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 . במילוי טופס ההרשמה לקורסאת התקנון יש לאשר  
 

   ןתקנון הרשמה לקורס מאמן מוח מצוי
 

 מטרות הקורס 
נוירופידבק להפרעות קשב באמצעות פלטפורמת  בשיטת ההכשרה לאימון 

 .מצוין מוח
 

העמקה בעולם הפרעות הקשב והריכוז בהיבטים משלימים )תזונה, אימון  
 . וכו'(

 
 .אימון נוסף לבעלי קליניקה או לעוסקים בתחום הקשב והריכוזרכישת כלי  

 
 .תרגול מעשי באמצעות ערכת מוח מצוין

 
 מן הנושאים 

 אימון נוירופידבק  •

 נוירואנטומיה ונוירופיזיולוגיה –המוח הפלסטי  •

• EEG - הבנה בסיסית של רישום גלי המוח 

 תרופות –הפרעת קשב   •

 תזונה  –הפרעת קשב   •

 אימון ילדים –הפרעת קשב   •

   פרקטיקה באימון •
 

 *חברת מוח מצוין תפתח שתי קבוצות וואטסאפ:
 

קבוצה אחת סגורה לצורך עדכונים ושליחת קישורים הקשורים לקורס בלבד. 
 המשתתפים. כלתפתח בסוף הקורס ל הקבוצה
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קבוצה שניה פתוחה לצורך תקשורת נוחה של המשתתפים. אך חל איסור 
שיווקי, פרסום לקידום עצמי או חומרים שאינם קשורים לתכני להעביר חומר 

 הקורס.
 

 דרכי הוראה ומבנה הקורס 
, לצד התנסויות מעשיות  מקוונת עד הודעה חדשההקורס יכלול למידה  

 .באימון נוירופידבק

)פתיחת חדרים   העבודה בקורס תתקיים הן במליאה והן בקבוצות קטנות 

 .תוך שיתוף בחוויות מעולם האימון בזום(

 
 אוכלוסיית יעד 

הקורס מיועד לאנשי חינוך ובריאות במקצועות האימון והטיפול המעוניינים  

ולשלב את השיטה    להעשיר את הידע המקצועי בתחום אימון הנוירופידבק

 .בתחום עיסוקם הטיפולי

עצים אנשי מקצוע העונים על הקריטריונים אלה כוללים בין השאר: יו

, מאמנים   CBT חינוכיים, מרפאים בעיסוק, מאמנים לקשב וריכוז, מאמני

 .'אישיים, מאמני ילדים ונוער וכד

 .על המועמדים להיות בעלי תואר בתחום החינוך או בעלי תעודת מטפל

 תעודה 

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על השתתפותם בקורס מאמני מוח 

 הפקולטהומטעם היחידה לפיתוח מקצועי של   Excellent Brainמצוין מטעם

 .לחינוך באוניברסיטת בר אילן
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 תנאי הרשמה 
ש"ח שישולמו   1000הרשמה לקורס תעשה ע"י תשלום דמי ההרשמה בסך  

מראש. דמי ההרשמה לא יוחזרו אלא במקרה שהקורס יבוטל ביוזמת מוח  

 . מצוין

 .בקשת ביטול ההרשמה לקורס תיעשה בכתב

לא יחויב המשתלם בשכר   –יום לפני יום פתיחת הקורס   30לימודים עד ביטול 

 לימוד.

משכר   25% -יחויב המשתלם ב – יום לפני יום פתיחת הקורס  14 -החל מ

 הלימוד המלא לאותו קורס.

משכר הלימוד המלא   50% -יחויב המשתלם ב –מיום פתיחת הקורס  החל

 לאותו קורס.

 יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא.   – לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס 

 

במידה והחיישן הוצא מקופסתו המקורית התשלום לעיל יוחזר בניכוי נוסף 

 ₪.  1200של 

 תשלום שכר הלימוד המלא ייעשה עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס.

 .פתיחת קורס בפועל מותנית במספר מינימום של נרשמים

צוין שומרת לעצמה את הזכות להחליף מרצה באמצע קורס במקרים  מוח מ

 .חריגים

 .חובה להיות נוכח בכל מפגשי הפרקטיקום ,על מנת לקבל תעודה 
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 .מועד פתיחת הקורס, מיקומו וסילבוס כללי ישלחו לנרשמים לפני תחילתו

עלולים להיווצר שינויים בהתאם לנסיבות. פרטים משלימים  בתכנית 

 יתפרסמו במידת הצורך בהמשך. 

 

 עסוקה תנאי עבודה ות

, מוח מצוין פועלת על מנת לשלב את בוגרי הקורס המתאימים  בסיום הקורס

פי דרישה. בין על  – בליווי ויישום פעילויות אימון מוחי שונות מול לקוחות 

מנים כאמור, ליווי אימונים השאר הפניית לקוחות הזקוקים לאימוני קשב למא 

 יקול דעתה הבלעדי. ן( ע"י המאמנים, ועוד, וזאת על פי שביתיים )סופרויז'

 

 קניין רוחני 

החברה מבוססות על חומרים   הקלטות /כי מצגות   משתתףידוע ל •
מקוריים אשר פותחו על ידי צוות החברה וכן על חומרים מקוריים 

כי חשיפת   משתתףשנרכשו על ידי החברה מצדדים שלישיים. כן ידוע ל
 .קניינה הרוחני של החברה עלול לסכן את פעילותה העסקית 

על ידי החברה הינן רכושה  משתתףאשר יסופקו ל  הקלטות /מצגות  •
 .ה הרוחני של החברהוקניינ

אשר    הקלטות /מתחייב לא לעשות כל שימוש במצגות  משתתף ה •
יסופקו לו על ידי החברה, בהרצאות ו/או כל פעילות אחרת שאינן 

במסגרת מפגשים אליהם הוזמן על ידי החברה, אלא, בכפוף לאישור  
 ה.בכתב ומראש של החבר

 
 רת מוח מצוין הריני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים מחב

 באמצעות דוא"ל . 
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כי קראתי את תקנון היחידה    ת / מאשר מילוי טופס ההרשמה לקורס הנניע"י 
 לתנאיו. ה/ואני מסכים

 
 בהצלחה! 

 
 
 
 
 

  


