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 הרוטריונים.רעיי 

שנה כיוזמה של נ"ל רפי דנקנר  30מיזם רוטרי הנואם הצעיר נולד לפני כ 

ממועדון רוטרי אשדוד לזכרו של בנו דורון דנקנר ז"ל ועם השנים התפתח 

 15,000והפך למיזם ארצי של רוטרי ישראל בו משתתפים בכל שנה מעל  

גילאים: יסודי, בתי ספר מכל רחבי ישראל ומכל שכבות ה 200 -תלמידים מ

 חטיבות הביניים וחטיבה עליונה )תיכון(.

תכליתו של מיזם חשוב זה ללמד ולטפח את תרבות הדיבור והרטוריקה 

בקרב בני הנוער ולהטמיע בהם ערכי מצוינות ומנהיגות שיהוו עבורם בעתיד כלים טובים וחשובים 

 לחיים. 

הצלחתו של מיזם רוטרי הנואם הצעיר מובילה אותנו לכך שעוד ועוד מוסדות חינוך מוצאים בו 

עניין ורוצים לקחת בו חלק, כולל בישובים שאין בהם מועדוני רוטרי. בשנה הקרובה נעודד בתי 

ספר בישובים שאין בהם מועדוני רוטרי להצטרף למיזם רוטרי הנואם הצעיר בתקווה שדרכו 

נו להעצים את המודעות לרוטרי ובד בבד להקים מועדוני רוטרי חדשים ולהרחיב את יעלה בידי

 מעגל החברים. 

תוביל את המיזם נ"ל רחל הירש ממועדון הרצליה ולצידה צוות נפלא של  2018/19בשנה הקרובה 

רוטריונים ואני בטוח שתחת ניהולה וניסיונה נרחיב ונגדיל את מספר המשתתפים ונגיע לקהלים 

 שים שייחשפו לפעילותנו מעוררת ההשראה בקהילה שלנו, בישראל וברחבי העולם. חד

בחוברת המוגשת בזאת רוכזו כל הכללים, הנהלים והקריטריונים להשתתפות בתחרות פרי מאמץ 

וניסיון רב שנים של מי שעסקו ועוסקים במלאכה כדי שיהיו בידיכם הכלים הדרושים להצלחה 

 שייקחו חלק בתהליך.    במפגשים שלכם עם המוסדות

לסיום, אני רוצה לאחל לוועדת הנואם הצעיר, בראשותה של נ"ל הירש, הצלחה. ולכם חברי 

 הרוטריונים במועדונים אאחל עשייה פורייה וברכה במעשה ידיכם.

 היו מקור להשראה,                                                                

 בברכה ובהצלחה  

  אלון בנדט, נגיד האזור
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 חברי לרוטרי,

 מנחי ומשתתפי מיזם "רוטרי הנואם הצעיר",

 

 המיזם הייחודי נחל הצלחה בשנת הרוטרי החולפת, ואנו מודים לכל העושים במלאכה.

השנה יתנהל המיזם במסגרת אפיק הקהילה, ובראשו תעמוד חברתנו רחל הירש ממועדון 

 הרצליה.

 המרץ לקראת השנה הבאה, ושואפים להרחבת המיזם.אנו נערכים במלוא 

 נמשיך ונהווה מקור השראה בקהילות בהן אנו פועלים.

     

 בברכה,      

 גד -יעקב בן                            

 יו"ר הוועדה הארצית לאפיק הקהילה      
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 ,מכובדי חברי מועדוני רוטרי ישראל, נשיאים 

 מכובדי כולם,

, הדגיש את יחודיות רוטרי. 2018, בכנס בסן דייגו, בינואר  BARRY RASSINנשיא רוטרי העולמי, 
 אנשים המרושתים בכל העולם, שיש להם את הכשרון והרצון  להיטיב ולשנות את העולם.

הוא אלון בנדט, אחד האתגרים  העומדים בפני רוטרי, באזור שלנו, שאותם ציין נגיד האזור 
 הגברת שתוף הפעולה של רוטרי, בקרב בני נוער, דרך פרויקטים קיימים וחדשים. 

 הנואם הצעיר". -אחד הפרויקטים האלו הוא: "רוטרי 

שנוצר תחת  יהלום "המורכבות של השפה הכתובה מקורה בדחיסות של תוכן, הדומה לזו של
. כנהר געשמה שלה, נוזלית לחץ. לעומת זאת, המורכבות של השפה הדבורה היא בסביכות הזרי

 ה".כוריאוגרפיאם נפנה לדימוי התנהגותי, נדמה את מבנה השפה הדבורה ל

ניתן  )  Alexander Kirkwood HallidayMichael( פרופ מ.א.ק האלידייבאמירה זאת של 
 .כוחו של הנאוםלתמצת את כוחה של המילה ואת 

הן של הנואם עצמו והן של ציבור  –קירוב הנוער אל ערכי תרבות הדיבור הפרויקט, מטרת 
 למידה והערכה נועדו לחדד את הרעיון ולהציגו במיטבו.-המאזינים. תהליך דרכי ההוראה

שנושא  ,שלנו אזורשל רוטריונים ממועדונים שונים ב צוות סגלאריאלה בשנה שעברה, הקימה נ"ל 
יתכנס ויבחן את  ימשיך בפעילותו גם השנה, תללבם. הצווחשוב ויקר  "הנואם הצעיר -רוטרי ”

המוביל את , החשובות לנו כארגון רוטרי ,להחלטות משותפות הדרכים למנף את התוכנית, ויגיע
יהיה לשלב מידע רוטריוני אם  חובהבכל הנאומים  למעלה משלושה עשורים. "הנואם הצעיר"

האם זה מטפח רצון  האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים?? האם זו אמתבדרך ארבעת המבחנים: 
 או אחד מארבעת מבחנים אלו. טוב וידידות? האם זה לטובת כל המעוניינים?

קידום  :בינלאומירוטרי ישראל ורוטרי של  דתחומי המיקועוד בחרנו לשלב נושאים הקשורים ל
השלום, מים וסניטציה, קידום הבריאות ומאבק במחלות, קידום וחיזוק החינוך, העצמת נשים 

 וילדים בשכבות חברתיות מוחלשות וחיזוק כלכלות מקומיות.

 ,כל הנאומים .באנגלית "נואם הצעירה -"רוטרי בנוסף, השנה אנחנו מבקשים להשיק פיילוט ל
 ימים מראש. 7-10        יוגשו גם בכתב למנהל התחרות ולחבר השופטים  ,ובפרט באירוע הגמר

 בסופו של תהליך נפיק אנתולוגיה )אסופה( של כל הטקסטים שעלו לגמר הארצי.

אני רוצה להודות לקודמתי בתפקיד, נ"ל אריאלה סגל, על פעילותה הענפה והמבורכת בקרב 
ם חלק בפרויקט זה. בזכות עשייה מבורכת זאת, היה מינוף לפרויקט המועדונים הרבים, הלוקחי

 "הנואם הצעיר", ומספר רב של תלמידים השתתפו  במהלך השנה, ועלו לתחרויות הסופיות.

. 2490מאחלת לכל חברי הוועדה בהצלחה. שנמשיך בכוחות משותפים למנף את הפרויקט באזור 
 יישר כוח!

 אשמח לשיתוף פעולה 

 ת,בברכת רעו

 יו"ר ועדת הנואם הצעיר   רחל הירש,

https://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Alexander+Kirkwood+Halliday%22
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 רוטרי, נעים להכיר

 

רוטרי הוא ארגון עולמי של אנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים. החברים 

למען מינוף עסקים משותפים ופועלים  מטפחים קשרים חברתיים ומקצועיים,

בעולם. הפעילות  בארץ הקהילה המקומית ומקדמים פרויקטים הומניטאריים

 . רוטרי בשירות האנושותנעשית תחת הסיסמה: 

מיליון ומאתיים אלף למעלה מ , ומונה כיום1905הארגון נוסד בארה"ב בשנת 

 אלף מועדונים במאתיים מדינות.  וחמש שלושיםכחברים ב

הפרויקטים הבולטים בהיקף עולמי: מיגור מחלת הפוליו ואספקת מי שתיה 

בריאות היולדות והיילודים,  גם פעילות למניעת מחלות, באזורים צחיחים. יש

 וחינוך ואוריינות בסיסיים. 

חילופי נוער במסגרתה אלפי צעירים בעולם זוכים לסיור לימודי לת ולרוטרי תכני

 .ותוכניות מנהיגות בארץ אחרת

מועדונים ברחבי הארץ. המועדון הוותיק  60-כחברי רוטרי ב 1500-כ בישראל יש

 .   1929שנוסד בשנת  ,מועדון ירושליםשראל הינו ביביותר 

רוטרי ישראל מתגאה בפעילויות קהילתיות, בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ובטיפוח 

מצוינות מקצועית. מועדוני הרוטרי מושכים את האנשים הטובים במקצועם ואת 

מובילי המשק והכלכלה. מאגר כזה של אנשים ויכולות מאפשר לפעול בקהילה 

 א לשינוי חברתי. ולהבי

 .WWW.ROTARY.ORG.ILמידע נוסף על רוטרי ישראל נמצא באתר  

 

 

 

 

 

 

http://www.rotary.org.il/
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 התחרותהצעיר ו הנואם -רוטרי תכנית 

  

 :התחרותהתכנית ורעיון 

תחרות רוטרי הנואם הצעיר היא מיזם לקידום תרבות הדיבור בקרב הנוער. זו 

. בתחרות משתתפים אלפי 1988תחרות כלל ארצית שנולדה ברוטרי אשדוד בשנת 

 ישובים ברחבי הארץ, תלמידי כיתות ה' עד י"ב .  60 -תלמידים בכ

רוטרי ישראל חרת על דגלו את קידום תרבות הדיון, והתחרות משתלבת בעשייה זו. 

המיזם תורם לתלמידים ליכולת הביטוי, מעודד מצוינות ושאיפה להצלחה ומעורר 

 דרך ארץ לשפה. 

 

 :תחרותתכנית והמטרות ה

לקראת  אישית וחברתיתרוב הנוער אל אומנות הנאום, תוך צמיחה והעצמה ק •

 בניית חברה טובה יותר

 פיתוח כושר הביטוי והדיבור בפומבי  •

 הטמעת תרבות הדיבור בקרב הדור הצעיר  •

 הבעת רעיון באופן מובנה, רהוט ובזמן קצוב  •

 עידוד וקידום השפה העברית  •

 עידוד לסבלנות וסובלנות בבני נוער  •

 חינוך ועידוד להישגיות ומצוינות  •

  רומתו לקהילההיכרות עם ארגון הרוטרי ות •
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 הנאום

העברת מסר לקבוצה של שומעים, באמצעות דברים הנישאים באוזניהם על ידי היא סוגה לנאום 

 .רטוריקההנואם. תורת הנאום קרויה 

נאומים רק בדרך של מפגש פנים אל פנים בין הנואם לשומעיו, ועקב כך היה מספר בעבר נישאו 

, רדיוהמאזינים מוגבל, אך התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת נשיאת נאום גם באמצעות ה

ום רק , למספר בלתי מוגבל של מאזינים. במסגרת זו לעתים ניתן הנאאינטרנטוה טלוויזיהה

באמצעות אמצעי התקשורת, כלומר הנואם מגיע לאולפן ונושא את נאומו ללא קהל, ולעתים 

משולבות שתי השיטות: הנואם נושא דבריו אל מול קהל, ובנוסף משודר הנאום באמצעי 

 התקשורת.

 מידע, הנעשית בטכניקה דומה לזו של נאום אך מטרתה העיקרית העברת הרצאהבניגוד ל

לשומעים, נאום נועד לשכנע את השומעים בצדקתו של הדובר. נאום גם שונה משיחה בכך שהוא 

בעיקרו מונולוג )רק הדובר מדבר( ולא דיאלוג או מולטילוג )דיון בו משתתפים כמה(. כתוצאה 

 מכך לנואם יותר דומיננטיות והשפעה מאשר לדובר המשתתף בדיון. 

 הציע לחלק את מרכיבי הנאום לשלושה: אתוס, פאתוס ולוגוס.  אריסטו

 ה. הוא המרכיב המעשי בנאום, ובמיוחד ההנעה לפעול אתוסה •

מילולי -הוא המרכיב הרגשי בנאום וכולל בעיקר את הסגנון המילולי והבלתי פאתוסה •

 (. שפת גוף)

הוא הצד השכלי בנאום וכולל בעיקר את התוכן, את ההיגיון וכן את העובדות  לוגוסה •

 והדוגמאות.

 קבוצות גיל: 

, כאשר כל קבוצה לוש קבוצות גיל, בשכיתות ה' עד י"בלתלמידי ים תחרות מיועדתכנית והה

 קבוצות הגיל הן:  . מתמודדת בנפרד בהתאם לקבוצת הגיל שלה

 ו'  -תלמידי בתי ספר יסודיים, כיתות ה'  •

 ט'  -תלמידי חטיבות הביניים, כיתות ז'  •

  י"ב -תלמידי החטיבה העליונה, כיתות י'  •

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1
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 :נושאים לבחירה 

 כוחה של מילה •

 וסניטציה כמשאב חיים חיוני לדו קיום ודו קיום: המיםמים * •

 זכויות יסוד. •

 קבלת האחר. –היה אדם  •

 .מודעות מול אדישות •

 שאיפה למצוינות. -מנהיגות  •

 מימוש אישי •

 חיים-**סוגיות אתיות בין קידמה ושימור הסביבה הטבעית של בעלי •

 עבודת צוות -כוחו של שיתוף  •

 מקומה של הפרסומת כגורם משפיע •

 רויות בחירה פוגעות באושרנו""יותר מידי אפש •

 סייבר ברשת •

 אכפתיות מעורבות והתנדבות -שליחות  •

 סיפור הצלחה ולאן פנינו בעשור הקרוב. –ישראל •

 איכות ,אריכות, וערכיות החיים •

 אהבת הארץ. •

 מנהיגות בתקופת האבות  •

 מומלץ לפנות לראשי הוועדות.    

 avifuchs@netvision.net.il,  0505275593* בנושא נוער שותה מים ודעת . אבנר פוקס 

 0525400026** בנושא בע"ח בסביבה הטבעית . ועדת האתיקה מיכאל בר דוב.  
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 הבהרות לתלמידים ולשופטים:  

 
 אפשר לנאום גם בנושא שנגזר מהנושאים שברשימה. 

 אין לשלב בנאום סוגיות פוליטיות או תעמולה.  •

 אין להשתמש בעזרים כגון מצגת, כרזה, דגם וכיוצא באלה.  •

 אין לקרוא נאום מן הכתב, אך אפשר להיעזר בדף עם ראשי פרקים.  •

פחות או חצי דקה  . מותרת חריגה של חצי דקהארבע דקותמשך הנאום:  •

  יותר.

 -בבית הספר, ביישוב, באשכול ובגמר הארצי  -בכל שלב של התחרות  •

 התלמיד יישא את אותו הנאום.

 מותרות שאלות רטוריות. אין לשתף את הקהל בנאום. •

 בתחרות הארצית , ייקחו חלק בחבר השופטים, נציג נגיד לשעבר. •

 המחליטים הבלעדיים בתחרויות הם השופטים שנבחרו לאותה התחרות. •

 

 ,לא בוחן את דעותיו של התלמיד השיפוט

 אלא את כושרו להציג את עמדתו.
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 : מדדי השיפוט בתחרות

       המבנה הלוגי 

 סדר הדברים בנאום: פתיח המסביר את המטרה, גוף עם טיעונים וסיכום. 

 הובלה הגיונית אל המסקנה המבוקשת. 

        איכות הטיעונים 

 דוגמאות ומקורות )מחקרים, אסמכתאות(,איכות הטיעונים וההסברים: ריבוי 

 הימנעות מסיסמאות וקלישאות.  שימוש בהומור,

 משלב לשוני 

עברית תקינה, שימוש בניבים ובמטבעות לשון, משלב תאים 

 להקשר )אם סלנג אז מכוון( 

        שימוש בקול 

גוון הקול ועוצמת הקול מתאימים למסר. קצב דיבור לא מונוטוני ולא 

 .)לא לבלוע מילים(מהיר מדי  

       עמידה מול קהל 

 קשר עין עם הקהל, ביטחון על הבמה, התלהבות והזדהות עם המסר. 

      שפת גוף 

הבעות פנים שנגזרות מהמסר. עמידה טבעית, צעדים על הבמה במידה, תנועות ידיים עם 

 הקשר. 

     עמידה בזמן 

 עמידה בזמן שהוקצב לנאום. 

  ידע ומידע אודות רוטרי 

 האם נעשה שימוש בידע אודות רוטרי.

הצד השכלי  -)הלוגוס  האם זו אמת?נים של רוטרי תואמים את דברי אריסטו: ארבעת המבח

המרכיב המעשי בנאום,  -)האתוס  האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים? הכולל תוכן, הגיון ועובדות(

 האם זה מטפח רצון טוב לידידות? האם  ההנעה לפעולה.(

מילולי  -המרכיב הרגשי, בנאום. כולל סגנון מילולי, ובלתי -)הפאתוס  לטובת כל המעוניינים?זה 

 )שפת גוף(. בנאום ישולב לפחות אחד מהמחוונים או יותר.
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 הליך השיפוט

בתום שלב הנאומים, השופטים יתכנסו בחדר דיונים. על השופטים לסכם את הניקוד שניתן לכל 

לא משמש בסיס אוטומטי להחלטה, אלא מהווה נקודת מוצא לדיון .  אחד מהנואמים. הניקוד

 קביעת הזוכים תיקבע בהליך של דיון ממצה בין השופטים על פי מדדי השיפוט. 

 בהכרזה על הזוכים, על השופטים להסביר לקהל את שיקוליהם. 

 בע בישיבה(.במקרה של שוויון נק' תדרש הוועדה לקבוע מנגנון לקבלת ההחלטה בדבר המנצח )יק

 : במהלך השיפוט, לאחר שנבחר יו"ר חבר השופטים, יאספו השופטים היגדים מתוךהצעה

 הנאומים, שהשפיעו עליהם במיוחד, וזאת על מנת להכין דברי סיכום לבחירת המועמד,

  כך שיהיה קשר בין הזכייה לנאום.
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 2018-19ט תחרות רוטרי הנואם הצעיר תשע"

  גיליון שיפוט 

 ________________ נושא הנאום:שם התלמיד__________________________  

 שם השופט : __________________ שכבת הגיל : יסודי.    חטיבה,      חטיבה עליונה

   מדד שיפוט  רישומי השופט  ציון 

נק'  20  -המבנה הלוגי      
 סדר הדברים בנאום .

המטרה, גוף עם פתיח המסביר את 
טיעונים וסיכום. הובלה הגיונית אל 

 המסקנה המבוקשת.

  א.

נק'  20  -איכות הטיעונים        

איכות הטיעונים וההסברים, ריבוי 
מחקרים )דוגמאות ומקורות

.הימנעות מסיסמאות  (,אסמכתאות
 וקלישאות. שימוש בהומור. 

  ב.

10  -  משלב לשוני        נק' 

עברית תקינה. שימוש בניבים 
ובמטבעות לשון. מישלב שמתאים 

 להקשר (אם סלנג אז מכוון 

  ג.

10  -שימוש בקול         נק' 

גון הקול ועוצמת הקול מתאימים 
למסר. קצב דיבור לא מונוטוני ולא 

לא לבלוע מלים.  מהיר מדי  

  ד.

10  -עמידה מול קהל        נק' 
קשר עין עם הקהל, ביטחון על 
 הבמה, התלהבות והזדהות עם

 המסר. 

  ה.

10  -שפת גוף         נק' 

 הבעות פנים שנגזרות מהמסר .

עמידה טבעית, צעדים על הבמה 
 במידה, תנועות ידיים עם הקשר. 

  ו.

    
  
  
  

  

מידע רוטרי -  20 נק' האם 
נעשה שימוש בידע אודות רוטרי. ארבעת 

האם זו אמת? האם זה  המבחנים.
הוגן כלפי כל המעוניינים ? האם 

זה מטפח רצון טוב לידידות? 
האם זה לטובת כל המעוניינים? 

 )ישולב אחד או יותר...(

  ז.

  שם השופט וחתימה:  

  

  ח. ציון מסכם
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 :, רוטרי הנואם הצעירהתחרותהתכנית והמלצות לארגון 

 :שלב ההתחלה

התחרות באשכול, והם המתאמים בין התכנית ועוזרי הנגיד בכל אשכול אחראים לקיום  
 :המועדונים לבין יו"ר התחרות

o  054-5266776איציק קירשנבאום )כרמיאל(  -ע' נגיד לאשכול גליל וחוף 

o  0524291573גיורא ירדני )כרמל(  -ע' נגיד לאשכול חיפה 

o  050-5510014ת( בשיר נוסיר )נצר -ע' נגיד לאשכול עמקים 

o  0552200000שחר רז )כפר יונה(  -ע' נגיד לאשכול שומרון 

o  052-3839997דני גלבוע )רמת השרון(  -ע' נגיד לאשכול שרון 

o  0544971080אלכס רוטפלד )בית דגן(  -ע' נגיד לאשכול מרכז+ דן 

o  0542188822פליקס גליק )מודיעין(  -ע' נגיד לאשכול ירושלים והשפלה 

o 054-9258882בתיה וינטרוב )רחובות(  -אשכול יהודה ע' נגיד ל 

o  0546828872אהרון כץ )באר שבע(  -ע' נגיד לאשכול דרום 

את שמו ליו"ר העביר להתחרות ביישוב. יש ו התכנית  כל מועדון ימנה חבר שאחראי על •

 .30/9/2018 -עד ההועדה 

להציג בפניהם ופרויקט, היש לפנות לאגף החינוך ברשות המקומית ולשכנע אותם בחשיבות  •

את חוברת התקנון. בהזדמנות זו רצוי גם לחשוף בפניהם את ארגון הרוטרי ופעילויותיו 

 בישוב. 

 בבתי הספר, ביישוב -ל שלב בתחרות כ לשתאריכים המיקום והיש לתאם עם אנשי האגף את  •

 באשכול. ו

הפרויקט ולעודד את יש לבקש מאגף החינוך לפנות למנהלי בתי הספר כדי לידע אותם על  •

  .השתתפותם

 יש לקבל את שמות אנשי הקשר בכל בית ספר ולקיים איתם קשר ישיר.  •

יש לקיים בכל בית ספר ובכל שכבת גיל תחרות פנימית. יש לעודד את בתי הספר לקיים  •

הדרכה למתחרים ולוודא כי התלמידים מכירים את התקנון. מכל בית ספר, בכל שכבת גיל,  

 בשלב העירוני.  אחד ישתתף תלמיד

. תהעירוניהתחרות מומלץ כי מועדונים יקיימו סדנה מרוכזת למתחרים, לקראת שלב  •

להדרכה בסדנה אפשר להזמין מורה לרטוריקה ,בלשן ,משפטן, כותב נאומים, במאי או בעל 

 כל עיסוק רלוונטי. 

סביר . יש להחבר השופטיםיש לאתר שלושה עד חמישה שופטים ולמנות מתוכם יו"ר  •

בין השופטים חייב להיות חבר לשופטים את מטרות התחרות ואת המדדים וסדרי השיפוט. 

 רוטרי אחד לפחות.

 נגיד לשעבר. -בתחרויות הארציות ישובץ, בחבר השופטים, רוטריון  •
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מומלץ לגייס חסות של גוף עסקי שיתרום תקציב לקיום  •

 התחרות

  לגריסה.-ר לנשיא המועדון המארחבתום התחרות, יש לאסוף את טפסי השיפוט ולהעבי •

  

 :של רוטרי הנואם הצעיר לקראת מועד התחרות

 תמיד תהייה  נציגות של חברי רוטרי בחבר השופטים. •

רכז הועדה ירכז את הנאומים בכתב לקראת יום התחרות. הטקסט ישמש את השופטים לפי  •

 הצורך. 

 המועד והמיקום של כל שלב.  אתלהזכיר לכל הנוגעים בדבר  •

 להפיץ הזמנות לאנשי חינוך, ולדמויות מפתח בעיר.  •

להכין "תיק שופט" המכיל: רשימת הנושאים; פרטי המתחרים; גיליונות שיפוט;   •

 מכתב/תעודת תודה לכל שופט. 

 .להכין תגים למתחרים ולשופטים •

 להכין מדליות ותעודות השתתפות לכל המתחרים.  •

 ראשונים. המקומות ה 3-להכין פרסים ותעודות לזוכים ב •

 לוודא שמיקום התחרות פנוי ומוכן. להזמין/לבדוק הגברה, תאורה, פודיום, בקבוקי מים.  •

לצורך הכנת  רחל הירש,לידי רטורי, הנאומים שעלו לגמר יועברו בכתב לוועדה הארצית של  •

 אנתולוגיה של הנאומים.

  



                                                          

 
 

"Service above self – he profits most who serve best" 
 תחרות "רוטרי הנואם הצעיר "        2019 – 2018תקנון 

16 

  

 

 :באשכולות הנואם הצעיר רוטרי  תחרות

  

 השלבים דומים לתחרות היישובית לעיל, עם השינויים המתבקשים: 

 כל מועדון באשכול ישלח נציג אחד לכל קבוצת גיל.  •

, ניתן לצרף לתחרות האשכולית גם (3-2)במידה ומספר המועדונים המשתתפים באשכול קטן  •

נואם הצעיר האת הזוכים במקום השני והשלישי בכל מועדון, תוך תיאום עם יו"ר ועד 

 ברוטרי. 

יש לגייס ולהדריך שופטים, בדומה לשלב יישובי. כדי שהשופטים יהיו מוסכמים על כל  •

לא יהיו תושבי היישובים  שהשופטים יציע שופט אחד, עדיף ןהמועדונים, מוצע שכל מועדו

 באשכול. 

דון אם באשכול משתתף רק מועדון אחד בקבוצת גיל, הזוכה במקום הראשון של אותו מוע •

 עולה לגמר הארצי בלי להתמודד באשכול . 

; , בו מתקיימת התחרות האשכוליתחשוב : מפגש עם אנשי אגף החינוך ברשות המקומית
 היישובית; הפצת המידע לבתיה"ס. קביעת תאריך לתחרות

    

 ., רוטרי הנואם הצעיר לבתי הספר גמר ארציתחרות 

  תיכוןו \חטיבה\יסודיגמר ארצי תחרות 

 

 ספרית. תאריך גמיש.-תחרות בית 06/12/2018

 תאריך גמיש.תחרות ברמת מועדון/יישוב .  02/2019

 .באחריות עוזר הנגיד בכל אשכול. תחרויות באשכול. 10/2/19-15/2/19 

 תחרות הגמר הארצי יסודיים    01/03/2019

 חטיבות ביניים)מיקום יקבע בתיאום עם הנגיד( – הגמר הארציתחרות      7/03/2019

  )מיקום יקבע בתיאום עם הנגיד(.תיכוניים  -תחרות הגמר הארצי        8/3/2019
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מומלצת:רשימה ביבליוגרפית   

( בתוך : דרכים  לאוריינות א' בעריכת נ. פלד, ירושלים: 1996ברייטר, ק. וסקרדמליה, מ ) •

 הוצאת כרמל

(. הדרך לאוריינות, בתוך : דרכים לאוריינות כרך א': מדיבור 1989ופראט, ק.)גראטון, א.  •

 לכתיבה, בעריכת נ. פלד, ירושלים: הוצאת כרמל.

 (. מה חשיבתם של ילדים, ספרית הפועלים.1987דונלסון, מ ) •

 ינות, בתוך: דרכים לאוריינות כרך א': מדיבור לכתיבה,י(. ניצני אוריינות ובור1996ולדן, צ. ) •

 בעריכת נ. פלד, ירושלים: הוצאת כרמל.

שפה דבורה ושפה כתובה. בתוך: דרכים לאוריינות כרך א': מדיבור  (.1989מ.א.ק. האלידיי. ) •

 לכתיבה, בעריכת נ. פלד, ירושלים: הוצאת כרמל.

שפה ספרות ותרבות לבתי ספר יסודיים )הוצאת ת"ל  –תכנית לימודים, חינוך לשוני עברית  •

 .40-41עמודים  משרד החינוך(

)הוצאת מכון  א :סוגות בדיבור ובכתיבה תיאוריה ומעשה באמנויות השפה."נורית פלד. תשס •

 מופת(.

 הנואם הצעיר  –אלירן בן אריה מדריך למורה  •

 . דרכים לאוריינות מדיבור לכתיבה. הוצאת כרמל. ירושלים1996עורכת, נורית אלחנן פלד  •

( .עורכים: נאוה מסלובטי ויעקב עירם. 2002מגוונים. )חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים  •

 הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב.

 (. ערכים, אדם, עולם. תל אביב: עם עובד.1966ברזל, א ) •

הוצאה לאור בינלאומית  –(. נאומולוגיה. עורכים ראשיים: קונטנטו דה סמריק 2015שובל, י. ) •

 תל אביב (. 22)רחוב איסרליש 
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 טופס דיווח על השתתפות ברוטרי הנואם הצעיר מועדוני רוטרי -2019-2018

את הטופס ימלא חבר וועדת הנואם הצעיר מנתונים שיועברו ע"י  נשיאי 

 המועדונים. 

________________________  שם   שם היישוב:
 המועדון:_________________

 אשכול המועדון:

 שם רכז האשכול :

 נשיא המועדון:

נוער וצעירים:יו"ר אפיק   

 שם וכתובת דוא"ל של מוביל נושא הנואם הצעיר במועדון.

 שמות בתי הספר המשתתפים בתחרות :

 שכבת הגיל :

 מספר תלמידים שמשתתפים:

 בקשה לעזרה מהוועדה :

באנגלית : צעירהלנואם בקשה להצטרפות   

חשיפת תכנית רוטרי הנואם הצעיר הייתה ל : כלל תלמידי השכבה / תלמידים 
 שבחרו בתכנית / המלצת מורים על תלמידים .

מימון הנחיית התלמידים : כוחות  הוראה מבית ספר הדרכה ללא עלות / מימון 
רוטרי / מימון מקורות אחרים  , פרט 

_____________________________________________ 

 הערות והארות:

 30/9/2018רחל הירש עד יש לשלוח את הפרטים 

 rahelhi@bezeqint.net  לדוא"ל
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לקראת התחרות )בבתי הספר, באשכול ובארצי(נספחים:   

  יוצרים מציאות ! –המקום, הסביבה :   זכרו,  המלצות בלבד

דגלים של המדינה, הרשות, רוטרי... , סידור פרחים  -הקפידו על במה חגיגית, ממלכתיות  •

 מומלץ חולצה לבנה.שקופית רקע. תגים לשופטים, למתמודדים. קוד לבוש, /

 שירת התקווה. •

שולחן שופטים. שולחן מזכירות. מקום למתמודדים. תגי שם. שולחן לתעודות )למתמודדים,  •

 לשופטים, לעושים במלאכה ...( ופרסים )בארצי גביעים(.  מקומות שמורים.

 הכינו הזמנה מעוצבת ברוח רוטרי עולמי /ארצי/האשכול/ היישוב המארח. •

 עם דפיי השיפוט. תקנון, דף התבחינים. כלי כתיבה.אוגדן לכל שופט  •

המנחה הינו דמות מפתח חשובה באירוע. דאגו להיפגש ולהעביר לו טקסטים הקשורים  •

 2018/19לנושאים וכמובן על רוטרי.)הכול נמצא בחוברת זאת "רוטרי הנואם הצעיר  לנאום,

.)" 

ירים ולא כולם יודעים את חדדו מהו ארגון רוטרי גם בהנחיה של התחרות. לא כולם מכ •

 ההקשר.

 –נתונים על רוטרי ישראל ורוטרי עולמי יעצימו את ההקשר.  זכרו : סיסמת הרוטרי היא   •

 "שרות לזולת מעל הפרט".

 הקפידו להודות לעושים במלאכה, גם בכתב )נשיאים, רכזים, מורים, הורים תלמידים(. •

שלבו קטעי אמנות ויצירה, בעיקר יצירה מקומית. מומלץ לצפות מראש בקטעים אלו ולבחון  •

 את מידת הרלוונטיות שלהם לאירוע. 

הכינו "קטע מעבר" למקרה שתזדקקו לזמן בין החלקים של הנאומים ושל הבחירה  ) סרט  •

מהתחרויות של הנגיד יכול להתאים., נמצא באתר רוטרי ישראל. גם קטעים  17/18הרוטרי 

 הבית ספריות או האשכוליות יתאימו(.

 הזמינו תלמידים שהתמודדו בעבר. •

 בחרו את השופטים בקפידה. הכינו שלטי שם לכל שופט. •

 קבעו מי יהיה יו"ר חבר השופטים, מי שייקח אחריות על הצגת הזוכה והנימוקים. •

 הנבחר.דאגו לחברי מזכירות לקידוד הנתונים לקראת הבחירה של המתמודד  •

 נמקו את הבחירה. לא הנואם כי הנאום הוא זה שקובע בעיקר. •

 עשו כך שסדר הנואמים יהיה הוגן )הגרלה מוקדמת, נושא...גיל...(. •

 קבעו סדר אירוע בלוח זמנים מוגדר. •

 הזמינו צלם סטילס ווידיאו. •

 טלוויזיה קהילתית. –הזמינו עיתונאים, טל"ק  •

 מומלץ לאמץ ספונסר לתחרות. •
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 ברשתות נתונים על התחרות וקטעי תחרות שנערכו כבר.הפיצו  •

 והכי הכי ,,, היו יצירתיים !

 הכול במסמך זה בגדר המלצה.

 אנחנו פה לכל בקשת עזרה.

 בהצלחה ! 
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 הבהרות לשאלות שעלו...

 

הן של הנואם עצמו והן של  –קירוב הנוער אל ערכי תרבות  הדיבור :  מטרת התחרות •

למידה והערכה נועדו לחדד את הרעיון ולהציגו -תהליך דרכי ההוראה ציבור המאזינים.

 במיטבו.

יהיה לשלב מידע רוטריוני אם בדרך ארבעת  חובהבכל הנאומים  - הקשר לרוטרי •

האם זה מטפח רצון טוב  האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים?? האם זו אמתהמבחנים: 

הכוונה  מארבעת מבחנים אלו. או אחד וידידות? האם זה לטובת כל המעוניינים?

במחוונים אלו היא שהתלמידים שמשתתפים בתהליך הלמידה ובתחרות ידעו מה זה 

ארגון רוטרי. יש לחשוף את התלמידים ללמידה מכוונת בנושא רוטרי. את ארבעת 

 השאלות אותם מציב ארגון הרוטרי לעצמו ניתן לשזור בנאום ולהשביחו.

 אים הקשורים לנושאים של רוטרי ישראל ורוטרי עולמי:נושגם בחרנו לשלב  -הנושאים  •

קידום השלום, מים וסניטציה, קידום הבריאות ומאבק במחלות, קידום וחיזוק החינוך, 

 העצמת נשים וילדים בשכבות חברתיות מוחלשות וחיזוק כלכלות מקומיות.

רות כל הנאומים באירוע הגמר יוגשו בכתב למנהל התח -  הנחיות לתחרות הארצית •

 ימים מראש. 7-10ולחבר השופטים כ 

 )אסופה( של כל הטקסטים שעלו לגמר הארצי.אנתולוגיה בסופו של תהליך נפיק  •

 כל עזרים.ללא בתחרות הארצית הנאום יהיה  •

הכשירו חבר מועדון , . מותרת חריגה של חצי דקה לכל היותרארבע דקותמשך הנאום:  •

אחרון של הנאום על מנת שהנואם יהיה שיראה /יזכיר בעזרת שלט לנואם את הרבע ה

 במיטבו לסיכום דבריו.

 

 בהערכה  ובהוקרה

 רחל הירש
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 הוקרה תעודת
 והערכה

 _________  מוענקת ל
 ממועדון רוטרי _____     

 
 שלקחת חלק  בחבר השופטיםעל 

 "בתחרות"רוטרי הנואם הצעיר
2018 – 2019 

 

 בברכת רעות
 

 אלון בנדט                יעקב בן גד
 הקהילה  יו"ר אפיק               2019 – 2018נגיד רוטרי ישראל 
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 תעודת הוקרה והערכה

 

 _________       מוענקת ל
 ממועדון רוטרי _____

 

 בתחרות"רוטרי הנואם הצעיר"על שלקחת חלק  

2018 – 2019 

 בברכת רעות
 

                                   

 יעקב בן גד                                                           

 נשיא מועדון רוטרי                    יו"ר אפיק הקהילה
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