
 
 
 

  הנחיית קבוצותסילבוס קורס 
 מנחה: מיכל אמסלם

 :אודות הקורס
קורס הנחיית קבוצות מיועד לאנשים המעוניינים להוביל ולהנחות קבוצות בתחומים שונים. הקורס נועד להעשיר את 

 המעוניינים להתמודד בצורה מקצועית וטובה עם הנחיית קבוצות.ארגז הכלים של אלו 
 הקורס כולל התנסות ביחידת הנחייה.

 
 :מטרות הקורס

מטרת הקורס היא לחזק את תחושת המסוגלות של המשתתפים ולהקנות להם כלים להנחיית קבוצות בעבודתם 
 .מידיהיומיומית. הקורס ירחיב את מאגר כלי ההנחיה באופן נגיש ליישום 

 
 :קהל יעד

 בתחומים שונים.ולהנחות קבוצות  להובילמעוניינים המיועד למגוון אנשי מקצוע,  הקורס
 סטודנטים לקראת סיום התואר המעוניינים להעשיר את ארגז הכלים שלהם לקראת היציאה לשוק העבודה. 

 לצורך תפקידם.  , הנדרשים למיומנויות הנחייהים בארגוניםתפקיד נושאי
מסוגים דיאטניות, מטפלים  הלי צוותים, מנהלי שיווק, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי הדרכה, מאמנים,, מנחינוךאנשי 
 .ועוד שונים

 
 :נושאי הקורס

 תיאום ציפיות ו חוזה קבוצתי כרות,יה
 מפגש מעשי לתכנון תהליך קבוצתי ובניית מערך סדנה  –'מרעיון למעשה' 

 תהליכים קבוצתיים והתפתחות קבוצההיכרות עם  –'מסע קבוצתי' 
 שילוב אמנות, יצירה והבעה בעבודה הקבוצתית  –'אמנות ההנחיה' 

 שפת גוף ככלי מקדם בהנחיה –'להנחות בפרונט' 
 כלים למתן וקבלת משוב

 תפקידים בקבוצה, הפרט והקבוצה
 סגנונות ודפוסי הנחיה, תפקידי המנחה –מנחה הקבוצה 

ODT – Out Door Training 
 'טיפול' והתמודדות עם התנגדויות אתגר או מנוף לצמיחה? –התנגדויות 

 כוחה של קבוצה
 על ערכים, כסף ומה שביניהם  –שיווק סדנאות 

 אמנות שאילת השאלות, הקשבה ואמפתיהמה השאלה? 
 הנחייה בקֹו, אתגר העבודה הזוגית –צריך שניים לטנגו 

  –עמידה מול קהל זה קל 
  NLPעמידה מול קבוצה והתמודדות עם פחד קהל בכלים של 

היכרות עם מגוון , קלפים ככלי בעבודה הקבוצתית –בואו נדבר גלויות 
 ערכות קלפים

 במהלך הקורס המשתתפים יתנסו בהנחיית קבוצה
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 כל אמסלםימ – נחהאודות המ
 מנחת קבוצות ומדריכה •
 הנחייה עם ניסיון עשיר מנחה סדנאות ומומחית במיומנויות •
 ר אילןבלהשתלמויות באוניברסיטת בוגרת הכשרה בהנחיית קבוצות מטעם המרכז  •
 בוגרת לימודי ייעוץ ארגוני מטעם המכללה למנהל •
 

 : לו"ז הקורס
 .הקורס הבא ייפתח בסמסטר ב' תשע"ט, פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

 
 :לפרטים נוספים והרשמה

 6225333-03טלפון: , xtra2@student.co.ilמייל: 
 אתר אקסטרא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלב. * חברת אקסטרא סטודנט שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכני הקורס ובזמני הקורס בכל
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