
 
 
 

 פרזנטציה סדנתסילבוס 
 צחי גולדמןמרצה: 

 
אחת המיומנויות החשובות להצלחה בקריירה ובחיים היא מיומנות הפרזנטציה. בתחנות רבות בחיינו אנחנו נדרשים 

מצגות, לדבר לפני קהל, לשכנע, למכור )את עצמנו או מוצרים של להציג את עצמנו, להעביר רעיונות ומסרים, להציג 
 ולהשפיע על ההחלטות וההתנהגות של אנשים אחרים. החברה בה אנחנו עובדים(

 
 :סדנהאודות ה

המשתתפים מתרגלים, משתתפים בפעילויות, יוצרים , במהלכה שעות 3ני מפגשים ב 5 של תמעשי סדנה והיז
 שאלונים, סקרים, מנתחים סרטונים ופרזנטציות חיות.חוויות, מתנסים בחידונים, 

 הדרך הטובה ביותר להפוך לפרזנטור טוב היא לעמוד מול קהל ולהתנסות שוב ושוב.
תוכלו לעמוד מול קהל, להתנסות בבניית מסרים והפעלות שונות ותרכשו כלים לשכנע קהלים שונים,  סדנהב

 ביחידים או בקבוצות, ברעיונות שלכם.
 יינתנו משימות בית שישמשו בשיעורים הבאים. מפגשאחרי כל 

 
 :מטרות

 פים כלים להעברת פרזנטציות שונות והבנה של נושאים חשובים:יתן למשתתת סדנהה
 איך הקהל מקשיב, מבין ותופס את מה שאנחנו אומרים?

 כיצד ניתן לבנות פרזנטציה מתאימה ויעילה לקהלים שונים?
 המסרים שלנו כדי שיהיה קל לזכור אותם וגם כדי שישפיעו על קהל המאזינים?כיצד ניתן לתכנן את 

 כיצד ניתן לשלב הפעלות והמחשות במהלך הפרזנטציות שלנו?
 איך אנשים חושבים, פותרים בעיות ומקבלים החלטות?

 כיצד נוכל להתגבר על פחד בעמידה מול קהל?
 

 :קהל יעד
 ביחידים או בקבוצות. מגווניםלהציג את עצמם ורעיונות שונים לקהלים  ורוצים אנשים שצריכים •
 

 :סדנהנושאי ה
 הצגה עצמית. •
 לות להתאמת פרזנטציות.אהסק 15 •
 עבירים מצגת?כיצד בונים ומ •
 בניית תרגילים, המחשות והפעלות מעשיות. •
 כלים לחשיבה ופתרון בעיות. •
 בניית מסרים שנשארים אצל הקהל. •
 דברים קטנים שמשפיעים המון. •
 עמידה מול קהל. •
 טכניקות, כלים והתנסות מעשית. –התמודדות עם פחד קהל  •
 
 
 



 
 
 

 צחי גולדמן –אודות המרצה 
 מפתח שיטות וכלים פשוטים על מנת לסייע לאנשים למצות את הפוטנציאל שלהם. •
 ובחינות סטנדרטיות. GMAT ,GREמייסד ובעלים של בית ספר אופק להכנה ל  •
 שנות ניסיון יומיומי בבניית קורסים והעברת הרצאות בתחומים מורכבים. 20מעל  •
 דש ללימודי שוק ההון. -מנכ"ל לשעבר של מכללת מיטב  •
 בית ספר למקצועות המחשב. –בית הספר של האקריו  בעבר של מנהל •
 וקבלת ההחלטות.בתחומי החשיבה, פתרון הבעיות  סקי של מנהליםמלווה ע •
 מרצה בתחומי החשיבה, פתרון הבעיות וקבלת ההחלטות.  •
 מפקד קבוצת חשיבה ותכנון. –במילואים  •
 שנים באימון אישי והנחיית קבוצות. 10בעל ניסיון של מעל  •
 

 : ציוד נדרש
 לא חובה. –כדאי להגיע לקורס עם מחשב נייד 

 שונים. נא להביא קלסר וכלי כתיבה כולל טושים בצבעים
 
 :מפגשיםכנית הת

 תוכן נושא המפגש מפגש
 15הצגה עצמית,  1

 לות.אהסק
 15נבצע היכרות והצגה עצמית של כל אחד בדרך שנוחה לו. נכיר את 

 לות להתאמת פרזנטציות לקהלים שונים.אהסק
העברת מצגות, כלים  2

 להעברת סדנאות מעשיות.
להעברת סדנאות או כיצד מעבירים מצגת? הדגמה של כלים שמתאימים 

 הפעלות והמחשות לקהלים שונים.
כלים לחשיבה ופתרון  3

 בעיות. העברת תרגילי בית.
נלמד כלים של חשיבה ופתרון בעיות. המשתתפים מעבירים הפעלות 

 שהכינו במשימות הבית.
יצירת מסרים דביקים.  4

 הצגה של המשתתפים.
לזכור ושישפיעו נלמד כיצד ליצור מסרים שיישארו אצל הקהל, שקל 
 לאורך זמן. המשתתפים יציגו מה הם עושים בחייהם.

מצגת דברים קטנים עם  5
השפעה גדולה. 

המשתתפים מציגים 
 מסרים דביקים.

נלמד על דברים קטנים שיש להם השפעה גדולה. המשתתפים יציגו את 
 משימת הבית שלהם להכין מסרים דביקים.

 
 :לו"ז

 הערות שעות יום תאריך פגישות
   21:00 - 18:00 ה 02/08/2018 1
   21:00 - 18:00 ה 09/08/2018 2
   21:00 - 18:00 ה 16/08/2018 3
   21:00 - 18:00 ה 23/08/2018 4

 21:00 - 18:00 ה 30/08/2018 5
של שינוי או ביטול מטעם אקסטרא יתקיים  במקרה 

 6.9-שיעור השלמה ב
 

 :לפרטים נוספים והרשמה
  אקסטרא אתר, 6225333-03טלפון: , xtra2@student.co.il מייל:

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

mailto:xtra2@student.co.il
http://xtra.student.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/

