
 

 

 

 

Nlp כישורי חיים מנצחים 

 שעות 40היקף הקורס:  

 8.3.21תאריך פתיחה: 

 19.4.21תאריך סיום: 

 15:15 -8:30 שעות לימוד:

 ₪  800 עלות הקורס:

 כללי קהל היעד:

 שנות לימוד 12*  דרישות קדם מהמשתלם:

   nlpסיגלית מזרחי שם המרצה: 

 (M.Aגב' דנית פרידמן ) שם הרכז האקדמי:

  אורית חרירי גב'  שם האחראית המנהלית:

  מטרת הקורס:

NLP  :זה ראשי תיבות שלNeuro, Linguistic, Programing.זו גישה שנשענת על חקר המח , 

בגישה זו אנו יכולים להשפיע על מחשבות, רגשות, התנהגויות שלנו באמצעות השפה ולשנות 

 דפוסים אוטומטים, שלא משרתים אותנו יותר.

ההתמודדות המתמדת שלנו עם לחץ, סטרס, מירוץ החיים והעדר כלים מינטאלים מתאימים 

פוגעת, ולא מאפשרת להביא את היכולות המנטליות והפיזיות שלנו לידי ביטוי בתחומים השונים 

 בחיים.

 מחקרים מוכיחים, שמצב רגשי של אדם משפיע על הבריאות הפיזית שלו ולהפך.

המאפשרות יכולת שינוי החוויה  NLP-נרכשות ופרקטיות מעולם ההקורס מקנה מיומנויות 

 הפנימית.

האדם יוכל לבטא את עצמו ולממש פוטנציאל ויכולות במעגלי החיים שונים: עם עצמו, עבודה, 

 חברה, זוגיות ומשפחה. 

 כל זה יתבצע באמצעות תהליכים של לימוד מגוון מעולם התת מודע. 

המשתתפים ילמדו כיצד לנהל את רגשותיהם, להשיג את מטרותיהם, להתחבר ליכולות ולחוזקות 

 שלהם ויאפשר להם להשתחרר מגורמים מעכבים ודפוסים שלא משרתים אותם יותר.

הם יוכלו להבין בקורס כמה כח יש במח ואיך אפשר ע"י תכנות קצר להרגיש אחרת. כל זאת 

יש ולהתנהג אחרת מתוך חוזק פנימי ללא תלות בהשפעה במטרה לאפשר להם לחשוב, להרג

 .חיצונית ולהשיג תוצאות פורצות דרך בכל תחומי החיים

 

  

  



 

 

 נושאי הלימוד

 

 

 פירוט נושאי הלימוד שם המרצה

 סיגלית מזרחי

NLP 

Trainer 

 הכרות והתחברות

יש במח  כמה כח – NLP-מנפלאות ה

ואיך אפשר ע"י תכנות קצר להרגיש 

 אחרת.

 NLP-מודל התקשורת של ה

נלמד איך  – מערכת הייצוג החושית

אנשים חווים את העולם ומה ניתן 

 ללמוד מתנועות העיניים שלהם.

כיצד ניצור  –הקסם שבקשר  –ראפור  סיגלית מזרחי

כימיה בין אנשים, כיצד ניצור את 

הניצוץ הזה במערכות יחסים 

 לפתיחות, חיבור ושיתוף פעולה.

איך  –חיבור ותתי חושים -חיבור, א

לשנות את התחושות הלא נעימות 

 שלנו לתחושות ניטרליות או נעימות.

אוסף של הנחות  –הנחות יסוד  סיגלית מזרחי

ם. מעצימות המהוות תפיסות עול

אדם שמאמץ לחייו הנחות יסוד אלו 

יכול לעשות שינויים משמעותיים 

 ולהתמודד באופן חיובי עם אתגרים.

 סוד החשיבה החיובית –ריפריימינג 

כולם מדברים על  –עמדות תפיסה  סיגלית מזרחי

 לסלוח, אבל אף אחד לא מלמד איך!!!

עמדות תפיסה היא אחת המיומנויות 

 בינאישית.העוצמתית בתקשורת 

 מחולל התנהגות חדשה

גלגל החיים והשגת מטרה דרך שש 

רמות החשיבה לפתיחת אפשרות 

 חדשה והעצמה אישית.

 ניהול רגשות , אמונות מגבילות, סיגלית מזרחי

-המודל הראשון של ה –מטה מודל 

NLP  שמאפשר שאילת שאלות

 לבהירות מטרה והרחבת החשיבה.

 פוביות וסווישים סיגלית מזרחי

 סיכום ופרידה

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיטת ההוראה:

 שילוב של חומר תיאורטי עם עבודה סדנאית, דיונים וסימולציות. 

 אמצעי המחשה: 

 לוח מחיק, חומרי למידה, סרטי וידיאו, שקפים, שימוש בקלטות טייפ. 

 בכיתה במהלך הקורס. 100%נוכחות התנאים לקבלת התעודה: 

  בלבד מוצדקת ומלווה באישורים פורמלייםמהקורס חייבת להיות  20%)היעדרות עד 

 

יותר  לא קיימתבהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים, 

 אפשרות של השלמת שעות בתחום ידע מקביל.

לפיכך, על פי הנהלים החדשים, תלמיד אשר חרג ממכסת השעות המותרות להיעדרות 

 לא יקבל תעודה.  -המחייבות אישורים מוצדקים(  )

ידי הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות )למעט -האישור לקורס זה ניתן על הבהרה:

עובדי הוראה( של משרד החינוך. האישור שניתן הנו זמני עד להופעתו ב"אלפון קורסים 

י הפיקוח של משרד מאושרים". האישור הקבוע יינתן רק עם סיום הקורס ועמידתו בנהל

  החינוך.

  


