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 לדבר מול קהל
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 דיבור מול קהלהבאים לבית הספר לברוכים 
 

תמיד הופתעתי  5111בפברואר  קהל מאז התחלתי ללמד דיבור מול
איננה חלק  –לקום ולהציג את העמדה שלך  –מחדש כמה היכולת הזו 

מארגז הכלים שאנחנו כישראלים מקבלים.  בתי הספר שלנו, 
האוניברסיטאות ומקומות העבודה מצפים מאיתנו לדבר היטב, אבל 
אף אחד מהם לא מלמד אותנו איך לעשות זאת.  וזה לא רק אנחנו, גם 

מרצים משעממים באוניברסיטאות, בוסים שלא מצליחים  –הם 
כולם סובלים מכך שרטוריקה  –להעביר מסר, פוליטיקאים עילגים 

 פשוט לא נלמדת בישראל.

את בית הספר לדיבור מול קהל.  המטרה שלנו  5111-לכן הקמתי ב
לאפשר לכל אחד, וכמובן שגם לכל אחת, להיות מסוגל לעמוד ולדבר 

 0,211מחזורים ויותר מ 051באופן שוטף ומעניין.  אחרי בביטחון ו
 בוגרים, אנחנו יודעים שזה בהחלט אפשרי.  

עוד דבר שאנחנו יודעים זה שהיעילות של הקורסים היא הרבה יותר 
.  גבוהה ממה שאנשים מצפים לפני שהם נרשמים, אבל גם שהתהליך יותר קשה ממה שהם חושבים

הקורס שלנו עובד גם עבור  –עם סקפטיות עמוקה, וזה בסדר  רבים מגיעים לשיעור הראשון
סקפטיים.  הם לא צריכים 'להאמין בעצמם' או להאמין בי כדי להצליח, רק לעשות את כל 

 התרגילים לפי הסדר.  

דרך.  -הדרך פחות ארוכה ממה שחושבים, אין בה קיצוריהכלים שלנו עושים את מצד שני, למרות ש
מקפידים על מקצוענות בכל שיעור, כך אנחנו  בביה"ס הקלות.  אני ושאר המרציםאין הנחות, ואין 

כל רמה של פחד להוריד דרסטית יצליח לדבר מול כל קהל ויכולים להתחייב שכל מי שנרשם לקורס 
 קהל.

 

 שווה את הכל. תחושת ההישגזו לא דרך קלה, אבל הנוף מרתק, וכשמגיעים לפיסגה 

 תצטרפו למסע?

 

 

 יריבגיא    

  5102חורף    
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 תוכן העניינים
 

 4 _____________________________________________________ הספר בית אודות

 2 ______________________________________________________ הספר בית סגל

 6 ______________________________________ למתחילים קורסים

 1 _________________________________________ למתחילים קהל בפני דיבור קורס

 8 __________________________________________ קהל בפני לדיבור פרימיום קורס

 9 __________________________ שלזינגר יעל ר"ד הפסיכולוגית בשיתוף קהל פחד סדנת

 01 ____________________________________ וטיפול אימון, ייעוץ  – אישיים מפגשים

 00 ____________________________________ למתקדמים קורסים

 05 __________________________________________ באנגלית קהל מול דיבור קורס

 03 ____________________________________ קהל מול מדיבור ליהנות: המשך קורס

 04 ____________________________________________________ העשרה סדנאות

 01 ______________________________________________________ בוגרים פורום

 01 _______________________________ וארגונים למוסדות קורסים

 51 _______________________________________ ומינהלה יםתנא

 50 ________________________________________ וביטולים חיסורים, איחורים נהלי

 55 __________________________________________________ הגעה והוראות מפה

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ©כל הזכויות שמורות 

וכן אין לעשות בו שימוש מסחרי לרבות כעזר  ,אין להעתיק או להפיץ מסמך זה במלואו או בחלקו
 .הוראה או כחומר לימוד ללא אישור בכתב מגיא יריב
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 אודות בית הספר 
 

ול קהל הוא הגוף המוביל בישראל בהכשרת דוברים ובהתגברות בית הספר לדיבור מ 5111מאז שנת 
ביה"ס אלפי תלמידים שלמדו במאות מחזורים של ן כותלי אלו עברו ביעל פחד קהל.  בשנים 

למתחילים ולמתקדמים, בעברית ובאנגלית, לבוגרים ולנוער.  כל אחד  –הקורסים השונים שלנו 
 .כדי שיוכל להפיק מעצמו את המקסימוםמהם קיבל הכשרה מקצועית מותאמת לרמתו ויחס אישי 

 תוכניות הלימודים

מגוון רחב של תוכניות לימודים מסדנאות חד פעמיות ועד תוכניות סמסטריאליות  בית הספר מציע
טכניקות יעילות )במיוחד עבור רבים מתלמידינו המגיעים עם  משלביםולימודי המשך. כל הקורסים 

 , ומשוב אישי הכולל המלצות מפורטות לשיפור.ומגווןפחד קהל חריף(, תירגול אינטנסיבי 

 קורסים 

יע מגוון קורסים למתחילים ולמתקדמים, כולל קורסים להתמודדות עם פחד קהל, בית הספר מצ
קורסים לשיפור כושר הנאום והשכנוע, קורסים בהעברת מצגות, קורסים לאנשי הוראה 

 להתמודדות עם בעיות משמעת, קורסים באנגלית וקורסים לבני נוער.

 סדנאות ואימון אישי 

המותאם לצרכי כל תלמיד.  בין הסדנאות שבית הספר בית הספר מציע סדנאות ואימון אישי 
מציע יש סדנאות לדיבור בתקשורת, אמנות המכירה והתגברות על פחד קהל. כמו כן ניתן להזמין 

 סדנאות מרוכזות לאירגונים ומוסדות.

  ספרים ומאמרים 

באתר בית הספר מתפרסמים כל העת מאמרים המצטרפים למאות המאמרים שכבר התפרסמו 
פרסומי בית הספר נחלקים למאמרים בנושאי דיבור מול קהל )לוגיקה, פסיכולוגיה של פחד  בו. 

קהל, סגנון והופעה(, ניתוח של נאומי מופת היסטוריים, וניירות עמדה בנושאים אקטואליים 
כמו כן בית הספר מציע למכירה ספרי הדרכה בתחומי הנאום, השכנוע  עבור תחרויות דיבייט. 

 והמכירות.

 

 קמפוסה

עבר ביה"ס למשכנו הנוכחי במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן.  מיקום זה נבחר  5100בשנת 
מ' מנתיבי איילון וממחלף  311בזכות נגישות לתלמידינו המגיעים מכל רחבי הארץ.  ביה"ס נמצא 

ההלכה, ובמרחק הליכה מתחנת הרכבת וממסוף האוטובסים המרכזי בארלוזורוב.  בביה"ס שתי 
קולי הנחוץ להעברת מצגות, הקלטה -ת לימוד מצויידות, ספריה מקצועית וכל הציוד האורכיתו

 קונפרנסינג.-וניתוח של שיעורים בוידאו וקיום שיחות ועידה ומצגות טלה
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 בית הספר סגל
 

צוות בית הספר כולל מומחים במגוון תחומים מפסיכולוגיה ודיבייט ועד חינוך ופיתוח קול.  מה 
לכולם הוא מחוייבות להצלחה של התלמיד תוך הקפדה על רמה מקצועית והתעדכנות שמשותף 

 מתמדת בתחומם.

  

 מנכ"ל ומייסד -גיא יריב 

לכלכלה לשעבר מרצה לרטוריקה בבית הספר למשפטים במכללת נתניה ובחוג 
י כן אביב. לפנ-במכללה למינהל, ומנחה מועדון הדיבייט של אוניברסיטת תל ומדה"ת
, ולמד במגוון מקומותלימד את אמנות המכירה , אפ-נכ"ל שיווק בסטארטהיה סמ
 וכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה.תכלכלה ב

 פעמיים גיא זכה באליפות ישראל ברטוריקה ובתואר הדובר המצטיין בארץ,  דורג
 וכיהן כשופט הראשי באליפות אירופה. , ראשון באליפות אירופה

 

 מרכזת קורסים -מרים )מימי( בלום 

המשתתפים הספר. אחראית לרישום ולמעקב אחר מנהלת קשרי תלמידים בבית 
 בקורסים ובסדנאות ועל הקשר עם הבוגרים.

כתלמידים בקורסים שלנו, מימי כנראה תהיה האדם שקובע יותר מכל עד כמה תיהנו 
ולהבין  מהקורס ותפיקו ממנו את המירב, ולכן מזל שיש לה יכולת יחידה במינה לקרוא

 אנשים, וסבלנות להקשיב לכל אחד.

 

 פסיכולוגית קלינית -ד"ר יעל שלזינגר 

פסיכולוגית קלינית, פסיכולוגית ראשית במכון קרני, מטפלת במרפאות ובשירות 
 הפסיכולוגי. מנהלת קליניקה פרטית עתירת מוניטין.

ה על בסיס במסגרת בית הספר יעל אחראית על הסדנאות לחרדת קהל שאותן היא פיתח
 הניסיון שלה כתלמידה בקורסים שלנו.  בנוסף יעל מרצה בקורס לחרדה חברתית.

   

 להוראהמרצה  -אליעזר יריב פרופ' ד

פסיכולוג חינוכי בכיר. מרצה להוראה במכללה לחינוך. החוקר האקדמי היחיד בישראל 
ספרים ועשרות  4פירסם . ניהול אקלים כיתה וטיפול בבעיות משמעתהמתמחה בתחום 
 מאמרים בתחום.

 .למוריםבמסגרת בית הספר אליעזר מרצה בקורס לעמידה מול כיתה, ומאמן בסדנאות 

    

 מרצה לדיבייט ומנהל פיתוח עסקי  -עו"ד יעקב שברגולד 

האחראי על הפיתוח העסקי מול מוסדות, חברות יעקב הוא דיבייטור עתיר הישגים 
ואלוף אירופה ברטוריקה, וכן יו"ר מועדון הדיבייט  אלוף ישראלהיה . הוא וארגונים

 אילן.-במרכז הבינתחומי הרצליה ומנחה מועדון הדיבייט באוניברסיטת בר

תואר בינתחומי הרצליה, וההמרכז מ LLB-ובדיפלומטיה וממשל  ליעקב תואר ראשון
 וואשינגטון בארה"ב.ניברסיטת שני מאו

  

 מורה לפיתוח קול -ורד פורבס 

רבס מתמחה בשיפור הנוכחות, ההגיה, עוצמת הקול לדוברים ונואמים. ורד רד פוו
סיימה את התואר שלה בקונסרבטוריון המלכותי בבריסל, השתלמה בקונסרבטוריון 
המלכותי בהאג, וזכתה במלגות לסדנאות בינלאומיות שונות. כמו כן עברה הכשרה 

 נרחבת בטיפול בפיתוח קול ובהתגברות על פחד קהל.
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 ם למתחיליםיסקור
 

 ?ללמוד דיבור מול קהלאפשר באמת 

רבים חושבים על דיבור בפני קהל ככלי שנולדים איתו: "או 
שיש לך את זה או שלא", הם אומרים. זה קשקוש. נכון שלא כל 
אחד יכול להיות אובמה, אבל כל אחד )וכמובן שגם כל אחת( 
יכול לשפר ללא הכר את כושר הדיבור שלו בעזרת הדרכה 

 מקצועית.

ארוך מחייב שלושה מרכיבים: תיאוריה, -פתרון מקיף לטווח
תירגול, ומשוב. אני מקפיד בפתיחת כל שיעור ללמד פרק 

למשל איך לפתוח  –מעשיים  םתיאורטי ברטוריקה ולהקנות כלי
 נאום, או איך להתמודד עם הפרעות מהקהל.

 עיקר השיעור מוקדש לתרגול מעשי. כל אחד מקבל נושא לנאום
כולם, בלי  –)בעד ונגד עונש מוות, למשל( ואז מתרגלים 

התחמקויות. לאחר מכן מקבל כל אחד משוב אישי והמלצות 
 מעשיות לשיפור.

 

 וההוכחה היא הבוגרים שלנו!כן. 

בזכות המחקרים שאנחנו עורכים,   איך אנחנו יכולים להתחייב להוריד דרסטית את הפחד קהל?
, השילוב של תירגול ללא פשרות עם משוב אישי תומך, והכי חשוב: הטכניקות הייחודיות שפיתחנו

 בזכות הבנה מעמיקה ביותר של מהו פחד קהל, איך הוא נוצר ואיךלהתגבר עליו.  

מחזורים של הקורסים השונים  051-בוגרים שלמדו ב 0,211-יותר מ  -ההוכחה היא הבוגרים שלנו 
ולפתוח לעצמם אפיקים חדשים להתבטאות מול  שלנו, והצליחו לשדרג את הבטחון והמקצועיות

 קהל.

 למי מיועד משך שם הקורס

 מי שרוצה לדבר מול קהל טוב יותר, במיוחד לסובלים מפחד קהל. מפגשים 1 רגילקורס 

 4מפגשים+  8 קורס פרימיום
 סדנאות

מי שרוצה יותר דחיפה ויחס אישי, וצריך יותר תירגול מעשי.  
 להגיע לרמה גבוהה יותר.מתאים גם למי שצריך 

סדנת חרדה 
 חברתית

 תלמידי הקורס שרוצים תגבור בטיפול בחרדת קהל. מפגש אחד
 בוגרים שרוצים ריענון וחיזוק בתחום הביטחון העצמי.

 רוצים להתנסות מול קהל 'אמיתי'מטופלים אצל פסיכולוג ש
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 קורס דיבור בפני קהל למתחילים
 

  שניימי  -קורס בוקר    שלישיימי  -  ערבקורס 

 :9:31-05:31שעות:      08:31-50:31 שעות 

 במרץ 01     במרץ 3 פתיחה 

  :ש"ח( 01,111)לארגון:  ש"ח 3,211  שח( 50,111)לארגון: ש"ח   3,911 שכ"ל 

 

 מבנה הקורס

 נלמדת כל אחד, וכל מפגש כולל פתיחה 'הרצאתית' שבה  שלוש שעותמפגשים בני  1הקורס מקיף 
 טכניקה חדשה או כלי רטורי )איך לפתוח נאום, איך להתמודד עם הפרעות מהקהל וכד'(. 

 –המשתתפים מתרגלים את הטכניקה החדשה ואת כל הטכניקות שלמדנו מתחילת הקורס  בשלב השני
בו לומדים להתמודד עם שאלות מהקהל המשתתפים ייתקלו בהפרעות  3לדוגמה, החל מתחילת שיעור 

 בכל תרגיל. 

לבסוף כל משתתף מקבל משוב מפורט המציג את נקודות החוזק והחולשה וכן המלצות מדוייקות 
המשתתפים , ככל שהקורס מתקדם. נותן את כל המשובים האישיים המדריך לשיפור. בתחילת הקורס 

לומדים לתת יותר ויותר את המשוב בעצמם. הסיבה היא שהדרך הכי טובה ללמוד משהו היא ללמד 
  שלמתוח ביקורת בונה היא אתגר רטורי ממדרגה ראשונה. אותו, ו

הקורס בנוי במתכונת של 'סרגל מאמצים', כך שמתחילים מהבסיס, וכל שיעור רמת הדרישות הולכת 
, החל מאמצע הקורס צריך םהנאומים נעשים ארוכים יותר, בכל תרגיל משתתפים יותר דוברי -ועולה

לעבוד בשיתוף עם אחרים, לקראת סוף הקורס גם מתרגלים להתמודד עם שאלות והפרעות, יש צורך 
 דיבור מול קהל בדרגות עוינות שונות. 

 

 תוכן השיעור נושא 

 בטחון עצמי 0
  ויסודות

 איך לעמוד מול קהל, איך לא לחשוש מהקהל : היכרות
 איך לארגן את המחשבות והמילים, במיוחד תחת לחץ     תוכן: 

 דקה 0של מאולתר  םנאוהצגה עצמית,    תרגול: 

 שפת גוף 5
 ופיתוח טיעונים

 איך להסביר דברים כדי שהקהל יבין ויישתכנע –תוכן:  פיתוח טיעונים 
 )קשר עין, פנים, ידיים, עמידה, מיקום( מעגלים 2-שפת גוף ב  סגנון: 
 דקות 5נאומים של   תרגול:

 התמודדות עם  3
 שאלות והפרעות

 כיצד לענות היטב לשאלות מהקהל    תוכן:
 איך להקרין נינוחות ושליטה  סגנון: 
 העברת הדרכה תוך מענה לשאלות  תרגול:

 איך להתמודד עם קהל עויין, להתווכח ולנצח.   תוכן: ויכוחים ומשוב 4
 איך לנתח נאומים ומצגות ולתת משוב לעצמי ולאחרים            

 משוב לנאום מול כל הכיתהמתן , מול קהל ויכוח  תרגול:

 הצגה עצמית 2
 )ותרגול וידיאו(

 איך להשתמש בוידאו כדי לשפר הופעה    :סגנון
 לשפר שימוש בקול ובאינטונציה בעזרת הקלטה             

 והעברת מצגת מצולמת בוידאותירגול: הצגה עצמית 

מצגות  1
powerpoint 

 איך לתכנן ולהעביר מצגת   תוכן:
 איך להציג ולהשתמש במצגת ובעזרים מול קהל  סגנון:

 שקפים 05העברה של מצגת בת   תרגול:

 איך לשפר 1
 הופעה בלעדינו

 איך להמשיך ולהשתפר מול קהל לאחר הקורס   תוכן:
 סימולציית ישיבה בה כל משתתף מציג תוכנית עבודה להמשך  :תרגול

 תירגול ושיפור כושר הנאום שלו לאחר סיום הקורס.            
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  דיבור בפני קהלל פרימיום קורס
 

 ימי רביעי בערב     ימי שישי בבוקר 

 :08:11-55:11שעות:     03:11 -9:31  שעות 

 :בפברואר 52פתיחה:      בינואר, 01 פתיחה 

  :ש"ח( 31,111 לארגון:)  ש"ח 4,991 שכ"ל:   ש"ח( 31,111 לארגון:)  ש"ח 4,991 שכ"ל 

              

  ההבדלים בין הקורס הרגיל לקורס פרימיום

 יותר שיעורים 

 4מתוכם במסגרת הקורס השגרתי, ועוד  8בקורס הרגיל( כאשר  1שיעורים )לעומת  05בקורס הפרימיום 
סדנאות העשרה במסגרת הקורס המתקדם אותן אפשר לקחת בכל שלב בשנה שלאחר הקורס.  המטרה 

 היא לעשות את התהליך יסודי יותר, ולגרום להשפעה להיות ממושכת יותר. 

 תר תרגולשיעורים ארוכים עם יו 

 3שעות לעומת  3.2 -ר כדי לאפשר שיעורים ארוכים יותבבבוקר  יקורס הפרימיום מתקיים בימי שיש
מתחייבים שכל  לכן בקורס פרימיום אנו. ותר הזדמנויות לתרגולשעות בקורס הרגיל וכן כדי לאפשר י

 ל.הרגי לעומת פעם אחת בקורס לפחות פעמיים משתתף יתרגל בכל שיעור

  אישי צמודליווי 

הוא צריך תמיכה.  תחומים בהםותמיכה ב אחר התקדמותוכל משתתף בקורס הפרימיום נמצא במעקב 
 .לקראת נאומים או מצגות בעבודהועזרה  ,השיעוריםהליווי כולל שיחות מעקב ומוטיבציה בין 

  מפגשי המשך לשמירה על התוצאות -פולו אפ 

באים הקורסים עם ה ללא תשלום, בארבעה שיעורים נוספים, משתתפי קורס הפרימיום יוכלו להשתתף
 ר.הקורס כדי לשמור על התוצאות ולהמשיך להשתפ לאחר סיום

  מבנה הקורס

 סדנאות המשך שניתן לפרוס עד שנה לאחר הקורס. 4קורס הפרימיום בנוי מקורס רגיל מתוגבר בתוספת 

 תוכן השיעור נושא 

ס
קור

  
רצוף

 

 הצגה עצמית, ואיך לארגן  מילים ומחשבות תחת לחץיסודות,  בטחון עצמי

 איך להסביר דברים כדי שהקהל יבין ויישתכנע –פיתוח טיעונים   טיעוניםו שפת גוף

 תהפרעוולהתמודד עם  כיצד לענות היטב לשאלות מהקהל מהקהלשאלות 

 איך להתמודד עם קהל עויין, איך להתווכח ולנצח קהל עויין

 תוכן: איך להתארגן לקראת נאום: איסוף חומר, תכנון ותירגול *לנאום התכוננות
 תירגול: העברת הדרכה בצוות, השתתפות בפאנל דיונים.

 שימוש במצלמת וידאו לשיפור ההופעה, שפת הגוף והאינטונציה וידאו לשיפור ההופעה

 איך לתכנן ולהעביר מצגת powerpointמצגות 

 סימולציית ישיבה בה כל משתתף מציג תוכנית עבודה להמשך השתתפות בישיבות

   

 פירוט סדנה 

שך
מ

ה
ת   

סדנו
 

 איך להציג את עצמנו באופן מרשים בלי להשוויץ או להיות נבוכים **שיווק עצמי 

 איך לגרום לאנשים להבין מה שאנחנו אומרים, להפנים ולזכור ** להדריך נכון

 בסיטואציה לא פורמלית, לספר לחברים,לבוס או ללקוח איך לדבר **סיפורים לחבר'ה 

 להוציא מעצמך את המיטב מול קהל בהתמודדות מלחיצה מועדון דיבייט )ויכוח(

  תוספת לסדר השיעורים הרגיל. -  *
 סדנאות העשרה, ניתן ללמוד כהמשך לסדר הרגיל או לפרוס למשך שנה אחרי תחילת הקורס. - **
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 בשיתוף הפסיכולוגית ד"ר יעל שלזינגרסדנת פחד קהל  

 

   :ד"ר יעל שלזינגר מדריכה 

 :במרץ 01בפברואר,  9בינואר,   51 מועדים 

 :08:31-50:31  שעות  

  :ש"ח( 5,211)לארגון:  ש"ח   421  שכ"ל 
 

סדנה ראשונה מסוגה המשלבת טכניקות התגברות על פחד קהל מתחום 

(. במהלך הסדנה נלמד CBTהפסיכולוגיה הקוגניטיבית התנהגותית )
להרגיש יותר בנוח עם דיבור מול קהל בעזרת תמיכה מהקהל )כלומר, 
משאר המשתתפים(, בעזרת התגברות על הימנעות, ובמיוחד בעזרת 

העצמית השלילית שמאפיינת -טכניקות קוגניטיביות לצמצום הביקורת
 אנשים הסובלים מפחד קהל. 

 

 איך להפחית את הביקורת העצמית

הדברים שמאפיינים את אלו הסובלים מחרדות הוא המחשבות  אחד
השליליות הקשורות לארוע אשר נתפס כמאיים. המחשבות הללו הופכות 
עם השנים לדפוס חשיבה או דיאלוג פנימי קבוע ונעשות מחשבות 
אוטומטיות שהאדם החרד כמעט שאינו מודע להן. בסדנא זו נלמד על סוגים של חשיבה מגבילה 

ת את החרדה(, נתרגל אחד מול השני העלאה של אותן מחשבות אוטומטיות לרמה יותר )שמעורר
 מודעת )שתאפשר לנו שליטה יותר טובה עליהן(, ונחליף אותן בדיאלוג עצמי חיובי יותר. 

 

 מה בתוכנית

המפגש כולל כמה סבבים של תירגול שבהם המשתתפים ישתפו את חוויותיהם מול קהל ואת דרכי 
 שלהם, כאשר התירגול נעשה מול הקבוצה וכך הופך לממשי ומלחיץ יותר. ההתמודדות 

  

 קהל היעד

 לקורס עצמובמה והזדמנויות תירגול מעבר -פחדבטיפול בתיגבור  תלמידים שרוצים.  

 שרוצים ריענון לכלים שרכשו, או שרוצים ללמוד לטפל בביקורת עצמית. בוגרים  

  אנשים שנמצאים בטיפוליCBT  .לחרדה אצל פסיכולוגים ורוצים התנסות עם קהל אמיתי 

 תחליף לקורס דיבור מול קהל אינההסדנה 
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 ייעוץ, אימון וטיפול  –מפגשים אישיים 
 

לצד הקורסים והסדנאות, בית הספר לדיבור מול קהל מציע גם מפגשי אימון, טיפול וייעוץ 
 שמשלימים או משדרגים את הכלים שתלמידינו מקבלים.

המפגשים האישיים מוסיפים התמקדות מלאה בצרכים וביעדים של כל משתתף ומתן כלים שאי 
אפשר לתת בקבוצה גדולה.  כמו כן, המפגשים האישיים מאפשרים דיסקרטיות לצד גמישות רבה 

 יותר בזמנים לעומת הקורסים הקבוצתיים.

 

 גיא יריב

 ואירגונים. מנכ"ל בית הספר מרצה מבוקש ויועץ למספר רב של בכירים

 אימון בדיבור מול קהל 

 הכנה לאירועים מיוחדים: נאומים ומצגות שמחייבים הכנה מיוחדת 

  אימון לאנשי מכירות ולקראת ראיונות -אומנות המכירה והשכנוע 

 

 ד"ר יעל שלזינגר

 פסיכולוגית קלינות ומומחית לפחד קהל וחרדות חברתיות אחרות

 לסובלים מפחד קהל חריג מפגשי הכנה לקראת הקורסים בבית הספר 

 ( טיפול פסיכולוגי בטכניקות התנהגותיות, דינמיות, וקוגניטיביות התנהגותיותCBT) 

 

 עו"ד יעקב שברגולד

יורק, אלוף ישראל ואירופה ברטוריקה, מדריך -ליטיגטור בעל רישיון עריכת דין בישראל ובניו
 דיבייט במרכז הבינתחומי ואוניברסיטת בר אילן.

  קהל באנגלית ומול קהל אמריקאידיבור מול 

 הכנה להופעה בבית משפט עבור עדים, תובעים ונתבעים 

 

 ורד פורבס

 מורה לפיתוח קול והופעה בימתית עם התמחות בטיפול בסימפטומים של פחד קהל.

 שיעורי פיתוח קול להעברת מצגות, נאומים וישיבות 

 תיקון בעיות בדיבור, במיוחד כאלו הנובעים מפחד קהל 

 ור היציבה, ההופעה והנוכחות הבימתיתשיפ 
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 קורסים למתקדמים
 

בוגרי הקורסים הרגילים יכולים להמשיך לקורסי המשך המציעים מגוון תחומי ידע וטכניקות 
 מעשיות בתחום הדיבור מול קהל.

 לשדרג את כושר הנאום והשכנוע

מה שיפה בדיבור מול קהל, זה שתמיד יש לאן להשתפר.  אני בטוח שגם נואמים דגולים, למשל 
כמה הפוליטיקה היתה קלה יותר אלמלא אותם אנשים באופוזיציה שלא  יספרואובמה או נתניהו, 

 השתכנעו...  אין ספק, גם הנואמים הכי טובים יודעים כמה רחוק הם עוד יכולים להגיע.  

להרוויח מעוד ועוד שיפור?  בטח, כי זה מאפשר לך להשפיע על יותר אנשים יותר מהר, האם יש מה 
 ובפחות מאמץ והתעייפות.  

מה לומדים בקורסים?  שיווק עצמי, לדוגמה הוא אוסף כלים שעוזר  לכם לעשות רושם טוב יותר 
 ולהבטיח שהבוסים, הקולגות והלקוחות יידעו להעריך את הכישורים וההישגים.  

הסדנאות המתקדמות נותנות כיוונים חדשים ומעניינים, והן גם הרבה יותר מהנות מאשר הסדנאות 
 של הקורסים הבסיסיים.  

 

 מפגשי תירגול וריענון לבוגרים

דיבור מול קהל הוא מיומנות.  וכמו כל מיומנות צריך לתרגל אותה על בסיס קבוע כדי שהיא 
 כדי שהיא תשתדרג הלאה.תישמר, וצריך לתרגל אותה ולקבל משוב 

אפשר לשמר יכולות אלו בעזרת תירגול בעבודה ובחיים ה'רגילים', אבל ישנם אנשים שהשיגרה 
 שלהם לא כוללת דיבור מול קהל ובשבילם אנחנו מציעים  מפגשים וסדנאות לתירגול וריענון.

 למי מיועד משך שם הקורס

שצריכים להופיע מול קהל באנגלית. או דוברי אנגלית טובה  מפגשים 1 קורס באנגלית
 דוברי אנגלית שפת אם הסובלים מפחד קהל.

בוגרי הקורס הרגיל או הפרימיום שרוצים ללמוד טכניקות  סדנאות 2 קורס המשך
 חדשות.  אנשים שפחדו ורוצים להתחיל להנות מלהופיע.

סדנאות 
 העשרה

מרכיב אחד אנשים הרוצים לרכוש טכניקה אחת או לשפר  מפגש אחד
 בכושר הדיבור שלהם: שיווק עצמי, הדרכה, הובלה ועוד.

 בוגרי קורסים שרוצים להמשיך לתרגל ולהתנסות מול קהל. בחודש 0 פורום בוגרים
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 קורס דיבור מול קהל באנגלית
 

   ימי שני -קורס ערב 

 :08:11-55:11  שעות  

 :בפברואר 5 פתיחה 

  :ש"ח( 08,111)לארגון: ₪   3,511 שכ"ל 

 

 מבנה הקורס

לא שפת אם(   - )כלומר טובהקורס דיבור בפני קהל באנגלית מיועד לישראלים בעלי אנגלית 
שצריכים להופיע מול קהל באנגלית.  הקורס משלב הכשרה באמנות הנאום יחד עם בניית שטף 

 בשפה האנגלית. ובטחון עצמי 

ול מול קהל תחת הנחיה צמודה. הקורס מבוסס על הטמעת האנגלית דרך כמות גדולה של תירג
 שעות למפגש( בהם מושגת היטמעות מלאה באנגלית. 4התרגול מתאפשר בזכות שיעורים ארוכים )

דיונים בוועדות, עבודת  –התרגול מבוסס על דיבור מול קהל במגוון סימולציות מעולם העסקים 
י של טכניקות שכנוע צוות, מצגות, משא ומתן, דיבייט ועוד.  כל תרגיל כולל הסבר תיאורט

והנימוסים המקובלים בחו"ל בתחום זה. לאחר מכן כל המשתתפים מתרגלים מול קהל )בלי 
תירוצים ובלי התחמקויות(, ולאחר כל תרגיל כל משתתף מקבל משוב אישי מפורט עם המלצות 

 לשיפור לפעם הבאה.

 

 שיטת התירגול תוכן השיעור מפגש

 פורמלית באנגלית-עצמית פורמלית ולא הצגה היכרות והתרגלות לאנגלית 0

 נאומים קצרים ומאולתרים )דקה( חזרה:יסודות הדיבור מול קהל 

 דקות( 5נאומים בעד ונגד ) סגנון ושפת גוף בחו"ל 5

 דקות( 3נאומים קצרים ומאולתרים ) מתקדם  –דיבור מול קהל 

 דקות( 4נאומים בעד ונגד )  איך להתכונן לנאום 3

 ללא איך להכין מצגת 

 דקות( 2נאומים בעד ונגד בזוגות ) –דיבייט  איך להתכונן לנאומים בצוות 4

 דקותPowerpoint (2 )מצגות  העברת מצגת

 דקות( 1דיבייט זוגות ) התמודדות עם שאלות והפרעת 2

 דקות( 1נאומי ועידה ) משא ומתן פורמלי

 דקותPowerpoint   (1 )מצגות  מתקדם –העברת מצגות  1

 דיון משולב תרגיל מסכם

 כז.למה מרושיעורים עקב נסיעות לחו"ל, יתקיים מפגש הש וחסירשי םתלמידיל*שיעור השלמה: 
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 דיבור מול קהלהמשך: ליהנות מקורס 
 

   שלישי -קורס ערב   

 :08:31-50:31 שעות  

  :ש"ח( 04,111)מחיר לארגון:   ש"ח לקורס המלא  0,911 שכ"ל 
 ש"ח( 5,211)מחיר לארגון:       ש"ח לסדנה בודדת 211               

 :במרץ 02בינואר,  00 פתיחה 

 

  תיאור הקורס

אם הקורס הבסיסי מיועד לגרום לאנשים לפחד פחות מדיבור מול קהל, הקורס המתקדם מציב רף 
 ליהנות מעמידה מול קהל.  -גבוה יותר 

ו את השיעור וירגישו שנהנו לדבר מול מא סתם שהמשתתפים יסיהמטרה היא ל : ולא סתם ליהנות
קהל, אלא שהם יגיעו לשיעור וידעו מראש שהם הולכים ליהנות לדבר מול קהל.  למעשה, המטרה 
 כאן היא לייצר ממש הרגל חדש )'התניה', קוראים לזה הפסיכולוגים( שדיבור מול קהל הוא דבר

 ליהנות ולא רק לפחד ממנו.  שאפשר

ו בקורס הבסיסי, מתחילים כל מפגש בללמוד טכניקה חדשה בצורה מובנית ומעשית.  לאחר מכן כמ
מגיע התרגול, שבו כל משתתף מתאמן מול כל הקבוצה פעמיים בכל שיעור, ובסוף שלב המשוב, שבו 
כל משתתף מקבל הערכה מפורטת על אופן הביצוע והמלצות לשיפור. ההבדל הוא שיחד עם שמירה 

 ענות, ניתן הפעם יותר דגש על תירגול ועל הנאה.על מקצו

 

 תוכן השיעור נושא שיעור

 מכינה 0
 ורענון

סדנת פחד קהל בשיתוף הפסיכולוגית הקלינית ד"ר יעל שלזינגר למי שהרבה 
 זמן לא תירגל מול קהל, או שחזר לו הפחד קהל )בתשלום נפרד(. 

  עצמי -שיווק  5
 בלי להתבייש

בה נלמד איך להגיד על עצמנו דברים טובים בלי שימושית -סדנה סופר
 .להסמיק, איך לציין את נקודות החוזק שלנו בלי להתפס כמתנשאים ועוד

 עדון ויכוחיםומ 3

 )דיבייט(

  ..I.Q-ו משחק אינטלקטואלי מקפיץ אדרנלין -בסדנה נתרגל דיבייט 

 .על חשיבה מהירהנשים דגש על אילתור, על התמודדות עם שאלות, ו

 סדנת מספרי 4
 סיפורים

בסדנה נלמד איך להחזיק את הקהל ולהכניס אותו לתוך הסיפור, איך לקדם 
את העלילה, איך לבנות אמינות ועומק בדמויות.   כל משתתף יציג סיפור מוכר 

 )שלגיה, כיפה אדומה, וגם מבצע אנטבה(, וחוויה אישית או מקצועית.  

  טיול מודרך 2

 

הפתוח של פארק הירקון/נווה צדק. כל משתתף יקבל סדנה חווייתית באוויר 
 כרטיסיה עם תיאור מקום בפארק עליו יצטרך להדריך את שאר הקבוצה.

סדנת הוראה  1
 והדרכה

יש הבדל גדול בין נאום, לבין הוראה והדרכה: יש צורך לגרום לקהל לכתוב, 
 להשתתף ולשאול שאלות, קצב הדיבור איטי יותר וכד'.

 איך ללמד, לעבוד עם לוח, ואיך לשלב שאלות ותרגילים בשיעור.בסדנה נלמד 
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 העשרהסדנאות 
 

 במרץ 11ינואר,   11              איך להציג את עצמך טוב יותר -שיווק עצמי

סדנה מיוחדת לימי מיתון )ובעצם לכל זמן( שתלמד איך להציג את עצמנו יותר טוב, איך לנצל 
 הזדמנויות למכור את עצמנו, ואיך לעשות הכל בלי להיראות נדחפים. 

הסדנה מיועדת למי שמרגיש שהוא לא מקבל מספיק הערכה, שחמש דקות אחרי שהשיחה נגמרת 
העיסקה, ושמוטרד מכך שהמנהלים שלו או הלקוחות שלו לא נזכר במשפט המחץ שהיה סוגר את 

 זוכרים את הערך שהוא נתן להם.

הסדנה מבוססת על כמה סבבי תירגול בהן כל משתתף צריך להחמיא לעצמו כמה פעמים ברצף עד 
 שהוא 'מתרגל' לנוסח ומצליח להגיד אותו באופן אוטומטי.

  סימולציוה(איך להציג את עצמנו  בהיכרות ראשונה( 

 שניות )נאום( 11-איך לספר את הכל על עצמנו בפחות מ 

 יחה היא על משהו אחר לגמרי איך להכניס את המשפט החשוב על עצמנו גם כאשר הש 

 

 במרץ 22, בינואר 11                        סדנת מיומנויות הדרכה והוראה

הל למטרת נאום או שכנוע בכמה עמידה מול קהל לצורך הוראה או הדרכה שונה מעמידה מול ק
היבטים משמועתיים. לדוגמה, קצב הדיבור צריך להיות איטי יותר, האחריות על וידוא הבנה עוברת 

 מהתלמידים למורה, יש עולם שלם של כללים לגבי עבודה עם לוח, וכן הלאה.

ריכים ללמד כתוצאה, מכך גם אנשים שיש להם ניסיון בדיבור מול קהל לעיתים נכשלים כאשר הם צ
ולהדריך. כלומר, ייתכן שהם אמרו את כל מה שהיה צריך להיאמר, אבל התלמידים לא באמת 

 למדו. וכאן נכנסת לידי ביטוי הסדנה למיומנויות הוראה והדרכה.

בסדנה זו אנחנו מלמדים ומתרגלים עמידה מול כיתה והקניית חומרים תיאורטיים.  כל תלמיד 
ילמד חומר תיאורטי המסביר כיצד ללמד, ופעם שניה הוא ילמד  יתרגל פעמיים: פעם אחת הוא

 חומר מתחום העיסוק שלו.  לאחר כל תרגיל יינתן משוב על ידי המנחה והמשתתפים האחרים.

  ההבדל בין נאום לשיעור 
 על קצב דיבור, מידת מעורבות, נטל ההבנה, ופניה למכנה משותף נמוך.

 איך לגרום לאנשים לכתוב 
 יגרמו לאנשים לרשום ולזכור את מה שאמרת.טכניקות שי 

 שפת גוף בכיתה 
 טכניקות איך להשתמש בקשר עין, במיקום בכיתה ובשפת הגוף כדי לנהל שיעור.

 כללים לעבודה עם לוח 
 טכניקת 'מפת הלוח' כפי שמלמדים את מדריכי הפסיכומטרי לעשות

 איך להציג שאלות ולהכין תרגילים 
 היראות ספונטניים.על תכנון מראש שמאפשר לכם ל

 

 במרץ 22בפברואר,  1           סדנת מספרי סיפורים

הסיפור הוא לא רק דרך לשתף בחוויות אלא  
גם דרך להעביר מסרים באופן קליט יותר וזכיר 

משבטים נודדים -יותר. זו הסיבה שבכל תרבות 
במדבר ועד לקמפיין בחירות או ישיבת 

יר ידע סיפורים הם דרך להעב -דירקטוריון 
 ולהניע לפעולה. 

בסדנת מספרי סיפורים נלמד איך לגרום 
לסיפור שלנו לעבור טוב יותר, מרגש יותר, אמין 

ואיך לוודא שהמסר שרצינו שיעבור  -יותר 
עובר. הסדנה אמנם חווייתית וכיפית, אבל יש 
לה מטרות של הקניית כישורים ומיומנות 
שיעזרו לנו להתקדם בחברה, בלימודים, 
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 בעבודה או בעסקים.

מבחינה טכנית נלמד בסדנה איך להשתמש בעלילה כדי להחזיק קהל ולשמור על קו המחשבה שלנו 
 )כתחליף לטכניקות המבנה בשאר הקורסים שלי(, ואיך לתת אמינות לסיפור ולדמויות.

  מהלך הסדנה:

בחלק הראשון נלמד את התיאוריה והטכניקות: איך להציג דמויות, איך לבנות עלילה והקשבה, וגם 
 איך לשלב סיפור במהלך ישיבה, דיון או הרצאה. 

בחלק השני כל משתתף יספר שני סיפורים. אלו יכולים להיות סיפורים אישיים ומקצועיים )סיפורו 
סיפורים מוכרים וידועים )סיפורו של לאנס  של לקוח מרוצה, או איך הכרתי את אשתי( או

 ארמסטרונג, רצח רבין או כיפה אדומה(. להצעות לנושאים לסיפור 

לאחר כל סיפור כל משתתף ייקבל משוב עם ביקורת בונה וטיפים לשיפור כדי  -בחלק השלישי 
 להצליח יותר.

 

 באפריל 12, בפבוראר 11               הובלת קהל )דיבור מול קהל בתנועה(סדנת 

סדנת הדרכת טיולים היא הסדנה הכי כיפית במסגרת הקורס המתקדם לדיבור מול קהל, ובמהלכה 
 ייצטרך כל משתתף להדריך את הקבוצה על אתר מסויים בפארק.

 למי מיועד

 למי שסובל מפחד קהל ורוצה להתגבר עליו במסגרת כיפית ומעשירה    

 קהל שלהם-מול-שר הדיבורלמדריכי טיולים שרוצים לשפר את כו    

 מהלך הסדנה

בתחילת הסדנה נלמד איך מובילים קבוצה, איך מסבירים תוך כדי תנועה איך מתארים סיפור של 
מקום )החומר משתלב עם תכני הסדנה לטכניקות הדרכה וסדנת מספרי סיפורים(.  בשלב זה יקבל 

 ההיסטוריה שלו.כל משתתף כרטיס עם תיאור של אתר בפארק והסבר על הייחוד או 

לאחר מכן נצא לדרך, כאשר בכל תחנה בפארק משתתף אחר יעביר יספר על המקום וייחודיותו, 
איילון -תחנות דרך מפגש הירקון-ויוביל את הקבוצה לאתר הבא.  מסלול ההדרכה יהיה משבע

 ציפור'( והספורטק ויסתיים על כוס קפה/בירה בנמל.-)'ראש

 

 טרם נקבע             חגיגייםלדבר באירועים איך  :סדנה

דיבור מול קהל לא פורמלי )למשל משפחה וחברים, ואפילו 
כוסית בעבודה( הוא לפעמים אתגר מסובך יותר -הרמת

מאשר דיבור מול קהל רשמי בעבודה. מצד אחד צריך 
להתאמץ שזה ייצא טוב, מצד שני אסור להיראות כמי 

פורמלי מצד -לאשמתאמץ. ישנו הקושי לנווט בין להיות 
מכובד מצד שני, וברקע הסיכון -אחד לבין להיראות לא

 לבדיחה לא מצחיקה או מחמאה מעליבה.

מעבר לעשות את הרמת הכוסית נכון, יש כאלו שאצלם  
חלק מרגישים 'מוגנים' מאחורי התפקיד, התואר או  -דווקא הצגת ברכה מעוררת פחד קהל 

למשל עם החמות או עם הדודה הזקנה )"מתי  -ישיים החליפה. אצל אחרים הבעיה היא מתחים א
 תתחתני?"(, וישנם גם כאלו שרוצים להיות יותר קלילים ומשעשעים ולא יודעים איך.

כך או כך, גם דיבור מול קהל לא פורמלי אפשר ללמוד, ובסדנה המיוחדת נלמד את הנוסחה הסודית  
גשת.  כן, כן, נוסחה שתאפשר לכל אחד שלנו שתייצר לכם כל פעם ברכה מקורית, ספונטנית ומר

שהצליחו לשדרג  להפיק ברכה מקורית ומרגשת בכל הזדמנות.  נוסחה שבדקנו על עשרות תלמידים
 את הברכות שלהם.

למשל יהיה כיבוד  -האווירה תהיה פחות פורמלית מהקורסים הרגילים שלנו, אבל יותר חגיגית  
 מגוון יותר, כולל תפוח בדבש ויין.

נלמד את התיאוריה של איך להיות קליל וחביב,  -מקצועי, לעומת זאת, לא יהיו ויתורים בכלל בצד ה
 נתרגל סוגים שונים של ברכות, ואפילו נתרגל את הברכות אחרי שתיית יין.

 



 01עמוד  5102ידיעון סמסטר חורף   בית הספר לדיבור מול קהל

 www.guyariv.com 077-8200201 , רמת גן051רח' ביאליק 

 פורום בוגרים
 

פורום הבוגרים של בית הספר הוא מסגרת  שמאפשרת לכל 
גול חודשיים.  תלמידי ובוגרי בית הספר להשתתף במפגשי תיר

הפורום פועל באמצעות קבוצה בפייסבוק וכן במפגש חודשי 
  לתירגול ופידבק.

 

 קבוצת הפייסבוק

פורום הבוגרים מנוהל על ידי קבוצת בוגרים )וכל מי שמתנדב 
לעזור מוזמן להצטרף(  באמצעות קבוצה בפייסבוק.  בקבוצה 

כל  יאחר מחליטים על תוכנית המפגשים ומשתפים חוויות לפניו
 .מפגש

 

 מפגשי התירגול החודשיים

פעם בחודש, ביום ד' הראשון של כל חודש,  מתקיים מפגש לתירגול והעשרה.  במסגרת המפגש לא 
 לומדים   טכניקות חדשות, אבל כל משתתף מקבל שתי הזדמנויות לדבר מול קהל.

של ממש באחד  הזדמנות אחת היא במסגרת סבב הצגה עצמית בהתחלה, והשניה היא להציג נאום
 מהפורמטים הבאים:

   נאום חופשי 

עברו המספרים על חוויות מול קהל אותן דקות לדבר על כל נושא שיבחר.  יש  2משתתף מקבל  ה
 מאז הקורס, יש כאלו שמעלים נושא פוליטי שחשוב להם, ויש כאלו שמציגים את העסק שלהם.

  מצגתPowerpoint  

להביא איתו מצגת פאוורפוינט ולהציג אותה לקהל.  יש מי שרוצה אתגר קצת יותר קשה יכול 
 המציגים פרוייקט מהלימודים או העבודה, ויש כאלו שמלמדים תכנים מעולמם המקצועי.

 דיבייט  

לזוגות ומקבלים עמדה בעד או נגד  מוגרליםהמשתתפים  דיבייט הוא 'ספורט' אינטלקטואלי בו
מדה )שאולי אינם מאמינים בה( ולהציג אותו מול עליהם להכין נאום על ענושא שנוי במחלוקת.  

 .קבוצות יריבות

 

 אירועים מיוחדים

חברי פורום הבוגרים נהנים מאירועים מיוחדים והזדמנויות תירגול כגון הרמת כוסית לחגים, 
 סדנאות שפתוחות רק להם )סדנה באנגלית, סדנה לפיתוח טיעונים( ועוד.

 

 
     

בעד ונגד גיוס תלמידי ישיבה דיבייט         הרמת כוסית לראש השנה  



 01עמוד  5102ידיעון סמסטר חורף   בית הספר לדיבור מול קהל

 www.guyariv.com 077-8200201 , רמת גן051רח' ביאליק 

 קורסים למוסדות וארגונים
 

בין אם מדובר באנשי מכירות  -כל ארגון, וכל עובד בכל ארגון צריכים כל הזמן להעביר מסרים 
 -המייצגים את הארגון, במנהלים שצריכים להניע עובדים או במומחים שצריכים להשתתף בישיבות 

 כושר הדיבור והשכנוע שלהם.כולם חייבים לשפר את 

 

בית הספר לדיבור מול קהל מציע מגוון קורסים ותוכניות הכשרה לאירגונים מכל הסוגים.  הצוות 
 המקצועי שלנו יישמח לבנות ביחד איתכם תוכנית המותאמת לצרכים הייחודיים שלכם.

ומנהלים , ומאפשרים לעובדים אצלנו בבית הספר או במשרדי החברההקורסים מתקיימים 
 הזקוקים לכלים חדשים לרכוש את המיומנויות במהירות וביעילות.

במהלך סדנאות הגיבוש וההעשרה המשתתפים רוכשים כלים מעשיים לשיפור יכולות התקשורת 
 והדיבור מול קהל שלהם באווירה חווייתית ומהנה תוך גיבוש צוות הארגון

 

ם מסידרה של שיעורים וכל מפגש משלב א. כדי לשפר את התקשורת בארגון,  כל הקורסים בנויי
ג. משוב אישי ומפורט. יש הקפדה שכל משתתף -תיאוריה והקניית כלים, ב תירגול אינטנסיבי, ו

 מתרגל כל שיעור, כאשר רמת התרגיליםעולה משבוע לשבוע.

 

 ש"ח( 4,111  -5,211)  גיבוש חוויתיותסדנאות 

נהלים בידע לפעמים ארגון רוצה להעשיר את העובדים והמ
בנושא דיבור מול קהל, אבל אין זמן ותקציב לקורס מקיף. 

-במקרים כאלו ניתן לקבל טעימה על קצה המזלג בסדנאות חד
 פעמיות.

 י נאוםהרצאת מבוא בנושא 

הרצאה ללא תירגול, הכוללת הסבר מרתק על אמנות הנאום 
והשכנוע, וכן הסברים איך ומתי להשתמש בכלי השכנוע 

 הקיימים.

 )סדנת היכרות למיומנויות נאום ושכנוע )עם תירגול 

משתתפים(, ומאפשר לכל משתתף לבחון את עצמו ולרכוש  02מיועד לקבוצות קטנות יחסית )עד 
 כמה כלים לשיפור כושר השכנוע.

 

 ש"ח למפגש( 421-111)  בדיבור מול קהל אנשי מפתחהכשרת 

גות ולהניע מנהלים באירגון צריכים להעביר מסרים, לשדר מנהי
עובדים. כמובן שמנהלים רבים )בעיקר כאלו שהגיעו מהצד 
המקצועי( לא הוכשרו בדיבור מול קהל דבר שפוגע ביעילות שלהם. 
לשם כך מוצע קורס מעשי למנהלים שיאפשר להם להעביר מסרים 

 בצורה מקצועית יותר: בהיר, מובן, מעניין ומשכנע.

ר מסר בצורה בהירה הקורסים לדיבור מול קהל מלמדים להעבי
ומשכנעת, ומציעים הדרכה מעשית עם הרבה תרגול ותוצאות 

 מהירות ומדידות.

 

 ש"ח( 5,211)  סדנה לעובדים ומנהלים -התגברות על פחד קהל 

 02%-חרדה מקהל היא בעיה פסיכולוגית הפוגעת באופן חריף ב
מהאוכלוסיה, כולל באירגון שלך. רבים מהסובלים מוצאים 

כמות להסתיר את הבעיה ונמנעים מלהציג את דרכים מתוח
עצמם, את תוכניותיהם, או את הפרוייקטים שלהם. אחרים אינם 
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 נאלצים לדבר וסובלים מחרדות ולחץ הפוגעים בעבודתם.

הקורס לדיבור מול קהל עוזר על ידי הקניית כלים רגשיים להתגברות על פחד קהל, מיומנויות 
הכושר הנאום ולכן את הביטחון מול הקהל, וכן תירגול בסביבה קהל שעוזרות לשפר את -מול-דיבור

תומכת של אנשים אחרים הסובלים מאותה בעיה. ככל שהקורס מתקדם, המשתתפים צוברים 
 ביטחון וכך בהדרגה ה'קהל' הופך תובעני ומאיים יותר.

משפר  הקורס מצליח לא רק לעזור למשתתפים להשתפר מקצועית ולפרוח בקריירה שלהם, אלא גם
 משמעותית את איכות החיים שלהם.

 

 )למחיר צרו קשר(  הכשרת אנשי מכירות

קורס המכירות נועד לשפר את יכולות המכירה של אנשי הצוות 
וכלל טכניקות רבות להצלחה במכירות וכן תרגול מעשי נרחב של 

 הטכניקות הנרכשות.

קורס לשיפור כישורי הסגירה, הטיפול בהתנגדויות, והעברת 
המסרים של אנשי מכירות.  מבוסס על התאמת מערכת הלימוד 

 והכלים לצוות ולמוצרים אותם אתם מוכרים.

 

 )למחיר צרו קשר(   איך להכין ואיך להעביר -מצגות פאוור פוינט 

מצגות הופכות לכלי תקשורת שכל מנהל ועובד חייב לשלוט בו. 
הקורסים משלבים את שני הצדדים הדרושים לפרזנטציה 

מצד אחד, ועמידה מול  Powerpoint-וצלחת: כתיבה והפקה במ
קהל והצגה אפקטיבית מצד שני. קיים גם קורס משולב שבו בכל 
שבוע לומדים לבנות מצגת בכיתת מחשבים, ולאחר מכן באולם 
דיונים מתרגלים הצגה של המצגת. בשבוע שלאחר מכן מיישמים 

הלאה עד וכן  –את הלקחים מההצגה חזרה בכיתת המחשבים 
 למקצוענות.

 

 ש"ח( 9,111)  קורס ניהול ישיבות

קיום ישיבות פנים ארגוניות מהווה כלי חיוני לתפקוד יעיל של 
הארגון. לעיתים קרובות כלי זה איננו מנוצל כהלכה ומחטיא את 
מטרותיו. הסדנאות שאנו מציעים יעזרו לארגונכם להפיק את 

מרבי את הזמן  מירב התועלת  מישיבות צוות ולנצל באופן
המוקדש לישיבות הצוות בארגון. במסגרת הסדנאות המשתתפים 
ילמדו מצד אחד כיצד לנהל ישיבה באופן אפקטיבי ומצד שני 

 כיצד להשתתף בישיבה בצורה יעילה.
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 בין לקוחותינו
 

לאורך השנים קיימנו קורסים והדרכות בכמה עשרות מהגופים המובילים בישראל תוך הכשרה של 
ים מהבכירים ביותר )סדנה לסמנכ"לים של רכבתישראל( ועד לזוטרים ביותר )קורס לדיילות דרג

 יופי באפריל(.

העברנו הכשרות גם למומחים המובילים לדיבור )קורס רס"נים בחיל חינוך( ולהסברה )קורס 
המנהיגות של  הצוערים של משרד החוץ( ומצד שני גם לאלו שעושים צעדים ראשונים )כמו תוכנית

 עציון היוקרתית( או שמעולם לא הופיעו מול קהל )הרשימה סודית...(.-ישיבת הר
 

   

   

 
 

 

 

  

 
  

   

 ועוד...   
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 נהלים ומינהלה
 

שלמדת  הקורס לדיבור מול קהל שונה במידה רבה מכל קורס שעברת באוניברסיטה או מקצוע
במילים  .מיומנות הסיבה לכך היא שהקורס אינו מתמקד בללמד חומר אלא בלהקנות .בתיכון
יש ערך רק ליכולת  -שבדפים הבאים  אין שום ערך לידיעה מעמיקה של החומר התיאורטי ,אחרות

כתוצאה מכך  .ולצרכים האינדיוידואליים שלך לאישיות ,להוציא אותם לפועל בהתאם לאופי
( וכדי למצות אותו צריך ...למשל ,על כל החומר בכל שיעור ינה בע"פהדרישות בקורס שונות )בח

 .להתייחס אליו אחרת

 

 נוכחות
שני האחרונים מחייבים  .מניסיון ומחיקוי ,הסבריםם: מאדם לומדיקיימות שלוש דרכים בהם בני 

לפיכך חשוב להגיע לכל השיעורים ובאותו הקשר גם חשוב להגיע בזמן:  .נוכחות פיזית בכיתה
 כל שיעור מוקדשת לחזרה והעמקה של השיעור הקודם ויש לה ערך חשוב בהצלחה הפתיחה של

חוליה ת החסר ,מכיוון שהתגברות על פחד קהל מושתתת על רצף הצלחות בנאום .בתירגול בשיעור
 .עשויה לפגוע בהתגברות על פחד קהל

את  ת הלומדותואם אתם נאלצים להחסיר? כדאי להשלים שיעור שהוחסר עם קבוצות אחרו
אבל התרגול  ,שונה קבוצות אלו אמנם נמצאות בשלב אחר של הקורס ולכן לומדות חומר .הקורס

תראו תלמידים שהחסירו שיעור  באותו אופן מדי פעם .שאתם תקבלו יהיה לפי הצרכים שלכם
 .בקבוצות אחרות מצטרפים אלינו

 

 השתתפות
ולכן  ,מניסיון( אפשרית רק מתוך השתתפות פעילהלמידה ת )אח ,ן שלוש דרכי הלימוד שהוזכרומבי

כמובן שלאלו הסובלים  .בכיתה אלא גם לשאול שאלות ולהשתתף בדיונים חשוב לא רק להיות
ואי  ולכן התירגולים הפרונטליים הם חובה ,במיוחד בשיעורים הראשונים ,הדבר קשה מפחד קהל

בכיתה תרוויחו מעל  תתפו בדיוניםככל שתשאלו יותר שאלות ותש ,ועדיין .אפשר להתחמק מהם
גם מדד למידה שבה התגברתם על  ההשתתפות הזו תהיה עבורכם .ומעבר לתרגולים הפורמליים

 .פחד קהל

 

  כתיבה
גם בחלק  -חשיבות רבה לכתיבה במהלך השיעור  יש ,ניתן לכל משתתף ההרצאותלמרות שתקציר 

ואת הדברים  ,חשוב לכתוב )לפחות בתמציתבחלק התיאורטי  .במשוב גם בתירגול וגם ,התיאורטי
 בחומר הכתוב( כי כתיבה עוזרת לארגן את המידע ולהכניס אותו לזיכרון לטווח שלא מופיעים

 ,להסביר אותום )הקורס כל משתתף יידרש להגיב לנאובתירגול חשוב לכתוב כי בהמשך  .ארוך
ריכה להיות מבוססת על רישום צ ותגובה יעילה ובטוחה בעצמה ,או לתת לו משוב( ,לסתור אותו

בשלב המשוב חשוב לרשום כי ניתנים שם טיפים  .תירגול ורישום נכון הוא מיומנות המחייבת ,נכון
 .מופיעים בפרקים התיאורטיים רבי חשיבות שאינם
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 נהלי איחורים, חיסורים וביטולים

 

ומספר  הקורסמדיניות החיסורים, האיחורים והביטולים נובעת ישירות ממגבלות גודל 
האחרים קיים צורך  מכיוון שכל משתתף בקורס מהווה גם קהל עבור המשתתפים  המשתתפים.

כן מכיוון שכל משתתף חייב לתרגל  כמו  במספר מספיק של משתתפים כדי ליצר קהל גדול מספיק.
המגבלות כדי להשיג איזון בין שתי   המשתתפים. מול כל הכיתה כל שיעור ישנה מגבלה על מספר

משתתפים, שהוא מנסיון המספר האידיאלי לקבוצה )בהינתן  02ובה  נעשה כל מאמץ להגיע לקבוצה
 נאלצים להיעדר לפעמים(. שמשתתפים

 מדיניות איחורים

תירגול, יש חשיבות  מחייב כמות גדולה של מכיוון שהקורס כולל העברת כמות גדולה של חומר, וכן
אין   לחזרה על שיעורים קודמים. ילת רוב השיעורים משמשתלהגעה בזמן, במיוחד מכיוון שתח

תירגול למשתתף שאיחר. כמו כן משתתף שהירבה לאחר לא  'עונש' על איחור, אבל לא ניתן להבטיח
 הקורס אם הוא לא מרוצה. יוכל לקבל החזר על

 

 מדיניות חיסורים

שהחסיר שיעור  ל תלמידחיסורים עשויים לפגוע משמעותית בהתקדמות התלמיד, ולכן מומלץ לכ
 דרכים להשלים שיעור, והן )לפי סדר יעילות(: 4לעשות מאמץ להשלים אותו. ישנן 

 מינימום המצופה ממי שהחסיר שיעורזה ה - באתר הקורס קריאת החומר התיאורטי. 
  לשיעור של קבוצה  שיעור מוזמן להצטרףמשתתף שהחסיר  -הצטרפות לשיעור של קבוצה אחרת

תשלום )במגבלת מספר  ההשתתפות ללא  מקבילה, וכך לשמור על מומנטום של תירגול.
 .מראש הרשמהמשתתפים( אך מחייבת 

 סדנאות ריענון והעשרה  מתקיימות  מדי פעם )לרוב פעמיים בחודש( -  העשרה  השתתפות בסדנת
בהנחה משמעותית  כדי להשלים שיעור  רף לסדנאות אלותלמידי הקורס יכולים להצט  לבוגרים.

 .להוסיף מעבר לקורס הרגיל שהוחסר או
 שח. 521חוייב בדמי טיפול בסך י -לקורס אחר  כל מעבר 

 

בשבוע(. ומעבר לכך  שיעור שהתבטל בגלל המרצה יושלם במפגש העוקב )כלומר הקורס ייתארך
מעל  או עם אותו מרצה ביום אחר ועד המקורי,ייעשה מאמץ לקיים את המפגש עם מורה חלופי במ

 .למכסת השיעורים של הקורס ומעבר

 מדיניות ביטולים

ימנע לה ובמיוחד כדי להשיג קהל בגודל מתאים נעשה כל מאמץ להבטיח השתתפות מספר מתאים
ומחייבת שיקול דעת. תנאי החזרי  נוקשה  לכן מדיניות הביטולים בוקינג(.-מרישום יתר )אובר

  :התשלום הינם כדלקמן
  שעות לפני פתיחת הקורס ייעשה ללא קנסות. 15ביטול עד 

 השיעורים הראשונים 5מחיר בביטול  דמי יחוייב פתיחת הקורס לפני יוםשעות ועד  15-מ ביטול. 
  ללא משתתף ייגבה מלוא הסכום מותנה במציאת משתתף חלופי. הקורס מיום פתיחתביטול 

 

 .המרצה יזוכו כל המשתתפים בכל סכום ששילמואם קורס ייתבטל ביוזמת 

 מדיניות החזרים

במלואם, ואיננו מרוצה מהקורס מכל סיבה שהיא יוכל  לאורך הקורס משתתף שנכח בכל השיעורים
 .בתוך חודשיים ממועד סיום הקורס לקבל החזר מלא של שכר הלימוד

 

 

http://www.guyariv.info/course
http://www.guyariv.info/course
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 הגעה  הוראותומפה 
 

במשרדים החדשים אולם  ליהלומים )סמוך למחלף ההלכה(,בית הספר ממוקם באזור  הבורסה 
 ד.ודה בקבוצה, פינת קפה עשירה ומשרהרצאות מרווח, חדר עב

 25253רמת גן,   051רחוב ביאליק   כתובתנו:

 הגעה ברכב פרטי:

 מ" 311: "יוצאים בהלכה, פונים ימינה, ועוד מדרום

נוסעים באיילון עד מחלף ההלכה )נקרא היום גם 
הרב גורן(. עולים במחלף ופונים ימינה לרחוב גשר 

 .051מ' תגיעו לבית  311ביאליק.  אחרי 

לפעמים עדיף לצאת מהמחלף ואז לפנות ימינה 
)לרחוב בגין( ומיד שוב ימינה )לרח' התעש( כי שם יש 

 יותר חניה. אפשרויות חניה

 "פעמים 3פונים ימינה : "יורדים בהלכה, ומצפון

חלף ההלכה )השם הרשמי זה נוסעים באיילון עד מ
גשר הרב גורן(. יורדים במחלף, ופונים ימינה ברמזור 

( YOOהראשון )רח' פנחס ספיר, מתחת למגדלי 
ואחרי שלושים מטר גם בשני )רח' הרב גורן, למעשה 

מטר )השם של  311הגשר מעל איילון(. נוסעים עוד 
הרחוב מתחלף מגורן לביאליק( עד שמגיעים לבניין 

051. 

לצאת מהמחלף ולפנות ימינה )לרחוב בגין(  שראפ
 ומיד שוב ימינה )לרח' התעש( כי שם יש יותר חניה. 

 הגעה בתחבוה ציבורית 

 ברכבת: 

לכיוון רמת גן )לא ויוצאים מהתחנה ב'גשר היהלומים' ת ארלוזורוב )'רכבת מרכז'(, חניורדים בת
ת הגשר עד שעומדים על רחוב מנחם מהיציאה לתל אביב ומסוף אגד(. יורדים מהגשר ומקיפים א

מ' עד שהרחוב מסתיים  111-הולכים כסיטי טאואר'(. אז למגדל 'בגין עם הפנים צפונה )צמוד 

 .051מ' עד ביאליק  21-עם רחוב ביאליק שבו פונים ימינה והולכים כ T בצומת

 

 מחיפה והשרוןבאוטובוס 

מטר  521-קס(, והולכים על רחוב הרב גורן כפינ-יורדים מהאוטובוס בתחנת 'תיכון חדש' )צומת נמיר
 .051מ' עד בניין  021ביאליק. שם ממשיכים עוד כהלכה, עד שהוא משנה את שמו ללכיוון מחלף ה

  901 -חיפה 

  825, 815,  140 -נתניה 
  91דן:   815,  825אגד:  -הרצליה 

 

 באוטובוס מהמרכז, וירושלים:

לוקחים אוטובוס למסוף ארלוזורוב )הצמוד לתחנת רכבת מרכז(. נכנסים לתחנה ולוקחים מאחת 
המכונות כרטיס מעבר דרך גשר היהלומים למתחם הבורסה )הכרטיס חינם להולכי רגל(. חוצים את 
הגשר מעל נחל איילון וכשמגיעים לצד השני  יורדים מהגשר ומקיפים את הגשר עד שעומדים על 

מ' עד  111-הולכים כחם בגין עם הפנים צפונה )צמוד מגדל 'שרתון סיטי טאואר'(. אז רחוב מנ

 .051מ' עד ביאליק  21-עם רחוב ביאליק שבו פונים שמאלה והולכים כ T שהרחוב מסתיים בצומת
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  481 -ירושלים 

  950, 840, 140, 210, 210 -רעננה 

  210, 252 -הרצליה 
  210 -כפר סבא 

  081, 85, 11, 14, 38 -פתח תקווה 
  024, 040 -חולון 
  01 -ראשון לציון 

  040, 08, 01 -בת ים 

 

 באוטובוס מאזור הדרום:

מגיעים לתחנה המרכזית החדשה של תל אביב, ומשם לוקחים אוטובוס למסוף ארלוזורוב )יש המון 
נכנסים   -ועוד(. מסוף ארלוזורב מחובר לתחנת רכבת מרכז  18,  14, 212, 140, 210קווים, אפשר 

לתחנה ולוקחים מאחת המכונות כרטיס מעבר דרך גשר היהלומים למתחם הבורסה )הכרטיס חינם 
להולכי רגל(. חוצים את הגשר מעל נחל איילון וכשמגיעים לצד השני  יורדים מהגשר ומקיפים את 

אז  הגשר עד שעומדים על רחוב מנחם בגין עם הפנים צפונה )צמוד מגדל 'שרתון סיטי טאואר'(.

 21-עם רחוב ביאליק שבו פונים שמאלה והולכים כ Tמ' עד שהרחוב מסתיים בצומת 111-הולכים כ
 .051מ' עד ביאליק 

  310 -אשקלון 

  438, 310 -אשדוד 
  381 –באר שבע 

 אפשרויות חניה

אזור הבורסה ליהלומים ידוע לשמצה בקושי 
למצוא בו חניה.  למי שמגיע אלינו בשעות 

מומלץ לבדוק מראש את הבוקר והצהרים 
אפשרויות החניה באזור. בשעות הערב הבעיה 

 כמעט נעלמת, ואז יש מקום חניה רב ובחינם.

 

 תפוס., זול וקרוב :התעש '. חניון ציבורי רח1

זהו החניון הנוח ביותר, הקרוב ביותר 
והחינמי ביותר. למרבה הצער הוא גם התפוס 
ביותר בשעות היום. חניון זה נמצא ברחוב 

תע"ש ממש מתחת למשרד. מי שמגיע עד ה
בבוקר יש סיכוי טוב למצוא חניה, ואחר  8:31

 החניון מתרוקן ובערב הוא תמיד זמין. 01:11-כך הסיכוי קלוש עד הערב. החל מ

 .תשלום: בעיקרון מחיר חניה עירונית רגילה. בפועל כמעט אף פעם אין דוחו"ת חניה 

  8:31זמינות: אפסי, רק לפני 

  :מ., בערך דקה021מרחק 

 

 קרוב ופנוי, אבל יקר. -התעש  '. חניון פרטי ברח2

גם חניון זה הוא נוח מאד וגם קרוב מאד.  למרבה הצער הוא בתשלום וגם יקר. החניון נמצא ברחוב 
 התעש ממול לחניון הציבורי )כך שאפשר לבדוק אם יש חניה חינם לפני שנכנסים(.

  :דקות. 02ש"ח לכל  4ראשונה, ואז שח שעה  51שח ליום שלם.  21תשלום 

  מ' בתוך החניון, אבל תמיד יש מקום. 011זמינות: סבירה, לפעמים צריך ללכת עוד 
  :דקות 5-3מטר,  321-021מרחק 
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 פחות קרוב, פחות פנוי, פחות יקר. -. חניון פרטי ברחוב מנחם בגין 3

ון זה מעט רחוק יותר ויידרוש נמצא ברחוב בגין מעט אחרי שעוברים את הפניה לרחוב התע"ש. חני
 עוד שתי דקות הליכה )בעייתי בגשם/חמסין, לא בעיה בכל השאר(.

  :דקות. 02שח לכל  4שח שעה ראשונה ואז  51ש"ח ליום שלם..  42תשלום 
 .זמינות: סבירה.  קורה לעיתים שהוא מתמלא לגמרי 

  :מטר, כשלוש דקות 321מרחק 

 

 פארק-לבעלי איזי –קרוב, ונוח  –. שיכון חרוזים ואזור מכללת שנקר 4

סטריים -הרחובות הקטנים שמצפון לרחוב ביאליק מעט רחוקים מבית הספר ויש בהם רצף של חד
שלעיתים מבלבל אנשים. בד"כ צריך להסתובב פעם או פעמיים עד שמוצאים חניה, אבל למי שיש תו 

 של עיריית רמת גן החניה תהיה זולה מאד.

  חניה סלולרית רגילים.  מחיר אפסי לתושבי רמת גן.תשלום: כרטיס חניה או 

 .זמינות: סבירה. בד"כ יהיה צריך להסתובב כמה דקות עד שמוצאים מקום פנוי 

  :דקות, תלוי באיזה רחוב וכמה מתברברים. 2-8מטר, שהם כ 511-811מרחק 

 

 לבעלי תו של תל אביב -. פארק צמרת 1

 לבן( ולרוב גם מקום פנוי.-)מדרכות בכחוללאורך רחוב פנחס ספיר יש חניה רבה 

 .תשלום: כרטיס חניה או חניה סלולרית רגילים.  מחיר אפסי לתושבי תל אביב 

 .זמינות: טובה מאד.  כמעט תמיד יש חניה במעבר ראשון 
  :דקות. 8-01מטר, שהם כ 111-811מרחק 

 

 לבעלי ג'יפים או רכבי ליסינג -. חניון חברת חשמל 6

מאולתר ליד תחנת השנאות של חברת חשמל.  הכניסה היא מרחוב גורן )לשעבר רחוב זהו חניון 
 ההלכה( לכיוון מערב, ואז אפשר לעלות על המדרכה ולרדת בדרך כורכר לאזור חניה גדול.

 תשלום: חינם 
  זמינות: טובה.  המקומות הכי טובים נתפסים מוקדם, אבל למי שלא אכפת לנסוע קצת על

 מקום.אבנים תמיד יהיה 
  :דקות 1-מטר, שהם כ 411מרחק 

 

 זמין ובחינם, אבל רחוק. -. היציאה משיכון בבלי 7

לשיכון בבלי יש יציאה לא מוכרת לכיוון דרום, שבה יש שפע של חניה ובחינם.  אפשר להגיע משיכון 
יא בבלי עצמו )נכנסים עד הסוף, ופונים ברחוב הרב ניסים ימינה( דרך קצרה ופשוטה יותר להגיע ה

 לפנות מרחוב גורן צפונה לרחוב הנשיאים ואז ימינה לרחוב הרב ניסים.

 תשלום: חינם 

  מטר עד שמוצאים חניה 011זמינות: טובה.  לפעמים צריך ללכת עוד 

  :דקות 01-05-מטר, שהם כ  911-0511מרחק 
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מסגרת איכותית ומקיפה לפיתוח, איסוף והקניה של בית הספר לדיבור מול קהל מיסודו של גיא יריב הוא 
מיומנויות לדיבור מול קהל. בין אם מעולם לא עמדתם מול קהל ובין אם אתם נואמים מנוסים, תוכלו לרכוש 
ידע חדש ושימושי שיעזור לכם בחייכם המקצועיים ויעשיר את חייכם הפרטיים. בית הספר מארגן פעילויות 

 ליהלומים ברמת גן, וכן מפרסם מאמרים וספרי הדרכה.במשרדינו שבאזור הבורסה 

 סדנאות קורסים

 דיבור מול קהל למתחילים 

 דיבור מול קהל למתקדמים 

  קורס נאומים באנגליתPublic Speaking –  

 מועדון דיבייט לנוער 

 קורסים לארגונים וחברות 

 ...ועוד 

  סדנת פחד קהל בשיטתCBT 

 סדנת שיווק עצמי 

  והדרכהמיומנויות הוראה 

 סדנת מספרי סיפורים 

  סדנת מצגותPower-Point 

 ...ועוד 

 


