
 

                                      

 2016-2017קורסים קטלוג ה
 

 מספר  מחזור מטרה שם הקורס
 שיעורים

 

 16נובמבר  מקצועי NLPמנחה נ.ל.פ. 
 17ינואר 
 17מרץ 
 17מאי 

 בוקר-שני
 ערב-שני

 ערב-שלישי
 ערב-שני

 שבועי  15

 שבועי 15 ערב-שלישי 17נובמבר  מקצועי מנחה קבוצות לתזונה והרזיה

קורסי און  מקצועי מנחה אישי לתזונה והרזיה
 ליין

 מפגשי הדרכה אישיים 5+ 

 בוקר/-שני 17יולי  מקצועי מנחה מומחה נ.ל.פ
 ערב-שלישי

 + שישי

 שבועי: -דו 12
 בוקר / ערב

 שבועי 18 ערב-ראשון 16נובמבר  אימון עצמי  נ.ל.פשינוי 

 שבועי 18 בוקר-רביעי 16נובמבר  אימון עצמי  יסודות האימון

 אימון עצמי לשחק את השינוי 
 מקצועי

 חודשי-דו 15 בוקר-שלישי 16דצמבר 

 17ינואר  אימון עצמי לחשיבה אחרתעצמי אימון 
 17פברואר 

 17מרץ 
 17אפריל 

 שבועי  15 ערב-רביעי

 שבועי 18 ערב-ראשון 17אפריל  אימון עצמי מודעות עצמית

 שבועי  15 ערב-רביעי 17מאי  אימון עצמי ניקוי ראש



 

                                      

 
 
 

 תטופס הרשמה לקורסים בחשיבה אחרניתן להירשם באמצעות שליחת 

 לחיצה על שם הקורס לפרטים נוספים

 להשארת פרטים ונחזור בהקדם? רוצה שנתקשר אלייך

 
  

http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/03/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-.pdf
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389379&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389379&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389379&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389379&t=1


 

                                      

 קורסים מקצועיים 

 לחשיבה אחרתלשינוי  NLP קורס מנחה נ.ל.פ
 קורס מנחה מעבר לתכני NLP 

  2016מחזור נובמבר  - 09:00-13:30 -בוקר  -בימי שני 
  2017מחזור ינואר  - 17:00-20:30 -  ערב - שניבימי 
  2017מחזור מרץ  – 16:00-29:30 –ערב  –בימי שלישי 
 2017 מאימחזור  - 17:00-20:30 - ערב  - בימי שני 
  ש"ח( 5000ש"ח )במקום  4500 - 30/11/16עד  הרשמה מוקדמתמבצע 

  ש"ש רשות לשבתון 2 - לקורס אימון עצמיגם   בהצטרפות ,שבתוןבמלגת : למורים בשבתון 

 

 בונוסים: 
  קורס מומחה נ.ל.פ. מאסטרNLP 
  משחק קלפיNLP  
 שמע לשימוש מקצועי-דיסקי   
 ספר המנחה עם כל הכלים והטכניקות 

  
 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389643&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389643&t=1


 

                                      

 קורסים מקצועיים

 לאורח חיים בריאקורס מנחה קבוצות 
 2016מחזור נובמבר 

  ש"א  120 – קורס מנחה קבוצותמעבר לתכני 
 15  מפגשים שבועיים 
  16:00-19:30 -ערב  -בימי שלישי 
  יןאון לי -קורס מנחה לבריאות, תזונה והרזיה 
 ריכיםמעבר ללוח התא 

 5000 ח"ש 

      
  

 בונוסים: 
 קורס מנחה נ.ל.פ לשינוי 
 לקבוצות שיעורים 10 ערכת : 

   שמע-ידיסק, פעילות-דפי, מצגות
 הקבוצתי ספר המנחה  
  למנחהספר התזונה 
 ערכת קלפי הרזיה בחשיבה אחרת 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389647&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389647&t=1
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%94/
http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/03/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2016.pdf


 

                                      

 קורסים מקצועיים

 אישי לבריאות, תזונה והרזיהקורס מנחה 
 ליין ומפגשים אישיים-קורס משולב: און                             

 
  מעבר לתכני קורס מנחה אישי  
  יןאון לי -מנחה לבריאות, תזונה והרזיה  קורס: 1חלק 
  און ליין –הרזיה בחשיבה אחרת : קורס 2חלק 
  עם רחל סטיקלרו מפגשי הדרכה אישיים 5 : 3חלק 
 5000 ח"ש 

 
 

 בונוסים: 

  אישי ה אימוןהספר המנחה לתהליך   
 מקצועי שמע לשימוש-דיסקי   

 והטכניקות הכלים כל עםהאישי המנחה  ספר 
  למנחהספר התזונה 

 ערכת קלפי הרזיה בחשיבה אחרת 
 

http://stiklaro.com/courses/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%94/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90/


 

                                      

 קורסים מקצועיים

   NLPמאסטר  -מומחה קורס מנחה 
 2017יולי מחזור 

 בוקר –+ שישי ערב  -שלישי בוקר /  –י נבימי ש 

 ערב -שלישי סטר אריכים מנחה מאמעבר ללוח תNLP   2017יולי 
 בוקר -שני אריכים מנחה מאסטר מעבר ללוח תNLP   2017יולי 

 4000  ₪ 
 
 

 בונוסים: 

 למנחי ייחודית במיוחד כרטיסיות ערכת NLP   

 ספר NLP מקצועי לשימוש   

 מקצועי שמע לשימוש-דיסקי   
 והטכניקות הכלים כל המנחה עם ספר 

 
 
 
 

http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/03/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91-NLP-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2017-1.pdf
http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/03/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-NLP-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2017-2.pdf


 

                                      

 אישיתמקצועית ולהתפתחות  קורסים         

 את השינוי הפנימי לשחק -ס אימון עצמי קור
 2016מחזור דצמבר 

 

 לשחק את השינוי הפנימיכני מעבר לת 

 15 חודשיים -דו מפגשים 
  9:00-12:30 -בוקר  –בימי שלישי   
 לוח תאריכים לקורס לשחק את השינוי 
 2150  ₪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stiklaro.com/lessons/5775/
http://stiklaro.com/lessons/5775/
http://stiklaro.com/courses/%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99/
http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-2016.pdf


 

                                      

 להתפתחות אישית קורסים

   NLP נ.ל.פ שינוי -אימון עצמי קורס 
 2016מחזור נובמבר 

 כני קורס שינוימעבר לת 

 2150 ₪ 
 למורים בשבתון : בהשתתפות מלאה של הקרן  

 
 
 
 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389651&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389651&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389651&t=1


 

                                      

 להתפתחות אישית קורסים

  יסודות האימון -עצמי קורס אימון 
 2016מחזור נובמבר 

 יסודות האימוןכני קורס מעבר לת 

 2150  ₪  
 למורים בשבתון : בהשתתפות מלאה של הקרן 

 

 
 

 
 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389655&t=1


 

                                      

 להתפתחות אישית קורסים

 חשיבה אחרת - אימון עצמיקורס 
 2017 ינוארמחזור 

 2017 ינואר - אימון עצמי כני קורס מעבר לת 

 15 שבועיים  מפגשים 
  17:45-20:30 -ערב  -בימי רביעי 
  אימון עצמי לקורס תאריכיםלוח 
 ש"ש רשות לשבתון 2 – למורים בשבתון : בהשתתפות מלאה של הקרן 
 2150 ₪  

http://stiklaro.com/lessons/5775/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf


 

                                      

 להתפתחות אישית קורסים

  ניקוי ראש -אימון עצמי  קורס
 2017מחזור מאי 

  2017 מאי -ניקוי ראש מעבר לתכני קורס 
 15  17:45-20:30 -ערב  - רביעיבימי  -מפגשים שבועיים 
 לוח תאריכים קורס ניקוי ראש 
 2150  ₪ 
 ש"ש רשות לשבתון 2 – למורים בשבתון : בהשתתפות מלאה של הקרן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%90%D7%A9/
http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%90%D7%99-2017.pdf


 

                                      

  להתפתחות אישית קורסים

 מודעות עצמית -אימון עצמי קורס 
  2017מחזור אפריל 

 2017רס מודעות עצמית אפריל כני קומעבר לת 
 18  17:45-20:00 -ערב  -בימי ראשון  -מפגשים שבועיים 
 2017פריל מעבר ללוח תאריכים מודעות עצמית א 
 2150  ₪ 
 רשות לשבתון ש"ש 2 - למורים בשבתון : בהשתתפות מלאה של הקרן 

 

 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/03/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2017.pdf
http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/03/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2017.pdf


 

                                      

 

 מספר  מחזור מטרה שם הקורס
 שיעורים

 

 16נובמבר  מקצועי NLPמנחה נ.ל.פ. 
 17ינואר 
 17מרץ 
 17מאי 

 בוקר-שני
 ערב-שני

 ערב-שלישי
 ערב-שני

 שבועי  15

 שבועי 15 ערב-שלישי 17נובמבר  מקצועי מנחה קבוצות לתזונה והרזיה

מפגשי  5+  קורסי און ליין מקצועי מנחה אישי לתזונה והרזיה
 הדרכה אישיים

 בוקר/-שני 17יולי  מקצועי מנחה מומחה נ.ל.פ
 ערב-שלישי

 + שישי

 שבועי: -דו 12
 בוקר / ערב

 שבועי 18 ערב-ראשון 16נובמבר  אימון עצמי  נ.ל.פשינוי 

 שבועי 18 בוקר-רביעי 16נובמבר  אימון עצמי  יסודות האימון

 אימון עצמי לשחק את השינוי 
 מקצועי

 חודשי-דו 15 בוקר-שלישי 16דצמבר 

 17ינואר  אימון עצמי לחשיבה אחרתעצמי אימון 
 17פברואר 

 17מרץ 
 17אפריל 

 שבועי  15 ערב-רביעי

 שבועי 18 ערב-ראשון 17אפריל  אימון עצמי מודעות עצמית

 שבועי  15 ערב-רביעי 17מאי  אימון עצמי ניקוי ראש

  



 

                                      

 
 

 ניתן להירשם באמצעות שליחת 

 תטופס הרשמה לקורסים בחשיבה אחר

 לחיצה על שם הקורס לפרטים נוספים
 

 

 

 ? רוצה שנתקשר אלייך

 להשארת פרטים ונחזור בהקדם

 
 

http://stiklaro.com/wp-content/uploads/2016/03/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-.pdf
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389379&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389379&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=9389379&t=1

