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 מעלית  נאוםדף עבודה לתכנון ובניית 

 
 

 (?pitchמהו ״נאום מעלית״ )בלועזית: פיץ׳ 

 עם תפקיד חשוב:    — דק׳, ככל היותר   3חצי דקה עד   —נאום מעלית הוא סיפור קצרצר 

 

 לתאר את הרעיון שלכם באופן ברור ומושך ובכך לרתום את המאזינים לפעול למענו. 

 

 עבודה לבניית הנאום שלכם. בעמוד הבא נמצא מחוון  

 

 לנאום מעלית טוב יש כמה מאפיינים מרכזיים: 

 

 הוא דורש דיוק, חשיבה ותרגול מראש.     ◄

 לכם אישית. חשובים   -- והצלחתו  -- ספרו לקהל למה המיזם     הוא מספר סיפור עם חיבור אישי. ◄

 הוא מציע הזמנה למאזינים להתחבר ולקחת חלק פעיל.  ◄

 

כחלק בלתי נפרד מתהליכי הכתיבה   מקפיד על זמנים, לכן תכננו את הזמנים מלכתחילה,בנוסף, נאום טוב 

 והתרגול.  חזרו על הנאום עד שהוא זורם באופן טבעי וברור, תוך עמידה בזמנים. 

 

 

 להלן כמה עצות להכנת נאום מוצלח:  .1

 

ורים  לכתוב את ה״תסריט״ בשפה ברורה וקולעת, בלי סיסמאות, מושגים מקצועיים או תיא ●

 מורכבים. 

 

 כך שהוא יחדור לזכרון. פעמים באותו הניסוח,  1-2חזרו על הרעיון המרכזי  ●

 

 לפני שתתחילו, נשמו כמה נשימות עמוקות.    זה טבעי להתרגש.  דברו לאט, ברור ובנחת. ●

 

לחבר את המאזינים לרעיון שלכם,  המטרה היא לא ״לשכנע״ את המאזינים לבחור בכם, אלא   — זכרו 

 ולרתום אותם לפעולה. 

 

 

 

 ב ה צ ל ח ה ! 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי 
 אגף מו״פ ניסויים ויוזמות

 

 

 

 
 

 מחוון לבניית ״נאום מעלית״ בחמישה שלבים 

 עצמית הצגה: 1 שלב לו״ז 

 ? תציגו  שאתם הרעיון  עם שלכם הקשר  ומה,  אתם  מי 

 ואותנטיות.  שקיפות  ,סמכות  שמשדר  באופן( הבעיה עם  היכרות , מקצועי ניסיון )  עצמך את  הצג
 

 הצורך או הבעיה  :  תיאור2שלב  לו״ז 

 איזו בעיה הוא בא לצמצם? ?מקדמים את הרעיון אתם למה 
 (.ולעניין קצר .נתון אחד או שניים  ,)סיפור מומלץ להביא המחשה או דוגמה קונקרטית לבעיה 

 

  המענה : הצגת3שלב  לו״ז 

 . תארו את המענה באופן פשוט ומוחשי, שאתם מתכננים או מקדמים  המענה הציגו את  
 עדיף בשלושה שלבים קצרים:  ״נתחיל בזה,  אח״כ נעשה את זה,  ובסוף את זה….״  

 : השינוי או התוצאה הצפויה 4שלב  לו״ז 

  ?נקבל תוצאות  איזה  המענה.  הפעלת  בעקבות  הצפוי  השינוי  תארו את 
מדוע ובאיזה  עליכם לגרום למאזינים לדמיין את המצב לאחר התיקון/הפיתרון שאתם מציעים, ולהבין 

 היבט, המענה הזה חדשני, ומועיל יותר, מהמענים הקיימים כיום בשטח. 
 

 : הבקשה ותודות5שלב  לו״ז 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי 
 אגף מו״פ ניסויים ויוזמות

 

 

הם יוכלו לתמוך בקידום יישומו של הרעיון?     למאזינים:  כיצד ברור  תפקידסגרו את הנאום במתן   
 בקשו פרטי קשר. סגרו עם תודה על ההקשבה והנכונות. 

 

 


