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NLP Practitioner 

 תכנית הקורס -  בשנת תשפ" 

 14:45 – 9:00ימי רביעי בין השעות 

 

 תאריך תוכן נושא שיעור

מבוא ומערכות  1

 צוגיהי

 , מודל התקשורתפתיחה והיכרות

 NLPמבוא ל 

הכירות עם מערכות הייצוג 

  זיהוין ושימושים אפשריים

מעגל החוויה ושימושים 

 אפשריים

20/10/21 

הגדרת מטרה  2

 וראפור

כיצד לצור כימיה מהירה ותקשורת 

 ראפור –טובה 

  ראיון להגדרת מטרה

27/10/21 

מחולל ההתנהגות  –טכניקה  עמדות תפישה 3

 החדשה

 

3/11/21 

  NLP –הנחות היסוד של ה  הנחות היסוד 4

המפה בעזרת הנחות הרחבת 

 היסוד

 

10/11/21 

  מבוא לחלקים 5

 ועוגנים
  NLP –מבוא לחלקים ושימושם ב 

 טיול עמדות  –טכניקה 

 מה זה עוגנים?

–משמעות וחשיבות העוגנים ב 

NLP  

 

17/11/21 

 תתי חושים 6

 

 מפינג אקרוס –טכניקה 

 
24/11/21 
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העברת יכולת, העצמה  –טכניקה  עוגנים 7

ושיפור התפקוד בעזרת עוגנים 

 8/12/21 מעגל המצוינות –טכניקה 

כיצד להוביל את המונחה  דמיון מודרך 8

 להרפיה
עקרונות לבניית טקסט לדמיון 

 מודרך

 שימוש במטאפורות

 

15/12/21 

בנייה ויצירת דמיון מודרך מותאם  דמיון מודרך 9

 למונחה

 

22/12/21 

הכירות עם מושג הריפרימינג  הרגליםשינוי  10

 וריפרימינג מילולי

ריפרימינג  –טכניקה לשינוי הרגלים 

 צעדים 6 –ב 

 

29/12/21 

ניהול קונפליקט פנימי בעזרת עבודה  ויז'ואל סקווש 11

 עם חלקים
5/1/22 

 מטא מודל 12

 

 

 

 

 סוויש

 

כיצד לשאול שאלות  –מטא מודל 

 לפירוק אמונות מגבילות 

להרחיב את המפות של כיצד 

המונחה ובכך לצור גמישות 

 מחשבתית והעצמה

 שינוי תגובות אוטומטיות –טכניקה 

 

12/1/22 

  פוביה 13

 אריקסון

 טכניקה ריפוי מהיר לפוביה

המודל של מילטון אריקסון ככלי 

  NLPלהעמקת טכניקות 

שימוש במודל של מילטון אריקסון 

 בדמיון מודרך

19/1/22 
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ואריקסון, מודל שילוב מטא מודל 

 ליצירת שיחה פורצת דרך

 

 מטא פרוגרמס + 14

 מודלינג

כיצד לשכפל ולשחזר  –טכניקה 

 הצלחות שלנו ושל אחרים
26/1/22 

שינוי היסטוריה  15

 אישית

 קווי זמן

 מבוא לאמונות

שינוי היסטוריה  –טכניקה 

אישית, שימוש בעבר ליצירת 

 שינוי בהווה ובעתיד

 

2/2/22 

טכניקה המבוססת על העבודה  מודל וולט דיסני 16

 NLP –של וולט דיסני וכלי ה 

שימוש במודל וולט דיסני 

למימוש חלום וחזון תוך יצירת 

 תכנית עבודה מפורטת

 

9/2/22 

מפגש הערכה  17

 ואיסוף הלמידה

בעזרת תרגיל  -שיעור חזרה 

סיכום מרתק המסייע לאיסוף, 

הטמעה והפנמה של החומר 

 הנלמד.

 הערכות בכתב

16/2/22 

רמות לוגיות של  18

 שינוי ולמידה

  TOTEמודל 

 אתיקה

 סיום הקורס

חלוקת סיום הקורס וחלוקת 

 תעודות.

 23/2/22 

 שעות כל מפגש 3סינכרוניים של -מפגשים א 4לקורס יתלוו 

 שעות אקדמיות 130הקורס כולל 

 


