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 משוב לעצמי ולאחרים
 

 ,משוב יעיל יכול לעזור לדובר לשפר את כושר הדיבור והנאום שלו
מתן משוב יעיל יכול גם לעזור לזה שנותן את המשוב  -מכך אבל חשוב

משוב הוא תהליך המביא לחידוד ההבנה של  מתן. לשפר את עצמו
ועוזר להפוך  ,בין עיקר וטפל עוזר בהבחנה ,הנאום והמרכיבים שלו

הבנה מושכלת של ל' לא עבד'או ' עבד'ם שה הכללית שנאואת התחו
 .מה היה בו טוב ומה לא

משוב הוא מידע על תוצאה של פעולה או ניסוי ומטרתו לכוון את 
המשוב הינו  .תפיסתו של האדם על התנהגותו בהתאם לתגובת זולתו

 .היכן אנו עומדים ומה דורש שיפור ,בכל שלב ,כלי בעזרתו נוכל לדעת
  .מעביר המשוב ומקבל המשוב: במשוב משתתפים

  .לול בתוכו ואיך להציגומה לכ ,בשיעור זה נלמד איך להעביר משוב

 
 משוב ככלי ללמידה:  רקע

הרוב חושבים שאלו הטכניקות לדיבור מושלם , בקורסים שלי' מרכיב הסודי'וכששואלים אותי מה ה
אבל זו , אף אחד לא חושב שזה המשוב.  והשאר מנחשים שזה התירגול האינטנסיבי, תחת לחץ

 .האמת

בהתחלה  .יקבל משוב אישי מפורט אחרי כל תירגול אנחנו מקפידים באדיקות על כך שכל משתתף
למתן ביקורת  מוקדש כולו בקורס 2שיעור .  ובסוף מעצמו, כ גם משאר המשתתפים"ואח מהמחרצה

 .בונה לאחרים ולעצמך

 

 הכרחי ללמידה של כל מיומנות משוב

וכהוכחה אפשר לראות שדיבור רב יותר לא מפחית . קודם כל כי בלי המשוב התירגול לא שווה הרבה
וגם הטכניקות .  נחוץ עוד משהו –( להיפך. והוא לא. אחרת עם הגיל הוא היה יורד)פחד קהל 

(  ?נכון, שמתם לב)וכהוכחה אני משחרר אותן בחופשיות בניוזלטרים שלי , לכשעצמן לא מספיקות
וך ידיעה ברורה שרק מיעוט יכול להפוך את התיאוריה לידע ושרק מיעוט מהמיעוט יהפוך את מת

 .הידע למיומנות

והוא זה שמאפשר לי ולבית , הוא הדבק המקצועי שמחבר בין התיאוריה לתירגול, אם כך, משוב
 . הספר לשדרג תלמידים מכל רמת ידע שמגיעה אלינו

 

 משוב ופחד קהל

 .ובטווח והארוך, בטווח הקצר, לעצמך הוא כלי רב עוצמה במאבק בפחד קהלמתן משוב לאחרים ו

הכוונה לכך .  שמלווה את חרדת הקהל' ערפל'בטווח הקצר משוב מושכל מפוגג את תחושת ה
שהסובלים מפחד קהל לא יכולים להתחיל להתמודד עם הפחד כי הם מרגישים שהוא נמצא בכל 

אני מרגישה "כפי שתלמידה פעם אמרה בשיעור .  וכאילו שום דבר בנאום לא היה טוב, מקום
אבל אני לא מסוגלת לשים את האצבע על מה בדיוק המשהו האיום , רהשמשהו איום ונורא קו

ואפילו אם היא  –ברגע שאנחנו מחליפים את התחושה המעורפלת הזו בביקורת עניינית ".  הזה
תחושת הערפל  – 'והסתכלת רק לריצפה, דיברת חלש מדי, קפצת מנושא לנושא'למשל , חריפה

 .עם פתרונות אמיתייים ואנחנו רואים בעיות אמיתיות, מתפוגגת

כידוע גם בסוף הקורס .  בטווח הארוך מתן משוב לאחרים מלמד איך להוסיף ולהשתפר לבד
ולכן יש מקום , אבל הוא עדיין לא נעלם, וכידוע הפחד אולי ירד, הבוגרים עדיין אינם מושלמים

חוזק וחולשה אצל  תרגילי המשוב עוזרים בכך כי היכולת לזהות נקודות.  להמשיך וללמוד ולהשתפר
מאפשרים לכל משתתף להמשיך , ואז היכולת להעלות פתרונות לכל אחד מהם, אחרים ואצל עצמך

והם לא רק , למעשה לפעמים אנחנו נתקלים בבוגרים שסיימו אצלנו לפני שנים רבות.  וללמוד לבד
 . אלא מרגישים שהם עדיין ממשיכים להשתפר בזכותו, משתמשים בכלים של הקורס
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 לאסוף מידע: ק ראשוןחל

לא מספיק לשרבט כמה מילים כשהבנאדם .  מתן משוב מקצועי זו עבודה רצינית :לתכלס ועכשיו
 .מדבר ואז לתת לו את ההערות

או , או שיעור, או מצגת)אנחנו לומדים גם את העבודה השחורה שכרוכה בלהפוך נאום בשיעור זה 
לאוסף של לקחים מקצועיים שייאפשרו לדובר להיות משמעותית טוב יותר בפעם ( 'הרצאה וכד

ולכן אם נתקלת בקושי , הטיפים האלו הוכיחו את עצמם אלפי פעמים.  הבאה שיקום מול קהל
 .ס לדיבור מול קהל"א שוב את הפרק או להתייעץ עם סגל ביהלקרוליישם אותם  כדאי 

ה -מ-שמנסה להסביר ל לבין משוב, יש הבדל בין רושם כללי מנאום שבשבילו אפשר פשוט להקשיב
בזמן , לכן  .את כל המידע הרלוונטי כדי לתת משוב מושכל חשוב לאסוףו. דווקא אותו רושם נוצר

אז , (זה מגיע אחרי שהנאום נגמר, לא לנתח עדיין), מידעשהנואם מדבר חשוב לאסוף כמה שיותר 
 :הנה כמה דגשים

  שיותר מהתוכן כמהלכתוב  .1

 ולהספיק לכתוב כמה שיותר, חשוב להקשיב עם עט ביד
כי אחרי הנאום זוכרים הרבה פחות ממה , מהתוכן

ככל שתכתבו יותר תראו שהמשוב שלכם .  שחושבים
ת נותני משוב שלא קל לזהו.  יהיה עשיר ומפורט יותר

הם מתייחסים רק לסגנון ולא שמים לב גם  -כתבו
 .לתקלות מהותיות בטיעונים או במבנה

צפו לכך שהכתיבה תקשה עליכם להתרכז בנאמר 
לדוגמה אם תנסו לתת משוב למרצה שלכם תגלו )

כאשר .  וזה בסדר, (שאינכם מצליחים ללמוד בשיעור
לעומת זאת אל  . נותנים משוב צריך להתרכז בו ורק בו

הניסיון  –תחששו לפספס מרכיבי סגנון בגלל הכתיבה 
יראה לכם שמספיקים מבטים חטופים מאד כדי לקבל 

 . תמונה מספקת על הסגנון

 (לא מילה במילה) תמציתיות  .4

. את  הכתיבה של התוכן חשוב לעשות בתמציתיות
אנחנו מדברים  -הסיבה היא שאין שום סיכוי להספיק לתעתק את הנאום מילה במילה 

 .לכן חשוב לתמצת ולקצר. אבל כותבים רבע מזה, מילים לדקה 111-151-קצב של כב

הכוונה לכך שכדאי לכתוב כמה שפחות מילים ובלבד שתספיקו לתעד מספיק כדי להזכיר 
בהרצאה היום נעסוק בנושא הכלכלי , ערב טוב"לדוגמה אם הדובר אומר .  לכם מה נאמר

 ".חברה. כלכלה ב. א"מאד לגיטימי לכתוב זה "  ובנושא החברתי

אם קורים לדובר תקלות חשוב לתעד אותן בדייקנות :  היוצא מן הכלל היחיד הוא תקלות
 .כ באופן שיאפשר לו להסיק מסקנות"כדי שתוכלו לשחזר אותן אח

 דוגמאות, טיעונים, מבנה: מרכיבים עיקריים סמןל .3

.  חשוב לסמן לעצמנו את המרכיבים של הנאום, כדי שנוכל להבין אחר כך היטב את הנאום
כדי לסמן לעצמנו בכל פעם  לנצל את הידע שרכשנו על מה צריך להיות בנאוםהרעיון הוא 

הדובר הציג פתיחה  : (או היעדר של מרכיב משמעותי)שאנו רואים מרכיב משמעותי 
.  סימן שעכשיו מגיע ראש פרק? "הנושא השני הוא"ר הדובר אמ. תרשמו אותה? מפורטת

 .סימן שתיכף תגיע דוגמה? "למשל"הדובר אמר 

  ממה שנאמר לתעד התרשמות .2

תיעוד הרגשות שלכם יעזור לשמר את .  רושם חיובי ושלילי לפעמים מתפוגגים במהירות
על הדף הרעיון כאן הוא לסמן לעצמכם . התחושה כדי שתוכלו בהמשך להשתמש בו במשוב

יישאר לכם גם  –חיובי או שלילי  –כדי שאותו רושם , אם אהבתם או לא אהבתם משהו
 .אחרי הנאום
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 ולסמן ,להתרשם מהסגנון 

לכן כדאי לתעד את . לשים עליו את האצבע שאחרי שהוא עבר קשה, סגנון הוא משהו חולף
או פעולות , בשפת הגוף, בקול, לדוגמה בעיות בקשר עין –הסגנון של הדובר בזמן אמת 

לכן חשוב תוך כדי הנאום . יוצאות דופן שהדובר עושה כנראה לא תזכרו אם לא תתעדו
 (. או שתיים האפילו במיל)ולרשום את זה , הסגנון לציין לעצמנו מה חשבנו על

 להתרשם מהתוכן ולסמן 

לרשום את ההתרשמות שלנו בזמן  יביםולכן לא חי, אל התוכן אפשר לחזור גם אחרי
דוגמה השתכנענו ואיפה הדובר  וכך מאיז זה עדיין עוזר להזכיר לנו אחר, עם זאת. הנאום

 .קיבל שאלה ולא הצליח להתמודד איתה

באותה שורה שבה רשמתם מה ( גם מהתוכן וגם מהסגנון)חשוב לרשום את התיעוד של ההתרשמות 
תיעוד ההתרשמות .  כדאי לרשום בתחתית הדף את כל ההערותבמילים אחרות לא .  הדובר אמר

ומכאן קצרה הדרך להבנה , באותה שורה יעזור לכם לדעת היכן נתקלתם באותו גמגום או תנועה
 .שלב ניתוח הנאום וגיבוש המסקנות: הבנה שתבוא לידי ביטוי בשלב השני. מדוע זה קרה דווקא שם

 

 מסקנות ניתוח הנאום וגיבוש: שני שלב

ואחרי שתצברו קצת , ולהבין את החולשות והחוזקות, הגיע הזמן לנתח אותו אחרי שהנאום נגמר
שבו רשמנו סתכל על הדף נ לכן בשלב זה.  ניסיון אז להבין גם את הסיבות לחוזקות והחולשות האלו

 .בשלב הקודם את תכני הנאום וונחליט מה התרשמותנו מהנאום ומדוע זה הרושם שנוצר בנו

 את המרכיבים השונים לבדוק .5

היה ליסט שבו אנחנו בודקים ברמה הבסיסית מה -ק'תחיל בצנ, הטכני, בשלב הראשון
 .בנאום ומה חסר בו

 עד כמה הם התקיימו בנאוםאת מרכיבי התוכן השונים ונסמן לעצמנו בדוק נ - תוכן, 
 איכות הטיעונים היתה מה, לדוגמה נבדוק אילו מרכיבים של  מבנה היו.  ובאיזו איכות

 .ואיך הדובר התמודד עם שאלות( ?כללו הסברים? כללו דוגמאות)

 בצד המראה נבדוק אם היו בעיות .  כאן נבחן איך הדובר נראה ואיך הוא נשמע   - ן סגנו
בצד .  עמידה ותנועה במרחב, תנועות ידיים, הבעות פנים, למשל בקשר עין, בשפת הגוף

 .'האם הוא נשמע מעניין וכד, ברור השמיעתי נבדוק אם הדובר היה

 טבלת חוזקות וחולשותלהכין  .6

, תאים 2בשלב זה נכין טבלה עם 
שבה נרשום את הנקודות הטובות 

בחלוקה לפי תוכן , וחלשות
הטבלה תאפשר לנו בפעם . וסגנון

הראשונה לקבל תמונה מלאה של 
הנאום ותהווה בסיס מצויין 

 .לבנית המלצות לשיפור בהמשך

מומלץ להשתמש בטבלה זו ככלי 
מפני , למשוב עצמי בסוף נאומים

שהיא עוזרת להכניס את 
ת שלנו הביקורת העצמי

 .היא גם הופכת משוב שלילי מוגזם לביקורת בונה יותר.  לפרספקטיבה

 (ולנמק)הנאום  להעריך את איכות .7

אנחנו צריכים לחשוב מה בעצם אנחנו חושבים על מה  כי כאן ,רגיש וקשה יותרזה השלב 
טכנית אלא צריך להיכנס לעומק של הדברים  כאן כבר אין פעולה. ואז להבין למה -שנאמר

   .החליט מה טוב ומה לאול

 דוגמה לטבלת משוב
 

 מה היה לא טוב מה היה טוב 

 תוכן
 פתיחה טובה .1

 דוגמה ראשונה .4

 קבלת שאלות .3

 סיכום חלש .1

 הדוגמה השניה .4
  

 סגנון
 תנועות יד .1

 חוש הומור .4
 קול חלש .1

 מונוטוניות .4

 קשר עין .3
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. ולהבין מדוע אנו חושבים זאת, הרעיון בשלב זה הוא לראותה מה אנחנו חושבים על הנאום
או שהדובר , אולי כי הדוגמאות היו גרועות ?ולמה, האם השתכנענו מהנאום או לא, לדוגמה

, רדוגמה אחרת היא איזה רושם הדובר יצ.  או שהוא קפץ מנושא לנושא, התחמק משאלות
 ?ולמה, משועמם או חנטריש,  עצבני, האם הוא נראה לנו מקצוע.  ומדוע

 

  המשוב גתצה: שלישי שלב

צריך להציג את  ,אחרי שהחלטנו מה אנחנו חושבים על הנאום
קיימת . המסקנות הללו באופן שיביא מירב התועלת לדובר

ולכן כדי לשמר על הערך  ,רגישות אצל אנשים בקבלת ביקורת
 .שלה צריך להעביר אותה באופן נכון

  ביקורת בונה .8

 לא לחלק מחמאות סתם – אמינות 

אנשים שמתקשים לתת משוב  לעיתים קרובות מאד
 .מעדיפים במקום להתמקד רק בחלקים הטובים

היא שהדובר לא מקבל תמונה מאוזנת של  התוצאה
שזה משוב שאי  ובטווח הבינוני יבין ,איכות הנאום שלו

אף נאום הוא לא  -להבין  חשוב. אפשר לסמוך עליו
 ,יש לנו רק דברים טובים להגיד וכאשר ,מושלם

 המשמעות היא שאנחנו מתעלמים או מטשטשים את

 .ריקות ביקורת בונה היא לא לתת מחמאות .זה פוגע באמינות שלנו. טובים-הדברים הלא

 לכל משוב שלילי להוסיף הצעה לשיפור 

צריך להוסיף לכל ( וליותר קל לעיכול)ליותר מועיל לדובר  להפוך את המשוב השליליכדי 
באופן זה אפשר לומר לאנשים גם את הביקורת השלילית ביותר  .לשינוי סעיף שלילי הצעה

" אתה לא יוצר קשר עין"במקום , לדוגמה.  באופן שהם ירגישו שהם מקבלים ערך מסוף

 ?"שתצייר זוג עיניים על הדף ני מציעא ,אתה לא יוצר קשר עין"לומר 

 הצגה אפקטיבית .9

להכין  –להתייחס למשוב הניתן מול קהל כמו כל נאום אחר לצורך התרגול בקורס נקפיד 
  .ולכל חלק במשוב להוסיף הסבר ודוגמה ,להשתמש בפתיחה ובסיכום ,ראשי פרקים

אם כי , פחות טוב לחלק את המשוב למה היה טוב ומה היהמומלץ , מבחינת חלוקת המבנה
חשוב להדגיש כי . או לפי סדר כרונולוגי יכולה להצליח, גם חלוקה לפי תוכן לעומת סגנון

אין צורך להקפיד על מבנה ' חיים האמיתיים'ב.  הצגה זו חשובה לצרכי הקורס בלבד
 .ופתיחה כשנותנים משוב

 

 למקבל המשוב כללים

וצריכים להפיק מהם את , ביקורת ומשובכחלק מהקורס אנחנו מקבלים כמויות גדולות של 
ולכן יהיה חשוב עוד יותר להפיק ממנו את , לאחר סיום הקורס נקבל הרבה פחות משוב.  המקסימום
לא רק , מכל סוג)הנה שלושה טיפים חשובים לשידרוג היכולת להתמודד עם ביקורת  .  המקסימום
 .בצורה מושכלת ובונה( על נאומים

 

 הקדםדאג לקבל את המשוב ב .1

זה ישפר מאד את .  ואם לא אז סמוך ככל האפשר, רצוי לבקש את המשוב מיד לאחר הנאום
האיכות והעושר של המשוב כי נותן המשוב ייזכור יותר פרטים ויוכל להסביר את עצמו 

 . לקחים ולבנות שינוי משתפרתהיכולת שלך להפיק בנוסף .  יותר טוב

 כתוב את המשוב .2
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כתיבה תגרום .  ביד( רצוי המחברת של הקורס)מחברת ועט  מומלץ לבקש את המשוב עם
כך אפשר להתמודד איתה , לביקורת לשבת על דף במקום שהביקורת תשב לך על הלב

 .  ביעילות ומבלי להיפגע
  . כ באור קר יותר"אח על המשובלהסתכל  הכתיבה גם יוצרת ריחוק מסויים וכך מאפשרת

אם זה חשוב , ולנותן המשוב)לעצמך ות אז סכם אם הרגשת שהמשוב נוגע בנקודות חשוב
 .מה אתה מקבל ומהן מסקנותיך (לו

יש משהו .  כתיבה גורמת לנותן המשוב להתייחס לעצמו ואליך יותר במקצועיות, בנוסף
, במיוחד את מי שנותן ביקורת, במישהו שרושם לעצמו נקודות מדבריך שמכריח כל אחד

 .לחשוב יותר ברצינות על דבריו

 ך את הביקורת לבונההפו .3

עדיף לבקש הצעות ( לתרץ)=על ידי מאמץ להסביר  תגונן רגשית ומילוליתבמקום לה
 .כך תוכל להשתפר. היא לטובתך, הייה פתוח לקבל ביקורת. לשיפור
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 ?חלק מהבעיה או חלק מהפתרון: ויכוח ופחד קהל
 

הן במישור הרגשי והן מבחינת , סיטואציה של עימות וויכוח אמורה להחריף את הפחד קהל, על פניו
יתרה מכך לעיתים   .אולם באופן פרדוקסלי זה אינו תמיד המצב, הסימפטומים הפיזיולוגיים

סים שלי אנשים שסובלים מפחד קהל חריף ודווקא כאשר מתחילים קרובות אני רואה בקור
...( לפעמים זה כשאני מנסה להציע להם אסטרטגיית התמודדות והם מסרבים)להתווכח איתם 

 . הפחד פתאום מתפוגג והם מסתערים קדימה כאילו מעולם לא היה

כיצד להשתמש בויכוח כדי ו, במאמר זה נבין מדוע התגובה לעימות מול קהל כל כך שונה בין אנשים
 . להביא את עצמך לשיא מול קהל

 

 לאלו שעימות מגביר אצלם את הפחד –הבעיה 

פחד קהל הוא הרי חשש , בצד הרגשי  :מצב שבו ויכוח מגביר פחד קהל הוא קל מאד להסבר, כאמור
ועימות הופך את החשש הזה למבוסס יותר ולכן מפחיד , רציונלי שיקרה לך משהו רע מהקהל-בלתי

ולכן יוצר את ( fight and flight)  ברח-או-הילחםויכוח מחריף את תגובת , בנוסף  .יותר
סימפטומים אלו קיימים גם כשהויכוח אינו   .הסימפטומים המוכרים לכל מי שסובל מפחד קהל

 (.הורה או צאצא, למשל עם בן זוג)קשור לקהל 

ות שונה מנאום רגיל בכך שעלינו גם להגיב ליריב ואיננו יכולים ויכוח מול קהל דורש מיומנ, בנוסף
ברח פוגעת -או-פעולה זו נעשית קשה יותר מאחר ותגובת הילחם  .להסתמך על ההתכוננות שלנו

 . בריכוז שלנו ומקשה להתרכז בדברי היריב או בתגובות שלנו

 ?למה יש כאלו שנעלם להם הפחד בזמן ויכוח

חווים , כולל אלו שסובלים מפחד חריף מאד, שרבים מהסובלים מפחד קהלהנקודה המעניינת היא 
   .מדי פעם היעלמות שלו דווקא בסיטואציה של ויכוח

כדי להבין איך זה קורה ננסה להיזכר בסצנות מכל 
תמיד יש שלב בקרב . סרט מלחמה שאי פעם ראיתם

ואז , שבו הלוחמים שוכבים משותקים תחת הפגזה
אחד דוחף אותם לקום ולהילחם חזרה ולפתע הם 

התהליך הרגשי . קמים כאיש אחד ומסתערים קדימה
, שקורה הוא מעבר מקפיאה במקום לפעולה

הזה מפעיל שני מנגנונים שמורידים את  והתהליך
 : הפחד

 מנגנון רציונלי:  
אנחנו מתמודדים , בין אם זה על בונקר אויב או על מצגת עסקית, כאשר אנחנו מסתערים

יתרה   .חוויית ההתמודדות נותנת לנו הרגשה של שליטה  .עם הבעיה ומנסים לפתור אותה
מפני משהו רע שאנחנו לא מסוגלים  רציונלית-מכיוון שפחד קהל הוא חרדה לא, מכך

? איך להסביר יותר נכון)דווקא ההתמודדות יוצרת דברים מוחשיים שצריך לפתור , להגדיר
 .ואלו בעיות שההתמודדות הרגשית איתן קלה יותר( ?האם כולם בקהל שומעים אותי

 רציונלי-מנגנון לא:  
החרטה ואת היכולת , פחדכאשר אנחנו מסתערים המוח מפעיל מנגנון מיוחד שמשתק את ה

 .שניות כדי להבטיח שנהיה מרוכזים בהסתערות-למחשבות
ולכן עשוי , רציונלי ממש כמו הפחד קהל עצמו-חשוב להדגיש שהמנגנון הזה הוא בלתי

ולכן חשוב לדעת איך להתווכח כך שהרווח , להביא אותנו למקומות שלא בריא להיות בהם
 .ק לטווח ארוך כשהרסנו מערכת יחסיםמנצחון חד פעמי על הפחד לא יביא נז

אותך בביקורת חיובית מדי שלהרגשתך נמנעת מלהתייחס ' מורח'זה חשוב אם נותן המשוב 
בקשת הצעות .  ייתכן שהסיבה לכך היא שהוא חושש שתכעס עליו או תיפגע ממנו.  לבעיות

 .אבל להתמקד בפתרונות, לשיפור תיתן לו דרך נוחה לציין בעיות

http://www.guyariv.info/stagefright/fight-and-flight
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בקשת הצעות לשיפור מחייבת אותו לחשוב .  וד יותר אם נותן המשוב קוטל אותךזה חשוב ע
ולרוב גם תהפוך , מכריחה אותו להיות ריאלי בציפיות שלו, איך הוא היה פותר את הבעיה

 .את הטון שלו ליותר קונסטרוקטיבי

 טפל קודם בביקורות שחוזרות על עצמן .4

נסה , יימת חוזרת על עצמה כמה פעמיםאם ביקורת מסו: בדוק את התנהגותך בגילוי לב
ייתכן מאד שיש כאן אזור  .לברר עם עצמך מהן הסיבות להתנהגויות עליהן קיבלת משוב

 . נוחות שקשה לצאת ממנו או הרגל שקשה להיגמל ממנו
ולפעמים כדאי גם לפנות לעזרה , במקרה כזה כדאי לך לבנות תוכנית לשיפור אותה בעיה

 .בית הספרלמשל מסגל , מקצועית
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 איך לסתור טיעונים
 

ובמיוחד למדנו שטיעון  למדנו איך לפתח טיעונים (.Error! Bookmark not definedעמוד ) 4בשיעור 
 : אמור לכלול ארבעה חלקים

  .המסקנה והשורה התחתונה של הטיעון - מרכזיתטענה  .1

  .מרכזיתההסבר העקרוני שמאחורי הטענה ה - היגיון .4

  .מידע כמותי או סיפורי שממחיש ומדגים את הטענה וההיגיון - עובדות .3

  .קישור ההיגיון והעובדות לטענה ולמטרה הראשית של הנאום  - סגירה ומינוף .2

 

 אפשרכדי לסתור ביעילות את היריב נלמד שבשיעור הזה 
מפורסמת  אדוגמ .מרכיביםהלסתור כל אחד מארבעת 

של נאום סתירה גדול היא שאתר הקורס מראה ומנתח 
המגיב לדבריו של  של מנחם בגין "חים'חצ'נאום הצ"

  .דודו טופז

 

 (טיעון נגדי)סתירת הטענה המרכזית 

הדרך החזקה ביותר להתעמת עם הטענה המרכזית היא 
גם אם לא מפריך טיעון שכזה . להציג טיעון נגדי משלך

כלומר אנחנו לא מסבירים שהצד , את נכונות הטענה המרכזית של היריב מביא נימוק לצד השני
אולי "שסתירת הטענה המרכזית היא להגיד ניתן להגיד . אלא מראים שאנחנו צודקים, השני טועה
 ."אבל אני צודק יותר, אתה צודק

ולכן היא מתאימה , בכלל בלי להקשיב ליריבהיתרון הגדול של טכניקה זו שאפשר להשתמש בה 
 .למקרים בהם צריך להגיע מוכן מראש לדיון בטרם שמענו את הצד השני

ה באלימות מספקת יאבל ידוע גם שצפי ,יה באלימות מעודדת דחפים אלימיםיייתכן שצפ": אלדוגמ
 ."מים ולכן דווקא צריך לברך עליהפורקן ליצרים אלי

 

 סתירת ההסבר וההיגיון

ישנן . ההסבר שלהן שגוי, תירת ההיגיון משמעותה להגיד שגם אם העובדות של הצד השני נכונותס
 .להציע הסבר חלופי או להצביע על חורים בלוגיקה –שתי דרכים עיקריות לסתור את ההיגיון 

ובכך מראים שגם אם , בשיטת ההסבר החלופי אני מציגים הסבר נוסף שעונה על כל העובדות
זהו סוג של ויכוח מאד מקובל בויכוחים אקדמיים או .  שלנו סביר יותר, ובר אפשריההסבר של הד

, והכבלים 4היתה בגלל כניסת ערוץ  91-אתה טוען שהגידול באלימות בשנות ה"לדוגמה  –פוליטיים 
 ".ואני טוען שזה בגלל העליה מרוסיה

הסבר .  על חורים בלוגיקה שלועל ידי הצבעה  ניתן להתעמת עם ההיגיון שהצד השני מציעלחילופין 
יה יצפהטענה ש: "אבל דוגמה קטנה שתמחיש אותם, 11מפורט על  כשלים לוגיים מופיע בעמוד 

האנשים שנהנים לראות סרטי פעולה הם  - היא היגיון סיבתי הפוךלביצוע אלימות מובילה באלימות 
  ."אלו שמלכתחילה נהנים מכך ולכן הגיוני שהם מעורבים יותר באלימות

 

 סתירת העובדות 

 :דרכים עיקריות לסתור את העובדות שלושקיימות 

הרעיון כאן הוא   .הפשוטה והפרימיטיבית ביותר' לא נכון'סתירת  – ערעור על נכונות העובדות .1
. אבל היא מאד קצרה ומהירה, כמובן, זו לא סתירה מאד חזקה.  פשוט לערער על נכונות העובדות

 . היא מאד שימושית כאשר יש כמות גדולה של דברים לסתור ואי אפשר לנמק את הסתירה של כולם

http://www.guyariv.info/lesson3
http://www.guyariv.info/lesson3
http://www.guyariv.info/rhetorics/classic/begin
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ת אצל מבוגרים אין עדות לאלימו, אין עדות ליתר אלימות אצל ילדים שצופים באלימות"לדוגמא 
 ".הכל קשקוש. ואפילו אין עדות ליתר אלימות אצל בעלי חיים שצופים באלימות, שצופים באלימות

 –ניתן להשתמש בערעור על נכונות העובדות כאשר אנחנו נמצאים בעמדת סמכות , לחילופין
א יכול אתה ל"בסתירות  אלדוגמ.  ויכולים לכפות את דעתנו ללא ערעור –מקצועית או ארגונית 

" אני לא הייתי יוצא מהאוהל בלי הנשק"או " לא תענה ברעך עד שקר", "לצאת הערב עד מאוחר
למען יאריכון ימיך "או " בגלל שאני אמא שלך ואני אמרתי"מתחבא נימוק שאינו צריך להיאמר כמו 

, ייםשלושתם נימוקים לא מאד עניינ". כי אחרת אתה נשאר שבת"או " על פני האדמה אשר נתתי לך
 .אבל שקשה מאד להתווכח איתם

ורוב בני האדם חושבים עליה כאשר הם , זו הדרך הכי מקובלת להתווכח – הבאת עובדות נגדיות .4
, הרעיון כאן הוא להסביר שהצד השני טועה בגלל שהעובדות שלו שגויות. 'ויכוח'חושבים על המושג 

אבל כמובן , היא חזקה יותר ומשכנעת יותרחשוב להבין שטכניקה זו .  ושישנן עובדות נכונות יותר
תמצא סטטיסטיקה  Google – אם תחפש מספיק במצד שני חשוב גם לזכור ש. מחייבת ידע מוקדם
ראינו ירידה רצופה בשיעור האלימות במערב בזמן  91-לאורך שנות ה" :אלדוגמ .שתומכת בכל רעיון

שידורי טלוויזיה אלימים הגיעו לאותן " או לחילופין .  "שכמות האלימות בטלוויזיה רק עלתה
 ."אי אפשר להסיק ממה שקרה בשנות השישים עם מה שקורה היום. מדינות לפני הרבה מאד זמן

 ,וכל מקור נתונים הוא בעל אינטרסים ניטרליאף גוף איננו לגמרי  - על מקור הנתונים ערעור .3
אני לא הייתי משווה נתונים על אלימות במדינות " :אלדוגמ .בעבר פספסואו  טעוורובם גם 

מה אנחנו יודעים בכלל על הלשכה המרכזית  .במערב עם מדינות עולם שלישי באפריקהתוקנות מ
 ."בטח עובדת באוהל עם חשבוניית חרוזים? לסטטיסטיקה אצלם

 

 "(אתה מגזים"סתירת )סתירת הסגירה והמינוף 

להגזים או להציע הצעה שלא באמת הוכחה על ידי העובדות בדרך כלל הדובר עשוי  המינוףבשלב 
זו כמובן סתירה  ."אתה מגזים"אלא " אתה טועה"לכן הסתירה כאן איננה אומרת  .שהוא הביא
גם אם הייתי מסכים שיש נזק מסוים : "אלדוגמ ...אבל לפעמים זה כל מה שיש לנו ,חלשה יותר

 ,מה אנחנו .להפעיל צנזורה על הטלוויזיה רק בשביל זהבסדרות אלימות זה מוגזם להציע להתחיל 
 " ?סין

 

 סתירות לא מכובדות 

איך " :אלדוגמ. לפעמים ניתן להתמודד עם טיעון טוב על ידי החלפת הנושא - החלפת הנושא .1
אפשר לבזבז זמן על הנושא השולי של אלימות בסרטים כאשר הכיבוש מביא את הילדים האלה 

 " ?למצב שבו הם באמת מתעללים בפלסטינאים בשר ודם

האישי של הנואם במקום להתמודד עם יושרו לפעמים אפשר לתקוף את  - סתירה לגופו של אדם .4
מדבר על מניעת אלימות כשבאתר שלך התפרסם  ,גיא יריב ,איך אתה" :לדוגמא .תוכן הנאום שלו

 " ?מאמר שתומך בהחזרת ענישה גופנית לבתי ספר

אפשר למנוע מהדובר להציג את הטענות שלו באמצעות שאלות  - לדובר לדבר ממשיתהפרעה  .3
  .בלתי פוסקות או יצירת רעש והפרעות
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 כשלים לוגיים
 

ככל שהכשל הלוגי   .הגיונית מבלי לעמוד בכללי ההיגיוןכשל לוגי הוא אמירה המתחזה להיות 
( תלוי בעמדתך, או אפקטיבי יותר)וקשה להבחין בו הוא נעשה מסוכן יותר , מוסווה טוב יותר

 .ומצריך מאמץ גדול יותר בחשיפה

בעצם אינם כשלים לוגיים   ולכן, חשוב להדגיש כי קיימים סוגי שיכנוע שאינם מתבססים על היגיון
, משחק על רגש ולא על היגיון  טיעון רגשי המכונה גם סחיטה רגשית. לדוגמה טיעון רגשי או פקודה

פקודה מתבססת על סמכות    לעומת זאת" ?איך אתה יכול לא להאמין בו, ישו אוהב אותך"למשל 
ך אתה תסדר את החדר כי אני אמא של"או " אם לא תגיע בזמן תישאר שבת"לדוגמה   ולא על היגיון

 .במקרים אלו הטיעון איננו הגיוני אבל גם אינו מתחזה לכזה ולכן איננו כשל לוגי  ".ואני אמרתי

 

 איך לזהות כשלים לוגיים

מהסיבה הפשוטה שאם היתה הם לא היו , שלים לוגייםכדרך קלה לזהות   למרבה הצער אין
ק קרובות להיגיון תקף עצם קיומן של מניפולציות לוגיות נובע מכך שהן נשמעות מספי  .קיימים

היכרות עם , לכן זיהוי נכון בכשלים לוגיים מחייב היכרות עם כללי הלוגיקה. בשביל להיות משכנעות

 .ומוח עירני וחד, סוגי כשלים לוגיים

 

 ?האם כשל לוגי הוא דבר מוחלט

ולעומתם , אפשר לחלק את הכשלים הלוגיים לכאלו שעצם קיומם הוא נגד הלוגיקה  .לא בהכרח
בהשוואה לחוקי תנועה אפשר לומר . ישנם כשלים שהתחילו בפעולה לוגית מותרת ואז חרגו ממנה

לדעתי . שהסוג הראשון דומה לנסיעה ברמזור אדום בעוד שהסוג השני דומה לעקיפה מסוכנת
מחוסר , האישית שימוש בכשל לוגי מהסוג השני הוא נפוץ יותר אבל עשוי לנבוע מהתלהבות יתר

לעומת זאת כשל לוגי מהסוג הראשון הוא כמעט תמיד סימן למניפולטיביות   .פשותטאקט או מטי

 .וכוונה רעה

 

 עקרונייםכשלים לוגיים 

אלו כשלים בהם המסר נוגד את חוקי הלוגיקה ומנצל את בורות הקהל או את חוסר תשומת הלב 
כן צריך להרוג ול, ולמחבלים מגיע למות, כל המחבלים הם ערבים"לדוגמה   .שלו כדי להתחבא

כל "לבין " כל המחבלים הם ערבים"בדוגמה זו הכשל הלוגי הוא בבלבול המכוון בין ". ערבים
ברוך גולדשטיין היה )שימו לב שאפשר למצוא בטיעון גם בעיות עובדתיות ". הערבים הם מחבלים

 .אבל בעיות אלו אינן כשל לוגי, (?האם עונש מוות ראוי)ובעיות ערכיות ( יהודי

 

 לים לוגיים יחסייםכש

כשלים אלו מנצלים   .אלו כשלים שבהם פעולה לגיטימית עברה הגזמה והפכה להיות לא לגיטמית
נוצר , מתוך המציאות היחסית  את העובדה שכאשר חוקי הלוגיקה המוחלטים נשענים על עובדות

 .תחום אפור שאפשר לנצל למטרות דמגוגיה

על זכויות ההומואים כיום דומה למאבק על זכויות המאבק "טיעון אנלוגיה שאומר  -לדוגמה 
בעוד שטיעון . הוא לגיטמי יחסית" היהודים לפני מאתיים שנה ולכן מי שמתנגד הוא שמרן חשוך

המאבק על זכויות בעלי חיים היום דומה למאבק על זכויות היהודים לפני מאתיים "אנלוגיה שאומר 
, פחות לגיטמי כיוון שהומואים אינם חיות" צישמתנגד לניסויים בחיות הוא נא ישנה ולכן מ

ומידת הכשל , דה היא ששני הטיעונים לדוגמה שהוצגו אינם מוחלטיםוהנק. ושמרנות אינה נאציזם

 .הלוגי בשני לעומת הראשון היא של דרגה ולא של מהות
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 הומור בדיבור מול קהל-הומור ותחליפי
 

, והסברתי להם על הומור מול קהל, משרד החוץכשלימדתי דיבור מול קהל בקורס הדיפלומטים של 
ההבדל בין ". איש תמיד יימצא מישהו שייעלב 111בחדר עם "אחד מהם זרק לי משפט מאד יפה 

מצומצם הוא קודם כל הצורך להישמר ולא  שימוש בהומור מול קהל לעומת שימוש בהומור בפורום
לא מבינים מספיק טוב את השפה או את שחלקם אולי , אנשים לפגוע ברגשותיהם של מספר גדול של

 . שלהם לגבי מה ראוי שונה משלך ושהתפיסה, הדקויות

 הוא יכול לעשות נפלאות אבל גם לגרום נזק -הומור בנאום הוא תרופה חזקה ומסוכנת , למעשה

 .לחבר אנשים ואף לשחרר את הנואם מפחד קהל, בצד החיובי הומור יכול להמיס התנגדויות.  נורא
 או פשוט להיתקל בחומת, בדיחה לא מוצלחת יכולה להעליב את הקהל להשפיל את הנואם ,מנגד

 .שתיקה צוננת

 

 כללים לשימוש בהומור מול קהל

 

 ?אפיסט-סטנד אואתה נואם 

בין אם זה נאום כדי . והמטרה של נואם היא להעביר מסר, אפיסט היא להצחיק-המטרה של סטנד
חשוב לשים את המטרה בראש ורק אז לבחון האם , די למכורשיעור כדי ללמד או מצגת כ, שכנעל

יש לוותר על הבדיחה ולא , אם לא .תשתמש בו, מצויין –אם כן . ההומור משרת את המטרה הזו
אם לא מוותרים על הבדיחה משדרים בכך מסר לקהל שהצחוק חשוב לך .  משנה כמה היא מצחיקה

 .נואםאפיסט ולא -שאתה סטנד, במילים אחרות, מהנאום

 לא מסיימים נאום בבדיחה

חשובה ( 'ראפור')זה השלב שבו יצירת קשר חיובי .  הזמן המתאים ביותר להומור הוא הפתיחה
זמן נוסף שמתאים להומור .  במיוחד והומור הוא דרך נהדרת לרושם חיובי וליצירת קשר עם הקהל
לעומת זאת חשוב לא .  ריענוןהוא במהלך נאום ממושך באופן ששובר רצף ארוך ונותן לקהל מנוחה ו

 .להשתמש בהומור בסיכום מפני שזה ייפגע בכל הנעה לפעולה שניסיתם להשיג

 לא להכריז מראש ולא לבנות ציפיה

כדאי להימנע מהקדמות והכנות לבדיחה ( וגם אם יש)אם אין לכם הרבה נסיון בהומור מול קהל 
לסמן בטון הדיבור או בשפת הגוף שקטע  וגם לא" אני רוצה לספר לכם בדיחה ששמעתי"מהסוג של 

.  במאמץ מודע לשעשע, ולכן פחות מצחיק, הסיבה לכך היא שיש משהו פחות טבעי.  מצחיק מתקרב
אבל ייתכן גם שהבדיחה תהיה רק קצת , והקהל ייהנה, במקרה הטוב הבדיחה תעמוד בציפיות

תמיד , בנוסף. מכפי שהתיימרתםמצחיקה ואז ההכנה ובניית המתח ייגרמו לה להיראות פחות טובה 
ה קיים הסיכוי שהבדיחה תיכשל ובמקרה כזה אם תשתמשו בהומור מבלי להודיע מראש ניתן יהי

לכן כאשר מדובר בבדיחה שאתם מספרים עדיף להציג אותה  .להתרחק מההומור בלי שנגרם נזק
 .י ולתת לקהל לצחוקשלאנט-ואם זה משפט חוכמה כדאי להגיד אותו בטון נון', שמעתי סיפור פעם'

 תנו לקהל לצחוק עד הסוף

אבל דוברים לא מנוסים יהרגו , קהל יותר מספקת מאשר בדיחה שהצליחה-מול-אין חוויית דיבור
אם הקהל צוחק חשוב לתת לו !  וזו טעות, את הבדיחה בכך שהם ימשיכו את הנאום מיד אחרי

זה כמובן .  נאום או בדיחת המשךלהמשיך את הצחוק ולא להפסיק אותו באמצע על ידי המשך ה
תנו לצחוק להתגלגל ורק , אבל תתאפקו, כי המשמעות היא לעמוד ולשתוק וזה מביך, מאד קשה

אמנים אמיתיים בדיבור מול קהל יידעו להמשיך  .  כשאתם רואים שהקהל מתחיל להירגע תמשיכו
 .סיים לצחוק -אבל לא לגמרי-בדיוק כשהקהל כמעט 

 

 איך לפתח הומור

וגם לא , שנים של הוראת דיבור מול קהל לא הצלחתי ללמד אנשים להיות מצחיקים 11לאורך 
אבל ישנם כמה טיפים שיכולים לעזור לאנשים שיש להם קצת הומור , שמעתי על מישהו שהצליח

 .כשעומדים מול קהל( או לפחות את השנינות)במסגרת קטנה להבליט אותו 
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 משפטים מוכנים

שוטף בדיבור מול קהל צריך להכיר כמה משפטים פשוטים כדי להוציא אותו  כל מי שעוסק באופן
אבל ישנן תקלות שהן כל כך , זה אולי נשמע לא ספונטני לעשות מחקר מקדים על הומור.  מצרות

כמו כן חשוב לדעת . טובה כדי להתמודד איתן משתלמת מאד' יציאה'שכיחות שההשקעה בלהכין 
אם הם גונבים בדיחות הם )צועיים שחייבים להיות מקוריים אפיסטים מק-שחוץ מאשר סטנד

רוב הנואמים משתמשים בבדיחות די ישנות וממחזרים אותם כל פעם מול קהל , (להיתבע עלולים
 .אחר

אין דבר יותר מתסכל מאשר )את המשפטים האלה כדאי לשנן היטב כדי שהם יהיו זמינים תחת לחץ 
 .וכדי שהם יישמעו טבעיים עד כמה שאפשר, (הנאוםלחשוב על משפט המחץ רק אחרי 

 הוא לא נותן לי לדבר. המיקרופון הזה הוא כמו אישתי': תקלת הגברה' 

 את זה לימדו אותנו לא לעשות. עשיתי פעם קורס דיבור מול קהל': תקלה כללית' 

 מס הכנסהשביקרתי במשרדים של לא הזעתי ככה מאז ... פיוו': חדר חם מדי' 

 אני יכול לקבל את זה בכתב כדי להראות לחמותי. וואו תודה':  אהתגובה למחמ'? 

 
 לחסרי טאקט -הומור עצמי  

לאנשים שאין להם ניסיון בהומור מול קהל ושיודעים שיש להם בעיית טאקט כדאי להתחיל עם 
, לספר בדיחה שתגרום לכם להיראות רע -להומור עצמי יש סיכון של הבכה עצמית . הומור עצמי

הוא עובד גם , הוא מקרין אנושיות וכך משיג אמפטיה -היתרונות הגדולים שלו מפצים על כך אבל 
 .והכי חשוב שאף אחד בקהל לא נעלב ממנו, אם הוא לא מאד מצחיק

בהומור עצמי זה שהוא מסוגל להשיג סלחנות מהקהל להרבה מאד בעיות שבאופן נורמלי  יתרוןה
או מרגיש שהסגנון שלו קצת , יך לדבר על נושא משעמםלדוגמה אם דובר צר.  הורגות את הקשב

אני מקווה שכולכם לקחתם קפה כי עד סוף 'הוא יכול להתחיל בהתנצלות מהסוג של , משעמם
ואם הדובר יודע שיש לו בעיה שהוא מדבר מהר אז אפשר לצחוק ', הנאום שלי אתם תצטרכו אותו

חו אותו הוא מדבר מהר מדי בשביל הכדורגל אבל ד, גם על זה שהוא תמיד חלם להיות שדרן ספורט
 .הישראלי

 הומור עצמי ופחד קהל 

כאשר הדובר .  בגלל שהוא עוזר בהנמכת ציפיות, הומור עצמי הוא כלי מצויין להורדת פחד קהל
מתחיל בלהודות שהקהל מפחיד אותו הוא מסיר מעליו חשש גדול שמלווה רבים הסובלים מפחד 

כמו .  מרגע שהנושא יצא החוצה כבר אין מה להסתיר וזה יותר קל.  חדהפחד שייראו את הפ -קהל 
זו הסיבה שהומור שחור הוא כלי )כן כאשר מתלוצצים על הפחד קהל מרגישים יותר בנוח איתו 

אני מעודד משתתפים לצחוק על עצמם , בסדנאות פחד במה שאני עושה(. התמודדות עם טראומות
 .וזה תמיד עובד, ועל הפחד
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 הצד האפל של דיבור מול קהל –וגיה דמג
 

-מ-אבל הוא מ, נאום שאני לא מסכים איתו"השימוש הנפוץ של המילה דמגוגיה הוא , באופן אירוני
כלפי מישהו היא אמירה ' אתה דמגוגי'יותר אירוני כמעט תמיד ההאשמה -באופן עוד".  ש טוב

שעלה במחקר שעשיתי למאמר ' דמגוגיה'שימוש בביטוי , למעשה(.  תיכף נסביר)דמגוגית בפני עצמה 
אתה לא רק 'למראה להגיד -היה בעצם דרך אינטליגנטית –בחיים ובאקדמיה , בתקשורת –זה 

 . 'אתה גם בן אדם לא מוסרי, טועה

 

 ?מהי דמגוגיה ולמה היא מעצבנת אותנו

 

אני מציע , באופן יעיל' דמגוגיה'כדי שנוכל להשתמש במושג 
הצגה פשטנית וחד צדדית של טיעונים 'את ההגדרה 

לאור הגדרה כזו ברור למה דמגוגיה היא .'אמוציונליים
 . כי היא מאד משכנעת את אלו שכבר משוכנעים -יעילה 

הוא מאד ( כקהל' שלנו')כשהנואם מציג רק את הצד שלו 
תארו , לדוגמא.  ן צורך לאזן אינטרסים נגדייםמשכנע כי אי

לעצמכם שישראל היתה מקימה את המחסומים בשטחים 
ברור  -סתם כך ללא הפרובוקציה של פיגועי ההתאבדות 

כאשר .  ישראלי-שהדבר היה מחזק מאד את הקו האנטי
נואם פלסטינאי מציג את הסבל של האוכלוסיה האזרחית 

. זו בדיוק התוצאה שהוא משיג, ן פארק או את הדולפינריוםבמחסומים מבלי להזכיר את מלו
 .דמגוגיה בכיוון ההפוך תטען כי הפלסטינאים סתם הורגים ישראלים בלי סיבה

הוא יכול לגרום לקהל להרגיש שאין מקום לספק , כאשר נואם מציג נושא מורכב באופן פשוט, בנוסף
ואת הרצון של , הפנימיים בין הפלסטינאים מבחינה זו אם לדוגמא נתעלם מהמאבקים.  הבנות-ולאי

ההכרזה  מאז"כשנגיד .  נוכל להציג טיעון מאד פשוט ולכן  מאד משכנע, החמאס להכשיל את הפתח
ולכן תהליך השלום הוא , על משא ומתן ישיר לפני חודשיים פתאום התחדש ירי הקסאמים לדרום

גם כאן אפשר היה להציג טיעון .  נעיםבהחלט נישמע משכ' תירוץ לפלסטינאים לירות עלינו יותר
דמגוגי נגדי לפיו ישראל ניצלה את תהליך אוסלו כהסוואה להכפיל את מספר המתנחלים בתוך 

 .שלוש שנים

זו כמובן טכניקה רטורית סטנדרטית ואין .  המרכיב האחרון של הטיעון הדמגוגי הוא הפניה לרגש
דדי ופשטן בלי לשחק ברגשות הקהל פשוט לא צ-אבל נואם שהוא סתם חד, לדמגוג מונופול עליה

 .יהיה משכנע

  

 (בבקשה, לא ליישם. רק להבין)איך עושים נאום לדמגוגי 

 

 חשוב על כל טיעוני הנגד ואז התעלם מהם.  1

להבין אותם היטב ואז , כי זה מחייב לחשוב על אותם טיעונים, זה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע
' הפיתרון הסופי'כאשר היטלר הציג את , לדוגמא.  אלא להתעלם, להכחישלא לסתור או  -להתעלם 

הוא נשאל איך יציג את הפעולה לעולם אם , להנהגה הבכירה של המפלגה הנאצית בוועידת ואנזה
ורק תציג , היטלר החליט שגרמניה הנאצית פשוט תתעלם מהתגובה הבינלאומית לרצח עם.  תיחשף

מישהו בכלל זוכר היום 'יש הטוענים שהוא גם השתמש בביטוי .  'תסכנה היהודי'כלפי פנים את ה
 .?'את טבח הארמנים

 

 הסר שלבי ביניים מיותרים בהסבר.  2

הרבה פעמים זה רעיון טוב לחסוך לקהל שלך שלבים , למעשה.  האמת שזה לא בהכרח דמגוגיה
הדרך הדמגוגית לעשות .  וכאשר מנסים ללמד תהליך זה אולי אפילו מאד מועיל, מיותרים בהסבר

ואז להוריד את כל השלבים עד שנשארים עם שלושה לכל , זאת היא פשוט להכין הסבר מפורט
 ".פיהרר אחד, ארץ אחת, עם אחד"כמו במשפט -היותר 

 



 16עמוד   קורס דיבור מול קהל
 

 

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

 'אנחנו והם'חלק את העולם ל. 3

חייב כמובן שזה .  ולצד השני רק טוב, טכניקת שכנוע מאד אפטיבית היא לייחס לצד אחד רק רוע
.  אבל עוד יותר ברמת הסגנון המתלהם, (למשל, יש להימנע מביקורת עצמית)להיעשות ברמת התוכן 

כל פעם שמדברים על הצד , כל פעם שמדברים על הצד שלנו לעבור לטון דיבור אופטימי או רגיש
 .השני לדבר בטון כועס או מזלזל

 

 (ובגם בוז ורחמים עצמיים יעבדו ט)הכנס הרבה הרבה כעס . 4

, ולהימנע מרגשות חיוביים של תקווה, כדי לנאום כמו דמגוג חשוב להכניס הרבה רגש לנאום
אבל גם , דרך קלה במיוחד לעשות זאת היא בעזרת הרמת הקול. סקרנות אינטלקטואלית, אמפטיה

 .נפנוף חזק בידיים והשתקת הצד השני מייצרים את האנרגיות השליליות הנחוצות

 

 גוגיהאיך להתמודד עם דמ

 

אבל חלק מאד , (לכן דמגוגים משתמשים בה)חשוב כמובן להדגיש שלא קל להתמודד עם דמגוגיה 
דווקא חשיבה רגועה ושקולה , במילים אחרות.  גדול מהקושי הוא קושי רגשי ולא קושי רטורי

 .תאפשר לתת תגובה חזקה ואמוציונלית

 

 'תהיה חכם, אל תהיה צודק': טכניקה ראשונה

 אפקטיבילכן הרבה פעמים יותר .  צודקים -הוא והקהל  -קל לשכנע את הקהל שהם  לדמגוג מאד
אני לא אומר שהפלסטינאים לא רוצים לזרוק אותנו 'משפטים כמו .  להראות שהדמגוג לא חכם

' אבל אנחנו גם צריכים לחשוב מה באמת נרוויח מלמנוע מסוחר מבית לחם להגיע לחברון, לים
 .שוב גם על ההשלכות של הצעות הדמגוגיכולים לגרום לקהל לח

 

 להצביע על הדמגוגיה: טכניקה שניה

עושים כך שזה איבד  במילא כולם כי את זה, אני לא מתכוון כאן לקרוא לצד השני דמגוג
והדרך הכי טובה לעשות זאת היא , צדדיות ופשטנות-הכוונה היא לחשוף חד.  מהאפקטיביות
ציונים שתוקפים -מכירים את האנטי"לדוגמא .  ים זאת לנושונאים כשעוש' אנחנו'להראות כמה 

אז הנאום ?  ל על גדר ההפרדה ומתעלמים מכל הפיגועים שגרמו לנו להקים אותה"אותנו בחו
 ".ששמענו עכשיו עושה בדיוק את אותו דבר

 

 (פחות יעיל)דמגוגיה נגדית : טכניקה שלישית

טכניקה זו עובדת כאשר יש לנו .  דמגוגיה אחרתלפעמים אפשר להילחם בדמגוגיה אחת בעזרת 
 .ולפנות ישר לרגשות של הקהל, רמקול מספיק חזק כדי לעבור מעל כל דובר והפרעה אחרת

באופן זה אנחנו .  ואז לפנות לרגש בצורה פשטנית, חדש' אנחנו והם'הדרך לעשות זאת היא להגדיר 
בכל פעם שתוקפים את החרדים הם מנסים  לדוגמא.  הופכים את החלוקה הקודמת לבלתי רלוונטית

הרבה פעמים השמאל עושה את .  'הם'כדי להגדיר את הערבים כ' כולנו יהודים'ליצור תחושה של 
 .'אוהבי ערבים'אותו דבר לחרדים כשמתקיפים אותו כ

 

 סיפור קטן לסיום

 

כשירד מדוכן , שפעם, שנחשב לנואם גדול וחוצב להבות ידוע, מספרים על חבר הכנסת משה סנה
ר הכנסת שניהל את הדיון לא הצליח "יו.  הנואמים במליאה הוא שכח מאחוריו את הדף עם הנאום

, נימוק חלש'וגילה שבפיסקה השלישית הוסיף סנה בעט אדום את ההערה , להתאפק והציץ בדף
 .'להרים את הקול

לכים ואז לחשוף הלקח הוא לשים לב מתי מישהו מהצד השני משתמש בתרגילים רטוריים מלוכ
  .אולי השיח הציבורי שלנו יהיה יותר מכובד ומעמיק, אם כולנו נעשה את זה.  אותו
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איסוף והקניה של , בית הספר לדיבור מול קהל מיסודו של גיא יריב הוא מסגרת איכותית ומקיפה לפיתוח
תוכלו לרכוש , מול קהל ובין אם אתם נואמים מנוסיםבין אם מעולם לא עמדתם . מיומנויות לדיבור מול קהל

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
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