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הנדון:

מפגש מחוז הקיבוצים – יום בנושא עקרונות ופיתוח מיומנויות והקניית כלים לתקשורת

במסגרת הפעילות של חברים רבים בקיבוצים ,בכל הקשור לפעילות פוליטית ומפלגתית ,חוזר ועולה הצורך
ללמידה והקניית כישורים -בתקשורת מול החבר ,מול קבוצת חברים וקהל 1זאת על-מנת להשיג את המטרות
שלשמן כולנו פועלים בשדה הפוליטי-מפלגתי ,כמו :איך מודדים דיבור מול אדם/קהל -חוזקות וחולשות,
טכניקות מעשיות של מבנה שיחה/דיבור ,כלים לשכנוע בשיח ,ארגון המחשבות תחת לחץ זמן ,חוסר מקצועיות
במצבים שונים ,מה ואיך לתכנן את השיח ,פחד מכישלון ודחייה ,ועוד1
בברכת יו"ר המפלגה -ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג ובסיוע מנכ"ל המפלגה -גלעד רבינוביץ ויוסי סילמן ,יצרנו קשר
עם גיא יריב -מנכ"ל בית ספר לדיבור מול קהל ובנינו את היום ,במטרה להקנות ולשפר את מכלול הנושאים
הללו 1יום זה נבנה ביוזמה ובסיוע של רכזי האזור של המחוז (פורום בתהליך בנייה)1
המפגש יתקיים ביום שישי ה ,6126121.61-משעה  .328.בבית התנועה בת"א (כתובת בלוגו)1
סה"י מוצע (לא סופי):
- .91.. – .318.

התכנסות וכיבוד1

- .911. – .91..

פתיחה ודברים :ניר מאיר -יו"ר המחוז ומזכיר תק"צ ,ח"כ איתן ברושי ,חניק מרשק-
מזכירת המחוז1

- 4.11. – .911.

הרצאה -גיא יריב -מנכ"ל בי"ס לדיבור מול קהל1
ההרצאה תכלול חלק תיאורטי :פחד קהל ואיך להתגבר עליו ,דרכי מדידה של דיבור
מול קהל ,הערכת חוזקות וחולשות ,וחלק של כלים וטכניקות שכנוע ,אשר אותן
המשתתפים יתרגלו בסדנא1

- 4.18. – 4.11.

הפסקה קלה והתארגנות לסדנאות1

- 41114 – 4.18.

עבודה בקבוצות (סדנא) 2על מנת שניתן יהיה להתאים את הסדנא לרמת הכישורים
והמיומנויות של החברים ,הסדנא תחולק למספר קבוצות :מתחילים ,בינוניים
ומתקדמים( 1מצ"ל שאלון שעליכם להחזיר בהקדם ,על מנת שניתן יהיה לחלק מראש
את הקבוצות)1
את הסדנאות ינחו :ד"ר יעל שלזינגר (פסיכולוגית קלינית ומרצה בתחום) ,עו"ד יעקב
שברגולד (אלוף ישראל בדיבייט ,לשעבר מדריך בתחום באונ' בר אילן ובמרכז
הבינתחומי)1

481.. – 41114

דברים :ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג -יו"ר מפלגת העבודה ויו"ר האופוזיציה1

אנו רואים חשיבות רבה להשתתפות של כל אחת ואחד מכם במפגש חשוב זה 1עזרו לנו לעזור לכם1
להתראות במפגש
ניר מאיר
יו"ר המחוז ,מזכיר תק"צ

ח"כ איתן ברושי

חניק מרשק
מזכירת המחוז.41-1453159 -

לידיעתך :לא חובה לענות על השאלון ,אבל הוא יעזור לנו לשבץ אותך לקבוצה שתתאים לך1
יש להחזיר את השאלון במייל או בפקס (ממוחשב)  -פרטים בלוגו1
שם חבר/ה______________________ :

קיבוץ__________________ :

שאלות לבחירה בין מתחילים ,בינוניים ומתקדמים – לחלק של הסדנא ועבודה בקבוצות1
היכן שמופיע זכר הכוונה גם לנקבה1
א 1כמה פעמים בשנה האחרונה דיברת מול  5אנשים או יותר? _________
(כולל לימודים ,עבודה ,מילואים ,אסיפת קיבוץ ,מפגש פוליטי וכו'  1לא כולל משפחתי)1
ב 1איך אתה מרגיש לקראת סמינר בדיבור מול קהל? (הקף בעיגול את הרצוי):
14
11
18
11
14

לחוץ 1אתם תהיו ממש עדינים איתי ,נכון?
לא נעים ,לא נורא 1אני לא נהנה מזה ,אבל אם צריך אז עושים ,כמו כביסה1
סביר 1זה נושא חשוב ואני יכול להרוויח מלהשתפר בתחום1
סבבה 1אני אוהב לדבר מול קהל ,ומחכה כבר ללמוד עוד1
קטן עלי 1תצטרכו לעבוד קשה כדי לחדש לי משהו1

ג 1כשצריך לדבר מול קהל (בעבודה ,לימודים ,בקיבוץ ועוד) אתה (הקף בעיגול את הרצוי):
14
11
18
11
14

נזכר שיש לי שיחת טלפון דחופה או שאני צריך לשירותים1
יושב בשקט ומקווה שלא יבקשו ממני לדבר1
מחכה בסבלנות לתורי1
מוודא שלא יישכחו שיש לי משהו חשוב להגיד1
מתנדב לדבר כמעט תמיד1

ד 1האם בזמן דיבור מול קהל אתה חש סימפטומים לא נעימים בגוף? (הקף בעיגול את הרצוי):
לא /

קצת /

הרבה /

תצילו אותי מהם בבקשה

ה 1מבחינת דיבור מול קהל ,לאיזו קבוצה תרצה שנשבץ אותך? (הקף בעיגול את הרצוי):
 14מתחילים
 11בינוניים
 18מתקדמים
ו1

מה רמת העברית שלך? (הקף בעיגול את הרצוי):
שפת אם /

לא שפת אם ורוצה לשדרג /

קשה לי עם השטף

האם יש משהו נוסף שתרצה שהמנחים שלנו יידעו עליך לפני הפעילות?

נשמח לשתף פעולה
גיא יריב -מנכל בי"ס לדיבור מול קהל

