
 
 
 

 פרזנטציה ושיווק עצמי סילבוס קורס 
 עודד בלנק )חברת דיבייט(מרצה: 

 
 לגבש היכולת, להקשיב לו ולגרום הקהל את לרתק, בעבודה ועמיתים מנהלים מול לעמוד, מסרים להעביר היכולת

 ולא עבורם כנכס ולהיתפס החלטות מקבלי בפני להציג .היעד לקהל ולהתאימו וברור אחיד, אחד מסר לכדי רב מידע
 .והשפעה שכנוע, אנשים להנעת החיוניים כישורים הינם אלה כל, כנטל

 
 :הקורס אודות

 שיגרום באופן שלהם הדברים את לפתוח איך, שלהם המסר את לבנות איך ילמדו המשתתפים, הקורס במסגרת
 כל לאורך עליו לשמור ואיך הקהל של הקשב את לתפוס איך, ולהקשיב להישאר לרצות לקהל

 .שיחה/ישיבה/ההרצאה
 בכתה. ווהידע שנלמד כליםהיתרגלו המשתתפים את  יםשיעורבמהלך ה

 
 :מטרות הקורס

 שיפור יכולות העברת מסרים במצבים שונים.  •
 שיפור יכולות פרזנטציה )אחד על אחד, הצגת תכניות עבודה, ראיון עבודה, הרצאה בכנסים ועוד(. •
 .שפעהההגדלת עוצמת ה •
 

 :יעד קהל
 .קהל מול ה/שלו העמידה יכולות את לשפר שרוצה מי כל •
 

 :הקורס נושאי
 .אטרקטיבי באופן עצמי את להציג כיצד •
 .לפעולה ולהניעה סביבתי את לשכנע איך •
 .ממוקדים מסרים להעביר כיצד •
 .קהל בפני ולעמוד פרזנטציה להעביר איך •
 .קצר בזמן מסר להעביר כיצד •
 

 עודד בלנק – המרצה אודות
 .עשיר גלובלי ניסיון בעל בכיר תקשורת מומחה •
 בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון. •
, ופיננסים מסחר, יעוץ חברות, טכנולוגיה ענקיות ביניהן, ובעולם הישראלי במשק המובילות החברות עם עובד •

 .מדטרוניק, IBM, פוינט ק'צ, Amdocs: כגון
 .העבודה ומפלגת ישראל רכבת, ישראל בבנק פרויקטים מגוון ומנחה מייעץ •
 בין' אונ של ובשלוחה יפה הלל לאחיות ספר בית, MBA טכניון) ושני ראשון לתואר באקדמיה קורסים מעביר •

 (.באילת גוריון
 .והכוורת 8200, וייצמן מכון, טק קמא: כגון, הארץ בכל אקסלרטורים תוכניות 24-ב יזמים מכשיר •
 

 לשיעור הרביעי והחמישי רצוי להגיע עם מחשב נייד.: נדרש ציוד
 



 
 
 
 :כנית הקורסת
 תוכן נושא המפגש 
כלי בסיסי ליצירת תיאום ציפיות ותיאום תבניות דיבור  -פתיחת קשב קהל מבוא  1

 .שלכם ניכם לבין הקהליוהקשבה ב
 בדרך הדברים את להציג ניתן באמצעותו, סכמתי מבנה -מבנה הנאום

 .הקהל ידי על המסר של יותר טובה קליטה המבטיחה
 טכניקה ליצירת רושם ראשוני מול קהל. -זמן חסד

עשרה משתני ליבה  2
 בתקשורת בינאישית 

אמצעים להגדלת הצלחתנו  -משתני ליבה בתקשורת בינאישית 10
 בהעברת מסרים והנעת סביבתנו לפעולה.

ברמה  הגישסדרה של שאלות אליהן יש להתכונן טרם כל פ -שיטת הכובעים
 המבטיחה "שבירת שריון" יעילה.

משתני ליבה  עשרההמשך  3
 בתקשורת בינאישית

מאפייני קשב אוניברסאליים של קהלים שונים  -גרף קשב קהלובנוסף, 
 באמצעותם בונים את הנאום או המצגת ליצירת ריכוז מקסימאלי. 

וטעויות נפוצות היזם פיצ'  4
 במצגת

הכרות עם מודל להכנת מצגת העוזר   -כיצד לבנות מצגת משקיעים נכונה
 ליזם בהבחנה בין העיקר לטפל ולזיקוק הערך המרכזי של המיזם.

Storytelling- י של הסיפור ואיך שומרים על קשב מרכיב העוסק בצד הרגש
 קהל לאורך כל המצגת.

הבנה שמצגת היא כלי עזר  -הימנעות מטעויות נפוצות בשימוש במצגת
 .ענייןולא תחליף למרצה וכיצד למנף אותה ליצירת 

תקשורת מוכוונת ערך  5
 והצגה למקבלי החלטות

 ערך מוכוונת חשיבה לפיתוח עם מודל הכרות -תקשורת מוכוונת ערך
 . עובדים בו הארגון בתוך למנהלים

 של עקרונות 4-מ המורכב מודל -קבלי החלטותורתימת מחשיבה ניהולית 
 עם בהלימה שנמצאות יוזמות על לחשוב מנהל לכל ויאפשר ניהולית חשיבה

 .החלטות למקבלי להציגן איך ולדעת הארגון של האסטרטגיה
 שנלמדו.מפגש סיום בו כל משתתף יציג מצגת על פי אחד המודלים  -סיכום דיבייט סיום והצגת מצגות  6

בו כל המשתתפים יתרגלו בניית טיעונים על נושא שיינתן  -דיבייט ראווה
 במפגש עצמו. 

 
 

 :לו"ז הקורס
 .בהמשך יפורסמו נוספים פרטים, 2018 אוגוסט-יולי חודשים, ח"תשע קיץ בסמסטר יתקיים הבא המחזור

 
 :והרשמה נוספים לפרטים

 xtra2@student.co.il: מייל
 03-6225333: טלפון

  אקסטרא אתר
 
 
 
 
 
 
 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת* 

http://www.xtra.webreach.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/

