
קורס הכשרת מאמנים 
התמחות בזוגיות

מה חווים הזוגות סביבכם?

בוגרי הקורס יצאו עם מקצוע שמשנה חיים ובונה משפחות 
עם תעודת מאמן של בית הספר.

הקורס בשיתוף והכוונה של הרב יהושע שפירא.

שמחה 
ועצמה 

כעס 
ותסכול

אחרי שנים של עבודה עם זוגות ראינו, לצערנו, הרבה בתים בהם חווים זוגות רגשות שליליים. 
לאור ההצלחה והביקוש העצום של קורס 'מאמנים לחתונה' 

אנו יוצאים בקורס חדש

קבוצות נפרדות לנשים ולגברים בפריסה ארצית

לפרטים והרשמה 
חייגו 052-7464307, ינון 
office@meamniml.co.il  ,050-5990080מכון להעצמת המשפחה

בחיפה והצפון

גם כאן, בחיפה!
הקורס בשיתוף   מכון מבשר שלום

בס"ד



הנחה

וגות
לז

ת 
מיוחד

 

לפרטים והרשמה 
חייגו 052-7464307, ינון 
office@meamniml.co.il  ,050-5990080

בוגרי הקורס מספרים

הקורס היה מקצועי ומובנה. זכינו ללימוד 
מרומם, חוויתי, ששילב באופן מוצלח רכישת 

ידע, עם התנסות מעשית. היחס החיובי והמאיר 
לכל תלמידה, איפשר שיתוף אמיתי ולמידת 

חנה טורא אשת חינוךעמיתים פורה. 

קורס מעורר למוטיבציה בצורה יוצאת דופן. 
תרגום כלי אימון לפרקטיקה מעשית ושמירה על 

ערכי הנצח שלנו. מוצר מושלם שנבנה מתוך 
משה ראקובהמציאות ולא דיבורים מנותקים.

מאמן ומנטור למציאת עבודה, במרכז מפת"ח

קיבלתי כלי אימון סדורים ובהירים והתייחסות 
מעמיקה לנושא האימון והרווקות מנקודות מבט 
שונות. האווירה הייתה של רצון לתרום, הרגשתי 

פתיחות בקרב הצוות והשתדלות למלא את הצרכים.
כל שבוע חזרתי עם אנרגיית התחדשות ועם רצון 
ולהט לפעול. יצאתי ל"שטח" עם תפילה, תחושת 

נורית שירה ישראלישליחות וביטחון.
(מורה למתמטיקה וכעת גם מאמנת רווקות לחתונה), בית אל

 יוני  מושל ר"מ במכינה בנוקדים

 תודה לכל הצוות שהיה שותף מרכזי בשינוי 
שחוללתי סביבי ואיפשר לי לאמן כרגע שלושה 

מתאמנים מרקעים שונים לחלוטין מבלי שפרסמתי 
את עצמי ואפילו ללא כרטיס ביקור. 

הקורס תרם לי באופן אישי בהתפתחות שלי, 
בחיבור לחלומות שלי ובאמונה שהחלומות ניתנים 

למימוש. הכלים האימוניים שקיבלנו סייעו ומסייעים בייחסים 
בתוך הבית מול בן הזוג והילדים וכן בשיח נכון, פתוח ובונה 

אל מול תלמידותיי. מעל לכל קיבלנו כלים נהדרים לעבודה 
עם הרווקות. בכלים הללו מצאתי כ“כ הרבה אמונה באדם, 

עין טובה, רצון להיטיב, גילוי משאבים וכוחות ביטחון מוחלט.
חני וינקלר מחנכת באולפנא ומאמנת לחתונה 

ירושלים

נוף איילון

חיפה

גבעת שמואל

עפרה

חבל שלום

מבנה הקורס ובונוסים:

ערב היכרות חיפה
  יתקיים ב "המקום לתרבות יהודית" 

הדר "עדת ישורון" רח' מסדה 12, חיפה

בשעה 19:30-21:45

יום שני ב' אלול תשע"ו )5/9( נשים: 

יום חמישי ה' אלול תשע"ו )8/9( גברים: 

הקורס בן 20 מפגשים 
מתחיל שבוע לאחר מכן: 

יום שני ט' אלול )12/9(  נשים: 

יום חמישי י"ב אלול )15/9(  גברים: 

קורס הכשרת מאמנים מלא
 20 מפגשים 5 שעות אקדמאיות כ"א.

השתלמות בכלי אימון לזוגיות
שלושה מפגשים בכלי אימון ייחודיים לאימון זוגי 

)יתקיימו בגבעת שמואל ובי-ם(

כנס בניית האהבה הזוגית בי-ם
 השתתפות בכנס בנושא בניית האהבה הזוגית, 

הרצאות וסדנאות ממיטב המרצים בתחום

השתלמות באימון לחתונה
שלושה מפגשים בנושא אימון לחתונה

)יתקיימו בגבעת שמואל ובי-ם(
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מכון להעצמת המשפחה
בחיפה והצפון


