
 
 

 2024-2022ההסמכה מחזור  תוכנית  מבט אל 
 

אנו עושים מאמצים ת בתקופה זו. כוונה לענות על צרכי הסטודנט/ית הישראלי/חדשה ובזה ייפתח במתכונת  מחזור 

   .רבים להתאים את מבנה ימי הלימוד וכן את התמחור לאורח החיים הישראלי

:  2014-בשיתוף עם הפרטנרים שלנו למיזם, הפועל בישראל כבר מ ם הקרוביםיהפרטים הסופיים ייסגרו בחודשי

 LIMS  (Laban Institute forצות וכמובן ארגון  הישראלי להנחיה אינטגרטיבית בקבומכללת וינגייט, המרכז 

Movement Studies)  .בניו יורק 

 

 :24-2022להלן מבנה הקורס המוצע למחזור 

 

יילמד   - הקורסשל  Iערוץ אלטרנטיבי למודול ההסמכה =  תוכנית של  IIמודול כניסה ישירה לקורס ההכנה ל

קבלה )  של הקורס IIישירה למודול להכין את המשתתפים לקבלה  ושמטרת. זהו קורס הכנה במתכונת ישראלית

, אותן נבצע במהלך 2הנדרשות לקבלה למודול ה במשימות הרשמה לקורס ובעמידתלויה במילוי טופסי ההיה שת

   .(קורס ההכנהה

של קורס   IIלמודול ישירות והמשימות הנדרשים על מת להתקבל  התרגולים ,הקורס מכיל את הנושאים, ההתנסויות

. משתתפים של המשתתפיםבארטנייף -בשיטת לאבאן, והוא יותאם גם למידת הניסיון והלימודים הקודמים ההסמכה

חלק מהתשלום( או לחזור על חלקים שכבר ר חלקים של הקורס יוכלו לקבל פטור על חלק מהשעות )ואשר למדו כב

 נלמדו במחיר מיוחד.  

-בנוסף, מהווה קורס זה יחידה עצמאית, אותה לומדים גם אנשים המעוניינים ללמוד את עיקרי שיטת לאבאן

בארטנייף, מבלי בהכרח ללמוד את לימודי ההסמכה המלאים. קורס ההכנה ייתן לכם מושג טוב ושליטה בסיסית 

 דרכים נוספות.  לפתח גם ביישם ובעקרונות השיטה, אותם תוכלו לה

 .להמשיך למודול הבאאישור  ימותשעמדו במשבסיום הקורס יקבלו המשתתפים 

הפרושה על פני מספר  לנו להציע אותו במתכונת לימודים דבר זה מאפשר  ו בעיקראת הקורס ילמד סגל ישראלי 

 יוחד. מחיר מלתמחר אותו ב פעם בשבוע וכןחודשים במפגש של 

 .  22מרץ  -21בתל אביב בחודשים אוקטובר  10-15:00בימי ג' בשעות מודול זה יתקיים 

   הקישור הזה.על לחצו  –פרטים והרשמה לקורס ההכנה ל

 

ונת אינטנסיב. הוא המשלב למידה של פעם בשבוע עם למידה במתכ במבנה היברידי  2022בקיץ יתקיים  – IIמודול 

מחזורים  ימים של לימודים אינטנסיביים רצופים )ב 10-ימים של לימודים במתכונת של פעם בשבוע + כ 5 -יכיל כ

 שבועות אינטנסיביים(.   3-הקודמים נלמד מודול זה ב 

 

 . 2זה יתקיים במבנה זהה למודול מודול  –  2022-23בחורף יתקיים  – IIIמודול 

 

 . ימים 6-8 -של כ נה אינטנסיבבבמ חצאים 2 -ביתקיים  – IVמודול 

 מידה הקודמת.ויתמקד בהכנה לפרוייקט הסיום ובשכלול הל 2023בקיץ קיים ית – חצי הראשוןה

 ובו תוגש הפרזנטציה של פרוייקט הסיום.  2023-24בסתיו/חורף יתקיים  – החצי השני

https://laban-movement.co.il/laban-training/


 

 סגל חו"ל )ארה"ב ואירופה( יחד עם הסגל הישראלי.  למדו י  2-4מודולות את 

 

 בישראל, עבור תושבי ישראל: תעריפי התכנית

 (. 10.9.21-עד הלמשלמים  ₪ 7000)או   ₪  7480 – 2מודול קבלה ישירה ללהישראלי קורס ההכנה 

 לכל מודולהמחיר משוער  ₪  VI  – 0049-ו  II ,IIIמודולות 

   ₪  6000 –פרוייקט סיום  

 והלאה.  2ממודול  למודול,  ₪  500של הנחה תינתן  –כל המודולות לנרשמים ל

 . בתשלומיםתשלום לאפשרות 

בשאר העולם.   LIMSשל , כיוון שהוא נגזר ממחיר הקורסים משוערכרגע הינו  4-2המחיר של מודולות  :חשוב לדעת

אחוזים  יוחדים עבור תושבי ישראל, והם מסובסדים בהמחירים המצויינים מעלה הינם מחירים מחשוב לנו לציין כי 

 .  גבוהים

  12,000-למודול )למעלה מ $4000הינו מקום בעולם,  , ובכלכפי שניתן לראות מטה, המחיר למי שאינו תושב ישראל

בשאר מהמחיר  2/3-וגובים רק כעבור תושבי ישראל סובסידיה מיוחדת מהארגון למודול(. אנו הצלחנו לקבל  ₪ 

 .העולם

 צפוי להיות קרוב למחיר המשוער. , והוא 2המחיר הסופי יתקבל בחודשים הקרובים לקראת פתיחת מודול 

 

 : )לנרשמים שאינם תושבי ישראל(    LIMS® תעריפים ותשלומים

 200$ –)ללא החזר( דמי הרשמה 

 .  1,000$+ עלות פרויקט סיום למודול  4000$הוא   ®LIMSשכר הלימוד של 

 

 


