במיוחד לפסיכולוגים ,עובדים סוציאלים ,פסיכיאטרים ,תראפיסטים ומאמנים מוסמכים:

ע"פ הגישה של ד"ר בנדלר ,מייסד השיטה
בבית הספר המקצועי בישראל ללימודי NLP

קורס ממוקד ומותאם לרמה הגבוהה של בעלי ניסיון
בעבודה עם אנשים
מקבץ של  4ימים ב'-ה' ואחריו  3ימים נוספים א'-ג' מ 0099 -עד 12099
החל מ 22097026 -סה"כ  261שעות אקדמאיות
בין הנושאים 0ראפור ,ריפוי מהיר מפוביות ,שחרור מחרדות ,שינוי אמונות מגבילות
עוגנים ,הגדרת תוצאה מעצימ"ה ועוד...
הקורס מקנה למשתתפים תעודת  NLP Practitionerמקורית
החתומה ע"י ד"ר ריצ'רד בנדלר
וחברות ב Society of NLP

במכללה יש גם מסלולי התמחות שונים וקורס  Practitioner of NLPבן  28מפגשים הכולל תהליך התפתחות אישי.

לפרטים נוספים והרשמה
צרו עימנו קשר700-0770007 :
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מה זה בדיוק ? NLP
ה NLP -הינו טכנולוגיה מתקדמת של תקשורת בין אישית ותוך-אישית .אפשר לומר שזו שיטה המכילה מצד אחד ארגז
כלים מגוון ופשוט ליצירת תהליכי שינוי פנימיים ברמת המודע ותת-המודע .ומצד שני אוסף מיומנויות תקשורת והשפעה
המאפשרות לעשות תהליכי שינוי במספר רמות שונות .כל זה על מנת שנוכל "לכוונן" את המיינד שלנו בצורה שתאפשר לנו
להשיג תוצאות מדוייקות בקלות בדרך למימוש הפוטנציאל הטמון בנו.
ה NLP -מספק לנו מעיין חוברת של הוראות הפעלה למיינד (השכל) – החלק הכל כך חשוב שאיתו נולדנו אך לא תמיד
אנו יודעים כיצד להשתמש בו על מנת להפיק ממנו את המירב.
ניתן לדמות את המיינד שלנו לזרנוק מכבי אש אשר פתוח בעוצמת מים אדירה ויורה לכל הכיוונים ,כל עוד אין מי שיכוון
אותו לכיוונים שאליו אנו שואפים להגיע הוא יתכוון לכיוונים שאליהם נושבת הרוח .ה NLP-מציע גישה ,דרך ,שיטה ,אופן
הסתכלות ואוסף גדול של כלים וטכניקות בשביל לתפוס את הזרנוק הזה ולכוון אותו לכיוונים המבוקשים על ידינו.
מיסדי ה NLP-בחרו במבט פרגמטי על הדברים ואמרו:
"זהו השכל שלך ,אם לא תדאג לו – אל תצפה שמישהו אחר ידאג".
במחקריהם הם גילו דגם פעולה של השכל ,שהוא גם ישיר וגם פרקטי – ואולי ההתחלה של חוברת הנחיות למשתמש בראש.
הגדרה נוספת ל  NLPאומרת:
”כיצד אפשר להשתמש בשפה על מנת להשפיע על המחשבות ,הרגשות וההתנהגויות בצורה מכוונת .ודרך כך ליצור
שינויים באוטומטים והרגלים לפי הרצון או הצורך.
ההבדל בין  NLPלגישות הטיפוליות הוא כמו ההבדל בין להסיע אדם ממקום אחד למקום אחר ,לבין ללמד את אותו אדם
נהיגה.
ה NLP-היא טכנולוגיה למצוינות בכל תחום:
בקורסי  NLPתלמד אותך:
איך פועל המוח האנושי
איך פועלת השפה המדוברת וכיצד היא משפיעה על רגשות ומחשבות
איך לחשוב ולחיות בעוצמה
איך לשנות אמונות והתנהגויות מגבילות
איך לשלוט בתחושות ומצבים נפשיים ולנהל את הרגשות
איך להיות אפקטיבי בתקשורת עם אחרים על מנת להשפיע ולהניע
ועוד...

מה פירוש ראשי התיבות ? NLP
השם  Neuro-Linguistic-Programmingמגיע מהשיטות אשר השפיעו על התפתחות התחום בשנותיו הראשונות .זה החל
כחקירה של יחסי הגומלין בין תורת העצבים ,בלשנות ותבניות ההתנהגות ( )Programmingשבהן היה ניתן להבחין.
 - Neuroזהו החלק הנוירולוגי ,העיצבי – כל מה שקורה בחיבור בין המוח לבין הגוף; הדרך שבה אנו חושבים ,הדרך שבה
אנו קולטים את המציאות סביבנו ועוד.
 - Linguisticזהו החלק של השפה – המחשבות שלנו והאופן שבו אנו מבטאים אותם ,התקשורת שלנו עם אחרים ועם
עצמנו.
 - Programmingזה החלק של ה"תכנות" ,דפוסי ההתנהגות ,דפוסי החשיבה ,האופן שבו אנו הופכים מחשבה לפעולה
והאופן שבו אנו מגיבים למצבים שונים בחיינו.
ובעברית :נל"פ = ניתוב לשוני-פסיולוגי.

מהו המקור של ה?NLP -
ה NLP -פותח לפני כ 03 -שנה בארה"ב ע"י ד"ר ג'ון גריינדר (בלשן במקצועו( וד"ר וריצ'רד בנדלר (מתימטיקאי ,מומחה
למחשבים ופסיכותרפיסט( .הם תיצפתו ולמדו את דרך עבודתם של מטפלים מצטיינים ,שבלטו בהצלחתם בתחום התקשורת
הבין-אישית :כמו ד"ר מילטון אריקסון  -הידוע כגדול ההיפנותרפיסטים של כל הזמנים ,ד"ר פריץ פרלס ,אבי תורת
הגשטאלט ,וירג'יניה סאטיר ,מטפלת משפחתית בעלת שם עולמי ועוד.מטפלים אלו נחשבו קוסמים בעשיה שלהם ,אף אחד
לא הבין כיצד הם מצליחים במקומות שאחרים שלמדו את אותם הלימודים לא מצליחים ,ועם מטופלים שאחרים לא הצליחו
ליצור עימם שום שינוי.
בתצפיות על הקוסמים הללו בנדלר וגריינדר בחנו את סוגיית המופלאות של המטפלים הללו תוך ניסיון להבין כיצד יש
אנשים שמצטיינים במה שהם עושים בזמן שאחרים פחות ,והאם ניתן לפתח מודל שבאמצעותו כל אחד יוכל להצטיין באותה
הרמה או יותר?
בתצפיות נמצאו דפוסי התנהגות החוזרים על עצמם ,אשר יצרו תקשורת טובה ,אמון ופתיחות בין המטפל למטופל ,תבניות
חשיבה שאיפשרו להם להגיע למצויינות .תקשורת זו אפשרה חיבור מפרה עם האני הפנימי ,שקידם את המטופל להשגת
מטרותיו .המטפלים פעלו באופן אינטואיטיבי לחלוטין ,ולא ידעו לומר איך הם מצליחים במקומות שאחרים נכשלים...
בנדלר וגריינדר מצאו את ה"איך"!

דיגום ( )Modelingע"י התבוננות מעמיקה בהבעות הפנים ושפת הגוף ,והקשבה ממוקדת לטון הדיבור ,קצב ,סגנון וכמובן
הקשבה לתכנים ,למילים ,להטייה שלהן וכו ,הם פיתחו מודל מתודולוגי רבוי בטכניקות וכלים ליצירת שינוי מהיר
וממוקד וכך הפך ה NLP -לטכנולוגיה למצוינות.
עם הזמן מודל ה NLP-התפתח מעבר למקור הטיפולי שלו ,והפך לאחת מהטכנולוגיות המתקדמות בעולם לתקשורת אנושית
אפקטיבית .בזכות התלמידים של בנדלר וגריינדר ,כגון :רוברט דילטס ,סטיב אנדראס ,טד ג'יימס ועוד .אשר הפכו למורים
גדולים בתחום גם כן ,המודל ממשיך להתפתח עוד ועוד.

באילו תחומים אפשר להשתמש ב ?NLP
מכיוון שה  NLPהתפתח מעבר למודל הטיפולי ומכיוון שיש ב NLP -מגוון רב של טכניקות וכלים אשר מושפעים מהגישה
ומהמתודולוגיה שלו ,פיתוח המיומנויות לשימוש בכלים ובטכניקות הללו יכול להשפיע בתחומים רבים:

בעולם החינוך:
דרך הכלים הפרקטים של ה  NLPאנו יכולים להבין טוב יותר כיצד אנו ואחרים לומדים ,ומתוך כך פיתוח אסטרטגיות
עבודה אפקטיביות יותר למורים ולתלמידים ,כגון שימוש בכל חמשת החושים ,ושימוש בטכניקות מתקדמות ללמידה מואצת.

בעולם הרפואה והרפואה המשלימה:
מיומנויות ה NLP -מאפשרות לרופאים ולמטפלים ליצור קשר מעמיק יותר ומרגיע יותר עם הלקוח ,לתקשר מסרים בצורה
אפקטיבית ,ליצור רגיעה בזמן לחץ ועוד .ושיטות מתקדמות לשיפור הבריאות וחיזוק מערכות ההבראה האישיות של כל
אדם.

בסיטואציות אישיות:













שחרור מתקיעות בקריירה ,בזוגיות ,בחיים.
שינוי של דימוי עצמי נמוך ויצירת ביטחון עצמי וערך עצמי גבוהים.
שחרור מאירועים טראומטיים אשר משפיעים על אופן ההתנהגות והחשיבה שלנו – אירועים כגון :תאונות דרכים,
פעולות איבה ,התעללות מינית ,הלם קרב ועוד.
שחרור פוביות כגון :פחד קהל ,פחד ממקומות סגורים ,פחד במה ,גבהים ,רמשים למיניהם ועוד.
התגברות על חרדות כגון :התקפי חרדה ,חרדה חברתית וכד'
טיפול בהתמכרויות.
שינוי אמונות מגבילות והפיכתן לאמונות מעצימות.
התמודדות עם אובדן ואבל.
שחרור של תלותיות ,בין אם זה תלות באדם או בהרגל כזה או אחר.
מציאת פתרונות לקונפליקטים פנימיים.
שינוי דפוסי התנהגות לפתירת קונפליקטים חיצוניים.
טיפול בבעיות פיזיולוגיות שונות ומחלות.

בעולם העסקים:
מכיוון ש ה NLP -מכיל בתוכו מגוון עצום של מיומנויות וכלים לתקשורת בין אישית ומצוינות – תרומתו במגזר העסקי היא
רבה .לפירוט נוסף אפשר לבקש את ערכת המידע לקורס האומן העסקי.

מי לומד ?NLP
רופאים ,סטודנטים ,הורים ,מאמנים אישים ועסקיים ,מגשרים ,יועצים ,תרפיסטים ,מורים ,מנהלים ,פסיכולוגים ,אנשי
מכירות ,מנחי סדנאות ,יועצים אירגוניים ,מומחי היי-טק ,מנהלי שיווק ומכירות ,מוזיקאים ,ספורטאים ,שחקנים,
כותבים/סופרים ,מנחי רדיו וטלוויזיה ,עיתונאים ,מנהלי בתי מלון ,אחיות ,מטפלי ברפואה משלימה/אלטרנטיבית ,עורכי דין,
מוכרנים ,רואי חשבון ,פוליטיקאים ועוד רבים אחרים.
וכל אחד שמעוניין ביצירת פריצת דרך בתהליך ההתפתחות האישית שלו כאדם ,בן אנוש ויצור חברתי.
אכן מגוון השימושים בטכניקות ,מיומנויות וכלי ה  NLPהוא נרחב  -בקורס ה  NLPהממוקד למטפלים ומאמנים אנו
מכוונים את השימוש בכלים ,במיומנויות ובטכניקות של ה  NLPלעבודה בקליניקה ו/או בחדר האימון.
כך שכאדם העוזר לאנשים אחרים ,תהיה באפשרות ההזדמנות להגדיל את ארגז הכלים שלך באוסף נכבד של כלי עבודה
ומיומנויות ליצירת שינוי מעמיק בתהליכים ממוקדים וקצרים יחסית.
תהליכים כגון שחרור פוביות,
טיפול בחרדות ובטראומות,
שינוי הקול הביקורתי
חיזוק הביטחון העצמי,
העלאת הערך העצמי,
חיזוק הזהות העצמית,
שינוי אמונות מגבילות,
שחרור מתלות,
ועוד...

למה כדאי לך ללמוד  NLPאצלנו?


עיקרון :קודם אתה!  -קודם כל ולפני הכל אנו מאמינים ב  Walk your Talkולכן כל הקורסים שלנו בנויים על
העיקרון שהנחיל ד"ר בנדלר -" You go first ":קודם אתה! ולכן כל אחד מהתלמידים יתנסה בכלים על עצמו על מנת
לחוות אותם ולדעת עד כמה הם אפקטיבים.



תעודת הסמכה בין לאומית אמיתית  -כל הבוגרים שלנו מקבלים תעודה המופקת בארה"ב וחתומה ע"י ד"ר בנדלר
עצמו – דבר זה מבטיח הכרה בינלאומית ,המאפשרת גם לעבוד במדינות שונות וגם לגשת לקורסים נוספים בכל בית
ספר שהו בעולם( .כולל לימודי המשך אצל ד"ר בנדלר עצמו)



סטנדרט גבוה  -הקורסים שלנו נלמדים באופן שמלמד ריצ'ארד באנדלר ,מפתח השיטה ולפי הנחיותיו.
בוגרי המכללה שהוכשרו כמורים מחוזרים ע"י בתי הספר האחרים בארץ .מיקי ברקל ,מייסד המכללה הינו בין הותיקים
בארץ בתחום ה( NLP-מאז  )7991ובין המורים המעטים בארץ שגם למדו את כל המסלול והוסמכו ע"י ריצ'ארד בנדלר
עצמו ומייצגים אותו .אחרי שהוכשרו ע"י ד"ר בנלדר ,המשיכו מורי המכללה את הכשרתם ליצירת סטנדרט אחיד
בלימוד.



חברות ב  - Society of NLP™ -הכרה מקצועית בינלאומית -SoNLP ,הינה ההתאחדות היוקרתית ביותר בעולם.
מכיוון שהחברות ב Society of NLP™-הינה ערובה לאיכות המקצועית של האומן/רב-אומן כמנחה  ,NLPהחברות
הינה למשך שנתיים ומחירה  $033אשר כלולים כבר בשכר הלימוד.



מקצועיות ומקצוענות ללא פשרות  -הקורס נמצא בקדמת הטכנולוגיה והינו בין המקיפים והממצים בארץ .בנוסף על
ההכשרה וההסמכה ע"י ד"ר בנדלר ,עוברים המורים הכשרות נוספות בליווי צמוד של מיקי ברקל ,מייסד המכללה.



הכרות מלאה עם התחום  -הקורס שלנו מתבצע בעברית ,יחד עם זאת מלמד את המונחים גם באנגלית ,כך שמי שעובר
את ההסמכה יוכל גם לקרוא את הספרות הענפה אשר קיימה באנגלית וגם לגשת לקורסים בינלאומיים המתקיימים
באנגלית ולהבין על מה מדובר.



חווית למידה  -מיקי ברקל ,מייסד המכללה וכך גם המורים האחרים הינם בעלי רקע רחב במספר תחומים הכוללים
אימון ,הוראה ,פסיכולוגיה ,CBT ,עבודה סוציאלית ועוד – דבר המאפשר חווית למידה מקיפה.



מקום עבודה  -לבוגרי הקורסים שלנו תיפתח הדלת להשתתף כאסיסטנטים בקורסים הבאים וכך יכולים לחוות את
הקורס שוב ושוב ולהתרענן בחומרים מתי שרוצים ,כמו כן ,תיפתח אפשרות לשילוב במערך ההכשרה של המכללה.



הרחבת הלמידה – מעבר למיומנויות ולכלים ,למקצוענות ולמקצועיות ,דוגלת המכללה במספר ערכים נוספים ומקנה
אותם לתלמידים ,כמו :מנהיגות ,אחריות הדדית ,נאמנות עצמית ,אתיקה אישית ומקצועית ועוד.



מקצוענות ומקצועיות  -מכיוון שהמקצוענות והמקצועיות של התלמידים שלנו חשובה לנו  -אנו מעניקים את האפשרות
להשתתף בכיתת תרגול עם מורה מוסמך ,אחת לשבוע ,בחינם.

איך תבחרו בית ספר ללימודי ?NLP
זוהי אחת השאלות החשובות ביותר ,ולכן בחרנו להרחיב ולהעמיק בתשובה .קחו את הזמן לקרוא אותה לעומק.
כפי שתראו ,מטרת תשובתנו היא שתיקחו את ההחלטה הנכונה עבורכם ,היכן ללמוד ושתהיו שלמים עימה.
כשמדובר בבחירת בית ספר ל  NLPחשוב לערוך קניות ,במיוחד במדינתנו הקטנה שאין בה היצע גדול מדיי והבדיקה יכולה
להיות מהירה .לא כל תכניות הקורסים דומות .ואם יש מישהו שאומר שהם "היחידים או הכי טובים ב  "NLPהייתי ממליץ
להמשיך לחפש ,שכן התגובה הזו מצביעה על אי עמידה בעקרונות הבסיסים של ה  .NLPיתרה מכך ,התגובה הזו יכולה
להיחשב כ"אמונה מגבילה".
אני מאמין שלכל סיר יש את המכסה שלו ולכל אדם יש את בית הספר שיתאים לו .ויתרה מכך שיש מספיק בתי ספר בארץ
כדי למצוא את בית הספר הטוב ביותר עבורך.
זה עלול להראות מוזר אך אני בד"כ מעודד את התלמידים הפוטנציאלים לבדוק את בתי הספר הנוספים ,את תכניות הלימוד
שלהם ,מספר השעות שהם נותנים ,מי המורים שלהם ,האם הם למדו בהתכתבות (יש כאלה) ,האם הסמיכו אותם להסמיך
אחרים (יש בארץ ,לצערנו ,אנשים שהם לא מורים מוסמכים שמעבירים קורסי  ,)NLPע"י מי הוסמכו המורים וכו...
תיצרו רשימת ערכים ודברים שחשובים לכם שיהיו בתהליך הלימוד ,ותבדקו את הרשימה הזו מול כל בית ספר שאצלו
תחליטו שאתם מעוניינים ללמוד.
לכל מי שמעוניין להשתמש במיומנויות ה  NLPכחלק מהמקצוע שלו כמטפל/מנחה/מאמן/מגשר או שהיה מעוניין להפוך את
ההנחיה ב  NLPלמקצוע הראשי שלו – חשוב שתבחנו שהקורס מקיף וממצא בצורה מספקת ושיש לו תמיכה והמשכיות
מסוג כלשהו .מכיוון ש  NLPמדבר על הצטיינות ,חשוב מאוד שהמורים יפעלו כפי שהם מלמדים – Walk their talk
כמו ברוב הדברים ,אם יש לכם תחושה שלילית לגבי האמינות של מאמן/מורה כזה או אחר ,אז תמשיכו לחפש .אם אתם לא
בטוחים ,אז תשאלו שאלות עד שתהיו בטוחים .כמו ברוב הדברים בחיים ,יש מורים נפלאים ויש מורים נפלאים פחות.
חשוב גם לבחון את הניסיון של המורים ,כמה זמן הם בתחום? האם יש להם ניסיון אימוני או טיפולי? האם יש להם
מיומנויות תקשורת טובות? מורה  NLPטוב ,בדר"כ (אם כי לא מחייב) הטמיע והפנים את מיומנויות ה  NLPבמהלך תקופה
של לפחות שלוש שנים או יותר...
חשוב מאוד שלמורה תהיה יכולת הכלה ,שכן אחד מעקרונות ה  NLPמדבר בדיוק על זה ,ועל המורה אשר מלמד את
העיקרון הזה ,להציג אותו בהתנהגותו .כך שאם יש לך ספקות קלות לגבי בית הספר ,אתה תמיד יכול להגיע לאחד מערבי
המבוא או לשוחח עם המורה בטלפון.
אצלנו כבית ספר להכשרה ולימודי  ,NLPאנו מעריכים את היכולות והרמה הגבוהה שלנו.
כמות התלמידים בקבוצה גם הוא מרכיב חשוב לבדיקה .כדאי לבדוק מהו היחס של אסיסטנטים לתלמידים שיש בקורס ,כך
שכל אחד מהתלמידים יקבל גם יחס אישי .אצלנו אנו מקפידים על רמה גבוהה של אסיסטנטים ,אשר עוברים תהליכי הכשרה
במקביל לתהליך ההסמכה שלהם ,מצד אחד גם כמקום להמשך התפתחות והפנמה של הכלים והמיומנויות של ה NLP-ומצד
שני לתת מענה מיידי וברמה גבוהה לתלמידים שלנו.

מהם הנושאים הנלמדים בקורס אומן ה  – NLPסילבוס הקורס?
לפני בכלל שמתחילים לקרוא חשוב להיות ערים לכך שהסיליבוס הבסיסי יחסית דומה בכל בתי הספר ,אך אופן הלימוד
שונה וזו אחת הסיבות שבזכותן יש לבתי ספר שונים מערכת שעות שונה.
השאלות לשאול את עצמכם כאשר אתם בוחנים סיליבוס של קורס:
א .מה ההבדלים בין הנושאים (איזה נושאים משותפים ואיזה נושאים יש אקסטרה)?
ב .מהו העומק שאליו נכנסים בכל נושא?
ג .האם נמצאים כל נושאי הליבה על פי הגדרות של התאחדויות ה  NLPהגדולות בעולם.
תכני קורס ה  NLPהממוקד למטפלים:
 מבוא ל NLP
 מבוא ללמידה
 מודל התקשורת של ה NLP
 תהליך השינוי ה' NLPיסטי
 חמשת עקרונות ההצלחה ע"פ ה NLP
 גישת ההצלחה
 מסֹובב מול מסּובב
 03 הנחות היסוד ב NLP
 מודל ערנות  -מודעות
 פיתוח חדות חושים
 כושר הבחנה פנימי וחיצוני
 ראפור  -אמנות החיבור המעמיק
 סוגי מטרות לקוח
 עקרונות הבנית תוצאה מעצימ"ה
 תשאול תוצאה מעצימ"ה
 תשאול קוביות
 אמנות התשאול מבוסס תחביר  -מטא-מודל
 תלת תיאור  -מחולל התנהגויות חדשות
 תהליכי חיבור למשאבים
 מערכות ייצוג פנימיות VAK
 רמזי גישה ומבט
 תת-אופנויות
 תהליך שינוי מפה לפה
 תהליך שינוי אמונות מגבילות
 תהליך סוויש
 תהליך ריפוי מהיר מפוביה
 סוויש ותהליכי שינוי פנימי מעמיק
 עוגנים והתניות קלאסיות
 מודל השפה של מילטון
 כיצד בונים מטאפורות שעושות שינוי
 תהליכי מסגור ומסגור מחדש
 רמיסגור בשישה צעדים
 מבוא לאסטרטגיות חשיבה

מהו מבנה ושעות קורס אומן ה  NLPהממוקד למטפלים ומאמנים?
מבנה הקורס:
 122שעות אקדמאיות המורכבות מ:
 731ש"א  -לימוד בכיתה
 03ש"א  -שעות תרגול עם מורה מוסמך ( 73ימי א') *אפשרות
 75ש"א  -פרקטיקום סופרוויז'ן
מבנה קורס :NLP
רצף של  0ימים מרוכזים ,ב-ה מ  9:33עד  07:33עם הפסקות ,והפסקת צהריים בת שעה.
שבוע לאחר מכן :רצף של  0ימים מרוכזים ,א-ג מ  9:33עד  07:33ובאותה מתכונת.
כיתת תרגול יום א'
כחלק מהמחויבות שלנו למקצועיות ,למקצוענות ולתהליך השינוי האישי של המשתתפים פתחנו כיתת תרגול עם טריינר
(מורה מוסמך) מקצועי בימי ראשון בשעות 03:33- 71:33
רחוב בצלאל  ,1איזור הבורסה ,רמת גן.
*** בעוד שכיתת התרגול איננה חובה היא בהחלט מומלצת מאוד

סיכום של כל מה שמקבלים בקורס אומן ה NLP










מעבר לתהליך השינוי והשגת המטרות האישי כל תלמיד מקבל
חוברת עבודה מקצועית  -עם כל ההסברים ,הכלים והטכניקות
חוברת מיוחדת עם בנק של  05כלים ותהליכי NLP
תעודת  Practitioner of NLP,בינלאומית אמיתית ,מופקת וחתומה ע"י ד"ר ריצ'רד בנדלר ,מייסד השיטה.
התעודה היוקרתית ביותר ,היחידה המוכרת בכל האגודות וההתאחדויות בעולם (.)*$033
חברות בהתאחדות  - Society of NLP -ההתאחדות הגדולה והנפוצה ,בה חברים כל הבוגרים הנושאים בתעודת
אומן מטעם ד"ר ריצ'רד בנדלר  +אפשרות להשתמש בלוגו של ההתאחדות בחומר הפרסומי שלך .
תהליך פרקטיקום-סופרויז'ן – ל  73תהליכים ( 7033ש"ח*)
חברות במועדון הבוגרים של בית הספר -הנחות והטבות בכל המוצרים ,הסדנאות והקורסים של בית הספר
פורום אינטרנטי מקצועי – המאפשר נגישות לכל מורי בית הספר גם אחרי סיום הלימודים ,לשאלות והתייעצויות.
כיתת תרגול יום א' ( 7003ש"ח*)
עלות הקורס המלא  0,855ש"ח *המחיר כולל את כל העלויות.

לפרטים נוספים והרשמה
צרו עימנו קשר700-0770007 :

