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 לומדים לעשות פרזנטציות ולדבר מול קהל 

 הצעה לקורסים

 למי זה מיועד? 

 הקורסים מיועדים לכל מי שצריך: 

 להכין מצגות טכניות, שיווקיות, מקצועיות או עסקיות •

 ללמוד לדבר באופן מעניין ומשכנע עם כל אחד  •

 עובדים/הנהלה/בישיבות צוות  בפני להציג  •

 להכין הרצאה או מצגת לכנס  •

 להתגבר על פחד קהל  •

 להכין קורסי הדרכה •
 

 איך לומדים? 

  .הדגש הוא על תרגול, מתן טקטיקות, כלים מעשיים ומשוב אישי 

 שעות לפי צורך הלוקח.  3.5כל פגישה בין שעתיים עד  

   .קבוצה סגורהאופציה א': 

 משתתפים קבועים שכולם לומדים יחד אותו חומר ומתקדמים בקצב אחיד.זוהי קבוצה עם 

 ( Toastmasters)דוגמת   אופציה ב': קבוצה פתוחה.

זוהי קבוצה שכל מפגש שלה פתוח לכולם. האנשים שרוצים להשתתף ולתרגל נרשמים מראש, מקבלים חומר לימוד  

ים ומשובים אישיים. כל אחד מתקדם לפי  ומשימה להכנה למייל שלהם. המפגשים מוקדשים לתרגול המשתתפ

 הקצב האישי, אך בהתאם למסגרת לימוד נתונה.  

ומכין   1למייל שלו חומר תיאורטי של מודול   מקבלפעם הראשונה למפגש שלישי, בלמשל, משתתף א', שהגיע 

  ב'ף . במפגש הוא מציג את מה שהכין ומקבל משוב מהמשתתפים והמנחה. באותו מפגש, משתת1משימה מס' 

 דרגת הקושי של המשימה עולה בכל מודול.ומקבל משוב בהתאם.  3, מציג את המשימה מס' ת שלישיה שהגיע פעם 

 תכני לימוד אפשריים: מבט מהיר 

 ומשיגה תוצאות   מעניינת תכנון והכנת פרזנטציה •

 מבנה מצגת אפקטיבית  •

 פיתוח סגנון אישי ייחודי •

 מודעות לשפת הגוף   •

 PPTאר פוינט הכנה ועיצוב שקפים בפאו •

 כיצד לדבר באופן מעניין ומשכנע  : טכניקות רטוריות •

 מן הקהלשאלות ה לענות נכון על שו"תים: איך  •

 איך להתמודד עם משתתפים קשים   •
 

 מפגשים  6- ל   תכני לימוד אפשריים 

 
 :  1מודול 

 ארגן את דבריך 

 

 רושם ראשון: כיצד לפתוח ולסגור פרזנטציה •

 להבין ולזכור אותה איך לבנות פרזנטציה שקל  •

 איך יוצרים אמינות, מומחיות ומוניטין בעיניי הקהל  •
 

mailto:taniabrosh@gmail.com
https://www.speaktoinfluence.co.il/


 מלמדת אתכם ללמד ולנהל אנשים   –טניה ברוש  

 

taniabrosh@gmail.com          *          speaktoinfluence.co.il          *          050-597-6343 

 :  2מודול 
 מה הפואנטה? 

 

 

 סוגי המסרים בפרזנטציות  4מהם  •

 איך להעביר מסר בצורה ברורה •

 כיצד תגבירו את רמת הביטחון שלכם  •
 

 
 :  3מודול 

 שימו לב לשפה 
 

 

 (Storytelling) איך מספרים סיפור •

 רטוריים ואיך משתמשים בהם: מטפורות, טריאדות, אנלוגיות וכו' אמצעים  •

 כיצד נותנים למילים כוח  •
 

 :  4מודול 
 שפת הגוף והקול 

 

 

 מה לעשות עם הידיים, קשר עין, עמידה •

 איפה לעמוד ואיך לנוע  •

 איך לביים סיפור •
 

 :  5מודול 
 לדבר עם השקפים 

 

 

 כיצד לעצב שקפים שמשפיעים על הקהל •

 שחייבים לדעת על מצגת: תמונות ופונטים דברים  •

 כיצד לדבר עם השקפים וכיצד לא לדבר   •
 

 :  6מודול 
על   לענות  - קשר עם הקהל

 חיבור ליצור  שאלותיהם ו

 

 כיצד לגרום לאנשים להקשיב באופן אקטיבי •

 איך לענות על שאלות בלי לאבד שליטה  •

 איך להתמודד עם הפרעות   •
 

 

 מפגשים    10- ל   תכני לימוד אפשריים 

 : 1מפגש  
 כניסה לנושא 

 

 מבוא לנושא •

 סודות ההצלחה של כל פרזנטציה 3 •

  טעימה ראשונה: תרגול  •
 

 :  2מפגש  
 רושם ומוניטין

 

 הרושם הראשון: כיצד לפתוח ולסגור פרזנטציה •

 הצגה עצמית חזקה •

 איך יוצרים אמינות, מומחיות ומוניטין בעיניי הקהל  •
 

 
 :  3מפגש  

 ארגן את דבריך 

 

 איך לבנות פרזנטציה שקל להבין ולזכור אותה  •

 סוגים של מבנה הפרזנטציות  •

 איך מכינים פרזנטציה  •
 

 :  4מפגש  
 מה הפואנטה? 

 

 

 סוגי מסרים בפרזנטציות  4 •

 איך להעביר מסר בצורה ברורה •

 רמת הביטחון שלכם כיצד תגבירו את  •
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 :  5מפגש  
 סיפור 

 

 

 טכניקות שכנוע  •

 (Storytelling)  איך מספרים סיפור •

 איך לביים סיפור   •
 

 :  6מפגש  
 שימו לב לשפה 

 

 

 אמצעים רטוריים: מטפורות, טריאדות, אנלוגיות וכו' •

 כיצד נותנים למילים כוח  •

 כיצד לתת הרצאה אינפורמטיבית  •
 

 :  7מפגש  
 שפת הגוף והקול 

 

 

 מה לעשות עם הידיים, קשר עין, עמידה •

 איפה לעמוד ואיך לנוע  •

 שימוש בקול: קצב, מהירות, גובה •
 

 :  8מפגש  
 עיצוב מצגות 

 

 

 כיצד לעצב שקפים שמשפיעים על הקהל •

 דברים שחייבים לדעת על מצגת: תמונות ופונטים  •
 

 
 :  9מפגש  

 לדבר עם שקפים 
 

 

 כיצד לדבר עם שקפים   •

 כיצד לא לדבר עם שקפים   •
 

 :  10מפגש  
ענו על     -קשר עם הקהל

 שאלותיהם וצרו  חיבור 

 

 איך לענות על שאלות בלי לאבד שליטה  •

 איך להתמודד עם הפרעות   •

 סיכום הקורס •
 

 

 על המנחה:

היא מנחת קבוצות ויועצת ארגונית. בוגרת אוניברסיטת עברית בירושלים ואוניברסיטת אוקספורד   טניה ברוש 

שנות ניסיון. סגנון הנחייתה פרקטי ומבוסס על גישה מכוונת תוצאות ולימוד מיומנויות. היא  20-כבאנגליה. מרצה עם  

 עובדת עם חברות עסקיות וארגונים ציבוריים בארץ ובעולם. 

בג'וינט אירופה ובהמשך כיועצת ארגונית בחברת ייעוץ   קהילתית כנית למנהיגות ומחנכת בכירה בתבעבר עבדה כ

פיתחה והנחתה תוכניות לפיתוח למיומנויות ניהול,   עובדת כמנחה עצמאית. היא שנים אחרונות 10ארגוני בתל אביב. 

וניליבר ועוד ולארגונים ציבוריים כמו , יאלביט, פיליפס כמו עסקיותתקשורת, השפעה ודיבור מול קהל עבור חברות 

  .'וכו םג'וינט, משרד החינוך, מסע, מרכזים רפואיי

 בעברית, רוסית ואנגלית.  מרצה .  1991טניה נולדה בסנט פטרסבורג, רוסיה. גרה בישראל מאז 
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