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 לוח זמנים לקורס מלווי הורים

  לקורסידע מקדים להשלמה לפני הכניסה  –לימודי יסודות בתקשורת מקרבת  –חלק א׳ 
 בתקשורת מקרבתלמי שאין להם רקע קודם  קורסהלפני להשלמה ידע מקדים  -  16ראו פירוט בעמוד 

ידע מקדים בתקשורת כדי להצטרף אליו יש צורך להשלים קורס מאמנים ומלווי הורים הוא קורס מתקדם אשר 
אינטגרלי מקורס מאמנים לימודי יסודות אינם חלק שעות לימוד פרונטליות.  25מקרבת בהיקף של לפחות 

 ויש להשלים אותם בנפרד עד פתיחת הקורס. ומלווי הורים
 רקע מקדים מוזמנים להצטרף לקורס יסודות של הבית להורות מקרבת.ללא נרשמים 

כים של קורסי יסודות! לא נוכל לאשר משתתפים שיגיעו לקורס מלווי הורים ללא רקע חשוב! שימו לב לתארי
 מוקדם בתקשורת מקרבת גם אם יבקשו להשלים אותו לאחר מכן. 

 לימודי עומק בתקשורת מקרבת דרך תהליך אישי –חלק ב׳ 
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 לוח זמנים לקורס מלווי הורים
 והעמקת המיומנות בתקשורת מקרבת והדרכת הוריםאימון  – לימודי מקצוע –חלק ג' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מקום המפגשים הקצרים והארוכים
 ברק. ליד קניון איילון, -,  בניקמפוס Myמתחם 

 
 ברק -דקות הליכה מתחנת הרכבת בני 2מרחק 

 קישור למפת הגעה וחניה
 

 בית הארחה נחשולים מיקום הריטריט:
 
 
 קמפוס Myמתחם  
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 כמה מילים על הריטריט
"למה צריך ריטריט?  -לא מעט שאלות על הנושא של הריטריט  משתתפים ומתעניינים בתוכנית שואלים אותנו

כך הרבה התארגנות ו"כאבי ראש" אולי אפשר לוותר על זה בכלל ולפזר את -בשביל מה זה טוב? זה מצריך כל
ריטריט בהגדרתו הוא תהליך שבו מתנתקים מהסביבה החיצונית ומהיומיום העמוס . המפגשים על פני השנה?״

קום מרוחק קרוב לטבע, ולוקחים פסק זמן לעצמנו לצורך התבוננות פנימית, חיבור עצמי, שלנו, עוברים למ
 למידה וצמיחה. 

ימים ועד שבועיים רצופים. זה  3-4-בכל העולם מתקיימים ריטריטים של תקשורת מקרבת החל מ -כדאי לדעת 
לם להעביר סדנאות שמרשאל רוזנברג, כשהמציא את תקשורת מקרבת, הגיע לכל רחבי העומאז התחיל 

לקהילות מקומיות. מאחר שהוא התגורר בארה"ב הסדנאות הועברו בדרך של ריטריט, דבר שיצר קהילה עולמית 
של מנחים ומתרגלים בכל רחבי הגלובוס. גם היום ריטריטים היא שיטת לימוד נפוצה בתחום והזדמנות לפגוש 

 ינות אחרות. רחבי העולם שמגיעים להעביר הדרכות במדמולחוות מנחים 

הסיבה שבחרנו לכלול ריטריט בקורס היא כדי לענות על צרכים של למידה מואצת ויצירת קפיצת מדרגה בהבנה, 
בחוויה ובהטמעה של תקשורת מקרבת בחיים שלך, דרך חוויה ולמידה של תהליכי עומק שלדעתנו ולהערכתנו 

 יא לא ריטריט. מאוד מורכב ולוקח הרבה יותר זמן להעביר אותם בדרך אחרת שה

משתתפות/ים בתוכניות הקודמות מדברים על כך שהריטריט הוא נקודת ציון משמעותית ובלתי נשכחת 
, ושחווית התוכנית כולה לא היתה אותו הדבר ללא החוויה של שלושת מבחינתם בתוך הקורס ובחיים האישיים

 הימים המרתקים האלו. 

נית, מכל סיבה שהיא, וזוהי אחת הבקשות היחידות שלנו, שאנחנו אין דרך לדלג על הריטריט בתוכ –חשוב לדעת 
לא מוכנים להתגמש עליה. לצערנו לא נוכל לאפשר הצטרפות לקורס של מתעניין/ת שאינם יכולים להשתתף 

 בריטריט.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2מחזור  –ריטריט מלווי הורים סיום תמונה מ 
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 לוח זמנים לקורס מלווי הורים
 התנסות מעשית ומפגשי סופרויז'ן –' דחלק 

 , תחל תוך כדי הקורס ותימשך לאחר סיום הלימודים. (סטאז'המעשית )תקופת ההתנסות 
 :הבאיםיתקיימו בתאריכים לעזרה והכוונה בתקופת ההתנסות שני מפגשי סופרויז'ן אינטרנטיים 

 3.2.2021 – רביעייום  – 1 מס' מפגש סופרויז'ן
 17.2.2021 – רביעייום  – 2 מפגש סופרויז'ן מס'

 לוח זמנים לקורס מלווי הורים
 הקורס סיום תאריכים חשובים לאחר

  לקבלת תעודה במסיבת הסיום תאריך הגשת עבודת סיום – 24.2.2021 – רביעייום 
 )ניתן להגיש עבודות גם לאחר תאריך זה ולקבל תעודה גם לאחר מסיבת הסיום(

  מסיבת סיום וחלוקת תעודות – 3.3.2021 – רביעייום 
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