
קורס פיבוט
דיגיטלי

מורחב
 פיבוט - פתרונות שעובדים | שרון שני גונן 



הקורסים יהיו מוכנים לצפייה במהלך חודש יולי, הרוכשים אותם עד

ה-30/6 יוכלו לעשות זאת במחירי השקה המפורטים מטה.

קורס דיגיטלי בהנחיית שרון שני גונן

מאפשר למידה עצמאית

זמין במועדים נוחים

בברכה ורווחה,

בעקבות הביקוש והפניות הרבות, 

 

אני שמחה לספר שלאחר הרבה זמן שכלל עבודה על הרחבת

התכנים וחשיבה מעמיקה על הגישה והמודל – 

בימים אלה אני מקליטה שני קורסים עשירים בתוכן וידע מקצועי

ייחודי ופורץ מחשבה.

 

כן, כן – זו לא טעות, זהו קורס פורץ

מחשבה!

 



בקורס זה נלמדים כל הרעיונות העיקריים והשפה של פיבוט. 

בנוסף נלמדות יחידות ייחודיות, מתחום המומחיות שלי, אותן

פיתחתי לאורך השנים. 

הידע הנלמד בקורס זה, מרחיב את היכולת ליישם ולהפנים את

מודל פיבוט לכדי שלם משמעותי.

 

הקורס מתאים לא.נשים שמעוניינים לפתור מצבים מורכבים

בעזרת החשיבה והפרקטיקה של פיבוט.

 

קורס זה מתאים ומומלץ מאד לאנשי מקצוע מתחומי הטיפול,

הפרא-רפואי, השיקום והחינוך. 

קורס שני: 

קורס פיבוט המורחב

אורך הקורס צפוי להיות כארבע שעות, 

לא כולל זמן תרגול עצמי.
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הקורס הינו בפורמט דיגיטלי, אני מדריכה את הקורס ומלמדת את התכנים

וניתן לצפות בהם באמצעות מחשב או טלפון נייד בכל עת. 

 

הרוכשים את הקורס הדיגיטלי יקבלו חוברת מלווה, בה נמצאים כל תכני

הקורס, התרגולים והרחבות ייחודיות.

 

הרוכשים את הקורס יוכלו להצטרף לקבוצת פייסבוק סגורה בה ניתן יהיה

לקבל מענה לשאלות והבהרות אודות החומר הנלמד.

 

אחת לחודש יתקיים בקבוצה הסגורה תרגול בלייב עם שרון בו ניתן יהיה

לשאול שאלות ולהתייעץ.

 

 

 

 

מחכה לראותכם,

עוד פרטים חשובים
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הקורס יהיה מוכן לצפייה במהלך חודש יולי,

הרוכשים עד ל- 30/6 יוכלו לעשות זאת במחירי השקה!

 

 

 

 

עוד פרטים חשובים

קישור להרשמה
 
 

להרשמה לקורס המורחב

 www.pivot.org.il | office@pivot.org.il

פרטי
יחיד - רגיל(כולל מע"מ) יחיד - השקה

3,679קורס מורחב

לפרטים נוספים
 

lian@pivot.org.il
ליאן - 050-6400480

 2,575 (30% הנחה)

https://private.invoice4u.co.il/ClearingNew/Invoice4UClearing.aspx?ProductId=8359


תנאים כלליים

לאחר רכישת קורס דיגיטלי לא ניתן יהיה לבטל עסקה ולקבל החזר

כספי.

הרישום לקורס הדיגיטלי הינו אישי ובלעדי למשתמש, אשר אינו רשאי

להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים, במוצרים ובתכנים

המוצגים בו הינם של פיבוט בלבד וחל איסור לעשות בהם שימוש,

להעתיקם או להעבירם לאחר, ללא קבלת אישור כתוב מפיבוט.

פרטי כרטיסי האשראי של הרוכשים אינם נשמרים במערכות, מאחר

וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות צד שלישי כאמור.

בוגרי הקורסים השונים אינם רשאים להציג עצמם כ"מומחים" בשיטת

פיבוט או להעביר הדרכות והשתלמויות בנושא לצדדים שלישיים ללא

קבלת אישור בכתב מפיבוט.

סמכות שיפוט – על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור

בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה

נתונה לבתי המשפט במחוז צפון.
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