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 תוכנית ההדרכה המקצועית של הבית להורות מקרבת, 
 הורים בגישת תקשורת מקרבת-מלווימאמנים ולהכשרת 

 התוכנית סילבוס
 זמנים -לוחותארגון, תוכן,  ,מתיה לומדים, איך ומ

 וכל מה שצריך לדעת על הקורס
 

 ברוכים הבאים וברוכות הבאות! –שלום לכם 
בפעם  חנו פותחיםאנת גדולה בשעה טובה ובהתרגשו

להכשרת תוכנית הריה של את שעברציפות  החמישית
בגישת תקשורת מקרבת הורים -מאמנים ומלווי

(SMNonviolent Communication .) 
 

במסמך זה ריכזנו לכם את הפרטים החשובים על 
את התוכן בעיון ולפי הסדר לקרוא הקורס. מומלץ 

 לוח הזמנים הכלול בסילבוס הזה. ל ובצמוד
 
להשאיר על הקורס מוזמנים ם יש שאלות נוספות א

 פרטים 
 ונחזור אליהם בקישור יצירת קשר

  info@feelfamily.co.il –באימייל ליצור איתנו קשר או 
 שלכם ונחזור אליכם. צרפו את הטלפון 

 
 , אתכם נשמח להכיר וללוות

 יעל ארבל, יואב לבנה, גליה לבנה 
 וצוות הבית להורות מקרבת

 

  .שלנו הן נשיםהמשתתפות בתוכנית בלשון נקבה כי מרבית : הסילבוס כתוב חשובה הערה
 כאחד. מיועד לנשים ולגבריםהוא כמובן 

 2020 מרץ – תאריך הסילבוס
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 נעים להכיר
 –ידיעון הזה יש מצב שזה בגלל את ה קוראתהיי, אם את 

יאפשרו בודות שאת לא נהנית מהן רק כדי ששמאז שהפכת לאמא הפסקת לעבוד או התפשרת על ע -
ור למעגל העבודה ולממש לך להתמסר לגידול הילדים. ועכשיו כשהילדים קצת גדלו את מחפשת לחז

 שמתאים למי שאת היום. באופן את עצמך 

הקיים שלך, את מרגישה שמיצית, שאת כבר לא נהנית ממנו, ואת שאת כבר עייפה ושחוקה מהמקצוע  -
 שילהיב אותך ויעזור לך למצות את הפוטנציאל הגדול שיש לך. רענון, ללמוד משהו חדש מחפשת 

משהו שיקפיץ אותך ואת רוצה שלו הגעת לתקרת השכר ך אבל שאת אוהבת את המקצוע הנוכחי של -
 על העניין והסיפוק בעבודה שלך.לרמה המקצועית הבאה שלך, ולעלות ברמת השכר בלי לוותר 

 אפשר לך:יהורים בגישת תקשורת מקרבת -קורס מאמנים ומלווי

 של עבודה עם הורים ללמוד מקצוע חדש, מעניין ומרתקלעשות שינוי מקצועי ו . 

 .לעבור תהליך עומק אישי עם עצמך ובמערכות היחסים הקרובות ביותר בחייך 

  מערכת היחסים ליצור שינוי עצום בבית שלהם עם הילדים, ולבנות ולהעמיק ולשפר את  להוריםלעזור
 עם הילדים שלהם.  –החשובה, הארוכה והיקרה להם יותר מכל 

  דים, לקרוא התנהגויות ולהבין מה עומד להבין אנשים ויללפתח את המיומנות והכישורים שלך
, ליצור קרבה עם הילדים, יםרמצבים מאתגרים שהם עובלהורים להתמודד עם , לעזור מאחוריהן

 .ולעזור להם לרפא מערכות יחסים מאתגרות

  לניהול מערכות לתקשורת שיוצרת קרבה, לפתרון קונפליקטים וואפקטיביים יישומיים לצבור כלים
 שישמשו אותך בכל תחומי חייך האישיים והמקצועיים. לעבודה עם אנשיםמקצועיים כלים וכן יחסים 

  לקום בבוקר בשמחה לעבודה ולתשוקה שלך, לממש את עצמך, להרוויח מזה הרבה כסף, ולתרום
 לעולם ידע עדכני וחשוב. לקחת חלק בשינוי חברתי שמתגבש כאן. 

  עם אנשים. כמו למשל ולעבוד להתנהל ות הפנימיות שלך את היכוללהרחיב ולהעמיק–  

o בעבודה אינטימית עם אנשיםשלך  עצמיהביטחון להעלות את ה 

o לדייק ולהעמיק ביכולת ההקשבה האמפתית שלך 

o  ולהבין מה עומד מאחוריהןמבוגרים וילדים של מרומזות ואמירות לקרוא התנהגויות 

o ת משוב לאדם שמולך ובלתשלך בביטוי עצמי, בלהגיד את מה שחשוב לך מיומנות לשפר את ה
 או מתנצל תיבלי שזה יישמע ביקורמ

o ומצבי לחץ. בתוך מצבים מאתגריםובמיוחד גם לעצמך יבור חשל יכולת להעמיק את ה 

o  שיחת בזמן  והטריגרים שיכולים להוציא אותך מאיזוןהפנימיים הדפוסים להכיר את
 אימון/טיפול ולהעמיק את היכולת שלך להתמודד איתם. 

 רב ותחושת משמעות ומימוש עצמי ומקצועי סיפוק לחוות.  

  ציבור גדול קליניקה משגשגת לטובת לפתוח להתחיל לצבור ניסיון בעבודה מול אנשים, שתאפשר לך
 על העבודה שלך וגדל ראויכלכלי ולקבל תגמול של הורים 
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 צוות הבית להורות מקרבת

נחנו עומדים על הקורס החדש שא ון זה מידעעיידבנשמח לתת לך  –אלו מדבר אליך או יותר מכל אם אחד 
 בגישת תקשורת מקרבת.  מלווי הוריםמאמנים וקורס  –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
 נעים להכיר, 

 – אנחנו יואב לבנה, יעל ארבל וגליה לבנה
נוסים בתקשורת מנחים ומטפלים מ

 נות ניסיון. ש 12-14 מקרבת עם

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

( 2015בר מ)בספטשנים  כארבע וחצילפני 
שנועד לעזור שיתוף פעולה ל בינינוחברנו 

ובאתגרים שהם עוברים  הוריםולתמוך ב
 תוכנית שקראנו לה ביחד נו ופתח

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

עוק, לצ –וגם מבלי להשתמש בכלים שלא עושים להם טוב כמו 
 כך להצטער ולהרגיש אשמה. -לאיים, להעניש, ואחר

 החמישית, וזו השנה לשותפים באופן רשמימחברים הפכנו מאז, 
שבה אנחנו מעבירים תוכניות חדשניות להורים. אנחנו עובדים עם 

אל רוזנברג שתקשורת מקרבת של דר' מר –גישה שנקראת 
(SMNonviolent Communication ועם )ם טכניקות וכלי

כלים  לפתחללמוד, ללמד ושפיתחנו בעצמנו, ואנחנו ממשיכים 
 וטכניקות ברוח הגישה המקרבת.

 

 

  -שלנו, ששותף לשליחות שלנו ולוקח חלק חשוב בעשייה שלנו  הנהדרהנה גם הצוות 

 

 

 

 

 

 

  

 לבנה יואב גליה לבנה יעל ארבל
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 מהי תקשורת מקרבת?
ליצור הבנה וחיבור בין עוזרת שתקשורת מקרבת היא גישה לניהול תקשורת ומערכות יחסים בכל תחומי החיים, 

אנשים וכן בין אדם לעצמו, לגשר על מתיחויות וקונפליקטים וליצור שיתוף פעולה ואווירה של חיבור וקרבה בתוך 
אל רוזנברג, שהיה פסיכולוג קליני מארה"ב ידי דר' מרש   מערכות יחסים בכל תחומי החיים. השיטה פותחה על

 Nonviolentבי הפסיכולוגיה ההומניסטית. היא ידועה גם בשם ותלמידו הישיר של קארל רוג'רס, א
SMCommunication ( או בקיצורNVC)כל רחבי העולם. מדינות ב, והיא מיושמת ב 

תקשורת מקרבת עוזרת לנו ליצור מפגש בין אנשים, 
שיש בו חיבור מהלב ומאפשר מרחב ומקום למה 
שחשוב לנו וגם למה שחשוב לאחר. בתוך מערכת 

ם המרחב הזה יוצר תחושה של חיבור, יחסי
אכפתיות הדדית, תחושת יחד, והוא מאפשר שיתוף 

 פעולה מתוך רצון, הקשבה ועזרה הדדית. 

תקשורת מקרבת היא גישה פרקטית שנולדה מתוך 
מודל פרקטי יישומי, היוצא מנקודת הנחה שכל 
פעולה או אמירה שלנו נובעת מתוך סיבה פנימית, 

ושמה צורך.  –פנים, שנקרא משהו שחשוב לנו מב
תולדה שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו פועלים הוא 

 צורך שלנו. מה שחשוב לנו מבפנים, השל 

בתוך סיטואציה כשאנחנו מבינים מה חשוב ויקר לנו 
מייצר מפגש שכזה  – וכן לומדים לזהות מה חשוב ויקר לצד השני, ומתייחסים למידע הזה באופן מילולימאתגרת 
חיבור ופתיחת הלב. במצב כזה שאנחנו חווים הבנה וחיבור, קל לנו יותר להקשיב לצד קרובות הבנה, לעתים 

השני, להסכים לשתף איתו פעולה ולרצות לעזור לו מתוך רצון ובחירה )ולא מתוך פחד, אשמה או בושה(. 
, ת, לבבות שנפתחיםהתקרבוהבנה הדדית, תחושה של חיבור, קונפליקט שמתמוסס ומייצר תחתיו התוצאה היא 

 אכפתיות שמתעוררת ורצון לשתף פעולה.

 למה כדאי ללמוד איתנו?
  – מביא ומאפשרוערך ייחודי אישי שכל אחד מאיתנו  , ניסיוןהייחודיות שלנו היא בשילוב של יכולות

  אנחנו והתמחות בעבודה עם הורים. של שנים ידע ייחודי ומרתק של תקשורת מקרבת, עם ניסיון
את הקשיים והאתגרים של הורים מקרוב, אנחנו בעצמנו הורים, ונפגשים מדי שבוע עם עשרות מבינים 

 השיח שלנו. שאלות ותכנים שמביאים הורים אל 

  ויחד עם זאת אנחנו והבנה עמוקה של התכנים שאנחנו מלמדיםרחב נידע בתוכנו אנחנו מחזיקים .
הומוריסטית, כדי להפוך אותם לקלים קצת אותם בדרך יישומית, פרקטית, מעשית, לפעמים מביאים 

 להבנה וליישום. 

  אנחנו חיים בעצמנו את מה שאנחנו מלמדים. לא נבקש מכם ליישם דברים שאנחנו לא מיישמים
. אנחנו כמובן גם מודעים למגבלות האנושיות של עצמנו ולא חוששים לדבר בהורות שלנו בעצמנו

 שהתלמידים שלנו הכי אוהבים בנו.  זה חלק ממהעליהן ולשתף בהן באופן גלוי. 

  .אנחנו לא מתייחסים לעצמנו ברצינות תהומית ועל אף שאפשר למצוא אותנו כיף ללמוד איתנו
קלילות, הלמידה איתנו רוויה במרבית על דיוק כלשהו שחשוב למי מאיתנו, עדיין בלהט מתווכחים 

 דר' מרשאל רוזנברג
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מהן, להיפך, מברכים נו לא נבהלים בסיפורים, בדוגמאות. וכן, גם לפעמים בדמעות. אל דאגה, אנח
 שהן מגיעות לפעמים.

  .שאלה שלא במצב או קשה להפתיע אותנו ביש לנו הרבה ניסיון במה שאנחנו מלמדים ומיישמים
גב  לתלמידים שלנושזה אומר שאנחנו מציעים שנות הניסיון שלנו בהנחייה.  12-14נתקלנו בהם לאורך 

התלבטות או קושי, אנחנו יכולים לעמוד מאחוריו, וגם כשעולה  ומנוסה, שכשאנחנו אומרים משהויציב 
משתתפים שלנו אומרים לנו לעתים קרובות יודעים איך לגשת אליה. לא נבהלים ממנה ואנחנו שאלה 

 תחושה של יציבות וביטחון ומוגנות בתוך המפגש איתנו.  עליהם משרה  הזש

 ם את האינטנסיביות שהם חיים בה. כל , מבינים ללב של הורים ומכיריאנחנו מחוברים לשטח
 הפתרונות שלנו לוקחים בחשבון את מה שקורה בשטח ולא מבקשים מאנשים להיות מה שהם לא.

  שלוש בתוך ווק ולעשות כסף ורוצים ללמד גם אותך את זה. ישבין ללשלב בין מקצוע אנחנו יודעים
משפחות שלומדות  5,500-יותר מו משפחות שעוקבות אחרינו 130,061יצרנו קהילה של מעל  שנים

 .ויח מזה כסףוכן, אפשר להרבקורסים שלנו. 

 את מה אוהבים , מביאים חמלה אמיתית ולא שיפוטית כלפיהם. אנחנו באמת אנחנו אוהבים הורים
 ופועלים מתוך תחושת שליחות אמיתית בעולם. שאנחנו עושים

  הסתיר דבר, ולהביא את האמת שלנו מבלי להגיד את כל מה שיש לנו באותנטיות ובלי לאנחנו יודעים
הסוד שלנו ובאופן כזה שהורים מוכנים לשמוע אותה מאיתנו גם אם היא קשה לעיכול. לייפות אותה, 

ולהביא לו את לראות את מי שנמצא מולנו במלואו, מתוך מקום לא שיפוטי ולא ביקורתי, ביכולת הוא 
 מסוגל להקשיב להם. הדברים שחשוב להגיד מתוך אמפתיה ובאופן שהוא 

 שמיקומו בארה"ב אלימה-ידי המרכז הבינלאומי לתקשורת לא-מוכרים עלאצלנו לימודים ה 
(Center for Nonviolent Communication)  למקרה שתרצו בהמשך דרככם לעשות הסמכה

 מקצועית בתחום.

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

 לאופן שגם אתם יכולים.  השראה ודוגמא

 ?הורים-קורס להכשרת מלוויפותחים אנחנו למה 
יים להורות בעידן שבו אנחנו חיים )בניגוד ל כלים עדכנאת הצמא העצום של הורים לקב רואים מקרובאנחנו כי 

כוח, כלים שההורים שלנו והדורות שקדמו להם מאבקי לכלים מיושנים ולא אפקטיביים שעושים שימוש בפחד וב
הגענו לשלב שבו מדי חודש , ומחפשים דרך אחרת(אותם השתמשו בהם, ואנחנו כהורים כבר לא רוצים 

זקוקים הגדול , שרובם של תקשורת מקרבתשמתעניינים בתכנים הורים  2,000-מצטרפים אלינו למעלה מ
ועוזרת להורים להתמודד שלומדת וצומחת  שאנחנו רוצים לטפח קבוצה של הוריםלתמיכה, ייעוץ והדרכה, והבנו 

 . עם האתגרים שלהם ולקבל דרך וכלים עדכניים לשם כך

רבת ולרצון שלהם לממש את עצמם דרך לתקשורת מקמהלב שמתחברים אנחנו מחפשים להכשיר מלווי הורים 
לבנות לעצמם נוספים , ולעזור להורים עצמם בתוך המשפחה שלהםמקרב שירצו להוביל שינוי עזרה לאנשים, 

וכדי להפוך לחיות טוב בתוך הבית שלהן,  וגם בעולםבישראל לעזור למשפחות הוא החזון שלנו . משפחות שמחות
בהורים כמוהם בעלי ניסיון ומיומנות בהורות לה של הורים שנעזרים קהיאנחנו רוצים לטפח אותו למציאות 

 הורים. ובעבודה עם מקרבת 
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 ?ולמי הוא מיועדשל "הבית להורות מקרבת"  מלווי הוריםמהו קורס מאמנים ו
הוא הורים של "הבית להורות מקרבת" מאמנים ומלווי קורס 

  לשלושה קהלים:תוכנית מקיפה המיועדת 
שלהם את הידע  ולהעמיק ם להרחיבשרוצי להורים .1

באופן בחייהם להטמיע אותה גישת תקשורת מקרבת וב
שמאפשר להם נגישות מלאה לכלים האפקטיביים ביותר 

 בתחום ניהול מערכות יחסים. 

ולעזור כמוהם הורים לעבוד עם  שמעניין אותםלהורים  .2
שינוי אמיתי ומקרב בתקשורת וביחסים ליצור להם 

כוח -, להפחית ויכוחים ומאבקיעם הילדיםבמשפחה 
איתם וליצור קלות בהתנהלות ואווירה נעימה בבית 

ומעוניינים . , מבלי לצעוק, לאיים או להענישובמשפחה
 לבנות לעצמם קליניקה משגשגת ורווחית לטיפול בהורים

 )גם אם אין להם ניסיון קודם באימון/טיפול(.

ובדים קבוצות, פסיכולוגים, ע-למטפלים, מאמנים, מנחי .3
סוציאליים, מרפאים בעיסוק, אחיות, יועצות הנקה, אנשי 

רפואי, מורים, גננות, מנהלות גן -מקצוע בתחום הפרה
ומשפחתונים ומקצועות נוספים שבאים בקשר ישיר עם 

קהל של הורים ומבקשים להרחיב את מיומנויות העבודה עם אנשים, להעשיר את ארגז הכלים שלהם 
, להעמיק את תקשורת, ניהול קונפליקטים וניהול מערכות יחסיםהבתחום בכלים העדכניים ביותר 

 כלכלישגשוג להפיק האימון והטיפול, לתת ערך רב יותר ללקוחות וכתוצאה מכך הניסיון שלהם בתחום 
 רב יותר לכל שעת עבודה.

משוב משלב העברת ידע עמוק ומשמעותי, התנסות בעבודה מקרבת עם אנשים, נתינה וקבלה של הקורס 
 אתגריםעם הוכן  ף/תהערך הייחודי של כל משתתתהליך אישי של היכרות עצמית עמוקה עם  וכןוסופרויז'ן, 

 שלו/ה. הפנימיים והדפוסים  יםהאנושי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
סיום ריטריט קורס מאמנים ומלווי הורים  תמונת

2019 

 2019קורס מאמנים ומלווי הורים 
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 הורים-מהם התכנים שנלמד בקורס מלווי
הורים ומאמן/ת בתקשורת -ווהלהפוך להיות מלכדי 

ור להם עם מקרבת שיכול/ה לתמוך בהורים ולעז
, יש צורך ללמוד שהם מתמודדים איתםאתגרים ה

  –ולהתפתח בארבעה תחומים 
יסודות + לימודי עומק ללמוד תקשורת מקרבת  -1

 .ת מיומנים בשימוש בכלים של הגישהולהיו

 ללמוד לעבוד עם אנשים בתקשורת מקרבת -2
 .באופן מקצועיובכלים שלה 

לעבור תהליך אישי להרחבת היכולות  -3
בתוך  בנוכחות מתאימהלהיות כדי ת והמיומנויו

 .פגישה פנים אל פנים

 .וללמוד ממנו, לרכוש ניסיון וסופרויז'ן , להתנסות, לקבל ליווילקפוץ למים -4

ולאפשר לתת את כל ארבעת התחומים האלו מטרה מתוך הורים השקענו מחשבה -בקורס מאמנים ומלווי
לכן בנינו את הקורס ואת ך הקורס ועם סיומו. במהללמשתתפים שירצו בכך להתחיל לעבוד עם אנשים כבר 

 המפגשים שבו באופן שנותן מענה לכל ארבעת התחומים האלו. 

בשילוב התנסות מעשית כבר במהלך הקורס עצמו  –התחומים האלו  מארבעההתכנים הנלמדים בקורס בנויים 
 (סופרויז'ןוהדרכה ) חת ליוויהמשתתפים יתנסו גם באופן אישי בעבודה עם אנשים תכחלק אינטגרלי מהקורס  -

 שלנו, כדי שיוכלו להתחיל לצבור ניסיון וללמוד ממנו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -התוכנית משלבת בתוכה 
  הדרכות ידע, כלים ומיומנויות בנושאים הכי חשובים ורלוונטיים בהורות 
 תקשורת מקרבת של דר' מרשאל רוזנברג בעומק -לימודי(Nonviolent Communication) 
 אישי משנה חיים להרחבת היכולת והנוכחות המקרבת עם עצמנו, במשפחה ובמעגלי החיים  תהליך

 הקרובים והרחוקים לנו.
 בליווי מקצועי שלנו( מעשית בליווי הורים מתחילת הקורס תהתנסו( 
 תמיכה, הנחייה, סופרוויז'ן ומשוב מקצועי שלנו להעמקת הלמידה והיישום ולהטמעת הכלים הנלמדים 
  ,דוגמאות וניתוחי סיטואציות שעוזרים ליישם את הכלים הנלמדיםתרגולים 
  בשקיפות מלאה שלנוהרב למידה מהניסיון ואיתנו, קרוב ואישי הדרכות פרונטליות, מפגש 
  ,בקבוצות לימוד קטנותעם קולגות ושיתוף  תהתייעצותרגול 

 לימודי יסוד  
 בתקשורת מקרבת

עבודה עם הורים  
 בתקשורת מקרבת

לימודי עומק דרך 
 תהליך אישי

לימודי אימון  
 והדרכת הורים

  מקדיםקורס  -חלק א'
 קודם בתקשורת מקרבת למי שאין רקע

  –חלק ב' 
 לימודי העמקה

 -חלק ד' 
 מונחה סטאז'

  –חלק ג' 
 הדרכת הוריםלימודי 
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 מבנה הקורס
 :לאורכהשמתקיימים שים וסוגי מפגרכיבים  7-מחולקת לוהיא שבועות  37התוכנית נמשכת 

 11  שעות( 55שעות, אחת לשבועיים לאורך הקורס ) 5מפגשים פרונטלים של 
 4  שעות( 28שעות ) 7מפגשים פרונטלים ארוכים בני 
  שעות( 29ימים ) 3ריטריט 
  שעות( 14)אמפתיה ומפגשי , עם קולגות שיתוףותרגול, התייעצות 
  שעות( 20)נו של סופרויז'ןעם בליווי הורים מעשית התנסות 
 2 ( 4הדרכות סופרויז'ן אינטרנטיות מרוכזות בשידור חי )שעות 
 שעות( 10)לפחות  ספריית הדרכות לצפייה ולהאזנה 
 ( 25עבודת סיום לקבלת תעודה מוכרת של הבית להורות מקרבת )שעות 
  נפרד וסגור רק לתלמידי התוכניתפורום התייעצות ותמיכה 

 
 שעות 185 –הורים מלווי סה"כ שעות לימוד בקורס 

 
  לוח זמנים לקורס מלווי הורים

 במפגש ארוך.  10.6.2020, ירביעביום התוכנית להכשרת מאמנים ומלווי הורים בתקשורת מקרבת תיפתח 
 .)ראו לוח זמנים מפורט( רביעיבימי ותתקיים 

 
  –שעות מפגשים 

       16:00-21:00  –מפגש קצר 
 14:00-21:00 –מפגש ארוך 

 20:30-22:30 –פרויז'ן אינטרנטי סומפגש 
 10:00-22:00 -ביום הראשון   –שלושה ימים ריטריט 

   9:00-22:00     -ביום השני                                
 9:00-13:00 - ביום השלישי                 
 

קריטי מבחינתנו הריטריט הוא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהקורס. התהליך הנלמד בו הוא חשוב לדעת! 
 חובה.הנוכחות בריטריט היא ללמידה בקורס. לכן 
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 לוח זמנים לקורס מלווי הורים
  ידע מקדים להשלמה לפני הכניסה לקורס –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 
לימודי יסודות אינם חלק אינטגרלי מקורס מאמנים שעות לימוד פרונטליות.  25מקרבת בהיקף של לפחות 

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

בשכר  ₪ 500לנרשמים לקורס מלווי הורים שהשתתפו בקורס יסודות במשמרות, אנחנו נותנים הנחה נוספת של 
 הלימוד לקורס. ראו פירוט בהמשך.

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

 לימודי עומק בתקשורת מקרבת דרך תהליך אישי –חלק ב׳ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח זמנים לקורס מלווי הורים
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 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 
 ר למפת הגעה וחניהקישו

 
 בית הארחה נחשולים מיקום הריטריט:

 
 
 
 

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

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

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

ימים ועד שבועיים רצופים. זה  3-4-ורת מקרבת החל מבכל העולם מתקיימים ריטריטים של תקש -כדאי לדעת 
שמרשאל רוזנברג, כשהמציא את תקשורת מקרבת, הגיע לכל רחבי העולם להעביר סדנאות מאז התחיל 

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

 רחבי העולם שמגיעים להעביר הדרכות במדינות אחרות. מולחוות מנחים 

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

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

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

 הימים המרתקים האלו. 

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

 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 
 :הבאיםם יתקיימו בתאריכילעזרה והכוונה בתקופת ההתנסות שני מפגשי סופרויז'ן אינטרנטיים 

 3.2.2021 – רביעייום  – 1 מס' מפגש סופרויז'ן
 17.2.2021 – רביעייום  – 2מפגש 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 
 אריך זה ולקבל תעודה גם לאחר מסיבת הסיום()ניתן להגיש עבודות גם לאחר ת

  מסיבת סיום וחלוקת תעודות – 3.3.2021 – רביעייום 
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 עושה את ההבדלשהרכיב הנוסף  -המימד העסקי 
 תקשורת מקרבת?בגישת  הורים-מלווהלהרכיבים שיש ללמוד כדי להפוך  4על כאן למעלה זוכרים שדיברנו 

 התנסות מעשית-4 –תהליך אישי -3 –ים עבודה עם הור-2 –תקשורת מקרבת -1

ניות רכיב אחד נוסף, שלא מלמדים אותו בשום תוכנית אחרת. למעשה, רוב התוכרוצים להוסיף ועכשיו אנחנו 
 במקצוע שלמדועובדים וזוהי הסיבה שבוגרי קורסים רבים בתחום האימון לא מתעלמות מהרכיב הזה לחלוטין 

שהם לא מצליחים להתפרנס וגונזים מגלים בוגרים רבים  .להגיע אליהםשרוצים לקוחות סובלים ממחסור באו 
 הלא מספק שעסקו בו בעבר. וחוזרים לתחום המקצועי ומוותרים עליו, את החלום שלהם לשינוי מקצועי 

 התחום העסקי. שאנחנו מדברים עליו הוא התחום 
לעבוד עם הורים, עליכם להיות גם אם סיימתם בהצלחה את הקורס וגם אם התנסיתם ורכשתם את היכולת 

וליצור לעצמכם פלטפורמה עסקית עצמאית שתאפשר לכם לעבור בהדרגה  –מוכנים לעשות צעד אחד נוסף 
 לעצמאות מקצועית וכלכלית. 

-על אף שהבנה עסקיתמתוך הניסיון האישי שלנו אנחנו יודעים שלא מלמדים את הפן העסקי באף תוכנית. 
שינוי לבסופו של דבר מובילים הכי חשובים שעושים את ההבדל בין לימודים שלא שיווקית היא אחד הדברים 

לבין לימודי מקצוע שבאמת עושים שינוי מקצועי שגם עובדים בו ומקבלים עליו תשלום. מתוך רצון לתת ערך 
ורס כחלק מהקלכם אמיתי ולעזור לתלמידים ולבוגרים שלנו לעבוד בתחום של תקשורת מקרבת, אנחנו נותנים 

בנוסף לתכנים את הכלים שאספנו במשך שנים של ניסוי וטעיה עד שהגענו לחוות הצלחה בתחום העסקי. 
התוכנית כוללת גם סמינר ייחודי שיתקיים לאחר סיום חלק התוכן של הקורס, והוא סמינר ייחודי המקצועיים, 

צריכים כדי לקפוץ למים ולהתחיל לבעלי מקצועי בתחום האימון והטיפול שייתן לכם את כל החלק העסקי שאתם 
 לעבוד עם הורים בתשלום ולהרוויח מזה כסף. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדרך מקרבתלהקים עסק משגשג ולשווק  –סמינר ייחודי 
 אוהבים ולהרוויח מזה )הרבה( כסף:איך לעבוד במה שאנחנו הכי 

תקבלו ידע עסקי מפורט שבהם  לים שאוהבים אנשים ושונאים לשווק,שלושה ימים מרתקים למאמנים ומטפ
ולהנות מזרם קבוע של לקוחות שמגיעים אליכם  ,ומובנה על איך לפתוח קליניקה משגשגת וליצור הכנסה גבוהה

מבלי להרגיש שאתם דוחפים את עצמכם ומציקים לאנשים. נגלה לכם את הסודות העסקיים הגדולים והקטנים 
על אותנטיות וחיבור ללקוחות שלנו. שווי הסמינר לקהל  שלנו, שהביאו אותנו להצלחה כלכלית כשאנחנו שומרים

 . והוא ניתן לכם כחלק מהקורס. ₪ 7,500 –הרחב 
 

 שלישי-שני-ראשוןימים  – 2021במרץ  21-22-23 – תאריכי הסמינר

 לימודי יסוד  
בתקשורת 
 מקרבת

עבודה עם הורים  
בתקשורת 
 מקרבת

לימודי עומק דרך 
 יתהליך איש

לימודי אימון  
 והדרכת הורים

  קורס מקדים -חלק א'
 קודם למי שאין רקע

  –חלק ב' 
 לימודי העמקה

 -חלק ד' 
 התנסות מעשית

  –חלק ג' 
 הדרכת הוריםלימודי 

 המימד 
 העסקי

 סמינר עסקי

http://feelfamliy.co.il/
mailto:info@feelfamily.co.il


~15~ 

 http://feelfamliy.co.il  |info@feelfamily.co.ilכל הזכויות שמורות לבית להורות מקרבת | © 
silabus_June2020_pro5yesodot_ver3 

 לאחר סיום הקורסבמקצוע השתלבות אפשרויות 
הורים בתקשורת מקרבת היא מתוך  אחת הסיבות העיקריות לכך שיצרנו את תוכנית ההכשרה למאמנים ומלווי

הורים חדשים  3,000-צורך שלנו שעלה אצלנו לפני כשלוש שנים. שמנו לב שמידי חודש יוצרים איתנו קשר כ
שנתקלים באתגרים בבית ומבקשים מאיתנו ידע, כלים ותמיכה באתגרים שלהם במשפחה. הם רוצים להבין איך 

 ולקבל עזרה ותמיכה לאחר שבחרו ליישם בבית שלהם. הכלים של תקשורת מקרבת יכולים לעזור להם 

כך הרבה הורים חדשים מדי חודש -עם כל כמה שרצינו לעזור פשוט הבנו שאין לנו אפשרות לתמוך בעצמנו בכל
 שלנו. המחזור הראשון של התוכנית להכשרת מאמנים ומלווי הורים ויצאנו לדרך עם 

אחד שרץ כרגע(, אנחנו יודעים אחד ממש לקראת סיום וו )ועוד מחזורים שסיימ שניכיום מתוך פרספקטיבה של 
 להגיד בדרגת וודאות די גבוהה מה קורה עם הבוגרות/ים של התוכנית שלנו עם סיום הקורס. 

מבוגרי התוכניות שלנו עוסקים באופן זה או אחר בליווי הורים  80%-לפי הסטטיסטיקות הלא רשמיות שלנו כ
יחידים(. זה מתחיל בתקופה שלפני סיום הקורס, שאז אנחנו מעודדים אותם להתחיל )ו/או זוגות / משפחות / 

ללוות הורים במסגרת התנסותית )סטאז׳( בתוך החממה של התוכנית ובמחיר סמלי, ובתוך כמה חודשים הם 
 תחילים לקבל תשלום ריאלי על השירות שהם נותנים. מ

 רבת באחת או יותר מהדרכים הבאות:בוגרי/בוגרות הקורסים שלנו עוסקים בתקשורת מק

בוגרות/ים שלנו פתחו עסק עצמאי והם נותנים שירות של ייעוץ וליווי פרטני  – כמלווי הורים עצמאיים -1
בתקשורת מקרבת. חלקם בונים ומצמיחים את העסק הפרטי שלהם במקביל לעבודה כשכירים עד 

מהבוגרות שלנו כבר עשו  וחלקשלהם. שירגישו בטחון כלכלי להעביר את מרכז הכובד לעסק העצמאי 
אפילו לפני כן( הפכו את העסק חלקן שנתיים מסיום הקורס )ו-את הצעד המשמעותי הזה ובתוך שנה

 העצמאי שלהן למקור התעסוקה והפרנסה העיקרי שלהן. אנחנו גאים מאוד בהצלחות האלו שלהן. 

ו, שעובדים בארגונים גדולים חלק מהבוגרים/ות שלנ – כמטמיעים של תקשורת מקרבת בארגונים -2
ומוכרים בישראל, בחרו להישאר במקום העבודה שלהם ולהציע למנהלים שלהם להטמיע את תקשורת 

חלק מהבוגרים/ות עובדים בגנים ובתי ספר ובוחרים להכניס את הדרך המקרבת מקרבת בתוך הארגון. 
, וי שנוצר ועל כך שחלק מהארגוניםבהדרגה אנחנו שומעים יותר ויותר על השינלעבודתם במסגרות אלו. 

הכניסו לתוך תוכנית העבודה השנתית לאחר שראו את השפעות תקשורת מקרבת על הצוותים שלהם, 
ארגונים מסגרות חינוך ואת הסדנאות וההטמעה של תקשורת מקרבת. הלב שלנו מתרחב שבתוך  םשלה
יל הבוגרות שלנו שעושות זאת כך משמעותיים מתחילים לנבוט זרעים של תקשורת מקרבת. ובשב-כל

 מבלי לעזוב את מקום העבודה שלהן. משמעותי זוהי הזדמנות לצמיחה ולצבירת ניסיון 

חלק קטן מהבוגרות שלנו נשארות לעבוד בבית להורות  – כחלק מהצוות של הבית להורות מקרבת -3
ת הורים שסיימו מקרבת בתפקידים שונים. כחלק מבחירה מודעת שלנו רוב הצוות שלנו מורכב ממלוו

שלנו. בנוסף לכך, אנחנו נמצאים בקשר עם חלק גדול מהבוגרות/ים המקצועית את תכנית ההכשרה 
שלנו שהופכות לתומכות בקורסים השונים, ואנחנו מפנים אליהן לקוחות לליווי הורים כפרילנסריות. חלק 

מיישמים תקשורת מקרבת, מהחזון הגדול שלנו הוא ליצור רשת של הורים בכל רחבי הארץ שלומדים ו
נעזרים בתומכות ומלוות הורים באתגרים שהם נתקלים בהם, וכשמגיע הזמן הם מצטרפים לתוכניות 
ארוכות יותר ועוזרים להורים נוספים באתגרים שלהם. לשמחתנו כבר התחלנו לבנות חלק מהחזון הזה 

 .יו חלק ממנויה שלנו ואנחנו צופים שצוות התומכות והמלוות שאנחנו עובדים איתן
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  –עוד כמה דברים שנראה לנו שכדאי לדעת 
כל מה שכתבנו כאן כאפשרות תעסוקה איננו בגדר הבטחה שלנו לתעסוקה או לעזרה במציאת תעסוקה  (1

 לאחר סיום הקורס. 

חלק גדול מהבוגרים/ות שלנו ממשיכים ללמוד בתוכניות מתקדמות של סופרויז׳ן אישי או קבוצתי.  (2
 ית קבוצותהנחיהתמקצעות ספציפית ביון עיניים שנפתח שנת לימודים נוספת של חלקם מחכים בכל

, ובכל מקרה מי שרוצה יכולה להתחיל בתקשורת מקרבת )ככל הנראה נעשה את זה בהמשך הדרך
 (.ויש לא מעט שעושות את זה -להנחות קבוצות גם עם הידע שנרכש בתכנית למאמנים ומלווי הורים 

שחלק מהבוגרים של הקורסים שלנו לקחו את התכנית למטרות אישיות של  למען השקיפות נכתוב, (3
צמיחה, התפתחות והטמעת תקשורת מקרבת במשפחה ובמערכות היחסים שלהם עם עצמם ועם 

 היקרים להם והם לא מכווננים מקצועית למטרת שינוי מקצועי. 

 בקורסשכר הלימוד 
  –כולל את החלקים הבאים קורס מאמנים ומלווי הורים ההמלא של שכר הלימוד 

  ₪ 70052, –( ות)ללא לימודי יסודהעמקה, מלווי הורים, סטאז' וסמינר עסקי 

 15.3.2020עד תאריך  17.2.2020מתאריך  הרשמה מוקדמת 
1,314 ₪ X 14  = כולל מע"מ( ₪ 18,400תשלומים( 

 ₪ 17,900 = ₪ 500הנחה של  -~או~ בתשלום אחד )בהעברה בנקאית( 
 (אשראי כרטיס אשראי )לא תופס מסגרתו בחודש בחודשהוא תשלום כל 

 31.3.2020עד תאריך  8.3.2020מתאריך יוחדת למשתתפי יסודות משמרות הרשמה מ
1,314 ₪ X 14  = 17,900 = ₪ 500+ הנחה נוספת של  )כולל מע"מ( ₪ 18,400תשלומים ₪ 

 ₪ 17,400 = ₪ 1,000הנחה של  -~או~ בתשלום אחד )בהעברה בנקאית( 
 (אשראי כרטיס אשראי )לא תופס מסגרתו בחודש בחודשהוא תשלום כל 

  – 23.4.2020עד תאריך ו 16.3.2020מתאריך רגילה הרשמה 
1,386 ₪ X 14  = כולל מע"מ( ₪ 19,400תשלומים( 

 ₪ 18,900=  ₪ 500הנחה של  -~או~ בתשלום אחד )בהעברה בנקאית( 

  – 31.5.2020תאריך  עדו 5.5.2020מתאריך הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי 
רק לבעלי ידע מוקדם בתקשורת מקרבת שעברו בעבר קורס יסודות פרונטלי בהיקף של הרשמה זו מיועדת 

 .הידע המקדים שרכשוואישרנו את  אצל מנחים אחרים( אצלנו או) שע' לימוד 25לפחות 
1,457 ₪ X 14  = כולל מע"מ( ₪ 20,400תשלומים( 

 ₪ 19,900=  500הנחה של  -אית( ~או~ בתשלום אחד )בהעברה בנק
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 הסבר על שכר הלימוד:
 )התשלום משולם דרך כרטיס אשראי חודש בחודשו )איננו תופס מסגרת בכרטיס האשראי  
  לכל חודש.  4תאריך החיוב החודשי הוא 
  המהווים את התשלום הראשון לקורס. ₪ 1,314דמי הרשמה בסך התשלום כולל 
  לאחר שיחה אישית שמאשרת את מועמדותכםחודש כיחלו לרדת על הקורס התשלומים. 
 לאחר קבלתכם הסופית לקורס. הראיון האישיוסכומים נעשה במהלך ום את התיאום לגבי תאריכי תשל 
  משולמים ישירות לבית ההארחה(ה)שכר הלימוד איננו כולל לינה + ארוחות בריטריט 
  נוכל לאפשר הוספת תשלומים.להקלה על התשלום החודשי 

  –י סגירת ההרשמה לקורס תאריכ
  23.4.2020ההרשמה נסגרת סופית בתאריך  –למי שאין לו ידע מקדים בתקשורת מקרבת 
שע׳ לימוד  25למי שאין רקע של לפחות  2020לקורס חדשות לאחר תאריך זה לא יתקבלו מועמדויות 

 .פרונטליות

 31.5.2020 – ך סופי לסיום ההרשמהתארי –השנים האחרונות  4-בסודות בתקשורת מקרבת שעבר קורס ילמי 

 תעודות
 תעודות: 2בתוכנית להכשרת מאמנים ומלווי הורים בתקשורת מקרבת אנחנו מעניקים 

 מכל מפגשי הקורס  90%למי שנכח בלפחות  – תעודת השתתפות בקורס -1
 כולל נוכחות מלאה בכל הריטריט. 

 קריטריונים הבאים:מטעם הבית להורות מקרבת לפי ה – תעודת מאמן ומלווה הורים -2
  מכל מפגשי הקורס כולל בכל הריטריט 90%נוכחות מלאה בלפחות 
 הגשת עבודת גמר מלאה בסיום הקורס 
  מפגשי אימון 20סטאז' של לפחות 
 אישור מקצועי של המנחים בקורס לקבלת תעודת מאמן ומלווה הורים 

 
 2020מלווי הורים  לקורסאיך מצטרפים 
 ך תהליך של הגשת מועמדות. דר מתאפשרתההצטרפות לקורס 

  –בביצוע שתי פעולות פשוטות  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. 

הם חלק משכר ו ₪ 1,314בסך הם  דמי ההרשמה טרום מוקדמתבהרשמה  –תשלום דמי הרשמה  -2
, נחזיר השתתפותכם בקורסלא נאשר את אם מסיבה כלשהי תשלומים(  2-)ניתן לחלק להלימוד לקורס. 

במידה שהגשתם מועמדות ובסופו של דבר  תנאי פרישהראו סעיף לכם את דמי ההרשמה במלואם. 
 החלטתם שלא להצטרף לקורס.

 מה קורה לאחר שהגשת מועמדות
 .היכרות הדדיתשיחה אישית איתנו ללאותך נזמין  – גליה )שניים מאיתנו(, יעל, יואבשית עם שיחה אי -1

  לקורס. ךנעשה תיאום ציפיות קצר לקראת אישור הצטרפותו בשיחה נדבר, נכיר, נתחבר
 והיא מתבצעת כשיחת וידאו במחשב / בסמארטפון )אין צורך להגיע פיזית(. דקות 30 –משך השיחה 
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. לקורס ךאם אנחנו מאשרים את הצטרפותלך בתום השיחה האישית נגיד  – פות לקורסאישור הצטר -2
ימים יעלו תכנים בשיחה האישית, שמצריכים סוחשוב לדעת, שהאישור לקורס איננו אוטומטי. במצבים מ

מחשבה לגבי ההתאמה לקורס. במקרה כזה ניקח כמה ימים לחשיבה הדדית ונתאם שיחה מאיתנו 
 לאישור הסופי. טלפונית נוספת 

שכר הלימוד לקורס. תשלום נושא במהלך השיחה האישית נסדיר את  – תשלום שכר הלימוד לקורס -3
 בהמשך.  ראו גם סעיף תנאי פרישה

 

 טרום מוקדמת הרשמהללוח זמנים 
 תאריך פתיחת הרשמה מוקדמת –יום שני  – 17.2.2020
 עמדות ושילמו דמי הרשמה()למי שמילאו שאלון מו שיחות אישיותהתחלת  – 26.2.2020
 + הטבה במחיר למשתתפי יסודות משמרות מוקדמתהרשמה  סגירתתאריך  –יום ראשון  – 31.3.2020
 תאריך אחרון לתשלום שכר לימוד לאחר קבלתכם לקורס בהרשמה מוקדמת – 2.4.2020
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 מועמדות לקורסהטיפול בביטול / פרישה במהלך  תנאי
  המהווים דמי הרשמה ₪ 1,314 של לאחר שהתקבל סךרק מועמדות כנחשבת לקורס הגשת מועמדות ,

 תשלום ראשון לקורס. 
  הם חלק משכר הלימוד של הקורס.  ₪ 1,314דמי ההרשמה בסך 
  10.6.2020-כוונתכם להצטרף לקורס מלווי הורים שנפתח ברצונכם ודמי ההרשמה מהווים הודעה על . 
  יתקיים החזר דמי ההרשמה.לא  –בפרישה ביוזמתכם לאחר הגשת מועמדות 
  נחזיר לכם את דמי ההרשמה במלואם.  –במידה שלא תאושר השתתפותכם ביוזמתנו 

 מלווי הורים צורך לפני הכניסה לקורסבו ידע מקדים שיש 
שעות  25לפחות מצריך ידע בסיסי מקדים של הוא קורס מלווי הורים הוא קורס מתקדם בתקשורת מקרבת ו

 . במסגרת קורס יסודות תקשורת מקרבתוד הנלמדות לחפרונטליות 
 

 –קורסי יסודות מוכרים לצורך הכניסה לקורס 
  מוכרים בארץ או מוסמכים או או בהנחיית מנחים  ה שלנובהנחיישהשתתפתם בו בעבר קורס יסודות

ת, ונלמדו בו תכנים שעו 25-30בהיקף של לפחות השנים האחרונות ו 4-ב בובחו"ל. ובלבד שהשתתפתם 
 . צרפו לנו את שם המנחה של הקורס ונשמח לשוחח איתו/איתה.רים על ידינוהמוכ

  או בקורסים פרונטליים  פרונטליים של הבית להורות מקרבתיסודות  בקורסיבעבר משתתפים שלמדו
 שעות. 25בהיקף של לפחות במסגרת תוכנית הבית להורות מקרבת 

  –שאינם מוכרים לצורך הכניסה לקורס קורסים 
 אינטרנטיים בהנחייתנו או בהנחיית מנחים אחרים קורסים. 
 שנים.  4-קורסים פרונטליים שעשיתם לפני יותר מ 
 שעות.  25-אם למדתם בקורס שהיקף הלמידה בו פחות מ 

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

 טול הרשמה או בקשה לפרישה מהלימודים יש צורך להודיע על כך בכתב לאימייל הבית בכל שלב של בי
 ולקבל מאיתנו אישור שקיבלנו את הבקשה. info@feelfamily.co.il –להורות מקרבת 

  1,314בסך ו דמי ההרשמה יוחזרבכל מקרה של ביטול ההרשמה ביוזמתכם לא ₪ . 
  החזר מלוא שכר הלימוד לא כולל  – 19.5.2020לאחר תשלום שכר הלימוד המלא ועד בביטול לימודים

 . ₪ 1,314בסך  תשלום ראשון המהווה דמי הרשמה
  (דמי ההרשמהניכוי לאחר מהיתרה שמשכר הלימוד ) 90%זר הח – 9.6.2020ועד  20.5.2020מתאריך. 
 שכר הלימודמ 60%החזר  –חודש ממועד פתיחת הקורס ועד הקורס פתיחת מועד  10.6.2020תאריך מ 

 )מהיתרה שלאחר ניכוי דמי ההרשמה(. 
  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. 
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  30בתוך שכר הלימוד  יוחזרלימוד לפי התנאים בסעיף זה, -החזר שכרשכרוך במקרה של ביטול בכל 
 משלוח האישור בכתב שקיבלנו את בקשת הפרישה.  מיום ימי עסקים

 
 הגשת מועמדות לקורס

  –מצורף בסוף הסילבוס או pdfבקובץ  מוזמנים להוריד טופס הגשת מועמדות לקורס
 כאן בלחיצה על הקישור

 כאן בלחיצה על הקישור – wordטופס הגשת מועמדות לקורס בקובץ 

 חתימת ידכם בכתב יד.ום על הטופס ביש לחת

  בקישור יצירת קשראם יש שאלות נוספות על הקורס מוזמנים להשאיר פרטים 
 feelfamily.co.ilinfo@ –ונחזור אליכם. או ליצור איתנו קשר באימייל 

 נשמח לראות אתכם איתנו בקורס
 אתכם, האישית מתרגשים לקראת ההיכרות 

 יעל, יואב וגליה
 וצוות הבית להורות מקרבת
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 הבית להורות מקרבת
  בגישת תקשורת מקרבת –מלווי הורים ו התוכנית להכשרת מאמנים

 2020 ביוני 10-לקורס שנפתח ב טופס הגשת מועמדות
 

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

 :ם אישייםפרטי

 _____________________________ שם משפחה: ________שם פרטי: _______________

 _____________מס' תעודת זהות ___________________ אימייל:____________________

 _______________________: ______נוסף_____________ טלפון __: ________נייד טלפון

 _________ מיקוד ___________________רחוב ומספר יישוב _____________ כתובת מלאה: 

 :היכרות אישית

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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  תקופה הזו בחייךבת איתם /מתמודד /ההדילמות המרכזיות / האתגרים שאת ןמה

 )אישית, מקצועית, משפחתית(

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 אתגר שמביא אותך להתעניין בלימודי אימוןמה התסכול, ה -יין בקורס נהתעלמה מביא אותך 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 בקשות מיוחדות / הערות / הארות

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 רקע קודם בתקשורת מקרבת

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

 טים ליצירת קשר(שם המנחה ופרכמות השעות, את  כתוב/כתביאם כן פרטי: )אם למדת במקומות אחרים 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

http://feelfamliy.co.il/
mailto:info@feelfamily.co.il


~23~ 

 http://feelfamliy.co.il  |info@feelfamily.co.ilכל הזכויות שמורות לבית להורות מקרבת | © 
silabus_June2020_pro5yesodot_ver3 

 דמי הרשמה

  קישור לתשלום –דף התשלום באינטרט ב ₪ 314,1בסך  (ראשוןתשלום )דמי הרשמה שילמתי 

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

 הצהרת בריאות

ואם ישנה מניעה שכזאת אנחנו מבקשים  חשוב לנו לדעת שאין לך מניעה בריאותית להשתתף בקורס
כדי שתהיה לנו תמונה מלאה ושנוכל בעת הצורך לוודא שאת/ה  לקורסלפני הצטרפותך לדעת על כך 

 קצרה:ריאות לכן מבקשים למלא הצהרת ב .מקבל/ת את התמיכה שהכי מתאימה לך

  אני מצהיר/ה בזה שלמיטב ידיעתי, מצב בריאותי בעת חתימה על טופס זה הינו תקין לרבות
 מוגבלות, ו/או ליקוי גופני ו/או נפשי, ואין לי מניעה בריאותית להשתתף בקורס.

 אתגר רגשי מהותי מוגבלות או ליקוי גופני או , פיזית מחלהאם הנך סובל או סבלת בעבר מ
אשר עלולים להשפיע על השתתפותך בקורס מבקשים ות, דכאון, נסיון אובדני וכד׳( )לרבות חרד

לפרט: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 ול וכד׳, אם היית בעבר או בהווה תמודדת בעבר או בהווה עם התמכרות לסמים, אלכוהאם ה

מבקשים לפרט:  מעורב באלימות במשפחה
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
להצטרף  מעוניין/תשאני י במלואו ומצאתהקורס את סילבוס והבנתי קראתי ה בחתימתי ש/מצהיראני 

 .10.6.2020תוכנית להכשרת מאמנים ומלווי הורים בגישת תקשורת מקרבת, שתתחיל בתאריך ל

 בטופס הגשת המועמדות הם נכונים. שכתבתי כל הפרטים ת בחתימתי ש/אני מאשר

ביוזמת חלק משכר הלימוד ושאם לא תאושר הרשמתי  המהוו ₪ 1,314בסך  שתשלום ראשוןידוע לי 
 . ויוחזר לי במלואהוא הבית להורות מקרבת 

 כמו כן קראתי והבנתי את סעיף תנאי הפרישה מהקורס. 

 (silabus_June2020_pro5yesodot_ver3) 2020 מרץהסילבוס שאני חתום/חתומה עליו הוא בגרסת 

 

 

 שם ומשפחה: ____________________     תאריך: _______________

 __: _________________)בכתב יד( חתימה

      

 שלחו את טופס הגשת המועמדות לאחר שחתמתם עליו בכתב יד. חשוב! 

 info@feelfamily.co.il -ל אפשר לחתום, לסרוק ולהחזיר לנו במייל חוזר

 055-6868335 –לעזרה במשלוח ובתשלום דמי הרשמה אפשר להתקשר לנופר 
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