
 

 מטרת השיעור  נושא  חלק  תאריך  # 

1 
 רביעי 

27/11/209 
09:30-13:00 

 חלק א'

הקשבת 
 עומק 

 בסיס להקשבת עומק

 מה זאת התמקדות?  •
 למה התמקדות?  •
 סקירה על מהלך הקורס  •
 מהי הקשבת עומק?  •

2 
 רביעי 

04/12/2019 
09:30-13:00 

 נוכחות וחלקיה 
 לחלקים ביסוס ההבדל בין נוכחות   •
 כיצד אפשר להרגיש את ההקלה והתמיכה שנוכחות מציעה •

3 
 רביעי 

11/12/2019 
09:30-13:00 

 חיבור לגוף 
 תחושה גופניתמהי  •
לזהות כיצד הגוף "מקשיב" לתופעות ולמצבי החיים ומעלה מידע   •

 חדש
 

4 
 רביעי 

18/12/2019 
09:30-13:00 

 חלק ב'
תהליך  

 ההתמקדות 

Zoom-In  ו-Zoom-Out 
 תהליך ההתמקדות כמקור למידע  •
  – Zoom-Out-)מתוך התחושה( ל Zoom-In-כיצד אנחנו נעים מ  •

 תמונה רחבה של המציאות

5 
 רביעי 

01/01/2020 
09:30-13:00 

 נקודת מבט חדשה 

 החלפת נקודות מבט  •
 נקודת המבט של תחושה מסוימת  •
 נקודת מבט נוכחת או רחבה •
 תובנות כיצד שינוי נקודת המבט מאפשר הפקת  •

6 
 רביעי 

08/01/2020 
09:30-13:00 

 הדהודים והזמנות 
 עמדת השותף/מקשיב/ממקד •
 יכולת השותף לסייע לתהליך באמצעות הדהודים והזמנות •
 העמדה הלא מתערבת והתומכת  •



 מטרת השיעור  נושא  חלק  תאריך  # 

* 
 רביעי 

15/01/2020 
09:30-18:30 

סדנת ללמוד  
 *לעוף

 חשיבה יצירתית 

 יצירתיתתהליכי התמקדות בהקשר של חשיבה  •
 חשיפה לתרגילים יצירתיים  •
 Felt Sense-איך לבחור מתוך ה •

 התמקדות, סקרנות וחופש אסוציאטיבי  •
 

7 
 רביעי 

22/01/2020 
09:30-13:00 

 המשך: 
 חלק ב'
תהליך  

 ההתמקדות 

 עמדת המקשיב 
 חידוד תפקיד השותף/מקשיב/ממקד בתהליך  •
 בהתמקדות מלאההתנסות  •

8 
 רביעי 

29/01/2020 
09:30-13:00 

כיצד התמקדות משתנה מצב של פרדוקס )דברים שלא  • גם וגם )מצבי פרדוקס( 
 מסתדרים יחד ואולי אף מנוגדים( 

 

9 
 רביעי 

05/02/2020 
 חלק ג' 09:30-13:00

ביקורת  
 עצמית 

ביקורת עצמית 
 התמקדות פעולת במצבים של ביקורת עצמית כיצד  • והתמקדות 

10 
 רביעי 

12/02/2020 
09:30-13:00 

מביקורת לפעולה  
 מעשית 

 ביקורת עצמית וחיצונית  •
 מעבר ממצב ביקורתי, לפעולה מעשית ותומכת  •

 

11 
 רביעי 

19/02/2020 
 חלק ד' 09:30-13:00

שימושים 
 מעשיים 

התמקדות כתהליך  
 תומך 

 ביסוס ההתמקדות כתהליך תומך ביומיום  •
 התמקדות יחיד  •

12 
 רביעי 

26/02/2020 
09:30-13:00 

 התמקדות לתוך החיים 
 יישומי התמקדות לתוך החיים  •
 איך ממשיכים מכאן  •

 דנת ללמוד לעוףסן שינוי במועד * יתכ


