
שלום לך,

אל הלימודבהתרגשות ובשמחה ׳ידיים פשוטות׳ מזמינות אותך להצטרף
בגישת ׳ידייםהרביעי׳בקורס ההכשרהאיתנו ואל העשייה שלנו ולקחת חלק ב

פשוטות׳
אתללמדמסיימותאנחנואלובימים.22/7/21בויסתיים4/3/21בשייפתח

שהסתיימוהקורס השלישי שלנו. מאחורינו כבר שני קורסי הכשרה קודמים,
להם בהצלחה.

קיבצנו כאן כמה מהשאלות החשובות והנפוצות:

אז מה זה בעצם ידיים פשוטות?*
ידיים פשוטותהתנדבות.לאידיים פשוטות זה שירות ייחודי בתשלום, זוהי

רחב.זה מקצוע חדש שמשלב בתוכו עשייה פרקטית, אמפתיה ולב

* מה אקבל בקורס?
עם הכוחותהקורס הוא תהליך התפתחותי עוצמתי ועמוק, שיפגיש אותך

ונרכשים כליםאיכויות שיש לך להציע לעולם. בקורס מתחדדות תובנותוה
להעמקת היחסים הבין אישיים והרחבת תהליכי המשמעות והצמיחה

להיטיב להיות כלהאישית שלך. לא כדי להיות ״משהו״ ראוי יותר, אלא כדי
אחד ואחת, מי שהיא/הוא עם הברכה והמתנות והידיים הפשוטות

הייחודיות רק לה/לו.

עם סיומוהקורס מעניק ידע מקצועי ועסקי שייאפשר לך באופן מיידי
להתפרנס מעיסוק ייחודי ונדרש.

* מהו התוכן של הקורס? מה בעצם יש ללמוד ב׳לתת ידיים׳?
שלנו עםהקורס שלנו בנוי משלושה חלקים. ממליצות לקרוא את הסילבוס

ניתן,פירוט התוכן של כל חלק וכל מפגש ומפגש. מתוך עיון בסילבוס
את רוחלהרחיב את ההבנה על אופי השירות ומהותו וגם להבין לעומק
הלימוד ואופיו של הקורס ושל העיסוק הייחודי שאנחנו מציעות.

* האם אפשר להתפרנס מזה ולכסות את עלות ההשקעה בקורס?
בהחלט כן. נשמח לפרט על כך בשיחה האישית.



* איך יגיעו אלי פניות?
שמגיעות דרכנוכל מי שרוצה לעבוד בידיים פשוטות יכולה להנות מהפניות
מעודדות אותך(בשיחת ההיכרות נרחיב על החוזה שיצרנו), בנוסף אנחנו

ההתנהלותלפתיחת עסק עצמאי כך שתוכלי לקבל פניות ישירות אלייך.
נפלא ליצירתהכספית מחייבת הוצאת קבלות. ידיים פשוטות זהו גם כלי

כיווןברטרים. העיסוק בידיים פשוטות אינו במתכונת של "עובד-מעביד",
העיסוקשאנחנו רואות בכל מי שעובר.ת את הקורס שותפ.ה לדרך הזו.

שבתוםבידיים פשוטות מאפשר ומחייב עבודה כעוסק.ת עצמאי.ת כך
פשוטות׳ גם באופןהקורס ניתן לשווק, להפיץ ולהציע ליווי בגישת ׳ידיים

שאינו תלוי בנו.

* יש קהל לשירות הזה?
מכל רחביקורס ההכשרה הזה נולד בהמשך לפניות הרבות שמגיעות אלינו

הזה כלכליתהארץ. הקורס נולד גם מתוך צורך ורצון להנגיש את השירות
גם ללב,וגיאוגרפית לכל מי שמבקש לעצמו עוד זוג ידיים שמחוברות

קשהשמגיעות עד לפתח הבית, רק כדי לעשות ביחד את מה שכרגע
לעשות לבד.

הייחודיבשנים האחרונות נוצרת תודעה ציבורית וחברתית רחבה לשרות
הזה

הפניות.ואכן בוגרות הקורסים שלנו, כבר עובדות ומקבלות מאיתנו

ומלווים?* נושא השיווק מאוד מפחיד אותי. איך אני מגיעה למלוות
בנושא הזהאנחנו מכירות את המורכבות והפחדים האלו ולכן בקורס ניגע
ורגשיים.ונרחיב על האפשרויות העומדות לפנינו ונציע כלים פרקטיים
בו תחתלאחר שהקורס מסתיים, נצרף אותך אל האתר שלנו ותופיעי

ובאמצעותהלשונית "מלוות בגישה" (כדאי לקרוא עליהן), באמצעותו
לפרסם אתאמצעים נוספים שתתפתחי אליהם בקורס ומחוצה לו, תוכלי

עצמך ולהגיע לפניות באופן ישיר ועצמאי.

* מה קורה ביננו לאחר שהקורס מסתיים?
יחד, לחלוקאנחנו ממשיכות ליצור יחסי עבודה של קבוצה, שתדע לעבוד

חדשדרך, להעביר בתוכה פניות ולבשר בכל מיני דרכים שיש מקצוע
נגישהבעולם. מקצוע שנותן שירות שהוא לא פריבילגיה, אלא זכות
קושי ושינוי.ושימושית לכל מי שנמצא מדי פעם בתקופה בעומס, משבר,



ובהתאם למספרלאחר סיום הקורס ובמהלך חצי השנה הראשונה (או יותר)
הפניות שיועברו אליך נפגש להדרכות אישיות (בתשלום נוסף).

בידייםכארבע פעמים בשנה, נפגש כקהילה של כל העוסקים והעוסקות
נחלוק תובנותפשוטות, למפגשי העשרה והתעדכנות, שבהם נעלה דילמות,

מקצועונעשיר את עצמנו בתכנים חדשים שנביא ונלמד גם מאנשי
מתחומים אחרים, שרלוונטים לעיסוק שלנו.

כל* האם אני צריכה להיות מומחית במשהו או שתהיה לי תעודה
שהיא?

מי שיש לה לבהקורס שלנו מתאים לכללא, אין צורך במומחיות מסויימת,
אותו ומוכן לצאתגדול ומוכנות לעשייה ונתינה ולכל מי שבני אדם מסקרנים

איתם למסעות. בסיום הקורס אנחנו נותנות תעודה.

טוב הסתקרנתי! אשמח לפרטים הטכניים:

* מתי הקורס מתחיל ומה אורכו?
מרווחים בשלקורס ההכשרה, יתקיים בימי חמישי, בכל שבוע, למעט מס'

בין השעותחגים או לטובת כניסה לתהליכי הסטאז'. הקורס הרביעי יתקיים
מפורטיםהתאריכים(יתר4/3/21הראשוןהמפגשותאריך9:30-15:30

.14–מחזורבכלהמפגשיםמספרבסילבוס).

* איפה יתקיים הקורס?
פרטי מקסיםבכדי לאפשר גם לרחוקים מבינכם ובינכן להגיע בחרנו בבית

שלנוהקורסבנימינה.וחמים, שנמצא מרחק הליכה מתחנת הרכבת של
וגדולה ומאובזרת. לבית חצר מרווחתפנים אל פניםהוא פרונטלי ויתקיים

תקופתשבמידת הצורך נוכל לקיים בה למידה ב"מרחב פתוח". לאור
הסגריםלאורבמידת הצורךהקורונה, נקפיד על ההנחיות הנדרשות.

אךמפגשים)4היותר(לכלהזוםבאמצעותנפגשהתקופה,שלוההגבלות
בכוונתנו לעשות כל מאמץ כדי להימנע מכך.



* כמה משתתפות ומשתתפים יהיו בקורס?
על מנת לאפשר הכרות מעמיקה אנחנו מגבילות את כמות המשתתפים

היותר.לכל18לוהמשתתפות,

מה עם סטאז׳? יש דבר כזה?*
כן יש שני סטאז'ים במהלך הקורס.

משתתפ/ת. במהלכו של הסטאז' הפנימי כלפנימיהסטאז' הראשון הוא
גםתקבלואח"כבקורסאחר/תלמשתתפ/תפשוטותידייםמפגשי3תתן

ידייםבהושטת"בטוח"במרחבבזוגות,זועלזונתנסהכךמפגשים.3כן
את השירות הזה.ונבחן כיצד זה מרגיש ואיך זה משפיע עלינו לקבל ולתת

״ידייםשבו נציעחיצוניבשליש האחרון של הקורס נתנסה גם בסטאז׳
על הסטאז׳פשוטות״ ונתנסה בפועל בעשייה הזו עם אדם שלא מוכר לנו.

החיצוני תקבלו תשלום סמלי מהמלווים/ות איתם תעבדו

* מתי ואיפה אפשר לשמוע פרטים נוספים ולהיפגש איתכן?
(זום אובמידה ונפתחה בך דלת של סקרנות, נשמח לתאם פגישה אישית

נספר ונרחיבפנים אל פנים)  לצורך הכרות הדדית ומעמיקה יותר, בפגישה
שבנינו.על מה שהיה בקורסי ההכשרה הקודמים, נספר על התוכנית

גדולה יותר ואולימאמינות שאם קראת עד כאן אז יש לך כבר בהירותאנחנו
וננסהגם נפתחו שאלות חדשות? מזמינות שתבוא/י איתן למפגש בזום

לנו יחד אתלענות עליהן כמיטב יכולתנו. מחכות ומצפות להיפגש ולסלול
השביל.

רוצה  להפגש?
ולבקשמוזמנת לשלוח וואטספ למאיה שעוזרת לנו בתהליך ההרשמה

050-8711154מפגשמאיתנואחתעםלתאם

בהתרגשות ובתודה, רעות ודפנה.


