
אומנות ההשפעה - סגנונות תקשורת 
בסדנה זו נלמד כיצד להניע, להשפיע ולשכנע כל אדם תוך שימוש בכלי 

"סגנונות תקשורת".

עובדים ומנהלים רבים מעבירים מסר אך לא זוכים לקשב שהיו רוצים לקבל, בין היתר יש אנשים שמחפשים תקשורת 
קצרה ממוקדת ועניינית ויש מי שנסמך על תקשורת חברית, בלתי פורמאלית ומקרבת. על מנת להצליח להשפיע, 

לשכנע, לקדם ולהניע אחרים לפעולה בהצלחה, על המוסר לדעת לפנות לכל אחד בשפה שלו. 

סדנת סגנונות תקשורת מעניקה כלים מעשיים לתקשורת נכונה ומדויקת, בתוך צוות, אל מול לקוחות, אל מול 
עובדים ואל מול הנהלה. בסדנא נלמד להתאים את אופן התקשורת שלנו לאדם העומד מולנו, למשימה הנדרשת 

ולאקלים הארגוני. 

סגנונות תקשורת כוללת את מגוון הכלים והמיומנויות הנדרשות על מנת לאפשר למשתתף להעביר מסרים בצורה 
סוחפת, מעניינת ומשפיעה בהצגה בפני בודדים, עמיתים וקבוצות. כלים אלו יהיו שימושיים למשתתפים להציג 

תוכניות עבודה, לדבר בפני עמיתים, לקוחות ומנהלים, להשפיע ולשווק רעיונות, אתגרים ושיטות. 

במפגש מקצועי וחווייתי נשפר יחד את סל הכישורים האישיים שלכם, נלמד ונתרגל טכניקות בהעברת מסרים 
בתקשורת מניעה ואפקטיבית וכל זאת באופן שישאיר לכם טעם של עוד. 

אבחון סגנון התקשורת האישי של המשתתף.
"איך לדבר את זה נכון?" - כלים לניתוח 

והגדרת סגנון התקשורת של אחרים תוך 
שימוש מקצועי בממד המילולי, הווקאלי 

והוויזואלי בהעברת מסרים.

בסדנה זו נעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

נלמד שיטות וכלים להעברת מסרים מהירים 
ומדויקים, בשיטת "סגנונות תקשורת".
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ייעוץ והדרכה

In this workshop, we will learn 
how to motivate, influence, and 
persuade anyone with the 
"Communication Styles" tools.

The Art of Influence 
"Communication Styles" 

In this workshop, we’ll cover:

Diagnosing the participant's personal 
communication style and challenges.

Tools for analyzing and defining the 
communication style of others.

We will learn methods for conveying fast and accurate messages, using the 
“communication styles” method.

Often, people fail to get the attention they desire when conveying a message. Some people 
prefer short, straightforward, and relevant messages while others love friendly, informal 
communication. In order to succeed in influencing, persuading, promoting, and motivating 
others successfully, the speaker must know how to address everyone in their own unique 
language and style.

The “Communication Styles” Workshop includes a variety of tools and skills required to help the 
participant convey messages in an immersive, interesting, and influential way. 
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לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!

For additional information please 
contact us today

>>

>>

 www.mash.org.il   |   info@mash.org.il   |   072-2500344 www.mash.org.il   |   info@mash.org.il   |   072-2500344

ייעוץ והדרכה

https://api.whatsapp.com/message/KKHCAVGCATAXD1?autoload=1&app_absent=0
https://www.youtube.com/user/yanivshenhav
https://www.facebook.com/mash.org.il/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.mash.org.il/
mailto:info@mash.org.il



