
לשנות מציאות לטובה
"ידיי רעדו על ההגה", מספר יוסי בשיחה 
לא  אפילו  לזוז,  יכולתי  "לא  ל'משפחה'. 
הצלחתי ללחוץ על הדוושה. ככה, פעם אחר 
פעם, נכשלתי בטסטים ורישיון הנהיגה שלי 
היה נראה רחוק מתמיד. אבל כל זה השתנה 
עידן צביקה  אצל  שיעורים  כמה  אחרי 
עצמי  עם  שעברתי  בתהליך  אלון'.  ב'מרכז 
צביקה לימד אותי איך להתמודד עם הפחד, 
ובפעם הבאה שניגשתי לטסט – עברתי אותו 
בהצלחה. צביקה לא ילמד אותך לנהוג, אבל 
צביקה בהחלט עוזר ובענק, לעבור את הטסט 
בדרך לרישיון או כל מבחן אחר, ולהתמודד 

עם הפחד", מסיים יוסי בחיוך רחב.
הצליחו  השנים  לאורך  היחיד.  אינו  יוסי 
של  בניהולו  אלון'  ב'מרכז  תלמידים  אלפי 
צביקה עידן ליצור שיפור משמעותי בחייהם 
הרווח  ומלבד  שלהם,  היחסים  ובמערכות 
האישי שקיבלו בחייהם, הם גם נעשו בעצמם 
ומובילים  בכבוד  המתפרנסים  מאמנים, 
אחרים להשיג מטרות שלא הצליחו להשיג 

עד היום. 
היום יותר מתמיד גוברת המודעות לנושא 
החשוב מכל: ניהול מערכות יחסים בחיים. 
ביקשנו לשוחח עם צביקה עידן, מי שעומד 
ללימודי  ביותר  הגדול  הספר  בית  מאחורי 
קואצ'ינג ו־NLP בציבור החרדי. שוחחנו על 
השנים הראשונות, על הרצון לפתוח מקום 
איכותי לציבור החרדי ועל ההצלחות שהוא 

קוצר כיום בסייעתא דשמיא גדולה.
דרכו של צביקה עידן עוברת דרך שירותו 
כקצין בכיר וטייס קרב בחיל האוויר, היותו 
ומנכ"ל  בהייטק  גדולות  חברות  של  מנכ"ל 
עמותת אלו"ט לטיפול בילדים ובוגרים עם 
אוטיזם. "לפני כעשרים שנה", מספר עידן, 
לעומק.  הנפש  תחום  את  ללמוד  "התחלתי 
וסדנאות,  הכשרות  בקורסים,  השתתפתי 
והחלטתי שאת הידע העצום הזה אני רוצה 
להעניק לאחרים". כך נולד 'מרכז אלון', בית 
בציבור  מאמנים  להכשרת  המוביל  הספר 
המאמנים  לשכת  מטעם  מוסמך  החרדי, 

הישראלי.
כמרצה  שנים  מ־15  יותר  אחרי  "היום, 
בתחום בציבור החרדי ועם אלפי תלמידים 
ובוגרים, גברים ונשים, אני עד לשיפור האדיר 
במערכות  האנשים,  של  בחייהם  שקורה 
אותם.  הסובבים  בחיי  ואף  שלהם  היחסים 

או כפי שהבוגרים שלנו אומרים: יש החיים 
שלפני הקורס ויש החיים שאחרי הקורס...

שיעור  "סיימנו  עידן,  שח  אתמול",  "רק 
עשירי מתוך 30 שיעורים באחד הקורסים. 
בהפסקה ניגשו אליי שני תלמידים וסיפרו לי 
על הישגים מדהימים שהם השיגו כבר בימים 
שיעור  כל  בסיום  קורים  ההישגים  כן,  אלו. 
כדי  כולו  הקורס  לסיום  לחכות  צורך  ואין 
דגש  שמים  אנחנו  בקורסים  יקרו.  שדברים 
על יישום. חשוב לנו שהקורסים יהיו מאוד 
נגישים ומעשיים לתלמידים שלנו". ההישגים 
תחום.  בכל  מצויים  עידן  מדבר  שעליהם 
אחד יקבל כלים לדבר אל מול קהל ולשני 
הלימודים יעזרו לשפר את הזוגיות. המשותף 
שינוי משמעותי  ליצור  היכולת  הוא  לכולם 
וגם לרכוש מקצוע. או כפי שעידן  בחייהם 
את  לאנשים  לתת  כדי  כאן  "אנחנו  אומר: 
היכולת לשפר את חייהם באופן משמעותי 

וגם להתפרנס בצורה מכובדת".

היזהרו מחיקויים!
"תלמיד המחפש לימודי קואצ'ינג מוצא את 
תמיד  ולא  קורסים  של  בהיצע  מוצף  עצמו 
יודע לבחור את המקום הנכון בשבילו", מעיד 
המרכז  או  הספר  בית  מהו  לדעת  "כדי  עידן. 
האמין והמקצועי, יש לבדוק שלושה פרמטרים 
הוותק  ההכשרה,  רמת   – המרצה  חשובים: 
והניסיון שלו; המרכז – שיהיה מוסמך כהלכה; 

ותעודה – איזו תעודה יקבל בסיום הקורס. 
"בישראל", ממשיך צביקה לפרט את הדרך 
לגלות את המקום הנכון ללימודים כראוי, "יש 
'לשכת המאמנים', שהוא הגוף הגדול ביותר 
הגדולים  ספר  בתי   20 את  שמאגד  בארץ 

האיגוד  האישי.  האימון  בתחום  ומובילים 
ומפעיל  הספר  בתי  את  מקצועית  מנחה 
עלינו  יש  קבועים.  שנתיים  ובקרה  פיקוח 
מלמדים  אצל  קיימת  שלא  איכות  ביקורת 
אחרים, ואנחנו משלמים על כך אלפי שקלים 
בשנה, כי חשוב לנו לתת לציבור את הרמה 

המקצועית הטובה ביותר", מציין עידן.
ביותר  הגדול  המרכז  הוא  אלון'  'מרכז 
בשילוב  קואצ'ינג  ללימודי  החרדי  בציבור 
NLP. מתנהלים בו חמישה קורסים בו זמנית 

בשבוע, ואת כולם צביקה עידן מלמד באופן 
מקסימום  מקבלים  שהלומדים  כך  אישי, 

הכשרה מאוטוריטה בתחום.

למה ללמוד אצל צביקה עידן וב'מרכז אלון'?
חינוך  ואנשי  רבנים  באישור  "התוכנית 
שלנו  הבוגרים  עם  החרדי.  בציבור  מובילים 
ומלמדים,  משגיחים  ישיבות,  ראשי  נמנים 
מנהלים/ות ומורים/ות וכן מנהלים מהמוסדות 

המובילים בציבור החרדי ועוד".
באחריות  בוגריו  את  מסמיך  אלון'  'מרכז 
החרדי  בציבור  היחיד  והוא  מקצועית 
לשכת  מטעם  מוסמך  תעודת  שמעניק 

המאמנים הישראלית. 
שבו  היחידי  המקום  הוא  אלון'  'מרכז 
קואצ'ינג  לימודי  אחד  בקורס  משלבים 
את  לסיים  אפשרות  ויש   NLP לימודי עם 

הלימודים עם 2 תעודות: 
מאמנים  הכשרת  קורס  בוגר  תעודת   .1

ומאמן מוסמך מטעם לשכת המאמנים; 
מטעם   NLP פרקטישינר  בוגר  תעודת   .2
העמותה הישראלית ל־NLP וגם מטעם ארגון 

ABNLP העולמי".

המקצועי  והמומחה  המאסטר  הוא  צביקה 
החרדי,  בציבור  והמוביל   NLPו־ לקואצ'ינג 
NLP וטריינר  ומאסטר  בכיר  אישי  מאמן 

יותר  כבר   NLP ו קאוצינג'  ללמד  המוסמך 
תלמידים  אלפי  הוביל  הוא  שנים.  מ־15 
ובוגרים לדרך חדשה ואיכותית יותר בחייהם.

'מרכז אלון' משמש בית לתלמידים; צביקה 
גם  ולבוגריו  לתלמידיו  אישי  מנטור  משמש 
אחרי סיום הקורס במשך שנים. צביקה מוגדר 
רחב  לב  בעל  כ"מענטש"  תלמידיו  ידי  על 
הדוגמה  הוא  לשמו.  הקואצ'ינג  וכהתגלמות 
הטובה ביותר לתלמידיו, שסופגים ממנו את 
התנהגותו המכילה והקשובה תמיד לכל אחד. 
נפרדים  קורסים  אלון הם  במרכז  הקורסים 

לגברים ולנשים.
כל השיעורים נמסרים בכיתה עם אפשרות 
ללימוד גם באונליין ובאפליקציית 'זום', ולכן 
רחבי  מכל  הם  החרדי  מהציבור  התלמידים 

הארץ והעולם. 
בשוק  מהזולות  הן  הקורס  עלויות 
ומותאמות למגזר החרדי בפריסת תשלומים 
רחבה. תוכלו לקבל גם %10 הנחה לבני זוג 
וליהנות מחוויה זוגית ומשפחתית מדהימה. 
אין ספק שעכשיו הזמן הנכון שלכם לפתח 
שיש  בתחום  להשתלב  מקצועית,  קריירה 
בו שליחות אמיתית ולעבוד בעבודה מלאת 

סיפוק ופוטנציאל הכנסה גבוה.
עידן,  צביקה  עם  וגבוה  רחוק  לטוס  בואו 
תתחילו  שבו  לטיול  בבטחה  אתכם  שייקח 
במסלול  ומרתקים  חדשים  יעדים  להשיג 
בתחום  כך,  כל  לכם  והחשוב  היקר  החיים 

האישי והמקצועי. 

ללמוד, להשפיע ולהתפרנס בכבוד  מהטסת מטוסים בחיל האוויר 
ללימודי חקר האדם   לאחר עשרות קורסים מוצלחים במהלך 

יותר מ־15 שנים, ללימודי אימון אישי בציבור החרדי בפרט 
התיישבנו לשיחה מרתקת עם צביקה עידן, יזם ומנכ"ל 'מרכז 

אלון', המרכז המוביל בציבור החרדי ללימודי קואצ'ינג ו־NLP. הרצון 
להיטיב עם אנשים והדרך לדעת מי שרלטן ומי מומחה  מי יכול 

להעניק לכם תעודה שתביא לכם פרנסה מכובדת ומי לא 
קורסים במרכז אלון  חשון תשפ"ג ההרשמה בעיצומה 

// מיכאל בוים

 מהטסת מטוסים בחיל האוויר 
 לאחר עשרות קורסים מוצלחים במהלך 

. הרצון 
 מי יכול 

די ר החר ציבו ב ל  בי והמו ותיק  הו דן המאמן  עי צביקה  עם 

תוכן שיווקי

NLP-קורסי אימון אישי ו

עם צביקה עידן
 המאמן של המאמנים. 

למי שבוחר בחיים ומחפש איכות חיים
אישית ומקצועית מליגה אחרת. רוצים גם 

להצטרף לאלפי בוגרים/ות מוגשמים?

ההרשמה בעיצומה 
לקורסי חשוון תשפ"ג

054-8567848 | 054-6892233
aloncenter2019@gmail.com

www.alon.coach

כך תהפכו למאסטרים 
בחיים של עצמכם ושל אחרים


