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"השפה" הינה גישת תקשורת בינאישית, שמטרתה לאפשר תקשורת פתוחה ושיתוף 

פעולה בין בני אדם בכל מערכות היחסים המשמעותיות שהם מנהלים. השפה מורכבת 

למלא משני נדבכים מרכזיים: הבנה מעמיקה של הצרכים האנושיים שבני אדם שואפים 

 במסגרת כל מערכת יחסים ויצירת תקשורת חיובית המאפשרת מילוי הצרכים הללו.

"השפה" פותחה על ידי מרים ויובל קדן ומבוססת על ידע ומחקר מתחום הפסיכולוגיה 

 ההתפתחותית, הפסיכולוגיה החיובית והתקשורת הבינאישית.

גורדון ניופלד, ד"ר גאבור בין החוקרים הבולטים שעל עבודתם מבוססת "השפה": ד"ר 

 מאטה וד"ר מארשל רוזנברג.

הפרטי, העסקי והציבורי, מתוך שאיפה לקדם תקשורת  –אנו פועלים בכל המגזרים 

 חיובית ומערכות יחסים חזקות ומספקות בכל מעגל החיים.

  :לקוחותינו בין
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 ומוסדות גוניםרפעילה לחברות ואהרצאה  – מעבר לחומה

 וןטלצפיה בסרהקליקו 

 

זה כולנו כבר למדנו לדקלם. המחשבות שלנו, הפרשנות את  –מחשבה יוצרת מציאות 

שאנו נותנים למציאות שלנו ולאינטראקציה שלנו עם העולם, משפיעות על הדרך שבה 

 עלים בו. את העולם, מרגישים בתוכו ופו אנחנו חווים

סתירה מאיתנו את רק שהמחשבות שלנו אינן המציאות, הן פרשנות שלעיתים מ

 יים בחיינו. מעותהצרכים האמיתיים שלנו וחוסמת את התקשורת שלנו עם אנשים מש

נגלה את הכלים  מחד ומלאת הומור מאידך, רצאה מרתקת, מרגשת ומעמיקההב

התחבר מחדש שלנו, בעצמנו ובאחרים בצורה נקיה, לשיאפשרו לנו להתבונן במציאות 

לרגשות, לגלות אמפתיה ולהכיר את הצרכים האמיתיים שמניעים אותנו בכל 

 סיטואציה.

ילה של הקהל, בבחינה מחודשת של ההרצאה מתקיימת תוך השתתפות והתנסות פע

 מצבי מאתגרים ובקבלת כלים מעשיים ליצירת שינוי.

, מפתחת גישת "השפה", מרצה ומנחת סדנאות מזה מרים קדןת ההרצאה תעביר א

חבי הארץ חברים מכל ר 7,500כעשר שנים, מייסדת "קהילת השפה" בה חברים מעל 

 ומחו"ל.

ר להם המשך תרגול הכלים ששיאפ, במהלך ההרצאה יקבלו המשתתפים חומר כתוב

 .החדשים

 

https://youtu.be/3pvWQ9UbUGQ
https://www.youtube.com/watch?v=3pvWQ9UbUGQ
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 פרטים נוספים

 משך ההרצאה כשעה וחצי נטו

 

 עלויות

 )לא כולל מע"מ(. ש"ח 3800

 למידע נוסף והזמנות

 יובל קדן

055-9384313 

077-2024815 

yuval@hasfa.co.il 

mailto:yuval@hasfa.co.il

