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איך להפוך הרצאה 
 טובה למצויינת

 אריאל אורבוך

SoldOut 2017! 

 
 מה ההבדל בין הרצאה טובה למצויינת מבחינת התוצאה

 : הגדרת המטרה של ההרצאה1כלי 

 : איך אתם מתחילים הרצאה2כלי 

 : מצגת3כלי 
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 ההבדל בין הרצאה טובה למצויינת מבחינת התוצאהמה 

 
 גובות להרצאהת

o  טובהתגובות שמעידות שההרצאה היתה 

 הרצאה נחמדה, הרצאה שכיף בה 

 ואוו היה נורא מעניין, אחלה, היה כיף 

 מרתק, מעניין,  

o  מצויינתתגובות שמעידה שההרצאה היתה 

 לא יכולתי להרדם בלילה 

  בהרצאהכל השבוע נזכרתי במה שלימדת 

 הרצאה שעשתה אישזהו שינוי, שחוללה בבן אדם משהו 

 הסבר לתגובות

o המוח שלנו מורכב מכמה מוחות 

o הרצאה טובה פונה לחלק השכלי 

 מערכת אנליטית שעוזרת לנו לחשוב - הנאוקורטקס 

o הרצאה מצויינת פונה לחלק הרגשי 

  המוח הרגשי -מערכת לימבית 

 מערכת קדומה , האדם הקדמון •

 מרגשת שגורמת לאנשים לחולל שינוי בחיים שלהםהרצאה  •
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 : הגדרת המטרה של ההרצאה1כלי 

 
 ם מה אני רוצה שהקהל יצאע

o ידע 

 עם איזה ידיעות אני יוצא 

 דוגמא מכנס התפתחות אישית שאריאל עורך 

 איך לבנות רשימת מטרות •

 עדויות של אנשים אחרים •

 מספר על עצמי •

 מחקר מדעי •

o רגש 

  ברמה של כל ההרצאה וברמה של כל שקף תחושהיצירת 

 עם איזו תחושה אני רוצה שהם יצאו מההרצאה 

 דוגמאות 

 הרגשה שגם הם יכולים לעשות את זה •

 חייב לעשות משהו שיחבר את הבן אדם למהות שלו •

 כל הזמן ליצור תחושה אצל השומע •
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 עיצוב המצגת 

 משקיע בטקסט % 20  •

 מה אני יעשה שיצור תחושה 80%  •

o  מרגשסרטון 

o תמונה אמוציונאלית 

o צבע ספציצפי שיכול לחולל רגש 

 

 תורת הצבעיםדוגמאות על לימוד 

o http://www.primacytech.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8
D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%
D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D% 

o -http://www.hilit.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
2/-A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AAD7%95%D7%% 

o epshtein.co.il/thoughts/color_table.html-http://studio 

  

http://www.primacytech.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.primacytech.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.primacytech.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.hilit.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-2/
http://www.hilit.net/%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-2/
http://studio-epshtein.co.il/thoughts/color_table.html
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 : איך אתם מתחילים הרצאה2כלי 

 
 הרוב בד"כ מתחילים בהצגה עצמית -טעות  •

 להתחיל עם חיבור לקהל •

o  פרונטלי היכולת שלנו ליצור חיבור עם הקהלמפגש 

o מחמאה כנה לקהל 

 צריך להזהר עם הכלי הזה שלא תהיה מחמאה לשם מחמאה 

 זה יעשה אפקט הפוך •

 צריך לתרגל את זה •

 משתמש בזה גם בפגישות עסקים 

 בכל בן אדם ניתן לזהות משהו אמיתי שאנחנו אוהבים •

o אנשים 100-מחמאה ל ניםיך נותא? 

  משותף לכל האנשיםמוצאים מכנה 

 מחמאה מהלב 

  מידי לקהל חיבור רגשייוצר 

  גורמים לקהל שאנחנו מבינים אותו, מבינים מה עבר עליו כדי
 ...להגיע להרצאה, מחקרים מראים
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 דורש לעשות עבודת הכנה על הקהל לפני ההרצאה 

 להבין מי הקהל •

 נציגים שיבואו להרצאה 2-3לדבר עם  •

o מה האתגרים שלהם 

o  עליהן ביום יוםמה עובר 

o מה היו רוצות לקבל מההרצאה 

o בהרצאה משתמש במונחים שהם תארו 

 חשיבות החיבור: ליצור את ההבנה שאנחנו מבינים אותו •

 לשמור על החיבור לאורך כל ההרצאה •

o  תוך כדי ההרצאה אחשוב לוודא האם אתם איתי? האם אתם מבינים
 ?אותי? האם זה חשוב

 החיבור יעזור במכירות אח"כ 

 הורס את החיבור לקהל -ממליץ לעמוד אחרי פודיום לא  •



 052-3271583טל.  –עשיה מקול הלב  –באהבה ע"י עינת לבי כהן  נוצר  
7 

 : מצגת3כלי 

 
 אריאל ברוב המקרים לא משתמש במצגת •

 תשאפו לעשות הרצאה בלי מצגת •

o ללא עזר טכני 

o מלב אל לב 

o  החיבורמעצים את 

 להרצאה נדרשת  מיומנות אחרת ממקצועיות •

o ניתן לרכוש אותה 

 הנעה לפעולה לא קוראת באמצעות מידע אלה ע"י רגש •

o מידע בד"כ מצדיק את הרגש 

  POWERPOINT מוות ע"י •
 טעות: אל תהרגו את הקהל עם מצגת עמוסת פרטים

o המצגת היא עבור המרצה לא הקהל 

 שאנחנו נהיה ממוקדים איפה אנחנו נמצאים בהרצאה 

 אפשר למנף את המצגת ויצור רגש אצל הקהל 

 : כמות הטקסט 1טיפ  •

o לא להעמיס 

o רוצים שהפוקוס יהיה עליכם 

o רוצים להסיט את תשומת לב הקהל שיהיה על המצגת ולא  עליכם לא 

o  מילים בכל נקודה גג  5  - נקודות 3לכל היותר 
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 : התמונות2טיפ  •

o  אם יש לכם הרצאת דגל שאתם מתכוונים לרוץ איתה הרבה תשקיעו בה
 כסף

 תקנו תמונות 

 בתמונות בתשלום יתרון שיש סטים מוכנים •

 דוגמניםפחות עדיף תמונות של  •

 תמונות מרהיבות שמחוללות רגש •

 יש אתרים חינמיים עם הרשאות לשימוש מסחרי 

כל תמונה שמשתמשים חשוב לבדוק את זכויות היוצרים  •
 שלה

• https://www.pexels.com/ 

• https://pixabay.com/ 

https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/
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 : פונטים3טיפ  •

o מצגת יוצרת אוירה והיא אמורה גם להעיד עליכם 

o במיוחד השקף הראשון 

 נשאר הרבה זמן עד שההרצאה מתחילה 

o תבחרו פונטים חדשים ולא לעוסים 

 אריאל אוהב את פונט יואב 

 תחפשו פונט שמתאים לכם 

 אל תתקצמנו לקנות פונטים 

 איך אתם יכולים לדעת שהמצגת שלכם לא טובה •

o  כי כנראה יש שם הרבה טקסט -באו וביקשו אותה בסוף ההרצאה 

 PREZI - מצגת שונה •

o תחליף ל-PPT, תוכנה בתשלום 

o https://prezi.com/ 

https://prezi.com/
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הבףיכשהאצרה ,הדמחנהאצרה

ףיכהיה ,הלחא ,ןיינעמארונהיהוואו

ןיינעמ ,קתרמ

הלילבםדרהליתלוכיאל

האצרהבתדמילשהמביתרכזנעובשהלכ

והשמםדאןבבהללוחש ,יונישוהזשיאהתשעשהאצרה

תוחומהמכמבכרומונלשחומה

ילכשהקלחלהנופהבוטהאצרה סקטרוקואנה בושחלונלתרזועשתיטילנאתכרעמ

ישגרהקלחלהנופתנייוצמהאצרה ישגרהחומה - תיבמילתכרעמ

ןומדקהםדאה , המודקתכרעמ

ללוחלםישנאלתמרוג
םהלשםייחביוניש
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אצויינאתועידיהזיאםע

תוחתפתהסנכמאמגוד
ךרועלאיראשתישיא

תורטמתמישרתונבלךיא

םירחאםישנאלשתויודע

ימצעלערפסמ

יעדמרקחמ

האצרההמואציםהשהצורינאהשוחתוזיאםע ףקשלכלשהמרבוהאצרההלכלשהמרבהשוחתתריצי

תואמגוד

הזתאתושעלםילוכיםהםגשהשגרה

ולשתוהמלםדאןבהתארבחישוהשמתושעלבייח

עמושהלצאהשוחתרוצילןמזהלכ

תגצמהבוציע

טסקטבעיקשמ % 20

השוחתרוצישהשעיינאהמ 80%

שגרמןוטרס

תילאנויצומאהנומת

יפציצפסעבצ
שגרללוחללוכיש

לעדומלל
תרות
םיעבצה

http://www.primacytech.co.il/%D7%9E
%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E
%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA_
%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D

http://www.hilit.net/
%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-
%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-2
/

http://studio-epshtein.co.il/thoughts/color_table.html
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תימצעהגצהבםיליחתמכ"דבבורה - תועט

להקלרוביחםעליחתהל

להקלהנכהאמחמ

האמחמהיהתאלשהזהילכהםערהזהלךירצ
הזתאלגרתלךירצךופהטקפאהשעיהזהאמחמםשל

םיבהואונחנאשיתימאוהשמתוהזלןתינםדאןבלכבםיקסעתושיגפבםגהזבשמתשמ

םישנא100-להאמחמםינתונךיא

םישנאהלכלףתושמהנכמםיאצומ

בלהמהאמחמ

להקלידימישגררוביחרצוי

המםיניבמ ,ותואםיניבמונחנאשלהקלםימרוג
םיארמםירקחמ ,האצרהלעיגהלידכוילערבע ...

ינפללהקהלעהנכהתדובעתושעלשרוד
להקהימןיבהלהאצרהה

האצרהלואובישםיגיצנ2-3םערבדל

םהלשםירגתאההמ

םויםויבןהילערבועהמ

האצרההמלבקלתוצורויההמ

וראתםהשםיחנומבשמתשמהאצרהב

ותואםיניבמונחנאשהנבההתארוציל :רוביחהתובישח

האצרההלכךרואלרוביחהלערומשל

םתאםאהאדוולבושחאהאצרההידכךות
בושחהזםאה ?יתואםיניבמםתאםאה ?יתיא ?

כ"חאתוריכמברוזעירוביחה

להקהםערוביחרוצילונלשתלוכיהילטנורפשגפמ
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תגצמבשמתשמאלםירקמהבורבלאירא

תגצמילבהאצרהתושעלופאשת
ינכטרזעאלל

בללאבלמ

רוביחהתאםיצעמ

התואשוכרלןתינתויעוצקממתרחאתונמוימתשרדנהאצרהל

שגרי"עהלאעדימתועצמאבתירוקאלהלועפלהענה
שגרהתאקידצמכ"דבעדימ

י"עתוומ POWERPOINT
םיטרפתסומעתגצמםעלהקהתאוגרהתלא :תועט

האצרהבםיאצמנונחנאהפיאםידקוממהיהנונחנאשלהקהאלהצרמהרובעאיהתגצמה

להקהלצאשגררוציותגצמהתאףנמלרשפא

הבוטאלםכלשתגצמהשתעדלםילוכיםתאךיא
ושקיבוואבהאצרההףוסב
הברהםששיהארנכיכ - התוא
טסקט

הנושתגצמ  - PREZI
לףילחת -PPT, םולשתבהנכות

https://prezi.com/

םיפיט

סימעהלאל

םכילעהיהיסוקופהשםיצור

טסקטהתומכ

תמושתתאטיסהלםיצוראל
תגצמהלעהיהישלהקהבל
םכילעאלו

גגהדוקנלכבםילימ 5תודוקנ3רתויהלכל

םתאשלגדתאצרהםכלשיםא
הברההתיאץורלםינווכתמ
ףסכהבועיקשת

תונומתונק

םינכומםיטסשישןורתיםולשתבתונומתב

םינמגודלשתונומתףידעתוחפ

שגרתוללוחמשתוביהרמתונומת

ירחסמשומישלתואשרהםעםיימניחםירתאשי

םישמתשמשהנומתלכ
תויוכזתאקודבלבושח

הלשםירצויה

https://www.pexels.com/

https://pixabay.com/

םכילעדיעהלםגהרומאאיהוהריואתרצויתגצמ

הליחתמהאצרההשדעןמזהברהראשנןושארהףקשהדחוימב

םיסועלאלוםישדחםיטנופורחבת

באויטנופתאבהואלאירא

םכלםיאתמשטנופושפחת

םיטנופתונקלונמצקתתלא

- 1 -


