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 בלי לחץ נאוםלהתכונן לאיך 
 

רבים  – תאמנותיהכנת נאום נתפסת כפעולה 
מדמיינים את הנואם הדגול יושב ספון במשרדו 
הצופה על העיר וכותב את הנאום הסוחף בשטף 

ייתכן שזה  .אחד של ביטחון עצמי ושכנוע עמוק
מעולם לא  –אינני יודע  ,אכן עובד כך אצלם

להדריך הרבה  הזדמן ליאבל  .הייתי נואם דגול
מתקדמים  ,בינוניים ,מתחילים –נואמים 

וגיליתי שכתיבת נאומים היא גם  –ם ומבריקי
בעצם מלאכה זוהי  .אומנות ולא רק אמנות

עבודה שחורה ושימוש  ,המחייבת מיומנות
זקוק ( ועל אחת כמה וכמה מי שאין לו)גיליתי שגם מי שיש לו כישרון טבעי  .עבודה יעילים-בכלי

אאוט שבו אין -מתוך בלק ואפילו ,לשיטה יעילה שתאפשר לו לזקק נאום משכנע מתוך המון רעיונות
 .רעיונות בכלל

באופן הקצר והיעיל  ,אותך ואת צוותךאשר תביא חשוב לעבוד לפי מפת דרכים מסודרת לשם כך 
 : להכנה יעילה של נאוםישנם חמישה שלבים   .להכין שניתןלנאום הטוב ביותר  ,ביותר

 

 להתכוננות אסטרטגיה  –' שלב א

ההתכוננות לנאום ובעיקר מבררים את ההקשר של הנאום ומגדירים בונים את תוכנית  נובשלב זה א
אלא , בשלב זה לא בונים את תוכנית הנאום שאותה נבנה בהמשך -שימו לב. את מטרותינו בנאום

 .רק את תוכנית ההתכוננות

כמה זמן יעמוד  ,מי יהיה הקהל: מבחינת ההקשר נברר את השאלות הנחוצות להכנה מתאימה
איזה ציוד טכני יעמוד ? האם יהיו דוברים נוספים לפנינו או אחרינו? פים מאתנומה מצ? לרשותנו
  .ועוד? לרשותנו

אם  ,למשל .מה אנחנו רוצים להשיג ואיך נרצה להשיג זאת נגדיר לעצמנועל בסיס המידע שאספנו 
שליטה אנחנו לקראת רפראט באקדמיה המטרה שלנו תהיה להציג את המחקר שערכנו ולהראות 

להראות את  נרצהאם אנחנו לקראת מצגת ראשונה ללקוח פוטנציאלי  ,לעומת זאת .רבחומ
  .ה או התקשרות עסקיתולהשיג הזמנ ,ליצור קשר אישי חיובי ,הפתרונות שנוכל להציע לו

 

 סיעור מוחות  –' שלב ב

נוכל לייצר כמה שיותר רעיונות לטיעונים ודוגמאות מהם  ננסהו בנולצד היצירתי ש נפנהבשלב זה 
חשוב בשלב הזה לתת לאסוציאציות שלנו לרוץ בחופשיות כדי שיהיה לנו  .טיעוןבהמשך לבנות 

הסיבה היא שבסיעור  .שעולה חשוב לרשום על הדף כל רעיוןולכן  ,בהמשך חומר לעבוד איתו מספיק
 .אנו עשויים לשכוח אחד בזמן שאנחנו מייצרים אחריםרבים ו רעיונותמוחות עולים למוחנו 

 ,הביקורתיותמתג  את ( באופן זמני)בשלב זה  כדאי מאד לנתק ,בעלי חשיבה ביקורתית חריפהל
הסיבה לכך היא שחשיבה ביקורתית חוסמת את התהליך  .ולרשום על הדף גם רעיונות חלשים

חצי "מונע מרעיונות הדבר  ,ה שכל רעיון יפרוץ החוצה ברמת גימור גבוההיהיצירתי על ידי ציפי
מי שיתמיד בגישה ביקורתית  ,אגב .מלהגיח לאוויר העולם ,שניתן היה לפתח בהמשך ,"מבושלים

 .עשוי לאבד מהיצירתיות שלו לטובת דימוי עצמי שלילי ,מוחות לאורך שנים סיעורב

 

 סינון וארגוןגיבוש  –' שלב ג

בשלב זה  .זהו השלב שבו אנחנו מתחילים להתכנס לקראת ראשי פרקים ומבנה מסודר לנאום
ונתבונן בעין בוחנת  ,את מתג החשיבה הביקורתית אותו כיבינו בשלב סיעור המוחות מחדש' נדליק'

  .הטובים ביותר לעבור הנאוםהתבוננות ביקורתית תסייע לבחור את הרעיונות  .ברעיונות שרשמנו
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שיקדם לכדי שלד של נאום  -סיעור המוחות  -' בבשלב זה אנו מגבשים את כל הרעיונות שעלו בשלב 
ישנן  .ראשי פרקיםמהם  ומרכיבים ,רעיונות שעלוהעל דף  אנו מסתכלים .את האסטרטגיה שלנו

 :כמה פעולות שנחוץ לעשות בשלב זה

 יתכן מאוד שכמה  .יש לבחון אילו רעיונות ודוגמאות מהווים ביחד טיעון אחד – גיבוש
יתכן שרעיון חלש  ,למשל ,כך .רעיונות שרשמתם במקומות נפרדים הם בעצם טיעון אחד

  .שנחוצה להשלמת טיעון אחר" הפיסה של הפאזל"היה נפסל הוא דווקא  שאולי

  ישנן הרבה סיבות  .יש להחליט אילו רעיונות צריכים להיפסל ולא להיכנס לנאום –סינון
או אולי  ,או שגויים עובדתית ,יתכן שהם פשוט לא משכנעים: אפשריות שלא להציג רעיונות

 .חשוב במיוחד להיזהר שהם לא סותרים טיעונים אחרים שאנו מציגים .יעליבו חלק מהקהל
אבל פשוט אין מספיק זמן  ,רלוונטי ומשכנע ,לפעמים קורה שרעיון מסוים הוא טוב ,אגב

  .להציג אותו

 להכין ראשי פרקים ,במילים אחרות .לבחור את הסדר שבו נציג את הטיעונים – ארגון.  

 

 פיתוח טיעונים –' שלב ד

 .כל כותרת לטיעון מלא והופכים ,בשלב הקודם בשלב זה אנו לוקחים את ראשי הפרקים שהכנו
להכין הסבר הגיוני לכל  עלינולשם כך  .שלד שיצרנו מקודםל "בשר"אנחנו מוסיפים  ,במילים אחרות

או דוגמאות /פק עובדות ועלינו לס ,בנוסף .שמנמק מדוע היא נכונה באופן עקרוני ,שהעלינוטענה 
  .ולתת גיבוי עובדתי לדברים שלנוה כדי להמחיש ,לכל נקודה שכזו

להסביר  ,חשוב לנמק כל טיעון לזכות הצד –אם אנחנו מציגים נאום סיכום בבית משפט : אלדוגמ
אם אנחנו מציגים  ,לחילופין .(תקדימים)וכן להביא דוגמאות  ,מאחוריושעומד ההיגיון המשפטי מה 

וכן להביא גיבוי עובדתי בדמות  ,להסביר מדוע כל יתרון שלו חשוב עבור הלקוחיש  –מוצר חשוב 
 .או דוגמה של מאמר עיתונאי משבח ,ציטוט של לקוח מרוצה ,נתון מספרי תומך

 

 משוב ובקרה –' שלב ה

הנאום שכתבנו מנקודת מבטו של  לבחון את כדי שנוכלאנחנו לוקחים צעד אחורה  דבר ראשון
ולהתנתק כדי שנוכל להסתכל על ( תלוי בזמן העומד לרשותנו)מומלץ לעשות הפסקה קצרה  .הצופה

 .הנאום במבט חדש

ומתרשמים מהחלקים הטובים והפחות  –עדיף בקול  ,אפשר בלב –אנחנו מציגים את הנאום לעצמנו 
לקרוא את הנאום  –ואם תיקנו  .ות ולתקן אותןזו הזדמנות בשבילנו לתפוס שגיאות ותקל .טובים

 ,יתרון נוסף של שלב זה הוא שהוא מתרגל אותנו לקראת הצגת הנאום .מחדש בצורתו הסופית
אנחנו עשויים : אלדוגמ .ומאפשר לנו להשיג שליטה טובה יותר ושטף דיבור כאשר נעמוד מול קהל

או שאחת הדוגמאות שלנו עשויה להעליב את  ,לגלות שהטיעון הראשון והאחרון בעצם די חופפים
  .נתקן את הטיעון כך שיתאים לקהל ולסיטואציה ,לפיכך .הלקוח כי היא משבחת את המתחרים שלו

 .כדי שנוכל לקבל נקודת ראיה חיצונית מעט ,חשוב להתנתק מעט מהכתיבה לפני שלב זה ,אגב
נקי ופתוח כדי לבחון את הנאום  לחזור עם ראש מעטה רענון קלה ולצאת להפסקכדאי לפעמים 

  .מומלץ בשלב זה להיעזר באנשים חיצוניים שיספקו נקודת מבט אובייקטיבית לדברים ."מבחוץ"

 

 ?חזרה על שלבים

אחורה  נועקורה שצריך ל ךוכ ,מעט בעולם האמיתי קורה שהקווים בין שלב לשלב מעורפלים
נמצא את עצמנו כותבים שכן אז לא לדלג על אף שלב חשוב  ,עם זאת .זה טבעי לחלוטין .וקדימה

נעלה לבמה ונציג נאום שאו  ,(אם דילגנו על אסטרטגיה)נכון -נאום נהדר שמוכיח את הדבר הלא
 .(אם דילגנו על משוב ובקרה)שאנו מעליבים את הקהל  שבדיעבד נגלה
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 צוותאיך להתכונן לנאום ב
 

בשיעור זה נלמד כיצד להתכונן לנאום כאשר נצטרך להציג את התוכן שלנו בשילוב עם דוברים 
.  ומחייב התארגנות נכונה שתבטיח תיאום, בעסקים ובאקדמיה, מצב כזה שכיח מאד בצבא.  נוספים

  .אבל כל אחד מהם יקבל דגשים מיוחדים, השלבים 5נשתמש בתוכנית  ,בהמשך לשיעור הקודם

 

 להתכוננות אסטרטגיה –' שלב א

כפי שצוין  ,וכן מבררים את ההקשר והנסיבות של הנאום ,נאוםבונים את תוכנית ה נובשלב זה א
  .בשיעור הקודם

בשלב זה חשוב לוודא שישנה תמימות דעים בקרב חברי הקבוצה לגבי מטרת  :עבודה בקבוצה
מזהים מטרה משותפת משמעות הקונצנזוס הוא שכל חברי הקבוצה . הנאום ודרכי הפעולה

  .חשוב שיוגדרו יעדים משותפים, במידה  והאינטרסים אינם חופפים. לנאומים

  .החוזק והחולשה של כל משתתףנקודות זמן טוב לברר את שלב גיבוש האסטרטגיה הוא , בנוסף
כדי שניתן יהיה לתכנן חלוקת פעולה זו חשובה גם אם המשתתפים מציגים יחד פעמים רבות ב

גם אם הם )או ששמעולם לא הציגו ביחד , אם המשתתפים אינם מכירים טוב.  אפקטיבית עבודה
 .שלב זה הופך קריטי( מכירים שנים

 

 סיעור מוחות  –' שלב ב

נוכל לייצר כמה שיותר רעיונות לטיעונים ודוגמאות מהם  ננסהו בנולצד היצירתי ש נפנהבשלב זה 
  .טיעוןבהמשך לבנות 

הדדית המתרחשת כאשר עושים סיעור -כאן כדאי לנצל את היתרון של ההפריה :עבודה בקבוצה
ואסוסיאציות , חשוב להבין שסיעור מוחות הוא תהליך של יצירת אסוסיאציות  .מוחות ביחד

.  נוצרות כאשר טיעון  שמוצג מזכיר לך רעיון אחר שהופך בתורו לרעיון ומזכיר רעיונות אחרים
וכך , ך הזה מוכפל מכיוון שכל טיעון מזכיר משהו אחר לכל משתתףכאשר עובדים בקבוצה התהלי

 .יוצר טיעונים נוספים שכל אחד מהם יפרה בתורו את הדיון וייצור רעיונות נוספים

סיעור מוחות קבוצתי רגיש לביקורת וקטילה אפילו יותר מאשר סיעור מוחות אישי , מצד שני
במקום זה כדאי . ן מאד חשוב לא לקטול אף רעיוןולכ( במיוחד אצל משתתפים הסובלים מפחד קהל)

ולתת לתהליך הטבעי שבו רעיונות מסויימים מעוררים , לרשום את כל הרעיונות על הלוח
 .אסוסיאציות נוספות יותר מרעיונות אחרים לברור את התוכן הטוב מהרע

 

 סינון וארגון, גיבוש –' שלב ג

לכדי שלד של נאום שיקדם  -סיעור המוחות  -' בלב בשלב זה אנו מגבשים את כל הרעיונות שעלו בש
  .ראשי פרקיםמהם  ומרכיבים ,את האסטרטגיה שלנו

כך שכל אחד  לכל חברי הקבוצה מערכת ראשי פרקים אחת משותפתחשוב להכין : עבודה בקבוצה
ראשי פרקים משותפים נותנים .  הלא רק את המסרים שלו אלא גם את אלו של חבריו מהם רוא

ומונעים את שלוש הרעות , הקבוצה ולנאומים שלהם תחושה של אחידות ומטרה משותפת לחברי
  .והתעלמות ,חפיפה ,סתירה: החולות של עבודות ועדה

 מצב שבו שני חברי צוות חוזרים על אותו טיעון : חפיפה 

ויוצרת אצל הקהל תחושה שהזמן , מונעת מחברי הקבוצה להסביר חומר חדש ומעניין יותר
 .אינם מוערכים על ידי הקבוצה( או כושר ההבנה שלו)שלו 

וכל משתתף מחליט לדבר , חפיפה קורית כאשר כל משתתף מכין את ראשי הפרקים בעצמו

סביר שהמשתתפים , great minds think alike-מכיוון ש. על הנושאים החשובים ביותר
 .ייתכנסו לאותן נקודות שיחזרו על עצמן

 מצב שבו שני חברי צוות טוענים טיעון והיפוכו :סתירה 
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במקרה הרע .  במקרה הטוב חוסר עקביות תפגע באמינות של הטיעונים ושל הקבוצה 
 .סתירות נראות כמו נוכלות וניסיון מכוון להטעות את הקהל

סתירות מתרחשות כאשר אינטרסים מנוגדים של חברי הקבוצה לא הובהרו בשלב גיבוש 
 .כאשר ראשי הפרקים לא נבחנים במבט כולל או, האסטרטגיה

 אבל אף אחד לא הציג אותו, מצב שבו הצוות החליט להציג טיעון :החמצה 

ותוביל לרוב למשחק השמצות בנוסח , מהווה הזדמנות שהוחמצה להשתמש בטיעון טוב 
 .'אבל חשבתי שאתה אמור לדבר על זה'

, טות שנכתבו בשלב סיעור המוחותכדי להימנע מויתור על טיעון מומלץ לעבור על הטיו
ואז נכנסת לראשי )והוחלט אם היא טובה , ולוודא שכל נקודה שהועלתה על הכתב נבדקה

 (.ואז היא נמחקת)או לא טובה ( הפרקים

 

 פיתוח טיעונים –' שלב ד

 .כל כותרת לטיעון מלא והופכים ,בשלב הקודם בשלב זה אנו לוקחים את ראשי הפרקים שהכנו
  .שלד שיצרנו מקודםל "בשר"מוסיפים  ,כלומר

באופן זה אפשר  .איש איש לעצמו -בנפרד ו היחיד שעדיף לעשותהשלב שלב זה הוא : עבודה בקבוצה
יש לציין כי עבודה משותפת עשויה להרגיש יעילה  יותר מפני שהקבוצה אכן תפתח   .להספיק יותר

אבל זו אשליה אופטית מפני שהקבוצה עדיין איטית , טיעונים יותר מהר מאשר כל משתתף בודד
 .עבודה במקביל של כל המשתתפים בהרבה מאשר

והאם ברור לו מה הוא  ,רבשלב זה כל אחד יכול לבדוק עם עצמו האם יש לו מספיק חומ ,כמו כן
שהם , גם כאן בעבודה משותפת עשויה להיות  תחושה אצל חברי הקבוצה החלשים .מתכונן לומר

כיוון שכאשר הם , אבל גם כאן זו אשליה, מייצרים תוכן איכותי יותר בעזרת החברים החזקים
שאין להם באמת ו, ייצטרכו לקום ולנאום הם יגלו שאין להם הערכה נכונה של כמה תוכן יש להם

 . טיעונים  משל עצמם לפתח

ורצוי שהאחראי בקבוצה יבדוק שכולם  ,להתייעץ עם חברי הקבוצה האחרים כמובן מותר 
 .אבל חשוב יותר לתת לכל אחד לקחת אחריות על הנאום של עצמו -מתקדמים 

 

 משוב ובקרה –' שלב ה

  .מנקודת מבטו של הצופה בשלב זה אנחנו לוקחים צעד אחורה ובוחנים את הנאום שכתבנו

כאשר כל אחד מציג את התכנים שלו מול  ,משוב ובקרה נעשים טוב יותר בצוות :עבודה בקבוצה
לא )חשוב שכל אחד ייתן ויקבל משוב מפורט עם הצעות לשיפור  .שאר הקבוצה ומקבל מהם משוב

 .או התעלמות חפיפה ,וחשוב לבדוק שבאמת אין טיעונים עם בעיית סתירה ,"(היית אחלה"רק 

אחורה  נועקורה שצריך ל ךוכ ,מעט בעולם האמיתי קורה שהקווים בין שלב לשלב מעורפלים
נמצא את עצמנו כותבים שכן אז לא לדלג על אף שלב חשוב  ,עם זאת .זה טבעי לחלוטין .וקדימה

נעלה לבמה ונציג נאום שאו  ,(אם דילגנו על אסטרטגיה)נכון -נאום נהדר שמוכיח את הדבר הלא
 .(אם דילגנו על משוב ובקרה)שאנו מעליבים את הקהל  שבדיעבד נגלה

 
 טיפים להצגה משותפת של הנאום

 באף ובאופן כללי  אל תחטט, אל תבהה. דאג להיראות מעורב כאשר חבר אחר בקבוצה נואם
 .של הנואםאת הבעת פניו  נסה פשוט לחקות, אם אתה עייף מכדי להקשיב. תיראה מתעניין

 
 עם הפרוייקט אנחנו נציג ארבע סיבות להתקדם " :חשוב להציג את המבנה המשותף בכל נאום- 

 .ארבע וחמש, ת שלושושותפי ידבר על סיבו, ה הראשונה והשניהאני אציג את הסיב
 

 אם שמעת את הצד השני אומר   .גם כאשר אתם כבר על הבמה כדאי לתקשר ולהעלות רעיונות
, אם אין לך רעיון לתשובה ותורך מתקרב  .שתף את חבריך ברעיון, לתגובה רעיוןמשהו ויש לך 

 .את עזרתם בקש
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 עצמי טופס משוב 

 
 

ס 
מ

רגיל 
ת

1 

 : נושא הנאום

 : משך הנאום

 :מסגרת הנאום

 גרוע  בסדר  מצויין איך היה

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 : תוכן

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 :סגנון

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 :קהלפחד 

 :הערות שקיבלתי

 
 

ס 
מ

רגיל 
ת

2 

 : נושא הנאום

 : משך הנאום

 :מסגרת הנאום

 גרוע  בסדר  מצויין איך היה

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 : תוכן

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 :סגנון

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 :פחד קהל

 :הערות שקיבלתי

 
 

ר 
בו

די
רגיל 

ת
ה

ת
חוץ לכי

מ
הל 

ק
מול 

 : נושא הנאום 

 : משך הנאום

 :מסגרת הנאום

 גרוע  בסדר  מצויין איך היה

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 : תוכן

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 :סגנון

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 11 :פחד קהל

 :הערות שקיבלתי

 
 

ת
טלו

מ
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 שובר השתתפות למפגש תיגבור
 
 
 _______________________:אישור      ____________:שעת הגעה   ________  ___________:תאריך 
 
 

שלי
ס 

ר
קו

ה
 

 
 _________       :פרימיום   חודש התחלה/ בוקר / ערב : לאיזה קורס אני רשום

 
 : שיעורים שנכחתי

 פרימיום 7 6 5 2 3 4 1
 התכוננות ארוךטווח  מצגות וידאו משוב שאלות טיעונים מבנה

 
 __________:מפגשי תיגבור שהייתי__________________________________   :סדנאות אחרות שהשתתפתי

  
 

 _________________________________________________________________:מה באתי היום ללמוד

  

הל
ק
ד 

ח
פ

 

 מוחלט  חריף  בינוני  קל  אין :פחד קהל

 11 9 8 7 6 5 2 3 4 1 1 הקורסלפני 
 11 9 8 7 6 5 2 3 4 1 1 כיום

 
 ________________________________________________________________:סימפטומים פיזיים
                                 ________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________:אחרותבעיות 

  

ע כללי
ק
ר

  
 ________________________________________________________________:תחום העיסוק שלי

  
 __________________________________________________________:מולוהקהל שהייתי רוצה לדבר 

 
 ________________________________________________________: סוגי הדיבור שאני נדרש לעשות

  
  

ב
שו

מ
 

 מצויין - 5 טוב - 2 בסדר - 3 לא טוב - 4 גרוע -1 

      שביעות רצון כללית

      מהיחס שקיבלתי

      מהרמה המקצועית

      מההתקדמות שלי
 

 _________________________________________________________________:איזה תרגילים ביצעתי
  
 ____________________________________________________________________: הערות המדריך 
  
 

 _____________________   : המדריךשם 
 

 _________________________________________________________________:מה החומר המתוכנן לשיעור
 

 __________________________________________________________________: התירגול המתוכנן בשיעור
 

 _______________________________________________________________________:משוב עצמי למדריך
 

 _____________________________________________________________________:מה אני למדתי כמדריך
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 שמוקרא מהדףנאום איך להתכונן ל
 

שהוכן נאום מנאום שמוצג מהכתב הוא אמנות שונה 
מצד אחד הציפיות  .ובעל פהומוצג במקום 

ומצד שני הכלים העומדים  ,והסטנדרטים שונים
נאום  ש כי הקראה שליחשוב להדג .לרשותנו שונים

 ,מאמץ שלרבה יותר מהכתב מחייבת מידה 
הקראה  ,למעשה .בהשוואה להצגתו מראשי פרקים

בשלמות עשויה להיות  ןנאום מהכתב שלא הוכ של
 .גרועה יותר מאשר הצגתו מראשי פרקים

 ?אז איך ניגשים להכנה של נאום מהכתב

 .נאוםת חמישה שלבים להכנהגדרנו  5בשיעור 
שלבים אלו חשובים גם בנאום שמאולתר בהתראה 

זה נדון באופן שבו  שיעורב .שנכתב מבעוד מועד ,וגם לנאום ראש הממשלה לאומה ,של עשר דקות
 : תזכורת לחמשת השלבים .הכנה של נאום מראש שונה מהכנה של נאום במקום

1.  

 להתכוננות אסטרטגיה .1 .4

 :וכן מבררים את ההקשר והנסיבות של הנאום ,בשלב זה אנחנו בונים את תוכנית המשחק

לרוב נאום מוכן מראש  .אין הבדל גדול בהשוואה לנאום שמכינים תחת לחץ זמן – כתובנאום ב
לכן כדאי  .כיוון שלרוב אנחנו יודעים פחות על המסגרת והתנאים של הנאום ,מחייב איסוף מידע

 .לבדוק יותר לעומק את המשתתפים והאולם

  

 סיעור מוחות .2

 .בשלב זה אנחנו פונים לצד היצירתי שלנו ומנסים לייצר כמה שיותר רעיונות לטיעונים ודוגמאות

תוך זמן מוגבל צריכים להכין נאום  נואשכ .ההבדל הגדול כאן הוא המחקר -נאום מוכן מראש ב
כאשר יש לנו אך  .ולכל היותר להתייעץ עם עוד מישהו ,ודוגמאות מהראש עלינו לחשוב על טיעונים

  .אלא גם לאסוף מידע נוסף ,נוכל לא רק להעלות את כל הרעיונות שלנו ,שבוע להתכונן

הרבה פעמים כאשר  .Googleוליתר דיוק  ,כמובן שהמקום הראשון להתחיל בו הוא האינטרנט
בצירוף " למה כדאי"או " בעד ונגד"פשר לחפש ביטויים כמו אנחנו מחפשים טיעונים בנושא כלשהו א

 .הנושא שלכם

עורכי דין ייעזרו במאגרי  –קהל מקצועי יש להיעזר במקורות מעמיקים יותר נאום בפני אם ה
 ,אנשי מכירות בשיחות עם לקוחות של המתחרה ,מקצועיים כתבי עתאנשי אקדמיה ב ,הפסיקה

 ,אלא גם לאסוף דוגמאות ,חשוב לאסוף לא רק רעיונות לטיעונים .חות הכספיים"ורואי חשבון בדו
  .נוספים מאחר ודוגמאות עוזרות לחשוב על טיעונים

 

 סינון וארגוןגיבוש  .3

בשלב זה אנחנו מגבשים את כל הרעיונות שעלו בשלב סיעור המוחות לכדי שלד של נאום שיקדם את 
  .האסטרטגיה שלנו

עדיין צריך  ,להכנת הנאום גם כשיש זמן וגם כאשר אין זמן –הבדל גדול גם כאן אין  - כתובנאום ב
 .לעבור על הרעיונות שהעלינו ולגבש מהם ראשי פרקים מסודרים

 

 פיתוח טיעונים .4

  .טיעון מלא לכדי" מוסיפים בשר"ו ,בשלב זה אנחנו לוקחים את ראשי הפרקים שהכנו

היכולת שלנו  .עושה את ההבדל Google גם כאן ,כמו בעבודה על סיעור מוחות - כתובנאום ב
לשפר מאד את לנו חיצוניים מאפשרת  ולהשלים טיעונים ועובדות ממקורות ,להיעזר במידע מבחוץ
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עור המוחות הוא שכאן עוסקים בהתכנסות ואילו בשלב של סיעור יההבדל מס .פיתוח הטיעונים
הטיעונים מחייב להתמקד בנושאים פיתוח  ,במילים אחרות .המוחות עסקנו דווקא בהתפזרות

 ,יש הסבר משכנעהאם לבדוק שלכל אחד  –ולחפש הוכחות לכל אחד מהם  ,שגובשו בראשי הפרקים
  .עובדות ודוגמאותמגובה בכל אחד מהם האם ו

רובנו לא יודעים הרבה  .סטטיסטיקות –מראש  שהוכןלנאום  מאולתרבין נאום  חשובהבדל 
 .(או שהן מפוברקות)הוכן מראש בדרך כלל אינו כולל אותן לא ולכן נאום ש ,סטטיסטיקות בעל פה

למשל כאשר צריך לאשר מראש )כאשר עלינו להקריא את הנאום מהכתב  -הכנה של נאום כתוב ב
שלב פיתוח הטיעונים הוא גם השלב שבו  ,(כ למשתתפים"את הנאום או כאשר צריך לחלק אותו אח

 פ"למעשה פיתוח הטיעונים נעשה בכתב במקום בע .אנחנו מתחילים לנסח את הנאום עצמו
: באים לידי ביטוי בשלב זה ,במיוחד ניסוח כאשר כותבים להקראה ,לכן כל הדגשים לגבי ניסוח

 .'הימנעות ממשפטים מסובכים מדי וכד ,כתיבה בעברית פשוטה

 

 וב ובקרהמש .5

 .בשלב זה אנחנו לוקחים צעד אחורה ובוחנים את הנאום שכתבנו מנקודת מבטו של הצופה

 ,שלב המשוב והבקרה הופך לארוך ומשמעותי ,את הנאום מראשכשכותבים  -נאום מוכן מראש ב
לפיכך כאשר מכינים נאום  .ולתקן את מה שדורש תיקון ,שכן יש לנו כאן אפשרות לתרגל את עצמנו

. אלא מתרגול יסודי שלו ,מראש שלב המשוב והבקרה אינו מורכב מצעד אחורה ובדיקת התוכןכתוב 
 .(אפשר גם מול מראה או מצלמת וידיאו)אפילו מול מישהו אחר  ,בקול רםעם טיימר ו מומלץ לתרגל

 

נאום תהיה ת הללא תרגול הקרא .בהרבה מהרגילחשיבות התרגול גדולה  כאשר הנאום כתוב
עד שנחזור  ,צריך לתרגל כמה וכמה פעמים – ברירהכאן אין  .קטועה ומשעממת ,ניתמונוטו

ותוך  ,אם אפשר להעביר את הנאום? איך יודעים שהגענו לאינטונציה טבעית .לאינטונציה הטבעית
  .אתה בדרך הנכונה ,כדי להרים עיניים מהטקסט מדי פעם וליצור קשר עין עם הקהל
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 איך למנוע ואיך להתמודד עם תקלות מול קהל –פיקחות וחוכמה 
 

לכן חשוב לדעת איך לעבוד נכון כדי .  ותקלות מול קהל מתרחשות כל הזמן, תקלות הן חלק מהחיים
 .ואיך להתכונן נכון כדי למנוע מהן לקרות, להתמודד איתן כשהן קורות

 

 איך להתמודד עם תקלות כאשר הן קורות: פיקחות

ביקשו סדנה .  ד"י להעביר סדנה מעשית לבכירים בכנס של ראשי מוסדות חבלפני שנה הזמינו אות
משתתפים  15-ולכן סיכמתי איתם על סדנה שכוללת הרבה תירגול ולכן מוגבלת ל, שנותנת תוצאות

ואמרתי שזה ייפגע , משתתפים 4-3יומיים לפני הכנס שאלו אם אפשר יהיה להוסיף עוד .  בלבד
יום לפני הכנס התקשר המארגן הראשי ואמר שבאופן דחוף . שיג תוצאותאבל עדיין י, בהנאה שלהם

אמרתי שזה כבר .  43מקסימום  41-41מוכרח להגדיל את מספר המשתתפים ל-מוכרח-אני מוכרח
 .בעיה ואני לא אוכל להתחייב שכולם יתרגלו

שכל  ,בכירים מנהלים 85ושמחכים בו , כשהגעתי לכנס גיליתי שהחדר ששיריינתי הפך לאולם, בפועל
 .ואף אחד  מהם לא הסכים לצאת, אחד מהם קיבל הבטחה שהוא יהיה החריג הנוסף שייכנס

איך  לקחת ?  איך  מתמודדים עם שינוי מפתיע בתנאים בהם נצטרך לדבר?  מה עושים במקרה כזה
 ?בחשבון שבמדינה כמו ישראל הבלתי צפוי הוא אולי הדבר הכי צפוי שיש

  

 פרקים לעבוד עם ראשי. א

פ "או לומדים בע)אותם דוברים שכותבים מראש את הנאום שלהם ואז מקריאים אותו מהכתב 
נאום שהוכן במלואו מראש הוא בבחינת .  הם אלו שרגישים ביותר לתקלות מהסוג הזה( ומדקלמים

 .בטח לא תחת אילוצי זמן ומקום, מכונה עתירת חלקים שקשה לשנות חלק בודד בה

במקום זה אני מלמד את הדוברים שלי לעבוד עם כרטיסיות אינדקס או דף ראשי פרקים שבו 
הטכניקה דורשת .  ואז הם לומדים כיצד לפתח את הרעיונות שלהם על הבמה, משובצות דוגמאות

אבל מרגע שרכשת את , כי היכולת לפתח רעיון ולספר סיפור תחת לחץ דורשת אימון, תירגול
 .לשנות נאום שלם או חלקים ממנו גם תחת לחץ תוכל( מפגשים 4-3וקח לרוב דבר של)הטכניקה 

  

 להנמיך ציפיות. ב

הבהרה או .  כאשר יש תקלה טכנית או שינוי בתנאי הנאום כדאי מאד לשתף את הקהל בעובדה זו
במיוחד עם היא באה עם מידה של הומור עצמי תוריד את רף הציפיות וכך , התנצלות מסוג זה

 .היא גם מקרינה אותנטיות וגורמת לקהל לראות את האנושיות שבכם. לכם להפתיע לטובהתאפשר 

וחשוב להבין שהעמדת פנים הזו דורשת משאבים , רבים מעדיפים להעמיד פנים שהכל עובד חלק
לדאוג שכל מה שנחוץ לזרימה של המצגת )וגם טכניים ( יכולת להסתיר לחץ ולהיראות רגוע)רגשיים 

אם התקלה , בנוסף.  ועושה את החיים שלנו על הבמה לחוצים בהרבה( על אף התקלות ,עובד כראוי
 .הנזק יהיה גדול יותר, נחשפת דרך העמדת הפנים

  

 להפעיל את הקהל. ג

במקרה כזה שיתוף של הקהל מאפשר לנו .  מראש מתגלים כלא מתאימיםהתכנים שהכנו  לעיתים
הדרך לעשות זאת היא להכין לפני  .רי מובטחתלייצר תכנים חדשים שהרלוונטיות שלהם לגמ

ליתר ביטחון אני ממליץ לנסות .  שקמתם לדבר כמה שאלות לקהל שיעזרו לכם לקבל מידע ותובנות
 .את השאלות הללו על מישהו או שניים מהקהל כדי לראות איזה סוג של תגובות תקבלו

  

 להכין תמיד תוכנית גיבוי. ג

.  הוא שפיקחות היא היכולת לפתור תקלות שחוכמה לא להיכנס אליהןכידוע ההבדל בין חכם לפיקח 
כיוון שאפשר להניח מראש שפעם , אבל במציאות שלנו אין סיבה להיות מופתע מתקלות מפתיעות

 .לכן כדאי תמיד להכין גיבוי.  בכמה זמן יקרו תקלות
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ן התקלקל אם תכננתם להעביר מצגת כדאי לחשוב גם להביא טוש למקרה שהמקר, לדוגמה
או שאם יש לכם מצגת של שעה כדאי תמיד לחשוב מראש על אילו . ותצטרכו לעבוד עם לוח מחיק

 .'חלקים תוותרו אם תצטרכו להסתפק בחצי שעה וכד

  

' קתרזיס'בגלל שיש אפקט , לסיום אומר הרבה מאד פעמים דווקא מצגת שהתחילה רע נגמרת בטוב
 71רבנים קיבלתי בסוף הסדנה  85מתוך אותם , עשהלמ. שבו נוצרת תחושת הקלה או השתתפות

לכן חשוב . מספר שעבר את הציפיות שלי בהרבה, כרטיסי ביקור שביקשו להירשם לניוזלטר שלי
מאד לא להרים ידיים ולהימנע כאשר מגלים שיש בעיה אלא לנסות להתמודד ואפילו לחשוב איך 

 .השתפרושמכאן אפשר רק ל, נהנים מהעובדה שהציפיות נמוכות

 

 איך להתכונן כדי שתקלות לא יקרו: חוכמה

זהירות אחד היתרונות המעטים שיש לנואם מתחיל לעומת פוליטקאי או איש מכירות מנוסה הוא 
בעיה קבועה של פוליטיקאים ואנשי מכירות שרגילים . ונכונות לביקורת עצמית ולבדיקה מתמדת

ולפעמים אפילו לא , מתקשים להתאים את עצמםלהציג נאום קבוע בפני קהלים משתנים היא שהם 
, לעומת זאת דובר מתחיל בונה את דבריו כל פעם מחדש. יודעים שהם מתקשים להתאים את עצמם

 .ולכן ההתאמה שלו לקהל תהיה טבעית יותר

שגם כדובר חדש תתאים לקהל ושכשתצבור ניסיון לא תאבד את  להגדיל את הסיכויאז איך 
הבירורים הפשוטים .  כמה בדיקות כדי להכיר את סביבת הנאום טוב יותר פשוט לעשות?  היכולת

וכפי שתראו זה באמת לא עד כדי כך , שאני מפרט כאן חסכו לי בעבר אינספור תקלות ומבוכות
 ?(או קטן)אז מה לברר לפני נאום גדול .  מסובך

  

 ?מי: בירור ראשון

 41אם בקהל מעל , לדוגמה.  חשוב ללמוד את הקהל ומה המאפיינים שלו
משתתפים אי אפשר  51אם יהיו מעל , משתתפים אי אפשר לקיים סדנה

 81וכשעוברים את רף ( זו הופכת להיות הרצאה)לקיים שיעור 
 .  המשתתפים כבר חייבים הגברה ובמה

. שלהםתרבותיים והנושא נוסף לגבי הקהל הוא המאפיינים הדמוגרפיים 
קוצים בישבן  יהיולתיכוניסטים יש סיכוי שגיל הקהל חשוב כי 

גם אוצר המילים שבו נשתמש .  בעיות שמיעה לפעמים ישולפנסיונרים 
 .מול חיילים משוחררים יהיה שונה מזה שבו נשתמש בכנס של שופטים

בקורסים מקצועיים , לדוגמה.  דבר אחרון שצריך לבחון הוא רמת הידע והמעורבות שלהם בנאום
כדאי גם לדעת מה .  יש שיפור משמעותי באקלים הכיתה אם המשתתפים נדרשו לשלם על הקורס

 .הרמה המקצועית של הקהל על מנת להכין תוכן שיתאים למשתתפים

  

 ?מתי: בירור שני

מימד הזמן  חשוב ביותר בנאום כי הוא קובע הרבה ממאפייני התוכן 
 .והסגנון

כי בבירור יש הבדל , ת היא כמה זמן יעמוד לרשותנו לדברהשאלה העיקרי
כדאי גם לברר .  בין נאום של דקה להרצאה של שעה לקורס של סמסטר

ייתכן ונוכל לקבל עוד זמן אם נצטרך . את מידת הגמישות של זמן הנאום
השאלה הבאה שחשובה . ייתכן שיחתכו אותנו באמצע: או שאולי להיפך

כל מי שהיה בתיכון זוכר שיש הבדל עצום .  ם נדברהיא באיזו שעה של היו
ושאין שום דרך שבה , בין שיעור בעשר בבוקר לשיעור בשתיים בצהרים

 . מורה יוכל ללמד את אותה כמות חומר בשיעור באוקטובר לעומת שיעור בסוף מאי

וך וקצת דר, שאז הוא עירני)צהרים הלדעת האם הקהל שלנו לפני ארוחת  גם לא יזיקבאותו הקשר 
כאשר יש נאום , למעשה  (.נינוח וקצת מנומנם, שאז הוא רגוע)או אחרי הארוחה ( חסר סבלנות
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למקרה שזמן הנאום או זמן , שמתוכנן לפני או אחרי ארוחת הצהרים כדאי להכין שתי גירסאות שלו
 . הארוחה ישתנו

, ת הקשב שנזכה להמיקום זה קובע את מיד.  השאלה האחרונה היא מה מיקומנו בסדר הדוברים
ושאולי ניחשף , וכן את הצורך שלנו להתאים את עצמנו לתכנים שאותם יציגו הדוברים האחרים

 .אליהם רק בזמן אמת

 

 ?איפה: בירור שלישי

מיקום הנאום משפיע גם הוא על הדברים שנאמרים ועל האופן שבו הם 
 . נאמרים

יהיה לנו הרבה יותר נוח וגם נידרש ' מגרש ביתי'אם אנחנו ב, לדוגמה
 . 'מגרש חוץ'לפחות הכנה והתארגנות לעומת הופעה ב

האם נדבר  –עוד נקודה שחשוב לברר מראש היא סידורי הישיבה 
ת או "או בחי, או במעגל, והאם כולם ישבו בשורות, בישיבה או בעמידה

י מיזוג אוויר ותאורה הם נושאים נושאים של הסדר. מסביב לשולחן
לכן תמיד כדאי  -קטנים שאם לא בודקים אותם יכולים לגרום נזק גדול 

 .לדבר ממקום שבו ניתן לשלוט בהם

 להגיע כדאי אז וגם , אם יש לנו צורך בעזרים טכניים חשוב מאד לברר מראש שהם באמת זמינים
 . מראש כדי לבדוק שהם באמת עובדיםחצי שעה 

 .כמה פורמלי המקום כדי שנוכל להתאים את קוד הלבוש שלנוהוא עדרון זה שחשוב לדעת דבר אח

 

 לסיכום 

אבל הוא יצמצם , במיוחד כאלו של הרגע האחרון, בירור של נושאים אלו מראש לא יימנע הפתעות
כמו כן תמונה טובה של הנאום .  את מספרן וייתן לנו כיסוי טוב לדרוש תיקון שלהן אם הן קרו

 .וריד את מפלס אי הוודאות ובכך תוריד את מפלס החרדה לקראת הנאוםת
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 ?או מראשי פרקים? ממצגת? מהדף? מהראש: זרים בנאוםע
 

אבל ייתכן מאד שהפאשלה הגדולה מכולן , פוליטיקאים ישראלים מפשלים הרבה בנאומים שלהם
אשכול . היתה הגמגום של ראש הממשלה לוי אשכול בנאום לאומה ערב מלחמת ששת הימים

שהקריא מהכתב נאום שהיה אמור לנסוך ביטחון באזרחים החרדים נתקל במהלך הנאום בשתי 
זה לא . הוא לא אהב אותן וניסה לחשוב על מילים ניסוח חלופי. גע האחרוןמילים שעוזריו הכניסו בר

הרושם . וחזר על עצמו' אהה'אבל בזמן הזה הוא אמר פעמיים  -אולי חמש שניות  -לקח הרבה זמן
 .אשכול להתפטר מתפקידו כשר ביטחוןשנוצר היה של גימגום וחוסר החלטיות שאילצו את 

במיוחד כשכותבים את , תרגל היטבל מקריאים נאום מהכתב צריךא שכאשר הלקח הקטן בסיפור הו
הלקח הגדול הוא שהבחירה באילו עזרים להשתמש יכולה לקבוע את הצלחת או . הנאום בצוות
 .אז הנה מדריך פשוט לסגנונות דיבור מול קהל. כישלון הנאום

 
 לנאום מהראש

. םבלי הכנה ובלי עזרי' מהשרוול'יש איזה קסם בלקום ולדבר 
זה יוצר את הרושם שהדובר כל כך שולט בחומר שהוא יודע את 

זה גם יוצר את הרושם שהוא כל כך מחובר רגשית . כולו בעל פה
הרושם , למרבה הצער .מהבטן, לחומר שהוא מדבר מתוך שכנוע

 .הקליל הזה מחייב הרבה מאד ניסיון או הרבה מאד כישרון

קלות לחפיפניקיות שאם לא כן דיבור ללא נייר כתוב מתדרדר ב
 .או לסידרה של התקעויות וגמגומים

מאפשר תנועה , מבטיח קשר עין מלא. מקרין ספונטניות :בעד
 .חופשית בחדר

מחייב התכוננות . מקרין חוסר רצינות, מקרין ביטחון עצמי מופרז. אין גיבוי למקרה תקלה: נגד
 .רבה כדי לעבור היטב

אם יותר חשוב להיראות נינוח מאשר . מומחה בחומר, אבל ממש, אם אתה ממש :מתי להשתמש
 .אם לא באמת אכפת לך מכישלון. להיראות מקצועי

 , מטיפים וסטנדאפיסטים :דוברים לדוגמה

 .אמנון יצחק :דובר מצטיין

 

 להיעזר בראשי פרקים

. כלי חזק ויעיל שנותן תוצאות טובות ודורש תחזוקה מינימלית
ן שלי מלמד שלאחר הכשרה מינימלית רוב האנשים הניסיו

. גם תחת לחץ, יכולים להכין נאום טוב בתוך רגעים ספורים
הגמישות והיעילות של ראשי הפרקים נובעת מכך שהם מנצלים 

( מבנה ותזכורת לחומר, אירגון)את היתרונות של הדף הכתוב 
 .עם הגמישות של דיבור בעל פה

מיוחד של עבודה עם ראשי פרקים הוא הגנה מפני פחד  יתרון
הוא מאפשר את הביטחון של דף מנחה אבל מאפשר  -קהל 

 .תחושת שליטה בנאום

 

. מבטיח מידה גדולה של קשר עין. מאפשר גמישות מבחינת אורך ודגשים. מקרין מקצועיות :בעד
 .להכין נאום תוך זמן קצרמאפשר . מאפשר תקשורת טובה עם הקהל. יוצר רושם של ספונטניות

 'אאוטים-בלק'משאיר מקום ל :נגד

 .כמעט תמיד :מתי להשתמש

 . אנשי שיווק, מרצים באקדמיה :דוברים לדוגמה



 15עמוד   קורס דיבור מול קהל
 

 

www.guyariv.info 077-8200201  4112גיא יריב © 

 (ם הוא נואם מהכתב"באירועים מיוחדים כמו באו)ביום יום  בנימין נתניהו :דובר מצטיין

 להקריא מהכתב

וקראים הרבה מאד מהנאומים שאנחנו רואים בטלוויזיה מ
. וכתוצאה מכך רבים חושבים שזו הדרך הנכונה לנאום, מהכתב

הסיבה לכך היא שהקראה מהכתב מתאימה לסיטואציות 
רגישות במיוחד שבהן מילה לא במקום יכולה לגרום הרבה נזק 

של עזר וייצמן על ' שתינו כמה דברים טובים'חישבו על הספד )
ות מעורבים או שבו הרבה אנשים חייבים להי, (יצחק רבין

 .בהכנת הנאום

: בפועל נאום שמוקרא מהכתב מחייב הרבה מאד תירגול כדי לצמצם את המגבלות הקבועות שלו
 .קשר עין חלקי וצורת דיבור מונוטונית

 

מבטיח רמה . אאוטים-מונע תקלות ובלק. דיוק ושליטה בכל מילה. הבנות-אין מקום לאי :בעד
 .לשונית גבוהה

. מגביל קשר עין ותקשורת עם הקהל. מחייב תירגול גוזל זמן. מחייב הכנה ארוכה וגוזלת זמן :נגד
 .עשוי להיות כבד ולא זורם בניסוח. עשוי להישמע מונוטוני. מונע גמישות והתאמה לסיטואציה

כאשר . אומרים חשוב יותר מאשר מה כן אומרים-בסיטואציה רגישה כאשר מה לא :מתי להשתמש
 .ציל את הכתיבה למישהו מוכשר אחראפשר להא

 . אנשי עסקים במשבר, דיפולמטים, פוליטיקאים בכירים :דוברים לדוגמא

 .ברק אובאמה :דובר מצטיין

 

 להשתמש במצגת

בשימוש נכון מצגת יכולה לשדרג את הדובר ולהוסיף לו הרבה 
מכיוון שהיא מפעילה גם את . ואפילו הומור, מאד סגנון ותוכן
אפשר להעביר במצגת הרבה יותר תוכן , הקהלחוש הראיה של 

במידע ' מוצפים'והדבר חשוב במיוחד בתחומים ש, מאשר בנאום
מצגות הוא שהן של  יתרוןעוד . טק או עולם הכספים-כמו היי

מאורגנות מאד ויכולות לכפות סדר גם על הדובר המבולגן 
 .ביותר

כמובן שהכנת מצגת היא אומנות בפני עצמה ומחייבת מידה רבה 
ועם היכולת לעמוד , עם תקלות טכניות, של נינוחות עם המדיום

 .בצילו של מסך ענק

 

מאפשר קשר עין . במבנה מבטיח שליטה. משדרג מימד חזותי. שילוב טקסט וגרפיקה: בעד
 .ותקשורת טובה עם הקהל

מגביל גמישות ויכולת להתאים מסר . מחייב תירגול והגהות. מחייב עבודת הכנה רבה :נגד
 .עשוי להיות מייגע ולהציף בעודף מידע. דגש על המסך ולא על הדובר. לסיטואציה

ש חשיבות להצגת מידע כאשר י. כאשר יש כמות גדולה של מידע וזמן הצגה קצר :מתי להשתמש
 .כאשר צריך להציג את אותו מסר פעמים רבות. גרפי

 . אנשי כספים, טק-אנשי היי :דוברים לדוגמא

 .שי אגסי :דובר מצטיין
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איסוף והקניה של , בית הספר לדיבור מול קהל מיסודו של גיא יריב הוא מסגרת איכותית ומקיפה לפיתוח
תוכלו לרכוש , בין אם מעולם לא עמדתם מול קהל ובין אם אתם נואמים מנוסים. לדיבור מול קהלמיומנויות 

בית הספר מארגן פעילויות . ידע חדש ושימושי שיעזור לכם בחייכם המקצועיים ויעשיר את חייכם הפרטיים
 .וכן מפרסם מאמרים וספרי הדרכה, במשרדינו שבאזור הבורסה ליהלומים ברמת גן

 סדנאות       קורסים      

 דיבור מול קהל למתחילים 

 דיבור מול קהל למתקדמים 

  קורס נאומים באנגלית(Public Speaking) 

 מועדון דיבייט לנוער 

 קורסים לארגונים וחברות 

 ועוד... 

  סדנת פחד קהל בשיטתCBT 

 סדנת שיווק עצמי 

 מיומנויות הוראה והדרכה 

 סדנת מספרי סיפורים 

  סדנת מצגותPower-Point 

 ועוד... 

 


