
מיומנויות 
המאה ה-21 

בתקשורת 
בין אישית

איך להפוך את דור 
העתיד מ"טוב" 

ל"מצוין"?
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מי אנחנו ?

יצירת מקום לשיח 
 מקדם ומכבד

בבית הספר, 
בקהילה ובבית.

למידה חוויתית 
ומשמעותית

תכנית מקצועית 
חוויתית ומעשירה, 

שיעורים מגוונים ולא 
שגרתיים.

תפקודי הלומד 
במאה ה-21

על ידי התנסויות 
וקבלת כלים 

פרקטיים לחיים.

חברת דיבייט מתמחה בהתאמת פלטפורמות 

ייחודיות להקניית כלים המטפחים תקשורת 

בינאישית אפקטיבית בתוך הקהילה הבית ספרית 

ומחוצה לה. במהלך השנים פיתחנו כלים מתקדמים 

להעברת מסרים ותקשורת בינאישית בריאה, אשר 

בשילוב עם מערכי למידה חווייתיים יוצרים שפה 

משותפת ושיח בעל השפעה רב תחומית החוצים 

את גבולות בית הספר.

התאמה אישית

ל"אני מאמין" 
ולייחודיות הבית 

ספרית.

:CsQ הערכה ומדידה

פיתוח של דיבייט למדידת יכולות 
התקשורת של כל תלמיד על סמך 

10 פרמטרים קבועים ומדידים
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84% 54%32% 65%

הפחתה של -

ההשפעה שלנו

עלייה ביכולת 
התקשורת הבינאישית 

של כל תלמיד

שיפור תרבות שיח 
כיתתית ובית ספרית

בשיעור האלימות 
בבית הספר

הגברת הזיקה 
לשיח על נושאים 

ערכיים ואקטואליים 
ולמעורבות חברתית 

יכולות הבעה 
ושפה )כושר 

ביטוי וכתיבה(

עמידה מול 
קהל וביטחון 

עצמי אצל 
התלמידים 

תקשורת בין 
התלמידים 

עצמם

חקירת נושא 
הקשבה פעילה 

וחשיבה ביקורתית 
)טיעונים משני 

צידי המטבע(

הישגים 
בהערכה 
חלופית  

תקשורת מורה 
תלמיד

64%

48%

67%
72%

34%38%

87%

71%

84%

93%

65%
74%

לפני דיבייט
סוף שנה



תכניות לתלמידים
למי מיועדת התכנית?

התכנית החינוכית של דיבייט מותאמת לילדים ובני נוער בכיתות   •
א'-י"ד בהתאם לשכבת גילם. 

התאמה לקהלים מגוונים: נחשון, מופ"ת ומצוינות, מדעית, חינוך • 
מיוחד, מב"ר, אומ"ץ, פנימיות וכפרי נוער.

משך התכנית נע בין שנה אחת ל-6 שנים.• 

התכניות נלמדות ב-3 שפות: עברית, ערבית ואנגלית.• 

כיתות
1,16240,670

*היקף הפעילות של דיבייט לשנת 2017הייחודיות שלנו!

כיצד נראה שיעור בכיתה? 
פתיחה בזמן חסד )כלי שפותח ע"י דיבייט(,  סיפור מרתק או הפעלה 

שמטרתם לייצר עניין ולהזניק את הקשב לקראת נושא השיעור.

המחשת צורך, חיבור נושא השיעור לחיי התלמידים מסייע להם להבין 
למה הם לומדים את המיומנויות ומה התועלת החינוכית והאישית עבורם.

אותן  את  רוכשים  הנבחר, התלמידים  למערך  בהתאם  כלי,  לימוד 
ודיפלומטיה,  דיבייט( בתכניות מנהיגות  )ע"י  המיומנויות הנלמדות 
במוסדות אקדמיים וכן בתכניות למנהלים בחברות מובילות בסקטור 

העסקי בארץ ובחו"ל.

תרגול כלי, המערכים בנויים באופן שנותן לכל תלמיד הזדמנות להתנסות 
בכלים באופן אינדיבידואלי וקבוצתי.

מזניקי קשב, השיטה הייחודית של דיבייט מתמקדת בלמידה חווייתית 
שימוש  תוך  מפגש  בכל  ופרקטיקה שמיושמים  תרגולים  המשלבת 

בסרטונים, הפעלות, סימולציות ודוגמאות שמוסיפים עניין לקהל.

אילו אירועי שיא נערכים?
סדנת הורים תלמידים, סדנה אינטראקטיבית משותפת להורים 
ולתלמידים במהלכה ההורים נחשפים לכלים ולתכנים שילדיהם 
עברו מתחילת התכנית, צופים בנאומי ראווה ומקבלים טעימה 

חווייתית מהמתרחש בשיעורי הדיבייט בכיתה. 

אירוע דיבייט בית ספרי, תלמידים נבחרים מכל כיתה יציגו 
את התוצרים שלמדו השנה בהתאם לכלים שלמדו: משחק 
TED, הצגת פרזנטציות,  הדיבייט, אירוע סטוריטלינג בסגננון 

הצגת מיזמים ועוד.

תרגיל אמצע, במהלכו מיישמים התלמידים את כל הכלים 
את  רואה  ך  המדרי התרגיל  באמצעות  כה,  עד  שנלמדו 

ההתקדמות האישית של כל תלמיד.

תלמידים
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אמנות השכנוע
היכרות עם סוגיות חברתיות וקבלת כלים 

להשפעה והובלת שינוי חברתי. מעגלי 
שייכות וההשפעה בכיתה, בבית הספר 

ובקהילה , כלים לקידום שיח מעמיק 
וביקורתי על סוגיות ערכיות בחברה, 

שיטות לעבודת צוות אפקטיבית, התנסות 
מעשית בהתנדבות בקהילה, בנית מיזם 
חברתי לצורך העלאת מודעות לסוגיות 

חברתיות חשובות. 

אירוע שיא < יריד מסכם במסגרתו יציגו 
התלמידים את המיזמים החברתיים שבנו. 

אירוע שיא < קמפיין ההסברה נגד אלימות 
במדיה.

אירוע שיא < דיבייט ראווה / סדנת הורים.

מעורבות חברתית

.TED אירוע שיא < אירוע שכבתי נוסח

Pitch day בית ספרי: הצגת  אירוע שיא < 
רעיונות נבחרים ב-5 דקות לקהילה, משקיעים 

והורים.

אירוע שיא < Demo day בית ספרי: 
התלמידים יציגו אב טיפוס למיזמים שבנו 

ויספרו על תהליך עבודתם. 

 לחשוב אחרת
)שנה ראשונה(

חדשנות מתחילה בחשיבה אחרת. רכישת 
כלים לחשיבה יצירתית שיסייעו במציאת 

פתרונות ישימים ובעלי ערך לאתגרים 
קיימים. מהי חדשנות? כיצד יוצאים 

 Startup -מקיבעונות מחשבתיים? ישראל כ
nation )מה בין יזמות להסברה ישראלית(, 

מודלים למציאת פתרונות, מרעיון למוצר – 
כיצד מוציאים רעיון לפועל.  

 מרעיון למוצר
)שנה שנייה(

בנית מיזם בית ספרי )מוצר או שירות( 
החל משלב זיהוי הצורך/האתגר ופיתוח 

פתרון, דרך בניית תכנית יישום ועד להשקת 
המוצר, כתיבת תכנית עסקית למשקיעים 

פוטנציאליים, מדדי הצלחה, פיץ' היזם, מפגש 
עם סטארטאפיסטים מהשטח.

 כלים בסיסיים
)שנה ראשונה(

העברת מסר בצורה סוחפת, רכישת ביטחון 
עצמי והתגברות על פחד קהל, מודל להבניית 
מסר אפקטיבי, טכניקות לשימוש נכון בשפת 

גוף, מתודולגיה לבניית טיעונים באופן 
משכנע, התנסות חוויתית במשחק הדיבייט 

תוך הסתכלות על שני צידי המטבע.

 כלים מתקדמים 
)שנה שנייה(

רכישת כלים מתקדמים המגדילים את יכולת 
ההשפעה בסיטואציות שונות, ניהול רושם 

ראשוני והצגה עצמית, תרבות דיון וכלים 
ליצירת דיאלוג ושיח, התמודדות עם שאלות, 

שיפור מיומנויות הקשבה, כלים לבניית 
והצגת פרזנטציית PPT ככלי המסייע 

להעביר מסר – הכנה לצמתים משמעותיים 
בחיי התלמיד.

קבלת כלים למעורבות והתמודדות עם 
אתגר הרשתות החברתיות, יתרונות 

וחסרונות המדיה, התנהלות בטוחה ברשת, 
כלים ליישום תקשורת אפקטיבית ולא 

פוגענית ברשת, התמודדות עם תקשורת 
פוגענית במדיה )מפגש עם מרצה אורח(, 

בניית קמפיין לתקשורת נכונה ברשת.

חדשנות ויזמות

תקשורת בדור המסכים
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תכניות ייחודיות לתלמידים
חדשנות

נמצאים תמיד עם הפנים 
קדימה, מותאמים למציאות 
המשתנה ולהתפתחויות 
המשפיעות  טכנולוגיות 
על היכולת שלנו לתקשר 

ולהעביר מסרים. 

בשיעורי הדיבייט שזורים 
ערכי ליבה מגוונים ביניהם: 
מנהיגות, אחריות חברתית 

וקבלת השונה, קיימות, 
חדשנות ועוד. התרגולים 

בכיתה מעלים לדיון סוגיות 
חינוכיות, דילמות ערכיות 

ונושאים אקטואליים 
חשובים מחיי היומיום.

ערך מוסף

תקשורת 
בינאישית

צוות מקצועי 
ומעורר השראה

מדריכים בעלי נסיון חינוכי 
רב בהדרכת ילדים ובני 

נוער המגיעים מעולמות 
תוכן מגוונים ונסיון 
במנהיגות חברתית.

תלמידים מדריכים תלמידים 
תכנית ייחודית להכשרה ולליווי תלמידים להעברת שיעורי העשרה 

בכיתות. כולל: מיומנויות הדרכה, הכנת מערכי שיעור, צפייה ומשוב.

פרויקטים ומיזמים חברתיים
הובלה והנחיית קבוצות מנהיגות המקדמות תהליכים לבניית מיזמים 

חברתיים - משלב סיעור המוחות וגיבוש הרעיון ועד הוצאתו לפועל.

פרלמנט ילדים עירוני
הנחייה וליווי תכנית שנתית במטרה לקדם מיזם חברתי עירוני 
הצעירה.  המקומית  המנהיגות  קבוצת  בהובלת  לפועל   שיצא 
התכנית כוללת יחידות לימוד המותאמות לכלים הנדרשים לתלמידים 

שנבחרו לפרלמנט.

מועצות תלמידים
מגוון סדנאות מקצועיות המסייעות לתלמידים להבין את תפקידם 
החשוב כנציגים המובילים של בית הספר, מתן כלים פרקטיים לעבודת 

צוות טובה והוצאה לפועל של פרויקטים משותפים.

נחשון
התאמת תכנית ייחודית לכל כיתת נחשון בהתאם למאפייניה והתוצאה 
הרצויה המבוקשת שאתם מבקשים עבור התלמידים כחלק מהתהליך 

החינוכי השנתי של כיתת הנחשון.

תחרויות דיבייט והכנת נואמים
 הכנה פרטנית או קבוצתית של נואמים לתחרויות עירוניות/ארציות, 
הכנה וליווי לקראת תחרויות בהן מתחרים לפי משחק הדיבייט, הסבר 

ותרגול של כללי המשחק והמיומנויות הנדרשות לדיבייטורים.

מגוון תכניות ייחודיות לפי תחומי עניין
הכנה למיונים בצה"ל, הכנה לראיונות עבודה, הכנה ליציאה לפולין 

ומשלחות לחו"ל. סדנאות העשרה, ימי גיבוש וסמינרים.

מומחים בתקשורת 
בינאישית- השיטה הייחודית 

של דיבייט מתמקדת 
בהקניית מיומנויות 

בסיסיות ומתקדמות בתחום 
התקשורת הבינאישית 
באמצעות מתודולוגיה 

מוכחת בשטח.
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יובל רגב, בן 20, מכבים-רעות 
יועץ הניו מדיה של השר משה כחלון, חייל במדור הניו-מדיה 

של דובר צה''ל, בוגר תכנית הדיבייט בתיכון מכבים-רעות )מור( 

בין השנים 2011-2008.

כיצד השפיעו עליך שיעורי הדיבייט? הכלים שרכשתי 

משפיעים רבות על העבודה והעשייה שלי. אני מאמין 

שכל תלמיד שיחווה את השיעורים יבין כבר מהרגע 

הראשון )וימשיך להבין ככל שיגדל( כמה חשוב ללמוד 

להעביר מסר. תכנית הדיבייט מלווה אותי לא רק מהבחינה 

המקצועית, אלא גם מהבחינה האישית בזכות החוויות 

המעצימות שעברנו בתור כיתה במפגשים עם המדריכה 

שלנו.

כלי שמשמש אותי עד היום? החשיבה על המסר המרכזי. 

בכל פעם שאני מדבר או כותב, אני מוצא את עצמי נזכר 

בהבנה שהצד השני צריך להיות מסוגל לתמצת במשפט 

אחד וקצר את מה שאני 

מנסה להגיד. היכולת 

להתרכז במסר היא לא 

רק אמצעי רטורי לשכנוע 

אפקטיבי – היא דרך 

החשיבה שלי לחיים.

גל ג'ולייט מיסס, בת 25, רמת גן 
מתורגמנים  בהכשרת  סטודנטית  דיבייט,  בחברת  מדריכה 

בוגרת  אילן,  בר  באוניברסיטת  הישראלית  הסימנים  לשפת 

תכנית הדיבייט בתיכון אורט אבין, רמת גן בין השנים -2008

.2011

מה הערך המוסף שקיבלתי מהתכנית? הכלים שרכשתי 

 מלווים אותי בכל צומת בחיי מסייעים לי להתפתח 

ולהתקדם. כל מה שהייתי צריכה לעשות זה פשוט ליישם 

 אותם בחיי היומיום. להיות מדריכה בחברת דיבייט זה 

התגשמות חלום עבורי. לדעת שעכשיו אני זו שמלמדת 

את אותם הכלים שתרמו לי בחיים - זו הרגשה מדהימה! 

 מרגש לראות את התהליך שעושים הילדים לאורך השנה

מתלמידים שמפחדים מבמה - לנואמים גדולים!

זיכרון שזכור לי? בכיתה ט' זכיתי בתחרות דיבייט של 

רשת אורט וזכיתי במקום הראשון. בתור ילדה עם בטחון 

 עצמי נמוך העובדה שבכלל הסכמתי לעמוד מול קהל

 ולהצליח לשכנע אותם הייתה עבורי אבן דרך. 

בשנה שעברה ליוויתי תלמידה 

שלי לתחרות עירונית, היא זכתה 

במקום השני- זו חוויה מעצימה 

לראות אצלה את אותו תהליך 

שעברתי בעצמי.
 

בוגרי התכנית מספרים

איתי עמר בן 12, בית ספר 
השבעה, אזור

"...הדבר שהשפיע 
עליי יותר מכל הוא 
החשיבה על המסר 

המרכזי."
"אני לא אשכח את החוויה 
המשמעותית בכתיבת נאום 
שאני באמת מאמינה בו..."

"שיעורי דיבייט עזרו לי 
להתגבר על הפחד לדבר בפני 

קהל ועזרו לי להתקבל 
לחטיבה עליה חלמתי."
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סדנאות מנהלים

המודלים והטכניקות שיילמדו 
בהכשרות יאפשרו למנהלים 
 , ת י ל ו ה י נ ה  ב י ש ח ח  ת פ ל
שיווקית ועסקית ולהטמיע 
שפה ותרבות ארגונית חדשה 

בבית ספרם. 

סדנאות מורים

יסייעו לכל מורה ותיק וחדש 
מעשי  כלים  ארגז  לקבל 
בכיתה  הלמידה  להפיכת 
בכל  ומעניינת  לחוויתית 
תחומי הדעת וכלים לניהול 
אינטראקציות  של  מיטבי 

בינאישיות.

תכניות מנהלים, מורים וצוות חינוכי
למידה אפקטיבית המשלבת תרגול מעשי מבטיחה קליטה של 

עד 90% מהמידע שהועבר לקהל. 

כלל הסדנאות המועברות משלבות לצד לימוד חווייתי של הכלי 
תרגול מעשי אפקטיבי וקבלת משוב. 

11,056
מנהלים שעברו 

הכשרות דיבייט מאז 
הקמתה

974
מורים שעברו 

הכשרות דיבייט מאז 
הקמתה

ערך מוסף לבית הספר
לאורך השנים פותחו הכשרות המותאמות לעולם התוכן המקצועי של הקהילה 
הבית ספרית מתוך הבנה מעמיקה של אתגרי התקשורת היומיומיים עמם 
הצוותים החינוכיים מתמודדים. ההכשרות מקנות ארגז כלים מעשי ויישומי 
שיסייע לתקשר באופן מיטבי ולייצר שפה אחידה בין צוות המורים לתלמידים 

שרוכשים את הכלים של דיבייט. 

ההכשרות החווייתיות שמות דגש על: העצמה אישית, פיתוח מיומנויות של 
מסוגלות והנעה דרך התבוננות פנימית ואישית. ביסוס מעמד המנהל / המורה 
כגורם משמעותי בקהילה הבית ספרית, יצירת פלטפורמה לשיח חיובי ושיתוף 
פעולה פורה במטרה לתת כלים לביסוס מעמד בעלי התפקידים השונים: 

המורים, ההורים, התלמידים וגורמי מפתח נוספים בסביבת בית הספר.

ניתן לבחור תכנים המתאימים למגוון מטרות ביניהם, סדנאות 
מכשירות חד-רב פעמיות, הכשרות בימי היערכות. סדנאות לצוות 
הנהלה מורחב ולבעלי תפקידים, השתלמויות בנות 30 שעות 

אקדמיות למנהלים ומורים, הכשרות להנהגת הורים ועוד.
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חשיבה חדשנית ויציאה 

מקיבעונות מחשבתיים

כלים לבחינת המציאות והאתגרים 
רחבות  מבט  ות  י ו ו מז שסביבנו 
ומציאת פתרונות ישימים בעלי ערך. 
תרגול חשיבה השוברת קיבעונות 

מחשבתיים. 

משתני ליבה בתקשורת 

בינאישית
משתנים המסייעים בהבנה טובה 
יותר של כל אינטראקציה בינאישית 
של  יותר  טוב  ניהול  ומאפשרים 
סוף  אין  בתוך  יחסים.  מערכות 
המשתנים המשפיעים על תהליך 
התקשורת שלנו עם הסביבה קיימים 
לשלוט  ניתן  בהם  ליבה  משתני 
ובאמצעותם ניתן לבסס את מעמד 
המורה כגורם משמעותי בסביבת 

העבודה.

טכניקות להעברת מסרים 

ועמידה מול קהל
כיצד נהפוך לדוברים בלתי נשכחים? 
כלים ליצירת תיאום ציפיות בינכם 
ובין הקהל והבניית מסר באופן ברור, 
ממוקד ומעניין. מיפוי וארגון המידע 
לפרזנטציה אפקטיבית המבטיחה 
יותר של המסר על  קליטה טובה 
ידי הקהל וזכירתו לאורך זמן בליווי 
סימולציות לתרגול כלי אשר יהפוך 

אתכם לדוברים בלתי נשכחים.

כיצד להניע מקבלי החלטות?
אנשי חינוך נדרשים ליזום, להניע 
תהליכים ולשכנע. איך להפוך מצגת 
להזדמנות  מידע  להעברת  מכלי 
להשפיע. מודל 5 היסודות מאפשר 
להתאים את המסר לקהל מקבלי 
ההחלטות ולהיתפס כממוקדי פתרון 

ובעלי ערך לארגון.

כיצד למתג את בית הספר? 
מפקחים  להורים,  ביה"ס  הצגת 
לספר  כיצד  יה.  בעירי גורמים  ו
חידוד  את הסיפור הבית ספרי? 
המסרים השיווקיים: חזון, סלוגן, 
מצגת. מומלץ כהיערכות לפתיחת 

איזורי רישום.

הצגה עצמית אפקטיבית וביסוס 

מעמד המורה
כלים העוזרים לנו במציאת מכנה 
ו  נ א ם  ת י א ש ו  ל א ם  ע ף  ת ו ש מ
מתקשרים. כיצד לבשר בשורות 
מאתגרות ולהתמודד עם שאלות 

קשות.

מזניקי קשב ורושם ראשוני
יצירת רושם ראשוני מוצלח במפגש 
בין הדובר לקהל. כיצד נשמור את 
הקהל ברמת קשב גבוהה ולאורך 
זמן? מיומנויות וכלים להתמודדות 
עם מאפייני קשב קהל אוניברסליים, 
או  ישיבה  שיעור,  לכל  שיסייעו 
פרזנטציה להפוך לחוויה מעניינת 

וזכירה. 

למידה מבוססת פרוייקטים 
 PBL

נכון   PBL להוביל תהליך  כיצד 
למורה  מיומנויות  הספר?  בבית 
להובלת התהליך בשלושה שלבים: 
שלב ההכנה העצמית של המורה 
ובניית תכנית עבודה, שלב התהליך 
עבור  לחוויתי  והפיכתו  הכיתתי 
התלמידים, שלב הצגת התוצרים 

ואירוע שיא.

שולחנות עגולים

דיונים פעילים בהנחיית מומחה 
בפורומים  ימים  המתקי יט  בי די
מגוונים במטרה להציף אתגרים 
וסוגיות מהשטח ולקבל החלטות 
ת  א י צ מ ו ה  ל ו ע פ י  כ ר ד י  ב ג ל

פתרונות.



10    דיבייט - מיומנויות בתקשורת בינאישית

איך זה עובד?                                              

למי זה מתאים?
לכולם! מי מאתנו לא נדרש לעמוד מול קהל ולדבר? הפלטפורמה שחווית 
השימוש בה מאוד קלה, זוכה לשבחים ושימוש רב בחברות המובילות 
במשק ומשכך גם מערכת החינך לא נשארת אדישה: חדשנות בשיעורי 
בית או הפעלה בכיתה, הכנת התלמידים לבגרות בעל פה באנגלית, תרגול 
ראיון אישי בצו ראשון, שילוב סרטון הצגה עצמית כחלק ממיונים למגמות, 

פיתוח ושיפור יכולות הדרכה בקרב סגל המורים ועוד ועוד.

צפו במשוב האישי שלכםשלחו לנו את הסרטון במייל צלמו את עצמכם מציגים

הערך של 
HDID למציג

הפנמת החומר הנלמד. 1

פיתוח בטחון עצמי. 2

שיפור יכולות תקשורת. 3

למידה חוויתית אינטראקטיבית. 4

קבלת הערכה ומדידה . 5
אוטומטית ומהירה

HowDidIDo מעבדת סימולציית תקשורת אינטראקטיבית
מה הייחודיות?

HowDidIDo הינו המוצר החדשני ביותר של חברת דיבייט. מדובר 
בפלטפורמה אינטרנטית שמאפשרת לכל מציג/ה לקבל משוב על אופן 
ותוכן המצגת שלו/ה, בכל זמן ובכל מקום. השם HowDidIDo משקף את 
השאלה הבסיסית ביותר שכל מציג סקרן לדעת: "איך הייתי?" הפלטפורמה 
מזמינה את אלו שלא רוצים להשאיר מקום למזל לערוך חזרה גנרלית 
ולקבל משוב ממומחי החברה או עמיתים על מנת לוודא שהמסר שלהם  

עובר בצורה הטובה ביותר. 
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www.Howdidido.co
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הצוות

רויטל לבגורן, מנהלת 
תחום פדגוגי, רשת דרכא:

"אין ספק שהכלים שרכשו 
התלמידים בעזרת צוות 
מדריכי הדיבייט ישמשו 

אותם בחיי היום יום ובעתיד, 
ויאפשרו להם לבטא את 

עצמם באופן משכיל 
ומשכנע".

ד"ר רחל טל, מנהלת הוראת 
אנגלית, רשת עמל:

"הדרכת התלמידים בבתי הספר 
נעשתה במקצועיות רבה ופתחה 
לתלמידים צוהר לתורת הנאום. 

העלאת רעיונות, כתיבת טיעונים 
והצגתם."

עירית מלמד, מפקחת 
משרד  כוללת, מחוז צפון  

החינוך:

"סדנת המנהלים שהועברה 
הייתה מעולה, לא הפסקנו 

להתרגש ולהתרשם. המנחה 
היתה גמישה, מקצועית, 

מעניינת והעבירה את הסדנה 
למופת".

משה עיני, מנהל ביה"ס 
יצחק שמיר, חולון: 

"הכלים של דיבייט  חשובים 
מאין כמותם ואף מיושמים 

במקצועות השונים הנלמדים 
בבית הספר. חברת דיבייט 
מספקת תוכן עשיר, צוות 

מקצועי ואוזן קשבת ".

מימי פאר, מנהלת חט"ב 
בתיכון מכבים רעות – מו"ר:

"שנים רבות שאנו זוכים באוזן 
קשבת ובשיתוף פעולה מירבי 

בתחום הפדגוגי: התאמת 
התכנים, הנושאים והמיומנויות 

לצרכי בית הספר. וכך גם 
בתחום הארגוני  ע"י שיבוץ 

מדריכים איכותיים, שהופכים 
את הלמידה לאיכותית 

משמעותית עבור התלמידים." 
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