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 נעים להכיר
 י, הי

 –שידיעון הזה יש מצב שזה בגלל את ה קוראתאם את 

את מרגישה שמשהו בחיים שלך תקוע כבר הרבה זמן ולא נותן לך לחיות את מי שאת באמת  -
 ואת מאוד רוצה שזה ישתנה.ובמלואך ולממש את עצמך. 

רה את מנסה לשנות דברים בחיים שלך, כמו מערכות יחסים, מימוש עצמי, ליצור לעצמך יותר בחי -
זה נראה שהחיים הם אלו שמנהלים אותך ומכתיבים לך מה אפשרי וחופש בחיים, אבל 

 משהו חזק ממך חוזר על עצמו ומנהל אותך ולא נותן לך להתקדם. או ש. בשבילך ומה לא
  –כמו 

o  שלא עוזבות אותך מחשבות שליליותאת חווה. 

o וזה  בטענות את מתחממת מהר וכועסת וצועקת ומתווכחת ותוקפת ומאשימה ובאה
 כך את מצטערת על זה ומרגישה רגשות אשמה. -מאוד משפיע עלייך ויש מצב שאחר

o הזוג שלך, את אמא שלך, -, את בןאת פועלת מתוך מקום של לרצות אנשים אחריםאו ש
 את הבוסית שלך, את הילדים שלך, ומוותרת על עצמך ומרגישה מרמור וכעס על זה

o או ממצבים לא נעימים ואת ת מה שחשוב לךאו שאת נמנעת מעימותים, מלבטא א ,
 מרגישה שאת כל הזמן מנסה לסדר דברים אבל מוותרת על הקול שלך ועל האמת שלך. 

גם אם את מתנהלת בעולם כזה כבר לא מעט שנים ועשית לא מעט דברים שאת גאה בהם, אבל  -
עבודה, בית, , משפחה, זוגיות, מעגל חברתי, מבחוץ זה נראה שבנית לעצמך חיים נהדרים

יותר עצובה  , שהחיים שלך לא מדוייקים לך, שאתאחרתמבפנים את מרגישה ילדים מקסימים, 
ומכונסת, קצת בודדה, אולי אפילו מדוכדכת, מרגישה שאת לא מתקדמת כמו שהיית רוצה, או 

בחיים שלך, או שאת חווה את הקושי סובלת מדאגות, חששות, מפחד שמשתק אותך, או מסתירה 
 רגשות אשמה וזה מעיק עלייך מבפנים ולא נותן לך לחיות כמו שבאמת היית רוצה. הרבה

את מתנהלת בעולם הזה כבר לא מעט שנים ולמרות זאת את מרגישה שאת לא ממש מתקדמת  -
בסופו של דבר את עושה המון אבל עמוק בפנים מרגישה שלא טוב לך למקומות שרצית ש

 באמת

, מתוך חופש פנימי ובחירה ת רוצה באמת ואת ראויה לכךחולמת לחיות אחרת, כמו שהייאת  -
 :אמיתית

o יצור לעצמך מערכות יחסים משמעותיות ועמוקות ומדוייקות לךל 

o לממש את עצמך במלואך 

o  .להרגיש שיש לך משמעות בעולם, ושאת חיה את האמת הפנימית שלך 

 אבל את לא עד הסוף יודעת איך לעשות את זה.
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 אפשר לך:תבגישת תקשורת מקרבת  תוכנית לימודי עומק

 להסיר את האבק הרגשי שהצטברשנערם בתוכן, מה לאוורר את המגירות הפנימיות שבתוכך ואת  •
במדפי הלב לעשות סדר , לעתים קרובותמכווצת ו קטנהלך להרגיש עדיין גורם לאורך חייך ו

 .לעצמךעצמך חיבור עמוק לעצמך ולמה שבאמת חשוב לך, ואת להחזיר לעצמך ו

ייך בכל תחומי החיים שמשפיעים על, של דפוסי חשיבה והתנהגות שלך יםלהבין את השורש •
עבוד איתם, ולהתחיל ל איך הם התקבעו בךומונעים ממך לחיות את החיים הכי טובים שלך. להבין 

 לחיות במלואך. לממש את עצמך ולאפשר לעצמך אותם כדי לטפל בהם ולשחרר 

של החיים ועד הנושאים החשובים והיומיומיות ואציות הקטנות בתוך הסיט להבין מה חשוב לך •
 . ולהפסיק לוותר על עצמך ועל מה שחשוב לך ביותר של חייך

בבהירות, בכנות ובאותנטיות מבלי לבטא את מה שחשוב לך ללמוד להביא את עצמך לעולם ו •
ת מי שאת ולהביא לחשוש שישפטו אותך, ומבלי להיות מוטרדת מאיך נכון או מה צריך. פשוט להיו

 את המתנה שלך לעולם כפי שאת. 

להיפטר משיפוטים עצמיים, ומרגשות אשמה, בושה או פחד שמנהלים אותך. להיפטר ממה צריך,  •
אותנטיות, מתוך . ובמקום זה לפעול איך אחרים ישפטו אותךלהיפרד מההתכווצות של ומה יגידו, 
אנשים אחרים כונות לך ללא קשר לאיך שהכי נבחירות ולעשות חופש פנימי לעצמך, אמפתיה 

  יקבלו או יאשרו אותך.יתייחסו אלייך, 

 לפתוח את הלב ולחיות בלב פתוח לעצמך וליקרים אלייך.  •

עמוק ומשמעותי שינוי בהן לעשות לרפא את מערכות היחסים הקרובות והמשמעותיות בחייך ו •
הורים והאחים שלך, ובכל , עם הבזוגיות שלךעם הילדים שלך, במערכת היחסים עם עצמך, 

 . מערכת יחסים קרובה ומשמעותית לך

, קלה יותר ואפקטיבית יותר. לפעול מתוך התשוקות שלך ומתוך מה שאת לקום בבוקר בשמחה •
שמתגבש ומתעצב בארץ ובעולם, ולהיות חברתי -משפחתי-אישיבשינוי לקחת חלק באמת רוצה. 
 חה שלך. מובילה של השינוי הזה בחיים ובמשפחלק ממנו ו

מצבים להורים להתמודד עם , לעזור לקרוא התנהגויות ולהבין מה עומד מאחוריהןולהבין  •
 ., ליצור קרבה עם הילדים, ולעזור להם לרפא מערכות יחסים מאתגרותיםרמאתגרים שהם עוב

בכל תחומי חייך האישיים לאורך כל חייך וואפקטיביים שישמשו אותך יישומיים לצבור כלים  •
כלים וכן לניהול מערכות יחסים כלים לתקשורת שיוצרת קרבה, לפתרון קונפליקטים וים. והמקצועי
 לעבודה עם אנשים.מקצועיים 

 עם אנשים. לנהל מערכות יחסים ותקשורת ות הפנימיות שלך את היכוללהרחיב ולהעמיק  •
  –כמו למשל 

o לקרוא התנהגויות ואמירות מרומזות של אנשים ולהבין מה עומד מאחוריהן 

o  אנשים סמכותייםעם במפגש שלך  עצמיהביטחון התחושת הערך ולהעלות את 

o  במצבים  ,, שכך שתוכלי ליצור חיבור עם אנשיםיכולת ההקשבה האמפתית שלךאת לדייק
 שתרצי בכך. 

o ובלתת משוב לאדם שלך בביטוי עצמי, בלהגיד את מה שחשוב לך מיומנות לשפר את ה
 מתנצלאו  תיבלי שזה יישמע ביקורשמולך מ
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 צוות הבית להורות מקרבת

o  ומצבי לחץ. בתוך מצבים מאתגריםובמיוחד גם לעצמך יבור חהיכולת להעמיק את 

o  ולהעמיק את  והטריגרים שיכולים להוציא אותך מאיזוןהפנימיים הדפוסים להכיר את
 היכולת שלך להתמודד איתם. 

 בכל תחומי חייך. סיפוק רב ותחושת משמעות ומימוש עצמי  לחוות •

על הקורס החדש שאנחנו  ון זה מידעעיידבנשמח לתת לך  –מדבר אליך  אלואו יותר מכל אם אחד 
 בגישת תקשורת מקרבת.  מלווי הוריםמאמנים וקורס  –עומדים לפתוח בקרוב 

 אבל אולי לפני כן כמה מילים עלינו ולמה אנחנו בכלל פותחים קורס שכזה:
 

 ?ולמה כדאי לי ללמוד אתכם מה זה הבית להורות מקרבת
 ר, נעים להכי

  – אנחנו יואב לבנה, יעל ארבל וגליה לבנה
 מנחים ומטפלים מנוסים בתקשורת מקרבת עם

נות ניסיון. כולנו עובדים שנים רבות עם אנשים, ש 12
כמנחים  ארגונים וקהלים רבים ומגווניםמשפחות, 
 בתקשורת מקרבת.ומטפלים 

חברנו לשיתוף ( 2015)בספטבר  וחצי שלוש שניםלפני 
תוכנית שקראנו לה ביחד ופתחנו  הורים פעולה לעזרת

של צמא האת ושנוצרה האמת היא, שגם אנחנו לא צפינו את גודל ההצלחה "הבית להורות מקרבת". 
עם הילדים, בלי לוותר על מה ושיתוף פעולה הורים לגישה שנותנת להם פתרון אמיתי ליצירת קרבה 

כך -לצעוק, לאיים, להעניש, ואחר –ב כמו שחשוב להם, וגם מבלי להשתמש בכלים שלא עושים להם טו
 להצטער ולהרגיש אשמה. 

שבה אנחנו  הרביעית, וזו השנה הפכנו לשותפים באופן רשמימאז, 
 –מעבירים תוכניות חדשניות להורים. אנחנו עובדים עם גישה שנקראת 

 Nonviolentתקשורת מקרבת של דר' מרשאל רוזנברג )
SMCommunication וכלים שפיתחנו בעצמנו, ואנחנו טכניקות ( ועם

 כלים וטכניקות ברוח הגישה המקרבת. לפתחללמוד, ללמד וממשיכים 

  -שלנו, ששותף לשליחות שלנו ולוקח חלק חשוב בעשייה שלנו  הנהדרהנה גם הצוות 
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  ?מהי תקשורת מקרבת
בין ליצור הבנה רת שעוזלניהול תקשורת ומערכות יחסים בכל תחומי החיים,  תקשורת מקרבת היא גישה

חיבור בין אנשים, לגשר על מתיחויות וקונפליקטים וליצור שיתוף פעולה ואווירה של חיבור אדם לעצמו וב
 וקרבה בתוך מערכות יחסים בכל תחומי החיים. 

אל רוזנברג, ידי דר' מרש  -על ההשיטה פותח
ותלמידו הישיר  פסיכולוג קליני מארה"בשהיה 

סיכולוגיה של קארל רוג'רס, אבי הפ
 Nonviolentידועה גם בשם ההומניסטית. היא 

SMCommunication ( או בקיצורNVC), היא ו
  בכל רחבי העולם. מיושמת 

תקשורת מקרבת עוזרת לנו ליצור מפגש 
, שיש בו עם עצמנו ועם אנשים אחריםאותנטי 

חיבור מהלב ומאפשר מרחב ומקום למה 
 שחשוב לנו וגם למה שחשוב לאחר. 

המרחב הזה יוצר קרובות ת יחסים ומערכבתוך 
תחושה של חיבור, אכפתיות הדדית, תחושת 

 יחד, והוא מאפשר שיתוף פעולה מתוך רצון, הקשבה ועזרה הדדית. 

קונפליקטים, תקשורת  לניהול, יישומי-פרקטימודל לחיים ולצידה גישה תפישת עולם ותקשורת מקרבת היא 
והבנה עמוקה של  , שיתוף פעולהאחרים, בדרך של הידברות, דיאלוגומערכות יחסים עם עצמנו ועם אנשים 

שכל פעולה או אמירה שלנו נובעת מתוך מה שחשוב לנו ולאחרים. נקודת המוצא של תקשורת מקרבת היא, 
 הם תולדה של מילוי שאנחנו מרגישים ושהרגשות צורך.  –סיבה פנימית, משהו שחשוב לנו מבפנים, שנקרא 

 ורך שלנו. הצמילוי -איאו 

וכן לומדים לזהות מה חשוב ויקר לצד השני, בתוך סיטואציה מאתגרת מה חשוב ויקר לנו כשאנחנו מבינים 
חיבור ופתיחת הלב. במצב מייצר לעתים קרובות הבנה, מפגש שכזה  – ומתייחסים למידע הזה באופן מילולי

לעזור להסכים לשתף איתו פעולה ולרצות כזה שאנחנו חווים הבנה וחיבור, קל לנו יותר להקשיב לצד השני, 
בושה(. התוצאה היא הבנה הדדית, תחושה של חיבור,  אואשמה  ,מתוך רצון ובחירה )ולא מתוך פחדלו 

 , אכפתיות שמתעוררת ורצון לשתף פעולה.התקרבות, לבבות שנפתחים

 

  איך תקשורת מקרבת יכולה לעזור לך לממש את עצמך?
 עבר()גם אם ניסית ולא הצלחת ב

תקשורת, חיבור אנושי ומערכות יחסים הם הטבע המולד והראשוני ביותר שלנו, שמאפשר לנו לשרוד, לחיות 
 מנהלים מערכות יחסים וקשרים חברתיים.האנוש -כל בניולכן ולשמר את החיים. 

עם  –בראש ובראשונה ולאורך כל חיינו אנחנו מנהלים את מערכת היחסים העמוקה והאינטימית ביותר 
 עצמנו, וכן מערכות יחסים קרובות עם אנשים אחרים במעגלי קרבה משתנים. 

במערכת היחסים עם עצמנו, תקשורת מקרבת מאפשרת לנו לחיות בשלום ובאופן מלא עם כל מה שחי 
ומהחיים שלנו דפוסים והתנהגויות שאנחנו לא אוהבים מאיתנו בתוכנו. היא מאפשרת לנו לנקות ולשחרר 

  –ל כמו למשבעצמנו 

 דר' מרשאל רוזנברג
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 כלפי עצמנו וכלפי אנשים אחרים.  שיפוטים עצמיים וביקורת •
 מול אנשים אחרים.  של כעס ותוקפנות או ביטול עצמי וריצויתקשורת דפוסי  •
 , פחד, אשמה, בושה או כעס. מבפנים התכווצות –רגשות ותחושות שלא נעימים לנו כמו  •
 רוצים לשנותשאנחנו והתנהגות דפוסי פעולה  •
 שקורה לנו מבפנים לבין מה שאנחנו מציגים כלפי חוץ פיצול בין מה •

 
במקביל היא מאפשרת לנו לזהות להבין מה חשוב ויקר לנו ולמה, מאיזה מקום פנימי אנחנו מדברים 

 המקומות הרגישים שלנומהם (, את זהעושים האופן שבו אנחנו האופן ופועלים )גם כשאנחנו לא אוהבים את 
 בחמלה.ואיך מטפלים בהם בעדינות ו

, , מחשבות והתנהגויות שלא טוב לנו איתןמרחיקים בתוכנו דפוסי תקשורתעם כאשר אנחנו לומדים לעבוד 
 , מתפנה לנו אנרגיהמאיתנו ולשחרר אותם בהדרגה להבין מה חשוב לנו באמת מתחת לכל הדפוסים האלו

ים בתוכנו נוצרובמקומה פנימית שהיתה תקועה בתוכנו ומנעה מאיתנו לחיות כפי שהיינו רוצים באמת, 
פעולות אחרות, מילים ודרכי ביטוי המצב החדש הזה מאפשר לנו לבחור וחיבור עצמי. , שקט בהירות פנימית

ליצור בחיים וכך אנחנו יכולים , מחוברות ללב ומתוך הקשבה פנימיתשהן יותר , חדשות בכל תחומי החיים
 וש עצמי. משמעות ומימלהרגיש יותר ו שינוי עמוק ואמיתישלנו 

מאפשר לנו האופן שבו אנחנו עוברים מתקשורת מרחיקה למקרבת במערכת היחסים בינינו לבין עצמנו 
מה שקורה לנו מבפנים ואיך שאנחנו מבטאים את אמפתיה, אותנטיות, חיבור בין תוך החיים שלנו ליצור ב

צמנו בתחום האישי, , להרגיש משמעותיים, ולממש את עומאפשר לנו לחיות בלב פתוחעצמנו בחוץ, 
 המשפחתי, החברתי, המקצועי והכלכלי. 

 

 למה כדאי ללמוד איתנו?
וערך ייחודי  , ניסיוןהייחודיות שלנו היא בשילוב של יכולות

  – מביאאישי שכל אחד מאיתנו 

ידע ייחודי ומרתק של תקשורת מקרבת, עם יש לנו  •
 . בעבודה עם אנשיםוהתמחות של שנים ניסיון 

, ובהנחיית אחריםננו הרחב בחיים שלנו מתוך ניסיו
את הקשיים והאתגרים מקרוב אנחנו מבינים 

, התלבטויות ואתגרים שיש לנו הזכות מדי שבוע עם עשרות שאלותואנחנו נפגשים  האנושיים
 בדרך מקרבת.  להקל עליהם ואף לפתור אותם לחלוטיןלעזור 

. ויחד עם זאת ים שאנחנו מלמדיםוהבנה עמוקה של התכנרחב נידע בתוכנו אנחנו מחזיקים  •
הומוריסטית, כדי להפוך קצת אותם בדרך יישומית, פרקטית, מעשית, לפעמים אנחנו מביאים 

 אותם לקלים להבנה וליישום. 

אנחנו חיים בעצמנו את מה שאנחנו מלמדים. לא נבקש מכם ליישם דברים שאנחנו לא מיישמים  •
. אנחנו כמובן גם מודעים למגבלות שלנו ובהורות בחיים שלנו, במשפחה, בעבודה שלנו בעצמנו

זה חלק ממה שהתלמידים האנושיות של עצמנו ולא חוששים לדבר עליהן ולשתף בהן באופן גלוי. 
 שלנו הכי אוהבים בנו. 

אנחנו לא מתייחסים לעצמנו ברצינות תהומית ועל אף שאפשר למצוא אותנו כיף ללמוד איתנו.  •
קלילות, הלמידה איתנו רוויה במרבית שהו שחשוב למי מאיתנו, עדיין על דיוק כלבלהט מתווכחים 
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מהן, להיפך, בסיפורים, בדוגמאות. וכן, גם לפעמים בדמעות. אל דאגה, אנחנו לא נבהלים 
  מברכים שהן מגיעות לפעמים.

שאלה שלא במצב או קשה להפתיע אותנו ביש לנו הרבה ניסיון במה שאנחנו מלמדים ומיישמים.  •
לתלמידים שזה אומר שאנחנו מציעים שנות הניסיון שלנו בהנחייה.  12-13ו בהם לאורך נתקלנ
קושי, ומנוסה, שכשאנחנו אומרים משהו אנחנו יכולים לעמוד מאחוריו, וגם כשעולה גב יציב  שלנו

משתתפים שלנו אומרים יודעים איך לגשת אליה. לא נבהלים ממנה ואנחנו שאלה התלבטות או 
 תחושה של יציבות וביטחון ומוגנות בתוך המפגש איתנו.  עליהם משרה  הזובות שלנו לעתים קר

, מבינים ללב של אנחנו מחוברים לשטח •
ומכירים את האינטנסיביות שהם אנשים 

חיים בה. כל הפתרונות שלנו לוקחים 
בחשבון את מה שקורה בשטח ולא מבקשים 

 מאנשים להיות מה שהם לא.

חנו באמת אוהבים יש לנו לב גדול ורחב, אנ •
 ואת מה שאנחנו עושים. אנשים 

להגיד את מה שיש לנו אנחנו יודעים  •
באותנטיות ובלי להסתיר דבר, ולהביא את 

ובאופן כזה האמת שלנו מבלי לייפות אותה, 
לראות את ביכולת הסוד שלנו הוא שהורים מוכנים לשמוע אותה מאיתנו גם אם היא קשה לעיכול. 

ולהביא לו את הדברים שחשוב או, מתוך מקום לא שיפוטי ולא ביקורתי, מי שנמצא מולנו במלו
 ל להקשיב להם. /להגיד מתוך אמפתיה ובאופן שהוא מסוג

 Center for)אלימה -ידי המרכז הבינלאומי לתקשורת לא-מוכרים עלאצלנו לימודים ה •
Nonviolent Communication) למקרה שתרצו בהמשך דרככם לעשות הסמכה מקצועית 

 בתחום.

אנחנו חולקים ברוחב לב ובנדיבות את הידע שלנו ואת כל  –בכל הקורסים שלנו, וכמובן בזה באופן אישי 
בשביל לצפות בנו בחי איך אנחנו עושים את זה  גםכדאי ללמוד אצלנו הסודות שלנו, הגדולים והקטנים. 

 לאופן שגם אתם יכולים.  השראה ודוגמאולקבל 
 

 ?העמקהתוכנית לימודי יו עכש אנחנו פותחיםלמה 
ל כלים עדכניים לקבל הורים וגם מי שהם עדיין לא הורים, את הצמא העצום ש מקרובאנחנו רואים כי 

בעידן שבו אנחנו חיים )בניגוד לכלים מיושנים ולא אפקטיביים לתקשורת ולניהול מערכות יחסים קרובות 
ושליטה , מניפולציות כוחמאבקי בוכרוכים , באשמה או בושה, בפחדבתקשורת מרחיקה, שעושים שימוש 

 .(כדי להניע את עצמנו, אנשים אחרים וילדים

של שמתעניינים בתכנים עוקבים חדשים  3,000-הגענו לשלב שבו מדי חודש מצטרפים אלינו למעלה מ
עוץ והדרכה, זקוקים לתמיכה, יימחפשים דרך חדשה, שינוי עמוק ואמיתי והגדול , שרובם תקשורת מקרבת

שרוצים אחרת בחיים שלהם ושל המשפחה שלהם, , אנשיםשל כאן קהילה יוצרים ומובילים שאנחנו והבנו 
בדרך להתמודד עם האתגרים שלהם וזקוקים לידע וכלים כדי שלומדים וצומחים ונעזרים זה בזה ובנו, 

  חדשה, וליצור לעצמם את השינוי שהם היו רוצים לראות בחיים שלהם. 
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מהלב שמתחברים מלווי הורים הוא שלב הכרחי להכשרת מאמנים ובתקשורת מקרבת ס העמקה קור
עם עצמם מקרב שירצו להוביל שינוי , אנשיםלתקשורת מקרבת ולרצון שלהם לממש את עצמם דרך עזרה ל

 . משפחות שמחותלבנות לעצמם נוספים , ולעזור להורים בתוך המשפחה שלהםו

וכדי להפוך אותו לחיות טוב בתוך הבית שלהן,  וגם בעולםבישראל פחות לעזור למשהוא החזון שלנו 
בהורים כמוהם בעלי ניסיון ומיומנות בהורות קהילה של הורים שנעזרים אנחנו רוצים לטפח למציאות 
 הורים. ובעבודה עם מקרבת 

 

 ?ולמי הוא מיועדשל "הבית להורות מקרבת"  לימודי העמקהמהו קורס 
  לשלושה קהלים:תוכנית מקיפה המיועדת הוא של "הבית להורות מקרבת"  קהלימודי ההעמקורס 

להטמיע אותה גישת תקשורת מקרבת ושלהם באת הידע  ולהעמיק שרוצים להרחיב לאנשים .1
באופן שמאפשר להם נגישות מלאה לכלים האפקטיביים ביותר בתחום ניהול מערכות בחייהם 
 יחסים. 

 
שינוי אמיתי ומקרב בתקשורת ליצור ולעזור להם כמוהם ים הורלעבוד עם אותם שמעניין למי  .2

כוח איתם וליצור קלות בהתנהלות ואווירה -עם הילדים, להפחית ויכוחים ומאבקיבמשפחה וביחסים 
ומעוניינים לבנות לעצמם קליניקה . , מבלי לצעוק, לאיים או להענישנעימה בבית ובמשפחה

 משגשגת ורווחית לטיפול בהורים.
 

קבוצות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, אחיות, -, מאמנים, מנחילמטפלים .3
רפואי, מורים, גננות, מנהלות גן ומשפחתונים ומקצועות -יועצות הנקה, אנשי מקצוע בתחום הפרה

נוספים שבאים בקשר ישיר עם קהל של הורים ומבקשים להרחיב את מיומנויות העבודה עם אנשים, 
רגז הכלים שלהם בכלים העדכניים ביותר בתחום תקשורת, ניהול קונפליקטים וניהול להעשיר את א
האימון והטיפול, לתת ערך רב יותר ללקוחות , להעמיק את הניסיון שלהם בתחום מערכות יחסים
 רב יותר לכל שעת עבודה. כלכלישגשוג להפיק וכתוצאה מכך 

 
בודה מקרבת עם אנשים, נתינה וקבלה של משוב משלב העברת ידע עמוק ומשמעותי, התנסות בעהקורס 

עם המגבלות וכן  ף/תהערך הייחודי של כל משתתתהליך אישי של היכרות עצמית עמוקה עם  וכןוסופרויז'ן, 
 שלו/ה. הפנימיים האנושיות והדפוסים 
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 בתוכנית לימודי העמקה יםמהם התכנים שנלמד
היסודות של תקשורת מקרבת למדו את מיועדת לאנשים שתוכנית לימודי ההעמקה בתקשורת מקרבת 

כמה ידע והחוהולהטמיע את להעמיק ומעוניינים 
בידע, חיב להרהיומיומיים, ו בחייםהמקרבת 

 מתקדמות. מיומנויות בכלים וב
 

  – את התכנים הבאיםלומדים בלימודי ההעמקה 
של תקשורת מיומנויות היסוד בה העמק -1

שלהן , ביישום ובהטמעה לחיים מקרבת
  –לחיים 

תקשורת מרחיקה למקרבת מ
צרכים  זיהויאסטרטגיות לתקשורת, ו

 לאורך זמן.  אלוג מקרב, בקשות ופתרונות שעובדיםמי, אמפתיה, ביטוי עצמי, דיחיבור עצ, ורגשות

 . הנושאים הם:קשורת מקרבת שלא נגענו בהם בקורס יסודותלמידת נושאי עומק בת -2

 ולמימוש עצמי כבסיס למפגש אנושי משמעותיפגיעות  •
 ם( להידברות, דיאלוג והתגמשותכוח )עם עצמי ואחרי-ממאבקי –מכוח על לכוח עם  •
 עבודה עם דפוסים שמעכבים אותנו )דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות, דפוסי תקשורת( •
 פנימי והתלבטות קונפליקט שלבמצבים דיאלוג עם עצמי  –המקרב הפנימי דיאלוג ה •
  גבולות פנימייםלהבין ולבטא , להגיד לא, בעולם מלאלהביא את עצמי לידי ביטוי  •
 חופש ומימוש עצמילחיי כמפתח  – הילד הפנימי / הילדה הפנימית •

חשיבה ותקשורת  מדפוסירור לשחם ומשנה חייעמוק תהליך אישי כל אחד מהמשתתפים/ות יעבור  -3
, מקרבת נוכחותלהיות ב, ואמפתיה עצמית של הקשבהלהרחבת היכולות והמיומנויות מעכבים, 

, בושה או , באשמה, באכזבה, לטפל בפגיעהלחיות בלב פתוחביטוי עצמי, הביא את עצמי לידי ל
 ולטפל במצבים מאתגרים.  פחד

התפתחות וצמיחה ולאפשר הכלים לתת את כל מטרה מתוך השקענו מחשבה בתוכנית לימודי העמקה 
 . ורך זמןמאסיבית ולשינוי עמוק שנשמר לא

 
  -התוכנית משלבת בתוכה 

  בתקשורת מקרבתהדרכות ידע, כלים ומיומנויות בנושאים הכי חשובים ורלוונטיים  •
 (Nonviolent Communication)תקשורת מקרבת של דר' מרשאל רוזנברג בעומק -לימודי •
תהליך אישי משנה חיים להרחבת היכולת והנוכחות המקרבת עם עצמנו, במשפחה ובמעגלי  •

 החיים הקרובים והרחוקים לנו.
לים להעמקת הלמידה והיישום ולהטמעת הכתוכנית ושל צוות הלנו ותמיכה מקצועיים ש הנחייה •

 הנלמדים
 תרגולים, דוגמאות וניתוחי סיטואציות שעוזרים ליישם את הכלים הנלמדים •
 בשקיפות מלאה שלנוהרב למידה מהניסיון ואיתנו, קרוב ואישי הדרכות פרונטליות, מפגש  •
 בקבוצות לימוד קטנותעם קולגות ושיתוף  תהתייעצותרגול,  •
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 מבנה הקורס
 :לאורכהשמתקיימים וסוגי מפגשים רכיבים  6-ת למחולקוהיא שבועות  17התוכנית נמשכת 

 שעות( 30שעות, אחת לשבועיים לאורך הקורס ) 5 שלמפגשים פרונטלים  6 ❖
 שעות( 7שעות ) 7של  ךמפגש פרונטלי ארו 1 ❖
 שעות( 29ימים ) 3 )למידה מרוכזת( ריטריט ❖
 שעות( 10)אמפתיה ומפגשי  אישי שיתוףותרגול, התייעצות  ❖
 שעות( 10ות )לפח ספריית הדרכות לצפייה ולהאזנה ❖
 נפרד וסגור רק לתלמידי התוכניתפורום התייעצות ותמיכה  ❖

 
 שבועות 17 –התוכנית משך 

 שעות 86 –תוכנית לימודי עומק סה"כ שעות לימוד ב
 משתתפי/ות התוכנית(כידע מקדים לנחוצים ות הלימודי יסודשעות  25)לא כולל 

 
  לתוכנית לימודי העמקהלוח זמנים 

 במפגש ארוך.  4.6.2019, שלישיביום  התוכנית תיפתח
 (בדף הבא כל שבועיים )ראו לוח זמנים מפורטולאחריה ב

 
  –שעות מפגשים 

 14:00-21:00 –מפגש ארוך |         16:00-21:00 –מפגש קצר 
 22:00עד  10:00 -ביום הראשון    –שלושה ימים ריטריט 

   8:00-22:00 -ביום השני 
 8:00-13:00 –ביום השלישי
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 העמקהלתוכנית לימודי לוח זמנים 
 

 

 

 הקצרים והארוכיםהמפגשים מקום 
 ברק. ליד קניון איילון, -,  בניקמפוס Myמתחם 
 ברק -דקות הליכה מתחנת הרכבת בני 2מרחק 

 קישור למפת הגעה וחניה
 בית ההארחה נחשולים –מיקום הריטריט 

 
 

 קמפוס Myמתחם 

http://mycampus.co.il/%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%a2%d7%94/
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 בהצטרפות לתוכניתההשקעה 
  ₪ 10,200 –תוכנית לימודי עומק המלא של  המחיר

  – בהרשמה מוקדמת
 ₪ X 625  ₪ =7,500תשלומים  12

 ₪ 7,125=  5%הנחה של  -)בהעברה בנקאית( בתשלום אחד ~או~ 

 
  י חודש בחודשו )איננו תופס מסגרת בכרטיס האשראי(התשלום משולם דרך כרטיס אשרא

 לכל חודש.  3תאריך החיוב החודשי הוא 
 שכר הלימוד.את התשלום הראשון של מהווים  -₪  625בסך דמי הרשמה 

 הקבלה לתוכנית תלויה בהגשת מועמדות ובשיחה אישית איתנו.
 תוכנית.לאחר קבלתכם הסופית לית השיחה האישוסכומים נעשה במהלך ום את התיאום לגבי תאריכי תשל

 .יותר תשלומים (קצת)אפשר לשלם בפחות או ב
 ₪. 7,125 –כלומר  –בשכר הלימוד  5%הנחה של  –למשלמים בתשלום אחד )בהעברה בנקאית( 

 בריטריט.לינה על  תשלוםהמחיר איננו כולל 
 למת הקורס. המחיר איננו כולל תשלום על קורס יסודות למשתתפים/ות שזקוקים להש

 
 הגשת מועמדות לקראת הצטרפות לקורס

 דרך תהליך של הגשת מועמדות.  מתאפשרתההצטרפות לקורס 
  –ביצוע שתי פעולות פשוטות ב הגשת המועמדות כרוכה

 
מלאו את כל הסעיפים בטופס הגשת המועמדות שבסוף הסילבוס.  – מילוי טופס הגשת מועמדות -1

 לנוחותכם אפשר להוריד את טופס המועמדות בנפרד מהסילבוס. 

אם מסיבה הם חלק משכר הלימוד לקורס. ₪  625דמי ההרשמה בסך  –תשלום דמי הרשמה  -2
תנאי ראו סעיף , נחזיר לכם את דמי ההרשמה במלואם. תתפותכם בקורסהשלא נאשר את כלשהי 
 במידה שהגשתם מועמדות ובסופו של דבר החלטתם שלא להצטרף לקורס. פרישה

 
 מה קורה לאחר שהגשת מועמדות

היכרות הדדית, בשיחה נדבר, שיחה אישית איתנו ללאותך נזמין  – שיחה אישית עם יעל ויואב -1
  .תוכניתל ךיאום ציפיות קצר לקראת אישור הצטרפותנכיר, נתחבר, נעשה ת

 דקות. 20-30-כ –משך השיחה 

ך אם אנחנו מאשרים את הצטרפותלך בתום השיחה האישית נגיד  – אישור הצטרפות לקורס -2
. חשוב לדעת, שהאישור לקורס איננו אוטומטי. במצבים מסויימים יעלו תכנים בשיחה לתוכנית

. במקרה כזה ניקח כמה ימים לתוכניתחשבה לגבי ההתאמה ממאיתנו האישית, שמצריכים 
 לחשיבה הדדית ונתאם שיחה טלפונית נוספת לאישור הסופי. 
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שכר הלימוד תשלום נושא במהלך השיחה האישית נסדיר את  – תשלום שכר הלימוד לקורס -3
 בהמשך.  ראו גם סעיף תנאי פרישה. לתוכנית

 

 מוקדמת להרשמהלוח זמנים 
 ת יסודות(תתפים שזקוקים להשלמש)למ קורס יסודותפתיחת  -שישי  – 10.5.2019

 עמקההרשמה לתוכנית הפתיחת  -ראשון – 12.5.2019

 הרשמה לתוכנית העמקהסגירת  -ראשון  – 26.5.2019

 אישיותשיחות  – 27-30.5.2019

 ן להסדרת שכר לימודאחרותאריך  -חמישי  – 30.5.2019

 ת התוכניתפתיח -שלישי  – 4.6.2019

 
 ביטול / פרישה במהלך המועמדות לקורס תנאי
 התקבל עליו תשלום בסך לאחר שלקורס רק נחשבת כהגשת מועמדות טופס מועמדות הגשת  •

 , המהווים גם תשלום ראשון לקורס. הרשמה דמי₪  625

 ר הלימוד של הקורס. הם חלק משכ₪  625דמי ההרשמה בסך  •

 .לא יתקיים החזר דמי ההרשמה –מועמדות הגשת לאחר בפרישה ביוזמתכם  •

 נחזיר לכם את דמי ההרשמה במלואם.  –במידה שלא תאושר השתתפותכם ביוזמתנו  •
 

 שיש בו צורך לפני הכניסה לקורסידע מקדים 
 . תקשורת מקרבתביסודות במסגרת קורס  פרונטליותשעות  25לפחות 

 –סי יסודות מוכרים לצורך הכניסה לקורס קור
ובלבד שהשתתפתם בארץ או בחו"ל.  מוכריםקורס יסודות מהעבר בהנחייתנו או בהנחיית מנחים  •

 שעות. צרפו לנו את שם המנחה של הקורס ונשמח לשוחח איתו/איתה. 25-30בהיקף של לפחות 
מפגשי קהילה ת, כולל בקורסים פרונטליים של הבית להורות מקרבבעבר שלמדו משתתפים  •

 שעות. 30בהיקף של לפחות  ומפגשים פרונטליים
 

  –ם שמוכרים כתוספת למידה בקורס יסודות קורסי
 קורסים אינטרנטיים בהנחייתנו או בהנחיית מנחים אחרים •

 

 מה עושים? – ואני רוצה להצטרף לתוכנית אין לי ידע מקדים בתקשורת מקרבתאם 
לימוד שעות  25בהיקף של הקורס . מיד לאחר פסחו פותחים שאנחנלקורס יסודות מצטרפים  •

 . חמישה מפגשים שבועיים רצופים. שישי, בימי 10.5.2019-הקורס נפתח בפרונטליות. מלאות 
 לקורס יסודות של מנחים אחרים. )רשימת נושאים תינתן למי שזה רלוונטי לו(  אפשר להצטרף •
 להשלים לפני פתיחת הקורס. אם למדתם רק חלק מהשעות הנדרשות מוזמנים  •
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 קורס יסודותכמה מילים על 

פרונטליות למי שאין לו רקע בתקשורת מקרבת וגם למי שזקוק להשלמת שעות לימוד קורס יסודות מיועד 
 ביסודות של תקשורת מקרבת. 

 
 לחצו כאן על הקישור –כולל לוחות זמנים  קורס יסודותהפרטים על לקבלת כל 

 
  – ביטול הרשמה / עזיבה לפני ובמהלך שנת הלימודים
 ביטול הרשמה / עזיבה ביוזמתכם לפני ובמהלך שנת הלימודים:

 ₪.  625יוחזר התשלום הראשון בסך בכל מקרה של ביטול ההרשמה ביוזמתכם לא  •
החזר מלוא שכר הלימוד לא  – 30.5.2019תשלום שכר הלימוד המלא ועד לאחר בביטול לימודים  •

 ₪.  625בסך  תשלום ראשון המהווה דמי הרשמהכולל 
 .₪( 625ניכוי לאחר מהיתרה שמשכר הלימוד ) 90%זר הח – 3.6.2019ועד  31.5.2019מתאריך  •
 שכר הלימוד מ 50%החזר  –חודש ממועד פתיחת הקורס ועד הקורס פתיחת מועד  4.6.2019-מ •
 שכר לימוד. לא יוחזר  –בפרישה לאחר חודש ומעלה  •
. בכל מקרה לא יוחזרו על שכר הלימוד במקרים מיוחדים אנחנו שומרים את האפשרות לדיאלוג •

 תשלומים שכבר ירדו. 
בתוך שכר הלימוד  יוחזרלימוד לפי התנאים בסעיף זה, -שכרוך בהחזר שכרמקרה של ביטול בכל  •

 תוכנית.פרישה מהההסכמה לודעה מהבית להורות מקרבת על הנשלחה היום שבו מ יםימי עסק 30
בכל שלב של ביטול הרשמה או בקשה לפרישה מהלימודים יש צורך להודיע על כך בכתב לאימייל  •

 ולקבל מאיתנו אישור שקיבלנו את הבקשה. info@feelfamily.co.il –הבית להורות מקרבת 
קורס על אין החזר כספי הכשרת מלווי הורים. התשלום על קורס יסודות הוא נפרד מהתוכנית ל •

 יסודות. 
 

 לתוכניתהגשת מועמדות 
  כאן בלחיצה על הקישור –לתוכנית מוזמנים להוריד טופס הגשת מועמדות 

  בקישור יצירת קשרמוזמנים להשאיר פרטים ם יש שאלות נוספות על הקורס א
 info@feelfamily.co.il –ליצור איתנו קשר באימייל ונחזור אליכם. או 

 
 נשמח לראות אתכם איתנו בקורס

 מתרגשים לקראת ההיכרות אתכם, 
 

 יעל, יואב וגליה
 וצוות הבית להורות מקרבת

 
 

http://feelfamily.co.il/wp-content/uploads/2018/06/pre2019.pdf
mailto:info@feelfamily.co.il
http://feelfamily.co.il/wp-content/uploads/2018/06/application_form-2.pdf
http://feelfamily.co.il/call_coachers/?ref=coach
mailto:info@feelfamily.co.il


~16~ 
05-2019 

 

 הבית להורות מקרבת
  תקשורת מקרבתב ללימודי עומקהתוכנית 

 טופס הגשת מועמדות
 

ה את מועמדותי לתוכנית ההכשרה למאמנים ומלווי הורים בגישת תקשורת מקרבת של הבית /אני מגיש
 להורות מקרבת. 

 

 :כתובת פרטי

 ___שם פרטי: ____________________ שם משפחה: ____________________

 מס' תעודת זהות _______________________________ ________אימייל:____________

 : ________________________נוסף: _____________________ טלפון נייד טלפון

 ______________ מיקוד _____________רחוב ומספר __________ _יישוב כתובת מלאה: 

 :היכרות אישית

 נקודות ציון בחיים, השכלה, תפקידים מרכזיים וכד'()קצת עליך,  ומקצועי רקע אישי

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 (איפה אתם גרים, איך היחסים במשפחהזוגיות, ילדים, , שלך)תארי קצת את המשפחה רקע משפחתי 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

  תקופה הזו בחייךבת איתם /מתמודד ה/הדילמות המרכזיות / האתגרים שאת ןמה

 )אישית, מקצועית, משפחתית(

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ה התסכול, האתגר שמביא אותך להתעניין בלימודי אימוןמ -יין בקורס נהתעלמה מביא אותך 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 בקשות מיוחדות / הערות / הארות

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 רקע קודם בתקשורת מקרבת

 כן  /  לא   -סמני  האם יש לך רקע קודם בתקשורת מקרבת?

 ר(רשם המנחה ופרטים ליצירת קשכמות השעות, את  כתוב/כתביאם כן פרטי: )אם למדת במקומות אחרים 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 רשמהדמי ה

  קישור לתשלום –דף התשלום באינטרט ב₪  625בסך  (ראשוןתשלום )דמי הרשמה שילמתי 

  טלפון התקשרו אליי ל –אני רוצה לשלם לכם דרך הטלפון- ______________ 

 

 להצטרף לקורס.  מעוניין/תשאני ו ומצאתי במלואהקורס את סילבוס והבנתי קראתי מצהירה בחתימתי שאני 
 בטופס הגשת המועמדות הם נכונים. שכתבתי כל הפרטים ת בחתימתי ש/אני מאשר

ביוזמת הבית חלק משכר הלימוד ושאם לא תאושר הרשמתי  המהוו₪  625בסך  שתשלום ראשוןידוע לי 
 ף תנאי הפרישה מהקורס. כמו כן קראתי והבנתי את סעי. ויוחזר לי במלואהוא להורות מקרבת 

 (בסילבוס בתחתית כל עמוד)הגרסה כתובה  2019מאי הסילבוס שאני חתום/חתומה עליו הוא בגרסת 

 

 שם ומשפחה: ____________________     תאריך: _______________

 חתימה: ___________________

 לסרוק ולהחזיר לנו במייל חוזראפשר לחתום, שלחו את טופס הגשת המועמדות לאחר שחתמתם עליו בכתב יד. 

 info@feelfamily.co.il-ל

https://secure.cardcom.co.il/u/KTc/

