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 2021התוכנית להכשרת קריינים  

 

 שנתיהחצי המסלול 
 אחד על אחד|   שעתייםמפגשים של  24

 

 ?מה כוללת התוכנית

 ובניית תוכנית אימונים אישית הערכת יכולות התלמיד  •

 לכל מערך הקורסים הדיגיטליים שלנו  פרמיוםגישת  •

 הגדרת מטרה ואימונים קוליים ומנטליים להשגתה •

 הכרת ששת סגנונות הקריינות המובילים  •

 למידת מושגים וכינויים מקצועיים של התחום  •

 פיתוח שליטה על הקול והרחבת המנעד  •

 עבודה על דיקציה והגייה נכונה של מילים  •

 עבודה על אינטונציה וסגנונות  •

 מול מיקרופון וביצוע דמויות )דיבוב( משחק  •

 עבודה על הגשה וניתוח טקסטים  •

 לימוד ועבודה על שלושת סוגי ההדגשות בקריינות •

 הדמיית מצבי בימוי ועבודה מול לקוח מאתגר  •

 מובנים טכניים והבנת תפקידי המכשור באולפן •

 רטוריקה ועמידה מול קהל  •

 ברדיו ובטלוויזיה מניפולציית סאונד ועיצוב הצליל לתקן שידור   •

 התנסות בשידור ברדיו  הכוללקורס מקצועות הרדיו המלא  •

 אתגרים ידור והתמודדות עם טכנאות שקורס   •

 פרומואים ואותות לרדיו קריינות, הקלטה ועריכת   •

 ADOBE PREMIEREפוסט פרודקשן ועבודה מול תמונה ב  •

 תוכנית פעולה אסטרטגית להשתלבות בתעשייה בניית  •

 דק'(  3עבודות אישי )עד תיק  •

 תעודת גמר  •
 

 להתקשר  מחיר:
 תשלומים ללא ריבית 12ניתן לחלק ל 

 



 

 2021התוכנית להכשרת קריינים  
 

 המסלול המקיף
 אחד על אחד |  שעתייםמפגשים של  12

 

 ?מה כוללת התוכנית

 הערכת יכולות התלמיד ושיבוצו בקבוצה המתאימה •

 קורסים דיגיטליים   3ערכת תלמיד, חומר עיוני,  •

 הגדרת מטרה ואימונים קוליים ומנטליים להשגתה •

 הכרת ששת סגנונות הקריינות המובילים  •

 למידת מושגים וכינויים מקצועיים של התחום  •

 פיתוח שליטה על הקול והרחבת המנעד  •

 עבודה על דיקציה והגייה נכונה של מילים  •

 עבודה על אינטונציה וסגנונות  •

 מיקרופון וביצוע דמויות )דיבוב( משחק מול  •

 עבודה על הגשה וניתוח טקסטים  •

 לימוד ועבודה על שלושת סוגי ההדגשות בקריינות •

 ניתוח קולי אישי ומיפוי בעיות של התלמיד  •

 הדמיית מצבי בימוי ועבודה מול לקוח מאתגר  •

 רטוריקה ועמידה מול קהל  •

 מובנים טכניים והבנת תפקידי המכשור באולפן לימוד   •

 יסודות ההקלטה והעריכה של קובץ קריינות דיגיטאלי •

 שידור ברדיו ובטלוויזיה ל מניפולציית סאונד ועיצוב הצליל  •

 תוכנית פעולה אסטרטגית להשתלבות בתעשייה •

 סיור באולפני רדיו והדרכה מקיפה על המערכות השונות  •

 דק'(   3תיק עבודות אישי )עד  הפקת   •

                                               תעודת גמר •
                

 להתקשר    מחיר:
 תשלומים ללא ריבית  6ניתן לחלק ל 

 



 

 2021התוכנית להכשרת קריינים  

 

 מסלול מקוצר
 אחד על אחד |  שעתייםמפגשים של  9

 קה( נ)למעט מפגש הז                                                                       

 

 

 ?מה כוללת התוכנית

 ובניית תוכנית עבודה אישית הערכת יכולות התלמיד  •

למערך הקורסים הדיגיטליים   פרמיוםגישת +    חומר עיוני :ערכת תלמיד •
 קורס עברית לאנשי תקשורת, קורס משחק מול מצלמה,  הכולל:  ,שלנו

קורס  קורס מקצועות הרדיו המלא,  קורס יסודות בהקלטה ועריכת צליל,  
 ועוד מגוון תכנים מתעדכנים ללא הגבלה! , מקוצר לשיווק בפייסבוק

 הגדרת מטרה ואימונים קוליים ומנטליים להשגתה •

 תקופת התוכנית ליווי בקבוצת וואטסאפ ייחודית במהלך כל  •

 הקצאת מאמן אישי להשגת מטרות  •

 המסחרית הכרת ששת סגנונות הקריינות  •

 למידת מושגים וכינויים מקצועיים של התחום  •

 עבודה על דיקציה והגייה נכונה של מילים  •

 ופיתוח הרגלי דיבור נכונים )דיבור קדמי( מבחן מנעד  •

 קריינות   עבודה על אינטונציה וסגנונות •

 והתמקדות בהעברת המסר  טקסטים והבנת  ניתוח עבודה על  •

 בקריינות   שלושת סוגי ההדגשות של לימוד   •

 שיעור משחק  •

 מגוון תכנים בהתפתחות אישית והשגת יעדים  •

 דק'(   3תיק עבודות אישי )עד  הפקת   •

 תוכנית פעולה אסטרטגית להשתלבות בתעשייה בניית  •

 תעודת גמר  •

 להתקשר  מחיר:
 תשלומים ללא ריבית  4ניתן לחלק ל 



 

 2021התוכנית להכשרת קריינים  

 

 רדיו ושידור מסלול 
 אחד על אחד|   שעתייםמפגשים של  9

 קה( נ)למעט מפגש הז                                                                       

 

 ?מה כוללת התוכנית

 אישית ובניית תוכנית עבודה  הערכת יכולות התלמיד  •

למערך הקורסים הדיגיטליים   גישת פרמיוםערכת תלמיד: חומר עיוני +   •
 הכולל: קורס עברית לאנשי תקשורת, קורס משחק מול מצלמה,   ,שלנו

ועוד  קורס מקצועות הרדיו המלא, קורס יסודות בהקלטה ועריכת צליל,  
 מגוון תכנים מתעדכנים ללא הגבלה! 

 ומנטליים להשגתההגדרת מטרה ואימונים קוליים  •

 ליווי בקבוצת וואטסאפ ייחודית במהלך כל תקופת התוכנית  •

 הקצאת מאמן אישי להשגת מטרות  •

 המסחרית הכרת ששת סגנונות הקריינות  •

 למידת מושגים וכינויים מקצועיים של התחום  •

 עבודה על דיקציה והגייה נכונה של מילים  •

 קדמי( מבחן מנעד ופיתוח הרגלי דיבור נכונים )דיבור   •

 ההגשה ברדיו  סגנונות לימוד  עבודה על אינטונציה ו •

 יסודות בעיתונות, עריכה והגשת מהדורת חדשות בשידור חי  •

 אפ לתוכנית רדיו -ביצוע תחקיר, ראיון, עריכת מוסיקה ובניית ליין  •

 בתחנת רדיו העובדת בשת"פ עם התוכנית  התנסות בשידור חי •

 יעדים מגוון תכנים בהתפתחות אישית והשגת  •

 שיעור משחק  •

 דק'(   3אישי )עד   הפקת פיילוט  •

 תוכנית פעולה אסטרטגית להשתלבות בתעשייה בניית  •

 תעודת גמר  •

   להתקשר מחיר:
 ת יתשלומים ללא ריב 4ניתן לחלק ל 

 



 

 

 

 מסלול רטוריקה
 אחד על אחד|   שעתייםמפגשים של  6

 

 ?מה כוללת התוכנית

 אישית ובניית תוכנית עבודה  הערכת יכולות התלמיד  •

 משחק מול מצלמה  –קורס דיגיטלי במתנה  •

 עברית וחוקי הלשון לאנשי תקשורת   – קורס דיגיטלי במתנה  •

 דיקציה והגייה נכונה של מילים שיעור ב •

 מבחן מנעד ופיתוח הרגלי דיבור נכונים )דיבור קדמי ושליטה על הקול(  •

 בניית הרצאה מרתקת באמצעות מודל אתוס, פאתוס, לוגוס  •

 ביטחון על במהמנצחת וטכניקות לפיתוח   שפת גוף  •

 שיעור במשחק ואימון בפרזנטציה )הנראות שלך על במה(  •

 מול קהל  ך שיעור בשיווק, מכירות, והעברת המסר של •

 דיוק מסרים ויצירת קונספט למצגת ויזואלית  •

 התגברות על פחד קהל טכניקות ל •

 מפגשי אימון אישי לדיוק מטרות ופריצת גבולות!   4 •
 

 

 

 

 

 

   להתקשר מחיר:
 ית תשלומים ללא ריב 3ניתן לחלק ל 

 



 

 

 הסדנה לרדיו וקריינות 
 שעות של חווית תקשורת סוחפת!  5

 

 ?סדנהמה כוללת ה

 )אלעד שבר(  הרצאה בנושא רדיו, הגשה וקריינות  •

 המסחרית )פרסומות( הכרת ששת סגנונות הקריינות  •

 ברדיו ההגשה המוביליםסגנונות  שלושת הכרת  •

 מעולם התקשורת למידת מושגים וכינויים מקצועיים  •

 הממי"ם  חמשת  באמצעות טכניקת  פרסומיים  ניתוח טקסטים •

 דיקציה והגייה נכונה של מילים   תרגילי •

 קריינות   אינטונציה וסגנונות  תרגול •

 הכרת המכשור באולפן ותפקידיו  •

 לכל משתתף  + הקלטה ותמונות מקצועיות התנסות בהגשה תוכנית רדיו  •

 

 הפסקה  •

 

 הרצאה בנושא חדשות ועיתונות )ערן קורץ(  •

   הכרת סגנון הקריינות החדשותי  •

 והכנת מהדורה לשידור עריכת מהדורת חדשות התנסות ב •

 לכל משתתף   + הקלטה ותמונות מקצועיות הגשת מהדורת חדשות ברדיו  •

 
 

 ₪ 1,250 מחיר:
 ללא ריביתלשלם בשני תשלומים ניתן  

 

 

 כרטיס כניסה:

 _________ _______ שעת התחלה:    : _____________תאריך_______ : יום

 אישור המשרד: ___________________ שם מלא: ___________________ | 

 


