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 עיצוב יחסים

 

  ברוכים הבאים לקורס

  .NCS הכשרת מאמנים רב תחומיים

 

 ותומעצימה מצורפ תחווייתיכדי לאפשר למידה 

 ההנחיות הבאות למשתתפי הקורס:

 

 הלימודים.  משעות %80 -נוכחות חובה ב 
 בתכני התרגולים והאימונים שמירת סודיות  
 חל איסור על הקלטה במהלך הקורס! -
 .הקפדה על עמידה בלוח  זמנים בכל מפגש 
  הנחת תיקים וחפצים אישיים בתחילת כל

 מפגש במקומות המיועדים.
  ולא )בתוך התיקים  טלפונים סגוריםהנחת

לא יורשה  –שיעור הבמהלך כל  (על "רטט"
 במהלך השיעור.שימוש בטלפון בכל צורה שהיא 

  יוקדש זמן לשיתוף,  כל מפגשבתחילת
שאלות והבהרות על שיעורים קודמים ועל 

תרגולים וחוויות בין מפגש למפגש. בהמשך כל 
מפגש יוגבלו השאלות והשיתוף בהתאם לתכנים 

וללוח הזמנים, כדי להעביר את חומר הלימוד 
 והתרגולים במלואם. 

 

 

!!בהצלחה !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCS  2018/19קורס הכשרת מאמנים רב תתומיים   

 2019אפריל מ עדכון תאריכים

 עדכון תאריכים שימו לב מסלול בוקר יום ד   מסלול ערב יום ג  

20.11.18 1   21.11.18 1   

27.11.18 2   28.11.18 2   

  חופשת חנוכה חופש 5.12.18  חופש 4.12.18

11.12.18 3   12.12.18 3   

18.12.18 4   19.12.18 4   

25.12.18 5   26.12.18 5   

1.1.2019 6   2.1.2019 6   

8.1.19 7   9.1.19 7   

15.1.19 8   16.1.19 8   

 חופש חופש 23.1.19   חופש 22.1.19

29.1.19 9   30.1.19 9  

 מבדק שליש  10 6.2.19   10 5.2.19

12.2.19 11   13.2.19 11   

19.2.19 12   20.2.19 12   

26.2.19 13   27.2.19 13   

5.3.19 14   6.3.19 14   

12.3.19 15   13.3.19 15   

19.3.19 16   20.3.19 16   

 אין לימודים -כנס צוות  חופש 27.3.19   חופש 26.3.19

2.4.19 17   3.4.19 17   

   חופש 10.4.19   חופש 9.4.19

16.4.19 18   17.4.19 18  

 חופש פסח פסח 24.4.19   פסח 23.4.19

30.4.19 19   1.5.19 19  

 יום הזכרון/עצמאות חופש 8.5.19   חופש 7.5.19

 מבדק שליש 20 15.5.19   20 14.5.19

 שיווק הרצאת אורח 21 22.5.19   21 21.5.19

 שיווק הרצאה 22 29.5.19   22 28.5.19

 התנסותיתעבודה  23 5.6.19   23 4.6.19

11.6.19 24   12.6.19 24  

18.6.19 25   19.6.19 25  

 עבודה באתיקה 26 26.6.19   26 25.6.19

2.7.19 27   3.7.19 27  

 מבחן סיום 28 10.7.19   28 9.7.19

16.7.19 29  16.7.19 29  

23.7.19 30  23.7.19 30  

 30.7.19משותף ביום  ג בערב  31מפגש  
 30.7.19ביום   31מפגש  . חלוקת תעודות ומרצה אורח19.00בשעה 
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 2019אפריל           ,ום רב לתלמידי קורס הכשרת מאמניםשל

גשים האחרונים בקורס ההכשרה חלה התרופפות משמעותית במילוי ההנחיות שעיצבנו בתחילת הקורס המתבטאת במפ

 טאיחורים לשיעורים בפרבמהלך השיעור,  הסלולריים, עיסוק בטלפונים למרצים ולשיתופים של התלמידים בהקשבה לקויה

באופן  החומר הנלמד ואת התרגולים את במהלך השיעור כדי להעבירים להתרכז אנחנו מתקשלאחר ההפסקות. כתוצאה מכך 

. הצורך שלנו בשיתוף פעולה לפי ההנחיות שניתנו בפתיחת תסכול ואכזבהלטובת כל התלמידים. אנו חשים מקצועי וראוי 

 כפי שאנו שואפים ויודעים לעשות. הקורס חיוני להמשך העברת החומר באופן מקצועי וחוויתי

יתנו בפתיחת הקורס בעיצוב היחסים ומבקשים מכל התלמידים למלא בקפדנות אחר ההנחיות אנו מצרפים הערות להנחיות שנ

 לטובת כולנו. תוחווייתיכדי לשמור על אווירה נעימה, מקצועית 

 בברכה 

 דפנה וצביקה

 עיצוב יחסים

  ברוכים הבאים לקורס

  .NCS הכשרת מאמנים רב תחומיים

 ההנחיות הבאות למשתתפי הקורס: ותומעצימה מצורפ תחווייתיכדי לאפשר למידה 

 

 אינה שעון(  וחצי שעות)פחות משלוש מפגש מהחשוב לציין שנוכחות בחלק הלימודים.  משעות %80 -נוכחות חובה ב

 . כדי להשלים את הקורס מפגשים מלאים 24. דרוש מינימום נוכחות של (50%) נחשבת לנוכחות מלאה אלא חלקית

 חל איסור על הקלטה במהלך הקורס! -  בתכני התרגולים והאימונים שמירת סודיות 

 .ישבו שכל התלמידים  כל הפסקהחשוב לנו מאוד בעיקר לאחר  הקפדה על עמידה בלוח  זמנים בכל מפגש

עם . ללא הפרעות תחווייתיכדי לאפשר לאלו שיעמדו בזמנים למידה לאחר שתיית קפה, שירותים ואכילה.  במקומותיהם

  לאחר סיום ההפסקה לא יורשו המאחרים להיכנס ולהשתתף בשיעור עד להפסקה הבאה.תחילת השיעור 

 .הנחת תיקים וחפצים אישיים בתחילת כל מפגש במקומות המיועדים 

  לא יורשה שימוש בטלפון בכל צורה שהיא  –שיעור הבמהלך כל  (ולא על "רטט")בתוך התיקים  טלפונים סגוריםהנחת

הקשבה במהלך השיעור וכמובן אינו מאפשר  ולחבריכםהעיסוק בטלפונים הסלולריים מפריע לנו  במהלך השיעור.

ד עלצאת מהכיתה  /הממנו , נבקשבמידה שתלמיד/ה יעסקו בטלפון הסלולרי במהלך השיעורשראויה. לכן החלטנו 

 הפסקה הקרובה. ל

  יוקדש זמן לשיתוף, שאלות והבהרות על שיעורים קודמים ועל תרגולים וחוויות בין מפגש למפגש.  כל מפגשבתחילת

בהמשך כל מפגש יוגבלו השאלות והשיתוף בהתאם לתכנים וללוח הזמנים, כדי להעביר את חומר הלימוד והתרגולים 

 במלואם. 

 !!בהצלחה !


