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 הרטוריקה יסודות 
 

הריגוש שלו  ,מהדיבור מול הקהלמכוונת להפיק הנאה אסתטית  רטוריקה כאמנות הנאום והשכנועה
אוסף של כלים וטכניקות המאפשרות לבעל המקצוע המיומן להשיג את וכוללת  ,והשכנוע שלו

  .מטרתו באופן יפה וגם יעיל

שליטה  .הסגנון וההקשר ,התוכן: נמדדת בשלושה מימדים -הן כאמנות והן כאומנות  -הרטוריקה 
  .בד ערכם של השניים האחריםשכן בהיעדר אחד או ,בכל אחד מהם חיונית

ו עלינו להיות קשובים לאלמנטים בהם אנו טובים ופחות כדי להצליח בדיבור מול קהל ובשכנוע
איך שאנחנו אומרים את "על  ,(תוכן" )מה שאנחנו אומרים"כלומר להיות במעקב תמידי על  ,טובים

ומיקומנו ביחס  ,מתי ,נו מדבריםאיפה אנח ,מי הקהל לפניו אנו מדברים" ,וכמובן ,(סגנון" )הדברים
 .(הקשר" )לקהל

 

וניסיון , זו למעשה הפניה שלנו לשכל של הקהל.  השם הכולל למסר שאנחנו מעביריםהוא  –תוכן 
הטיעונים הם הבשר של התוכן ומייצגים  .מטיעונים וממבנה התוכן מורכב. לשכנע אותו דרך הראש

נה הוא מבה .כדי לשכנע את הקהל בכוונתנותמשים בהם שאת כל ההסברים והעובדות שאנו מ
בנוסף התוכן  .האופן שבו הטיעונים הללו מאורגנים כך שהקהל יוכל לעקוב אחריהם ולהבין אותם

 .ואת התשובות שלנו לשאלות אלו, כולל גם תכנים שהקהל מצגי כמו שאלות

 

הקהל וניסיון לשכנע זו הפניה שלנו לרגש של .מייצג את הדרך בה אנו מעבירים את המסר –סגנון 
ישנם מרכיבים רבים לסגנון ונוח לחלק אותם לשלוש קבוצות  .אותו דרך הבטן או דרך הלב

מילולי העוסק באופן שאנו -סגנון א .סגנון מילולי העוסק בבחירת המילים וההתנסחות: עיקריות
קול מבחינת מילולי עוסק בשימוש ב-סגנון חצי .נראים כשאנו על הבמה מבחינת הופעה ושפת גוף

 .הוא הומור ה שהוזכרומרכיב נוסף מעבר לשלוש .אינטונציה ומבטא ,מהירות ,עוצמה

 

בחשבון מיהו הקהל בפניו אנו נואמים  ניקח זובמסגרת  .הוא הסיטואציה בה אנו נואמים – הקשר
היכן אנו  ,('מצביעים בבחירות וכו ,לקוחות פוטנציאלים ,אנשי מקצוע ,האם מדובר בסטודנטים)

או  ,מהם סידורי ההגברה ,סגור/מקום פתוח ,אודיטוריום ,האם אנו נואמים באולם קטן)נואמים 
האם אני ניצב על )י ביחס לקהל עמדלקחת בחשבון את מגם ויש  ,('האמצעים העומדים לרשותי וכו

או  ,האם הקהל רואה אותי או לא במסגרת של מצגת ,האם זו הרצאה בכיתה ,במה בזמן הנאום
האם אני נואם לחברים  ,האם אני אחד הסטודנטים המציגים רפראט ,האם אני הבוס ,לחילופין

חשוב לזהות את ההקשר ולהשתמש בו כדי להתאים את תוכן הנאום ואת  .('במסגרת מסיבה וכו
  .הסגנון לקהל המאזינים

 לשונימשלב , חליפה)אם אני מציג פרזנטציה מול לקוחות פוטנציאליים אתאים את הסגנון , לדוגמא
ינס 'ג)הסגנון יכול להיות קליל יותר , אם אני מול חברים במסיבה, לעומת זאת. לקהל היעד( גבוה

 (.Error! Bookmark not defined' הסבר מורחב על הקשר בעמ (.ה'חברהובדיחות פנימיות של 

 מדידה של שכנוע                                                       

 
 

סגנון 
 (?איך)

 (?מה) תוכן

, מי)הקשר 
 (?איפה, מתי
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 מבנה טכניקות ה
 

מבנה הנאום מסייע  .ניתן לשלוט בדיוןהמבנה הוא אחת המיומנויות החשובות ביותר שבאמצעותן 
ונראה  ,נלמד איך להבנות נאום ,בשיעור נלמד את חשיבות המבנה .מסייע לדיון ומסייע לך ,לקהל
 .למבנה של נאום על המתות חסד אדוגמ

 

  מבנה מסייע לקהל

קהל אינטליגנטי ומוקסם מהנושאים הלמרות ש .המטרה הסופית של נאום היא לשכנע את הקהל
חמש דקות  -או את נאומך - בדרך כלל הוא לא יהיה מסוגל לזכור את פרטי הדיון ,בנאום המועלים

 להתחבר לקהל המבנה עוזר .לשמור על נאומך בראשו של הקהללך מסייע  מבנה ברור .לאחר סיומו
המבנה  ,כמו כן .'מוכן'התוכן הקהל כבר כשמגיע  ,יותלהמה הולך  יםכאשר בפתיחה מסביר: לנאום

וכך  ,לחלקים השונים נותן מסגרת והקשרשהמבנה של ב ,טוב יותר את הנאום להביןעוזר לקהל 
אי הסכמה , בלבול, בלקאאוטלמשל )במקרה של תקלה בנאום גם מבנה עוזר  .ברור מה מתחבר למה

 .לחלק אחד של הנאום ומונע ממנה לפגוע בחלקים אחרים מגביל את התקלהבכך שהוא  ,(של הקהל

 

 מבנה מסייע לך 

כך  ,אחיד ורציףקו מחשבה מסייע בשמירה על  נאום מובנה היטב: המבנה מסייע לך במספר דרכים
צריך להמשיך תדע מתי  ,כלומר .נאומך" הולך"לאן  תוכל לדעתתמיד כך  ."לא תיגמר לך התנופה"ש

כך שתוכל ציוני דרך ך מספקות למאורגנות נקודות  .ומתי לסכם את הדברים בנאומךלנקודה הבאה 
כופה על האחרים לטפל במה שאמרת ומבהיר את הטיעונים שהצגת מבנה ה .להמשיך ולדון בתוכן

על ידי הנחת הנקודות  .וקביעת סדר מסוים ,ניתוח הדוק ומדויקהמבנה כופה  ,ולבסוף .בדיון
 .ת בשליטתךכך העיתוי והגמישו .הנאום והקהל את סדר העניינים דיון אתה כופה עלהעיקריות ב

 

  חוק המבנה המשולש: כלל ראשון

מה  לומר זאת ואז לומר את ,הנאום הטובה ביותר היא לומר את מה שאתה רוצה לומר תבנית
זוכרים בדרך כלל  אנשים ,אבל לאחר שאתה אומר זאת שלוש פעמים ,זו אמנם קלישאה .שאמרת
 :רלכן זכו .יךאת דבר

 .בגוף ושוב בסיכום ,בפתיחה: התוכן צריך להיות מוצג שלוש פעמים

מספק  אתה .זהה את הנקודות שאתה הולך להציג .מה אתה הולך לעשות הסבר הנאום בתחילת
גוף : לקיים את הבטחותיך עליך גם ,לאחר מכן .כך שקל יותר לעקוב ,מפת דרך של מה שאמור לבוא

בסיכום צריך להזכיר  .ובאותו סדר שהבטחת ,הנאום צריך להציג את הנקודות שהבטחת בפתיחה
 (.9' ראה עמ)ואפשר להוסיף מרכיבים נוספים כמו קריאה לפעולה , בקצרה את אותן הנקודות

מילים  בנאום של דקה נקדיש רק -הזמן המוקדשת לכל אחד משלושה חלקים אלו משתנה  כמות
למרות  .רבע שעה בעוד שבפתיחת הרצאה של ארבע שעות נקדיש לכך ,ספורות לפתיחה ולסיכום

הצבת עצמך בהקשר  ,מההתפתחות זהו חלק חשוב .תמיד עוקבים אחר אותה תבנית בסיסית ,זאת
  .הדיון

 

  חוק אבני הדרך: כלל שני

  במילים אחרות.  כלל זה קובע כי בכל פעם שאתה עובר מנושא לנושא עליך להודיע לקהל היכן אתה
עכשיו בואו נבדוק  ,עד עכשיו דיברנו על הצד הכלכלי: "בכל פעם שאתה מגיע לראש פרק ציין אותו

ואת העובדה  את הבטחותיך הנאום תוכל להזכיר לקהל לסוף תגיעכאשר  ."את הצד המוסרי
  .שמילאת כל אחת מהן

דובר שהוא יבין ולמי שאיתך לדעת שאכפת לך כ, טכניקה זו עוזרת למי שהלך לאיבוד למצוא אותך
ותוכל ' ניקית שולחן'יש לה גם יתרון פסיכולוגי בכך שכאשר אתה מסיים נושא תרגיש ש.  אותך

 .לעבור לנושא הבא בראש נקי
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 בעד המתות חסד: נאום
 

 מהן המתות חסד. א
 הולנד: דוגמה     

 
 טיעון בעד טובת החולה. ב

 סרטן סופני: דוגמא    
 
 טיעון בעד טובת המדינה.  ג

 אריק שרון: דוגמא     
 

 סיכום

 בעד המתות חסד:  נאום
 

בוא נבין מהן בעצמם המתות חסד .  לדבר איתכם היום על המתות חסדאני רוצה 
זהו לפעמים הדבר הנכון לעשות עבור , עם כל הצער שבדבר, ולאחר מכן נראה למה

 .לבסוף נראה שזה גם הפתרון העדיף עבור המדינה. החולה
 

 מהי בעצם המתות חסד, אז קודם כל
סופני שאין כבר שום דרך להציל זו פעולה רפואית של ניתוק המכשירים של חולה 

בדרך . ושהביע את רצונו בסיום מכובד לחייו, ושסובל מכאבים שאינם נסבלים, אותו
כלל קיים מנגנון מסודר המוודא כי אכן אפסו הסיכויים להבריא את החולה או 

וכי הוא הביע רצון בסיום , כי המשך הטיפול בו גורם לו סבל נוראי, להאריך את חייו
 .חייב מרצונו החופשי ובדעה צלולהמכובד ל

 .אפשר לחתום על צוואה מיוחדת באישור נוטריון ורופא, לדוגמה, בהולנד ובשוייץ
 

 מדוע המתת חסד היא לטובת החולהאז 
מה שחשוב להבין הוא שהשלבים הסופיים של מחלה כמו סרטן הם כואבים במידה 

הורידים מבפנים והגידול  הכימותרפיה מרגישה כאילו היא שורפת את. שקשה לדמיין
 .עצמו גורם לכאבים קשים בכל מקום אליו הגיעו הגרורות

התלות , מעבר לכאב הפיסי החולה חווה סבל נפשי עקב ההידרדרות הגופנית שלו
ולעיתים גם בגלל הסבל , המוחלטת שלו בעזרה שמונעת כל סוג של קיום עצמאי

רבים מבקשים שלא להאריך את  לכן חולים.  שנגרם למשפחתו מן הטיפול ומהכאבים
 .חייהם ומחובתנו לכבד את בקשתם

 
 מדוע המתת חסד היא לטובת החברה: ועכשיו נעבור לנושא הבא

ושכבר כיום בתי , צריך להבין שיש לנו מספר מוגבל של רופאים ושל מיטות אישפוז
ל במצב כזה אנחנו מוצאים עצמנו מונעים טיפו.  החולים שלנו מלאים עד אפס מקום

מחולים שאפשר להציל אותם ושרוצים להציל אותם בגלל שהמיטות והרופאים 
שדרושים לכך  עסוקים בלהאריך ללא טעם חיים מלאי סבל של אותם חולי סרטן 

 .  סופניים שביקשו שלא לקבל טיפול רפואי נוסף
אבל הרופאים שטיפלו באריק שרון במשך שנים יכלו בזמן , זה לא נעים להגיד זאת

 .ואי אפשר להגיד ששרון הרוויח משהו מהטיפול שלהם, הציל חיים של ילדיםהזה ל
 

ראינו שהמתת חסד היא דרך לעזור לאנשים סובלים שמעוניינים בכך לקצר , לסיכום
 .וראינו שזה יהיה גם טוב למדינה, ראינו שזה טוב לחולים עצמם. את הסבל שלהם

כדי להבטיח שבבוא היום לא ' צוואה בחיים'אני מציע לכם כבר היום לחתום על , לכן
 (קריאה לפעולה). תצטרכו לסבול מעבר למה שהכרחי

 

 איך לעבוד עם ראשי פרקים
 

.  בפונט גדולוכתובים  ראשי פרקים לנאום צריכים להיות קצרים

במילא אי אפשר לקלוט זאת  כי, תפקידם אינו ללמד אותנו את החומר
להזכיר לנו את הנקודה העיקרית של  עליהםבמקום זאת .  תוך כדי הנאום

 .כל פרק

.  צורך לכתוב בראשי הפרקים את הפתיחה או את הסיכוםאין , בנוסף
והסיכום , הסיבה לכך היא שהפתיחה מציגה את ראשי הפרקים של הגוף

ולכל , לפיכך מספיק לכתוב רק את ראשי הפרקים שלה גוף.  מסכם אותם
 .היותר להזכיר לעצמנו כי בסוף צריך לבוא סיכום

, אות ראשי פרקיםבדוגמא משמאל נוכל לראות כיצד צריכים להיר
חשוב להדגיש כי מסוכן .  ובדוגמה שלמטה נראה איך יישמע הנאום המלא

ייפגע בסגנון , זה ייפגע בריכוז: מאד לנסות ולכתוב את הנאום המלא
 .ויחריף את הפחד קהל( ייגרום לקול מונוטוני ואובדן קשר עין)

  

 אבן
 דרך

 אבן
 דרך

 אבן
 דרך

 אבן
 סיכום דרך

וקריאה 
 לפעולה

 גוף

 פתיחה
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 איך המבנה פותר פחד קהל
  

או כשאנחנו עצמנו מרגישים , מול קהל המון פעמים כשאנחנו רואים אנשים שנתקעים בדיבור
אין .  או שאין להם מה להגיד, יש לנו את התחושה שאבדו להם המילים, תקועים כשאנחנו על במה

 .דבר רחוק יותר מהמציאות

 

 למה דיבור מול קהל הוא כמו ירקות קפואים

כאשר אנחנו נתקעים מול קהל הסיבה היא לרוב שיש לנו יותר , בפועל
וכדי , לתופעה הזו קוראים הצפה.  מדי מה להגיד ולא מעט מדי

להסביר אותה נסו לדמיין שקית של מוצרים קפואים מהמכולת 
כאשר אנחנו מנסים לרוקן (:  זה תיכף ייתבהר, תישארו איתי דקה)

הפריטים שבפנים לא , חותכים בצד שקית כזו דרך חור קטן שאנחנו
למה הם .  ולפעמים הם קצת נתקעים, זורמים החוצה באופן חלק

הרי אחרי שאנחנו מנערים את השקית הם חוזרים ?  נתקעים
 !  כך שהבעיה לא היתה פתח צר מדי, לזרום

במקום זה מה שקורה לאותם ירקות קפואים זה שכמה מהם 
המעבר . שאף אחד מהם לא מצליח לצאת והתוצאה היא, מנסים לצאת בבת אחת

 .פשוט צר מדי בשביל כולם יחד אף על פי שהוא בהחלט מספיק רחב בשבילם לצאת לפי התור

 

הרבה מאד פעמים כאשר אנחנו מול קהל יש ?  אז איך הקפואים מהסופר קשורים לדיבור מול קהל
ואם אפשר אז כבר על , את כולם והיינו רוצים להגיד, לנו המון דברים שונים שאנחנו רוצים להגיד

ואז כל הרעיונות שלנו , מילים בדקה 51-01כי אנחנו מדברים רק , זה כמובן בלתי אפשרי.  ההתחלה
בעיה כזו יכולה לקרות גם .  וכמובן שהם נתקעים אחד עם השני, מנסים להידחק החוצה בבת אחת

או , למשל בדייט ראשון -זמנית  במקרים שאינם קשורים לקהל בהם עלינו להעביר הרבה מסרים בו
 .בראיון עבודה או בזמן משא ומתן

  

 ?אז מה הפיתרון

ובמילים , אלא דווקא כמה שפחות, הפיתרון הוא לא לנסות ולהגיד כמה שיותר, באופן מפתיע 
דברים עיקריים  4-3מה שאני מלמד בסדנאות דיבור מול קהל שלי זה לבחור .  לתעדף -אחרות 

, גם אם זה אומר לוותר על דברים חשובים, ופשוט לצנזר את כל השאר, צים להגידשאותם אנחנו רו
במקום זאת אנחנו מארגנים את אותם רעיונות עיקריים מציגים אותם .  יפים משעשעים ומעניינים

מומחה הניהול והנאום , דייל קארנגי .מתחילים לפתח כל אחד מהם, ורק אז, בראשי פרקים ואז
 :הרעיון הזה פעם כך האמריקאי ניסח את

"Tell them what you're going to tell them.   

And then tell them. 

And then tell them what you told them" 

 

מה שזה .  ועושים זאת בקצרה, בצורה זו אנחנו מציגים בפתיחה את הנקודות שעליהן נרצה להרחיב 
אותן נקודות מפתח יוצאות החוצה כל כך מוקדם   .אאוטים והיתקעויות-נותן לנו זה הגנה מפני בלק

ולכן לא , להן' מחוייבים'וכאשר הן יצאו אנחנו כבר , שאנחנו לא מספיקים להיתקע או להתבלבל
זה חשוב כי התלבטות וקבלת החלטות הן .  צריכים להתלבט ולקבל החלטות מה להגיד עכשיו

 .פעולות שמאד קשה לקיים תחת לחץ
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 ל הוא קצת כמו טירונותלמה דיבור מול קה

דבר נוסף שקורה הוא שההצגה בקול רם של תכני הנאום 
כאן הדימוי שלנו .  פועלת גם להזכיר לנו עצמנו על מה נדבר

איך במטווחים זוכרים : המטווחהוא לא המטבח אלא 
הטירונים בלחץ היסטרי והמפקדים עוד כאשר , שבטירונים

?  ראות הבטיחותמקפידים לצעוק בכל רם את כל הו, יותר
וכן , וכולם חוזרים אחריו' מעלות 61-נשק ב'מ אומר "המ

על , זה קורה בגלל שמומחי הבטיחות בצבא גילו.  הלאה
את מה שאני עכשיו מלמד לעשות מול , בסיס מחקרים רבים

שאמירה בקול רם של דברים מזכירה לנו אותם גם  -קהל 
ובנוסף יש כאן , (נחנו חוזרים על אותו מסר שוב ושובכי א)יש כן אפקט של שינון   .תחת לחץ קיצוני

 .כי ברגע שהתחייבנו בקול רם לעשות משהו יותר קשה לנו לא לעשות אותו, ויתור על תירוצים

 

הטכניקה של להציג ראשי פרקים בפתיחה היא , הוא שבלי קשר ללחץ ולמתח, דבר אחרון וקטן
למאזינים להרגיש שחשבת מראש על דבריך היא גורמת .  באופן כללי טכניקה טובה מול קהל
היא גם עושה להם סדר בראש ומאפשרת להם לקלוט יותר .  ושאנחנו יודעים לאן בכוונתנו להגיע

.  בנאום' להתברבר'היא מבטיחה לקהל שאיננו עומדים , לבסוף.  בקלות את התוכן כאשר הוא יגיע
 .ציג בתחילת דבריו את תוכן הענייניםכך שגם מי שאינו סובל מפחד קהל טוב יעשה אם יקפיד לה
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 מתקדמותוסיכום  טכניקות פתיחה
 

בזמן , להשתמש במבנה כדי לארגן את הנאום שלנו ולהשיג שליטה בתכנים בשיעור על המבנה למדנו
 .  נראה שאפשר להשתמש בהם כדי להשיג מטרות נוספות, בשלבים מתקדמים יותר.  וברגשות

 

 ?למה הפתיחה חשובה

יכולה להיות לפתיחה , הנואם לארגן את הנאום עבור הקהל ועבור ככלימטרת הפתיחה למעבר 
 .ולגרום לו להתעניין בדברי הנואם ,הנואם לקהל את הנאום ואת' למכור': מטרה נוספת

 

  רושם ראשוני

 ,לדבר כמו שלהרבה דוברים יש חרדת קהל כשהם קמים
אמנם מידת  .כך הרבה פעמים הקהל חושש מהדובר

כל מי שזוכר שיעור ראשון  אבל ,החרדה נמוכה בהרבה
 סימני השאלה עם מורה חדשה מבית ספר מכיר את

או  'מכשפה'השמועות על זה שהמורה  -שמתחילים לצוף 
את הרושם  המטרה של הפתיחה היא ליצור .משעממת

ם זה בהחלט אומר להקרין ולפעמי)הראשוני הנכון 
 (.'תמכשפתיו'

 

  נושא הנאוםעניין ב

ופעמים  ,ולפעמים הוא יודע ולא מתעניין ,עומד לומר לעיתים קרובות הקהל לא יודע מה הנואם
המטרה של הפתיחה במקרה הזה היא לגרום לקהל להתעניין . יודע אחרות רק נדמה לקהל שהוא

 לנאוםלומר לכן שהפתיחה היא מעין נאום זוטא שמטרתו לשכנע את הקהל להקשיב  ניתן .בנאום

 .םהשל

 

  הצגת המבנה והתוכן של הנאום

הפתיחה פורסת בפני הקהל את מבנה הנאום ובכך מכינה אותו  ,קודמים בפרקיםפי שהוסבר כ
כשהדובר אומר שנלמד על : כאן תהליך שכלי שאנשים עוברים בזכות הפתיחה יש. לקראת הבאות

של בית  טומטית יוצר תמונה בראשהמוח של הקהל או ,בתי חולים מבחינה רפואית ומנהלתית ניהול
כבר יש לקהל בראש  ,הנאום עד שהדובר מגיע לגוף. פקידות וטפסים ,אחיות ,של רופאים ,חולים

 . םהנאו מאגר אסוסיאציות שעוזרות לו להבין טוב יותר את

 

  שיפור הפתיחה באמצעות סגנון

 וכאשר אתה מחייך לאחרים  ראשית בגלל שחיוך מדבק .תמיד טוב לפתוח נאום בחיוך - חיוך
כאשר  -לא רק החוצה אלא גם פנימה  שנית כי החיוך משפיע .גדל הסיכוי שהם יחייכו אליך

  .מחייכים גם מרגישים טוב יותר

 במיוחד לדוברים  זה חשוב. ולהשיג הקשבה תזו דרך טובה להפגין דומיננטיו - הרמת קול
שהיא מפנה את פחד הקהל  ת קול הואנוסף של הרמ יתרון .שהקול הטבעי שלהם חלש יחסית

 .הפעולה ושל שליט ולכן נותנת תחושה של 'fight' למצב 'flight' ממצב

 

 שיפור הפתיחה באמצעות תוכן

 .היא לפתוח באופן שיגרום לקהל להרים את הראש ולהקשיב המטרה

  :לעשות זאת ישנן כמה דרכים אפשריות 
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 והוא גם מציג את הדובר ,סיפור אישי עוזר לקהל להתחבר לנושא - סיפור אישי. 

קהל  היא לא הייתה מסוגלת לעמוד ולדבר מול ,כשהכרתי את החברה הקודמת שלי": דוגמה
 ."כ היא זכתה באליפות העולם בדיבייט"שנים אח 5 .שניות 41-יותר מ

 את הדיון אפשר לבקש מהקהל לעשות משהו שייצור מעורבות וימחיש - הפעלה. 

אני מבקש מכל מי שיש לו פחד קהל לעשות רשימה של כל הסימפטומים הפיזיים ": דוגמה
 ."שהוא מרגיש כשהוא מדבר

  אבל לא מחייב השתתפות פעילה מהקהל ,דומה להפעלה - שאלה רטורית. 

 "?ל"שמתם לב לשפת הגוף שלו כאשר אתם עומדים לנסוע לחו? לכמה מכם יש כלב" :דוגמה

 שהו נתון מפתיעלגרום לקהל להרים את הראש עם איזאפשר  - סטטיסטיקה מזעזעת. 

 ושאצל אנשים ,סובל מפחד קהל מהאוכלוסיה 01%-מחקרים הראו שקראתי ש": דוגמה

 ".התבטא בלחץ חריף יותר ממוות במשפחפחד קהל מ מסויימים

 וי עצמיתרצאם אפשר  ,הדרך הכי יעילה אבל הכי קשה היא לספר בדיחה - בדיחה. 

היה נראה כאילו המספיד  ,סיינפלד תמיד אומר שבהרבה הלוויות שהוא היה בהן" :דוגמה
 ".לבתוך הארון מאשר לדבר מול כל הקהמעדיף להיות 

 

 מה לא לעשות בפתיחה

 אפשר לקבל שאלות אחרי   .זה מסיח את הדעת והורס את המומנטום - לא לקבל שאלות
 .אבל לא במהלכה, הפתיחה

  הרושם שפתיחה   .מבלבל כי עשוי להיות, אפשר אך מסוכן – שני סוגי פתיחה ביחדלנסות
וכאשר מופיעה עוד פתיחה לקהל לא ברור אם , אחת יצרה נועד להכניס את הקהל לתוך הנאום

 .עדיף להסתפק באחת.  זה כבר הנאום עצמו

 תחבר לקהל הפתיחה היא המקום לה  .תנו לראות את העיניים היפות שלכם- להקריא מהדף
 .ולתת לו את התחושה שאתם מתעניינים בו ומדברים במיוחד אליו

 

 טכניקות סיכום מתקדמות

 .ועבור הנואם את הנאום עבור הקהל' לארוז מחדש'בשיעור על המבנה למדנו שמטרת הסיכום היא 
ולהציב את  ,שאיתו הקהל ייצא הוא צריך לייצר את הרושם -למעשה לסיכום ישנה מטרה נוספת 

  .הדרישות והמטרות של הנואם והנאום

 

 ?למה הסיכום חשוב

 רושם מתמשך  

ולכן הוא הרושם  ,הביתה הרושם שהסיכום יוצר מבחינה סגנונית הוא הרושם שאותו הקהל לוקח
ומותאם  ,יהיה חזק כדי שיחזיק מעמד שהרושםחשוב בשלב הזה לדאוג  .שמחזיק הכי הרבה זמן

  .שלו על הקהל למטרת הנאום וסגנונו כדי לחזק את ההשפעה

 הנאום הצבת מטרות  

. אבל חשוב עוד יותר להציג אותה בסוף ,וחשוב להציג אותה בהתחלה ,יש מטרה לכל נאום והרצאה
 (.אחרת אם הוא יעשה זאת זו שאלה)באופן זה הקהל יוצא כשהוא יודע מה עליו לעשות 

 אוםשל הנ ארגון מחדש  

 והסיכום הוא הזדמנות מצויינת לחזור על עיקרי ,הבין את כל מה שנאמר בנאום לא תמיד הקהל

מחדש את החלקים  וכן מציגה ,החזרה עוזרת לאנשים להיזכר ולהבין. התוכן במילים קצת שונות
 .השונים בקונטקסט הכללי

 

 שיפור הסיכום בעזרת סגנון
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 הרי שהסיכום הוא  ,ליבו של הקהל לקנות את תשומת אם בפתיחה היינו ידידותיים כדי רצינות
וצריך להציג בבהירות  ,לחייך יותר מדי לכן אין צורך .הזמן לפדות את האשראי שצברנו

 .ובפירוט את התוכן ואת המטרות

 זו דרך טובה להפגין דומיננטיות ולהשיג ציות הרמת קול . 

 

 שיפור הסיכום באמצעות תוכן

  .הקהל מבין את מטרות הנאום ואת משימות שניצבות בפניוהסיכום היא לוודא ש מטרת

  הצגת חזון 

 .לתת לקהל תמונה של איך שייראה העולם אם הם ייבצעו את מה שהם צריכים

נסו לדמיין לעצמכם מצב שבו אתם מקפידים להגיע לכל ישיבה עם רשימת שאלות ": דוגמה
 ."שאתם מתכוונים לשאול

 חלוקת מטלות 

 .לבצע אותן( או מנודבים)שונות ולמצוא מתנדבים  אפשר להציג מטרות

 "?מי יכול להכין את השיעור בשבוע הבא על העברת מצגות": דוגמה

 

 סיכוםמה לא לעשות ב

  אפשר לקבל שאלות לפני הסיכום ) זה מסיח את הדעת והורס את המומנטום -לא לקבל שאלות
 .(או אחריו

  וגורם לקהל להתייחס  ,המתח שניסיתם ליצור מפיג את ,זה מוציא מריכוז -לספר בדיחות לא
 .לבקשות שלכם שלא ברצינות

  בעמוד הבא' קריאה לפעולה'טכניקת ' ר) לרדת מהבמה לפני שהצגתם בקשה לקהללא. 
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 קריאה לפעולה

 
אין ספק . במסגרת שבה ראיתי אותו נואם כמה פעמים ברצף יוסי שריד יצא לי פעם ללוות את

 אבל שמתי -הרעיונות שלו חדים , העברית שלו עשירה ומדוייקת, שנון מאד הוא - שהאיש יודע לדבר

, מרשים הקהל בהחלט הרגיש שפגש אדם. לב שתמיד הוא היה גומר לדבר וכלום לא היה קורה
 .ואז הם לא עש. לעשות הלאה אבל בכלל לא היה ברור לאנשים מה, ושייתכן שגם למדנו כמה דברים

ולמעשה הוא , היים את הנאומים שלו בקריאה לפעולפעם לא מסהסיבה לכך היתה ששריד אף 
שיוצרת ' אגרום לזה לקרות מה אני רוצה להשיג ואיך אני'כנראה לא מתחיל לתכנן אותם במחשבה 

הוא להנאה אסתטית בלבד והרטוריקה  קהל שלו-מול-התוצאה היא שהדיבור. קריאה לפעולה
 .ונוי שהוא שאף אליהשי הנהדרת שלו אף פעם לא הצליחה להשיג את

נוכל לראות למה בגין , אם נשווה את שריד למנחם בגין
הסיבה היא . בנאומים שלו הצליח להניע את הקהל

בנאום : 'קריאה לפעולה'השימוש שלו בטכניקת ה
שלו נגד הסכם השילומים עם גרמניה הביא  המפורסם

הכנסת בכך שהוא  בגין את תומכיו להסתער על משכן
אלא גם אמר להם מה , ם שההסכם רעלא רק אמר לה

  .הדבר שיוסי שריד אף פעם לא עושה זה -לעשות 

לא כל אחד מאיתנו יכול להיות מנחם בגין או יוסי 
ולדאוג , להימנע מהטעות הזו אבל כולנו יכולים, שריד

 .אלקהל מה הצעד הב ומבהיר, משיג מטרות, שכל נאום שלנו הוא תכליתי

 מהבמה בלי לבקש מהקהל משהו אף פעם אל תרד -כלל הזהב

, אמצעי לשכנע, ללמד אמצעי. אמצעי( ואולי בעיקר)אלא גם , דיבור מול קהל הוא לא רק מטרה
קהל במלואה -מול-כל הזדמנות לדיבור כדי לנצל. אמצעי למכור או אמצעי ליצור מעורבות ועניין

גם יבואו לידי ביטוי  אלא צריך שההבנה וההסכמה, ויסכים חשוב לא להסתפק בכך שהקהל יבין
 .יבאופן מוחש

צריך להציב , בנאום לאחר שהסברת מה היו הדברים שאמרת, בסוף הסיכום שלך, במילים אחרות
, זה יכול להיות לאשר את התוכנית  .לעשות לוודא שהקהל יודע מה הוא צריך. לקהל יעדים ומטרות

, הרים או כל סוג אחר של בקשכתב להולשלוח מ, בפייסבוק להצטרף לקבוצה, לקנות את המוצר
 .הותשאיר את הקהל לנחש מה היית רוצהנאום  אבל אל תסיים את

 

 ?קוראים לפעולהאיך 

 "המקצועית"הדרך 

, נים מה אפשר לבקש מהקהלפשוט בוח. היא יכולה להיות מהירה ברוב המקרים, למרות השם שלה
 .לאחר הסיכום תמיד אפשר להוסיף קריאה לפעולה בסוף הנאום .ומבקשים

 וגורמת לדובר להיראות ממוקד, לפעולה מסוג זה בהחלט נותנת לקהל תחושת מטרה קריאה

הבקשה יכולה : הנאום אבל רוב הסיכויים שהדבר שהדובר מבקש לא יהיה ניצול נכון של. ותכליתי
בר בזבז אז הדוו, יכולה להיות קטנה מדי או שהיא, להיות גדולה מדי ואז הקהל פשוט ייתעלם ממנה

 .רהזדמנות להשיג יות

 'המקצוענית'הדרך 

, מספיק להוסיף בסיכום כמה מילים עם בקשות כדי להשיג את את מה שאתה רוצה מהנאום לא
ולהגדיר את היעדים , "מה אני רוצה להשיג"מהשאלה  אלא כדאי להתחיל את תכנון הנאום

 ".תלפחות יירשם בדף ההתעניינוצר או רוצה שהקהל ייקנה את המו אני" -במושגים אופרטיביים 



 14עמוד   קורס דיבור מול קהל
 

 

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

, יהיה הרבה יותר קל להכניס בסוף את הקריאה לפעולהת ברגע שהמטרה ברורה לנו כבר בהתכוננו
 .גקד יותר במטרה שאנחנו רוצים להשיולמעשה כל הנאום יהיה ממו

 

 למה זה חשוב

 כי זו דרך להתגבר על הנטיה הטבעית שלנו להרגיש לא נעים לבקש מאנשים. 

  סתכל על ולכן יכול לה, הוא יודע יותר טוב מה צריך -של הקהל  מחדד את ההבנהכי זה
 .םהנאום ולדעת אם הוא מסכי

 ךת משהו בשבילכי אנשים בקהל מרגישים טוב אם הם יכולים לעשו. 

 אל, כי זו הרי היתה המטרה של דיבור מול קהל מלכתחילה? 

 

 רעיונות לקריאה לפעולה

 נאום תפעולי נאום פוליטי נאום מסחרי נאום חינוכי 

סוגי 
 נאום

, הדרכה, שיעור
 , הרצאה, חפיפה

פיל ופר, מצגת למוצר
  הופעה בכנס, חברה

אסיפת , חוג בית
  מרכז מפלגה, פעילים

, תדריך לעובדים
 ,ישיבת צוות

בקשה 
 קטנה

, לחזור על החומר
לתרגל את מה 

לתרגל , שלמדנו
  ולרשום שאלות

 ,אתרב להירשם
 דףלהצטרף ל

להירשם , פייסבוק
לקחת , לניוזלטר

לקבוע פגישת , דוגמית
 המשך עם מנהל בכיר 

להצטרף לקבוצת 
להירשם , פייסבוק
להירשם , לניזולטר

 באתר

, להקפיד על נהלים
להשיג , להתאמץ יותר

  רף יעדים גבוה יותר

בקשה 
 גדולה

, מטלה של שיעורי בית
, ללמוד חומר חדש

להביא דוגמה אחרת 
: באקדמיה, לחומר

  לערוך מחקרי המשך

, לקנות את המוצר
, להזמין הצעת מחיר

  להשקיע בחברה

לשלוח , לבוא להפגנה
לארגן , מכתב לעיתון

  חברים

לעבור לשיטת עבודה 
להתחיל , חדשה

  פרוייקט חדש

 

 כמה דגשים לביצוע

 גרום לאלו ול, זה השלב שבו צריך להעיר את אלו שישנים מאחורה - להרים את הקול
 .םשמקשיבים להזדקף ולרשו

 הסיכום . ךלי גם להערת הקהל באמצע נאום ארוהומור מתאים לפתיחה ואו -בלי הומור
 .ויקבל וכל שימוש בהומור ייפגע ביחס שהבקשות, אמור להיות מעורר בפני עצמו

  העיקריות על  לרשום את הבקשות אפשר. כדאי מאד שהבקשות יירשמו - לרשוםלבקש

 .לבקש מהקהל לרשום או, (ם את זה תמיד עם שיעורי הביתמורים עושי)הלוח 

 נראית כמו  וכל תוספת אחרי, אין מה להוסיף אחרי הקריאה לפעולה -. ולשתוק, לסיים
אחרי שסיכמת והצבת  ולכן, חשוב להגיד את כל מה שיש לך להגיד לפני הסיכום. הימרחות

 .המקריאה לפעולה רד מהב
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 לצאת מזהלמה זה קורה ואיך : אאוט-בלק
 

הסיוט הכי גדול של כל נואם התממש לריק פרי 
מושל מדינת טקסס ומועמד , פרי. 4111בספטמבר 

מבטיח לנשיאות השתתף באותו ערב בדיבייט מול שישה 
מועמדים נוספים וברגע השיא של הנאום שלו הודיע כי 

משרד : בכוונתו לסגור שלושה משרדי ממשלהאם ייבחר 
הוא ... אה, ...אה, ...-הסביבה ו המשרד לאיכות, החינוך

 .  לא הצליח להיזכר בשלישי

 

טיוב ייראה שקשה -ומי שייצפה בקטע ביו, במשך שתי דקות מביכות להכאיב הוא ניסה להיזכר

למה . (www.youtube.com/watch?v=0uvmKnFY4uk) נעימות-לצפות בקטע עד הסוף מרוב אי
איך ?  (המושל פרי אינו סובל מפחד קהל)אאוטים לפחד קהל -מה הקשר בין בלק?  זה קרה לו

 ?אאוטים ומה עושים כדי לצאת מאחד כשהוא קורה-נמנעים מבלק
 

 

 ?למה זה קרה

אאוט הוא השם הנפוץ למצב שבו הזיכרון שלנו לא מצליח לאתר פריט מידע שאנחנו יודעים -בלק
אבל יש להם נטיה לקרות הרבה יותר תחת , אאוטים קורים כל הזמן-בלק.  ת שנמצא ברשותנובודאו

 . לדוגמה מול קהל, לחץ

 Error! Bookmark notעמוד ' ר, fight or flight)' הילחם או ברח'הסיבה לכך קשורה למנגנון ה

defined. ) ו במאבק הקרוב במסגרת זו המוח שלנו מתעסק כול.  שבו הגוף שלנו מתכונן לקרב
כתוצאה מכך פריטי מידע שזמינים לנו .  ומזניח יכולות מורכבות יותר של ניתוח מידע ופתרון בעיות

 . בשוטף יוצאים אל מחוץ להישג ידינו תחת לחץ

 

 ?אאוט נוצר רק מפחד קהל-האם בלק

כפי שהוא הוכיח בעשרות הופעות ונאומים מול מגוון רב של , לריק פרי אין בכלל פחד קהל.  ממש לא
חשוב לזכור .  במקרה זה הוא פשוט היה תחת הרבה מאד התרגשות ולכן איבד את הזיכרון. קהלים

כלומר גם כאשר אנחנו מרגישים , "ברח"ולא רק " הילחם"כוללת גם ' הילחם או ברח'כי תגובת 
 . אנחנו עדיין לא באמת מרוכזים, שאנחנו מתמודדים ומנצחים

 . אאוטים שאין להם קשר לפחד קהל-הנה רשימה של סוגים שכיחים של בלק?  עדיין לא מאמינים

 לשכוח לכבות את הדוד או לנעול את הדלת כאשר יוצאים בחופזה מהבית. 

  רק אחרי שהויכוח נגמרלהשתתף בויכוח ולהיזכר בטיעון המנצח שהייתם חייבים להגיד. 

 להסתובב בלונדון ואז לשכוח איך אומרים מילה מסויימת באנגלית. 

  בצד במבחן ולתכנן לחזור אליו ואז לשכוח מזה( או חלק משאלה)להשאיר שאלה . 

 

 אאוט מול קהל-איך להתמודד עם בלק

.  זה לא יעבודאאוט הדבר החשוב הוא לא להתאמץ ולהיזכר במילה שרצינו כי -כאשר נקלענו לבלק
שלרוב מלווה בכעס עצמי כמעט , מודעים ברובם ולכן המאמץ-תהליכי ההיזכרות שלנו הם בלתי
 . לעולם אינו מועיל ולרוב הוא מזיק

 

הפתרון הוא להשתמש , אם מה שאיבדנו הוא מילה ואנחנו יודעים את המשמעות הכללית שלה
ון לסוכנות לאיכות הסביבה אבל לא לדוגמה אם פרי התכו.  במשפט שמסביר את המשמעות שלה

ה שמתעסקים 'החבר' -אז הוא היה יכול לתאר אותה ( רק שתדעו, EPA)הצליח להיזכר בשם שלה 

http://www.youtube.com/watch?v=0uvmKnFY4uk
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או בדוגמה אחרת שאני מלמד במסגרת הקורס שלי .  'המחלקה שמטפלת בסביבה'או ' בזיהום
 -'קהל'למשל המילה ) כאשר אנו נתקעים בחיפוש אחרי מילה באנגלית, לדיבור מול קהל באנגלית

Public ) כל מי מי שמקשיב לנו כרגע'או ', קבוצה של אנשים' -אנחנו יכולים לתאר אותה במילים' .

 (. audience)ולתרגם אותה ', ציבור'למשל , לחילופין אפשר לחפש מילה נרדפת בעברית למילה קהל

 

.  דרך לפתור אותה על הבמה אם מה שאיבדנו הוא פריט מידע טכני הבעיה גדולה יותר ולרוב אין
אבל כאן כל מי שהיה על הבמה , שזה באמת מה שפרי ניסה לעשות, אפשר לנסות ולהיעזר בקהל

בדרך כלל הדבר הכי .  ולאף אחד מהם לא היה תמריץ משמעותי לעזור לו, איתו היו היריבים שלו
אם .  ך ולהמשיך משםדרך הבאה בנאום של-לעבור לאבן, חכם לעשות הוא פשוט לוותר על הנקודה

 . נזכרת בהמשך במה שרצית אפשר לחזור לזה

 

 ?אאוטים-איך למנוע בלק

הכנה נכונה תבטיח לנו  . ואימון, הקפדה על מבנה, הדרך הכי טובה למנוע אותם היא הכנה נכונה
 .  אפילו תחת לחץ, דבר שמגדיל את הסיכוי שלנו להיזכר, כמה ערוצים מקבילים לאותו מידע

 

באופן , ותיתן לנו סדר ומבנה בנאום לצמצם את הלחץ שאנחנו נמצאים בו על מבנה תעזורהקפדה 
השימוש בחוק המבנה המשולש מגדיל את הסיכוי שנזכור . שיקל עלינו למצוא דברים ולהיזכר בהם

כל כך .  דברים בכך שהוא כופה עלינו להציג בקול רם את עיקרי הנאום בשלב מוקדם של הנאום
בסוף כל קטע תודיע )' אבני הדרך'חוק , בנוסף. אאוט-ו לא נספיק להיתקל בבלקמוקדם שאפיל

ולשכוח את , מבטיח שאנחנו יכולים להתרכז בכל שלב רק בחלק אותו אנו מציגים( לקהל איפה אתה
 . כל השאר

 

דרך .  אאוט-ובמיוחד כניסה ויציאה ממצבי בלק, הרעיון הוא לתרגל עמידה בלחץ, מבחינת אימון
אאוטים -יבית במיוחד בה אנו מכינים את המשתתפים בקורסים שלנו להתמודדות עם בלקאגרס

.  היא שלפעמים הם צריכים להציג נושא שהם לא מכירים תחת לחץ  של זמן וללא הכנה מוקדמת
הטכניקות נעשות , אבל ברגע שרוכשים את המיומנות, כמובן שבפעמים הראשונות הם נתקעים

  . נעלמים( כמעט)אאוטים -טבעיות והבלק
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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. מיומנויות לדיבור מול קהל

בית הספר מארגן פעילויות . בחייכם המקצועיים ויעשיר את חייכם הפרטייםידע חדש ושימושי שיעזור לכם 
 .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) 

  דיבייט לנוערמועדון 

 קורסים לארגונים וחברות 

 ועוד... 

  סדנת פחד קהל בשיטתCBT 

 סדנת שיווק עצמי 

 מיומנויות הוראה והדרכה 

 סדנת מספרי סיפורים 

  סדנת מצגותPower-Point 

 ועוד... 

 


