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ִּבזְכּות ֵסֶדר ַאְקָרִאי

פרקי הספר ונושאיו מופיעים בסדר אקראי. 
מדוע?  

כי סדר אקראי הוא אוקסימורון, צירוף של דבר והיפוכו. שילוב 
 אוקסימורון בספר או בנאום מעורר חשיבה ומוציא 

את הקורא/השומע מהאזנה פסיבית. 

הסתירה שבאמירה יוצרת עניין. 

ְלַאַחר ִהּסּוִסים ַרִּבים ּוְסֵפקֹות
ֶהְחַלְטִּתי ֹלא ְלַסֵּדר ְּבֵסֶדר ְּכרֹונֹולֹוִגי

ִּכי ִאם ְלַפּזֵר ְּבֵאיזֶה ֵסֶדר לֹוִגי,
ֶׁשּיְִהיֶה ְקָצת ִּגּוּון וְִתְהיֶה ְקָצת ְּתנּוָעה.

ָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך וְָרצּוי הּוא ִלְקרֹא
ם ּוְקָצת ִמּפֹה ְקָצת ִמּׁשָ

אֹו ִלְקרֹא ַׁשַער ַׁשַער אֹו ֲאִפיּלּו ְּכמֹו ְּפרֹוזָה
ַעּמּוד ַאַחר ַעּמּוד ַעד ֶׁשִּמְתַעּיְִפים 

וְָאז ְלַהְפִסיק ּוְלַהְמִׁשיְך ַּכֲעבֹר יֹום אֹו ָׁשנָה.

מתוך השיר "פרולוג" מהספר "כיוון שאני בסביבה", נתן זך, הוצאת 
הקיבוץ המאוחד.  
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ִמנְָאם וְַאְרָכן 

כאשר אתה משלב בנאום מונחים לא יומיומיים – הגדר אותם והסבר 
את המילים. אתה רוצה שכולם יבינו את דבריך, לכן "רגע של מילון" 

עשוי להועיל.  

ִמנְָאם
ע ֲעַדיִן ֵׁשם ִּבְלׁשֹונֵנּו.  ַלְּדָבִרים ֶׁשּיִַדֵּבר ִאיׁש ִלְפנֵי ְקַהל ַעם ֹלא נְִקַבּ
וְֵכן ֵאין ָלנּו ֵׁשם ְמיָֻחד ְלִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ַהִּכָׁשרֹון ְלַדֵּבר ִּבְמִליָצה יָָפה 
ִלְפנֵי ְקַהל ַעם, וְהּוא ֶׁשּיְִקְראּו ְּבַלַעז 'אֹוָראטֹור'. ַעל ֵּכן ַּדַעֵתנּו נֹוָטה 

ִלְבנֹות ֵׁשם ִמנְָאם, ּוַבַעל ַהִּכָׁשרֹון ְלזֶה הּוא נֹוֵאם.

ִמּתֹוְך ְּכַתב ָהֵעת "ַהְּצִבי", ֵמֵאת ָהעֹוֵרך ֱאִליֶעזֶר ֶּבן-יְהּוָדה, 1893. 

נְאּום, נְֻאם  
1. ָּדָבר, ִּדּבּור ֲחִגיִגי, ַמֲאָמר ָחׁשּוב.

2. ְּדָרָשה, ְּדָבִרים אֹו ַהְרָצָאה ֲחִגיִגיִים ִלְפנֵי ְקַהל ׁשֹוְמִעים.

ַאְרָכן   
ִמי ֶׁשּנֹוֵהג ְלַהֲאִריְך ְּבִדּבּורֹו אֹו ְּבַמֲעָׂשיו.

מתוך "המילון החדש", אברהם אבן שושן, הוצאת קריית ספר.
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 ֲאנִי ִּפינְְגוִינֹולֹוג

הצג את עצמך לקהל.
הנאום נשמע טוב יותר כאשר מכירים את הנואם.

אפשר להציג מיד בפתיחה או אחרי כמה משפטים. 
אל תספר פרטים לא רלוונטיים.

עיסוקים, תחביבים, הישגים – מעניין.
סיפור ֶׁשְמַבֵּדל אותך – מעניין מאוד. 

לדוגמה – אני חבר במועצת הנוער ודובר המועצה. התחביב שלי: 
אני קוסם, וזו גם פרנסה חלקית שלי כתלמיד.

ָּכך ָּבעֹוָלם. וְָכך, ָּכְך וְָכְך ַחּיִים ָּכאן. 
ָּכֱך ָּגם ָּכְך. 

ֹלא ָקֶׁשה וְֹלא ַרְך.
ן זְַך. נָא ְלַהִּכיר: נָָתּ

נִָעים ְמאֹד.

מתוך השיר "תימהון" בספר "כל החלב והדבש" מאת נתן זך, 
הוצאת עם עובד.

זה מה שמקסים בחֹוְרֶחה, חֹוְרֶחה חי כאילו זה טבעי לחיות; אחרים 
עובדים בפרך, בונים כרכים, שותלים פרחים, מוכרים כעכים, 
לחֹוְרֶחה די שהוא חֹוְרֶחה, ואם תשאלו במשרד הפנים מה עושה 

חֹוְרֶחה? התשובה היא: חֹוְרֶחה – חֹוְרֶחה! 

מתוך המחזה "האשה המופלאה שבתוכנו" מאת חנוך לוין, הוצאת 
הספרייה החדשה.  
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הייתי הבחור הכי חזק בכפר. כבר בגיל ארבע-עשרה קיבלתי 
את תפקיד העוגן בתחרויות האזוריות של משיכת החבל. סבא 
היה ניגש אלי לפני התחרות ואומר: "ברוך, אתה רק תתקע את 

הרגליים שלך באדמה ואל תזוז. אנחנו נראה להם".

מתוך הספר "רומן רוסי" מאת מאיר שלו, הוצאת עם עובד.   

שרלוק הולמס: יואיל-נא לשבת בכסא זה ולספר לנו בנחת מי הוא 
ומה רצונו. אדוני הזכיר את שמו כאילו ידוע לי, אבל יאמין-נא 
לי, שאיני יודע על אודותיו אלא עובדות גלויות לכל עין: שהוא 

רווק, עורך דין, חבר בלשכת הבונים החפשיים וקצר נשימה.

מתוך הספר "מבחר הסיפור העולמי", סיפור "ַצּוַָאת ָהַאְרִּדיָכל" מאת  
א. ק. ּדֹויל, עברית: ז' ז'בוטינסקי וד' מרקוס. הוצאת יוסף שרברק.  

- אני גיאוגרף, אמר האדון הזקן. 
- כמה מעניין, אמר הנסיך הקטן, הנה, סוף-סוף מקצוע אמתי.

מתוך "הנסיך הקטן" מאת אנטואן דה סנט-אכזופרי.

- פידפאלי: אני חוקר פינגווינים למעלה מעשרים שנה.
- ויקטור: אתה זואולוג?

- פידפאלי: הייתי אומר - פינגווינולוג, אבל מובן שלא תמצא 
מקצוע כזה ברשימה אקדמית של מקצוע המדע. 

מתוך "המוות והפינגווין" מאת ַאנְְדֵרי קּוְרקֹוב. מרוסית פיודור 
מקרוב, הוצאת כנרת.  
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ִּגּלּוי נָאֹות 

הסבר לקהל ָלָמה אתה נואם ומה הקשר שלך לנושא, מה מידת 
המעורבות שלך ומה האינטרס – האישי, העסקי או האקדמי שלך.

גלה גילוי נאות במידת הצורך.

דוגמאות:

בכל מקרה שיש לשר עניין אישי בהחלטה או בפעולה או בהחלטה 
שיש בה כדי להשפיע על הענקת טובת הנאה או זכות, ]...[ חייב 

השר להצהיר מיד על העניין האישי שיש לו. 

מתוך הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים. על 
החתום אהרון לישינסקי, מזכיר הממשלה, דצמבר 2002. 

 
ח"כ אהוד יתום: היות שאני בין אלה שיש להם שתי פנסיות, למען 

 הגילוי הנאות – אני מתכוון לא להצביע.
ח"כ זבולון אורלב: למען הגילוי הנאות, אני מתכוון להצביע. 

מתוך דיון בכנסת על פנסיות כפולות מקופת המדינה, 04-08-2004. 

אל תסבך את ההסבר.

אני חייב להודיע למען הגילוי הנאות, כי גילוי נאות, מסתבר, זה 
עניין שהוא תמיד יכול להתפרש בצורה יותר רחבה ממה שאתה 

מעלה על דעתך. 

ח"כ גדעון סער, ועדת החוקה, חוק ומשפט, 05-05-2004.   
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אל תיצור רושם מוטעה שאתה מדבר בשם אחרים.

כאשר אתה מתבטא בנושאים ציבוריים, ודא כי אתה עושה זאת 
כאדם פרטי. אל תיצור את הרושם שאתה מדבר בשם IBM או 

פועל בשמה.

מתוך מסמך הנחיות של IBM להתנהגות עסקית של עובדי החברה, 
דצמבר 2005. 
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ֻמָּתר ָלַגַעת ְּבָכל נֹוֵׂשא

נְַאם בנושא שאתה מצוי בו או מומחה בו. כך תוכל להפגין ידע ושליטה. 
אם תנאם בעל פה – לא תלך לאיבוד, ואם תאֵּבד את הרצף – תוכל 

לחזור לנתיב בקלות. 
בחר נושא שקרוב אליך, אבל לא קרוב מדי ללבך. הזדהות רגשית 

פוגעת ביכולת לשכנע באופן ענייני. 

המלחמה  מחרחרי  נגד  להבות  חוצבי  נאומים  נשא  הוא 
האימפריאליסטיים. ]...[ אבל בית המשפט הדגול היה כה נבוך 
כששמע את דרשותיו למען השלום, עד שהחליט לשלחו לבדיקה 

פסיכיאטרית.

מתוך הספר "הבדיחה" מאת מילן קונדרה, תרגום מצ'כית דב 
קווסטלר, הוצאת עם עובד.   

זוהי תופעה ייחודית, שראשיתה ב-1872, שבזכותה אפשר 
להאזין כאן להטפות דתיות, לדרשות בענייני מוסר או לנאומים 
פוליטיים ולהצהרות מהפכניות. מותר לדוברים לגעת בכל נושא, 

ובלבד שאינו פוגע במידות הטובות ובמוסר.

על הייד פארק. מתוך "המדריך הירוק של מישלן ללונדון", הוצאת 
סטימצקי.  

דורית: אני לא מערערת על זכותְך להביע דעה ומחאה בכל עניין, 
אבל תבטיחי לי רק דבר אחד – לעשות את מה שאת עושה 

בפרופיל יותר נמוך.

מתוך הספר "רמטכ"ל" מאת רם אורן, הוצאת קשת.
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ִלי – ְּתַסֵּפר ַעל ּתֹוָלִעים

יש קהל שישמע בשמחה סוגיות מעמיקות, ויש סוג קהל שיירתע 
מנושאים הנשגבים מבינתו.

ברגע האמת שקול את רמת התוכן, ובהמשך שקול גם את רמת השפה.

וְָלִדיִמיר: אתה לא מזהה את המקום? 
ֶאְסְטָרגֹון: מזהה! מה יש פה לזהות? כל חיי העלובים התפלשתי 
בבוץ! ואתה מדבר איתי על נוף! תראה את הטינופת! אף פעם לא 

אתנער ממנה! אתה והנוף שלך! לי – תספר על תולעים! 

מתוך המחזה "ְמַחִּכים ְלגֹודו" מאת סמואל ֶּבֶקט.  

חתנו של אבא מאיר הוא פילוסוף, פילוסוף גמור. האברך החדש 
נשא מדברותיו וישפוט רמים על כל 'שבע החוכמות'; הלך אל 
חוכמת החשבון ונסב אל מחקרי הטבע ואל מה שלמעלה מן הטבע, 
וישא על לשונו פעם בפעם את השמות הנוראים: 'תשבורת, 
אלגברה, מדידה'. כן הציע שאלות קשות וסבוכות מאוד ויפתרן 
חיש קל ברוח מבינתו, ובזה נסך רוח קסם על פני כל היושבים 

מסביב לו.  

מתוך הסיפור "תמונות וצללים מחיי היהודים במאזפבקה" מאת 
שלום עליכם. פורסם ב"המליץ", 1889.




