
טיעוניתכתיבה 
פסקה רביעית  



?מה מכילה פסקה רביעית

.  הפרכה + פסקה רביעית מכילה טענת נגד 



?מהי טענת נגד
.  טענת נגד היא טענה שנוגדת את עמדתי

,  אם תמכתי בחובת ההשתתפות בפרויקט מחויבות אישית, לדוגמה

בפסקה הרביעית אני ארשום נימוק אחד של אלה שמתנגדים לחובת ההשתתפות  

(.לכן רשמנו מלכתחילה גם נימוקים כלליים תומכים וגם נימוקים כלליים מתנגדים)



?מהי טענת נגד



?כיצד נפתח את הפסקה

.הקשר הקבוע בין פסקה שלישית לבין פסקה רביעית הוא קשר של ניגוד

.אולם, אבל, אך: נוכל להשתמש במילים



?כיצד נפתח את הפסקה

.הקשר הקבוע בין פסקה שלישית לבין פסקה רביעית הוא קשר של ניגוד

.אולם, אבל, אך: נוכל להשתמש במילים

:  ולאחר מכן באחד מהביטויים 

 יש שיטענו כי

מנגד יש שיטענו כי

 יהיו שיתנגדו לטענותיי ויטענו כי



?מדוע צריך טענת נגד

,  הפסקה ברביעית מאלצת אותנו לתת מקום לדעה של אנשים שלא חושבים כמונו

.ומחנכת אותנו להיות קשובים ולתת במה גם לדעות שאינן עולות בקנה אחד עם דעתנו 

נשוב לחזק את עמדנו  , הסבר קצר לו+לאחר שרשמנו את הנימוק הנגדי הכללי 

. באמצעות הפרכת טענת הנגד 



?מהי הפרכה
מתנגדת באמצעות  , הפרכה היא כשאני בעצם שוללת את מה שכתבו לפני

.לא צודק/שוגה/הסבר מפורט ושכנוע מדוע מה שהאדם שכתב טועה

: את ההפרכה ניתן להתחיל בביטויים כגון

לטענה זו אין כל שחר משום ש

לטענה זו אין כל אחיזה במציאות משום ש

ברצוני להפריך טענה זו ולהסביר כי היא איננה נכונה משום ש



?מדוע צריך הפרכה

/  לאחר ביטוי זה עלינו להסביר מדוע הטענה הנגדית איננה נכונה

.ניתן לשלול אותה/מדויקת 

מחזקת את עמדתי  ( הטענה שנוגדת את עמדתי, שלילת טענת הנגד)ההפרכה 

, ומבססת אותה משום שהיא מצליחה לגבור גם על דעות שמנוגדות לי

.ולא בהכרח דעות שתומכות בי 



נבנה הפרכה 

ניקח נימוק נגדי מהנימוקים שהכנו בהתחלה



רעיונות מהטקסט להתנגדות

.מפגש עם נוער עברייני עלול להשפיע לרע על המתנדב

:רעיונות משלי להתנגדות

.מצמצם את הזמן ללמידה של התלמיד1.

.אמיתיתההתנדבות נכפית ולכן איננה 2.



קצרהסבר+נגדנכתוב טענת 

.  יש שיטענו כי חובת ההשתתפות היא בזבוז זמן של התלמיד, מנגד

.עצמוץהתלמיד יכול להקדיש את הזמן המוקדש בהתנדבות ללמידה ובכך לקדם את 



(שלילה)נוסיף הפרכה 

.  יש שיטענו כי חובת ההשתתפות היא בזבוז זמן של התלמיד, מנגד

.התלמיד יכול להקדיש את הזמן המוקדש בהתנדבות ללמידה ובכך לקדם את עצמו



נאחד לפסקה 

.ברצוני לשלול טענה זו לומר כי הזמן המוקדש לפרויקט הוא שנתי וזניח

היחס בין הזמן הפנוי לבין זמן . תלמיד נדרש להתנדב כשעה וחצי עד שעתיים בשבוע 

שעות ההתנדבות הן שנתיות , בנוסף(. לתלמיד זמן פנוי רב)ההתנדבות הוא גדול 

.לבקש להשלים שעות במועד מאוחר, במידה שקיים מבחן או מטלה, ועל כן תלמיד יכול



נוסיף פירוט 

.  יש שיטענו כי חובת ההשתתפות היא בזבוז זמן של התלמיד, מנגד

.התלמיד יכול להקדיש את הזמן המוקדש בהתנדבות ללמידה ובכך לקדם את עצמו

.ברצוני לשלול טענה זו לומר כי הזמן המוקדש לפרויקט הוא שנתי וזניח

היחס בין הזמן הפנוי לבין זמן . תלמיד נדרש להתנדב כשעה וחצי עד שעתיים בשבוע 

שעות ההתנדבות הן שנתיות , בנוסף(. לתלמיד זמן פנוי רב)ההתנדבות הוא גדול 

.לבקש להשלים שעות במועד מאוחר, במידה שקיים מבחן או מטלה, ועל כן תלמיד יכול



רשימת מקורות 


