
 

  

  

  

  

  סדנת שפת גוף מקצועית בהנחיית ורד פלדמן

 

שעות. בסדנה תקבלו כלים לקריאת שפת גוף,   3מפגשים, משך כל מפגש   5סדנה בת 

לשליטה בשפת הגוף שלכם ולשיפור הפרזנטציה. הסדנה כוללת ליווי אישי ומקצועי צמוד  

משתתפים בימי שגרה ובכפוף להנחיות   15(עד  בפורמט של כיתת אומן. לכל משתתף/ת 

 משתתפים.(   10הקורונה עד  

   

  למי מתאימה הסדנה?

לאנשי עסקים, יזמים, מנכ"לים, מנהלים, מרצים ,מנחים, יועצים, בעלי מקצועות   •

 חופשיים, מנחים ומטפלים 

לכל מי שרוצה ללמוד לשלוט על המסרים הלא מילוליים שמשפיעים על האופן  •

 הסביבה קולטת אותנ ו  שבו 

 לכל מי שמעוניין לשפר את יכולות הביטוי שלו   •

 לכל מי שמעוניין לשפר את הביטחון העצמי שלו באינטראקציות בינאישיו ת   •

 לכל מי שמעוניין לשנות דפוסי התנהגות מכשילים  •

  

   מה מקבלים בסדנה? 

  

 ליווי אישי וניתוח שפת הגוף של כל משתת ף   •

 לקריאה וניתוח שפת הגוף של מי שמולי דע כלים  •

 שינוי דפוסי התנהגות מכשילים בעצמי בעזרת תרגול פרקטי  •

  

  

בואו ללמוד איך לקרוא ולנתח שפת גוף, איך לרתק, לסקרן, לרגש, לשכנע וליצור חיבור 

 שיפתח הזדמנויות במעגל החברתי, במעגלים המקצועיים, ובכל אינטראקציה בינאישית.  

  

בסדנה נתמקד בהגדלת המנעד הפיזי והקולי לשיפור יכולות הביטוי, בחלוקת הגוף 

הידיים, הרגליים, צירי תנועה,   -למחלקות/ פונקציות. נלמד לעומק על כל מחלקה בגוף 

 המשמעות של קצב מהיר או איטי, המערכת הווקאלית ועוד..  

    

  

  

  סילבוס מפורט 

  

מבוא  - 1שיעור 

ף ויסודות שפת גו

 הפרעות תקשורתיות  

  



 

ף קסם  עקרונות בסיס לניתוח שפת גו

 ת?  אישי ואיך ממקסמים הצגה עצמי

 

 רים מובילים בתחום. מחק - 2שיעור 

   , ונהשפעת שפת הגוף על התפיסה וההערכה שלנו את עצמ

והמשמעות של  חלוקת הגוף לארבעת היסודות  צירי תנועה 

 קצב מהיר ואיטי 

  

 שימוש בידיים ולחיצות ידיים   - 3שיעור 

פרשנות תנועות רגליים, צורות הליכה וישיבה   ניהול  

   ף יומן מעקב לקראת ניתוח אישי של כל משתת 

 

 - הכל על המערכת הווקאלית - 4יעור ש

קצב, אינטונציה, חתך דיבור, מיקום הקול ועוד ..איך  

מסרים וממקסמים נוכחות ועוצמה דרך הקול  מדייקים 

 תירגול מעשי ואינטנסיבי על שיפור הפרזנטציה 

 

 כל משתתף מקבל ניתוח שפת גוף וארגז כלים לעבודה בהמשך.  - "חדר ניתוח"  - 5שיעור 

  

גם לשפת הגוף יש את ה"דקדוק" שלה. את החוקיות שלה ואת המורכבות שלה.   -כמו לכל שפה

היא מורכבת מ"אותיות" אשר מתחברות ל"מילים" אשר מתחברים ל"משפטים" כמו כל ש פה, גם 

הגוף שלנו מחולק ל"מחלקות" וכל מחלקה אחראית על   -אשר מתחברים ל"סיפור". לצורך הפשטה 

פונקציה אחרת,  לכל מחלקה יש את צירי התנועה שלה, אופי התנועה שלה, הקצב, החתך וכו'. כדי 

ח מעמיק, יש לנתח כל מחלקה לחוד על פי המנגנון השייך לאותה לקבל תמונה ברורה של ניתו

המחלקה ולבסוף לחבר את כל "הנתונים" של כל המחלקות יחד. כל אדם הוא סיפור. סיפור שונה.  

כדי לנתח שפת גוף של  אדם יש להתמצא בחוקי הדקדוק ,אשר בסופו של דבר "כותבים"/ יוצרים/  

והאישי של כל אחד ואחת מאתנו. השיטה לקריאת שפת   את הסיפור המורכב  -מתחברים לכדי 

  3ד"ר לשפת גוף, אשר חקר במשך  - הגוף ממנה אני מגיעה מבוססת על תורתו של ד"ר קובי אסף  

 ספרים בנושא )פשר השדר, נתקשר, הגשר לקש ר (.   3עשורים בארץ ובחו"ל והוציא לאור 

  

   

    

  

  

בין  ( Aבניין ADGAR 360 .אולם הכנסים  -קומת כניסה  תל אביב,  2רחוב השלושה  -מיקום

ק"מ מכל תחנה, תחנות אוטובוסים רבות בסביבת  5.1כ-תחנת הרכבת השלום לבין ההגנה 

היכל הספורט, -יגאל אלון -תחנות אוטובוס נפוצות- 54,104,239,64,7,9,39 -ההיכל

   סינרמה, לה גוורדיה. וחניון של אחוזת החוף צמוד להיכל   . ( 

  

 

 



 

  18:30-21:30בין השעות   שני,ימי   -תאריכים ושעות 

  

   1שעור מספר                          12.12

   2שעור מספר                          19.12

   3שעור מספר                          26.12

   4שעור מספר                          02.01

     5שעור מספר                          09.01

  

 כולל מע"מ.     ₪     3200  :ה עלות הסדנ 

 ₪    500 דמי הרשמה: 

שקלים כולל מע"מ . משתתפים, אשר  1500 -תעריף מפגש אישי, בן שעה עם ורד פלדמן    

 .   30יהיו מעוניינים בתום הסדנא להמשיך לעבוד בפורמט אישי, יזכו להנחה בשווי של %

  

  

  -https://www.facebook.com/VeredBodyL  פייסבוק 

 -     https://veredbodyl.com/ אתר 

 -  veredbodyl@gmail.com    מייל 

  0747691170:  לפרטים נוספים

    

  

  

  

https://www.facebook.com/VeredBodyL
https://www.facebook.com/VeredBodyL
https://veredbodyl.com/
https://veredbodyl.com/


 

 בהנחיית ורד פלדמן סדנה   – סודות שפת הגוף

 דף רישום

 פרטים אישיים :

 שם מלא : _____________________________________________ 

 כתובת : ______________________________________________ 

 ________________________________________________ ת.ז : 

 כתובת דוא"ל : __________________________________________ 

 טלפון נייד : ____________________________________________ 

  ₪ _____________________________________________  תשלום:__

 ____________________ אופן התשלום:_______________________

 : תנאי השתתפות ומדיניות 

   תנאי השתתפות ומדיניות :

   החזר כספי מלא. -בסדנה עד שבועיים לפני תחילת הסדנה  ביטול השתתפות ●

 מעלות מלאה.  50ביטול בין שבועיים לפני הסדנה כרוך בתשלום של % ●

   ביטול השתתפות בסדנה אחרי השיעור ה שני ואילך לא יינתן החזר כספי. ●

   אין החזר כספי בעבור היעדרות משיעורים . ●

   בודדים .אין אפשרות להשלמת שיעורים  ●

  מספר המשתתפים כפוף להנחיות הקורונה. ●

  במידה והסדנה לא תפתח, יוחזר התשלום במלואו למשלם. ●

במידה וקיימת בעיה בריאותית כלשהי יש לדווח ולעדכן את המנחה לפני תחילת   ●

   הסדנה.

בשל התוכן הרגיש המועבר במהלך הסדנה יש לשמור על פרטיות וסודיות  ●

 המשתתפים. 

  

הח"מ קראתי את תנאי השתתפות ומדיניות הביטול בסדנה ומאשר/ת בחתימתי את השתתפותי אני 

  והסכמתי לקבלם

תאריך___________________________ 

 חתימה_________________________ 

  

  



 

  

 פרטי הסדנה: 
   מפגשים  5

  12.12.22תאריך התחלה: 

    09.01.22תאריך סיום: 

  18:30-21:30בין השעות:   שניהסדנה תתקיים בימי 

  אולם הכנסים .   -תל אביב, קומת כניסה 2ברחוב השלושה 

ק"מ מכל תחנה, תחנות אוטובוסים רבות בסביבת   5. 1כ-בין תחנת הרכבת השלום לבין ההגנה)

הספורט, סינרמה, לה  היכל - יגאל אלון  -תחנות אוטובוס נפוצות -7,64,239,104,54, 39,9 -ההיכל

 .  (גוורדיה. וחניון של אחוזת החוף צמוד להיכל 

  

  

  

  

  

   

  


