
הדיבור בציבור חשובה וחיונית לכל אחת  

אנשי ונשות החינוך העוסקים בתהליכי  -שבעתיים עבורנו, ואחד

.אחד מכלי העבודה העיקריים שבנוהוא למידה והדיבור -הוראה 

הדיבור בציבור נשענת במידה רבה על מימד אישיותי של ביטחון עצמי  מיומנות 

אולם היא  , בעמידה מול קהל וחוסן נפשי בהתמודדות עם ביקורת ועמדות שונות

טיפוח המיומנות בא לידי ביטוי בשיפור היכולות . ניתנת לפיתוח ולשיפור מתמיד

.לבניית טיעון משכנע ולהעברתו באופן רהוט וממוקד, לעמידה מול הקהל



,  החינוך תקנה לתלמידיה את המיומנויות הדרושות להכנת ההיצגמערכת "
ל"חוזרי מנכ." להקשבה ולהעברת משוב מכבד, בפני קהללעמידה 

ַמִים" ה, ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ רָּׁ ֶרץ;ַוֲאַדבֵּ אָּׁ י, ְוִתְשַמע הָּׁ ('א, ב"דברים ל" ).ִפי-ִאְמרֵּ

.  הדיבור בציבור מפתחת את מיומנויות התקשורת לצד פיתוח החשיבהמיומנות "
כלי חשיבה ויכולות רטוריות ובה בעת  , מטעני ידעהיא נושאת תרומה כפולה כאשר היא משקפת 

".אלהתורמת לעיצובם ולהתפתחותם של 

הופעה בפני קהל הינה חלק חשוב מהכלים  , לא כולנו משה רבנו": שר החינוך נפתלי בנט
חינוך  "...,אין ספק שללמוד מקצוע זה חשוב. להצלחה

:מימדיםמיומנות הדיבור בציבור נשענת במידה רבה על שלושה 

.הנאוםהמהות של -תוכן 

.המסרמייצג את הדרך בה אנו מעבירים את -הסגנון 

.  ההתאמההנאום ומידת הנסיבות בהן מועבר –הקשר 

אובד  אחד שכן בהיעדר , בכל אחד מהם חיוניתשליטה לקהל

.השניים האחריםערכם של 

אשר ילווה בכמה , חייב לכלול מסר ברור ורלוונטינואם טוב , דובר"

ובס'גסטיב ." את המסרוידגימו סיפורים שיתמכו 

-ובס'גנאום מעורר ההשראה של סטיב 

השיעור החשוב ביותר בחיים לכולם  

מסר מרכזי  -השתמשו באנקדוטות 

אחד ושלושה סיפורים נהדרים  

.בושיתמכו 

איזה  -לקהל הקפידו על רלוונטיות 

?  בעיות מעוניין הקהל שמולכם לפתור

,  שלכםהגוף שפת על הקפידו 

.ורוגעלשדר נינוחות והקפידו 

ללא  מילותיכם היטב את נסחו 

.שלכםקשר לסגנון הדיבור הטבעי 

-מראש על הנאום התאמנו 

.מועיליהיה האימון 

.נסו ליהנות מהחוויה, הכלומעל 

הסוד החשוב ביותר הוא לאהוב  "

".  שאתם עושיםאת מה 

בלוג

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/YozmotHinochyotVReformot/programs/Pages/Rhetoric.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=BOSNHRfIGL8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BOSNHRfIGL8&feature=youtu.be
http://m.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=LDGE
https://www.youtube.com/watch?v=biTlY0CTUZ0
https://www.youtube.com/watch?v=biTlY0CTUZ0
http://shezif.co.il/?p=3050


לידיים תפקיד חשוב בתהליך  

התקשורת הבלתי מילולית  , ההדגמה

.אלינווהחיבור של הקהל 

עלינו ליצור קשר עין עם כלל 

זה נותן לכל אחד יחס אישי  . הקהל

מעודד ומשאיר את הקהל  , מדרבן 

.מרוכז בנו

למצוא את האיזון בין השפה  עלינו 

לדבר יש . הגבוה לבין שפת הרחוב

.הקהלבשפה מובנת אשר תפנה לכלל 

(.גבוה או נמוך מידי)לא קיצוני , לא מונוטוני

.  לגוון על פי חשיבות הנאמר, עלינו להלהיב 

שטף דיבור רציף מראה על ביטחון  

בשטף הדיבור  הפסקות ! ואמינות

חוסר  . מצביעות על חוסר ביטחון

מומחיות תוכן או הכרת החומר עליו  

.אתה מרצה

ריבוי מילים ללא משמעות גורם לחוסר 

.המאזיניםסבלנות אצל 

ארגון הנאום בדף עזר

סימון הדברים שתרצו  

להדגיש במיוחד

עמידה זקופה

תנועות ידיים תואמות

מבט ישיר לקהל

ביטחון 

התלהבות

מה האמצעי העשוי לסייע

להעברת המסר

התאימו לקהל היעד

הצגת הדברים מבלי להיצמד

.לדף הכתוב

דיבור בבהירות

שימוש בעוצמות הקול 

להדגשה

(  כולל כתוביות)

.ה מספר מסגרות בנושא"פועלות בפסגהשנה 

מיומנויות תקשורתיות-מנחה באיחוד מול ייחודטגנרינון 

דיבור בציבור ושותפה להנחיה  -ממכללת ספיר מנחה בקורס פריצקימירב 

.בחממה ליזמות חינוכית שלנו, מלווה את יזמי מעוףוכן תקשורת -מורה יוזםבקורס 

https://www.youtube.com/watch?v=wQMXEDelRjk
https://www.youtube.com/watch?v=wQMXEDelRjk

