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 יפו-אביב-המכללה האקדמית תל –קורס דיבייט ורטוריקה 

 

 אודות הקורס: .א

בעולם המודרני, אין סט מיומנויות חשוב יותר מהיכולת להפריד בזמן אמת בין מידע חשוב לטפל, למצוא 

התנגדויות. כל הישג בעקבות ההבנה את המסר הנכון, להעבירו בצורה אפקטיבית ולהתמודד ביעילות עם 

אישי וכל התקדמות חברתית תלויים באופן בו אנחנו מעבירים את המסרים שלנו לסביבה, והאם אנו מצליחים 

 בשכנוע בעמדותינו. הקורס יעניק כלים מעשיים להבנה, ניתוח והעברת מסרים יעילה.

 

 מטרות הקורס: .ב

בתחום הדיבייט והרטוריקה, ביניהם: ניתוח אנליטי, חשיבה ביקורתית, כושר  כלים פרקטייםו נרחב להעניק ידע

יסודות בתוך כך, ילמדו ויתרגלו הסטודנטים את  ביטוי, שימוש בשפה, העברת מסרים, פרזנטציה ועוד.

עקרונות עמידה אפקטיבית מול קהל, מיקוד מסרים, התאמת מסרים לקהלי יעד, בניית טיעונים הדיבייט, 

  דות עם התנגדויות ועוד.והתמוד

 

 תרומת המימד המעשי: .ג

במיומנויות הרטוריקה וההופעה מול דרכה וחניכת תלמידים התוכן המקצועי הנלמד בקורס יהווה בסיס לה

 " הן חיוניות להעצמת התלמידים. 21-מיומנויות אלו שלא פעם מכונות כ"כישורי המאה ה .קהל

ר קוהרנטי וחד בצורה משכנעת הם תלמידים שלא יחששו להנהיג תלמידים שמגיל צעיר ידעו כיצד להעביר מס

 ולהוביל שינויים בסביבתם. 

 הסטודנטים יחנכו תלמידים בשלושת מיומנויות הבסיס: עמידה מול קהל, בניית נאום ופיתוח טיעונים.  

 

 דרישות הקורס: .ד

 השתתפות בכל שיעורי הקורס -

 עשייה בשיעורים משולבי השתתפות פעילה -

 קריאה שוטפת של החומר הלימודי -

 

 האמצעים הנדרשים: .ה

 

 אקדמיות.שעתיים הקורס דורש מפגשים שבועיים באורך של 

 מעבר לכך כל תיאום ההדרכות יהיה באחריות מרצה הקורס.

 

 (התנסות מעשית)כל שיעור כולל חלק עיוני ו: נושאי הקורס .ו

 ופיתוח טיעונים מבוא לדיבייט - 1שיעור 

 דיבייט ראווה והיכרות עם עקרונות הדיבייט הבריטי הפרלמנטרי

 טיעון קוהרנטיבניית מציאת הטיעונים המרכזיים והרלוונטיים ביותר לכל מחלוקת, מבנה נאום, 

• Freeley, A. J., & Steinberg, D. L. (2000). Argumentation and debate. Critical 

thinking for reasoned decision making. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson 

Learning, Chapter 1 – "Critical Thinking, Debate" pp. 6-9 

• SMSU college now speech Course. (2014). SPCH 110: Essentials of speaking & 

listening teaching guidelines. Southwest Minnesota state university, "Speech 

Competencies" pp. 12-16 
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 עקרונות העמידה מול קהל – 2שיעור 

 , פחד קהלש נכון בשפת גוף, קשר עין, הופעה, שימוויסודות הנאום עשה ואל תעשה בעמידה מול קהל

• Lucas, E. S., (2008). The Art of Public Speaking. University of Wisconsin – Madison, 

Chapter 1, "Speaking in Public", pp 2-24 

• Lucas, E. S., (2008). The Art of Public Speaking. University of Wisconsin – Madison, 

Appendix, "Giving your first speech", pp 66-70 

• Lucas, E. S., (2008). The Art of Public Speaking. University of Wisconsin – Madison, 

Appendix, "Using Language", pp 224-241 

• Lucas, E. S., (2008). The Art of Public Speaking. University of Wisconsin – Madison, 

Appendix, "Delivery", pp 244-265 

 מציאת טיעונים ונטלי הוכחה – 3שיעור 

 כיצד למצוא את הדברים הרלוונטיים והחשובים ביותר לומר בכל סיטואציה נתונה

• Weston, A. (2000). A Rulebook for Arguments, Third Edition. Hackett Publishing 

Company Indianapolis/Cambridge, pp. 1-39 

 שרשור לוגי –פיתוח טיעונים מתקדם  – 4שיעור 

 ביסוס טיעונים ע"י התוויית קשרים סיבתיים תוך תיאור הדרגתי של תהליך

• Weston, A. (2000). A Rulebook for Arguments, Third Edition. Hackett Publishing 

Company Indianapolis/Cambridge, pp. 40-87 

 התמודדות עם התנגדויות - "ריבאטל" – 5 שיעור

הבנות וקונפליקטים -לטיעונים נגדיים, מניעת איעקרונות ושיטות למציאת התשובה המדויקת והמוצלחת ביותר 

 מיותרים

• Hinderer, E. D., (2005). Building Arguments. Saginaw valley state university, Chapter 2 – 

"Recognize Arguments", pp. 15-26 

• Hinderer, E. D., (2005). Building Arguments. Saginaw valley state university, Chapter 4 – 

"Use Reliable Argument Forms", pp. 43-56 

 בדיבייט פרלמנטרי ותרגילים לפיתוח עמידה מול קהל הרחבות וסיכומים -7+  6שיעור 

. שיעור זה יוקדש גם להסבר הדיבייט, טעינת טיעונים יצירתיים מפרספקטיבות חדשותעיבוד ועריכת תוכן 

 הפעלה של משחקים לפיתוח ותרגול עמידה מול קהל. –ה אודות הפעילות משולבת עשיי

• Freeley, A. J., & Steinberg, D. L. (2000). Argumentation and debate. Critical 

thinking for reasoned decision making. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson 

Learning, Chapter 8 – "The Stricture of Reasoning" pp. 152-168 

 :הדרכה ותרגול העברת שיעור – 8שיעור 

 הסטודנטים יתנסו בהעברת שיעור ומישוב כהכנה לעבודתם כחונכים.בשיעור זה 

 ואיך ללמד אותו: "סטוריטלינג" – 9שיעור 

. בנוסף הסטודנטים יקחו חלק פעיל אילוסטרציה ככלי להעברת מסרים ,ביסוס טיעונים באמצעות סיפור

 בהנחייה של תרגיל סטוריטלינג קצר.

• Ffion, L., (2015). The Seven Pillars of Storytelling, Sparkol Books, Bristol, UK. 
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 סדנת שיפוט – 10שיעור 

 , כיצד להעביר משוב אפקטיבייבייט, הבנת סלעי המחלוקת, קביעת פרמטרים לשיפוטכיצד מנתחים ד

• Freeley, A. J., & Steinberg, D. L. (2000). Argumentation and debate. Critical 

thinking for reasoned decision making. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson 

Learning, Chapter 17 – "Evaluating the debate" pp. 314-331 

 בניית מערכי שיעור – 11שיעור 

 יעור הזה הסטודנטים יבנו מערך שיעור להפעלת וחניכת התלמידים בהתאם לחומר הנלמד בקורס.בש

 הדרכות בבתי הספר: – 13+  12שיעור 

 הרטוריקה.להדרכות בבתי הספר הלוקחים חלק בלמידה של מיומנויות שיעורים אלה יוקדשו 

 הסטודנטים יקחו חלק באחת משלוש תכניות שהמרכז מפעיל:

במקרה הזה אימון יכלול תרגול  –חניכת נבחרות דיבייט לאליפות הארץ לדיבייט תיכונים בעברית  .1

שלוש שעות -התלמידים בסימולציה של דיבייט ומישוב ע"פ הכללים הנלמדים בקורס.  אורך החניכה כ

 אקדמיות.

החניכה תתבצע במתכונת דומה   -דיבייט באנגלית כחלק מאליפות הארץ לדיבייט חטיבות חניכת נבחרות  .2

 כארבע שעות אקדמיות. –ותכלול תרגיל של פיתוח טיעונים וסימולציה של דיבייט.  אורך החניכה 

במסגרת הפרויקט הסטונדטים  –הדרכה בכיתות כחלק מהפרוייקט העירוני בדיבייט בעירית ת"א יפו  .3

את אחת הכיתות הלומדות דיבייט.  ההדרכה תתרגל את התלמידים באחד מן הנושאים הנלמדים ידריכו 

 בקורס ותארוך כשעתיים אקדמיות.
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