
 רקע וכללים: דיבייט

 .  דיבייט הוא ספורט אינטלקטואלי המאתגר דוברים יריבים להתעמת על נושאים שבמחלוקת

עמדים יריבים מתעמתים זה ברוב הדמוקרטיות הדיבייט הוא חלק ממערכת הבחירות שבו מו

דיבייטים כחלק ממערכת הבחירות האחרונה  02ב התקיימו כמעט "בארה, לדוגמה. מול זה

גם בעולם האקדמי (.  ועוד מאות דיבייטים למשרות אחרות בקונגרס ובמדינות)לנשיאות 

וגמה לד.  וקת בכנסיםמדענים יריבים משמשים לעיתים ככלי לחדד נקודות מחלעימותים בין 

 .התקיימו לעיתים בפורמט של דיבייטעל המפץ הגדול או על תורת האובולוציה  יםהויכוח

ואולם , ולמעשה לכל עימות פוליטי קובעים כללים משלו, ישנם סוגים רבים של דיבייט

והם שואפים לייצוג הוגן ושווה לכל , עים מראשהמשותף לכולם הוא שכללי הויכוח נקב

כמו כן הדיבייטים לרוב קובעים מראש את סדר הדוברים ואת משך הזמן שמוקצב  .משתתף

 .לכל אחד מהם

הדיבייט כפי שנתרגל אותו במסגרת הקורס מתבסס על פורמט הדיבייט הפרלמנטרי שהוא 

 .ממנו לצורך הפשטותאולם שונה , הפורמט המקובלי באוניברסיטאות בישראל

 המציע בצד הן: א"כ משתתפים שני בנות יריבות קבוצות שתי כולל התחרותי הדיבייט מבנה

 בשתי הקבוצות הדוברים מארבעת אחד כל(. האופוזיציוני) המתנגד בצד והן( הממשלה)

 הממשלה מן לחלופין הוא הדוברים סדר כאשר, דקות 4 באורך, נאום נושא הקבוצות

 :כדלקמן והאופוזיציה

 ממשלה של ראשון דובר  

 האופוזיציה של ראשון דובר  

 ממשלה של שני דובר  

 אופוזיציה של שני דובר  

 להם להרשות שלא ונהוג, ראשון ינאם מביניהם מי להחליט הדוברים חייבים קבוצה בכל 

 .החל שהדיבייט מרגע זה סדר לשנות

 לנואם היריבות בקבוצות המשתתפים אולם, בנאומים הקהל של השתתפות כל אסורה

 שהן( Points of information" )ביניים קריאות" גם הנקראות, ביניים קריאות להציע רשאים

 את להציע יריביו בקשת לדחותאת או לקבל רשאי הדובר.לדובר המופנות הערות או שאלות

 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם הנקודה

 השופטים גם עיםשומ הדיבייט את. אלא לקהל הריק לחלל מיועדים אינם שהנאומים כמובן

 השופטים על הדיבייט בסיום.הקבוצות דירוג בדבר החלטה לקבל בסיומו צריכים אשר

, לתחרות מתחרות המשתנה ניקוד סולם סמך על המתמודדים את ולציינן, ביניהם להתייעץ

 .(Manner) סגנון, (Matter) לתוכן ניקוד מסעיפי לרוב יורכב אך

 הדיבייט וההכנה נושא 

" …זה בית" בתבנית ומוצג, (Motion ובאנגלית" )לסדר ההצעה" בארץ מכונה, הדיבייט נושא

. 'בית זה יאסור על ניסויים בחיות'או ' בית זה יצנזר פורנוגרפיה'לדוגמה , הנושא ולאחריו

 51 לתת בתחרויות נהוג כאשר, הדיבייט תחילת לפני לסדר-ההצעה את מקבלים הדוברים

  .הקבוצות לכל התכוננות דקות


