
-http://www.wincol.ac.il/mediwin/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1
%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%A4%D7%AA 

 
קורסים ברפואה    רפואה משלימה  Mediwin  רפואה משלימה   מסלולי לימוד   דף הבית
  קורס שפת גוף   משלימה

 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 

לימודי |לימודי תזונה הוליסטית|פרח הלוטוס –הכשרת מטפלים בהילינג סיני |אבחון וטיפול הוליסטי באלרגיות

גרפולוגיה על קצה |לימודי שיאצו|תנועה טיפולית  Shin Sen Do– הכשרת מטפלים בשיטת|אוסטאופתיה

לימודי |לימודי צי קונג|רפואה משלימה לבעלי חיים|לימודי רפלקסולוגיה|התמכרויות -לימודי טאותרפיה |המזלג

קורס גרפולוגים |הצעדים 12שיטת |התמחות תוצאתית -® ימודי שיטת פאשיקוםל|לימודי סו ג'וק|נקרייזפלד

הכשרת מטפלים |יסודות הרפואה הסינית ומטפל באקופרסורה משולבת|קריאה בקלפי טארוט|מקצועיים

לימודי מודעות והעצמה |לימודי כירולוגיה|לימודי תזונה לפי סוג הדם|תחומי-מוסמכים בעיסוי רב

קורס שפת |לימודי אכילה רגשית|לימודי דמיון מודרך|מדריכי מדיטציה|לימודי פסיכותרפיה הוליסטית|למטפלים

לימודי תזונה |לימודי נטורופתיה|הכשרת יועצים, מטפלים מוסמכים ומטפלים בכירים באיורוודה|אסטרולוגיה|גוף

 ונשים הרותהכשרת מטפלים בעיסוי תינוקות |לפי סוג הדם

 קורס שפת גוף

מהי  להקנות הבנות בסיסיות באשר לנושא שפת הגוף: נבין    מטרת הקורס
שפת הגוף, איך משתמשים ואיך נעזרים בה , וזאת על מנת 

ששפת הגוף תהווה כלי לקיום תקשורת בינאישית במגוון 
סיטואציות בחיינו. המטרה להבין ולפענח את שפת גופו של 

נמצאים באינטראקציה )בבית ,בעבודה, האדם עימו אנו 
בחברה ובכל מקום...(, ובכך לסייע לנו בקיום תקשורת תקינה 

 נכונה ויעילה.

 מנחת הקורס

  

 MAבפסיכולוגיה וחינוך,  BAסלה, בעלת -ענת פרילינג
בקרימינולוגיה. בעשור האחרון, מרצה בלימוד שפת גוף ומדעי 

ההתנהגות בפני קהלים שונים ומגוונים, וכן מייעצת בתחומי 
שפת גוף, גרפולוגיה ונומרולוגיה קבלית לחברות ואנשים 

נות( גם פרטיים. מופיעה במדיה הרחבה )רדיו, טולויזיה ועיתו
 בשפות הזרות.

 תכנית לימודים

  

גוף דינמית, סטאטית, תנועות ידיים, הליכה, צורות  שפת 
ישיבה, סוגי לחיצת ידיים, סוגי מבטים, שפת הקול, תסרוקות, 

אביזרי אקססוריז, שפת הגוף במצבי לחץ, מיקום הישיבה 
 בחדר ועוד.

 שעות אקדמיות. 4מפגשים של  8   היקף הקורס

 תעודות
  

בוגר קורס למסיימים שיעמדו בדרישות הקורס תוענק תעודת "

בית הספר לרפואה משלימה  - Medi Winמטעם  שפת גוף"
 .וינגייטבמכללה האקדמית ב

 למה אצלנו
  

הקורס הוא ייחודי וראשון מסוגו. הקורס נלמד תחת קורת גג  
 .1944אקדמית הקיימת משנת 
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