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 התמודדות עם הפרעות ושאלות 
 

ההבדל המשמעותי ביותר בין דיבור לקהל לבין דיבור 
עם אדם אחד הוא שהנאום הוא בעיקרו תקשורת חד 

 ,יחד עם זאת. הנואם מדבר והקהל מקשיב -כיוונית 
הדובר במצב בו : לפעמים הקהל נעשה מעורב בדיון

יש "למשל כשהוא שואל )את המעורבות מזמין 
כאשר אנשים בקהל )נכפית עליו כשהיא או  ,"(?שאלות

כך או כך מעורבות מצד הקהל  .(מתפרצים ללא רשות
וכל מי שרוצה לדבר  ,במיוחד בישראל ,היא דבר נפוץ

  .מול קהל צריך לדעת להתמודד איתה

 

 מטרות השאלות וקריאות ביניים

היכולת להציג קריאות ביניים  .השפעה בנאומים ירב יםאלמנט םהוהצגת שאלות קריאות ביניים 
חשוב מאוד  לכן .ובמקביל להחליש את יריביך ,לךיכול לסייע " מתקילות"ושאלות אפקטיביות 

על אף שיש רבים החוששים  .ושאלות במהלך נאומךלדעת להתמודד כראוי עם קריאות ביניים 
 .מתברר שבניצול נכון הן כלי רב עוצמה להתגברות על פחד קהל ,מהתמודדות עם הפרעות מהקהל

 

 מטרות עבור הנואם מטרות עבור הקהל

 . רצון להבין את הדברים הנאמרים. 1
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 . שואל/להציג עמדה של המפריע. 3
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 "לגנוב זמן"להסיח את הדיון ו. 7

 .להפגין מומחיות. 1

 .ליצור מעורבות. 2

 . לוודא שהקהל מבין את דבריך. 3
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 .לגוון את הנאום והקצב שלו. 5
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 איך לתזמן שאלות מהקהל

 

   לשאלות עונים בין טיעון לטיעון: כלל הזהב 

לשאלות הדובר לא עונה כלומר .  הזמן הכי טוב לקבל שאלות הוא במעבר בין טיעון לטיעון

במילים . שהוא מסיים ראש פרק ולפני שהוא עובר לפרק הבארק כ באמצע הסבר או דוגמה אלא

 הרעיון הוא. אחרות הדובר מנצל את ההפסקה והמעבר שמתרחשים במילא כדי לענות לשאלות

  . שאלותלקבל ולענות למגיע הזמן ולכן הוא הקובע מתי  ,השולט בנאוםשהדובר 

מה . שהקהל משתף פעולה ומרים יד בנימוס בכל פעם שיש למישהו שאלה מניחיםאנו בשלב זה 

נלמד בשיעורים  ?לא מאפשר לך להשחיל מילה? מנסה להתחכם? קורה כשמישהו מהקהל מתפרץ

 . הבאים

ובניית  1שלמדנו בשיעור  מבנההמחייבת את הדובר לעבוד עם טכניקות  זוטכניקה כמובן ש

לא תהיה הפרדה ברורה בין , ללא מבנה מסודר. 2שלמדנו בשיעור  (דוגמא, הסבר, טיעון) טיעונים 

כלל הזהב הופך להיות , בצורה כזאת. טיעון לטיעון והדובר לא יהיה בטוח מתי לתת זמן לשאלות



 . תלא אפקטיבי וחסר משמעו

 :כלל הזהב יעשה מהפך בכושר הנאום של משש סיבות

 

 הכלל מגן עליך כדובר. 1

שכשאר  ההסבר לכך הוא. מונעת ממך כדובר להתבלבל קביעת מקום מסודר לשאלות בנאום

כאשר ... מאבד את קו המחשבה ומתבלבל, אתה יוצא מריכוז  שואלים אותך שאלה באמצע טיעון

 ךאת הטיעון של לא יכולים לאבד את קו המחשבה משום שכבר סיימת, משתמשים בכלל הזהב

 .  עוד מה לומר בנושא ךואין ל

 

 להבין קהלעוזר להכלל . 2

, מהקהל כאשר הדובר קופץ מנושא לנושא בעקבות שאלות. הקהל לא הולך לאיבוד ולא מתבלבל 

ניתן ! לקהל לא -לדובר רשומים ראשי פרקים אליהם הוא יכול לחזור. מאוד קשה לעקוב אחריו

לראות דוגמא לכך בהרבה מאוד שיעורים בהם תלמידים משתלטים למורה על השיעור בשאלות 

 ...ואף אחד לא מצליח לעקוב אחרי נושא השיעור

  

  מבנה כלל הזהב עוזר להדגיש. 3

הן  קבל שאלות רק בין טיעון לטיעוןכאשר הדובר מ

וכל שאלה  למעשה מדגישות את המבנה של הנאום

' עמ, 1כמו שלמדנו בשיעור " )אבן דרך"ת הופכת להיו

Error! Bookmark not defined. .) שאלות

שהן ארוכות  משום 'רגילות' אפקטיביות יותר מאבני דרך

אנחנו לא רק מציינים שסיימנו חלק אחד ואנחנו  .יותר

. אנחנו גם מוודאים שהקהל מבין ומקשיב, עוברים לשני

הוא אבן , חד לשניבין טיעון א, הדיאלוג בין הדובר לקהל

 . הדרך האפקטיבית ביותר

 

 כלל הזהב עוזר לנו לסגור טיעון. 4

הדובר מוודא הבנה לפני שהוא עובר לטיעון  הכלל בעזרת

עסוק כל כך בנאום ובטיעונים  בהרבה מקרים דובר. הבא

שימוש . ולב שהקהל כבר מזמן לא אית םלא ש ואשה

  .איבד את הדובר שרץ קדימההקהל  ים בהםמצבאת המצמצם , בכלל הזהב

הקהל מרגיש שהוא מוכן , כאשר נותנים לקהל הזדמנות לשאול שאלות בין טיעון לטיעוןבנוסף 

דובר לא צריך לשער אם הקהל ה, הכללבאמצעות . ואית דוברלהרגיש שה ווזה עוזר ל ,לדבר הבא

מקבל  הואגם מונע מצב בו  הוא ,עונה על שאלות בין טיעון לטיעוןדובר כש. יודעהוא , מבין או לא

 . וכך מונע קפיצה מנושא לנושא ובלבול מיותר, שאלה מהקהל שמתייחסת לנושא שכבר דיבר עליו

  

  -משדר שליטה וארגוןכלל הזהב . 5

כאשר הדובר מחליט מתי הוא . בטוח בעצמו ומקצועי, כלל הזהב עוזר לדובר להראות בשליטה

 . הוא שומר את השליטה בידיו, זמן נתון מקבל שאלות ולא עונה על כל שאלה בכל



 (8ראה הסבר בעמוד  -עוזר לפחד קהל. 6

 

 : נובעים כמה כללי משנה הזהבמכלל 

שבו אנשים צריכים לקלוט  ,בנאוםביותר השלב הרגיש  וזה –אל תקבל שאלות בפתיחה  .1
הפרעות בשלב זה יימנעו מהקהל לראות את התמונה  .את המבנה הכללי של הנאום

  ...עוד לא התחלת בכלל ?מה כבר יש להם לשאול -מזה וחוץ . הכללית

בו עליך לארגן את כל הנאום שכן  ,דוגם זה שלב רגיש מא -אל תקבל שאלות בסיכום  .2
יש סיכון שאם הותקלת בשאלה שאין  ,כמו כן .מחדש ולעזור לאנשים להבין מה היה בו

עכשיו  -ולבסוף . את חוסר הידע שלך "למסמס"לך מענה עליה לא נשאר לך זמן כדי 
 ?נזכרת לשאול

כי מי שקובע את )זה מקרין חוסר שליטה  - אל תקבל שאלות באמצע משפט או טיעון .3
א את יזה עשוי להוציא אותך מריכוז וזה בטוח יוצ ,(תזמון השאלות זה השואל ולא אתה

  .(למרות שזה מעלה את הקשב הכללי של הקהל)טיעון שלך מההקהל מריכוז 

זה יוצר בילבלול אצלך  – לפני שסיימת לענות על השאלה הקודמתאל תקבל שאלה  .4
וקשה מאד זכור לחזור , בגלל שקל מאד לגלוש מנושא לנושא ללא שליטה, ואצל הקהל

 . לכל השאלות שנשארו פתוחות

 

 סגנון הטיפול בשאלות

זה יעודד  .ליםואאם אתה רוצה מעורבות של הקהל חשוב להפגין כבוד לש - בנימוס .1
בהקשר זה  .זה מפגין את הכבוד שלך לקהלוכן  ,לשאול בנימוס ולא להתפרץאחרים 

זה גם יימנע מהשואל )אבל מייד לעבור לדבר עם כל הקהל  ,חשוב להתחיל לענות לשואל
 .(להתפרץ עם שאלות המשך

למרבה הצער לפעמים אין לנו  .והן די שקופות ,התחמקויות נראות לא טוב -לעניין  .2
אני אצטרך לבדוק את "להגיד  להיות כנים ולומר עדיף תמידכזה  תשובה טובה ובמקרה

 . "זה ולחזור אליך
אני אתייחס לשאלה "אם בכוונתך לענות על השאלה בהמשך הנאום מותר להגיד 

כאשר אתה מגיע לענות על השאלה יש לסמן . אבל בתנאי שבאמת תתייחס לכך ,"בהמשך
 "...וכאן אני עונה לשאלה ,ולגבי הנקודה שלישית"אבן דרך 

לעיתים קרובות . תגלוש אלאז כדאי שתיצמד אליו ו ,אם המסר שלך חשוב -בקצרה  .3
מאבדים את קו המחשבה או גולשים לנושאים שלא התכוונו  ,דוברים מוסחים משאלות

 .לדבר עליהם



 ?איך לענות על שאלה כשלא יודעים את התשובה 
 

יודע לענות  מה לעשות כאשר מגיעה שאלה שאתה לא -קהל הפחד הזה מוכר לכל מי שעמד מול 
אולם בפועל יש גבול לכמות ההכנה , התשובה אמורה להיות בהכנה טובה יותר, לכאורה ?עליה

פיתוח מיומנות  , לפיכך.  גבול לכמות השאלות שניתן לשאול-שאפשר לעשות בעוד שאין
 .להתמודדות עם אי ידיעה היא הכרחית

 

 לענות לשאלה בשאלה -' היהודיתהגישה '. 1

ואינם , על ידי תלמיד' עם המכנסיים למטה'שיטה זו שימושית במיוחד למרצים ומורים שנתפסו 
   .רוצים להודות בכך

 לשואל את השאלה להחזיר  

אם השאלה פשוטה יחסית . זו הגישה הבסיסית ביותר 
ואיך הוא היה , אפשר פשוט לשאול את השואל מה דעתו

 קצרים אאוט-גישה זו מתאימה למצבי בלאק תהאו פותר
כאשר כל מה   ,כאשר שוכחים תשובה לשאלה פשוטה

בזמן . שאתם צריכים זה כמה שניות להיזכר בתשובה
יש לכם זמן להתאפס , שהשואל עונה על השאלה שלכם

בנוסף שיטה זו טובה גם למצבים בהם הדובר . ולהיזכר
, ברוב המקרים. יןנשאל לעמדתו ואיננו רוצה להרחיב בעני

כאשר אנשים שואלים לעמדתך הם בפועל רוצים להשמיע 
באמצעות השיטה הזאת השואל מרגיש שלא התעלמו ממנו והדובר לא נאלץ . את דעתם

 . להידחק לפינה ולהביע את דעתו

משום שאם השואל לא יודע את , שמסוכן להשתמש בטכניקה זו לשאלות ידע של ממ . 
 . והדובר כאמור לא יודע אותה, יב לתת אותההתשובה אז הדובר מחו

  מי יכול להגיד לי מה התשובה" -להחזיר את השאלה לכל הכיתה"  

כי היא מגדילה את הסיכוי שמישהו מהקהל , טכניקה זו מותאמת יותר לשאלות ידע כללי
 .כאשר מדובר בכיתה אפשר תמיד לסמוך על הגאון של הכיתה לענות. יודע את התשובה

יננה מתאימה לשאלות ספציפיות משום שהסיכוי שמישהו ידע את התשובה השאלה א
ניתן להפנות את השאלה , אם שואלים אתכם מהו שער הדולר, לדוגמא. הוא קטן יחסית

אם שואלים , לעומת זאת. לכיתה משום שיש סיכוי גבוה שמישהו יודע את התשובה
, א ידע על מה אתם מדבריםרוב הסיכויים שאף אחד ל? כית'אתכם מהו שער הקרונה הצ
  .לכן השיטה הזאת לא תעבוד

  להפוך את השאלה לשיעורי בית 

היתרון בגישה זו שהיא מתאימה לכל שאלה . כאן מעבירים את השאלה למפגש הבא
החיסרון שלה שהיא מחייבת את הדובר להיות . ומסירה לחלוטין את השאלה מסדר היום

נקח  .מתאימה רק למפגשים שיש להם המשךוכן שהיא , בית-בעמדה להציג שיעורי
אחד התלמידים שואל את המורה מתי פרצה מלחמת . לדוגמא שיעור היסטוריה בכיתה

הוא מטיל על . אז הוא פשוט הופך אותו לשיעורי בית, המורה שוכח את המידע. המפרץ
 . הכיתה משימה לבדוק מתי פרצה מלחמת המפרץ ולחזור עם התשובה לשיעור הבא

 ורואים שהדובר , חשוב להיראות משכנע וסמכותי כי אחרת הזיוף ניכר לעין - ותהמגבל
כמו כן קיים סיכוי שאף אחד בכיתה לא יודע את התשובה ואז להודות שגם . מתחמק

גישה זו עובדת טוב יותר אם אתה מסוג הדוברים , לבסוף  .אתה לא יודע יהיה מביך
מסיבה זו מומלץ להרבות בהפעלת , יתפניה נראית טבעשמרבים לשתף את הקהל ואז ה

, כך אפשר לצבור את הניסיון הדרוש לעשות זאת בטבעיות –הקהל והפניית שאלות לקהל 
 .וכך לוודא שבשעת אמת הטכניקה תעבוד



 

 להחליף נושא . 2

אין לנו תשובה לשאלה הספציפית אבל יש לנו ידע רחב שכ? מתי להתשמש בטכניקה הזאת
 -פוליטיקאים הירבו להשתמש בטכניקה זו בצורה מאד שקופה שנים עד לפני כעשר  . תחוםב

לכן   .אבל כיום זה כבר נראה ממש רע, במשך כמה שנים זה עבד".  Yאלא  Xהשאלה היא לא "
 'אאוט-אין וזום-זום'פיתחנו גישה חדשנית ואמינה יותר שנקראת 

או , חלופי שהוא הרחבה של הנושא המקוריצריך לבחור נושא ? איך להשתמש בה בצורה מקצועית
אנחנו , ניתן להקביל זאת לעדשת המצלמה .ולא בנושא שהוא מקביל אליו, התמקדות מתוכו

או זום אין על השאלה ( הסתכלות בפרספקטיבה רחבה) יכולים לעשות זום אאוט על השאלה 
  (.נבחר להתמקד רק על חלק מסוים בה)

אפשר להרחיב ולומר שהשאלה ' קפיא את הבניה בהתנחלויותהאם לה'אם השאלה היא , לדוגמה
, ולהיפך. האמיתית היא מה יהיה עתיד ההתנחלויות בטווח הארוך ולא מה קורה איתן כרגע

בשני  .אפשר גם לצמצם ולהגיד שברור לחלוטין שהבניה במאחזים הלא חוקיים היא בעייתית
ולכן יהיה קשה , על הנושא שנשאלתי אבל אמרתי דברי טעם, המקרים לא נתתי תשובה אמיתית

 .לתפוס אותי במילה

ולדבר על הבעיות לדוגמה : לגמרי כי אז ייתפסו אותי יותר בקלותעדיף לא להחליף נושא  , כאמור
הקורסת ' חפציבה'של בניה בלתי חוקית של ערבים בישראל או לדבר על הבתים שבנתה חברת 

 .ר עילית"בהתנחלות בית

 

שזה אומר שצריך לתרגל , הטכניקה הזו מחייבת חשיבה מהירה ל שאר הגישותיותר מכ – מגבלות
 .אותה הרבה כדי להצליח להשתמש בה באופן משכנע

 

 לתת תשובה טנטטיבית -' גישת אינשאללה'. 3

 –זו טכניקה שמתאימה למצבים בהם אני יודע את התשובה פחות או יותר אבל לא בדיוק 
לקראת נסיעה עוד חודשיים ?' מה שער הדולר'לדוגמה כאשר שואלים .  זה מספיק טוב' בערך'וש

 .והקהל ייסתפק בשמחה בהערכה כללית, אז אין דחיפות בתשובה מדוייקת, ל"לחו

שם מנהל שמתבקש לתת תשובה ולא רוצה להתחייב , מגיע מערבית' שיטת אינשאללה'הכינוי 
 .'אינשאללה, הפרוייקט יהיה מוכן ביום חמישי הבא'לדוגמה  – 'יוסיף את המילה אינשאללה

. ומוסיף אחר כך מילת הסתייגות אני נותן תשובה כשאני רוצה לתת תשובה טנטטיבית, בעברית
או , שהתשובה לא וודאיתאחר כך הסתייגות ומוסיף מייד , אומר אותה בטון של חוסר בטחון

 . (אם זה רלוונטי, ואחזור אליך אפשר גם לומר שאני אבדוק)שאני לא בטוח 

תוך שמירה על רושם של ידע " אני יודע בערך את התשובה אבל לא בדיוק"זו דרך להגיד , למעשה
בשיטה זו הוא בכך שהיא משאירה את הקהל עם תחושה שהשאלה נענתה  יתרוןה  .ומומחיות

 . חזור בךבו זמנית האופי הטנטטיבי מאפשר לך לטעות או ל. 'חור'ובלי הרגשה של 

כאשר -מסיבה זו השיטה מותאמת במיוחד כאשר צריך להודיע על החלטה שעדיין לא התקבלה 
אני "אפשר להתשמש בשיטת  -שואלים אותך כמה משאבים תצטרך או מתי מוצר יהיה זמין 

 ". אבל אל תתפסו אותי במילה, X-חושב ש

 
כי אז עד שתבדוק , מיידיתאי אפשר להתשמש בשיטה כאשר השאלה נוגעת לפעולה  - מגבלות

כמו כן אי אפשר להשתמש בה לגבי החלטה שכבר . תהיה התשובה המדוייקת חסרת משמעות
 . שכן אז תיתפס כשקרן ולא כשכחן, התקבלה ושאתה היית חלק מרכזי מהקבלה שלה

 

 להודות שאתה לא יודע. 4

דווקא גורם , ים זאת נכוןאם עוש, ידיעה-גיליתי עם השנים שלהודות באי. זו הגישה החביבה עלי
יש כל כך הרבה תחמנים בעולם שמנסים להסתיר את זה שהם לא . לאנשים להעריך אותך יותר



יש כאן אפקט שבו דווקא היוצא מן הכלל . יודעים שהודאה פשוטה הפכה להיות מפתיעה ומרעננת
יד לומר על ולמעשה הרבה פעמים גם כאשר אני יודע את כל התשובות אני מקפ. מעיד על הכלל

 . אחת מהן שאני לא בטוח רק כדי להדגיש את זה שאני בטוח בכל השאר

. ולהדגיש את גילוי הלב, צריך להיות להגיד בגילוי לב שאתה לא יודע, משתמשים בשיטה זוכש
אני לא יודע ואני לא רוצה להטעות : "כדאי להשתמש במשפטים מלאים ומפורטים כמו, נוסף לכך

כך אתה משיג כמה ". יודע ואני משתדל לדבר רק על נושאים שאני בקיא בהםאני לא "או " אתכם
  :מטרות

 ומי שמוכן להודות בכך מודה בחולשה , אף אחד לא יודע הכל - רושם של אנושיות
הם מבינים שזה , ידע-מכיוון שכל אחד בקהל יודע כמה קשה להודות באי. אנושית מאד

 . לא קל לעשות

 אלא אומר את האמת, אתה לא מעגל, משקראתה לא  - רושם של כנות . 

  כאשר אני  -יש כאן משהו מאד משמעותי מעבר לעניין הכנות  - מקצועיותרושם של
ואני מבהיר בכך שאם אני לא יודע משהו אני , אומר בגלוי על משהו שאני לא יודע אותו

שהרי אילו . אני מעביר רושם מאד חזק שכל שאר הדברים שאמרתי נכונים, אומר זאת
 .לא הייתי בטוח בנכונותם לא הייתי אומר זאת

 
בשלב כלשהו הרושם שנוצר הוא שאתה . יש גבול למספר הפעמים שאפשר להשתמש בה - מגבלות

 . לא כנה אלא פשוט בור

 

 ?איזו שיטה לבחור

-גם אם נראה לך כיום ששיטה מסויימת היא בלתי, ולכן, ברור שלא כל שיטה תתאים לכל מצב
 .עדיין כדאי ללמוד אותה כי ייתכן שבעתיד תצטרך אותה, אפשרית עבורך

עבור ' שקופה'כי הדבר מקטין את הסיכוי שאחת מהן תהפוך , עדיף לגוון את השיטות, בכל מקרה
מה שחשוב . לא זו השאלה"כפי שקרה לדוגמה לנתניהו עם שיטת )הקהל ותאבד מהערך שלה 

 "(.___לדעת הוא

 

 ,דבר אחרון

 .עדיף להגיע מוכן ולדעת את התשובה הנכונה, למרות הכל

 

 
 



 מתקדמות לטיפול בשאלות והפרעותטכניקות 
 

זה אני רוצה בפרק . ל טוב יותר שאלות והפרעות מהקהלאיך לנה ראינוקודמים ה בפרקים
להרחיב גם את הצד הפרקטי עם כמה טיפים חשובים כמו איך לגרום לאנשים לשאול בצורה 

וצה להרחיב בנוסף אני ר. ואיך לדחות שאלות בלי להיראות רע, איך להימנע משאלות, מסודרת
 .נעימה מצד הקהל-בנושאים תיאורטיים שקשורים להבדל בין הפרעות לבין השתתפות לא

 

 גרום לקהל לשאול רק בזמן שמתאים לךאיך ל

אבל את הכלל הזה אנחנו מכירים . כלל הזהב קובע שעל שאלות עונים רק בין טיעון לטיעון, כזכור
במצב זה צריך לדחות את . באמצע משפט לכן הרבה פעמים שאלות מגיעות בדיוק, והקהל לא

ומצד שני מבלי להעליב את , השאלה מבלי שהדבר ייפגע ברצף הדיבור או בהקשבה של הקהל
 .השואל ולגרום לו להתנתק

 .ברמז או בעזרת מילה או שתיים כלומר -מאמץאת השאלה בכמה שפחות לכן הכלל הוא לדחות 

 :ברמז דחיה .1
לדחות את  ,למשי שמסוגל, כדאיהכי 

ללא מילים כלל ובעזרת שפת גוף  השאלה
או בעזרת עם האצבעות ' תיכף'וסימני 

 .'תיכף אענה, ראיתי אותך'מבט שאומר 
, בשטף הדיבור היתרון הוא שאין פגיעה

להמשיך בדבריהם כמעט  והדובר יכול
 .ללא עצירה

המשתמשים בטכניקה זו  מקצועי דובר
שלא  קטנותבתנועות  להשתמש יקפיד

 . מושכות תשומת לב
 לשואל  ו מסמניםהסיבה היא שכשאנ

 תשומת את מושכים אנו גדולה בתנועה
 למעשה כאשר, להשתקה הקהל כל לב

עצמו  אלולש רק לסמן רוצים אנחנו
ולא מביכים את , אנחנו לא מוציאים את הקהל מריכוז בעזרת תנועה קטנה. ששמנו לב אליו

 (. אליהם מופנית הלב תשומת שכל בנוח לא גשויש כאלו שיר)מי ששאל את השאלה 

 שתיים או מילה באמצעות דחיה .2
 או מי שמדבר מול קהל שאינו מבין רמזים, לדחות שאלות ללא תנועה למי שאין את היכולת

אחרת הדובר והקהל  -אבל לא יותר מכך, שתיים להשתמש בביטויים של מילה אויכול 
לוקח  'עוד רגע'או ' תיכף' ,'מייד' שימוש במילה  לדוגמה.  מתחילים לאבד את קו המחשבה

אם אתם באמת . )פחות משניה ומסמן לשואל ולקהל שראיתם אותו ותגיעו לשאלה שלו
 . (מתכוונים לענות

ביטוי שהיתרון שלו בכך שהוא , 'כשיולא ע'להשתמש ב עדיףאם אתם לא מתכוונים לענות 
מייד 'חשוב לא לדחות את השאלה בעזרת משפטים ארוכים כמו  .אינו מבטיח חזרה בהמשך

' אני אשמח לשמוע את השאלה שלך בסוף הטיעון הזה'או ' אסיים ואז אענה על השאלה שלך
ה בו היית מרצף המחשב( ואת השומעים)תוציא אותך , של יותר מארבע מילים, דחיה כזו. 

 . היצמד לדחיה באמצעות מילה או שתיים -והיא גם תופסת זמן נאום יקר 

 חשוב לא להתנצל  .3

מסר שהנאום לקהל מעבירה מבלבלת כי היא היא . היא גם מבלבלת התנצלות תופסת זמן
במצב  .בקהל 'פגיעה'ולכן ההחלטה שלך לשמור על זכות הדיבור היא איזו בשליטתו נמצא 

הקהל מבין מההתנצלות שזכות הדיבור היא שלו ולכן הוא שואל שאלות בזמן לא , כזה
, ולשדר לקהללדחות את השאלה באופן ענייני וקצר ככל האפשר וכךחשוב לפיכך  . מתאים

 .שהמצב הפוך ושזכות הדיבור היא של הנואם

 
 לתנועת הדחיהאפיסט נאור ציון עם דגשים -הסטנד



 

 

 לחזור לשואלבסוף הטיעון 

וכלי להפעיל , עי כדי לגרום להן להתאים לנאום שלךשדחיית שאלות היא רק אמצחשוב לזכור 
בגלל שכל דחיה כזו גם )וגם לא כלי לסתימת פיות , הן לא דרך להתחמק משאלות. את כלל הזהב

וכאשר נגמר הטיעון לחזור , לכן חשוב מאד לא להזניח את השאלות. (מגבירה את הלחץ על הנואם
זוכרים מי שאל מותר בהחלט לפנות לקהל אינכם אם . לשואל ולבקש ממנו לחזור על השאלה

 .'נדמה לי שהיתה שאלה קודם'או ' מי רצה לשאול'ולשאול 

לסגור טיעונים טוב יותר ולמנוע אי הבנות , החזרה הזו לשואלים היא לא רק דרך לעודד מעורבות
לכן אחרי כמה . היא גם משדרת לקהל ששאלות ייתקבלו בברכה אבל במועד הנוח לך כדובר -

הקהל יבין את , וקבלתן בסוף הטיעון, ים כאלו של דחיית שאלות כשהן מגיעות באמצע משפטרצפ
 .הרמז והשאלות יתחילו להגיע בזמן הנוח לך

 

 למה לא להתעלם משאלות

להתנהג כאילו השאלה  צריך לדחות את השאלה במינימום מאמץ אבל לא. קודם כל לא להתעלם
י שזה נתפס כהתחמקות מהתמודדות ולכן כחוסר ידע מפנ זה נראה רע מבחינת הקהל. לא היתה

גורם לו שהשואל ו כלפימעליב  בנוסף יש בהתעלמות משהו.  או כפחד מפני להיתפס בחוסר ידע
שאלות 'מרצים רבים משתמשים בביטוי , לדוגמה.  ולסובבים אותו להוריד את המעורבות שלהם

לבסוף התעלמות מגבירה את .ולא שמים לב איך הקשב של הקהל צולל בעשרות אחוזים' בסוף
וכי אם בכוונתו לחזור לשאלות הוא , כי הוא יודע שהוא נתפס כאגרסיבי או פחדן, הלחץ על הדובר

  .וזהו–שאלות בתנועה או במילה לפיכך חשוב לדחות את ה. יודע שהן הולכות ומצטברות

 'רגילה'התעלמות הבעיה ב

 .להגיב ללחץ( אם כי די הרסנית)אצל דובר מתחיל התעלמות היא דרך טבעית ומובנת 

או לחץ של חרדה שאולי השאלה תתקיל או תוציא מריכוז , למשל לחץ של זמן שלא מאפשר לענות
יוצא מריכוז ואין לו צורך להעמיד פנים כמובן שמי שלמד את כלל הזהב לשאלות אף פעם לא )

והדובר בבירור רואה את , הקהל שואל שאלות: ואז ההתעלמות שקופה ומזיקה, (שהוא יודע הכל
 .וזה מעליב או מביך או מרגיז  -ובוחר שלא לענות , השאלה

 'מקצוענית'התעלמות 

וברים ניסיון בלי זה סוג הבעיות שקורה כשצ .הבעיה דווקא מחריפה, אבל כשצוברים ניסיון
ואז לפעמים , מה שקורה זה שההרגל להתעלם משאלות נשאר ומשתכלל: לצבור מקצועיות

כי . כמעט כאילו לא ראית את השואל או לא שמעת את השאלה. 'טבעית'ההתעלמות נראית ממש 
 .אתה מרוכז בנאום

מסיבה פשוטה עד .  אאז זהו של. ולא פחדני, ולא מרגיז, כי זה לא מעליב? וזה כבר יותר טוב לא
יותר . אז הוא ישאל שוב. כי אם זה כל כך טבעי השואל פשוט יניח שלא שמעת אותו -כדי גיחוך

בסוף לא תוכל , בקיצור. אפילו עוד יותר חזק, ואם עדיין לא תענה הוא ישאל עוד פעם. חזק
 .רעים קרוואז כל הדברים ה –ואז זה יהפוך להיות ברור שהתעלמת . להעמיד פנים שלא שמעת

להיות טוב מדי בהתעלמות מהקהל יכולה לגרום הרבה יותר בעיות מאשר להיות שקוף , כן כן
 .ולכן עדיף להיזהר כי זה פשוט ייגרום יותר בלגן. ובוטה בהתעלמות

 

 ?אז מה הפתרון

זו הדרך לגרום לשאלות להגיע בדיוק בזמן שאתה רוצה כאשר סיימת נושא .  כלל הזהב לשאלות
 .ד לא התחלת את השניאחד ועו

, אאוט מול קהל-לא יהיה לך בלק –אבל ממש אף פעם  -זה כלל מדהים כי הוא מבטיח שאף פעם 
וכי זה מבטיח רצף הקשבה מטורף שנשבר רק כשאתה רוצה שהוא יישבר כדי לתת לקהל זמן 

 .וכי הוא גורם לך להיראות ממש טוב ובשליטה בנאום, מנוחה והתרעננות



 

 

 ?להשקיע במענה לשאלותכמה מהנאום 

שתלויה  במחוייבות שלו להבנת , לכל דובר צריכה להיות אסטרטגיה להתמודדות עם שאלות
 .  הקהל ובכמות השאלות ביחס לזמן הנאום

או , היחס בין כמות השאלות לזמן הנאום אומר שכאשר יש יותר שאלות מאשר זמן לענות עליהן
עדיין מומלץ .  עיקר המסר אז אי אפשר לענות לכולן כאשר מענה לכולן יפגע ביכולת להעביר את

וכדי להימנע ממצב שבו קיימת , לקבל שאלה או שתיים כדי ליצור רושם של הקשבה ודיאלוג
דוקטורנט בביוטכנולוגיה שלמד באחד הקורסים שלנו , לדוגמה.  בעיה גדולה שהדובר לא ער לה

ורק בסוף ההרצאה הוא גילה שהם לא , סיפר שהזמינו אותו להרצות למשלחת של אורחים מסין
אילו היה עונה אפילו לשאלה אחת הוא .  אנשי מקצוע כפי שסיפרו לו אלא דווקא אנשי עסקים

 .היה מגלה את הבעיה ויכול להתאים את עצמו

אם אי הבנה של הקהל תהיה .  נושא המחוייבות של הדובר לשאלות תלוי ביחסים בינו לבין הקהל
אזי כדאי לו להקדיש זמן רב יותר , למשל במצגת מכירות או במצגת על בטיחות –בעיה של הדובר 

לעומת זאת אם אי הבנת הנאום היא (.  בהמשך' ר)לשאלות ואף לוודא הבנה אחרי כל שאלה 
חות ביקורת אזי "ל מציג דו"למשל כאשר פרופסור מרצה קורס מבוא או מנכ –בעיה של הקהל 

 .לשאלותלהקדיש הרבה פחות זמן אפשר 

לבדוק עם , משמע? עוד שאלה שחוזרת על עצמה בקורסים שלנו היא האם לעשות וידוא הבנה
התשובה )"ישנן דרכים רבות לבדוק זאת למשל ישירות לשואל .   השואל האם עכשיו הנושא ברור

 (. ?יש למישהו עוד שאלה בנושא)או לכל הקהל "( ?הייתה לך ברורה

במידה והקבוצה קטנה ומטרת הנאום . קבוצה ובמטרת הנאוםגם כאן התשובה תלויה בגודל ה
במידה . אז כדאי לעשות וידוא הבנה, היא להעביר חומר מקצועי שחשוב מאוד שכולם יבינו אותו

עדיף לא לוודא עם כל שואל האם הוא הבין , והקבוצה היא גדולה והחומר שמועבר איננו מקצועי
 ...  אחרת לא תצא מזה, את תשובתך

מהסיבה הפשוטה שכאשר הדובר , פחד הקהללשאלות של הקהל יכול לעזור מאוד עם  לחזור
ברגע . דוחה את השאלות זה יוצר אצלו לחץ שישנן הרבה שאלות שנערמות וצריך לחזור אליהן

הדובר מרגיש . זה עוזר לדובר להירגע, שעונים על השאלות על פי כלל הזהב בין טיעון לטיעון
וכעת הוא יכול לעבור הלאה לראש ' ניקה את השולחן'הוא , לו כלפי הקהלאת החוב ש' פרע'שהוא 

 .  הפרק הבא

 

 למנוע משואל להשתלט על זמן הנאום פתרון קסם

ולפעמים על , הרבה פעמים קורה שמשתתף יחיד בקהל משתלט על זמן השאלות והתשובות
ם גם יוצא מקו המחשבה שמאבד זמן ולעיתי, מצב כזה הוא בעייתי הן עבור הנואם. הנאום עצמו

העובדה שלעיתים קרובות . תתף אחד זוכה בכל תשומת הלבשוהן עבור הקהל שמרגיש שמ, שלו
 .המשתתף השתלטן ניחן באישיות לא נעימה רק מחריף את הבעיה

 

צריך לנתק את קשר העין  -הפיתרון במקרה כזה הוא מאד פשוט ללמידה ועובד ממש כמו קסם
 .ר עם כל שאר הקהלמאותו שואל ולעבור לדב

 ?איך זה מתבצע

הוא משדר לאותו , ושומר על קשר עין עם השואל בזמן התשובה, כאשר הנואם מאפשר שאלות
ומעודד אותו ובכך הנואם מאפשר לשואל להשתתף בדיון , שואל כי הם בעצם מקיימים דיאלוג

ילו הוא מחכה לעיתים קרובות הנואם יסתכל על השואל במבט מהנהן כא, יתרה מכך. להרחיב
לכן  .יותר ודבר זה רק מעודד את השואל להוסיף עוד, לאישורו של אותו שואל כי בא על סיפוקו

 .השתקת שואלים בלתי נסבלים נעשית על ידי הפעולה ההפוכה



 אז אבל, איתועין -שרלשואל תוך שמירת קהנואם מתחיל לענות  כדי להשתיק שואל מטריד
הוא משדר לשואל כי זכות הדיבור , על כל שאר הקהל להסתכלעובר ממשיך את התשובה כשהוא 

 . והשואל יישתתק מיידית, נגמרהשלו 

כי הנואם צריך להסביר את , פעולת הניתוק נתפסת על ידי השואל ושאר הקהל כטבעית לחלוטין
משתיק כבמטה קסם  ניתוק שכזה, מניסיוני. ולכן אין בה חוסר נימוס, התשובה לכל המשתפים

 .השואלים פרט לנודניקים החריפים ביותראת כל 

( מהקהל 1%כלומר )מהשואלים  5%עם אותם ? ומה עושים עם הנודניקים החריפים ביותר
 ?שמסרבים להפסיק גם כאשר הקשר עין נותק

בואו 'או ' מצויינת זו שאלה'למשל , במקרה כזה צריך להתחיל את התשובה בהתייחסות אישית
כדי שירגיש שמתייחסים אליו )תוך הנהון חזק כלפי השואל ' נסתכל באמת על הנקודה הזו

. ואז לעבור לדבר עם שאר הקהל תוך כדי הרמת קול( שזה הדבר שהם זקוקים לו רגשית, ברצינות
 .מובטחת 111%יעילות של 

 

 איך לגרום לקהל לא לשאול שאלות

 :ים שגורמים לקהל לא לשאול שאלותקודם נסתכל על כמה טיפ

 בדגש על המנעות מעצירות ופאוזות, דיבור מהיר 

 או כזה שמרפרף ולא עוצר על אף אחד, קשר עין מינימלי עם הקהל 

 לדוגמה על ידי כתיבה רבה על הלוח או הסתובבות על הבמה, הפניית גב לקהל 

  אין לנו זמן'או ' אני לא עונה לשאלות'אמירות כמו' 

 לזל או אדיש כלפי שאלות שנשאלויחס מז 

הטכניקות . כדי למנוע מהקהל לשאול שאלות צריך להיות דובר מאד לא אטרקטיבי?  נכון', אאוץ
וגם מעודדות , שאלות מהקהל הן תוצאה של מעורבות. בהרס הנאום -שהצגתי מאד יעילות

 .עורבלקהל לא להרגיש מ בעצם גורמתשמונעו שאלות  הלכן טכניק. מעורבות נוספת

ברור לגמרי שהרווח שמושג מהיעדר שאלות מחוויר לעומת ההפסד הגדול שנגרם מאובדן , בנוסף
כל אחת מהטכניקות הללו היא שגיאת רטוריקה חמורה שחשוב , למעשה. מעורבות של הקהל

 .וצריך רק לדעת איך להשתמש בו בחוכמה, שאלות מהקהל הן כלי לשדרוג הנאום. להיזהר ממנה

ומקפיד בכל השיעורים שלי לענות עד כמה שאפשר , ני ממליץ לקבל שאלות מהקהלא, בעיקרון
אני גם מלמד טכניקות איך לעשות זאת כך שאנשים הסובלים מפחד קהל יכולים . לכל השאלות

 .דווקא להירגע בעזרת שאלות ולא להילחץ מהן

ם שלקחו אותו כי היו בהיסטוריה תלמידי, יש להדגיש כי הפרק האחרון נכתב באירוניה* 
 !ברצינות

 

 
 

 


