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הקדמה

מה זה דיבייט? תרגולי ויכוחים קצרים והצגת החוג.

יסודות נאום טוב
אתוס פאתוס ולוגוס. הסבר ותרגיל או משחק קצר לכל אחד מהיסודות, בהינתן זמן גם צפייה 

משותפת בנאום וזיהוי היסודות.

עמידה מול קהל
נאום, הוראה או הסבר מול קהל באופן שמושך תשומת לב, תרגול קצר לחלק מהעקרונות 

החשובים יותר.

מהו טיעון?
תרגול ויכוחים עם ניתוח של הסיבות שהובאו, איך להציג סיבה באופן מתומצת ובהיר.

העלאת טיעונים
שחקנים, ניתוח אינטרסים וטיעונים אפשריים, איך לחשוב על טיעונים וטענות לנושא ולהביא 

מגוון של רעיונות.

מבנה נאום
מבנה השלוש, חזרתיות נחוצה והאופן בו בונים נאום. תרגיל בשכנוע כאשר יש לפצל לשלוש 

סיבות ולהציגן לפי סדר.

פיתוח טיעונים | חלק א'
איך להסביר שמה שאתה טוען שקורה באמת קורה.

פיתוח טיעונים | חלק ב'
ערך נורמטיבי, איך להסביר את החשיבות של הטיעון.

פתיחת נאום
איך להציג הגדרה באופן לא מילוני, איך לתפוס תשומת לב בתחילת הנאום.

ראש הממשלה
תפקיד הדובר הראשון, איך להיות הדובר עם זמן ההכנה הקטן ביותר, איך להציג מנגנון 

שעובד בלי להיות סנאי.

שימוש נכון בזמן ההכנה
איך לחלק נכון את הזמן על מנת להפיק את המירב.

תפקידים שונים בדיבייט
חלוקת קבוצות, פורמטי דיבייט נפוצים, תפקיד הדובר הראשון.

מה במפגש?מפגש
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דיבייט ותורת השכנוע | חצי שנתי



ריבטל
מענה לטיעוני הקבוצה השניה, איך להקשיב ולענות מהר מספיק.

שאלות
מהו POI, איך להציג שאלות רלוונטיות ומתי לקחת שאלות בזמן נאום.

שיפוט דיבייט
מה חשוב בשקילה בין קבוצות, על מה נותנים דגש.

קלאשים בדיבייט
איך למצוא את ליבת הדיבייט.

חיזוי צד היריב
איך להבין מה הצד השני עומד לומר גם לפני שהדיבייט מתחיל, ואיך לענות.

סיכומים בדיבייט
איך לסכם בלי לחזור בדיוק על דברי הדוברים הקודמים ובלי להציג חומר חדש מדי )העמקת 

קלאש, שקילה בין קלאשים(.

העמקת שכנוע
איך לשרשר טענות בבניית טיעון.

סוגי דיבייט )מדיניות, פרספקטיבה וכן הלאה(
בין מה למה משווים, מה נדרש בכל סוג דיבייט. דוגמה מתוך דיסני אופן.

בחירה חופשית
מתי ואיך להשתמש בטיעוני בחירה חופשית, מה הרכיבים שיש להוכיח.

תרגול דיבייט בחירה חופשית

טיעוני אושר בדיבייט
איך מסבירים מה יגרום ליותר אושר ליותר אנשים.

טיעונים נפוצים בדיבייט 
מהי תועלתניות, דיון בעיית הקרונית.

התאמה לחיים
מה ניתן להרוויח מעקרונות הדיבייט, בניית הרצאה קטנה ואלתור מול קהל.

שיעור אחרון
דיבייט מסכם.

מה במפגש? מפגש
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