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  לימודית תכנית

  

  Plus  PractitionerNLP–מסלול תעודה 

 

Neuro-Linguistic Programming  

 נוירולוגי.-ובתרגום חופשי לעברית: תכנות לשוני

 

 

 

 הלימוד תכני

   NLPמיומנויות
 

 מערכות ייצוג חושיות 
 וסגנונות למידה.

 

 האופן בו אנו תופסים את חוויותנו באמצעות חמשת החושים. 
אדם נטייה להשתמש בחוש מסוים יותר מבאחרים כאמצעי לקבלת מידע על  לכל

 העולם. העדפה זו באה לידי ביטוי באופן בו החוויה נרשמת בזיכרון.  
כל חוויה נקלטת ונרשמת מבפנים בכל החושים, אך האופן בו אנו מתארים את 

 החוויה יבטא את מערכת הייצוג המועדפת )החוש הדומיננטי(.

 ות את מערכת הייצוג הדומיננטית אצלנו ואצל אחרים.נלמד לזה 

 .נלמד להגדיל משמעותית את כמות המידע שאנו מסוגלים לקלוט ולזכור 

  נלמד כיצד ליצור תקשורת טובה יותר עם הזולת )מיומנות משמעותית
 המאפשרת השגת מטרות קונקרטיות, כגון הגדלת מכירות, למשל(.

 

 עיגון 
 ניהול מצבים רגשיים

 בור למשאביםחי
 מיטוט עוגנים

 מעגל המצוינות

העיגון הינו תופעה טבעית, המתחוללת כאשר גירוי חושי מסויים )ראייתי, 
שמיעתי, תחושתי, ריח או טעם(, מתקשר לתגובה רגשית, מחשבתית או 

 התנהגותית. 
משתמש בעיגון על מנת ליצור משאב פנימי חיובי, בעיקר במקום בו  NLP –ה 

 די לאפשר לאדם להתחבר בקלות למצב רגשי מתאים ומעצים. קיים קושי, כ

 נלמד ליצור קשר מכוון בין סימן מסוים לבין מצב רגשי, במטרה לשחזר את 
 המצב הרגשי בקלות על פי הצורך והרצון.         

 .)נלמד כיצד למוטט עוגן קיים המפעיל מצב רגשי קשה )למשל פחד קהל 

 ין, כך שניתן יהיה לשחזר את המצבנלמד כיצד לייצר עוגן מעצים וזמ 
 .קל ופשוט, בכל עת הרגשי החיובי הרצוי באופן         
 

  שפת ההשפעה
 המודל הלשוני של מילטון אריקסון

שפת ההשפעה הינה מודל המסייע ללהשתמש בשפה באופן המשפיע על תת 
ון המודע. המודל פותח מתוך מודלינג של עבודתו של ההיפנותרפיסט הנודע מילט

 אריקסון.

 .נלמד דפוסים ותבניות שפה בעלות השפעה ישירה על תת המודע 

 .נלמד כיצד להשתמש בתבניות אלה לצרכי שכנוע 
נלמד כיצד להשתמש בתבניות להטמעה מהירה של התנהגויות חדשות ויעילות 

 ם.יותר בכל תחומי החיי
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MODELING  מובנה ומוגדר של הצלחה או  דיגום( הינו היכולת ליצור "דגם" –מודלינג )בעברית
 מצוינות, בכל תחום והקשר. 

  נלמד את מיומנות המודלינג 

 נלמד כיצד להעתיק את הצלחותינו בתחום אחד בחיינו לתחומים אחרים 

 נלמד כיצד ללמוד מהצלחותיהם של אחרים, וכך להרחיב את תחומי 
 ההצטיינות שלנו.         

 

האופן בו אדם מייצג חוויה: בחיבור )דרך העיניים  – אציהאסוציאציה ודיסוצי .חיבור-חיבור וא
חיבור )מסתכל על עצמו מבחוץ(, מאפשר לנו ללמוד את מערך ניהול -שלו( או בא

 הרגשות שלו. 

 חיבור ככלים לניהול רגשי וכמקור-נלמד כיצד להשתמש בחיבור / א 
 לבריאות נפשית.         

 

 פוסים בשפה המדוברת.מודל לשוני המזהה תבניות וד מודל-מטא
מודל לאבחון, ליצירת תקשורת טובה יותר וכן -נלמד כיצד ניתן להשתמש במטא

 ככלי לאיסוף אינפורמציה מדוייקת ומלאה יותר.
 

ניתוח של אסטרטגיות קיימות, מודעות ובלתי מודעות, המייצרות תבנית  זיהוי ובניית אסטרטגיות
 התנהגותית מסויימת.

 רטגיה חדשה ו"להתקין" אותה בתת המודע כךנלמד כיצד לעצב אסט 
 שהיא תתרחש באופן אוטומטי.          

פרוגרמס הן "תוכנות" ההפעלה שלנו. הן משתנות מאדם לאדם ומגדירות -מטה פרוגרמס-מטה
במה הוא ייטה להתמקד, כיצד הוא פותר בעיות, מה מוקד השליטה שלו וכן 

 הלאה. 

 רמס העיקריות.פרוג-נלמד להכיר את תבניות המטא 

 פרוגרמס בעצמנו ובאחרים.-נלמד לאבחן ולזהות מטא 

 נלמד כיצד לבנות 'תוכנות' חדשות במהלך ההנחיה. 

קליברציה היא היכולת לזהות שינויים תחושתיים, הבאים לידי ביטוי בשפת הגוף  )קליברציה( כיול
 ובשפה המדוברת.

 על מנת לזהות נלמד להרחיב את הקליטה החושית שלנו כמנחים ומטפלים 
 שינויים אלה באחרים.          

עמדות התפישה הן המפתח לאינטליגנציה רגשית. היכולת לעבור בין   עמדות התפישה
 פרספקטיבות שונות מאפשרת לאדם מגוון תגובות אפשריות במצבים רגשיים.

 נלמד את עמדות התפיסה השונות וכיצד המעבר בינהן משפיע על 
 התחושה.         

Rapport 
 הצטרפות והובלה

ים בהנחיה ובטיפול.  דהצטרפות והובלה הן מיומנויות חיוניות עבור כל העוב
 ביסוס אמון, הרמוניה ושיתוף פעולה עם אדם אחר. מאפשרראפור יצירת 

 .נלמד כיצד ליצור ראפור במהירות 

 נלמד כיצד לעבור ממצב של הצטרפות )בניית האמון עם האחר( להובלה 
 )שיכנוע והובלה לשינוי(.         

 

  מטרותהגדרת 
 

הגדרת מטרות וזיהוי המכשולים בהם יש לטפל הן מיומנויות חיוניות לכל מי 
 שעוסק באימון וטיפול.

 .נלמד כיצד להגדיר מטרה על מנת על מנת ליצור שינוי מדוייק, מכוון ורצוי 

 ותנלמד כיצד לזהות את הבעיות העומדות בדרכה של המטרה וכיצד לזה 
 באיזו טכניקה רצוי להשתמש.         
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 :NLPטכניקות 
 

  'סוויש'
לשינוי תגובות אוטומטיות בלתי 

 רצויות.

טכניקה המלמדת את המוח לאמץ תגובה אוטומטית מעצימה ומועילה, המחליפה 
 תגובה אוטומטית קיימת המהווה מכשול בחיים.

 ריפוי מהיר מפוביה
להפסקה מיידית של פוביות 

 תוחרדו

 מיידי, המאפשרת להפסיק באופן NLP-אחת הטכניקות הידועות והיעילות של ה
 חרדות שונות.

 שינוי היסטוריה אישית
 

טכניקה המאפשרת טיפול בזיכרונות עבר המפעילים רגשות קשים ונטרול 
 הטריגר, כדי לשפר את המצב הרגשי הנוכחי.

 

REFRAMING  
 עיקרון הכוונה החיובית 

אד לשינוי הרגלים בלתי רצויים ובפתרון קונפליקטים וגישור. טכניקה יעילה מ
 בבסיסה עומד הרעיון של הפרדת ההתנהגות מזהות האדם.

כאשר אנו מבינים כי האדם הוא מכלול שלם, והתנהגות מסויימת היא רק חלק 
  -התנהגות בלתי רצויה להקשר אחר ומתאים יותר, או לחילופין  ניתן לתעלממנו, 

 בדרך שונה. אותו צורך העונה עלנהגות מתאימה יותר, להחליפה בהת
 

מודל לחשיבה עסקית ויצירתית, אשר נדגם מתוך שיטת עבודתו העקבית  וולט דיסנימודל 
 והיצירתית של וולט דיסני, בדרך להצלחתו הפנומנלית.

זהו מודל פשוט ומובנה המאפשר קבלת תמונה כוללת ומדוייקת של כל מצב וכך 
 .ת בקבלת החלטות וקביעת דרכי פעולה בעסקים ובחיים האישייםליצור יעילו

 

 רמות לוגיות
 בניית אסטרטגיה

טכניקה היוצרת מיקוד במטרה באופן המאפשר אינטגרציה של כל הרמות 
 המרכיבות את התוצאה.

התאמה בין הרמה בה הנפש שלנו -תוצאות לא רצויות בחיינו הן לרוב תוצר של אי
 ה הגיעה הלמידה שלנו.נמצאת ובין הרמה אלי

התהליך מאפשר ליצור התאמה פנימית של כל רמות הלמידה, וכך לאפשר הנעה 
 טבעית לפעולה או לשינוי ויצירת תוצאות מדוייקות בחיים.

 

טכניקה המאפשרת רכישת התנהגות חדשה מתאימה במקום בו כרגע קיימת  מחולל ההתנהגות החדשה.
 ד לפעול בסיטואציה מסויימת. ידיעה כיצ-תגובה לא רצויה, או אי

  מטפורות
 ודימיון מודרך

 המטפורה מהווה גשר של משאבים בין הבעיה לתוצאה הרצויה.
בניית מטאפורה יעילה היא למעשה יצירת סיפור בעולם דימויים המותאם באופן 

 מדוייק ליצירת השיכנוע והשינוי הדרוש.
 טמעת האפקט הרצוי.כמו כן, ניתן לשלב מטאפורות בטכניקות להעצמת וה

 

 

 לימודיות מטלות

שעות התכנית )ניתן להשלים שיעורים בכל קורסי המרכז, המתקיימים בתל אביב ב 100%נוכחות של  -

 במכון מופ"ת, ובירושלים במתחם התחנה(

 NLP-שינון בע"פ של הנחות היסוד של ה -
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 :המרצים בסגל
 
 NLPמטפלת ומדריכה מוסמכת ב ,  גב' ליאת גפני  -

 , אשר תיקח חלק בימי ההטמעה.NLP-PLUSאחת משתי מייסדות מרכז   ,גב' אפרת שמר - 

 

 

 :ומועדים מיקום
 

 .ירושלים מכללה בקמפוס יתקיימו הלימודים

  

   16:00-21:00   השעות בין לישי, ש בימי - נשים
 

 
 
 
 
 :ןבטלפו פרטים נוספיםו רישוםל
 

  8:00-15:30  'ה - 'א בימים        02-6750723     |     073-2750723
 מענה ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם.באין  

  bslh@michlalah.edu  :מייל

 

 ,שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס עד הרישום את לבטל ניתן  :רישום לוביט

 ₪ 500  :בסך רישום דמי בניכוי יוחזר הכסף

 .רישום ביטול של במקרה ל"שכ יוחזר לאמועד זה  לאחר

mailto:bslh@michlalah.edu

