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 רניירט/רטסאמ/רנישיטקארפ - סנלופדניימ ססובמ NLP סרוק- תובייחתה בתכו ןונקת

 יוניש לכל איבהל ידכב ךכב ןיא תאז םע דחי ,NLP practitioner/master/trainer -ל יתוא ךימסמ סרוקה יכ יל עודי .1

 ךלהמב השעאש תוריחבה לע :יהשלכ תוירחאמ  MNLP זכרמ תא ררחשמ ינא .ךכמ עמתשמה לכ לע יתוישיאב

 .ישפוחה ינוצרמ ףתתשמ ינא ובש סרוקהמ גישאש תואצותה לעו וירחא וא סרוקה

 ,תיעוצקמ הקיתא לע הרימשו הדימעב ,סרוקה לש תושירדהו תובוחה לכ יולימב :היולת הכמסהה יכ יל עודי .2

 .ס"היב יחנמ םעטמ השירד לכ וא/ו ,ישעמו יתרואת ןחבמב הדימע ,םישגפמה לכב תופתתשה

 ,ןומיא וא/ו ץועיי ,לופטב קוסעל תרחא וא תיקוח השירד לכל ףילחת הווהמ הניא יל תנתינה הכמסההש יל עודי .3

 .יהשלכ הנידמב םייקתהל היושעה

 תרגסמב ץוצל הלולעש היעב לכ יכ ה/םיכסמ ינאו יעוצקמ ישפנ לופיטל ףילחת הווהמ וניא סרוקה יכ יל עודי .4
 .ידי לע יאמצע ןפואב ,סרוקה תרגסמל ץוחמ לפוטת ,לופיט תשרודו סרוקה

 ת/לטונ ינניא .הז סרוקב ידוקפתב עוגפל הלולעש יהשלכ תיאופר וא/ו תישפנ היעבמ ת/לבוס יניאש תאזב ריהצמ ינא .5

 .סרוקב יתובלתשהבו ידוקפתב עוגפל תולולעש תורחא תופורת וא תוירטאיכיספ תופורת

 זכרמ היהי אל ,תישפנ הלחמ וא היעב ילצא חתפתת וירחאל וא סרוקה ךלהמבו הדימב יכ תאזב ה/םיכסמ ינא .6
MNLP  םהיפלכ תועיבת םוש יל הנייהת אלו ,ךכל םיארחא ס"היב םעטמ רחא דחא לכ וא/ו סרוקה יחנמ וא/ו. 

 ,םישנא לע תעדומ אל העפשה רוציל תולוכי רשא תויתמצוע תוקינכט ןה סרוקב תודמלנה תוקינכטהמ קלח יכ יל עודי .7

 תנמ לע תירסומו תיעוצקמ הקיתא לש םיללכל םאתהב סרוקב שוכראש עדיב שמתשהל ת/בייחתמ ינא ,ןכ לע
 .דבלב יבויח יוניש רוציל

 אל העפשהל ,סרוקב םידמלנה םינכתהו םילכה תועצמאב שמתשא אלו ליעפא אלש תאזב ה/ריהצמ ינא •
 .ייתורטמ תא גישהל ידכ והשלכ םדא לע תנגוה

 .סרוקב םירחא םיפתתשמל סחיב יתעידיל ואבויש םינכתל עגונב האלמ תוידוסל בייחתמ ינא •

 בתכב תושר אלל בותכה רמוחב שומיש תושעל אלו ,MNLP זכרמ לש םירצויה תויוכז לע רומשל בייחתמ ינא •

 .רמוחה חקלנ ונממש רוקמה ןויצ אללו

 תותשרל ולעי םימוליצהמ קלחו ומלוצי םישגפמה ,קלח חקא םהב םישגפמהמ קלח ךלהמבש ת/רשאמ ינא •
  תויתרבח

 םימולשת רזחה להונ
 אל ,הז הרקמל טרפ ,ךתופתתשה יא לע סרוקה תליחת ינפל םייעובש תעדוהו הדימב קר ורזחוי -םושירה ימד •

  . םושירה ימד ורזחוי

 תולעמ םישגפמה רפסמ לש תיסחיה תולעב ביוחת – סרוקה לש םישגפמ 5 דע תופתתשה רחאל םידומילה תקספה •

 .אלמה םוכסה תמלשה ךות דיתעב חתפיש סרוקב ףתתשהל יונפ םוקמ סיסב לעו שארמ םואתב ןתינ .סרוקה

 .סרוקה תולעמ תיצחמ לש תולעב ביוחת – סרוקה לש םישגפמ 10 - 5 לש תופתתשה רחאל םידומילה תקספה •

 .אלמה םוכסה תמלשה ךות דיתעב חתפיש סרוקב ףתתשהל יונפ םוקמ סיסב לעו שארמ םואתב ןתינ

 .סרוקה תולע לש האלמה תולעב ביוחת – סרוקה לש םישגפמ 10 -מ רתוי לש תופתתשה רחאל םידומילה תקספה •

 .ףסונ םולשת אלל דיתעב חתפיש סרוקב ףתתשהל יונפ םוקמ סיסב לעו שארמ םואתב ןתינ

 



  ןמליפש ירימ לש הדוסיימ -סנלופדניימ ססובמ  NLP ידומילל זכרמה                           

 office@mnlp.co.il  www.mnlp.co.il9404868-08  

 יללכ רגס להונ
 זכרמ ,םידומילה ישגפמ םויק לעו תויולהקתה לע תרסואה מ"הור דרשמ וא תימוקמ תושרמ היחנה תאצויו הדימב

MNLP ב םיילטיגיד םישגפמל רבועZOOM , ביוחמו םיילטיגיד םידומילל רועישה יכרעמב המאתה עצבי זכרמה 

  .תוקינכטהו םילדומה לכ ללוכ דמלנה רמוחה לכ תא םילשהל

 .הלאכ םירקמב סרוקה תביזע לש הדימב יפסכ רזחה רשפואי אל

 ,ימעטמ ימ םע ץעייתהל תונמדזה יתלביקש רחאל ישפוחה ינוצרמ יתמתחו ןונקתה תא יתארק יכ תאזב ריהצמ ינא
 .הז םכסהל הרושקה הנעט וא/ו השירד לכ לע רתוומ ינא יכ רשאמ יתמיתחב .יטפשמ ץועיי תוברל
 

 _____________________ :המיתח ____________________ :אלמ םש ____________ :ךיראת

 


