
קטלוג קורסים

2017-2018



2017-2018קורסים 

מספר  שעותיוםתאריךהקורס

שיעורים
א"ש

!קורס קיץ מרוכז
NLPמנחה 

NLPמאסטר +
(שלישי ערב-17אוקטובר )

מנחה מומחה מקצועי

לחשיבה אחרת

תעודות בינלאומיות

שבועי-דו31/7/17

ערבשני 

+

רביעי ערב

17:00-21:151060

!קורס קיץ מרוכז
NLPקורס 

חשיבה אחרת  

אישית  להצלחה 

שבועי-דו31/7/17

ערבשני 

+

רביעי ערב

17:00-21:151060

NLPקורס 
חשיבה אחרת

אישית  להצלחה 

17:00-20:151560שני ערב23/10/17

09:00-13:00שני בוקר23/10/17

NLPמנחה 
NLPמאסטר +

מנחה מומחה מקצועי

לחשיבה אחרת

בינלאומיותתעודות 

09:00-13:0035140בוקרשני 23/10/17

שבועי-דו24/10/17

שני ערב

+

שלישי ערב

17:00-20:1515
+
20

140

NLPמאסטר 
מקצועימנחה מומחה 

לחשיבה אחרת

תעודה בינלאומית

17:00-20:152080שלישי ערב24/10/17

09:00-13:00בוקרשני 9/4/18

אישימנחה 

מנחה קבוצתי  +

לאורח חיים בריא

מנחה מקצועי

17:00-21:1520160רביעי ערב25/10/17

מנחה קבוצות וסדנאות  

אימון עצמי להצלחה

מנחה מקצועי

17:00-21:1530195ראשון ערב22/10/17

אימון עצמי  

אחרתלחשיבה 

להצלחה אישית

17:45-20:152060ראשון ערב22/10/17

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/lessons/%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%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%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/
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-2/
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-2/






,ותומכתאינטימיתבוטיקבמסגרתבלמידהדגששמיםאנואחרתלחשיבהבאקדמיה

.יחדגםוקבוצתיתאישיתחווייתיתובהתנסות

השינוילתהליכיתומכתחממהמהוויםאישיתוהצלחהעצמילאימוןשהקורסיםמכאן
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תחושתלךשתעניק,זוהתנסותשללמידהמסגרתמהוויםמקצועיתלהצלחההקורסים

.אחריםגםלהנחותמקצועיתויכולתמסוגלות

משולביםהשיעוריםכלולכן,וחווייתיתמשמעותיתלמידהשלהחשיבותאתיודעיםאנו
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.שלנובמרכזהמשתתפיםאומהתלמידיםחלקולהיותלהצטרף,בכך

http://www.stiklaro.com/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


מפגשים שבועיים15▪

חוברת הקורס עם כל הכלים והטכניקות▪

שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת ▪

להצלחה בחשיבה אחרתNLPקורס 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


 NLP PRACTIONERמפגשים שבועיים קורס 15▪
חוברת הקורס▪

ספר הקורס▪

שמע לשימוש מקצועי-קבצי▪

:בונוסים
MASTER NLPקורס מאסטר –מפגשים שבועיים 20+ ▪
חוברת הקורס▪

ספר הקורס▪

שמע לשימוש מקצועי-קבצי▪

NLPערכת קלפי ▪
שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת ▪

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/


מנחה קבוצות וסדנאות אימון עצמי להצלחה
לשינוי ומודעות עצמית לחשיבה אחרת

עםהקבוצתיתוההנחיההאימוןעולםאתהמשלבונדרשמבוקשמקצועלךשיעניקהקורס
היכולתשכלול,ומצוינותלשינוינוספיםכליםבהכרתמתמקדהקורס..NLPהמודע-תתעולם

אפשרויותנפתחותבוהנחיהמרחביצירת.זמניתבוNLPמיומנויותבמגווןלהשתמש

.האישיהאנושיהפוטנציאללהגשמת,אינסופיות

המודע-תתעולםעםוקבוצתיתאישית–העצמיתוההנחיההאימוןעולמותאתמשלבהקורס

האימון,ההנחיהמעולםהמעשייםהכליםעםהמודע-תתמעולםהמקצועיהידעביןהשילוב

,לתמיכהוזקוקים,היום-בחייתסכולחשיםרביםאנשים.המנצחהשילובאתיוצרוהליווי

.בקורסתלמדוזהואת,ובקלותבפועלחייהםאיכותלשיפורוליוויהעצמה

ועוסקיםלעסוקלמעונייניםפונהאחרתבחשיבההמודע-מתתשינויקבוצותהנחייתקורס

אוהכנסהכתוספתאו,הפנאיבשעותוטיפולהדרכה,בהוראה,קבוצתיתוהנחיהבאימון

ומרכזוקבוצתיתאישיתלהנחיהייחודילימודימוסדהינוהספרבית.מרכזיתכקריירה

.בארץהיחידהמודע-מתתשינויוקבוצותסדנאות,לקורסים

שבועייםמפגשים30:הקורסמבנה

:הכוללהקורסתיקהלימודחומרי

הקבוצתיהמנחהספר▪
וקבוצתיתלהנחיהNLPוטכניקותמודרךדמיוןשלשמעקבצי▪

הקבוצתילמנחהתרגיליםחוברת▪

קבוצתיתלהנחיהמצגות10ערכת▪

אחרתלחשיבהמודעותלייןאוןקורס▪
והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

עצמיאימוןקבוצותמנחהקורסבהצלחההשלים"גמרתעודתתוענקהקורסלבוגרי:תעודה

וקבוצתיאישיואימוןלהנחיההספרמבית"אחרתלחשיבהעצמיתומודעותשינוי,להצלחה

."אחרתלחשיבההאקדמיה"

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%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/lessons/%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%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%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/
http://stiklaro.com/lessons/%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%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%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/


קורס מנחה אישי וקבוצתי לאורח חיים בריא

ספר התזונה הבריאה▪

ספר המנחה האישי לבריאות והרזיה▪

להנחיית קבוצת הרזיה-ספר המנחה הקבוצתי ▪

חוברת עבודה וכלים למנחה האישי  ▪

ערכת קלפי הרזיה לחשיבה אחרת▪

סדנאות והרצאות, שיעורי מצגות להנחיית קבוצות10ערכת ▪

להרזיהNLPדמיון מודרך וטכניקות –קבצי שמע ▪

האישי והקבוצתי' ין וליווי אישי בתהליך הסטאז'סופרויז▪

תזונה והרזיה בחשיבה אחרת
תעודות מקצועיות2קורס משולב המעניק 

,ההנחיהמעולםהמעשייםהכליםעםהתזונהמעולםהמקצועיהידעביןהשילוב

מהיודעיםהאנשיםרוב.ללקוחותיכםהמנצחהשילובאתיוצרוהליוויהאימון

זהואת,בפועלההרזיהלביצועותמיכהאישילליוויזקוקיםהם,לאכולצריך

.בקורסתלמדו

נושאי הקורס

מושגי יסוד בהנחיית קבוצות הרזיה▪

בניית קבוצות שווק פרסום ומיתוג▪

אימון לשינוי אורח חיים והרזיה▪

להרזיהNLPהמודע -כוחו של תת▪

וההרזיההמודרניתהתזונהעולם▪

הקורסמבנה

שבועייםמפגשים20-א"ש80▪

אחרתבחשיבהוהרזיה,להרזיהתזונהליין-אוןקורסא"ש30▪

אחרתבחשיבההרזיהליין-אוןקורסא"ש30▪

אחרתבחשיבהלהרזיהאישיבאימוןמעשי'סטאזא"ש20▪

:גמרתעודות2יוענקוהקורסלבוגריתעודות

"אחרתבחשיבהוהרזיהלתזונהקבוצותמנחיקורסבהצלחההשלים".1

והרזיהתזונה,לבריאותאישייםומנחיםמאמניםקורסבהצלחההשלים".2

"אחרתבחשיבה

האקדמיה"בריאחייםואורחלתזונהוקבוצתיאישיואימוןלהנחיההספרמבית

."אחרתלחשיבה

http://stiklaro.com/lessons/%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%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%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/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/


מפגשים שבועיים 20: מבנה הקורס•

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/


במימון מלא מקרן ההשתלמות: למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

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-2/


שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת ▪

מודעות עצמית שינוי ושחרור רגשי

שלהםהעצמיתהמודעותאתלפתחהמעונייניםלאנשיםפונהאחרתלחשיבהעצמיאימוןקורס

זוכיםהמשתתפיםהקורסבמהלך.ומאושרמספקחייםלאורחשינויבתהליךלעצמםולסייע
.יוםהיוםבחיישוניםבמצביםבהןולהיעזר,שלהםהפנימיותהחזקותאללהתחבר

לתחושותהקשבהלצד,המודעותתהמודעעללעבודהוכליםידעבהקנייתהואהקורסשליחודו

בתהליךאותנווהמעכביםהמקדמיםלגורמיםעצמיתמודעותשלמיומנויותופיתוחהפנימיות

אתהמעצימים,קבוצתייםבמפגשיםמשולבהמעשייםהכליםלימוד.נפלאיםלחייםהשינוי
.האישיתהמטרהלמולעצמיוניהולשליטהשלהפנמהבתהליך.והתמיכההשותפות

אמונותלשינוי"מוחשטיפת":חלקיםתחומיםשלושהעוסקאחרתלחשיבהעצמיאימוןקורס

"ראשניקוי"ו,עימםוהתמודדותבולמיםלחשיפת"מודעתחשיבה",להצלחהמטרותוהצבת

מגביר,בתחוםחדשניידערוכשהמשתתףחלקבכל.רגשיושחרורהצלחהשללמחשבות

הקורסשלהעלמטרת.אחרתלחשיבהמעשיותוטכניקותחשיבה-בכליומתנסה,עצמיתמודעות

גםוהמקצועיהאישיבתחום,דקהודקהיוםיוםבפנינוהניצביםהחייםאתגריעםהתמודדותהיא
.יחד

:מטרות הקורס

הכרת עקרונות חוקי הפעולה של המוח האנושי▪

החיים-מודלים וטכניקות להתמודדות עם אתגרי, הכרת כלים▪

כלים לחשיפת אמונות וערכים לשם הגברת מוטיבציה  ▪

התנסות בטכניקות ייחודיות לחשיבה אחרת▪

שבועייםמפגשים20:הקורסמבנה

:הכוללהקורסתיקלימודחומרי

האישילמונחהחוברת▪

והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

קורס אימון עצמי לחשיבה אחרת

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-2/


mailto:stiki@zahav.net.il



