
 
 

 

 

 הסמכת מאמנים –תכנית לימודים 

 ש'. 200סה"כ  •
 ש' הקניית מיומנויות: 40 •

o 20 ש' תיאוריה 
o 20  'תרגול מעשי. –ש 

 פרקים 9 –ש'  126 •
 supervision –ש'  34 •

 

מס' 
 מפגש

 מרצים בקורס מיקום שעות נושא המפגש

 הכרות ומבוא 1

הכרות  עם עולם האימון דרך  •
 אינטראקציה בין אישית.

 תאום ציפיות •
• Setting – .מסגרת הקורס 

פי עקרונות -הצגת התכנית על •
ICF 

הצגת המתודולוגיה המתבססת  •
על גישת האימון האינטגרטיבי 

 ליצירת מציאות

 אשרור אמנת הקורס  •

 ש' 4 

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

 עקרונות האימון 2

 האימון ככלי ליצירת מציאות •
מיומנויות חיים והתנהלות  •

 אישית. אישית ובין
 מתאמן:-יחסי מאמן •

o .בין המתאמן לבין עצמו 
o .בין המאמן לבין עצמו 
o  ,בין המתאמן למאמן

 הקשבה
o  המתאמן, המאמן

 והסביבה.

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

 הקוד האתי  3

הכרות,  – ICFהקוד האתי של  •
 הסבר והדגמה.

התנסות המשתתפים ביישום  •
הלכה  –סעיפי הקוד האתי 

 שה.למע

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים



 
 

 

 ICFפי -מיומנויות האימון על 4

 הצגה, הגדרה והדגמה •
של  –תרגול בקבוצות קטנות  •

קטעים מהמיומנויות אודותן 
 יורחב במפגשי ההמשך.

ד"ר יעל סנה + מרצים   ש' 4
 אורחים

 מחשבה יוצרת מציאות 5

הכרת המושג  –פרדיגמות  •
 אימון.ומשמעותו בתהליך ה

הכרת המושג  - אקטיביות-פרו •
 ומשמעותו בתהליך האימון.

הכרת הכלי  –מעגל החיים  •
 ותרגולו.

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

 א' –נאמנות לערכים אישיים  6

 כוחה של מילה •

קונקרטיזציה של רעיונות  •
 ומושגים.

 משחק תפקידים. •
 

 ש' 4 

16-19 

 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 םאורחי

 ב' –נאמנות לערכים אישיים  7

 הכרות עם המושג "ערכים" •
 תרגול זיהוי ערכים אישיים •
 זיהוי צרכים •

התמודדות עם קונפליקט בין  •
ערכים לצרכים: הבנת המושג 

 קונפליקט ומקומו בין השניים.
 

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

 ג' –נאמנות לערכים אישיים  8

י מספר מי אני והסיפור שאנ •
 לעצמי

 פעולה וייעוד •
 קבלת החלטות בונות מנהיגות •
 משבר כאב ופחד, כמפתחי תודעה •

 משמעות ויצירת מציאות.

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

יצירת חזון  –רואה את תמונת המחר  9
 א' –ודרכים ליישומו 

ד"ר יעל סנה + מרצים   ש' 4
 אורחים



 
 

 

 הכרת המושג חזון •
הקניית כלים ותבניות לבניית  •

 חזון.

קביעת מטרות ל הקניית כלים •

 ובחירת דרכי פעולה למימושן
   )אסטרטגיה(.

המושג מודעות ומקומו ככלי  •
 מרכזי בתהליך ההתפתחות.

+ 

 ש' 4

16-19 

 ICFפי -מיומנויות האימון על 10

 ב' –יצירת חזון ודרכים ליישומו 

 –תשומת הלב יוצרת מציאות  •
 חשיבה חיובית.

רצון ודמיון ככוחות יוצרים  •
 מציאות.

 האדם הוא יציר מחשבותיו. •
 ארבעת השלבים לראיית המחר. •
תרגיל בדמיון  –אני חי את המחר  •

 מודרך.

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

 ICFפי -מיומנויות האימון על 11

 לחוות הצלחה

נוכח שלא  –כוחו של הרגע  •
 מאוחר.

 הגברת המוטיבציה ונקיטת •
 יוזמה.

 בחירה וויתור. •

הצלחה בשבעה עקרונות  •
 רוחניים.

תרגול התנהגות יוזמתית  •
 ליצירת מציאות מודעת.

 ש' 4 

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 מרצים אורחים

 ICFפי -מיומנויות האימון על 12

 הצבת מטרת ותוצאות

יישום ערכי מחויבות כהמשך  •
 ללקיחת אחריות.

מושגים: מחויבות, הבנת ה •
 מסירות, התמסרות וכניעה.

 –אתגר, קושי, בעיה והזדמנות  •
הגישה יוזמתית לעמידה 

 באתגרים.

 התמקדות לעומת התפזרות. •

 ביטחון הנובע ממחויבות. •

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 אורחים מרצים



 
 

 

 ממחויבות לפעולה. •
• Smart  וGant -   כלים לתכנון

 משימתי.
 ICFפי -מיומנויות האימון על 13

 שאלות אימוניות

 שאלות פתוחות. •
 שאלות עוצמה. •
 שאלות חוקרות. •

 שאלות משקפות. •
 תרגול •

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 מרצים אורחים

 ICFפי -מיומנויות האימון על 14

 הצבת מטרות -

ערכים,  –שימוש בסל תוצאות  •
 , משאבים וחסמים.צרכים

זיהוי  -להשחיז את הגרזן   •
 המפתחות להצלחה.

 יצירת "ניסים". •
 

 ש' 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 מרצים אורחים

 ICFפי -מיומנויות האימון על 15

 א' –פעולה שמובילה לתוצאה 

 בן אדם לחברו •
 תקשורת בין אישית. •

 הקשבה. •

 ביטוי והופעה. •
 הצגה עצמית.תרגיל ב •

 ש 4

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 מרצים אורחים

 ICFפי -מיומנויות האימון על 16

 ב' –פעולה שמובילה לתוצאה 

 אני בקבוצה. •
 מנהיגות. •
כישורים וקשרים להשגת  •

 תוצאות
 

 ש' 4 

16-19 

ד"ר יעל סנה + מרצים  
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 מרצים אורחים

ד"ר יעל סנה + מרצים   ש' ICF 4פי -יומנויות האימון עלמ 17
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 מרצים אורחים



 
 

 

 הכרת תודה

 הדרך בעלת שבעת הצעדים. •
הכרת תודה, קבלה, הצמדות,  •

 וזרימה, כבוני הצלחה.

 התבוננות ומדתיות. •
 קסם האהבה.  •

 ICFפי -מיומנויות האימון על 18

 יישום והטמעה

 תרגול. •

יעל סנה + מרצים ד"ר   ש' 4
 אורחים

ד"ר יעל סנה + 
 מרצים אורחים

 Xש' 4 תרגול. 19-34
14 

 מפגשים

   אימון פרקטיקום

 

 ב ה צ ל ח ה

 


