
 

 

                  

 התכנית לאמנות הרטוריקה 
 על בתורת הנאום והשכנוע   -מיומנויות 

 ( 17)מחזור   21.6.23מועד פתיחה: 
 21:00-17:00 בין השעות רביעיימי מפגשים  7
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תכנית הדגל בלימודי רטוריקה בישראל. תורת הנאום והשכנוע היא המקצוע של כל המקצועות, ובעידן הקורונה תפקידה  
להעניק לאנשים מכל התחומים כלים חיוניים להופעה משכנעת מול כל קהל בעולם   מטרת התכנית.  התרחב לאין שיעור

האמיתי ובמרחב הווירטואלי. התרגול נעשה מול קהל ומצלמה וההתנסות היא במצבים המאפיינים את עולם התוכן של  
- ת עבודה, דיון רבהמשתתפים: הצגה עצמית, נאום, פרזנטציה, הרצאה, ישיבות, דיונים, משא ומתן, פגישות, ראיונו 

משתתפים, הופעה בזום, בתקשורת ועוד. צפייה מודרכת בחומרי הגלם וניתוח מקצועי של הפרופיל התקשורתי האישי 
 . וספקטרום האינטליגנציות הרטוריות מעניקים משוב המאפשר לכל אחת ואחד להפוך לדוברים מומחים בתחומם

 : בקורסבין הנושאים 
Profiling פיל תקשורתי.. כלים לניתוח פרוStorytelling  .הנעה לפעולה. כלים ליצירת רושם   . מנוף ליצירת הזדהות

פוסט קורונה.  ואופליין. פרזנטציות בעידן  אונליין  תקשורת  מניע לפעולה.  וסיום  חיובי, משפטי פתיחה חזקים  ראשוני 
קשב". בין השורות. מודעות ושליטה במסרים  אמנות הקיצור. פיתוח כישורי עריכה וכתיבה דיבורית בעולם עם "הפרעות  

קול.-הלא תבניות  והכרת  עין  קשר  גוף,  שפת  אנשים,  קריאת  דפוסים.    מילוליים:  לזהות  איך  מגדרית.  רטוריקה 
גלובלי.  דיגיטלי בעולם  אישי. בעידן  ולהתמודדות עם התנגדויות. מיתוג  רטוריות. כלים להנעת רגשות  אינטליגנציות 

הופעה המצלמה.  המצלמה.  שפת  מול  תקשורתיות  בסיטואציות  קהל   מקצועית  עם  התמודדות  האומץ.  שריר  חיזוק 
 ומצלמה. 

 למי הקורס מתאים?
מנהלים בכירים, מרצים, יועצים ומטפלים, עצמאים ושכירים, נשים וגברים מכל התחומים נדרשים להביע רעיון, לגייס  

ן, לדבר למול המצלמה, להחזיק קהל, לדון ולהתייעץ בשפה  כסף, לנהל משא ומתן, לשכנע מוטבים, להציג בדירקטוריו 
 חדשה שמשנה את כל מה שהכרנו. 

 

   דר' מישל שטיין טיר – ניהול אקדמי
מומחית ויועצת לרטוריקה וחוקרת תקשורת פוליטית, מרצה באוניברסיטת רייכמן ובמוסדות אקדמיים נוספים. בעלת  

משרדי הממשלה ובמגזר העסקי והאקדמי בעברית ובאנגלית. פרשנית האקדמיה לרטוריקה המכשירה בכירים בכל  
בנושאי רטוריקה בכלי תקשורת בישראל ובעולם וכותבת טור קבוע בדה מרקר. יועצת לפוליטיקאים ואנשי עסקים רבים 
צה״ל,   ישראל,  משטרת  האוצר,  הבריאות,  החוץ,  הממשלה,  ראש  משרד  ישראל,  כנסת  כגון,  וארגונים  ולחברות 

וייז, צ׳ק פויינט, ועוד. פיתחה את תיאוריית ספקטרום האינטליגנציות הרטוריות ואת מודל -קרוסופט, פיליפס, גוגלמיי 
 קוגניטיביות.-הפרופיל התקשורתי האישי המאפשרים פרופילאות פסיכולוגית של תבניות התנהגות רטוריות 

 
מנהלים   להכשרת  המרכז  מטעם  תעודה  תוענק  הקורס  רייכמןלמסיימי  שעות    28  בעבור  באוניברסיטת 

 .לפחות 80%של מותנית בנוכחות   התעודה אקדמיות. קבלת 
 

 הלמידה שלנו לפרטים נוספים צי מוזמנים לפנות ליוע
 shahar.smuliansky@runi.ac.il | 5870073-054| שחר סמוליאנסקי 

 
 בתכנית.  קלים שינויים לערוך הזכות את  לעצמו שומר רייכמן באוניברסיטת מנהלים להכשרת המרכז *
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