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הגדרה

הצורך

הלומד

http://lo.cet.ac.il/player/?document=d2f48c61-696a-439b-806d-281cf3d763c9&language=he&sitekey=citizenship#pageId=page_1&documentId=d2f48c61-696a-439b-806d-281cf3d763c9


oלהביע דעה או עמדה מנומקת המסתמכת על ראיות מבוססות

oאו הסברים/להצדיק טענות באמצעות ראיות ו

o (כולל טיעונים סותרים)להעריך באופן ביקורתי טיעונים

oלפתח תרבות דיון המבוססת על התייחסות לטיעוני האחר



:טיעון מורכב מ, טולמיןעל פי המודל של 

(  מחשבה או אמירה על המציאות, דעה-למשל )טענה

הסקת מסקנות מן הכלל אל הפרט או מן , מידע תומך-למשל )נימוקהמלווה ב

(. הפרט אל הכלל

(Toulmin, 1958)

http://johnnywalters.weebly.com/uploads/1/3/3/5/13358288/toulmin-the-uses-of-argument_1.pdf


טענה נימוק
אחד או יותר

טיעון



(גלסנרר אמנון "ד)

https://drive.google.com/file/d/15aQbZHQAolWE2dAc4BhwYk76dJB4Ofsl/view?usp=sharing


טיעון פשוט 
וטיעון רחב

טיעון מורכב 
טיעונים
מדעיים

טיעונים
פרשניים

טיעוני
דילמה

אמירה המורכבת 
מטענה ונימוק  
.אחד התומך בה

טיעון הכולל  
טענה אחת 

ומספר נימוקים  
התומכים בה

טיעון המורכב  
משני טיעונים או  
יותר המנוגדים זה  

לזה 

המבוססים על 
תוצאות ניסויים  
שמטרתם לאשר  

או להפריך 
טיעונים  . תיאוריה

אלה חייבים 
להתבסס על 
תוצאות אמת

טיעונים המבוססים  
מבקשים , על טקסט

לרדת לעומקו להבין 
אותו ולפרש את  
.  המשמעות שלו

בטיעונים כאלה יש  
מקום לפרשנות 
. האישית של הטוען

יכולים להתבסס  
על ראיות מדעיות  

או על טקסטים  /ו
אך המרכיב של 
תפיסת העולם  
האישית תופס  

בהם מקום  
. מרכזי



oניבוי תוצאות ניסויים או פתרונות תיאורטיים ונימוקם

oיצירת מצבים בהם תלמידים מציגים עמדות שונות ומנסים לשכנע זה את זה

oדיון עם התלמידים על קריטריונים לקבלת החלטות

oשיכלול תשובות התלמידים על ידי חבריהם

oדיון על שיקולים לבחירת נתונים והזנחה של נתונים לא רלוונטיים

oעידוד התלמידים לאמת את הבנתם באמצעות הסבר לחבריהם.

(2008שכמן וחורש )

https://drive.google.com/file/d/1UwO567SUc3oDeDxCXSSZaBzeJpbRckn0/view?usp=sharing


o  ניסוח טענה חדשה או מקורית

o  העלאת מגוון רחב של נימוקים שיכולים לתמוך

בטענה  

oנגד-איתור דרכים יצירתיות להתמודד עם טענות

o  הערכת תוקף הטיעון

oהערכת איכות וביסוס הנימוקים

oהערכת איכות הקשר בין הנימוקים לטענה

oנקיטת עמדה אישית מנומקת



oלנסח טענה;

oבראיות ובהסברים, לנסח נימוקים לטענה תוך שימוש בממצאים;

o לטענות הצד השני" טענות נגד"לפתח;

oלהפריך טענות נגד;

oבהירות וקשר בין נימוק לטענה, אמיתות, לבחון ולהעריך טיעונים על פי קריטריונים של מהימנות;

oלנסות ליישב סתירות, להציע הסברים חלופיים, להעלות ספקות;

oלדעת לצפות טענות נגד שיופנו כלפי העמדה שלי ולהתווכח עמן.



,לטעון, לנמק, להסביר, לזהות

להביא, לאשש, לבסס, לעמת

,להכליל, להוכיח, דוגמאות

,לבקר, להעריך, לנסח, להבחין

,להיכנס לנעליו של האחר

להפריך, להניח, לדון, להצדיק



oקיים קשר לוגי בין הטענה לנימוק

oהנימוק הוא רלוונטי

o חותכים"מסתמך על ראיות או הסברים"

oאיכות הראיות גבוהה-מהימן

oהטענה ניתנת לאישוש או הפרכה



oדוגמא לטיעון מבוסס

אני חושבת ככה משום שטביעות האצבעות שלה היו על אחד השטרות הגנובים של . אני חושבת שאביבה גנבה את הכסף" 

."כך שהיא בוודאי הגנבת, לא הייתה שום אפשרות שאביבה נגעה בשטר אלא אם כן היא גנבה אותו. 200₪

o  לא דוגמה לטיעון

.  אני חושבת שאביבה גנבה את הכסף כי היא בוודאי גנבה אותו



ויש רבים המתקשים  ידעתלמידים ומבוגרים רבים לוקים ביכולת מתן נימוקים מבוססים ומשכנעים הנשענים על

כאשר הם נדרשים להסיק מסקנות ממידע כל שהוא שהם מעבדים ניתן . משכנע ומדויק לתפיסת עולם או אמונההסברלנסח

:למצוא ליקויים כמו 

oשפה דלה

oאי התבססות על מידע רלוונטי

oלא שלמה ולא תקפה, הסקת מסקנות חפוזה

o (אמירה לצורך הדגשה/ חזרה על מילים )טאוטולוגיה



o האם הנימוקים שהעליתי תומכים בטענה?

o האם הנימוק מבוסס על ראיה או על הסבר משכנע?

o (סיבתיות וכד , אנלוגיה, דוגמה, הכללה? )מה סוג הקשר של הנימוק לטענה'

oמתי כדאי לי להשתמש באסטרטגיה זו?

o (אסטרטגיה -מטה ? )כיצד אסביר לחבר שלא נכח בכיתה מהו טיעון

o איזה טענות נגד אפשר להציע לטענה שהעלאת?

o(אסטרטגיה -מטה)? מה הופך טיעון למשכנע

o(אסטרטגיה -מטה)הביאו דוגמאות ? מהם דרכי ההצדקה בהם כדאי לטוען להשתמש



oהתייחסו לטענה זו והביאו  . יש הטוענים כי התבגרות פירושה לקיחת אחריות אקטיבית על מערכות יחסים ועל משמעות

(.זהותמתאים ליחידת ספרות מרקמי )שיתמכו בטענתכם ראיות 

oהצדיקו את הטענה על חשיבות השמירה על שטחים פתוחים בישראל.

oכתבו טיעון בעד ונגד. לנוכח האלימות הגוברת בבית הספר מוצע להציב בהם מצלמות אבטחה.

o בתולדות עם ישראל בגולה" תור הזהב"הביאו נימוקים לטענה שחיי היהודים בספרד המוסלמית היו.

oתארו את המתרחש והסבירו ההתרחשות בהסתמך . בעת פתיחת בקבוק אצטון בחדר סגור מתרחש דבר מה בחדר

".ותיאוריית הרצף" "תיאוריית החלקיקים: "על שתי התיאוריות הקימות בנושא החומר

oהתייחסו לטענה  . לא מופעל עליו יותר כוח, קיימת טענה לפיה לאחר ששחררת את הכדור מידך וזרקת אותו למעלה

.זו והביאו ראיות שיתמכו בטענתכם





אסטרטגיית הטיעון, "חשיבה חקר ומטה קוגניציה בלמידה והוראה"קורס , ענת זוהר' מתוך מצגת של פרופ

טיעון זה כמו שולחן כשהפלטה  
היא הטענה והרגליים אלו  

הנימוקים



http://edu.gov.il/mazhap/Development/education-thinking/Pages/tion.aspx


היאאםלהתווכחניתן,נכונההיאאםלהתווכחניתן. הצדקתהעללהתווכחשניתןאמירה-

. תקפהאואמיתית

תיאוריה או פתרון לבעיה  , ציווי, מסקנה, הנחה, השערה, החלטה, דעה, עמדה, טענה יכולה להיות קביעה

(2004גלסנר)
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.ולבססהבטענהלתמוךכדיהמובאתאמירה-

המשפטבעולם)"?אמיתיתשהטענהיודעאניאיך":השאלהעלעונה-

אתביצעאלמוני:זהבמקרההטענה?העבירהאתביצעשהנאשםיודעאניאיך–לדוגמהשואליםאנו

(העברה

".?הסיבות לטענהאוההצדקות, הגורמיםמהם":השאלהעלעונה-
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הטיעון אמור לשכנע בצדקתה של טענה  . ראיות ונימוקים התומכים בה, הטיעון כולל טענה או טענות

. או לסתור אותהמסויימת
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