 NLPפר˜טי˘ינר
˘לום רב ,מכון מ„ר‚˙ „‡‰ם ˘מח ˘בחר˙ם ללמו„ ‡˙ ˜ורס ‰כ˘ר ‰ו‰סמכ NLP ‰פר˜טי˘ינר ‰‰ז„מנו˙ ˘לכם
ל‚לו˙ ולחוו˙ ‡˙ ˙‰פ˙חו˙ ב˙חום  N.L.Pוללמו„ ‡˙ ‰טכני˜ו˙ ‰מ„ויי˜ו˙ ול˜בל סט כלים ב˙חום ˙‰‰פ˙חו˙
‡‰י˘י˙‰ ,נחי ‰ו‡מון ‰מ‡פ˘רים לכם לפ˙ור ‡˙ ‰בעיו˙ ‰חסימו˙ ˘˜‰ו˙ ביו˙ר˙וך ˜בל˙ ˙וˆ‡ו˙ ‰ני˙נ˙
למ„י„ ‰ב˙וך מס‚ר˙ זמן ‡פ˜טיבי˙.
˙ור˙  .N.L.Pמבוסס˙ על ‰רעיון לפיו ני˙ן למחו˜ מ ˙˙‰מו„ע ˘לנו ‡מונו˙ ˘ליליו˙ ,ר‚˘ו˙ ˘ליליים  ,חוויו˙ מ‰עבר
˙‰ו˜עו˙ ‡ו˙נו ,מל„˜˙‰ם.
ול˘נו˙ ˙פוסי ˙‰נ‚‰ו˙ ב‰וו ,‰כ‡˘ר ˙למ„ו לרפ‡ מונחים ב‡מˆעו˙כם ‰ ,מונח ‰י‚ל˘ ‰כל ‰מ˘‡בים ˘לו כ‡„ם
בו‚ר זמינים לו ו‰ו‡ יכול לח˘וב בˆור ‰ב‰יר ‰ו‡וב˜טיבי˙ ול˘נו˙ מˆב ˜ו„ם ˘מנע ממנו מל„˜˙‰ם.
„‚˘ים ל‚בי ˙כני˙ ‰‰כ˘ר‰
 ˙וכלו לחוו˙ כל טכני˜˙‡˘ ‰ם ˙למ„ו ˜‰ורס מועבר ע"י מרˆים מומחים ב˙חום N.L.P-‰ ˙‰יו מסו‚לים ליי˘ם ‡˙ ‰מיומנו˙ ו‰טכני˜ו˙ ב‡ופן מיי„י ‡ם ז ‰בעס˜ים  ,בזו‚יו˙ ,בחייכם ‡‰י˘יים˜‰ורס כולל ˙ר‚ול מיי„י בכי˙ ‰ו‰טמע‰ ‰מ‡פ˘ר˙ ˙ ˙‚˘‰וˆ‡ו˙ כבר ב˜ורס עˆמו.למי מיוע„ ˜‰ורס?
 לכל ‡„ם מ‚יל 21 למי ˘מחפ˘ „רך ‡פ˜טיבי˙ ומוכרח˙ ל˘ ˙‚˘‰ינויים ופריˆ˙ „רך ב˙חום כל˘‰ו ‡בחייו לכל מי ˘רוˆ ‰ל˘חרר ‡˙ ‰עבר ,ול‰עˆים ‡˙ עˆמו ולבנו˙ ע˙י„ כפי ˘‰ו‡ רוˆ.‰˙ו„ ‰ו‰סמכ‰
˙עו„˘ ‰ל מכון מ„ר‚˙ „‡‰ם  N.L.Pפר˜טי˘ינר
זכ‡ו˙ ˙עו„ ‰בינל‡ומי˙ ‰נו˘‡ חו˙מ˙  ABNKPביˆטרפו˙ ל‡י‚ו„ ‡‰מרי˜‡י ו˙˘לום „מי חבר ע"פ ‡‚ר˘‰ ‰נ˙י˙
‰מ˙ע„כנ˙.
‰‰סמכ˙ ‰ינ˙ן ב˙˙˘‰פו˙ ב˜ורס ‡ 80חוז מ‰מפ‚˘ים ו˘‰למ˙ ‰חומר ועמי„ ‰ב˙בחינים ˘יו‚˘ו למכון.
מ˜ום ‰לימו„
בי˙ ויינר ירו˘לים
בי˙ ‡רח ‰בי˙ ו‚ן
‚‰ע ‰וחניונים
לנר˘מים במכון וינר ˘כונ˙ נחל‡ו˙ עניים מ˘פט  ,1ירו˘לים:
˙חבורˆ ‰יבורי˙ מ˙חנ‰ ‰מרכזי˙  ,ירי„ ‰ב˘ו˜ מחנ ‰י‰ו„‡ ‰ו בניין כלל
רכב˙ ˜‰ל ‰ירי„ ‰בבניין כלל

050-6681620
08-6818308
5
www.mhm10.co.il | meir1958l@gmail.com

חניונים  -חניון מחנ ‰י‰ו„ ,‰ו‡ו חניון בניין כלל ,ו‡ו סמט‡ו˙ ˘כונ˙ ‰נחל‡ו˙.
לנר˘מים לבי˙ ‡רח ‰בי˙ ו‚ן:
˙חבורˆ ‰יבורי˙ מ˙חנ ‰מרכזי˙ ירי„ ‰ב‰ר ‰רˆל
רכב˙ ˜‰ל ‰ירי„ ‰ב‰ר ‰רˆל
חניון ˙˙ ˜ר˜עי בבי˙ ‡‰רח ‰בי˙ ו‚ן חינם
חניון מולבי˙ ‡רח ‰בי˙ ו‚ן
ועל „‰רכים בסמט‡ו˙ ‰סמוכו˙ לבי˙ ‡‰רח‰
˙‡ריך פ˙יח˙ ˜‰ורס
לימו„י בו˜ר  10.4.18 ‡"˘ 4 10:00-14:00כי˙˙ נ˘ים  -מכון ויינר ירו˘לים
לימו„י ערב  10.4.2018 ‡"˘ 4 17:00-21:00 -כי˙˙ נ˘ים  -מכון ויינר ירו˘לים
לימו„י ערב  9.4.2018 ‡"˘ 4 17:00-21:00 -כי˙˙ נ˘ים  -מכון ויינר ירו˘לים
לימו„י בו˜ר  10.4.2018 ‡"˘ 4 10:00-14:00 -כי˙ ‰מעורב˙  -בי˙ ‡רח ‰בי˙ ו‚ן
עלו˙ ˜‰ורס
"˘ 6.950ח כולל מע"מ כולל כיבו„ ˜ל˙˘ ,י ‰חמ ‰ו˜ר‰
˘˙‰לום „רך ˙‡‰ר ועם ‡י˘ור ˘˙‰לום ˙˘לח ח˘בוני˙ למייל ˘לכם.
בˆ‰לח ‰רב‰
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