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 Debate-مناظرات

 ومسابقات عمل ورشات \ותחרויות סדנאות

  

 4691מספר תכנית : 

התכנית ומטרת תקציר  
 

 שנוי נושא ונגד בעד הנאום בכושר מתחרות יריבות קבוצות שבמסגרתה פעילות הוא דיבייט
 מכובדת בצורה להתווכח איך ומלמד, עצמי ובטחון נאום כושר מפתח הדיבייט. במחלוקת

. לנצח ועדיין  
 

 להתנגד או לתמוך קהל לשכנע יריבות קבוצות המאתגר אינטלקטואלי ספורט הוא דיבייט
, נאום שכוללים דיבייט כישורי מטפחת התכנית(. העיתונות חופש הגבלת למשל) מסוימת להצעה
. קהל מול ועמידה טיעון בניית, שכנוע  

 
 את ופותחת וארציות מקומיות תחרויות,  הדיבייט מיומנויות לתרגול סדנאות כוללת התכנית

.באנגלית בערבית בינלאומיות בתחרויות להשתתף לתלמידים ההזדמנות  
 

 אפשר לקיים את התכנית בשפה האנגלית או הערבית. 
 

 :מרכיבי התוכנית ומודל הפעלה

 נושאי הדיון בדיבייט דנים בסוגיות חברתיות.  .1
 .חניכות וחניכים20-25-כל קבוצה תמנה כ .2
 .כל קבוצה תשתתף במפגשי גיבוש בתחילת הפעילות השנתית .3
  מקומיות ואזוריות.  תחרויותהתכנית כוללת  .4
 : התנדבות המשתתפים באימון קבוצות דיבייט בקהילתם.פרויקט קהילתי .5
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 קהל יעד:
 ב"יעד  וקהל היעד תלמידים כיתות  .1
 גיוס התלמידים יעשה ע"י יחידת הנוער  .2
 

 מקום הפעלת התוכנית:
 המקום יקבע ע"י יחידת הנוער .1

 
 :עלות התוכנית

 שעות  80התוכנית מהווה  .1
 ₪  300עלות שעת הפעלה  .2
 תלמידים 20-25כולל מע"מ לקבוצת המונה ₪  24000עלות התוכנית   .3

 
 

 :כוח אדם           

 קיו סקול מתחייבת לספק כוח אדם בעל הכשרה ייעודית לתוכנית .1

 שכר המדריך יינתן ע"י קיו סקול דליה פדילה בע"מ   .2

 :תקופת התוכניתמשך            

 ש"ש. 80 קיו סקול מתחייבת לספק תכנית לימוד ייעודית בסך של  .1
 מועד תחילת התוכנית יקבע בעת קבלת הסכמת שני הצדדים למועד התחלת התוכנית. .2
 באחריות קיו סקול הפיקוח על תכנית הלימודים. .3
 קיו סקול דליה פדילה מתחייבת לספק חומרי לימוד רלוונטיים לתוכנית. .4

 
 

 

            :ציוד           

 תלמיד תיק   .1
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 חוברת הדרכה .2
 חולצה .3
 משחק דיבייט .4

 

 

 : מפרט התכנית

 מס שעות  חומר תוכן 'שיעור מס
 היכרותמשחקי  1

 ותיאום צפיות 
 
 

 שעות  2   

 משחקי גיבוש 2
 קבוצה 

 

 שעות 2 

 דיבייט?  זה מה 3
 

משחקי תפקידים 
 וצפייה בסרטונים 

 שעות 2

הרכב נבחרת  4
 הדיבייט

 
 
 

 
 משחק קלפים

 שעות 2

תפקידי חברי  5
 נבחרת הדיבייט 

 שעות 2 

איך מציגים רעיון  6
 בדקה 

 שעות2  תרגילים 

משחק מעגלי  7
  השכנוע  

 שעות 2 משחק קבוצתי

משחק "מי  8
זורקים 

 מהמטוס?" 
 בניית טיעון 

 שעות 2 

אמנות -סימולציה  9-10
 השכנוע 

 שעות 2  נבחרות משחק 

 -תחרות ראשונה 11-13
 טורניר ידידותי

  )במרכז הכשרה( 
 

 שעות 4 

איך בונים  14
 התנגדות 

משחק תפקידם 
 ותרגול

 שעות 2

15   
 

 שעות 2
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משחק מעגלי 
 ההתנגדות 

 
 

ניתוח בדיביטים  16
 מרחבי העולם 

 שעות 2 צפייה בסרטונים 

הכנה להשתתפות  17-18
 בתחרות 

 שעות 2 

  שנייהתחרות  19-21
   ) במרכז הכשרה(

 שעות  4 

שימוש בשאלות  22
 בעת הדיבייט 

 

 שעות 2 משחק ותרגולים 

 ניסוח בעיות   23
 
 
 

 שעות 2 משחק קלפים 

 הצגת בעיה ופתרון  24
 
 

 שעות 2 משחק קלפים

 שעות 2  הכנה לתחרות  25
  תחרות שלישית 26-28

   ) אזורית(
 שעות 4 

משוב ושיפור  29
 ביצוע הנבחרת 

 שעות 2 

איך מנצחים  30
 בדיבייט 

 שעות 2 

סימולציה של  31-32
  דיבייט מנצח 

 שעות 2 משחק תכנון 

 שעות 2   הכנה לתחרות  33-35

 תחרות רביעית  36-38
  )ארצית(

 שעות 4 

 בפני נאומים הצגת יום שיא  39-40
  ומשפחות אורחים

  שעות  2

 

 


