מחוז ירושלים

"המנהל במרכז" תשפ"ב
מנהלים ומנהלות יקרים
שמחים שנרשמתם לפיתוח המקצועי למנהלים בבנימין.
מצ"ב לוח זמנים ,קישורים והרישום לסדנאות שבחרתם להשתתף.
מנהלים שמעוניינים ניתן להצטרף לסדנאות שלא נרשמו אליהן.
בהצלחה!
לוח זמנים סדנאות:
פדגוגיה חדשה -ענת שפירא לביא

ניהול צוות -חנה גימון ימין

פיתוח אקלים מיטבי -מירי ניקריטין

20:00-21:30

14:30-16:00

14:30-16:00

רביעי ח' אדר א 9.2.22

חמישי ט' אדר ב' 10.2.22

ראשון י"ב אדר א' 31.2.22

שלישי כ"א אדר א' 22.2.22

ראשון י"ט אדר א' 20.2.22

חמישי כ"ג אדר א' 24.2.22

שלישי ה' אדר ב' 8.3.22

שלישי י"ט אדר ב' 22.3.22

חמישי כ"א אדר ב' 24.3.22

לכניסה למפגש לחצו כאן

לכניסה למפגש לחצו כאן

לכניסה למפגש לחצו כאן

יונה שפי

אורן סיטבון

ברוריה לדרר

נריה הלוי

רונית כהן

ליאת גרינווד

אוהד וינברג

ירון גיאת

חגית אברג'יל

יוספה קטן

אליהו אלחרט

תמר סלע

רפאל ממן

שניר הראל

אלקסלסי אודליה

יעל שפט

אבי טובי

טלי נאומבורג

יוסי יצחקי

מיכל צארום

אפרת מליק

עמית טרייסטר

סיור טל מיירקס -יום ראשון כ"ו אדר א' 27.2.22

מחוז ירושלים

"המנהל במרכז" תשפ"ב

לוח זמנים מפגשי  NLPלמנהלים ומיינדפולנס למנהלות
תאריך

שעות

נושאים  NLP-גברים

2.03.22
יום רביעי כ"ט אדר א'

16:00 - 14:00

לימוד והכרה של השפה האריקסיניאנית

9.03.22
יום רביעי ו' אדר ב'

16:00 - 14:00

23.03.22
יום רביעי ב' אדר ב'

16:00 - 14:00

30.03.22
יום רביעי כ"ז אדר ב'

16:00 - 14:00

6.04.22
יום רביעי ה' ניסן

16:00 - 14:00

27.04.22
יום רביעי כ"ו ניסן

16:00 - 14:00

11.5.22
יום רביעי י' אייר

16:00 - 14:00

נושאים -מיינדפולנס (נשים)

למה מיינדפולנס?

מושגי ועקרונות יסוד של : NLP
קליברציה ,חדות חושים ,מערכות יצוג
חושים וזיהוי חושים.

איך קשיבות עוזרת לנו להגיע
לאיזון רגשי במציאות של אי
ודאות

שימוש בכלי של "שאלון מקדם מטרה".

לנהל את הטייס האוטומטי-
האם אפשר לשנות הרגלים?

מיטוט עוגנים ככלי להרפיה ולהעצמה.

חיים בסרט -איך
משתחררים מחשבות שליליות
שחוזרות על עצמן

עמדות תפיסה ב , NLPמסע בין עמדות.

מודל SMART

בשיטת .NLP

הקדירה של נעמי אפל ככלי לעבודה על
ערך עצמי.

לטופס נוכחות לחצו כאן

מערכות יחסים:
האם אפשר לאמן את המוח להיות
אכפתי וחומל?
התמודדות עם לחץ ושחיקה

שיפוט עצמי וחמלה

