
צ׳קליסט להעיר את הבמה
הכנתי את הצ׳קליסט הזה כמעיין סיכום לסמינר לעצמי ולכל המשתתפות בו. המטרה של המסמך היא 

להוות תזכורת לנקודות מרכזיות שכדאי לקחת בחשבון לפני כל עמידה מול קהל. 
כמובן שהדבר משתנה כתלות בסוג האירוע - בין אם זה און ליין או אוף ליין, קבוצה קטנה או במה  

באולם גדול, אם רק אתם מגיעים, או אם יש לכם עזרה נקודתית או צוות.

כך או כך, מקווה שהרשימה הזו תיתן לכם כיוון טוב להתחיל ממנו. אני ממליצה בחום לקחת את 
הרעיונות, ולהרכיב מהם צ׳קליסט אישי לפני כל אירוע, או סוג האירועים שלכם. ככה יהיה אפשר להפוך 

את זה ליותר ספציפי, עם תוספות שלכם ולהתאים את זה באמת עד הסוף. הוספתי גם שורות ריקות 
לשימושכם אם תרצו להמשיך עם הצ׳קליסט הזה.

המון בהצלחה!!! תמשיכו להעיר את הבמה!! 

מה להכין לקראת ההרצאה - לוגיסטי

בוצעלמרצה ולצוות

טלפון/ מייל איפוס לפני האירוע כדי לוודא עם המקום שהכל מוכן במקום

לוודא שמחכה על הבמה כל מה שצריך (שולחן/ כסא/ חיבורים למחשב/ שקע חשמל/ 
פליפצ׳ארט וטושים על הבמה וכו׳).

לוודא שיש את סוג המיקרופון הנכון - רגיל עם כבל, אלחוטי, מדונה, דש.

לוודא שיש שולחן לעמדת רישום - עם/ בלי מפה

לפטופ לבמה + לפחות לפטופ אחד בשולחן הרישום

כבל מאריך למקרה הצורך

להכין את הצ׳קים והתשלומים למי שצריך באירוע

דיסק און קי עם ההרצאה לגיבוי, קבצי מוסיקה לאווירה

רול אפים וחומרים פרסומיים, כרטיסי ביקור

קופסת מזומן + עודף קטן לשולחן כניסה

מוצרים פיזיים ומחירון במידה ויש

חשבוניות/ קבלות - ממוחשב/ ידני, טפסים נוספים לרישום אם צריך

רשימה שמית לפי א-ב

מרקרים, כלי כתיבה, מספריים, שדכן, סיכות, סלוטייפ

נשנושים בריאים + מים למרצה ולצוות

לו״ז של מהלך האירוע עם פירוט לצוות



בוקר ההרצאה / ממש לפני

בוצעלמרצה ולצוות

שילוט הכוונה והגעה לאולם/ חלל האירוע

הכנת עמדת הרישום וקבלת הקהל

חיבור המחשב על הבמה ובדיקה טכנית שהכל עולה

חיבור המיקרופונים ובדיקת סאונד

בדיקת תאורה

איפוס צוות קצר לפני שהאורחים מגיעים - תדרוך אחרון ומצב רוח טוב!!

על שולחן הבמה - מחשב, נקודות מרכזיות מודפסות, לו״ז, שעון, פוינטר, אביזרי עיצוב

חימום פיזי - סיבובי ידיים, קפיצות, ריקוד, מתיחות

״סימון טרטוריה״ - סיבוב מסביב לאולם, בין הכסאות, לאורך הקירות. להרגיש את 
החדר מכל זוית, ולהרגיש בנוח בחלל הזה לפני שכולם נכנסים.

חימום יציבה - תרגיל האבנים, הרגשת הבמה והאדמה מתחת לרגליים

חימום קולי - נשימות, לעלות ולרדת ב״סולם״

לוודא שיש לי (למרצה) זמן לעצמי לפני שהכל מתחיל

להיות כמה רגעים בהוכרת תודה על כל הטוב הזה שקורה ועומד לקרות

לעשות ״הארקה״ להתרגשות - לפרוק את ההרגשה הפיזית בקפיצות, תנועה



נושאים לשים לב אליהם בדיבור / עמידה / נוכחות

בוצעלמרצה - דגשים כלליים

לשים לב למיקום על הבמה - כמה שיותר קדימה

לפתוח ידיים - לא לשלב/ לסגור/ להצמיד

לנטוע רגליים בקרקע

״תנועה עם כוונה״ - לשים לב לתנועה, כל תנועה בהרצאה היא מכוונת

עם הפנים לקהל- גם אם אני פונה, עדיף להשאיר כתפיים קדימה ולא פרופיל מלא

תנועות מלאות - על הבמה לא ״מסמנים״

להפעיל כמה שיותר שרירים בפנים - כלומר, להקפיד על מימיקה ותנועות מלאות

מה שאני מרגישה הקהל מרגיש 

לזכור שהבמה היא מקום בטוח! הקהל רוצה שאצליח!

לזכור לצאת מהראש של עצמי ולהיות שם לטובת המסר, לטובת הקהל

במידת האפשר ויש הפסקה, לעשות שוב תרגיל נשימות כדי לרענן את הסרפעת 
ולהחזיר את שרירי הנשימה לפעולה נכונה

לנשום לבלון ולמלא את כל חלל הריאות - לא לכתפיים

לשים לב לפרמטרים של הקול שלי - מלודיה, גובה צליל, קצב, עוצמה

כשאני מרגישה שאני ״מאבדת״ את תשומת לב הקהל - לשנות פרמטרים בקול!

הקול שלי הוא כלי לשלוט על ״איך תופסים אותי״ מבחוץ - לקבוע עם עצמי מראש 
איך אני רוצה להיתפס בהרצאה הספציפית הזו 

לייצר ״רגעים״ - הפוגה או הפסקה מכוונת כדי לתת לדברים לשקוע, לחלחל, להדהד

שקט מכוון זה רגע מאוד עוצמתי על הבמה! 



נושאים לשים לב אליהם בתוכן / מסר

בוצעלמרצה - דגשים כלליים

לחזור תמיד למטרה - מה המטרה של החלק הזה? של הסיפור הזה? המטרה היא 
המגדלור אליו תמיד צריך לחזור כדי להגיע לעיקר

לדאוג לשלב בתוכן מיתוסים מהתחום שלי, טעויות נפוצות, מידע על העולם הישן 
לעומת העולם החדש בתחום שלי

״הקפצות״ לקהל - אני לא פה בשביל הסיפור האישי שלי ומה שיש לי להגיד. אני פה 
בשביל הקהל. אז לזכור לפנות לקהל ולהכניס אותם כל הזמן פנימה

מעורבות לקהל - שאלות רטוריות, שאלות פתוחות, הרמות יד, חזרה על משפטים

להגיע לאקשן בסיפורים שלי מהר - לקהל אין צורך באינפורמציה מיותרת

כל פרט שנכנס לסיפור בהרצאה שייך רק אם הוא רלוונטי למסר ותורם למסר

מה אני רוצה להגיד? מה הכי חשוב לי להעביר בכל חלק? איזה סיפור יסביר את זה

להיות ברגש, לא לתאר רגש

מה התבניות שלי? לשים לקהל את התוכן ״בקופסה״

לזכור שלפעמים צריך ״להאכיל בכפית״ את הקהל עם המסר… 

מה הסיכום שלי - לחזור על הדברים בסוף כל חלק

לסיים ב״קרישנדו״! לתת השראה ומוטיבציה בסוף


