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 ?איך לבנות טיעון
 

  .הסבר והוכחות: לבין כתב אישוםההבדל בין טיעון וטענה הוא כמו ההבדל בין חשד פלילי 

והראיות הדרושים  טיעון מספק גם את ההסברים ,בעוד שטענה אומרת רק מה דעתי בנושא כלשהו
ובמיוחד כאשר דברינו עומדים )ההיגיון  כאשר מטרתנו לשכנע באמצעות ,לפיכך .כדי להוכיח אותה

  .שאינן מבוססות לא יכולות לשמש לשיכנוע טענות (לביקורת
 

   מינוף+ עובדות + הסבר + טענה = טיעון  

 

 הטענה העיקרית: שלב ראשון

נה רק הטע .המסקנה אליה אנחנו מנסים להוביל ,כלומר ,מציגים את הטענה העיקרית של הטיעון
 (.זה תפקידם של השלבים הבאים)והיא איננה מסבירה או מוכיחה אותם , מציגה מידע או עמדה

 ."ריזיה יוצרת אלימות בקרב בני הנועווצפייה באלימות בטל: "לדוגמה

 

 הסבר והיגיון: שלב שני

בשלב זה אנחנו  .נכונה בשלב זה עלינו להסביר למאזינים שלנו באמצעות ההיגיון שהמסקנה שלנו
ולכן כדאי מאד להשתמש הרבה , מנסים להראות את הקשר הסיבתי שמצדיק את הטענה שלנו

הרבה  ."כתוצאה מכך"ו" בגלל", "לכן"במילות סיבותיות כמו 
ואז  חשוב לא , פעמים הוכחה של קשר שכזה מחייבת כמה צעדים

 .לדלג על אף אחד

מתעורר בנו ריגוש  ,טלוויזיהצופים באירוע אלים בכש: "לדוגמא
נהנים מהריגוש הזה ורוצים  ,ובמיוחד בני נוער ,אנשים .מסוים

בהתחלה משחזרים אותו באמצעות צפייה  .לשחזר אותו
 וצריךמספיקה  כבר לא טלוויזיהאבל מהר מאוד ה ,טלוויזיהב

 ,בבעלי חיים מכיוון שכך הם מתחילים להתעלל .גרוי חזק יותר
 גם זה כבר לא ,אלא שאחרי זמן מה ,וזה נותן להם את הריגוש

אדם  ואז פונים להתעלל בבני ,עוד יותר זקחריגוש  וצריך ,מספיק
 ."רבקרב בני הנוע כך מתרחבת האלימותוכתוצאה מ ,אחרים

 (.Error! Bookmark not defined -ו 11הסבר נוסף על פיתוח ההסבר בעמודים )

 

 עובדות ודוגמאות: שלב שלישי

גם בעולם  בשלב זה אנחנו מביאים מידע מהעולם האמיתי כדי להוכיח שההסבר שהצגנו עובד
עובדת 'הטענה שלנו ש מוכיחותות עוזר לחזק את הטיעון בכך שהן השימוש בעובד .האמיתי

הטענה למי שההסבר המופשט לא היה  כמו כן עובדות עוזרות להמחיש ולהסביר את .'ותבמציא
קרובות עוצמה רגשית חזקה בהרבה מאשר להסברים  לדוגמאות יש לעיתים ,לבסוף .ברור לו

של עובדות בהן אפשר להשתמש ומומלץ כמובן להשתמש בכמה  קיימים כמה סוגים .תיאורטיים
 .שיותר מהם

  שלנו שיש ממצאים עובדתיים  לשכנע את המאזינים ונתונים מספרייםסטטיסטיקות
אבל לעיתים הם  ,ולכן רציני מדוייק נתונים כמותיים עושים רושם .שתומכים בעמדה שלנו

 .לא מובנים או נשמעים מנותקים

בכבלים שיעור הילדים האלימים ' אקשן'בבתים בהם יש מנוי לחבילת סרטי ה: "לדוגמה
 ."ים בהם יש חבילת כבלים בסיסיתמבת 43%-גבוה ב

 שבהם הטענה שלנו מוצדקת' ממשיים'אלו עוזרים לתאר מקרים  – דוגמאות ומידע סיפורי, 
הם לרוב מוחשיים יותר ומסבירים את הסיבות  ,פחות מרשימים וכלליים ועל אף שהם
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  .הטענה שמאחורי

נהגו לצפות בכמויות  הנערים שביצעו את הטבח בבית הספר קולומביין באמריקה: "לדוגמא

 "טלוויזיהמאוד משמעותיות של תוכניות אלימות ב

 ."החברה שלנומחדרה לכל האוכלוסיה פחות אלימות  טרם טלוויזיהבהן  י'כמו פיגחברות " 

  ('מה היה קורה אילו')עובדות היפוטתיות 
 –ימות מפני שלא הגענו אליהן או מפני שהן אינן קי –לפעמים כאשר אין עובדות בהישג יד 

ואז ' מה היה קורה אילו'כאן אנו אומרים . ניתן להשתמש במקום זה בעובדה היפוטתית
אמיתית שהמצאנו איננה פנטסטית -אם העובדה הלא.  מוסיפים את העובדה המדומיינת

 .הטיעון יכול להיות מאד משכנע, מדי
 "?ביריונים ואיבד עיןאיך הית מרגיש אם הבן שלך היה זה שהוכה אתמול על ידי : "לדוגמה

 ציטוטים  

הסתמכות על ההמון תחליף אחר של עובדות הוא שימוש בציטוט של בעל סמכות או 
 "ים שמי שרואה טלוויזיה אלים יותריודע כולם": לדוגמה

יצחק רבין אמר "או  " ריה אמר שטלוויזיה מקלקלת את הנועהרב עובד: "לדוגמה
 ."(האלימות היא עירעור יסודות הדמוקרטי'ש

יש להסביר את  תמיד .טיעון אינו יכול להישען רק על דוגמאות או סטטיסטיקות –חשוב להדגיש 
הטיעון  –סטטיסטיקות וגם דוגמאות  במידה שיש לנו גם היגיון וגם .ההיגיון שעומד מאחורי הטיעון

  .הוא אף פעם לא יעמוד ,אבל ללא היגיון ,שלנו הוא הרבה יותר חזק

 (9 מוש בדוגמאות בעמודהסבר נוסף על שי)

 

  סגירה ומינוף: שלב רביעי

ובה  ,את הטיעון זו פעולה שעושים לאחר שהוכחנו .מינוף הוא פיתוח של הטיעון מעבר להוכחה שלו
או  ,במילהמינוף יכול להיעשות  .מואנחנו מסבירים את המשמעויות או החשיבות של הטיעון עצ

הטיעון אלא ללכת  בהוכחתהחשוב הוא לא להסתפק  הדבר .במשפט או אפילו בעזרת טיעון שלם
 .להסביר לקהל למה הטיעון מחזק את הנאום כולוו צעד הלאה

כי הן מראות רק את הצד המרגש של  ,תוכניות טלוויזיה אלימות מעודדות אלימות: לדוגמה
 .תחיובילהיראות אלימות ל הן גורמותכך  .והכאב הנזקיםהאלימות ואת ניצחון הגיבור ולא את 

המשמעות ו ,תריו בבתים בהם יש מנוי לחבילת האקשן של הכבלים יש ילדים אלימים ,סטטיסטית
היא שהתוכניות הללו הן לא בידור בלתי מזיק לשעות הפנאי אלא מנגנון המחנך את ילדינו לפגוע 

 (. 2 ודפרטים נוספים ניתן למצוא בעמ) אחד בשני

 

 
 
 
 

 
 

     
 בעד ונגד גיוס תלמידי ישיבה דיבייט         הרמת כוסית לראש השנה
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 שימוש במילים לחיזוק הטיעון

 

טיעונים  פיתוח ,אבל .שהוא מוסיף תוכן משכנעבכך תר ולהיות משכנעים י פיתוח טיעונים עוזר לנו
את האפקט הסגנוני  .יותר בכך שהוא גורם לנו להישמע רציניים ומשכנעים ,משפיע גם על הסגנון

שימוש נכון  ,אגב .נכונההתנסחות על ידי  אפשר לייצר' להישמע יותר משכנעים ממה שאנחנו' -הזה 
  .ומשכנעים יותרגרום לנו באמת להיות מעמיקים י בשיטה

 

 ?להישמע יותר משכנע להסבר איך גורמים 

לכל  .דותועובהסבר : יםכל טיעון חייב לכלול שני מרכיב ,שראינו בכפי 
ההסבר מציג את  .אחד מהם יש תפקיד בהפיכת התוכן למשכנע

 לקבל' מתוכנתים'אנחנו  .מציאותמחברות אותו לוהעובדות  ,ההיגיון
ונכון  ושימוש רב ,מילים שמציגות הסבר ומילים שמציגות עובדות

במילים הללו ייגרום לנאום שלנו להישמע כאילו יש בו הרבה יותר 
  .תממה שיש בו באמ

שימוש נכון ומתמשך במילים המראות סיבתיות וראיות  -חשוב להדגיש
 הוא גם ייגרום לכם ,מעמיקים יותר להיראות לא רק ייגרום לכם

אם תתרגלו תמיד לחפש  -הסיבה לכך פשוטה  .יותר מעמיקים ותלהי
תגלו עם הזמן שהסיבות  ,דוגמה ותמיד לחפש עוד ,עוד סיבה

זה קרה 'אנחנו אומרים  כאשר ,למעשה .והדוגמאות באות יותר בקלות
כאשר נחזור על הפעולה  .קרה' זה'מדוע  המוח שלנו אוטומטית מתחיל לחפש את הסיבה" ...בגלל ש

 .לעשות זאת נתרגל ,הזו מספיק פעמים

 

 ?רמילים יוצרות רושם של הסבאילו 

 .הטענה שלנו נכונה להראות שישנן סיבות שבגללן -המהות של ההסבר היא להראות קשר סיבתי 
 ואחרות מעבירות לקהל את" בגלל" "זו מסיבה" "לכן"כגון  ,מילים שמראות קשר סיבתי שכזה ,לכן

נגלה  ,שנשתמש יותר במילים שמופיעות ברשימה למטה ככל .הרושם שהצדק איתנו לא במקרה
  .סמכותיות וידע שאנחנו מקרינים יותר

 

יובש  ,אני סובל מפחד קהל: "לדוגמה
 "זוחוסר יכולת להתרכ ,לחץ ,בגרון

אני סובל מפחד קהל שגורם : "לעומת
ובעקבות זאת לתחושות כמו יובש  ,ללחץ
התוצאה היא שאני לא יכול . בגרון

  ".זלהתרכ

ברור כי הטיעון השני נשמע הרבה יותר 
 אבל לא ברור ,מעמיק ובהיר מהראשון

לא הוספנו שום תוכן חדש  ,על פניו .למה
 למעשה ישנם כאלה שייטענו כי .לטיעון

שבה רק ניפחנו משפט  'מריחה'מדובר ב
הסיבה שהמשפט  .שהיה ברור כפי שהוא

נשמע הרבה יותר מעמיק ומשכנע  השני
היא שאנחנו מראים איך מרכיב אחד גורם 

  .שגורם לשלישי לשני

 

 

  

 קשר מלא קשר חלקי קשר מוטה

 קשר חיובי

 בזכות

 בעזרת

 בשל

  ...תודות ל
 ...הודות ל

  

 קשר שלילי

 בגלל

  באשמת

 ייתכן

 ...אפשרי ש

 סביר להניח

 יש לצפות

 סבירות גבוהה

 ...נראה ש

 כנראה

 ...מסתבר ש

 אפשר להסיק

 אפשר להקיש

 אפשר לראות

 ניתן להבין

 נוכל ללמוד

 לכן

 כי

 בגלל

 מפני

 ...מאחר ו

 בעקבות זאת

 ..משום ש

 ...בגלל ש

 כתוצאה מכך

 הסיבה לכך

 הגורם לכך

 מה שהביא לכך

 כפי שראינו
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 רושם של עובדות מילים שיוצרות

לטיעון להישמע  בטיעון אפשר להדגיש ובכך לגרוםשמוצגות  גם עובדות ,כמו במקרה של ההסבר
 ומשתכנעים יותר בקלות מעובדות  חשוב לזכור כי רוב האנשים מבינים .'אמיתי'יותר מבוסס ו

ההבדל  .(גם אם לא הבינו אותו ,מרשים אותם יותר אם כי ההסבר)מאשר מהסבר מופשט ודוגמאות 
שם לב בהרצאות שלי ושל אחרים  בולט עד כדי כך שאני תמיד

 .'דוגמהל'מר מרים את הראש בכל פעם שהמרצה אואיך הקהל 
שימוש במילים שמדגישות עובדות ודוגמאות נותן  ,כתוצאה מכך

גם גורם לו להיות מרשים ולהישמע הוא  -ערך כפול  לנאום
  .עושה אותו נגיש ומובן יותר ובו זמנית הוא ,מעמיק יותר

למרבה הצער בשפה העברית יש כמות די מועטה של מילים 
לכן . והעיקריות בהן מופיעות בטבלה משמאל –להראות עובדות 

אבל זה שווה את זה כי זה גורם , אותן הרבה' למחזר'יש צורך 
 .ע סמכותי ואמיתי יותרלנאום להישמ

 

 מילים שמייצרות מינוף –סופרלטיבים 

סופרלטיבים היא קבוצה של שמות תואר שמדגישים עד כמה משהו שאנחנו מדברים עליו הוא טוב 
השימוש בסופרלטיבים עוזר לנו להדגיש איכויות ולגרום לקהל שלנו להתרגש יותר ממה . ומוצלח

 .שאנחנו מתארים

אבל המקום המתאים לו ביותר הוא , יכול להיעשות בכל שלב בפתוח הטיעון השימוש בסופרלטיבים
הדרך הכי .  למעשה אפשר להגיד שבכל מקום שסופרלטיב נכנס הוא הופך למינוף בעצמו.  המינוף

ועל היכן הם , טובה לעשות זאת היא פשוט לחשוב לפני כל נאום על שניים או שלושה סופרלטיבים
 .שות לעצמך להשתמש בהם יותר ויותרואז להר, ייכנסו בנאום

במידה .  חלק מהדוברים המתחילים מרגישים שהסופרלטיבים יוצאים להם מוגזמים או לא טבעיים
אולם ברוב המקרים , שכן מהותם של הסופרלטיבים היא ההגזמה, מסויימת הקושי הוא אמיתי

ש בסופרלטיבים דורש מידה כתוצאה מכך השימו.  הקושי הוא פסיכולוגי ומחייב תירגול והתרגלות
נכנס במסגרת הקורס הבסיסי לדיבור מול קהל אלא  ולכן לא תמיד, יםמשל התרגלות אצל רוב הנוא

 . יותר במסגרת הקורס המתקדם

שמשתמש , ל אפל"מנכ, ובס'אחד האמנים הגדולים של השימוש בסופרלטיבים במצגות הוא סטיב ג
ולכן ביטויים כמו , השפה האנגלית עשירה בסופרלטיבים עוד יותר מהעברית, למזלו.  בהם בנדיבות

super cool  אוinsanely great אבל , עוזרים לו למכור אייפודים יותר מכפי שמנהל ישראלי יוכל

 .אפשר לעשות בהם שימושעדיין יש בעברית מספר רב של סופרלטיבים שאפשר לעשות בהם ש

 תוספים  ביטויים סלנג כללי

  טוב, 
 מוצלח 
 מדהים 
 מצויין 
 נפלא 
 נהדר 
 פנטסטי 
 משהו 
 משגע 

 מעולה 
 מקסים 
 מבריק 
 נוצץ 
 עצום 
 אדיר 
 משובח 

 מזהיר  
 יופי 

 אחלה 
 סבבה 
 מגניב 
 פראי 

  יחיד מסוגו 
 מעורר השראה 
 נשימה עוצר 
 יוצא מן הכלל 
 אחד ממיליון 
 ף"לא סוג 
 ברמה הכי גבוהה 
 אין כמוהו 
 הכי טוב 
 ראשון במעלה 
 יאומן בלתי 
 הכי שיש 
 חובה לראות 
 משהו משהו 

 הכי 
 רב 
 מאד 

 מעבר ל- 
 ביותר 

 מעל ל- 

 יותר מ-,  

 ביטויים מילים

 למשל
 לדוגמה
 לראיה

 להמחשה
 כגון
 כמו

 נסתכל על
 לסבר את האוזן

 בואו נבחן את
 מקרה מייצג

 הנתון שמראה
 התקדים הוא
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 ? איך אומרים דוגרי בעברית: אוצר מילים בנאום

 

שבו  כהתייחסות לאופן " מילים יפות ללא כיסוי "זי כהן שרה עלמ
. בעברית דווקא השפה הגבוהה נחשבת ללא אמינה ולא אמיתית

וא בדיוק את עידן רייכל שר על כמה קשה לפעמים למצ ,לעומתה 
. אלו שיצליחו להביע בדיוק את המחשבה שלנו .נכונות המילים הכי

למשל בגלל אהבה או , מה שהוא לא הכניס לשיר זה שכשמתרגשים

 .שה אפילו יותר קשה למצוא מילים יפותנע, קהל גדול

אני שם לב עד כמה גברים ונשים מתאמצים למצוא  ,בשנים האחרונות
מרשימות יותר ובסוף נופלים , גבוהות יותר, מילים יפות יותר

מול קהל רף הדרישות גבוה יותר ולכן  . למלכודת של לחץ מיותר

 .א שירכי נאום זה ל -וחבל . והתוצאות יורדות, הלחץ מתגבר
את הנאום  היא דווקא לקחת , באופן מעשי וגם מטפורי, ההמלצה שלי

 ."בסבבה"

 

 ?למה בעצם קשה לדבר בשפה גבוהה

מוטרדים מלהיתקע  תלמידים  לדבר מול קהל באנגלית מלמדכשאני 
והות כי הם מצפים מעצמם למילים יותר גב, ככל שהקהל מכובד יותר הלחץ עולה. בחיפוש מילה

  .וכאלו פשוט קשה יותר למצוא

-לבין אוצר, כלומר אלו שאני מבין כשאני שומע' פאסיבי'מילים -הפער בין אוצר ,הסיבה לקושי היא
על אף שיש טכניקות , לכן. לדבר לי כשאני צריךכלומר אותן מילים שזמינות ', אקטיבי'מילים 

ולכן לעולם יהיו מילים שאנחנו  -לעולם יישאר פער מסויים , להגדיל את האוצר מילים האקטיבי

 .ומכאן הלחץ -מכירים אבל לא מצליחים להפעיל בזמן אמת 

  .פוגע בנאום ממנה החשששהיתקעות מטרידה מספיק ה של החוויעצם ה, בנוסף

 

 ?א בעברית קשה יותר לדבר גבוהלמה דווק

שמדוברת , עברית היא שפה מאד צעירה. הבעיה האמיתית היא שאין באמת עברית חילונית גבוהה
ך נזנחה "ולכן השפה הגבוהה מהתנ, במדינה שבה כולם מכירים את כולם ואין מקום לפורמליות

 -עסקים או באקדמיה ב, בפוליטיקה -אפילו המנהיגים שלנו . ושפה גבוהה חילונית לא נוצרה
מנחם בגין עוד  'דוגרי'נתניהו מדבר ו ביום יום מדברים מול קהל באותן מילים בהן הם משתמשים

ראשי הממשלה הצברים ". חים'חצ'צ"-ו" ובניקים'ג"אבל גם בסלנג כמו , השתמש מדי פעם בארמית

 .'דוגרי'דיברו כולם  -מרבין ועד נתניהו  -מאז  

, לא רק בגלל שקשה למצוא מילים גבוהות תחת לחץ ,פה גבוהה נכשל בכךמי שמנסה לדבר בש, לכן

 .אלא בגלל שהמילים האלו לא באמת קיימות

 

 ?זה בסדר, גבוהה-אבל אם הצלחתי לדבר גבוהה

האירוניה היא שנאום בעברית גבוהה לא משדר עומק ומקצועיות אלא דווקא ניתוק  . אז זהו שלא
ואני לא מכיר , בבית ספר כאלו תמיד מזכירים לי את הטקסים נאומים . ופורמליות בלתי ראויה

 .מישהו שהצליח להתרגש מלשמוע את סגנית המנהלת מקריאה מהדף את הטקסט הנמלץ שלה

 -אז לטובת הקוראים עמוס עוז ומאיר שלו , ישנם כמה יחידי סגולה שמסוגלים לדבר גבוה ומרגש(

 ).אבל לא מהבא. לכם יש פטור מהסעיף הזה

 

 ?אפשר גם לדבר דוגרי' ז בתכלסא

שמסירה את כל הקישוטים המיותרים ומגיעה ישר , הקסם של העברית היא הישירות שלה ! לגמרי
ויש לנו מעט מאד סבלנות ' בולשיט שוטפת'כישראלים כולנו למדנו לזהות את אלו שדוברים  . לעניין

http://guyariv.info/courses/english
http://guyariv.info/courses/english
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ת דוגמאות ברורות או הסברים לת םביכולת -אנחנו מודדים דוברים בעומק של דבריהם  . אליהם

 .'מילים של שבת'ולא בבחירת  -שיש מאחוריהם היגיון 

 

 ?זה עובד גם בשפות זרות

. בוב השפות זרות בהחלט קיים אוצר מילים מיוחד להתבטאות פורמלית. אבל לא ממש, סורי
ואילו ( 'אם יואילו האדונים הנכבדים')לדוגמה ברוסית וצרפתית נהוג לפנות קהל בגוף שלישי 

בערבית קיימת אבחנה בין ערבית ספרותית שמשמשת לאירועים חשובים לערבית מדוברת שמשמת 
שפות זרות משמות לרוב חברה מעמדית יותר מהחברה הישראלית שמכבדת ואף , סףבנו. יום-ליום

 . דורשת את הבידול הזה

לכן מי שצריך לדבר מול קהל באנגלית או בשפה אחרת בהחלט חייב ללטש את אוצר המילים שלו  

 .לפני שהוא עולה מול קהל
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 שימוש נכון בדוגמאות
 

למוחשי יותר וקל  הן הופכות את הטיעון .השכנוע של הנאוםדוגמאות הן כלי רב ערך לשיפור כושר 
גם כדי לעזור לעצמך להבין טוב  אלא ,ניתן להיעזר בדוגמאות לא רק כדי להסביר לקהל .להבנה

  .גם לפני הנאום וגם במהלכו דוגמאות מסייעות ,לפיכך .יותר את הטיעונים

 

 דוגמאות עוזרות להמציא ולפתח טיעונים

וכל  ,אסוציאציות להעלות רעיונות לטיעונים כי הן מסייעות להתחיל רצף של דוגמאות עוזרות
בנאום לגבי שחיתות שילטונית  ,למשל .דוגמה יכולה להתקשר לדוגמאות נוספות ולטיעונים נוספים

 .אברום בורג ועוד ,אלי לנדאו ,אריק שרון :אפשר לחשוב על כמה דוגמאות ,בישראל

ונחשוב איזה  ,נחשוב על אריק שרון :ליצור דוגמאות נוספות אם נחשוב על כל אחד מהם אפשר
 .אולי גם מינוי מזוז כדי שייסגור תיק ,דודי אפל ,גלעד ,עומרי –אנשים קרובים אליו היו מושחתים 

 .'צחי הנגבי וכד ,אולמרט –במושחתים נוספים  ניזכרהמפלגה של אריק  נחשוב עוד קצת על

כל  ,אבל חשוב יותר .ים וכך אפשר לחשוב על דוגמאות נוספותכל דוגמה כזו תעלה רעיונות נוספ
 : להטיעון נגד שחיתות בשלטון בישרא דוגמה כזו מציגה עוד ניואנס של

 דודי אפל מזכיר את עניין קשר הון ושלטון  

 כים מושחתים להסתתר מאחורי זכות השתיקה"מזכיר את היכולת של ח שרון עומרי.  

 הפלילית  נויים פוליטיים הם בדיוק סוג העבירה שההרשעהצחי הנגבי מזכיר את זה שמי
 .בעייתית גם כאשר השימוש בכוח המשרה להטבות פוליטיות זועק לשמים

עוזרות לייצר טיעונים  אלא גם ,אנחנו רואים שדוגמאות לא רק מייצרות דוגמאות נוספות ,לכן
 ,רגע ולחשוב על דוגמאות דווקאעדיף לעצור  ,אז בפעם הבאה שאתם נתקעים בלי טיעון טוב .נוספים

 .מהן כי הרבה פעמים הטיעון המנצח יבוא

 

 דוגמאות עוזרות לבקר טיעונים ולבחור את הטובים יותר 

 שחיפשנואחרי  – הרעיון מאד פשוט .לסנן ולהעריך טיעונים ,דוגמאות עוזרות מאד לבחור ,מנגד
דוגמה  ,כמו כן .שהטיעון חלש כנראה ,הרי שאם לא מצאנו דוגמאות כאלו ,דוגמאות לגיבוש טיעון

במקרה כזה יש נטיה ראשונית  .טיעון אחר הצלחנו לחזק טיעון אחד עשויה להחליש השבעזרת
 –אבל למעשה קיבלנו כאן עזרה גדולה שחסכה לנו מבוכה  ,יפה על הדוגמה שקילקלה טיעון' לכעוס'

 .מאיתנו טיעון גרוע הדוגמה חסכה

האופוזיציה כי  טענה' הגבלת זכות השביתה של עובדי מונופולים'בדיבייט בנושא  ,לדוגמה
בכך שהם מגינים על עצמם  למשל ,המונופולים שובתים למען מטרות טובות ולא רק בשביל שכר

 -דוגמאות חזקות לשביתה למען מטרות טובות במקרה זה ניתן היה להביא .מתנאי עבודה מסוכנים
לעומת זאת טיעון נוסף שאמר כי הם  .המקומיות ששכרן הולן ובדי הרשויותשביתת ההזדהות עם ע

שעובדיו  מניצול ושכר גרוע היה נמנע אילו היו מחפשים דוגמה של מונופול ישראלי מגינים על עצמם
  ...או אפילו שכר ממוצע ,מרוויחים שכר רעב

 

 .דוגמאות עוזרות להוכיח את הטיעון ולהפריך את טיעוני היריב

הוא מראה שהוא  הן האמצעי שבעזרתו .גמאות הן בעצם העוגן של הנואם לעולמם של השומעיםדו
 .םאלא אומר דברים שניתן להוכיח אות ,לא סתם מקשקש באוויר
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 לשיפור הנאום( למה-שש (Y6טכניקת 
 

אומנות הנאום )רוב האנשים חושבים על רטוריקה 
מסתכלים על הם  -כמשהו שקרוב לדמגוגיה ( והשכנוע

פוליטיקאים והסיסמאות שהם זורקים וחושבים שכך 
 .צריך לדבר מול קהל

איך להכין   -היום אני רוצה ללמד איך לא להיות דמגוג 
מסר באופן מעמיק יותר ומשכנע יותר בעזרת טכניקה 

שתעזור לכל אחד , (שש פעמים למה)' 6Y'שנקראת 
 .להתכונן ולדבר טוב יותר

 
 התיאוריה

  .מאמץ אך דורשת מעט, פשוטה להבנה למה-שטכניקת ש
  :למשל, שעליה אנחנו רוצים לדבר( טענות וטיעונים להסבר על)הרעיון הוא התחיל עם הטענה 

 ."עלותמ 181במשולש יש "או " אחריות 111%הקורס מגיע עם "או " ישראל צריכה לתקוף באיראן"
 "?למה: "ואז לשאול את עצמנו

  
 .נצליח למצוא תשובה מדוע הטענה נכונה, אם נחשוב קצת

כי "או " כדי להבטיח שביעות רצון מלאה"או " כי פצצה איראנית היא סכנה קיומית: "למשל
  ".במשלוש יש שני קווים שחוצים קו שלישי

  
 "?למה: "עצמנו שובואז אנחנו מסתכלים על אותו הסבר שמצאנו ושואלים את 

 .נמצא הסבר להסבר, ואם נחשוב קצת
  . כי היא יכולה להחריב את תל אביב? למה פצצה היא סכנה קיומית: למשל

 
 .ככה שש פעמים - "?למה"ואז אנחנו שוב פעם שואלים את עצמנו 

  
 ?יש דוגמה מעשית

 :ניקח דוגמה של הסבר שאני נאלץ לתת כל הזמן לעובדים שלי
 

 ".והחזר כספי מלא, קהלהתחייבות לשביעות רצון ושיפור הפחד  111%קורס שלנו מציע ה" : טענה
 .הכסף מרוצים בסוף הקורס יוחזר להם כל 111% כדי שיידעו שאם הם לא  -?למה .1
 .כדי להבטיח שביעות רצון של התלמידים  - ?צריך למה .4
 .וחים בכךאבל הם לא בט, כי אנחנו בטוחים שהקורס יעזור להם  -?זה חשוב למה .3
 ?אז איך אפשר לדעת שאנחנו באמת מצויינים, כי יש המון קורסים בינוניים  -?לא למה .2
 .טוב עד שלא עושים אותו עד כמה הואכי קורס זה דבר שאי אפשר לדעת  - ?זה משנה למה .5
ואם הקורס , כי אם הקורס שלי ממילא טוב אז זו הוכחה למי שמתלבט  -?זה כדאי למה .6

 .אז זו דרך להכריח את עצמי להשתפר שלי לא מספיק טוב
 

 לא לנאום. טכניקה להתכוננות למה היא-שש
  . זה יהיה משעמם  .למה-למה-למה-אני לא ממליץ לעמוד מול הקהל ולשאול למה: חשוב להדגיש

ועוזרת , היא טכניקה להתכוננות 6Yטכניקת למעשה 
 .לתכנן את המסר לפני שאני קם לדבר

 
לבדוק שאני מבין מה שאני רוצה מכריחה אותי הטכניקה 

ומאפשרת לי לשכנע גם , עוזרת לי לחדד את המסר, לומר
 .אנשים שהיו מטילים ספק במה שאני אומר

  
 ?איך מתרגלים את זה

כי כל משתתף , דיבייט הוא תרגול מצויין של הטכניקה
צריך לזהות יריבים שלא בנו את טיעוניהם כמו שצריך 

א שהוא בונה את טיעוניהם ובו זמנית לווד, כדי לנצח
 . היטב

 
ח כדאי להסתכל על "בכל פעם שצריכים לכתוב מייל או להציג דו -עוד דרך לתרגל היא בכתב 
 ."?למה'הנקודות העיקריות ולשאול 

http://www.guyariv.com/lesson3
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 חיזוק הטיעון בעזרת מינוף 
 

 ,כונההטענה שלנו נ הוא עוזר להבין למה .אבל לא מספיק ,פיתוח של טיעון הוא תנאי הכרחי לשכנוע
כדי שטיעון יצליח לשכנע עלינו  במילים אחרות. אבל הוא לא מסביר למה הטענה שלנו חשובה

את זה  .אלא גם שהוא משמעותי ,(ובעזרת עובדות בעזרת היגיון)להראות לא רק שהוא אמיתי ותקף 
  .עושים בעזרת מינוף

 

 ?מהו בעצם מינוף רטורי

זו פעולה  .שלומינוף הוא פיתוח של הטיעון מעבר להוכחה 
ובה אנחנו מסבירים  ,שהוכחנו את הטיעון שעושים לאחר

מינוף יכול . עצמו את המשמעויות או החשיבות של הטיעון
. או במשפט או אפילו בעזרת טיעון שלם ,להיעשות במילה

הדבר החשוב במינוף הוא לא להסתפק בזה שהוכחנו את 
עון ולהסביר לקהל למה הטי הטיעון אלא ללכת צעד הלאה

  .מחזק את הנאום כולו

 

תוכניות : הוסבר וגובה בעובדות ומגיע אחרי שהטיעון ,המינוף מסומן בקו תחתי בדוגמאות הבאות
כי הן מראות רק את הצד המרגש של האלימות ואת  ,טלוויזיה אלימות מעודדות אלימות אצל ילדים

גורמות לילדים לחשוב על שנגרמים והכאב לכל המשתתפים וכך  ניצחון הגיבור ולא את הנזקים
 בבתים בהם יש מנוי לחבילת האקשן של הכבלים יש ילדים אלימים ,לדוגמה .חיובי אלימות כדבר

המשמעות היא שהתוכניות הללו הן לא בידור בלתי מזיק לשעות הפנאי אלא מנגנון המחנך . יותר
  .את ילדינו לפגוע אחד בשני

 

 איך מוסיפים מינוף לטיעון

 .ולהסביר למה זה חשוב" ____וזה חשוב מפני ש"הטיעון את הביטוי  להוסיף בסוף 

-אל תהיו חד ,אפשר בווריאציה על הנוסח) כאשר אומרים לאנשים שמשהו חשוב –פשוט מאד 
  .בשולהרגיש שהם שמעו משהו חנוטים  אנשים ( גוניים

 

  לקשר את הטיעון לנושא הכללי של הנאום

דווקא  שנועדה לבסס את הנאום ולעשות אותו יותר יציב ולאוכלומר כזו  ,'הגנתית'יקה זו טכנ
הטיעון והקהל לא הבין  היא הגנתית כי היא מונעת מצב שבו הסברנו את .להרחיב את המסגרת שלו

 ים שמרגישים שהם לא מובנים היטבלאנש במיוחד שימושימינוף מהסוג הזה . איך הוא קשור לנאום
  .הבנות-מאי להימנע או לנושאים בהם חשוב ,על ידי הקהל

ולכן צריך להבין שאלימות על המסך מזיקה   אפשר להוסיף לדוגמה שלמעלה את המינוף :לדוגמה
 .וסרטים אלימים גורמים נזק גם כאשר הם משודרים בטלוויזיה ,בכל מדיום שבו היא מופיעה

 

  להציג הצעה אפשרית לשיפור המצב

 כי הוא גורם לקהל לראות בנאום לא רק הסבר על המצב הקיים ,שמרגיש מאד פרקטי זהו מינוף

שלה למשהו שנתמך  חשוב כמובן להגביל את זמן ההצעה והנועזות. אלא גם תוכנית איך לשנות אותו
 .אחרת מגיעים לבעיית המדרון החלקלק שלהלן ,על ידי הטיעון

מים כדי לצמצם את ולכן כדאי להטיל מס מיוחד על ערוצים המשדרים סרטים אלי: הלדוגמ
 .תהכדאיות הכלכלית של חינוך ילדינו לאלימו
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  מדרון חלקלק

בכך שהיא מראה איך הדבר הקטן שהוכחנו בו יכול להביא  זו טכניקת מינוף שמחזקת את הטיעון

של הטיעון תגרום עם  X אנחנו יכולים לראות איך השפעה .בטווח הארוך לתוצאות מרחיקות לכת

השקעות  זו טכניקה שמשמשת היטב אנשי .ומי יודע מה יהיה בסוף X2 -מכן לולאחר  X4 -ל הזמן
 .מסכנות פעוטות וכן נביאי זעם הרוצים להזהיר גם ,שמנסים לשכנע ביתרונות שהם מוכרים

 כי לאורך כל חייהם צופי הטלוויזיה נחשפים ,להבין שהנזק לא נעצר בילדות וצריך: מהלדוג

יהפוך אותם  אז בנעורים זה ,ות זה הופך אותם ליותר אלימיםלאלימות כדבר חיובי ואם בילד
 .יותר אלימים לחיילים יותר אלימים ולאחר מכן לבני זוג יותר אלימים ולהורים

 

 )שירשור)להתפתח מהמינוף לטיעון הבא 

שלנו  אם הנאום .שהיא למעשה לא רק מינוף אלא גם אבן דרך מבחינת המבנה של הנאום זו טכניקה
  .לעבור מנושא לנושא אפשר להשתמש בטכניקת המינוף כדי ,שטיעון אחד נבנה על השניבנוי כך 

 אני רוצה לדבר על הנזק שנגרם ,אחרי שהבנו את הנזק שנגרם מהאדרה של אלימות ועכשיו:  לדוגמ

 .מכך שהילדים לומדים טכניקות אלימות חדשות מאותם סרטים

 

 סיכונים אפשריים במינוף

 

  בזבוז זמן

שלא למנף את כל  חשוב עוד יותר להיזהר .ומינוף טוב לוקח לפעמים הרבה זמן ,לוקח זמן מינוף
לא חייבים תמיד למנף את כל  אפילו ,למעשה .הטיעונים בנאום באותו אופן כי זה נעשה משעמם

 (.דהכי לא כולם חשובים באותה מי)הטיעונים 

  הגזמה ומדרון חלקלק

למעשה . במינוף בולטת יותר מאשר הגזמה בהסבר או בעובדות והגזמה ,ד קל להגזים במינוףמא
 .ןבטיעו הוא זה שנזהר מאד לא ללכת הרבה מעבר למה שהוכח המינוף הכי טוב
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 ההבדלים בין לנאום לבין ללמד
 

 תלמידים בכיתה 21-ם הנואמים הכי כריזמטיים ומנוסים יודו שאין הרבה קהלים יותר קשים מג
חשוב להבין שנאום והוראה , אבל גם בלי להיגרר לדיון בבעיות של מערכת החינוך שלנו. ישראלית

או , למשל בטקסים)הם סוגים שונים מאד של דיבור מול קהל ולכן הרבה מורים מתקשים לנאום 
במאמר זה נמפה את   .ולעומת זאת הרבה מנהלים מתקשים להדריך וללמד( בישיבות צוות

 .הללו כדי לעזור למורים ולמנהלים להחליף צדדים בהצלחהההבדלים 

 

 הבנה לעומת הפנמה

בזמן נאום . הסיבה העמוקה להבדלים בין נאום לשיעור נעוצה בהבדל הבסיסי בין הבנה לבין הפנמה
המטרה שלנו היא להיות מובנים במידה כזו שהקהל יבין מה אנחנו אומרים ושתאפשר לו להבין את 

הכוונה .  לעומת זאת בשיעור אנחנו צריכים לאפשר לקהל גם להפנים ולעכל.  נדבר הדבר הבא שעליו
. היא שהקהל יבין אותנו מספיק לעומק כדי שיוכל להסביר בעצמו את מה שאמרנו ולפעול על פי זה

 .זו אגב הסיבה שבגללה מורים טובים קוטעים מדי פעם את השיעור כדי להפנות שאלות לתלמידים

 

 'תשכנע אותי'לעומת ' תסביר לי'

בנאום ההנחה היא שהקהל לא מסכים עם הדובר .  הבדל יסודי נוסף הוא בנקודת המוצא של הקהל
ואילו בשיעור נקודת המוצא היא שהתלמידים מסכימים עם העמדות , אולם אין לו בעיה להבין אותו

 .אך לא בטוח שיצליחו להבין אותן, שיציג המורה

ושיש להן , כלומר להשתמש בדוגמאות שקשה להפריך אותן, הוכיחלכן המטרה של נואם תהיה ל
ולאו דווקא את , לעומת זאת מורה ייבחר דווקא בדוגמאות פשוטות להבנה ולהצגה.  ערך רגשי חזק
, בדוגמא של ילד שנפגע בתאונה תוך שימושלמד זהירות בדרכים ימורה , לדוגמה.  הכי משכנעות

 .בים לבטיחות בדרכים הוא יביא סטטיסטיקות ומחקריםכ נואם על הגדלת תקצי"ואילו כשח

 

 (קצב דיבור)טמפו 

הסיבה היא שבנאום חשוב לשמור על . קצב הדיבור בנאום צריך להיות מהיר יותר מאשר בשיעור
, לעומת זאת.  'ליפול'להחזיק את הקהל ברמת דריכות והתרגשות מסויימת ולא לתת לו , רצף

 .עם כדי לוודא שהנושא הובן והיה לקהל זמן לקלוט ולעכלבשיעור חשוב יותר לעצור כל פ

 

 פאסיביות מול אקטיביות

הפעילות היחידה .  הקהל צריך להיות פאסיבי ולאפשר למסר לעבור בשטף, בזמן הרצאה או נאום
לעומת זאת בזמן שיעור רצוי שהקהל ייבצע פעולת למידה .  שנדרשת מהקהל היא להקשיב

הסיכום .  את דברי המורה, ולמעשה לסכם, המינימום מדובר כמובן בלכתובברמת .  אקטיבית
פעולה זו .  מחייב את התלמידים לרשום רק את עיקרי הדברים ולכן מצריך הבחנה בין עיקר לטפל

ואגב כך גם נותנת לו אבן בוחן לראות אם הבין את , דורשת מהתלמיד לעבד את מה שנאמר לו
וגם , נן על כך שתלמידים ישראליים לא נדרשים לסכם במהלך השיעורבהקשר זה ראוי לקו.  המורה

למעשה בכיתות רבות מתרחשת הזוועה הפדגוגית שבה המורה מכתיב .  לא לומדים איך לעשות זאת
 .לעיתים מילה במילה מהספר, לתלמידים את החומר

 

 כולם מול הרוב

כאשר נואמים בכנסת . מד את כולםואילו בשיעור יש צורך לל, בנאום המטרה היא לשכנע את הרוב
וכשמעבירים מצגת מכירות זה ייחשב הישג אם רק עשירית מהמאזינים , 51%צריך להשיג רוב של 

 .לעומת זאת בשיעור יש שאיפה להגיע להבנה והסכמה לכל אחד ואחד מהתלמידים.  תקנה

צגת או נאום ואילו מ, המשמעות היא שכיתה תתקדם לרוב בקצב של התלמידים האיטיים יותר
ואם , על המורה לוודא מדי פעם שכולם איתו, במילים אחרות. ייתקדמו בקצב של המהירים יותר

 בשני סוגי ,  אגב. מספר משמעותי לא הפנים יש צורך להסביר בדרך אחרת או לחזור על מה שנלמד
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איסוף והקניה של , מסגרת איכותית ומקיפה לפיתוחבית הספר לדיבור מול קהל מיסודו של גיא יריב הוא 
תוכלו לרכוש , בין אם מעולם לא עמדתם מול קהל ובין אם אתם נואמים מנוסים. מיומנויות לדיבור מול קהל

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

 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... 

 


