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הה

סדנת הכנה לפרישה מעבודה / מירה ברנע

"אף פעם לא מוקדם מדי" קורס חובה לכל מי שרוצה 
לדעת איך להתכונן לקראת פרישה עם מיטב היועצים 

בכל התחומים הרלוונטיים.

8 מפגשים ברעננה בימי רביעי 
בשעות: 18:00 - 20:30

החל מתאריך: 20/10/10 
מחיר הקורס: 800 ₪ 

הה

המרצה המבוקש ביותר בישראל עם סדרת הרצאות 
חדשה באודיטוריום רוזין ברמת אביב. 

5 הרצאות בימי ראשון 
בשעות: 20:00 - 21:15 

תאריכי ההרצאות: 2.1, 16.1, 30.1, 6.2, 13.2
מחיר הסדרה : 400 ₪ 

ד"ר חיים שפירא / סדרת הרצאות

הההה

Brain Gym ®- תרגילי מוח/אמנון רייס

התנסות אישית וקבוצתית המתבססת על גישתו של 
ד"ר ויקטור פראנקל, מחבר "אדם מחפש משמעות" 

ומיסד גישת הלוגותרפיה.

10 מפגשים ברעננה, בימי שלישי 
בשעות: 18:00 - 20:00 

החל מתאריך: 2/11/10 
מחיר הקורס: 750 ₪ 

 "Black Out אם גם את/ה כבר לא זוכר/ת הכל ויש לך "
לפעמים, זה הזמן להירשם לקורס המשפר את ביצועי המוח.

בימי  מפגשים   14 לגמול(-  )מוכר  מלאה  מתכונת 
רביעי החל מתאריך 20/10/10 - מחיר הקורס: 1,400 ₪

מתכונת מקוצרת - 5 מפגשים - בימי שלישי החל 
החל מתאריך 19/10/10 מחיר הקורס: 700 ₪

 21:30  - 17:30 יתקיימו ברעננה בשעות:  הקורסים 

סדנת "דרכים למציאת משמעות" / דפנה שדה – טסה

הההה

סדנת זוגות בשיטת אימאגו / דאנה תבור

סדרה של 7 הרצאות העוסקות בהיבטים פסיכולוגיים 
של יצירות ספרות ושל הדמויות המופיעות בהן.

ההרצאות יתקיימו ברעננה בימי שלישי אחת 
לשבועיים בשעות: 19:00 - 20:30 

החל מתאריך: 19/10/10
מחיר לסדרה: 700 ₪ 

"כיצד לעבור את הגשר ולבוא לבקר אחד בעולמו של 
האחר"- לפתוח את הלב ולפתח אינטימיות 

ואהבה חדשה בסדנה עם אחת המנחות 
המבוקשות ביותר בתחום. 

6 מפגשים ברעננה בימי שלישי 
בשעות: 19:00 - 21:30 

החל מתאריך 19/10/10
מחיר הקורס: 1,500 ₪ לזוג 

"נפש האדם בספרות על ספת הפסיכולוג" / ד"ר יצחק הררי 

הההה

שיטת ימימה / אילנה נגר

קורס מבוקש עם מומחה לשפת הגוף ותקשורת 
בין אישית ומראשוני המפתחים של תחום שפת 

הגוף בישראל.

8 מפגשים ברעננה בימי שלישי 
בשעות: 18:00 - 21:15 
החל מתאריך: 19/10/10

מחיר הקורס: 900 ₪ 

תכנית העוסקת בפיתוח חשיבה הכרתית / מודעות 
אישית עפ"י המקורות - עם מרצה מבוקשת בתחום 

תלמידתה של ימימה ז"ל.

12 מפגשים ברעננה בימי שני
בשעות: 19:30 - 21:30 
החל מתאריך: 18/10/10

מחיר הקורס: 900 ₪ 

שפת הגוף / רמי צור

לפרטים נוספים והרשמה:
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