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הסיפור ָ
ספיקרית יקרה,
תודה שבחרת להתעניין בהרשמה למחזור ט’ של אקדמיית  .SHE SPEAKSאנחנו שמחות ונרגשות להשיב לך כאן
על שבע שאלות חשובות שוודאי שאלת את עצמך :למה ,מה ,איך ,מי ,מתי ,איפה וכמה.

למה:
כי נשים הן  51%מהאוכלוסייה ונוכחותן בוועידות ,בכנסים ובתקשורת שואפת לאפס.
כי נשים תורמות ערך משמעותי לכל עסק וארגון ,לכלכלה ולחברה.
כי הגיע זמן לקחת אחריות ,להופיע באומץ על כל במה וליצור נוכחות נשית ,נקודה.

בואי לחזק את שריר האומץ ,ללמוד ולכבוש את הבמה שלך!
מה:
לראשונה בישראל ,אקדמיה מבית  SUPERSONASלהסמכת נשים באמנות הרטוריקה וההופעה מול קהל
ומצלמה ,הפועלת כדי לקדם נוכחות נשית שוויונית על במות ישראל והעולם .האקדמיה ,בהובלת צוות
מקצועי ראשון במעלה ,מציעה תהליך הסמכה הוליסטי בלעדי המשלב למידה תיאורטית ,תרגול אינטנסיבי
מול מצלמה ומשוב מקצועי אישי.

איך:
האקדמיה מציעה תהליך הסמכה ייחודי פרי פיתוחנו בן  7מפגשים ( 28שעות) ,במסגרת אינטימית של עד
 25נשים בכל מחזור .תכנית הלימודים כוללת קשת רחבה של כלים ומיומנויות החיוניים להופעה מול קהל
ומצלמה ,בהם:
הופעה מקצועית בכל סיטואציה תקשורתית | יצירת רושם ראשוני חיובי ,משפטי פתיחה חזקים ומשפטי סיום
שמניעים לפעולה | בניית מסרים מילוליים בהירים ומדויקים | שליטה במסרים הלא-מילוליים :שפת גוף ,קול
וקשר עין | שימוש יעיל באינטליגנציות רטוריות להנעת רגשות הצופים | סיפור אישי כמנוף ליצירת הזדהות
| כלים להתמודדות עם חרדת קהל ומצלמה | תפעול מכלול העזרים להופעה על במה ומול מצלמה | ניהול
דפוסי רטוריקה מגדרית.
דרישות חובה :נוכחות מלאה ,מילוי אחר כל מטלות הקריאה ,משימות הכיתה ושיעורי הבית.
מנטורינג :תהליך ההכשרה כולל ליווי אישי בזמינות גבוהה מחוץ לשעות הלימודים במשך כל תקופת ההסמכה.
אירוע שיא :בגמר תהליך ההכשרה ייערך אירוע חשיפה בהשתתפות קהל ואורחים ובו כל מרצה תציג את
הרצאת הדגל שלה .כל הרצאה תצולם ותעלה לבמת  SHE SPEAKSולרשתות הרלוונטיות.
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הקריירה שלך :כמוסמכת האקדמיה תוכלי להצטרף לקהילת  - SHE SPEAKSהבית של הספיקריות .כחברת
קהילה תיהני מלמידה מתקדמת ,התנסות והעשרה בתחומי הרטוריקה והתקשורת לאורך כל השנה ולנוכחות
בבמה הדיגיטלית שלנו ,שיסייעו בקידומך המקצועי והאישי .השייכות לקהילת הנשים המעולות שלנו מזמנת
לך כר פורה להתפתחות ,להתייעצות ,להפריה הדדית ,למשוב ולקידום יוזמות.
עם הפנים לעתיד :תוכלי להמשיך ולהעשיר את יכולותיך הרטוריות במסגרת תכניות ההמשך באקדמיה ,בהם
 SHE SPEAKS ENGLISH ,SHE SPEAKS TVועוד.

מי:
מישל שטיין טיר – מנכ”לית משותפת ומנהלת אקדמית :מומחית לרטוריקה ולתקשורת מול קהל ומצלמה.
מכשירה בכירים בכל משרדי הממשלה ,במגזר העסקי ובאקדמיה .מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמרכז
הבינתחומי הרצליה .יוזמת ומגישת התכנית ‘מעבר למילים’ בערוץ הכנסת ובערוץ  ,2יוצרת הסרט הדוקומנטרי
‘קליינער רודי’ ,מחברת הספר ‘משחק מול מצלמה על-פי רותי דייכס’ ,והביוגרפיה ‘רלף קליין – המאמן’ .מגישה
בימים אלה את עבודת הדוקטורט שלה ברטוריקה פוליטית מטעם אוניברסיטת בר אילן.
גלית דיאמנט – מנכ"לית משותפת ומנהלת פיתוח תוכן :שותפה מייסדת וסמנכ”לית תקשורת ב.SUPERSONAS-
בעלת  20שנות ניסיון בענף הלימודים ,לרבות הקמה וניהול מערכות תקשורת שיווקית ודוברות .מומחית
לכתיבה ולהסברה ,בעלת הבלוג “סיפורים מהקישקע” במגזין סלונה ,עורכת ומנהלת תוכן בפרינט ובדיגיטל
לרבות כתיבת נאומים ,הרצאות וטקסטים להנחיה.
חנה רדו – יו”ר  :SHE SPEAKSמשנה ליו”ר קבוצת מקאן תל אביב ויזמית חברתית .מייסדת ויו”ר מקאן וואלי
במצפה רמון ,מייסדת ונשיאת  ,SUPERSONASמייסדת ויו”ר מדבר תשעשרה במצפה רמון ,מייסדת ויו”ר ההאב
הטכנולוגי  Spring Valleyבעמק המעיינות .מרצה מבוקשת בתחומי שוויון מגדרי ,יזמות חברתית ועוד.
לתכנית מתלוות מנטוריות מקצועיות ומרצות אורחות.

מתי ואיפה:
מחזור ט’ יתקיים בימי ג׳ באולם הקולנוע של מקאן תל אביב ,הברזל  1רמת החייל ,חנייה במקום ,בתשלום
מוזל .הלימודים יתקיימו בין השעות 21:00 - 16:30
מועדי המפגשים20.3.18 ,13.3.18 ,6.3.18 ,27.2.18 ,20.2.18 ,13.2.18 ,6.2.18 :
סה”כ  7מפגשים 4 ,שעות כל מפגש.

כמה:
מחיר תהליך ההסמכה 5,985 :ש”ח  +מע”מ | עד  10תשלומים.

לפרטים ולהרשמה יש להתקשר להדס מגיד ,יועצת הלימודים079-5729174 :
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