנו  ניהוליים והאנשי דת, מדע ורוח בשאלות העוסקות בהיבטים הלאורך ההיסטוריה האנושית עסקו  
פונים לעולמות המחקר האקדמי, עולם התעסוקה, עולם הספורט ועולמות נוספים,  מגלים אינספור רעיונות, כלים ויישומים, 

רק חלק מהרעיונות הללו מבוססים כקבוצות.  ו   , כמוביליםמנטליות שלנו כפרטיםניהוליות והשעשויים לקדם את העוצמות ה
פרקטיקהמחקרית, אך   על  ב,  מרביתם מבוססים  עם אנשיםו  , אימון ניהולניסיון מוכח  אנו  עבודה  . חלק אחר מרעיונות אלו 

לאנשים   סייעבהחלט מהווים כר פורה לשיתוף ידע ויכולות לשואבים מהנרטיב ההיסטורי שהתפתח לאורך השנים. כל אלו,  
מפגש המבוא בתוכנית חושף את המשתתפים לתמצית מרוכזת של מרכיבי הליבה,    ערך מנטלי.  –עם חוסן, עוצמה, ובעיקר  לצמוח  

 .המהווים את התשתית לתוכנית כולה  הרעיונות והנחות היסוד של מודל 'הערך המנטלי',
 

 
 
יכולת קבלת ההחלטות   –שבנו, וברגע שמפנימים את זה אנחנו נכיר כי המוח שלנו חושב באופן קצת יותר מורכב ממה שח –מפגש הראשון ב

 . שלנו מקבלת תפנית מעניינת...
 

 שעות. 5 – אבני היסוד של 'הערך המנטלי'  – 3-2מפגשים 

המקום שבו משתלבים ערכים, אמונות, תחושות, רצונות, יכולות והתנהגויות באופן שמאפשר לך להיות שלם   –  'הערך המנטלי'
המקום שבו אדם מרגיש בנוח עם עצמו ולמעשה נמצא הכי קרוב למהותו ולתכליתו בכל נקודת    –  'שלם עם עצמך'עם עצמך.  

העיסוק בכל אחת מאבני היסוד תוך הבנה כיצד כל אחת מאפשרת  זמן. אבני היסוד מהוות בסיס מוצק והכרחי למודל. נעמיק את  
נרכוש כלים פרקטיים ראשונים לאופן שבו  ו מנטלית המדויקת עבורנו. נרחיב על סגנונות ניהול ומנהיגות  אימוניתלנו לגבש זהות  

   בעלי עסקים.מאמנים ו נדרש להגדיר את זהותנו המקצועית כ
 

 
 

 שעות.   5 – בונים ומתחזקים של 'הערך המנטלי' – 5-4מפגשים 

יכולת לשמר 'ערך מנטלי' גבוה האיזונים, דמיון, תנועה, זיכרונות, קבלת החלטות ומטרות.    –בונים ומתחזקים  'הערך המנטלי'
מרבים לחלום ולחשוב, אך במקרים   בני האדם.  לאורך זמן  בניה נכונה ותחזוקה שוטפת של מרכיביו השוניםמבוסס על  לאורך זמן  

הנדרשים להוביל,   האימוןאנשי מקצוע בתחום חלומות ומחשבות אלו. חלק לא מבוטל מרבים איננו יודעים להביא לכדי מימוש 
'ערך    -לימוד הכלים הבונים והמתחזקים של ה.  חייבים להיות מצוידים בארגז כלים  להניע, לנהל ולאמן גופים ואנשים נוספים

הכרחי   שלב  הינו  בתחום    יכולותמיצוי  וביישום  המנטלי'  העסק.  אישיות  וניהול  חדשנות,  יצירתיות,  מקצועיות,  האימון 
כל אלו יהוו בסיס לשיח, למידה    –אישית  ופתיחות מחשבתית  -, תרבות ארגונית, ניהול זמן, תקשורת ביןאסרטיביות, מצוינות

 הניהול של כל משתתף באופן אישי. האימון וועיצוב סגנון 
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 שעות.  Game Changer ' – 5'-כ האבחון המקדים – 6מפגש 

את רמת הפתיחות,    קשה לנו לאמוד  יצור תקשורת טובה. לעיתים, כדי לפעמים רבות אנחנו מנסים לפענח את האדם היושב מולנו
אישי אפקטיבי  בכדי לייצר תהליך  .  אמניםהאתגר מורכב יותר כאשר אנחנו מאת רמת הדיוק בפרטים ואפילו את רמת האמינות.  

אבחון    –  'Game Changer'נחשוף את  ,  האדם שמולויכולת להבין טוב יותר את  אמן  מולא פחות חשוב מכך, לתת לעם אנשינו,  
זמן קצר.   יותר בפרק  עמוקה ומשמעותית  'הערך המנטלי' ומאפשר היכרות  על מודל  ננתח מספר  ייחודי המבוסס  זה  במפגש 

 להובלת אנשים להישגים. הכרחי אימון מהווה עבורנו כלי הדבר לדוגמא ונבין כיצד  אבחונים
 

 בסיום המפגש יינתן תדריך לאופן ביצוע הפרקטיקום האישי. 
 

 
 
 

 שעות. 5 –  בניית תוכנית אימון אישית ומודל הניהול המנטלי –8-7מפגש 

כיר את המתודולוגיה המובילה  תהליך אימון אישי מחייב תכנון, חשיבה והערכת מצב תמידית. בחלק זה נתרגל ונ  –חלק א'  
חיזוק מקצועי והעצמת החוסן המנטלי הן של המנהל/מאמן והן של המתאמן או לתכנון וארגון תהליכי אימון אישיים. אלו יהוו  

 העובד.  
המנטלי כולל שלושה פרמטרים עיקריים הנדרשים להשתלב יחדיו: ניהול בין אישי עם הסובבים אותנו,  מודל הניהול    –חלק ב'  

, הארגון, ההנהגה  )עסקי( וניהול חוץ )עסקי(. בחלק זה נכיר את מרכיבי המודל ונתרגל באמצעותו את תהליכי התכנון  ניהול פנים
 הנדרשים עבור כל אחד ואחת מאיתנו.  והבקרה 

 
 
 

 שעות.  5 – ד"ר נועם בן אשר – וקבלת החלטות אסטרטגיות לחיזוק תחושת האושר  - 9 מפגש

פסיכולוגיים רבים טוענים כי חוויות הכוללות רגשות חיוביים בעוצמה גבוהה מקדמים דמיון ויצירתיות, בסיס ידע רחב  מחקרים  
 יותר, איתנות, השתלבות חברתית ובריאות פיזית.

  לאבחון האושר   מודל העוגה   אתנכיר    ,  דרך הפרספקטיבה הפסיכולוגית  לתהליך קבלת החלטותתנסה בגישה חדשנית  במפגש זה נ
 אסטרטגיות יישומיות לחיזוק תחושת האושר. 12  נסיים בהכרה ותרגול של, ו50/10/40  -
 

 
"הזורם"   מול  "החותר"  בתרגיל  אשר  בן  נועם  שלנו    –ד"ר  העיקריים  החיים  לתחומי  המתאים  עוצמתי  בקריירה,   –תרגיל 

 בהתפתחות האישית ואף במשפחה.  
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 שעות.  5 – הפוגענים )ע"ב ד"ר שירזאד צ'אמין( – א' אינטליגנציה חיובית והשפעתה על ההיבטים המנטליים – 10מפגש 

צ'אמין שירזאד  את ד"ר  ואמיתי  מלא  באופן  למצות  ניתן  כיצד  ללמוד  לכולנו  מאפשר  סטנפורד,  באוניברסיטת  בכיר  חוקר   ,
גופים   במאות  עשירה  פורץ הדרך אשר כלל התנסות  וסיפוק אישי. מחקרו  בהצלחה מקצועית  ולזכות  בנו  הפוטנציאל הטמון 

באופן   המעכבים  הפוגענים"  "בעשרת  היתר  בין  עוסק  בעולם,  ענק  את  וארגוני  מלא  מיצוי  לידי  להביא  ביכולתנו  משמעותי 
בכל תחומי החיים. מפגש זה יעניק למשתתפים התנסות אישית במיפוי המעכבים האישיים וביכולת 'קריאה'    –הפוטנציאל שלנו  

בין  יהול תקשורת  ובננכונה ומדויקת יותר של מעכבי אנשינו. בנוסף, נרכוש כלים להפחתת עוצמתם של הפוגענים באופן אישי  
 אישית עם האחרים. 

 

 
 
 

  5  –  )ע"ב ד"ר שירזאד צ'אמין(  חיובית  פרקטיקה  –  ב'  אינטליגנציה חיובית והשפעתה על ההיבטים המנטליים   –   11מפגש  
 שעות. 

חשף סדרה ארוכה של כלים ניהוליים    כמי שסייע לחברות ענק להתאושש ממשברים כלכליים חמורים, ד"ר שירזאד צ'אמין
 חדשניים המבוססים על תפיסת 'החשיבה החיובית'.  

 כלים מרכזיים אשר יקנו למשתתפים יכולות מוכחות בהתמודדות עם סוגיות ניהוליות מורכבות.  במפגש זה יעסוק 
 כלים אלו מביאים לידי ביטוי יצירתיות, שיתוף ידע ומימוש הפוטנציאל האישי.   

 אישי וארגוני כאחד.   –השני של המפגש נעסוק במודלים חדשניים לניהול שינוי בחלקו 

 
 
 

 שעות. 5 – שלי סבר –שיווק ומכירות  – עסקי פיתוח – 21מפגש 

 מהי תוכנית שיווק אסטרטגית, איך קובעים מטרות שיווקיות ומוציאים לפועל קמפיינים שיווקיים. -מבוא 
 מהם השלבים המרכזיים במסע הלקוח הפוטנציאלי שלנו?   עם מסע הלקוח?שתלבת  אסטרטגית השיווק מאיך    -מסע לקוח   .1
נכיר סוגי מטרות שיווקיות שונות, נבחן דרכי פעולה לקידום, נתרגל את החשיבה באיזה   -קביעת מטרות הקמפיין השיווקי   .2

 ין שאיפות שיווקיות. שלב של מסע הלקוח אנחנו מתמקדים. לסיום נבחין בין ניתוח מציאות לב
 מה ההבדל בין אודות או מי אני לסיפור מותג?  -'סטוריטלינג ' .3
איך יודעים באיזה ערוצי שיווק לבחור ולהתמקד? סקירה של כל ערוצי השיווק הקיימים, מהם נכסים דיגיטלים ואיך הם   .4

 משתלבים במסע הלקוח שלנו.
 כל ההבדלים.  - ויראלי או ממומן  .5
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 שעות.  5 –  'תקשורת מנטליתלנהל '  – 31מפגש 

ממפ ההכשרה!אחד  בתכנית  השיא  ליזום  לנהל  גשי  להוביל,  אנחנו    -ולאמן  ,  רבה.  ומקצועיות  אחריות  ובעיקר  זכות  אתגר, 
  מושפעים מכוחות מונעים ומכוחות מניעים. נרחיב את היריעה על אזורי הנוחות, תגיות, פרדיגמות וחשיבה מנצחת. 

"לא נעים" לנו שיוזמים מולנו. -"לא נעים" לנו ליזום, או ש שחייבים לעשות ומלוות בתחושות של  מה הן "שיחות קשות"? שיחות  
אלו יכולות להיות שיחות פיטורין, שיחות פרידה, שיחות נזיפה ועוד. ומנגד, גם עמידה מול קהל, נאום בבר מצוה או הצורך במתן  

כל אלו מהוות שיחות "קשות". נדון ביכולת   – ר דירקטוריון בכיר או בתדריך לפני משימה חשובה  הופעה מקצועית מעולה בפני חב
אלו בשיחות  החבויים  המוקשים  נטרול  תוך  יותר  ואפקטיביות  פשוטות  לשיחות  קשות'  'שיחות  להפוך  המבט  שלנו  נקודת   .

  .ומנהלים פורצת דרך בתקשורת האישית שלנו כמאמניםוההתנסות במפגש תהיה 

 
 

 שעות. 5 – מנטלי-ככלי ניהולי מיקוד וזרימה תודעתית*+  פאנל מאמנים ומתאמנים – 41מפגש 

שונה,  מאמנים  פאנל   תעסוקתי  ניסיון  עם  שונים,  תוכן  מעולמות  הניהול המגיעים  עולם  על  שונות  תובנות  שונות,  התמחויות 
אנשינו, עם מתאמנים ועם עמיתים. פאנל זה, יאפשר לקבל זוויות  והאימון ובעיקר תפיסות שונות לגבי האופן שבו נכון לעבוד עם  

 שלונות.יאימון, לשמוע על החוויות האישיות, על הצלחות וכ, יזמות ושונות של אנשים החוו אתגרי ניהול
 

תעופה כשאני רוצה לממש מטרה, להבקיע כדור לשער היריב לדוגמה, אני יכול להתרכז בשער, בשוער, בכדור או.... במסלול ה
 הדמיוני של הכדור בדרך אל השער.  

פוקוס או זרימה. את הכלי הזה נוכל להשליך   –מפגש זה יציג כלי חדשני ויוצא דופן לבחירה נכונה של הסתכלות על המציאות  
 אישי ובוודאי על עולמם של המתאמנים והעובדים שלנו, בהתאמה. -על הפיתוח העסקי שלנו, המקצועי

   Ayala Kost – VP Quality CMSO Teva pharmaceuticals Ltdגברת איילה קוסט, 
Mrs. Christine Hassing, author, mentor & inspirational speaker , USA. 
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  שעות. 5 – הצגת תוצרים וניתוח משותף של תהליכי הפרקטיקום בתכנית. -  51מפגש 

פרקטיקום תוצרי  משותפת    –  הצגת  למידה  נקיים  במפגש  אישית.  צמיחה  מאפשר  מהתנסויות  ידע  ששיתוף  מאמינים  אנחנו 
התוכנית. המשתתפים יציגו חלקים מסוימים מהפרקטיקות שלהם כך     מתהליכי האימון האישיים שעברו המשתתפים במהלך

 המשתתפים. רחב של סיטואציות מורכבות כל הצגה תלווה בדיון של  מטריקסשניתן יהיה לדון ב
 

 

, נציג ישראל  גירמה אמרה –ומשמאל  2021: מימין, זוהר זימרו מאמן חלק מסגל הריצה האולימפי של ישראל לטוקיו בתמונה
 כולם בוגרי תכנית ההכשרה.   –, נציג העדה הדרוזית )שני משמאל( יחד עם תייסיר עטילה  –למרתון באולימפיאדה זו 

 

 שעות.   5 – מפגש סיום – 61 מפגש

 . 'ידה לדרך'צ –הרצאת סיום 
 סיכום ומשוב.

 חלוקת תעודות והרמת כוסית.
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 פרקטיקום ותהליך לימוד אישי 

  יםבעלי עסק ו , מנהליםמאמניםעבודה כ ל מתקדמת בניית פלטפורמהומאמן מנהל וללתרגול כלי עבודה  –מטרת הפרקטיקום 
 במודל 'הערך המנטלי'. 

 שעות.  40 –משך הפרקטיקום 

 הפרקטיקום הבא:את כל משתתף יידרש לבצע 

 : 1על  1מפגשי אימון  5-אישי ו אבחון חיצוני הכולל עם מתאמן מלא תהליך אימוןמימוש  -מסלול פרקטיקום אימוני  .1
 איתור מתאמן חיצוני לביצוע סטאז'. .א

 שעות. 4עד  – למתאמן ניתוח שאלון אישיביצוע ו .ב

 לפני כל מפגש.  שעהכ –הכנה לפגישה אישית  .ג

 . כל מפגש – בת שעתייםפגישה אישית  .ד

 אחרי כל מפגש. שעהכ –סיכום פגישה אישית  .ה

  . שעות 6 – להגשה –סיכום מלא של כל התהליך  .ו

  (.13)מועד ההגשה עד למפגש   שעות 4 – להגשה –מאמן  מנהל/אישית כגיבוש מסמך תעודת זהות  .2

 שבועות (.  8)  15מס'  בתוכנית ועד למפגש 6מתום מפגש מס'  -ביצוע הפרקטיקום חלון הזמן ל .3

 במהלך הפרטיקום בתיאום ישיר ואישי מול החונך. ישת חונך אחת אישיתכל משתתף זכאי לפג .4

 . שבוצעום האישיים כיתהליהבסיום הפרקטיקום יגיש כל משתתף דו"ח סיכום על  .5

כל משתתף ייערך להצגת נושא / אתגר / דילמה / סיטואציה מתוך תהליכי   ,15 במסגרת הצגת התוצרים במפגש .6

 )למשתתפים פרונטלית(.  הפרקטיקום

 

 .  הצוות המנהל או בשל נסיבות חיצוניות ם מקצועיים שלתוכנית זו נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי*      
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 תקנון התוכנית  -נספח א' 

 הרישום לפני תחילת התוכניתעלות בהתאם למועד  

 2022פברואר ב 21 –מועד פתיחת התוכנית 

בפברואר   21פברואר עד ב 1 2021 ינוארב 31עד  

2022 

 ₪  500 דמי רישום

 )יקוזזו מהתשלום המלא( 

500  ₪ 

 )יקוזזו מהתשלום המלא( 

 ₪  10700 ₪  9800 עלות מלאה 

 מועד אחרון להסדרת 

 12תשלום מלא )אפשרות עד 

 תשלומים( 

 2022בפברואר  17 2022בינואר  31עד 

 

 .  17:00בשעה  2022בפברואר  21התוכנית תצא לדרך ביום שני,  .א

 בהתאם למועד הרישום כמפורט בטבלה שלעיל.  – הכוללת  עלות התוכנית .ב

יום   14)תקף עד  ₪, אשר יהוו בהמשך חלק מהתשלום הכולל של התכנית 500במעמד הרישום ישולמו  – דמי רישום .ג

 תשלום דמי רישום. לפני מועד פתיחת התוכנית. לאחר מועד זה התשלום המלא יבוצע מלכתחילה כתנאי לרישום(

לא   –, במידה ולא יוסדר תשלום מלא לאחר מועד זהלפני מועד הפתיחה. יום  14משריין עבורכם מקום בתוכנית עד 

   מכם בתוכנית.נוכל להבטיח מקו

   לכל הטבה )כפי שמצוין בטבלה(.  עד לתום המועדהטבות המחיר ברישום מוקדם מותנות בהסדרת תשלום מלא  .ד

לא נוכל   לאחר מועד זה. 2022בינואר  24עד  –תשלום מלא הסדרת  –יום לפני פתיחת התוכנית  14לנרשמים עד  .ה

 . מספר המקומות מוגבל. את מקומכם בתכנית להבטיח

ניתן  או תשלום באשראי.  , המחאותבנקאית התשלום יבוצע באחת הדרכים הבאות: העברה בנקאית, הוראת קבע .ו

 תשלומים כולל ריבית.   12ועד  תשלומים ללא ריבית 4לחלק עד 

 

 מועדי התכנית

 .9קומה  MIXER HERZELIYAמתחם  17:00, בשעה 2022בפברואר  7, שנייום בתפתח כנית והת ✓

  .2022 יוניב 6 –כנית ומועד סיום הת ✓

  . 21:15 – 17:00 בין השעות ,נישהמפגשים יתקיימו אחת לשבוע, בימי  ✓

 במידה וידחה שיעור, מכל סיבה שהיא, הוא יושלם בשבוע העוקב וסיום התכנית ידחה בשבוע ימים. ✓

 פירוט מועדי המפגשים: ✓
 

 תאריך יום  מס' המפגש   תאריך יום  מס' המפגש 
 2022אפר'  18 שני 9  2022פבר'  21 ניש 1
 2022אפר'  25 שני 10  2022פבר'  28 שני 2
 2022מאי  2 שני 11  2022מרץ  7 שני 3
 2022מאי  9 שני 12  2022מרץ  14 שני 4
 2022מאי  16 שני 13  2022מרץ  21 שני 5
 2022מאי  23 שני 14  2022מרץ  28 שני 6
 2022מאי  30 שני 15  2022אפר'  4 שני 7
 2022יוני  6 שני 16  2022אפר'  11 שני 8

 



10 
 

 הרשמה 

לתכנית )בהתאם  ₪ דמי רישום או יסדיר את מלוא התשלום 500בעת ההרשמה משתתף המעוניין לשריין מקומו ישלם 
 דמי הרישום יקוזזו בעת ביצוע התשלום המלא.  לאפשרויות התשלומים השונות(. 

 עד פתיחת התכנית  ביטולים

בהתאם לכללים הקבועים בחוק הגנת הצרכן,  כנית ולאחר ההרשמה, ניתן לבטל את הרישום לת: חוק הגנת הצרכן
יום מיום ההרשמה   14לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק. קרי, אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך  1981 -תשמ"א

משכר הלימוד המלא בקורס )כולל  5% - ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב 14ובלבד שהביטול יעשה עד 
 וך מבין השניים. ₪ הנמ 100דמי הרשמה( או 

יזוכה    –למועד פתיחת התכנית ועד   יום מיום ההרשמה 14-את הרישום בחלוף יותר מ משתתף ירצה לבטלבמידה ו
  ₪ דמי הרישום.  500בסכום ששילם, למעט  המשתתף 

 . לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי הרישום.יום לפני תחילת התכנית 14ניתן לבטל את הרישום המוקדם עד 

 ביטול השתתפות לאחר פתיחת התכנית 

 ביטול. עמלת₪  2000פחות  מפגשים פרונטליים( 16)מחושב לפי  כספי עפ"י עלות יחסיתיינתן זיכוי  –מפגשים  3עד  ✓

 לא יבוצע החזר כספי.  – 4החל ממפגש  ✓

 שינוי בסילבוס התכנית 

 לצרכי התוכנית. בהתאם ו כניתובהתאם להחלטת סגל הת – ביטול/הוספה/שינוי תכנים  ✓

 סדר הפגישות עלול להשתנות בהתאם להחלטת סגל התוכנית ובהתאם לצרכי התוכנית.  ✓

 . ונסיבות חיצוניות כניתויתכנו שינויים במרצים האורחים וזאת בהתאם להחלטת סגל הת ✓

 כנית ותנאי קבלה לת

 :המועמדים נדרשים להיות עם אחד או יותר מהקריטריונים הבאים

 .בצה"ל ו/או בגופי הביטחון האחרים פיקודירקע , ו/או אימון ו/או הדרכהבוגרי קורסי  •
ארגונית,   • התנהגות  ההתנהגות,  מדעי  החברה,  מדעי  סוציאלית,  עבודה  הפסיכולוגיה,  בתחומי  תעסוקתי  ניסיון  בעלי 

 .מקצועות הבריאות
 .בעלי תואר אקדמי •
  בשל נסיבות נוספות אחרות. נוספים העשויים להתאיםשתתפים צוות ההוראה יבחן מועמדותם של מ •
 .מספר המקומות מוגבל  .המועמדים יעברו ראיון אישי לבדיקת התאמה •

 

 זכאות לתעודת בוגר התכנית 

 יזכו המשתתפים לאחת משתי תעודות הבוגר הבאות:  בתוכנית זו   ✓
o  .המשתתף עמד בדרישות וסיים בהצלחה את תוכנית ההכשרה לניהול ולאימון במודל הערך המנטלי 
o והוסמך כמאמן  דרישות, סיים בהצלחה את תוכנית ההכשרה לניהול ולאימון במודל הערך המנטלי המשתתף עמד ב

 .מנטלי

 כנית.ומהשיעורים הפרונטליים בת 80% -נוכחות ב ✓

 תהליך ניהולי או אימוני.   :מהווה תנאי יסודי בקבלת תעודת בוגר כלשהי – והגשת מסמך סיכום פרקטיקוםביצוע  ✓

 תנאי יסודי בקבלת תעודת הסמכה לאימון מנטלי.  והגשת סיכום יהוו מלא ביצוע פרקטיקום אימוני ✓
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 תנאי לימוד חדשניים

המפואר הממוקם בצמוד לתחנת  MIXER Herzliya פועל במתחם (The Mental Value) הערך המנטלי TMVבית  ✓
דקות הליכה. לרשות המשתתפים נעניק תנאי לימוד חדשניים הכוללים חדרי לימוד ודיון   5רכבת הרצליה במרחק 

לשתייה קלה  יוקרתיים, מתחמי שהייה והפסקה נוחים, הכוללים פינות ישיבה מודרניות, עמדות מזמינות ומהנות 
מרפסת גג יפיפייה המשקיפה לים במערב ולהרי השומרון   –לאוהבי האוויר הצח   וחמה, וכמובן כיבוד קל, בריא ומרענן. 

במזרח עם מגוון פינות ישיבה וריהוט גן מפנק. למקדימים לבוא, לרשותכם מגוון בתי קפה, מסעדות, סמיכות לנתיבי  
  .ק של הרצליה פיתוחתחבורה ותחנת רכבת וקרבה לאזור ההיי ט

המביא לחשיבה יצירתית,   –הינה כלי מנטלי בפני עצמו  –אנחנו יודעים כי סביבת עבודה ולמידה איכותית ומזמינה  ✓
  .סקרנית ומהנה לאורך זמן

כל חומרי העיון וההצגה יועלו לסביבת עבודה מקוונת מתקדמת, נוחה וסגורה עבור   –ואם בכל זאת פספסתם מפגש  ✓
  ם.נית בלבד. חשיבה חיובית משותפת מייצרת ידע חדש ומחדדת קווי חשיבה ורעיונות ליישומשתתפי התכ

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     עלינו כאן לחצו  –הערך המנטלי  – TMVוכנית באתר לדף הת מעבר ישירל

 

 
 הרשמה:בירורים, שאלות נוספות ולל

 לווטסאפ של רן צור   לחצו כאן
 לווטסאפ של גדעון תמר   לחצו כאן

 

https://did.li/HiqCN
https://did.li/p8XYH
https://did.li/9VvlC

