
שילוב דיבייט 
במסגרת הקורס כתיבה 

מדעית
(קורס שמשקלו 2 נקודות זכות ונלמד בסמסטר הראשון של השנה 
הראשונה במחלקה למדעי ההתנהגות = נוחת על ראשי התלמידים 

בכבדות)



השותפים לרעיון ולביצוע דיבייט בשיעור

שרון נסיס, ועדי שהם מאירי, שארגנו בשנה שעברה השתלמות עם •
יוני כהן אידוב בנושא דיבייטינג.

פרופ' אייל גמליאל, שותפי להוראת הקורס.•
ד"ר יוסי לוי-בלז, שנאבק על הקטנת קבוצות בקורס כתיבה מדעית.•
המורה שלי בכיתה ד', שארגנה דיבייט "בעד ונגד שימוש ברצועה •

כשיוצאים עם הכלב."
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קורס כתיבה מדעית: קשיים

הצורך ללמד מהבסיס סוגיות שתלמידים לא התמודדו עימן קודם לכן, כמו •
למשל זיהוי מקורות מדעיים-שפיטים, אינטגרציה בין מקורות ונושאים 

שונים, כתיבת הפניות וביבליוגרפיה לפי כללים אקדמיים.

מגבלה נוספות היתה היעדר מיומנות בחשיבה וכתיבה פולמית  (תלמידים •
חוזרים ושואלים "מותר להביע דעה אישית" משום שאינם מבחינים בין 

דעה שהיא פועל יוצא של איסוף נתונים וידע לבין דעה לא מבוססת).

העדרה של מיומנות זו הצמיחה את הצורך לשלב דיבייט בשיעור.•
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השיעור שכלל דיבייט הוגדר כ"פולמיקה", 
והחלק הראשון הוקדש למשמעות המושג

הגדרה של פולמוס (שפירושו בעברית משנאית מלחמה) ופולמיקה•
סרטון של יוני כהן אידוב •

https://www.youtube.com/watch?v=H134Z70YsRs
כהן אידוב מציע שלוש תשובות לכל טיעון: 

1. לא רלוונטי למחלוקת, 2. הטענות שלך סותרות זו את זו, 3. את 
צודקת, אתה צודק, אך ישנם טיעונים חשובים יותר.
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בחרנו נושאים שנויים במחלוקת

 הפלות •

עונש מוות•

ניסויים בבעלי חיים •

סחר בבני אדם •

ניתוחים פלסטיים •

המתת חסד•
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הפורמט

חלוקה לקבוצות של כארבעה סטודנטים, שניים בעד ושניים נגד. כל •
זוג מכין את הטיעונים בנפרד, כולל טיעוני נגד. חופש לצאת מן 

הכיתה בזמן שמתכוננים. 

הצגה מול הכיתה. די באחד מתוך השניים כדי להציג הטיעונים אך •
עיתים הסטודנטים ירגישו בטוחים יותר אם יעמדו שניים יחדיו.

כשש קבוצות בכל כיתה, וכל אחת זוכה להציג כעשר דקות.•
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הדגמה מן החלק שעסק ב"בעד ונגד עונש מוות"
תודה לשי מתן, התלמידה שמדברת
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?מה תרם תרגיל הדיבייט

עבודה בפורמט חדש ואחר.•

איסוף מהיר של מידע בסיסי מן האינטרנט. (התלמידים מאד מיומנים).•

חשיבה עצמאית (ובניה של בטחון עצמי).•

עבודה בקבוצה.•

יכולת לנסח טיעונים וטיעוני נגד.•

ממליצה לשלב דיבייטינג בקורסים נוספים (ומנחשת שזה כבר קיים).
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הרהורים

למה דיבייט איננו חלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר בארץ?•

האם ויכוח הוא דבר שלילי מיסודו בחברה הישראלית? ואם כן – למה?•

האם ויכוח/עימות/דיון  פירושן דיבייט? האם חסרה לנו בעברית מילה •
לדיבייט?
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