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NLP Practitioner -  קורס אביב 

 )  21:00עד  16:30כל מפגש (מ שעות  4.5 ,מפגשים 23 הקורס כולל 

  6/12/2023עד  24/5/2023הקורס יתקיים בימי ד' החל מתאריך 

 NLP Master Trainer –טלי בן יעקב  –מנחת הקורס 

 תאריך תוכן נושא שיעור

מודל  ,מבוא 1

 התקשורת

 וקליברציה

 והיכרות, מודל התקשורתפתיחה 

 NLPמבוא ל 

 חדות חושים וכיול (קליברציה) 

24/5/23 

מערכות הייצוג  2

 ומעגל החוויה

 ייצוג ההכירות עם מערכות 

זיהוי מערכות הייצוג (שפה, תנועות 

 עיניים וכדומה)

 ר.מ.ה –מעגל החוויה 

31/5/23 

ראפור  3

 וקליברציה

 חזרה והעמקה בנושא הקליברציה

כיצד לצור כימיה מהירה ותקשורת 

 ראפור –טובה 

7/6/23 

  outcome -הגדרת מטרה  הגדרת מטרה 4

 ?אקולוגיה מהי

 תרגול משולב הגדרת מטרה וראפור

14/6/23 

חיבור, שלוש עמדות  -חיבור וא עמדות תפישה 5

 תפישה

מחולל ההתנהגות  –טכניקה 

 החדשה 

21/6/23 

הנחות היסוד של ה  -הצגת והטמעה  הנחות היסוד 6

– NLP  

28/6/23 

הרחבת המפה בעזרת  -טכניקה  הנחות היסוד 7

 הנחות היסוד

  NLP –מבוא לחלקים ושימושם ב 

 (טיפול בהתנגדויות)

5/7/23 
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  NLP–משמעות וחשיבות העוגנים ב  עוגנים 8

 תרגול ראשון לשתילת עוגן

העברת יכולת, העצמה  –טכניקה 

 ושיפור התפקוד בעזרת עוגנים 

12/7/23 

 19/7/23 (עוגנים) מעגל המצוינות –טכניקה  המשך עוגנים 9

מרכיבי  10

 החושים

 

 מרכיבי החושים

 מפינג אקרוס –טכניקה 

26/7/23 

 מרכיבי הדמיון המודרך דמיון מודרך 11

 כיצד להוביל את המונחה להרפיה
טקסט לדמיון עקרונות לבניית 

 מודרך

2/8/23 

 -דמיון מודרך  12

 המשך

 שימוש במטאפורות

בנייה ויצירת דמיון מודרך מותאם 

 למונחה

9/8/23 

 יתקיימו שיעורים אסינכרוניים בזום 24/8ו  20/8בתאריכים 

הכירות עם מושג הריפרימינג מסגור  שינוי הרגלים 13

 מחדש

 מסגור מחדש של תוכן והקשר

ריפרימינג ב  –טכניקה לשינוי הרגלים 

 צעדים 6 –

6/9/23 

 ויז'ואל סקווש  14

 

ניהול קונפליקט פנימי בעזרת עבודה 

ויז'ואל סקווש איחוד   – עם חלקים

 חלקים 

 

13/9/23 

 יתקיימו שיעורים אסינכרוניים 27/9ו  20/9בתאריכים 

 רמות לוגיות מבוא לאמונות 15

 מחזור לשינוי אמונות 

 טכניקה שינוי אמונות בסמלים

11/10/23 

 מטא מודל 16

 

כיצד לשאול שאלות  –מטא מודל 

 לפירוק אמונות מגבילות 

18/10/23 
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כיצד להרחיב את המפות של המונחה 

 ובכך לצור גמישות מחשבתית והעצמה

מילטון  17

 אריקסון

המודל של מילטון אריקסון ככלי 

  NLPלהעמקת טכניקות 

מילטון אריקסון שימוש במודל של 

 בדמיון מודרך

שילוב מטא מודל ואריקסון מודל 

 ליצירת שיחה פורצת דרך

25/10/23 

 סוויש ויזואלי  פוביה וסוויש 18

 ריפוי מהיר לפוביה -טכניקה 

1/11/23 

מטא פרוגרמס  19

 ואסטרטגיה

מגוון מטא פרוגרמס לרבות רמות 

 הפשטה וריצוף

 אסטרטגיה וחילוץ אסטרטגיה

8/11/23 

שינוי היסטוריה  21

 אישית

 קווי זמן

 

הכירות עם קווי זמן ועבודה עם 

 NLPקווי זמן ב 

שינוי היסטוריה אישית  –טכניקה 

 (על קו הזמן).

15/11/23 

מודל וולט  20

 דיסני

 עקרונות לבצוע מודלינג

 המודל של וולט דיסני

שימוש במודל וולט דיסני  -טכניקה 

למימוש חלום וחזון תוך יצירת 

 תכנית עבודה מפורטת

22/11/23 

מפגש הערכה  22

 ואיסוף הלמידה

 מבחן בכתב

 מבחן מעשי

29/11/23 

  TOTEמודל  23

 אתיקה

 סיום הקורס

 אתיקה

ואבני  NLPמבנה ארגז הכלים של 

 היסוד ביצירת הטכניקות. 

 TOTEמודל 

 סיום ואיסוף הקורס

 

6/12/23 

mailto:Tali@nlpsteps.co.il


 
 

 Tali@nlpsteps.co.il                                                        4   0522431196טלי בן יעקב     נייד 

  הפרונטאלייםחובות נוספות לשיעורים 

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

 ניתן להצטרף לשיעורים בלייב או לצפות באופן חופשי ולדווח 

 תרגול דוחות 20 יש להגישכמו כן 
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