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האם יש נושאים נוספים שהיית רוצה ללמוד בסדנאות בעתיד? האם היו דברים שהיו חסרים לך
בסדנאות באג'נדה?
תשובות המשתתפות:


הייתי מעוניינת באימון אינטנסיבי שאוכל להביע את עצמי בבטחון מלא.



חשוב שיהיו יותר מפגשים של מבוי סתום שזה מחזק מאוד .מפגשים עם כל הבנות יחד זה
נותן כוח.



כן יותר מפגשים כדי לסדר את הנושא שלנו בצורה יותר עניינית וקולעת.



כל דבר שיעשיר את נפשו.



אימון קבוצתי (קוצ'ינג) למסורבות ,כדי לחזק את ההרגשה האישית וכך גם תתחזק ממילא
האשה בזמן הדיונים ,מה שיעביר לסביבה את החוזק שלה .מה שיתן לאשה את החוזק גם
בחיי היום יום.



ליווי עד לכדי מקום של הלכה למעשה בתקשורת .מפגשים נוספים שיעצימו את המקום שלנו
מהמקום של קורבן והאשה אישית למקום של סובלימציה ועשייה חיובית עם הטראומה
שעברנו.



כיצד לחזק ולתמוך בילדי שחווים טראומה מתמשכת ,עוברים זוועה ביום יום ,את מסכת
העינויים הרגשית והכלכלית כילדים נטושים לאב שלא ממלא שום תפקידים הוריים.

משובים נוספים:
"למדתי על הכוח של התקשורת ובעיקר שהיחסים בין התקשורת לאדם הפשוט הם לא חד כיווניים
וניתן להשפיע על גופים ציבוריים .יצאתי עם הבנה טובה יותר לנושא של תקשורת לשינוי חברתי ,אני
מקווה שאוכל לפעול כדי לקדם את הנושא ולהביא לשינויים".
"הסדנא נותנת לי רעיונות וכיצד למקד מטרה".
"חשיבה מחודשת על עניין של קבוצה היא כוח – כוח להוביל שינוי ולו קטן .אני מבינה כמה כוח יש
לתק שורת וכמה כוח יש לנו להכניס מהלך חדש בתקשורת בנושא מסורבות גט .אני מבינה שאיך
שנציג את הדברים ואיך שנתמקד יש המון השלכות על איך זה יראה וישמע בתקשורת וגם
שהתקשורת יכולה להיות כלי נהדר להשגת מטרה ,מה שחשוב זה לעשות זאת נכון".
"למדתי להתבטא בצורה יותר יעילה בתקשורת"

"למדתי דרכים להעביר את המסר".
"אפתח בדרך כלל עם המסר המרכזי"
"מאוד ברור לי מה הם התהליכים לבניית מסר והחשיבות בבניית מסר להעברה בתקשורת"
"הסדנא עם דודו חיזקה אותי מאוד ואני מאמינה שאיישם בפועל"
"להכין את המסרים מראש כי כל מילה יכולה להשפיע"
"שיפור ביכולת שלי להילחם למען המטרה"
"דרכים להעברת מסר בראיון ,כמה חשובה שפת גוף והדרך שאנחנו מעבירים את התוכן .אני מקווה
שאוכל ליישם את הדברים בכל מעמד שבו אצטרך להביע את עמדתי .לקיחת כל הכלים שלמדתי
לחיים בכלל ,לאוו דווקא בעניין ראיון בתקשורת".
"מאוד נהניתי מההנחייה של דודו גלבוע שהיא מאוד מקצועי ומרתק ובעיקר אמפתי"
"צריך להתכונן היטב לפני כל ראיון .הייתה סדנא מוצלחת ובנויה נכון"
"הופעה בתקשורת בצורה יעילה ומעניינת .פרסום ברשתות החברתיות בצורה מידתית ויעילה"
"הבנתי את החשיבות של התקשורת בפייסבוק ,חייבים לקדם קמפיין".
"למדתי סוגים שונים של התבטאות במדיות השונות על פי סוג הקמפיין".
"הסדנא הייתה מאוד מעניינת והועברה בצורה מובנית ובהירה".
"למדתי איך לעבוד עם התקשורת ,גם במסע תקשורתי לאורך זמן וגם בראיונות חד פעמיים"
"למדתי להגיד את המסר שלי בקיצור ולעניין בצורה מעניינת כדי למשוך תשומת לב"

