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ירגישושאנשיםרוצה"אני
חלקשיחוושם,היושהם
אנגל,איתיחוויתי".שאניממה

בהרצאההחודש
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ליצוריםכולנוכמעטהפכנוהנוכחיבעידן
הסינתטיהמסכיםעולםאבלדיגיטליים,

שלנו.הרגשייםהצרכיםאתלמלאמתקשה
הקשראחרבחיפוששנוצרהוואקוםלתוך

סצנתנכנסתוהאינטימיות,הקרבההאישי,
ותשלוםבשנהבמותאלפיהרותחת.ההרצאות

הולךשוקיצרולהרצאהשקל10,000מ-יותרשל
הדיגיטלילמגרשהחמההתשובהוגדל.

:::בייליןזיו

כלשבוהנוכחי,בעידןדווקא
אנושיותפעולותהרבהכך

ומייתרותדיגיטליות,הופכות

מתפתחתמהבית,היציאהאת
סצנתצפויה:לאתופעהאצלנו

הופכיםומועדוניםבריםרותחת.הרצאות
חדשיםייעודייםמקומותהרצאה,למרחבי
עשרותמתנקזיםהאולמותולתוךנפתחים,

-מגווניםבנושאיםהרצאותצרכניאלפי
ועדיותר,למאושריםלהפוךכיצדמטיפים
פילוסופיה,כמולתחומיםעמוקהצלילה
ואמנות.טכנולוגיהפסיכולוגיה,רפואה,

הנוכחות,אתמחפשיםאנשיםויותריותר
ויותריותרובמקביל,והאותנטיות,הקרבה
׳מרצה׳.התואראתשמםלידמוסיפיםאנשים

נטוליואחרים,אמנים,צבא,אנשיעיתונאים,
באג'נדההקהלאתמשתפיםמוגדר,מקצוע
הםשבובנושאאוהאישיבסיפורםשלהם,

עבור'נחות'נחשבשפעםמהמתעמקים.
היוםנדירלאשם:גםפופולריהופךהאקדמיה,

'העם'.אלמגיעיםומומחיםפרופסוריםלמצוא
ל'תרבותזילותשלסוגזהאחד,"מצד
זמינותההרצאותכלהיוםשני,מצדהגבוהה'.

ראשעמיחי-המבורגר,יאירפרופ'אומרלנו",
האינטרנטשלהפסיכולוגיהלחקרהמרכז
ורואהליוטיובנכנסת"אתהבינתחומי,במרכז

אקדמימוסדכלבעולם.המומחיםכלאתשם
שהעולםלהביןצריךהישןמהדורואליטיסטי

החדש",לעולםאדפטציהליצורוצריךהשתנה,
שקל8,000ל-6,000ביןנעלמרציםהתגמול
שקל10,000מ-ליותרומגיעמקצועי,למרצה
1,500מעלשם.בעלגםשהואמקצועי,למרצה

חלקםהשונים,המרציםבמרכזירשומיםאיש
כאשרבמקביל,בכמהוחלקםבבלעדיות,
המשולםהמשולםמהסכום25%15%מקבליםהמרכזים

ההרצאה.עבור
באמזוןאחר,מעולםתופעהעלנסתכל"אם

מהחברתית,רשתעםקנייהחווייתמקבלתאת
לספקהישןמהדורהספריםחנויותאתשמחייב
אזלתת.יכולהלאשאמזוןנוספיםריגושים

עםומפגשקפהפינותישיבה,פינותיספקוהן
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 אושר י7 גורמות "ההרצאות
 בסרשים מאשר יותר הרבה
 שאני בכתבות או יוצר שאני

7אנג איתי עושה".

תחרותיות. להישאר כדי סופרים

 דומה. תופעה זה ההרצאות עם שקורה "מה
 ולכאן הרצאות, של אינסופי מגוון יש ברשת

 - ריגושים שמציעה ה׳חיה׳ ההרצאה נכנסת
 פנים, מול פנים מולנו שנמצא מרצה כשיש

 קרבה יש ומרגשת, חושית יותר חוויה יוצר זה
 התשובה זו ולהרצאה. למרצה ואינטימיות

משהו ליצור בשביל כלומר, הדיגיטלי. למגרש

 סצנה "זו סוקניק: גדי

 ררבג תאוצה שתופסת
 בגירויים נ/וצפים שאנחנו

 במסכים גדודים,
 אינסופית. !באינפורמציה

 מה 7א בורחים אנשים
 אותם מעניין שבאמת
 מחפשים הם דשמוע,
 שד הזה בזמן דהתמקר.

 אחד, אף ההרצאה,
 דא דעת, הסחת ושום

דהם" מפריעים

חדד7"
את

המוח".
גדי

סוקניק

 חשבתי "תמיד אנגד: איתי
 כמו בנושאים שהתעסקות

 ופקיססן אפגניססן דאעש,
 כתבה מעוד מעניינים יותר

 ונתפסתי הכספים, ועדת עד
 עכשיו, והנה תדוש. כמישהו

 הוכחה יש ההרצאות, כד עם
 שסוחנים מבינים שאנשים

 הכנסת, ענייני בכד אותם
פדידים" וענייני רכידות

 ההרצאה את מורידים אנחנו חושי, אותנטי, אחר,
מקיפה". יותר לחוויה אותה והופכים לעם,
עונה? זה שלנו צורך איזה על

 וקרוב אישי יותר משהו מחפשים "אנשים
 אנחנו קרבה, מחפשים אנחנו הדיגיטלי. בעולם

 ועכשיו, הכאן את רוצים אינטימיות. צריכים
 מה את להרגיש רוצים מדי, מושלם משהו ולא

 אם הרי שלנו. החושית המערכת את שמפעיל
 להתרגש כדי צורך. בה לי אין נטו, הרצאה זאת
 כל לצד שם. להיות נוכח, להרגיש צריך אני

 תחושה יש הדיגיטלי, העולם של היתרונות
 באינטרנט, קניות כמו אמיתית, לא סינתטית,
 השכונתית, מהמכולת זולות יותר שלעתים

 נוכח להיות הצורך את מבטלות לא אבל
 רואים שאנחנו הסיבה גם זו אגב, ולהרגיש.

להופיע". שחוזרים אמנים המון היום
 עובדת למיתוג, חברה בעלת אביטן, סיגל

 "תוך ההרצאות. בשוק ויזמים יוצרים עם כיום
 אלינו, שמדברת מתקשורת עברנו מעשור פחות

 מדברים אנחנו איתנו. שמדברת לתקשורת
 מזמן לא שעד אנשים עם החברתיות ברשתות

 ולאחרונה אותם, קראנו או עליהם קראנו רק
 הזה, אמצעי הבלתי במפגש שלב עוד קפצנו
 פנים אל פנים אותם לפגוש הולכים ואנחנו

אינטימיים". ומפגשים הרצאות במסגרת
מוצלח? מרצה מגדירה היית איך

 צריך טוב שמרצה הרווחת לתפיסה "בניגוד
 תכונות לו שיש כזה וסוחף, כריזמטי להיות

 שוב שמוזמן שמי חושבת אני סטאר, רוק של
באותנטיות. הקהל עם שמדבר זה הוא ושוב

 להיות לנסות לא לזייף, לא צריך טוב מרצה
 שלא זה עם נוח להרגיש בסדר זה אחר. משהו

 ביישנים יש מזה. טבעי אין הבמה. על לך נוח
 כריזמטיים ויש הקהל, את שכובשים ומופנמים

אותו". שמשעממים
למוצלחת? הרצאה הופך ומה

 עם תסריט, כמו להיכתב צריכה "הרצאה
 מגרפומניות, להיזהר צריך והפתעות. שיאים

 לקרוא יכולה אני לי אומר שאתה מה את ואם
 מזה, חוץ טובה. לא עבודה עשית בגוגל,

 נושא לשלב מעולה, תוכן מעניין, נושא צריך
 מקצועית וחשיפה טוב, תמיד זה אקטואלי

חברתיות". ברשתות ומתוכננת
 שאת למרצים נותנת את עצות אילו

מייצגת?
 רוז׳ אנדורפינים, בבוקר. רוצו - כל ״קודם
 ותרו שנית, ומיקוד. חמצן דם, זרימת בלחיים,

 במספרים, השתמשו במצגת. טקסטים על
 את הביאו שלישית, וידיאו. או תמונות מוזיקה,
 ההרצאה. במהלך פעמים שלוש שלכם הפורטה

 לא עוד אתם הביתה, תחזרו כזה, מצאתם לא אם
משלכם. להרצאה מוכנים

 ואל על תסתכלו לבמה עולים "כשאתם
 מרגש משהו לו ספרו אליו, חייכו שלכם, הקהל

 בכל כמו מההרצאה. חלק לא שהוא מצחיק או

 יש מבנה. שיהיה חשוב הופעה, או סרט הצגה,
 אבל מדויקת, שלכם האג׳נדה אם סוף. ויש שיא,

 סיפור שימציא תסריטאי קחו משעמם, הסיפור
 לפעמים אגב, האמיתי. הסיפור על שמבוסס

 החוויה את הורסת במקום לא אחת שורה
 גם ובטח הזאת, השורה מה יודעים אתם כולה.

 זה על תעבדו תתעצלו. אל אז אותה, מרגישים

יעבוד". שזה עד שוב,

אליו לברוח מקום
 העיתונאי העביר שלו הראשונה ההרצאה את
 מהמלחמות שחזר אחרי ,1992ב־ אנגל איתי

 אליי "פנו .23 בן אז היה הוא ובוסניה. בקרואטיה
 להרצות שאבוא וביקשו הגטאות לוחמי מקיבוץ
 מאוד כי התלבטתי, מהגליל. למורים בסמינר

 לעצמי עשיתי שלמים ימים וחששתי. התרגשתי
 שאלות אותי שישאלו בפחד הייתי זה. על חזרות
 של הרצאה הייתה זו עליהן. לענות אדע שלא
 של ההיסטוריה על בעיקר שעות, משלוש יותר

וידיאו". קטעי ובלי מצגת בלי יוגוסלביה,
 עם שמדבר מבוקש, מרצה הוא אנגל היום
 המהפכות דאעש, של הצמיחה על שלו הקהל

 ההרצאות את ורואנדה. קונגו התיכון, במזרח
 הרווארד, באוניברסיטת גם מעביר הוא האלו

 למקומות הקהל את לוקח הוא ובגרמניה. בלונדון
 כדי עד אותם ומנגיש ומהלב, מהעין רחוקים

מוסרית. גם פנימית, ובחינה הזדהות
שהולכת תופעה הן ההרצאות האחרונה "בשנה
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השבוע,לאקטואליה.מעברהרבהוזהומתעצמת,
שעיקרורואנדה,קונגועלהרצאותליישלמשל,

לייששנים.כמהלפניהייתהבהןההתרחשות
אליהןהכרטיסיםשכלבשבועייםהרצאותשלוש
לאפגניסטן“.בנוגעגםהדברואותונמכרו,
זה?אתמסביראתהאיך
תהליכיםלהביןמחפשיםשאנשיםחושב”אני
זהליההרצאות.דרךובארץבעולםשקורים

שאניבסרטיםמאשריותרהרבהאושר,גורם
אתאוהבאניעושה.שאניבכתבותאויוצר

מהםלומדאניהפידבקים,אתלאנשים,הקרבה
קטעיהמוןשלילהרצאותמכניסאניהמון.
אניכיהייתי,שבהםבמקומותשצילמתיוידיאו
חלקשיהיושם,היושהםירגישושאנשיםרוצה
חוויתי.שאניממה

כמובנושאיםשהתעסקותחשבתי”תמיד
מענייניםיותרופקיסטןאפגניסטןדאעש,
הכנסת,שלהכספיםועידתעלכתבהמעוד

הוכחהישעכשיווהנהתלוש,כמישהוונתפסתי
בכלכיווןמכלאותםשטוחניםמביניםשאנשים
פלילים.ועניינירכילותהכנסת,ענייני

בעולםקורהמהשלראותמבינים”אנשים

עלשליבהרצאהמדבראניחיה.מהופעה
החלום.להגשמתבדרךפחדיםעלהתגברות
ואומריםההרצאהאחריאלייניגשיםאנשים

כותביםרביםחלומם.אתלהגשיםשהחליטולי
לעשותהחליטוהםשליההרצאהשבעקבותלי

לקראתצעדיםעושיםשהםאוקריירה,שינוי
לישניתנתהאפשרותמרגש.זהקריירה.שינוי

לחיי".משמעותהרבהנותנתלהשפיע
"אניבסין.הרצאותשלמשבועחזרלאחרונה

יכולהיהמהצדשהביטמיועדייןרוק,כוכבלא
שםלמדתילביקור.הגיעמ–U2שבונולחשוב
לךיסלחותמידמרצה,אתהאיפהמשנהשלא
אבלבאנגלית,טעויותועלישראלימבטאעל
ותובנותמענייןסיפוראיןלךאםיסלחולא

ערך".בעלות
החלהאדלרלבענתוהסופרתהעיתונאית

הרומןבעקבותהארץברחביהשנהלהרצות
נמצאים”אנחנושעברה.בשנהשפרסמה

הרצאה"כל
’הקיץזה
אביה‘של

מבחינתי".
קורןגאיה

”אנשיםאדלר:לבענת
אתלשמוערוצים
האמיתי,האישי,הסיפור

והאותנטי.המשמעותי
מאודמהרמזהיםהם
אותו.פוגשיםכשהםזיוף

לגעתמחפשיםאנשים
בהרצאותבקרביים,היום
המדמםהלבאתנותנתאני

הםהזוומהחשיפהשלי,
במקומותלגעתמצליחים

שלהם“המדממים

לא”בהתחלהקורן:גאיה
תגובותאתלקרואידעתי

לאשזהופחדתיהנוכחים,
יודעתאניהיוםמעניין.

ויששמרוכזים,כאלהשיש
מחלחליםשהדבריםכאלה
בפעמיםאחרי.רקאצלם

חוזרתהייתיהראשונות
רציתיהרוסה,הביתה

ולאלמיטהלהיכנס
ממנה“לצאת

מחשיפה".לפחד"לא
לב–אדלרענת

דבריםעודשישאלאאסקפיסטי,ענייןלאזה
עלמריבותכמושלנו,בסכסוךשקשורים
לסלוח.והיכולתקדושיםמקומותטריטוריה,

חומרונותניםהראשאתפותחיםאלהכל
בלינקיות,בעינייםכשמסתכליםלמחשבה.

ובוסניה,אירלנדבצפוןהסכסוךעלהטיות,
הפתרוןלהיותיכולהיהמהלחשובמתחילאתה
לנו“.גםרלוונטישזהומביןשם,

לאחרונההחלסוקניקגדיהטלוויזיהמגיש
עללמשלהתקשורת,התנהלותעללהרצות

רבין,ברצחהקלעיםמאחוריההתרחשויות
גדולהבדל”ישאחרים.פוליטייםנושאיםועל
רבאירועלהנחותאוהמצלמהמוללדברבין

קהל.מולאינטימיתהרצאהלביןמשתתפים
המוח.אתלחדדהזדמנותזאתהשומעיםבשביל
ולשיםדבריםלהעלותהזדמנותזאתבשבילי
שלי.החייםניסיוןאתלהביאזרקור,עליהם
אנשים.לחושהצורךמתוךאצלינובע”זה
מהקהל,השאלותאתהזה,המגעאתאוהבאני
ההזדמנותגםזאתחי.בשידורלאלתרכמוזה

פוליטיקליפחותולהיותקצת,להשתוללשלי
בצורהאבלזיכרונות,להעלותכמוזהקורקט.

משהו,לומדיםאנשיםאםמבחינתי,מעניינת.
אושר“.ליגורםזהותובנות,מסרעםיוצאים
הרצאות?טרפתאתמסביראתהאיך
שאנחנובגללתאוצהשתופסתסצנה”זו

במסכיםגדולים,בגירוייםמוצפים
ישובהרצאותאינסופית,ובאינפורמציה

עםלצאתאפשרשמהםבנושאיםהתמקדות
מהאלבורחיםבעצםאנשיםחדשות.תובנות
מחפשיםהםלשמוע,אותםמענייןשבאמת

לבואאנשיםשלהזמןזהההרצאותלהתמקד.
שמענייןמשהולשמועבוחריםשהםולהגיד
דעת,הסחתושוםאחד,אףהזה,ובזמןאותם,
האינסופייםהאינפורמציהאמצעימכל

להם“.מפריעיםלאשסביבם,

בקרבייםלגעת
לשעבר,במיקרוסופטבכירצורף,כשליאור

שהיההחברתיותברשתותחבריואתשיתף
במשךחבראףוללאנמוכיםציוניםעםילד
שעודלעצמותיארלאהואלימודיו,שנותכל

עללהרצותואירופהארה“במסין,אותויזמינו
החברתיות.הרשתותשלוהכוחההמוניםחכמת

הייתהזוהמון.הרציתימיקרוסופט”בתקופת
שנים,ששולפניעבורי,חשובההתנסות

שאנילפעילותזהאתהפכתיכשפרשתי,
ממנה".מתפרנס
שלוהדוקטורטאתשעשהבזמןהתחילהכול
”היהאילן.ברבאוניברסיטתהעתידנותבתחום

התגשם.הזהוהחלוםבטד,להרצותחלוםלי
לחשובלהתרגש,לאנשיםגורמתטובההרצאה
יותרטובהדרךואיןהחיים,עלתובנותולקבל
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עדיפה"אותנטיות

כריזמה".פניעל

אביעןסיגל

אונ/רת"אניאביסן:סיג7

רוצוכ7,קודם7נ7רצים,

זרינ/תאנדורפינים,בבוקר.

שנית,ומיקוד.חמצןדם,
במצגת.סקססיםס7ותרו

מוזיקה,במספרים,השתמשו
ש7ישית,וידיאו.אותמונות
ש7כםהפורסהאתהביאו

במה7ךפעמיםש7וש
מצאתם7אאםההרצאה.

אתםהביתה.חזרוכזה,

7הרצאהמוכנים7אעוד

מש7כם"

שלהםהקרבייםאתחושפיםאנשיםשבובעידן?**

לחיההפךהאדםפורנוגרפית.כמעטבצורה

מהרקרתההזאתוהאבולוציהדיגיטלית,

האנושייםהצרכיםעםסנכרוןשוםבלימדי,

להתרגשותהטבעיבצורךלהתחשבבלישלנו,

שנענההצורךוזהאחריםאנשיםעםולחיבור

בהרצאות.

להתבונןכמוזההרצאות"לשמוע
אתלשמוערוציםאנשיםנפשית.בפורנוגרפיה

והאותנטי.המשמעותיהאמיתי,האישי,הסיפור

פוגשיםכשהםזיוףמאודמהרמזהיםהם

בקרביים,היוםלגעתמחפשיםאנשיםאותו.
שלי,המדמםהלבאתנותנתאניבהרצאות
במקומותלגעתמצליחיםהםהזוומהחשיפה
נשיםשתיים־שלושישתמידשלהם.המדממים

גורמתאניהקטליזטור,רקאניאבלשבוכות,

שלהן.הפנימילאנילהתחברלהן
הטבעאחרימתמידבחיפוש"אנחנו

שלבסופושלנו.והפראיהנשכח

למדורתגעגועלנוישדבר,

האשמולשיושבלאישהשבט,

שבובעידןאנחנוסיפור.ומספר

השני,עםאחדמדבריםלאכבר
אתשחוללמהוזהמתכתבים,אלא

אותנטיים".אנשיםלשמועהצורך

למבוקש?מרצההופךמה
הסיפוראתולספרלבואלרצותצריך"מרצה

צריךהואאוטומט,עללבואיכוללאזהשלו.
ולאעצמו,אתלתתהעיניים,בגובהלדבר

כמקשהלקהללהתייחםלאמחשיפה.לפחד

שבעצםהנוכחים,שלהעינייםאתלראותאחת,

עצמן.אתמחפשות

הרצאהשלפניוההתרגשות"הביטחון

תמידאניולדלק.למנועאצליהופכים

אהיהלאשאנימפחדתותמידמתרגשת

דרוכהאותימשאירהזהוהחששטובה,מספיק

עבודהיוםאחרילהרצאותיוצאתאניהזמן.כל

לאוזהבבית,המשפחהעםלהיותבמקוםארוך,

אתלהםולהזיזאנשיםמוללעמודאבלפשוט.

להתפעםהצורךעלולדברהלב,שלהענבל
לחשבולהצליחשלנו,כברשהואוממהמהחיים

שנשחקלמההזוהראתלהחזירמחדש,מסלול

היהשליחות.זאתחדש,ולבנותלזרוקבמקום

בכיראישוהבעל,שלי,בהרצאהשישבזוג

ההרצאה.כלבמשךבכהקשוח,גברבמשטרה,

בנשמה".לגעתליחשוב

של1הייעודאתגיליתי
לזירתהשנהנכנסהקורןגאיההעיתונאיתגם

מלכה׳.׳אניהכותרתתחתהמובנות,ההרצאות

שנתנההראשונהההרצאהאתהיטבזוכרתהיא

עצמההיא.40גילמשברעלשנה15לפני

עצמה,שלהה־04משנותרחוקהאזהייתה
פחדהשאחריוכדבריה,׳אסון׳הייתהוהתוצאה

וחצישנה"לפניקהל.בפניולהרצותלשוב

והפעםהאישה,יוםלכבודלהרצותממניביקשו

באמצעהתעוררתיאחרי,יומייםהסכמתי.

מוכנה,הרצאהליהייתהלאמבועתת.הלילה
לעבוד,התחלתיאזלעשות.מהידעתילא
טובההרצאהמהלמדתיבטד,הרצאותראיתי

ולצופיתזאבילאריקהתקשרתילהכיל,צריכה

בעיותלישישבגללטיפים.וביקשתיגרנט

הרצאות,לשמועסבלנותאיןבעצמיוליריכוז
בה.ישתעממושלאהרצאהליצוררציתי

שלי,החייםעללדברצריכהשאני"הבנתי
להנתתילהרצאה.מה־י04זכליםוהכנסתי

אלאמוכנה,והייתימלכה׳,׳אניהשםאת

עבדתינורא!היהזהההרצאה.אתביטלושאז

החלטתיהביטול,למרותאבלחודשיים!עליה

הרבה,מרצהאניהיוםעליה.לוותרלא

אביה׳של׳הקיץזההרצאהכלועדיין,

יגיעושלאמפחדתאנימבחינתי.

נטייהישלקהלכרטיסים.יקנוולא

האחרון,ברגעכרטיסיםלקנות
הפחד".אותוחוזרותמיד

עלהאחרונהבשנהלמדתמה
ההרצאות?תחום

אתלקרואידעתילא"בהתחלה

כ7־2ו1".בונוכמו"הרגשתי

צורףליאור

יאירמרומי

עמיחי־המבורגר

סמיחר־הנ7בורגר:יאירמרום׳

י/׳\ההרצאות"בשוק

7׳תרבותזי7ותסוג

היוםשני,מצדהגבוהה׳.

אתזמינות,ההרצאותכ7

שםורואה7יוסיובנכנסת

מוסדכ7המומחים.כ7את

מהדורוא7יסיססיאקדמי

שהסו7ם7הביןצריךהישן

7יצורוצריךהשתנה,

החדש"7סו7םאדפסציה

העו7םיתרונותכ7"7צד

תחושהישהדיגיס7י,

כמואמיתית,7אסינתסית,

ש7סתיםבאינסרנס,קניות

מהמכו7תח7ותיותר

מבס7ות7אאב7השכונתית,

נוכח7היותהצורךאת

הסיבהגםזואגב,ו7הרגיש.

המוןהיוםרואיםשאנחנו
7הופיס"שחוזריםאמנים

היוםמעניין.לאשזהופחדתיהנוכחים,תגובות

כאלהויששמרוכזים,כאלהשישיודעתאני

בפעמיםאחרי.רקאצלםמחלחליםשהדברים

רציתיהרוסה,הביתהחוזרתהייתיהראשונות

חשבתיממנה,לצאתולאלמיטהלהיכנס

אלייניגשוושלאההרצאהאתאהבולאשאולי

אחריה.מספיק

ניגשותובאמתלי,חשובותמאוד"התגובות

שהןבהן,זזשמשהולישמספרותנשיםאליי
השראהלהןנותנתשאניהתנהגותן,אתשינו

מישהיהייתהאחרת.גםדבריםלעשותשאפשר

זההשתנו.שחייהליכשאמרהאותישריגשה

פעימה.להחסירלליביגורםזהמאליו,מובןלא
הופךזהאנרגיות.לינותנותההרצאותהיום
גיליתימבחינתי.לשווהשליהעשייהכלאת

מרגשתמפחידה,הרגשהזאתשלי.הייעודשזה

ממלאת.ומאוד

|צי7ומים:
אי7

יצהר,
תמר

מצפי,
יוזצו
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