
 

 

 

 

 אומנות הדיבור והטיעון בהעברת המסר -רטוריקה ככלי ניהולי : שם הקורס

 ד חנוך מלביצקי"עו

 

דיסני הבין כבר אז ". העולם שייך למי שיודע לספר את הסיפור בצורה הטובה ביותר: "וולט דיסני אמר פעם

במהלך . מסר עצמואסור לה שתיפול מהחשיבות שאנחנו מיחסים ל, שהחשיבות שיש לתת לאופן העברת המסר

נלמד ונתנסה במגוון שיטות לשכנוע ולדיבור בפני קהל ונעמוד על הדגשים המגוונים שיש לתת בעת , קורס זה

, שיחות אישית, קהלים גדולים', ועדות סטטוטוריות ואח, טריבונלים שיפוטיים)ההתנהלות מול גופים מסוגים שונים 

 (. תקשורת ועודהופעה בפני כלי , ישוב סכסוכים, מ"ניהול מו

נשלב הרצאות . נעסוק באספקטים הקשורים לתחום הדיבייט תוך התייחסות לשיח הרטורי בזירה הפוליטית של ימינו

אורח של אנשים שעשו ושעושים שימוש תדיר ברטוריקה וניתרם מניסיונם העשיר בתחומים כמו שפת גוף ועמידה 

על . התנהלות מול תקשורת ועוד, מ"ניהול מו, הגנה על טיעון, בהתאם לקהל היעד" הלבשתו"ניסוח מסר ו, מול קהל

הבימאי וזוכה פרס האוסקר ; העיתונאי וחבר הכנסת לשעבר דניאל בן סימון, הסופר: קאדר המרצים האורחים ימנו

ר שר החוץ וחבר הכנסת לשעב; ד ציון אמיר"עו, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום הפלילים; הישראלי סמיון וינוקור

  1.השחקן הקולנוע והתיאטרון המוערך סשה דמידוב; דוד לוי

 

 2:פירוט המפגשים

חינוך , מנהל, כאנשי חברה, מבוא קצר על הצורך שלהם. תיאום ציפיות. בקצרה מעבר על הסילבוס – מבוא .1

להבין את המציאות התקשורתית שבה הם ימצאו בסיטואציות שונות ואיך להגיב אליה נכון על מנת ' וכו

 . העביר את המסר שברצונם להעבירל

 .העיתונאי וחבר הכנסת לשעבר דניאל בן סימון, הסופר – אמנות הנאום .2

 .גיל פיינר – שפת גוף ועמידה מול קהל .3

 הבימאי וזוכה פרס האוסקר הישראלי סמיון וינוקור – בהתאם לקהל היעד" הלבשתו"ניסוח מסר ו .4

 או ציון אמיר   ששי גז –עורך דין  – הצגתו והגנה עליו, בניית טיעון .5

 ; שר החוץ וחבר הכנסת לשעבר דוד לוי –תמורות בשיח הפוליטי בישראל /  שיח פוליטי אז והיום .6

 שחקן התיאטרון סשה דמידוב  - מימיקה והכנה פנימית לעמידה מול קהל .7

 ני'שמואל וילוזשחקן התיאטרון  – יצירת אמפתיה ועוד, שילוב הומור בהופעה, שבירת קרח .8

 גדי ישראלי  - לות מול תקשורתהתנה .9

                                                 
1
 אורח כפופי לשינויים בהתאם לאילוציםזהות המרצים ומועדי הרצאות ה  

2
אצל כהכנה לכל הרצאת אורח נדון ברקע התיאורטי הרלוונטי לתחום שעליו הוא ידבר ולאחר ההרצאה נערוך דיון רפלקטיבי על ההרצאה על מנת לחזק   

 .התלמידים את הקשור בין תיאוריה למעשה



 

 

 

 

 רטוריקה ברשתות חברתיות  .11

 בראיון לתקשורת, בשיחת טלפון, בנאום, מותר ואסור לומר בטקסט – לשון הרע/תביעת דיבה .11

 חנוך - מ"ניהול מו .12

 .ועדת תכנון ובניה/נוכחות בישיבת מועצה/סיור בבית משפט -" מתיאוריה למעשה"מפגש חוץ  .13

 .'הסבר על ועדות סטטוטוריות ואח+ במועצה /וריקה בבית המשפטשל הרט ניתוח לאחר מעשה .11

 .שיעור סיכום .15
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 . ושם ביד השואה יום בטקס בנאום לאו הרב – סרטון 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjjGOhDHX6o 

 ובס'נאום ג

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W45-4XFF2S0-1/2/600db1bd6e0c9903c744aaf34b0b12e1
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https://www.youtube.com/watch?v=m1vAcjNyJ0U 

https://www.youtube.com/watch?v=__P7EM9KkpE 

 

 נתניהו

https://www.youtube.com/watch?v=cC9ryn2nkUI 

https://www.youtube.com/watch?v=AfzknL5Gxgc 

https://www.youtube.com/watch?v=egy0xIHTcHE 

 

 .אייכמן משפט בפתיחת האוזנר גדעון של הנאום

https://www.youtube.com/watch?v=B7oSox54weU 

  -דיין משה של רוטברג רועי על ההספד

https://www.youtube.com/watch?v=iIR96WCMrxY 

 

Martin Luther King Jr., "I Have a Dream", 28.8.1963 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm 

 

 :חים של דודו טופז'חצ'נאום בגין כתגובה לנאום הצ

tube.com/watch?v=tGDlq0DouJohttps://www.you 

 

 (2040)כ אחמד טיבי לרגל יום השואה  "נאומו של ח

http://www.youtube.com/watch?v=piXIF5qhGYU  

ube.com/watch?v=FQJ9z1hmeFQhttps://www.yout 

 

 

 

Barack Obama, Nobel Peace Prize "A Call to Action" 9.10.2009  

http://www.youtube.com/watch?v=p7bHkH779qg&feature=fvw 
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