
PRACTITIONER MASTER NLP  

המעוניינים להעמיק את הידע והמיומנויות  NLP Practitionerהקורס מיועד לבעלי תעודת 

ויז'ן של מנחת ושעות אקדמיות, וכן ליווי וסופר בני ששמפגשים  20. הקורס כולל NLP-בכלי ה

שות יעמדו בדריאשר  םלמשתתפי. של המשתלמים(פרקטיקום) הקורס בעבודות הסטאז' 

עבודה מקצועית עם מונחים מאפשרת , ה NLP Master Practitionerתוענק תעודת  הקורס

 .NLP-בכלי ה

 דרישות הקורס

 ).מהם המשתלם נעדרששיעורים שנלמד בנוכחות ותרגול בשיעורים (השלמת החומר  •

דוחות המתעדים  12מונחים בליווי מנחת הקורס והגשת שני עבודה עם  – פרקטיקום •

 קבוצה.בפני ם עם המונחים. הצגת תהליך העבודה עם אחד המונחים את המפגשי

 נושאים עיקריים: חמישהקורס המסטר כולל עבודה ב

 העמקת ההיכרות עם המונחה •

 תכנון סדרת מפגשים וסדר העבודה •

  טכניקות מורכבות •

 שיפור מיומנויות השפה •

 יכולת לפתח טכניקות חדשות •

 

 כנית הקורסות

 

  תוכן נושא שיעור

 יךתאר

פתיחת הקורס  1

והצגת הרמות 

הלוגיות לשינוי 

 ולמידה 

 פתיחה והיכרות
מסע  –מטאפורה אוניברסאלית לשינוי 

 הגיבור

 NLP -הצגת הרמות הלוגיות ב 

5/11/19 

אבחון הפערים  2

ברמות הלוגיות של 

 המונחה

טכניקה לאבחון הרמות הלוגיות ויצירת 

 מוטיבציה לשינוי

 רת מפגשיםשימוש באבחון לתכנון סיד

 הכנסת מטרה לשרירים –טכניקה 

12/11/19 

 מחזור לשינוי אמונות אמונות 3

 חזרה בנושא אריקסון ודמיון מודרך

 שינוי אמונות בסמלים –טכניקה 

19/11/19 

 הטבעה מחדש –טכניקה  אמונות 4

טכניקה פורצת דרך לשינוי אמונות 

26/11/19 



 וחיבור למשאבים

ן לא נעים כהשלמה עבודה עם זיכרו אמונות 5

לתהליכי הטבעה מחדש וכטכניקה 

 העומדת בפני עצמה

3/12/19 

 זיהוי היררכיה של אמונות מגבילות אמונות 6
 שינוי אמונות בהליכה –טכניקה 

שינוי אמונות ע"י תתי  –טכניקה 

 החושים

 

10/12/19 

 מבוא לעבודה עם ערכים ערכים 7

 צעדים 6ריפרימינג ב  –טכניקה 

 

17/12/19 

 31/12/19 תרגיל הכיסאות –טכניקה  ערכים 8

שיחה לזיהוי ערכים, ערכים משלימים  ערכים 9

 וסולם ערכים.

 שינוי סולם ערכים –טכניקה 

7/1/20 

 ניהול קונפליקט פנימי ערכים 10

 אינטגרציה של חלקים –טכניקה 

14/1/20 

פרופיל המונחה  11

ותכנון סדרת 

 מפגשים

 ונחהלפרופיל המ  NLPמרכיבי 

 NLPגישות לתכנון סדרת מפגשי 

 תרגול אוסף לשני הנושאים

21/1/20 

שחרור מסבך רגשי  12

 ושחרור מדפוסים

 שחרור מסבך רגשי –טכניקה 

 שחרור מהרגל –טכניקה 

28/1/20 

מבוא תאורטי למלכוד וזיהוי מצבי  שחרור ממלכוד 13

 מלכוד

 שחרור ממלכוד –טכניקה 

4/2/20 

 SCOREטגית אסטר SCOREמודל  14

 לערכים  SCOREטכניקה 

11/2/20 

 מסע הגיבור –טכניקה  עבודה ברמת הזהות 15

 

18/2/20 

איסוף מיומנויות השפה שנלמדו  מיומנויות השפה 16

 בפרקטישינר ובמסטר.

 SOMמודל 

 

25/2/20 

 מסיבת החלקים –טכניקה  עבודה ברמת הזהות 17

 

3/3/20 

 עבודה ברמת הזהות 18

 

 יישור רמות לוגיות –טכניקה 

 מצגות הסטאז' של משתתפי הקורס

17/3/20 



 SOARמודל  איסוף 19

 מצגות הסטאז' של משתתפי הקורס

24/3/20 

סיום ואיסוף  20

 הקורס

השלמת מצגות הסטאז' של 

 משתתפי הקורס

 סיום ואיסוף הקורס

31/3/20 

 

 

 

 שעות אקדמיות  120 :היקף

  2019 נובמברב 5-החל ב ,14.30–9.30בשעות  שלישיימי  מועד:

 ח"ש 3,200עלות: 

 
  NLP Trainerבוגרת קורס; NLP Trainer(הטכניון חיפה),  M.Sc – טלי בן יעקב ה:מנח

, לרבות התמחות NLP Master Practitionerבמכללת רטר בחסות אוניברסיטת חיפה, ובעלת 
חברת הלשכה, מאמנת יועצת ניהולית ומאמנת אישית ועסקית ( ;NLP-בריפוי טראומה בכלי ה

 מלמדת ;בעלת יותר מעשרים שנות ניסיון בעבודה עם ארגונים, מנהלים ואנשי עסקים ;מקצועית)
במכון מופ"ת, מרצה במכללת אחוה ובעלת קליניקה פרטית לאימון אישי  NLP-את קורסי ה

 ודמיון מודרך. NLPועסקי, 

 
 
 
 

 


