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  הקורסתיאור 

בעידן . אנשי עסקים ודוברים מכל סוג, לים"נאומים ופריזנטציות הן חלק בלתי נפרד מאחריותם של מנכ
הרצאה מול קהל או , ישיבות דירקטוריון, אישי-מהפכת המידע הם משמשים כשגרירי החברה בכל מפגש בין

סדנת הופעה מול קהל ומצלמה מיועדת לפתח את מיומנויות התקשורת . מגע עם עיתונאים וכלי התקשורת
תר את העוצמות התקשורתיות בהתבסס על ניתוח חומר ולבנות פרופיל אישי שמא, האישיות והקבוצתיות

מכוונת , מילוליים וההתאמה או הסתירה ביניהם- בחינת המאפיינים ההתנהגותיים המילוליים והלא. מצולם
  . לשימוש מושכל בתקשורת ככלי להצגה עצמית אפקטיבית

  
  מטרות הקורס

 וקשר עיןהקול , הגוף-שפת: מילוליים- פיתוח ושיפור השליטה בגשרים הלא •
  העברה ושליטה במסרים המילוליים, פיתוח •

 sound bites-ספונטניים ומשכנעים תוך כדי דיבור ב, להראות ולהישמע טבעיים •
 'אימת הקהל'שליטה במתח וב •
 הכרת כללי היסוד בראיונות •
 יצירת דיאלוג וגישור לנקודות הרצויות •
 חיבור עם הפרטנר והצופים •
 ראיונות עבודה •
 תהפקת המיטב מחזרו •
 שיער ובגדים,  איפור–להראות טוב בטלוויזיה  •
 באוזניה ובמיקרופון, בטלפרומפטר, שימוש באביזרים •
  

   הקורסדרישות
 בכלבהגשת התרגילים בכתב ובהשתתפות פעילה , כל סטודנט חייב בקריאת החומר המוקצה לשיעור

 :השיעורים
  X 4 = 48% 12%כל אחד       ארבעה תרגילים מעשיים .1
 32%   וותי דיבייטעבודה מסכמת בצ .2
  20%       חובהנוכחות  .3
  

   השיעוריםנושאי
  ההבדלים בין הופעה מול קהל ומצלמה: 1שיעור 

קול וקשר , גוף-שפת: מילוליים-גשרים לא', אימת קהל'להתגבר על , כללי היסוד להופעה טובה: מפגש הכרות
  . עין

  הכרות: תרגיל ראשון
  שפת הגוף: 2שיעור 

  .לחיצות ידיים ותשורות שלום, מחוות, הבדלים בין המינים, חות אחיזהתנו, שפת גוף ידיים ופנים
 מעשי: 3שיעור  

  הצגת נאום בן דקה–גוף -שפת: תרגיל שני
 הכל בקול: 4שיעור 

יצירת קשר אופטימלי בין , תרגילים לשיפור הנשימה ורמת האנרגיה בגוף, מרכיבי הקול ואיכות הדיבור
  .קשר העין כתנאי לתקשורת חיובית, הקשבה, המסר לבין איכויות הקול והדיבור

  שלבי הכנת המסר: 5שיעור 
, מבנה המסר, ארגון המסר המילולי, עקומת הקשב, הגדרת הסביבה הפיסית, הגדרת קהל היעד, התחקיר

עזרים , סגנון המסר, גיבוי בכתב, )הצגת עובדות ונימוקים ומעבר לעמדה נוספת(בניית פעולת השכנוע 
  . ואביזרים

  



  2

  מעשי: 6שיעור 
  כרטיסיות+  הצגת נאום כתוב בן דקה –הכנת מסר משכנע והצגתו : תרגיל שלישי

  מודל האינטליגנציות: 7שיעור 
מדריך דוברים כיצד לנהוג כדי להגיע ) יצירתית, רגשית, חברתית, יישומית, תפיסתית(מודל האינטליגנציות 

גרטיבית של מכלול האינטליגנציות האלה קשורה פעולתם האינט. האדם- לרגשות השונים המרכיבים את בני
  .ומהווה מנוף לפיתוח יכולות הפרזנטציה, הגוף- לשפת

  ראיונות עבודה ומפגשים עסקיים: 8שיעור 
ממליצים , הכנת קורות חיים, מונחים מקצועיים, התאמת לבוש, הכושר להקשיב, איסוף מידע, רושם ראשוני

  .הגוף בעת הראיון-שפת, ם מסייעיםהכנת מסמכי, הכרת השטח, ותשובות מראש
  מעשי: 9שיעור 

  ).בזוגות(ראיונות עבודה או מפגשים עסקיים : תרגיל רביעי
 הגשת קורות חיים מודפסים

  עזרים ואביזרים: 10שיעור 
  ועזרים חזותיים נוספים, המיקרופון,  הפודיום–שימוש בעזרים ובאביזרים 

  .יטריונים שנלמדופי כל הקר-צפייה בתרגיל הרביעי וניתוחו על
  אומנות הויכוח: 11שיעור 

, הכנה למופע וכחנות בו צריך להיות משכנעים מול משכנעים אחרים, Debateחלוקת תפקידים בצוות של 
  .בחירה דמוקרטית של נושאי הויכוח וחלוקה לקבוצות עבודה

 חזרה גנרלית: 12שיעור 
  מופע וכחנות: 13שיעור 
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