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The Power to Make a Point and Make a Change 
 ( 2021 בפברואר 16) סיכום מפגש

 
 

לקהל שלנו לשינוי   ". המטרה שלנו היא לגרוםשינוילמדנו שמילת המפתח שלנו לכל סיטואציה של העברת מסר היא " 
 תפיסתי, שינוי חשיבתי, שיבין משהו שלא הבין עד עכשיו.

 .הגדרה ודחיפהעל מנת ליישם זאת עבדנו בשלבים: 
 

 דרת התובנה לקהל הגדרה, משמע: הג
 זהו השלב החשוב ביותר! 

 לשאול את עצמנו:  ותלכתוב אפילו מילה אחת, אנחנו חייב  ותלפני שאנחנו מתחיל
 תלווה את הקהל שלי כאשר הוא יוצא מהחדר?" "איזו מחשבה 

כדי להגדיר זאת הבנו שכדאי לעבוד עם טבלה: טבלת "לפני ואחרי". היא מסייעת לנו להבין את נקודת המוצא של הקהל  
אני מבקשת בכל לשון של בקשה: אל תוותרו על הטבלה הזו. היא השלב החשוב ביותר   ולהגדיר את היעד עבורו.

 בתהליך.
כל ניסוח, כל    ע שהגדרנו את התובנה, היא הופכת להיות המגדלור שלנו, משמע, כל פריט מידע במצגת,מאותו רג 

 .לנו לדחוף את הקהל לעבר אותה תובנה עוזרים  –שפת הגוף שלנו מילת מפתח, כל הדגשה שלנו,  
 

 דחיפה, משמע לקדם את הקהל שלנו לעבר אותה תובנה שהגדרנו. 
 : "לדחוף" את הקהל שלנו באמצעותראינו שאנחנו יכולים  

 כי היא כבר מספרת לקהל על הערך שיקבל  שיוצרת צפיההפרזנטציה כותרת  •
 מבנה הסיפור  •
 יום של הקהל -העניין שנייצר באמצעות נגיעה ביום •
 השקפים: כותרות נכונות וביטויים ויזואליים שתומכים בסיפור  •
 
 

את הדוגמאות שראינו עבור כל ן אני מצרפת את המצגת שתזכיר לככאמור,  להלן פירוט קצר על כל אחד מהכלים. בנוסף
 אחד מהם. 

 
 כותרת שיוצרת צפיה

 את ה"מה יוצא לי מזה"., ראינו כמה חשוב לכתוב כותרת שכבר מכילה את הערך לקהל
 מגיע עם מוטיבציה לפגישה. הוא  , כך זה יוצר צפיה אצל הקהל

 
 מבנה הסיפור 

באמפטיה לקהל, לייצר איתו קרקע משותפת. זה גורם לו להקשיב לנו, כי הוא מבין שאנחנו  ראינו כמה חשוב להתחיל 
 "רואים אותו" ואת הצורך שלו.

 
 יצירת עניין 

 יום של הקהל שלנו, לייצר קרקע משותפת )אורית הזכירה את המילה "ראפור"(. -הרעיון הוא לגעת ביום 
 הקהל, יעזור לנו להכניס אותו לסיפור. יומי שמחבר ביננו לבין -כל אלמנט יום

 ראינו ששמש אסוציאציות היא כלי עזר חשוב במקרה הזה. היא עוזרת לנו לצאת לעולמות אחרים בהקשר לנושא שלנו.
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 שקפים שמחזקים ומחדדים את המסר שלנו 
 כדאי לעבוד על פי השלבים הבאים:

 השורה התחתונה של השקף . הגדירו את 1
 )סיפור השקף(  בין המרכיבים  הקשר. הגדירו את 2
 בצורה ויזואלית . בטאו את אותו הקשר 3
 

 , לא צריך להיות במצגת.לעבר היעד שהגדרתי עבורו שקף שאינו מקדם את הקהל שלי
 

   . להצטרףמי מכם שעדיין לא בקהילה...מוזמן 
 : שם אני מעלה סרטון כל שבוע, ואפשר לצפות גם בהרצאותהיוטיובלערוץ תוכלו גם להירשם 

 שהועברו בקהילה בנושאים שונים.
 

 ובהצלחה! לכולכםתודה רבה 
 שירלי 

 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/NowYouAreTalkingCommunity/
https://www.youtube.com/channel/UCzlh-7GU8u4TaKaQYGJRpBg
https://www.youtube.com/channel/UCzlh-7GU8u4TaKaQYGJRpBg
https://www.youtube.com/channel/UCzlh-7GU8u4TaKaQYGJRpBg
https://www.facebook.com/shirlee.a.chen/
https://www.linkedin.com/in/shirlee-chen/

