תבנית  1 #מנפץ המיתוסים
באופן טבעי יש לנו דעה כמעט על כל דבר .אבל אם נבדוק לעומק נגלה שהרבה ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ,מבוסס על מידע
חלקי במקרה הטוב ,ובמקרה הפחות טוב – על שמועות ,מידע לא מבוסס ואפילו אגדות אורבניות שאנחנו מתייחסים אליהן כאמת לכל דבר.
מאמר בסגנון מנפץ המיתוסים  -שמציג את המיתוסים הנפוצים בתחום שלך ,מפריך אותם ומציג במקומם את העובדות האמיתיות  -הוא
הזדמנות מצוינת לקחת את כל הקופה :ליהנות מאהדת הקוראים על הצגת מידע אמין שעושה להם סדר ומפזר את הערפל ,להיתפס
כגורם עצמאי שלא חושש להגיד את האמת ולבסס את הסמכות והמומחיות שלך בתחום.

אז איך עושים את זה נכון
כותרת

התועלת של המאמר צריכה להיות ברורה לקורא כבר מהכותרת,
אבל השילוב עם הסגנון של ניפוץ המיתוסים יוצר עניין שמעט קוראים
יוכלו לעמוד בפניו.
למשל 10" :מיתוסים נפוצים על משכנתא ,והאמת שתחסוך לך
הרבה כסף"' 7" ,עובדות' שסיפרו לנו על החשיבות של מוצרי חלב –
והאמת הטבעית"...

פתיחה :בניית הסקרנות סביב נושא
המיתוסים הנפוצים

הצגה כללית של הנושא ,והסבר על כך שהמורכבות שלו יוצרת
לעיתים קרובות בלבול ,חוסר ידע ואי הבנה לגבי העובדות הנכונות
או העדכניות .הסבר שהמאמר בא לעשות סדר דרך הצגה של
המיתוסים הנפוצים בתחום  -והאמת .דרך טובה ליצור עניין כבר
מההתחלה היא באמצעות סיפור קצר על מקרה עם תוצאות כואבות
שנגרמו בגלל האמונה במיתוס מסוים או התבססות על מידע שגוי.

גוף המאמר :הצגת המיתוסים והפרכתם

החלק הזה הוא הלב של המאמר .כאן מציגים אחד-אחד כל מיתוס
נפוץ בתחום ,מפריכים אותו ומציגים את העובדות הנכונות.
• הצגת המיתוס נציג את המיתוס ונציין שזה ,אכן ...מיתוס.
אפשר להרחיב מה המקור שלו ,מה הסיבה שהוא כל כך השתרש
בציבור ולמה הוא עדיין קיים .כשאנחנו מציגים את המיתוס בצורה
הזאת אנחנו מתחילים לעורר ספק אצל הקוראים ,ולגרום להם
לחשוב שאולי באמת יש משהו במה שאנחנו אומרים.
• הפרכת המיתוס עכשיו מגיע החלק המעניין שבו אנחנו
מנפצים את המיתוס וחושפים את האמת .נסביר למה מה שמקובל
לחשוב זו מחשבה שגויה .נתאר את העובדות הנכונות ונציג הוכחות
לדברים שלנו.

תבנית למאמר מנפץ המיתוסים

כותרת
פתיחה :בניית הסקרנות סביב
נושא המיתוסים הנפוצים

גוף המאמר:
הצגת המיתוסים והפרכתם

הצגת המיתוס

הפרכת המיתוס

סיכום

סיכום

בשלב הזה סביר מאוד שהקוראים שלך יהיו מבולבלים ,כי הם נחשפו
הרגע למידע שמשנה לגמרי את הדרך שבה הם התרגלו לראות את
התחום שלך.
כאן נסכם את עיקרי הדברים וניתן כמה עצות מועילות וטיפים
מעשיים להמשך ,כדי לגרום להם לסיים את המאמר בהרגשה טובה,
ועם יותר סימני קריאה מאשר סימני שאלה.

קריאה לפעולה

חשבת שנגמרו לך כל הרעיונות לכתוב מאמרים מעניינים?
אה ,זה סתם מיתוס...
רוצה לגלות איך? לחיצה כאן לכל הפרטים

קריאה לפעולה

