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 )קואצ'ינג(  לימודי אימון
 בדגש תורני תהליכי קבלת החלטות ולשיפור מערכות יחסים 

 מכללה ירושלים

 למידה היברידית -  מותאם לאתגרי התקופה

 15מחזור  – גתשפ"
 

 ,בלימודי אימון תוכלי לרכוש כלים להעצמה לעצמך ולאחריםאימון הוא תהליך של שינוי וצמיחה. 
עו לך להתמודד עם אתגרים בכלל ועם אתגרי ימערכות יחסים ולהובלת שינויים. כלים אלה יסיר לשיפו

תלמדי לחשוב על מטרותייך  ת באופן מושכל.וקבל החלט, לחשב מסלול מחדש ולתקופת הקורונה בפרט
תוך  , ייפתחו בפנייך אפשרויות תעסוקה נוספות,להתקדמותושאיפותייך ותוכלי למצוא דרכים חדשות 

 .הבורא מאת ךהמיוחדים שניתנו ל יךכוחותי ימושמ
 

  תוכניתנושאי ה
 מודל האימון והרקע התאורטיות עם כריה 

 כלים להעמקת ההקשבה של המאמנת 

  שאילת שאלות והובלהל (בסיסיים)כלים 

  להובלת שינוימפות קוגניטיביות 

  בדרך למימוש עצמי תודעהשאבי המחמשת 

  בתהליך לשינוי הרגליםאסטרטגיות מתחום חשיבה יצירתית 

  בדרך להשגת מטרה מחסומים ושדוניםהתמודדות עם 

  העמקה והרחבה לאור המקורות -דגש תורני 

 צפייה בהדגמות של שיחות אימון 

  צוות המרכזתרגול מלווה בשיחות משוב על ידי 

 

  אפשרויות הרחבה

  בתשלום נוסף, אם מתגבשת קבוצה שמעוניינת, )על פי מודל ייחודי סטאז' בליווי קבוצתי ואישי 
 . (מחזורים 13עד כה סיימו 

 ן )מותנה באישור הפיקוח(שעות "חובה" לשבתו 2-כחלק מלימודי הסטאז' הוכרו  בעבר 

 (למאמנת בתשלום נוסף)של המרכז  על ידי צוות מאמנות מוסמכות אישי אימוןמפגשי  10-ב סותהתנ 

 איזו תעודה תקבלי?

  "אישור לימודים( על ההשתתפות בכל אחד מהקורסים"קרדיט( 

  בהתאם לנדרש 'על סיום לימודי אימון והתמחות בסטאזמטעם מכללה ירושלים תעודה,  
 אפשרויות ההרחבה. כל תינתן לכל מי שעומדת בכל דרישות התכנית, כולל 

 ?כניתולמי מיועדת הת
 לתרפיסטיות ,מדריכותליועצות, ל, לנשות חינוך 

 למתמודדות עם אתגרי התקופה 

  ומקצועי לכל המעוניינות לחולל שינוי אישי 
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 כניתוייחודיות הת

  תורנית מיוחדתסביבה 

 מקצועי ומיומן צוות 

  במפגשים על התרגוליםמשוב 

 קבוצה איכותית ומגוונת 

 למידה חווייתית ומקצועית 

 אפשרות לשילוב בצוות של מרכז האימון 
 )לאחר השלמת אימון אישי וסטאז'(

 סיוע בהשמה 

 
 הלימודים אופי

 למידה היברידית.
 פנים ולאחר מכן מפגשי זום שלעיתים משולבים במפגשי פנים אל פניםמפגשי פנים אל  4 

 
 מורות בשבתון: 

 ש"ש חובה 4
 ש"ש רשות 2

  מותנה באישור הפיקוח -
 
 ש"ש חובה הם קורסים   אקדמיים. 4

   ש"ש 2 – סמסטר א -פיתוח שפה דיאלוגית ומקרבת -אימון, אמון ואמונה 

  ש"ש 2 – סמסטר ב-פיתוח שפה דיאלוגית ומקרבת -אימון, אמון ואמונה 
 ש"ש רשות:2

  אימון, אמון ואמונה מיומנויות מתקדמות ב
 
 הלומדת נדרשת לקבל מראש אישור פיקוח. -צבירה לגמול השתלמות שם ל

 
 הערה חשובה

לקבל הנחיה ברורה כיצד למלא את די נא לפנות למשרד ביה"ס להשתלמויות כ – שנת שבתוןב ה"לעו
 .כפי שנדרש במשרד החינוך ומהם שמות הקורסים האקדמייםשבתון הטפסי 

 
 למידע נוסף

 greensfeld@gmail.com )בית( 5669441-02, 0504142443 –חוה גרינספלד 
 
 

  ותל המנחע

מאמנת מקצועית הוראה ולמידה בדגש על חינוך לחשיבה, חוקרת ומרצה בתחום   – גרינספלדחוה פרופ' 

(PCIL) , שירותי אימון מח כלים להצלחהוראשת  שבמכללה ירושליםהכשרת מאמנות מייסדת תכנית ,

 .וחינוך

סדנאות לאנשי חינוך  תמנח ,(PCIL)מאמנת מקצועית מרצה בתחום טיפוח החשיבה,   – ארזהגב' יעל בן 
 .ותולמנהל

 .(PCIL)קצועית מגוונים ומאמנת מ בתחומי חינוךבתחום טיפוח החשיבה, מרצה   –  גב' נעמי גלבר

 

  התשלום
 דמי הרשמה. ₪ 400מתוכם  ₪ 5,290 :הקורסמחיר 

 ויחזרו אלייך. באין מענה ניתן להשאיר הודעה 02-6750758 / 02-6750723 :להרשמה
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