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 מרחב להתפתחות אישית 
 אפקט הפרפר 

 

 

 חירות כלכליתאים ליוצ
 

 

 ברוכים הבאים 

 אפקט הפרפר 
 מרחב להתפתחות אישית ועסקית

 
 

 

  מכאן יוצאים לעולם

 הטובים ביותר וטריינרים  מאמנים מנהיגים, 

 

 

www.befcoach.com 
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 מטרת ארגון אפקט הפרפר 
מרחב    היותמטרת העל שלנו היא ל

להתפתחות אישית ועסקית ולאפשר 
לבני אדם רבים ככל האפשר מסביב  
פיסית,  עצמם  את  להגשים    לעולם 

 רגשית ורוחנית. כלכלית,

 הכלים שלנו
 

 מגוון סדנאות העצמה: 
 " אפקט הפרפר"סדנת   
 " אימון העצמה לצוותסדנת "  
 "העוצמה שבפנים"סדנת   
  אימון הצלחה והגשמה עסקית   
 

 תוכניות אימון: 
 תהליכי אימון אישי וזוגי  
 אימון עסקים וארגונים  
 

 הכשרת מאמנים:
 הכשרה של מאמנים לאימון       
 אישי ועסקי   
 

   הכשרה של טריינריים:

  צוות תהליך הכשרה רב שלבי ל  
  הנחיה של סדנאות "אפקט הפרפר" ה  
 בארץ ובעולם.  

 ארגון אפקט הפרפר  החזון שלנו
יוצרים עולם טוב יותר עבורנו ועבור 

 הדורות הבאים. 
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 מטרת סדנת אפקט הפרפר

בכל העולם לאפשר לבני אדם רבים ככל האפשר 
להיות בוטחים, רגועים  .לעוף על עצמם ועל החיים

 . ליצור, לעשות, להביע ולהשפיע.ומאושרים
 מגניבים. ויעדים מטרות להגשים חלומות שאיפות

 או במילים אחרות: 

 חיים של  ל ליצור פריצת דרך 
 ואהבה שפע   ,עוצמה ,חרות
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 ת להכשרת מאמנים מטרת התוכני

המטרה שלנו היא להכשיר את הדור הבא של מאמנים לאימון  
אישי ועסקי וכן מתוך אלו להכשיר את הדור הבא של מנחים 

על מנת להרחיב את   זאת( לסדנאות "אפקט הפרפר"  )טריינרים
 בארץ ובעולם.  אפקט הפרפר   ארגוןפעילות 

 לכולנו הזכות
 להיות, לעשות ולהגשים

 כל מה שנבחר
 

 להוציא לאור את הגדולים שאנחנו 
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אימון "אפקט הפרפר" משלב בן  
י שתי האונות של המוח האנוש

 האונה הימנית והאונה השמאלית
 

 השיטה המיוחדת שלנו

"אפקט  אימון  התוכנית 
תוכנית  היא  הפרפר" 
ביותר  אפקטיבית  אימון 
שהוא  העובדה  בזכות 
בין   תהליכים  המשלבת 
העל   המודע  תת  המודע 

 מודע ולתפקוד הפיסי.  

 תכנים מרכזיים
 

 יסודות האימון 
 י אימון תודעתי ורגש  
 י אימון אישי וזוג  
 ועסקי אימון קבוצתי   
 שיחת אימון אפקטיבית   
 

 דמיון מודרך
 באמצעות דמיון תהליכי אימון  
 יצירה והטמעה של חזון אישי  
 

 אימון חוויתי 
 עבודת אימון עם: ריקוד, מגע,       
      תנועה, צבעים, מוסיקה, חוויה   
 

   מיינד פולנס
 יצירת שקט וסנטר תודעתי    
 ככלי להגשמה ואפקטיביות   

  

   אומנות האינטרקצייה
 רגשית ופיסית טרנספורמציהלאומנות שאלת שאלות אימון אפקטיביות  

 ימנית 

  ותחווי, ירתיותיצ
 ורגשות  תחושות

 

   שמאלית 

מחשבה סדורה,  
 לוגית והגיונית 
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 התוכנית להכשרת מאמנים שלב א': מבנה התוכנית: 

   13/10/2020מתאריך יום ג' החל , מדי יםקבוצתי למידה  מפגשי 18
 עות לימודש  180  סה"כ (ל ש" 10 שהן שעות שעון 8 כל מפגש  18:00עד   10:00)
 

סדנאות    4כתלמידי קורס מאמנים ב    התוכנית כוללת אפשרות להשתתפות
 ללא תשלום נוסף. במהלך תקופת הקורס אפקט הפרפר

 
 
 

 בשל מגבלות הקורונה  
 תלמידים בכיתת לימוד   20מקסימום  

   היזכו לתעודשל תוכנית ההכשרה   'בוגרי שלב א

 לוח זמנים למפגשים 
1. 13/10/2020   
2. 20/10/2020   
3. 27/10/2020   
4. 03/11/2020   
5. 10/11/2020   
6. 17/11/2020   
7. 24/11/2020   
8. 01/12/2020   
9. 08/12/2020   

10. 15/12/2020 
11. 22/12/2020 
12. 29/12/2020 
13. 05/01/2021   
14. 12/01/2021   
15. 19/01/2021 
16. 26/01/2021 
17. 02/02/2021 
18. 09/02/2021 

 
 

  "אפקט הפרפר"  מאמנים שלבוגר/ת התוכנית להכשרת 

לב מספר  בשל    :שימו    המשתתפיםהגבלת 
אין אפשרות ביטול ואין   לאחר הרשמהבפעילויות  
 לאף אחת מהפעילויות שלנו.  החזר כספי

 הרשמו רק אם אתם בטוחים בהחלטתכם. 

על   המפגשים  פרטים  השרון.  באזור  יתקיימו 
 ק יפורסמו בהמשך.דוימהמיקום ה

 לחצו כאן   ותשלום  הרשמהל

 שעות לימוד על פי דרישות לשכת המאמנים  180המסלול המהיר להכשרת מאמנים 

https://www.befcoach.com/cachtraining
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 התוכנית להסמכת מאמנים שלב ב': 

תהליך המלווה    וא התהליך ההסמכה )הסופרוויז'ן(  
כמאמן  בראשית  אותך האימון   דרכך  בשיטת 

הפרפר"יהי "אפקט  של  זאת    חודית  מותאם  ועם 
 בדיוק לדרישות לשכת המאמנים בישראל. 

 

 לתעודת מאמן מוסמך דרישות נוספות

 שעות אימון תחת סופרוויז'ן  100צבירה של  
 עם מדריך מאמנים מוסמך לשכת המאמנים

 
 מפגש אתיקה ומבחן אתיקה מקצועית

 עמידה במבחן מסכם תאוריה 
 מעשי  אימון עמידה במבחן 

  עמידה בדרישות הוועדה בלשכת המאמנים

 
 

 בישראל על דרישות לשכת המאמנים תמבוסס

מוסמךאישי    אימוןמפגשי    10 מאמן  לשכת    )עם 
 (לבחירתם  המאמנים

 

 אישי שעה כל מפגש  מפגשי סופרוויז'ן  8
 

 כל מפגש  שעתיים  מפגשי סופרוויז'ן קבוצתי 16
 

מפגשי הסופרוויז'ן עם סופרוויזר מוסמך לשכת  כל  )
 ( המאמנים

 

בוגרי התוכנית שיעמדו בכל דרישות ההסמכה של  
תעודת   לקבלת  עד  לליווי  יזכו  המאמנים  לשכת 

  מאמן מוסמך של לשכת המאמנים בישראל.

על פי דרישות לשכת המאמנים    לע  שימו לב:
נדרש   לקבל תעודה של לשכת המאמנים  מנת 
 שנים. 24מינימום גיל 

 

 
 

 כוללת סמכה הה  תוכנית
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 לפרטים נוספים לחצו כאן 

בוגרי שלב א' של התוכנית להכשרת מאמנים שנכנסו לתהליך סופרווז'ן יכנסו 
ר  יהעביזכו ל למסלול הכשרת טריינרים של "סדנת אפקט הפרפר" במהלכו  

 חלק מהתכנים בסדנה עד הפקה והנחיה של סדנה מלאה. 

שיאפשר   שיתוף פעולה על הסכם התלמידים המתאימים  קורס טריינרים יחתמו  שימו לב: בתחילת 
 במסגרת ארגון אפקט הפרפר בלבד. " השונות אפקט הפרפרלהם להנחות את סדנאות " 

 מסלול הכשרת טריינרים שלב ג: 
 " אפקט הפרפר"להנחיית סדנאות 

אישית  הכשרה  מסלול מותאם  מיועדייחודי,  בלבד,  ,  בוגרי   למתאימים 
מצאים במסלול או סיימו את התוכנית להסמכת  נהתוכנית להכשרת מאמנים ה

  .מותנה בחתימה על הסכם הנחיה בארגון אפקט הפרפרמאמנים, 

 להוציא לאור את העוצמה שבך

https://www.befcoach.com/college
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 סדנאות: אפקט הפרפר  

להשתתפות   "אפקט הפרפרסדנת "

 ₪   290יר:  מח    בפעם הראשונה בלבד
 

והשתתפות חוזרת  העמקה לצוות סדנת 
 ₪   390מחיר:     בסדנת "אפקט הפרפר"

 
 לפרטים ולהרשמה

 לסדנת אפקט הפרפר לחצו כאן 

 

 והרשמה לסדנאות מחירים

 לאחר הרשמה המשתתפיםהגבלת מספר שימו לב: בשל 
 לאף אחת מהפעילויות שלנו  אין אפשרות ביטול ואין החזר כספי 

 הרשמו רק אם אתם בטוחים בהחלטתכם. 

 2020המחירים נכון לקיץ  
 בסדנאות השונות  מספר המשתתפים 

 כפי שיתפרסמו מעת לעת מותנה בהנחיות הקורונה 

 

  "  העצמה שבפניםסדנת " 
 ₪  900מחיר:   לבוגרי סדנת אפקט הפרפר בלבד   מיועדת זו סדנת

 לפרטים והרשמה לסדנת "העוצמה שבפנים" לחצו כאן 
 

להשתתף בסדנה לכך  אלו הזקוקיםאפשרים לממעשר: אנחנו  אנחנו אוהבים לתת סדנה ב
 פשוט צרו איתנו קשר  אך יקר לכם, בסדנה בתשלום סמלי בלבד, אם אתם רוצים להשתתף

https://www.befcoach.com/
https://www.befcoach.com/
https://www.befcoach.com/
https://www.befcoach.com/
https://www.befcoach.com/thepowersep
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 ₪ כולל מע"מ  6,000 מחיר:
 )ניתן לפרוס לתשלומים( 

 
 

 שלב א': הכשרת מאמנים  

 שלב ב': הסמכת מאמנים  

 ₪  2,000        :מפגשים( 8)אישי  סופרוויז'ן
 ₪   4,000   :  מפגשים(  16)סופרוויז'ן קבוצתי  

 
 ₪   2,000   אימון אישי: 

 מפגשי אימון עם מאמן מוסמך לבחירתכם    10

 
הסופרוויז'ן הכרחי לצורך קבלת  תהליך  
לשכת מוסמך  מאמן   ידי  על  מוכר 

 המאמנים בישראל

 תוכנית להכשרת מאמנים ל והרשמה מחירים

בוגרי שלב א של תוכנית ההכשרה יזכו  
התוכנית    :לתעודה להכשרת  בוגר/ת 

  מאמנים של "אפקט הפרפר"

 לאחר הרשמה הגבלת מספר המשתתפיםשימו לב: בשל 
 אין אפשרות ביטול ואין החזר כספי לאף אחת מהפעילויות שלנו 

 הרשמו רק אם אתם בטוחים בהחלטתכם. 

 

 50% הנחה
 תשלום לנרשמים ומסדירים 

 17/09/2020  הנ שה ש אר   דע
 

 לחצו כאן   ותשלום  הרשמהל

https://www.befcoach.com/cachtraining
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 מרחב להתפתחות אישית 
 אפקט הפרפר 

 אני כאן למען ההצלחה שלכם יאיר בר לב  
 מנחה התוכנית להכשרת מאמניםמאמן ראשי ו  

 יאיר בר לב

 מאמן בכיר ומדריך מאמנים מוסמך 
 בישראל לשכת המאמניםחבר 


