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      0546658103                 מועדון רוטרי רמת השרון     -אלירן בן אריה  •

 0503262126                                          עכו                  רוטרי מועדון     -ן עדנה חנ"ל  •

                                             0523849080                                                      מועדון רוטרי אילת   -שילהחגית נ"ל  •

 0526551422                                                       מועדון רוטרי מודיעין   -בילי רון נ"ל  •

                0528996047                   מועדון רוטרי רמלה               -נ"ל  בלה כהן  •

 0545712747                מועדון רוטרי הרצליה                  - נ"ל רחל הירש  •

 0545891241                               מועדון רוטרי כרמל                           –יץ ליאור אוגינ •

   0544456500                                              אשקלון  רוטרי מועדון  -מרטין ליטרטנ"ל  •

                                                 0544870958                                              דון רוטרי כפר יסיףועמ – סאבג פאתן חורי •

 0544944144                                     מועדון גדרה בילויים                  -נ"ל גילה נזירי  •

 0528405615                                     מועדון רוטרי נתניה                     –הילדה טסלר  •
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 רים,רוטריונים יק

 "הנואם הצעיר"ברצוני לקדם בברכה את כל משתתפי 
שנה ביוזמת  30-מבורך שהחל לפני כ מיזם. 2019-2020לשנת 

בנו של נ"ל  דורון דנקנר ז"לן רוטרי אשדוד לזכרו של ועדומ
 15,000רצי משתף בכל שנה מעל ם האהמיז רפי דנקנר.
ם, יסודיי-בתי ספר ר מרחבי המדינה,י ספבת 200-תלמידים מ

בהיותי מודע לתרומה  תיכון.-יים ובתי ספרחטיבות הבינ
לשיפור איכות טרי הפועלים בקהילה הרבה של מועדוני רו

היחסים בין אדם לחברו ועוד נושאים רבים  יים,הח
לאמץ כנושא מרכזי ב"נואם ריאה בקהילה, יצאנו השנה בק

אשר יהיה הנושא  "דבר בנועם - "דבר יפהעיר" את הצ
בהם אנו מאמינים  "ארבעת המבחנים"תו הלכה למעשה של המוביל בחשיבו

 .נו, מעשינו ומחשבותינויומשתדלים לנהוג בדרכ

ת תרבות הדיבור, הקשבה ואורך רוח, שיח וכבוד בחר, להנחיל אמטרת הנושא שנ
לשיח שיח הציבורי ובסיכום להביא טמעת כללי התנהגות בתרבות הבר. ההדדי לדו

מאפשר שיתוף מוסדות חינוך נוספים  הצעיר""הנואם הצלחת מיזם  מכובד.
  .ורוצים להשתתף בו עמנוהמוצאים עניין 

רוטרי  צוות ועדת יחד עם חיה קובץ'נ"ל את המיזם תוביל  2019-2020בשנה הקרובה 
וימקסמו את ניסיונם ירחיבו רוטריונים שתחת ניהולם ו מסור של, צוות צעירהנואם ה

 כנית.והת

וועדה המארגנת שבו תמצאו מידע רב וניסיון מצטבר של הבחוברת זו הושקע מאמץ 
ייקחו וסדות שם עם המם להשתתפותכם במפגשים שלכמפורט הנוגע לכללים ונהלי

 שלנו, ראה  בקהילההמעוררת הש נשאף להרחבת החשיפה לפעילותנו חלק בתחרות.
 העולם. בישראל וברחבי

ים הבאות מעכשיו ולשנ המטרה הנעלה יוזמה שלכם ביישום לסיום, אני מברך כל
טריונים במועדונים כי שופטים והמתחרים ולכם הרו", ההצעיר-"הנואםומאחל לוועדת 

 רוכה ביוזמה לתועלת החברה בישראל.עלכם הביכו בפותמש

 ומאחדים לבבות. -"ותעולמ מחבריםרוטרי "בברכת 

                                                       ,כםשל                                                                 

 2019/20     נגיד רוטרי ישראל –מתי הראל                                                 
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 רי,חברי לרוט

 

 ,"רוטרי הנואם הצעיר"מיזם  משתתפימנחי ו

 

עושים ם לכל הנו מודיבשנת הרוטרי החולפת, וא המיזם הייחודי נחל הצלחה

 במלאכה.

 חברתנו השנה יתנהל המיזם במסגרת אפיק הקהילה, ובראשו תעמוד גם 

 .הוד הכרמלממועדון   נ"ל חיה קובץ'

 המיזם. פים להרחבתאנו נערכים במלוא המרץ לקראת השנה הבאה, ושוא

 .בקהילות בהן אנו פועלים נמשיך ונהווה מקור השראה

     

 בברכה,      

 נ"ל יעקב בן גד                                        

 יו"ר הוועדה הארצית לאפיק הקהילה      
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 ,ישראל, נשיאיםרי רוטעדוני ברי מומכובדי ח

הדגיש את , 2019ינואר  דייגו בסן נבחריםם דינגי כנסב, דניאל מלוני מארק נשיא רוטרי העולמי
רצון  להיטיב ולשנות הם את הכשרון והכל העולם, שיש לנשים המרושתים בחודיות רוטרי. איי

מתי האזור  שלנו, שאותם ציין נגיד אחד האתגרים  העומדים בפני רוטרי, באזור את העולם.
 פרויקטים קיימים וחדשים.  רךד הוא הגברת שתוף הפעולה של רוטרי, בקרב בני נוער, הראל

 הנואם הצעיר". -י רויקטים האלו הוא: "רוטרהפ אחד

שנוצר תחת  יהלום הדומה לזו שלמקורה בדחיסות של תוכן,  השפה הכתובה "המורכבות של
. כנהר געשיכות הזרימה שלה, נוזלית היא בסבורכבות של השפה הדבורה לחץ. לעומת זאת, המ

 ה".גרפייאוכורדבורה לנדמה את מבנה השפה ה, תיאם נפנה לדימוי התנהגו

ניתן  ) Michael Alexander Kirkwood Halliday( ופ מ.א.ק האלידיירפבאמירה זאת של 
 .כוחו של הנאוםמילה ואת ה שללתמצת את כוחה 

ציבור עצמו והן של הן של הנואם  –כי תרבות הדיבור קירוב הנוער אל ערהפרויקט, מטרת 
 ציגו במיטבו.למידה והערכה נועדו לחדד את הרעיון ולה-המאזינים. תהליך דרכי ההוראה

חשוב  "עירהצם הנוא -רוטרי ”שנושא  ,שלנו אזורשל רוטריונים ממועדונים שונים ב תצוו הוקם 
 נית, ויגיעלמנף את התוכבחן את הדרכים ס וייתכנ בפעילותו גם השנה, שיךימ תללבם. הצווויקר 

ה משלוש למעלה "הנואם הצעיר"המוביל את , החשובות לנו כארגון רוטרי ,להחלטות משותפות
 זוהאם יהיה לשלב מידע רוטריוני אם בדרך ארבעת המבחנים:  חובהאומים בכל הנ עשורים.

זה לטובת כל ב וידידות? האם האם זה מטפח רצון טו יינים?האם זה הוגן כלפי כל המעונ? מתא
 או אחד מארבעת מבחנים אלו. וניינים?המע

קידום  :אומיבינלטרי ישראל ורוטרי ורשל  תחומי המיקודעוד בחרנו לשלב נושאים הקשורים ל
וחיזוק החינוך, העצמת נשים  וםידהשלום, מים וסניטציה, קידום הבריאות ומאבק במחלות, ק

 מקומיות. חיזוק כלכלותת ולשולדים בשכבות חברתיות מוחוי

ובפרט באירוע  ,כל הנאומים .ובערבית הצעיר" באנגלית "רוטרי הנואם  נרחיב את  תוכנית ,השנה
בסופו של תהליך נפיק  ימים מראש. 7-10 טיםל התחרות ולחבר השופיוגשו גם בכתב למנה ,מרהג

הוועדה על לכל חברי  ברצוני להודות י.לגמר הארצ קסטים שעלויה )אסופה( של כל הטוגולאנת
הלוקחים חלק בפרויקט זה. בזכות עשייה  והמבורכת בקרב המועדונים הרבים, נפההע פעילותם

הנואם הצעיר", ומספר רב של תלמידים השתתפו  רי רוטהיה מינוף לפרויקט "מבורכת זאת, 
 תחרויות.גם ב חלקת קחוזכו ל במהלך השנה

ים למנף את שנמשיך בכוחות משותפ בהצלחה. ריולכל מועדוני רוט רי הוועדהמאחלת לכל חב
 . יישר כוח!2490אזור הפרויקט ב

 חיה קובץ'   נ"ל                                                       ,  אשמח לשיתוף פעולה

 2019/20ר ר ועדת רוטרי הנואם הצעי"יו                                                                    

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

 

בינלאומי של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים בתחומם ובקהילתם ארגון רוטרי 

משותפים, הפועלים למינוף עסקים  ועדונים ארצית ועולמית,שמאוגדים ברשת מ

הפעילות נעשית תחת  בעולם.בארץ ו הומניטריים טיםחברות וקידום פרויק

 . ותרוטרי בשירות האנושהסיסמה: 

מיליון ומאתיים אלף למעלה מ יום, ומונה כ1905הארגון נוסד בארה"ב בשנת 

 מדינות. אלף מועדונים במאתיים  וחמש שלושיםכחברים ב

למי: מיגור מחלת הפוליו ואספקת מי שתיה לטים בהיקף עוהפרויקטים הבו

יאות היולדות והיילודים, רב ם. יש גם פעילות למניעת מחלות,באזורים צחיחי

 חינוך ואוריינות בסיסיים. ו

חילופי נוער במסגרתה אלפי צעירים בעולם זוכים לסיור לימודי לת ותכני ירטלרו

 .היגותיות מנותוכנ בארץ אחרת

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

 .   1929שנוסד בשנת  ,םמועדון ירושליבישראל הינו יותר ב

יפוח ת, בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ובטויראל מתגאה בפעילויות קהילתי ישרוטר

ים הטובים במקצועם ואת מצוינות מקצועית. מועדוני הרוטרי מושכים את האנש

ה של אנשים ויכולות מאפשר לפעול בקהיל אגר כזהמובילי המשק והכלכלה. מ

 ולהביא לשינוי חברתי. 

 WWW.ROTARY.ORG.IL     תר סף על רוטרי ישראל נמצא באונמידע  

 

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

 :התחרותהתכנית ו רעיון

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

פי . בתחרות משתתפים אל1988נת לל ארצית שנולדה ברוטרי אשדוד בשתחרות כ

 הארץ, תלמידי כיתות ה' עד י"ב .  ים ברחבישובי 60 -תלמידים בכ

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

מעורר דים ליכולת הביטוי, מעודד מצוינות ושאיפה להצלחה והמיזם תורם לתלמי

 דרך ארץ לשפה. 

 :תחרותוהית תכנמטרות ה

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

דו לחדד את למידה והערכה נוע-. תהליך דרכי ההוראהבניית חברה טובה יותר

 יטבו.הרעיון ולהציגו במ

 פיתוח כושר הביטוי והדיבור בפומבי  •

 הדור הצעיר הטמעת תרבות הדיבור בקרב  •

 ב בנה, רהוט ובזמן קצוהבעת רעיון באופן מו •

 ידום השפה העברית ד וקעידו •

 בבני נוער  וסובלנותבלנות דוד לסיע •

 חינוך ועידוד להישגיות ומצוינות  •

יהיה לשלב   ומים חובה. בכל הנא טרי ותרומתו לקהילההיכרות עם ארגון הרו •

 :מידע רוטריוני , אם בדרך ארבעת המבחנים

טוב רצון מטפח וניינים? האם זה מת? האם זה הוגן כלפי כל המעזו אהאם 

 אחד מארבעת המבחנים האלו.או  עוניינים?מהבת כל ידידות? האם זה לטוו

 בהכרות עם  הכוונהבנוסף,  .מחוונים אלו עונים על חלק ממרכיבי הנאום
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 מחוונים אלו שהתלמידים שמשתתפים בתהליך הלמידה ובתחרות ידעו מה זה 

י. את טרדים ללמידה מכוונת בנושא רוארגון רוטרי. יש לחשוף את התלמי

ן הרוטרי לעצמו ניתן לשזור בנאום ארגו מציב ארבעת השאלות אותם

 ולהשביחו.

 

 

 קבוצות גיל: 

, כאשר , בשלוש קבוצות גילי"בכיתות ה' עד לתלמידי ים תחרות מיועדתכנית והה

 הגיל הן:  צותקבו . הגיל שלהם לקבוצת כל קבוצה מתמודדת בנפרד בהתא

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

 ט'  - ם, כיתות ז'תלמידי חטיבות הביניי •

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

דברים הנישאים שומעים, באמצעות ל לקבוצה שהעברת מסר היא סוגה לנאום 

 .רטוריקהם קרויה באוזניהם על ידי הנואם. תורת הנאו

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

ם גם המאזינים מוגבל, אך התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת נשיאת נאור היה מספ

ינים. במסגרת מאזמוגבל של  למספר בלתי, אינטרנטוה טלוויזיהה ,רדיובאמצעות ה

ן הנאום רק באמצעות אמצעי התקשורת, כלומר הנואם מגיע לאולפן זו לעתים נית

קהל, ולעתים משולבות שתי השיטות: הנואם נושא דבריו אל א נאומו ללנושא את ו

 י התקשורת.ל קהל, ובנוסף משודר הנאום באמצעמו

ת העברת ה העיקרי, הנעשית בטכניקה דומה לזו של נאום אך מטרתהרצאהבניגוד ל

גם שונה  דובר. נאוםהשומעים בצדקתו של ה מעים, נאום נועד לשכנע אתשול מידע

ה בכך שהוא בעיקרו מונולוג )רק הדובר מדבר( ולא דיאלוג או מולטילוג )דיון שיחמ

אם יותר דומיננטיות והשפעה מאשר לדובר ך לנואה מכה(. כתוצבו משתתפים כמ

 המשתתף בדיון. 

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

  חד ההנעה לפעולה.שי בנאום, ובמיוהוא המרכיב המע אתוסה •

הוא המרכיב הרגשי בנאום וכולל בעיקר את הסגנון המילולי  פאתוסה •

 (. שפת גוףלי )מילו-לתיוהב

 אתיון וכן את ההיג הוא הצד השכלי בנאום וכולל בעיקר את התוכן, לוגוסה •

 העובדות והדוגמאות.

 

 

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 

  נועם"דבר ב–"דבר יפה  •

 קורצ'אק   יאנוש •

  יות הילדאמנת זכו •

 לדו קיום חיוני ניטציה כמשאב חייםהמים וסודו קיום: מים  * •

 קבלת השונה -הדרה בחברה •

 אדישותמודעות מול  •

 שאיפה למצוינות -מנהיגות  •

 ישימימוש א •

 חיים-ר הסביבה הטבעית של בעליין קידמה ושימוסוגיות אתיות ב ** •

 צוות עבודת -כוחו של שיתוף  •

 פיעמקומה של הפרסומת כגורם מש •

 ות באושרנו"רה פוגע"יותר מדי אפשרויות בחי •

 סייבר ברשת •

 אכפתיות מעורבות והתנדבות -שליחות  •

 סיפור הצלחה ולאן פנינו בעשור הקרוב –ישראל •

 ערכיות החייםריכות, ואיכות ,א •

 אהבת הארץ •

 מנהיגות בתקופת האבות  •

 ומלץ לפנות לראשי הוועדות.מ

 avifuchs@netvision.net.il,  0505275593קס ער שותה מים ודעת . אבנר פושא נו* בנו

 0525400026דוב.  עית . ועדת האתיקה מיכאל בר ביבה הטבבסח ** בנושא בע"
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ים:  הבהרות לתלמידים ולשופט  

 

מה. שנגזר מהנושאים שברשיאפשר לנאום גם בנושא   

 תעמולה.  לשלב בנאום סוגיות פוליטיות או הקפידו לא •

ם וכיוצא גכגון מצגת, כרזה, ד בעזרים להשתמש בעת הנאום אין  •

 באלה. 

 מן הכתב. פה ולא -יג בעללהציש  וםנאה את  •

ו פחות א . מותרת חריגה של חצי דקהארבע דקותמשך הנאום:  •

  קה יותר.חצי ד

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

 אותו הנאום. התלמיד יישא את -הארצי 

 בלבד. שאלות רטוריותותרות נאום. מהקהל ב אין לשתף את •

רוטרי נציג גם  טיםהשופ ק בחברקחו חלבתחרות הארצית, יי

 נגיד לשעבר.מומלץ 

שופטים שנבחרו לאותה המחליטים הבלעדיים בתחרויות הם ה •

 התחרות.

 

 ,שיפוט לא בוחן את דעותיו של התלמידה

 ו.אלא את כושרו להציג את עמדת
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 בחירת השופטים והליך השיפוט

ים שופטלכל תחרות. יו"ר ה תשופטים לפחו 5לקבוע  מומלץ •
 מבניהם. ייקבע

  בין השופטים יהיה רוטריון אחד, לא מאותו מועדון שמתחרה. •

ולית, ומי ששפט ישוב, בתחרות האשכפטים מאותו ישו 2לא יהיו  •
 חרות היישובית, לא ישפוט בתחרות האשכוליתבת

לפני התחרות )יישלח דן הנחיות ודפי שיפוט, וגיקבל א כל שופט •
 (עיוןהם לאלי

 תחרה מהישוב שלו.ת יהיה מלא יהיה שופט, כאשר בתחרו •

 בתום שלב הנאומים, השופטים יתכנסו בחדר צדדי לדיונים. •

יתן לכל מתחרה. חשיבות רבה על השופטים לסכם את הניקוד שנ •
יקוד לא הנ מים.אוהנתנת לדיון בין השופטים, לאחר שמיעת ני

 לדיון.מוצא  קודתמטי להחלטה, אלא משמש נמשמש בסיס אוטו

השופטים על פי ממדי קביעת הזוכים תיקבע בהליך ממצה בין  •
 השיפוט.

 שיקולי השופטים.היו"ר מכריז על הזוכים, ומנמק את  •

דרש הוועדה לנמק את נימוקיה במקרה של שוויון בניקוד, תי •
 להחלטה הסופית.

, לאחר שנבחר יו"ר חבר השופטים, יאספו השיפוט מהלךהצעה: ב •
 ומים, שהשפיעו עליהם במיוחד.תוך הנאדים, מהיג השופטים

 לא יהיה שופט. –מי שהיה מעורב בהכנת המתחרים  •

והחלטית. משהוכרזו ה סופית יטים תהיהחלטת השופ, לאחר דיון •
 שינוי. הזוכים לא יהיה
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 : דדי השיפוט בתחרותמ

   המבנה הלוגי     

 וסיכום.  המסביר את המטרה, גוף עם טיעוניםאום: פתיח ברים בנסדר הד

 לה הגיונית אל המסקנה המבוקשת. הוב

        איכות הטיעונים 

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

 הימנעות מסיסמאות וקלישאות.  שימוש בהומור,

 משלב לשוני 

לשוני משלב , טבעות לשוןבים ובמ, שימוש בניעברית תקינה

 נג אז מכוון( להקשר )אם סל מתאים

        שימוש בקול 

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

 .מילים( מהיר מדי  )לא לבלוע

       עמידה מול קהל 

 ר. קשר עין עם הקהל, ביטחון על הבמה, התלהבות והזדהות עם המס

 שפת גוף      

ידה, תנועות ידיים עם ים על הבמה במשנגזרות מהמסר. עמידה טבעית, צעדבעות פנים ה

 הקשר. 

     עמידה בזמן 

 עמידה בזמן שהוקצב לנאום. 

  ידע ומידע אודות רוטרי 

 ,בתהליך הלמידה ובתחרות) ארבעת המבחנים(  דע אודות רוטרי.שימוש בי האם נעשה

  י.ארגון רוטר התלמידים ידעו מה זה

הצד השכלי  -)הלוגוס  האם זו אמת?: של רוטרי תואמים את דברי אריסטו ניםעת המבחארב

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

-פאתוס? )ההאם זה לטובת כל המעונייניםם זה מטפח רצון טוב לידידות? הא ההנעה לפעולה.(

אחד נאום ישולב לפחות ב  שפת גוף(. ,מילולי -לל סגנון מילולי, ובלתיבנאום. כו ב הרגשיהמרכי

 .המילה "רוטרי" אינה חייבת להיכלל בנאום או יותר.מהמבחנים שלרוטרי 
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                        2020 - 2019תש"פ  "רי הנואם הצעיררוט"תחרות ליון שיפוט יג

 _:כיתה _________________הנאום: ושאנ _________שם התלמיד__________

השופט ישומי ר ציון  פוט מדד שי     

  סדר הדבריםנק'  20  -המבנה הלוגי     
המטרה, גוף פתיח המסביר את בנאום .

אל  הגיונית טיעונים וסיכום. הובלהה
 המבוקשת. המסקנה

  א.

נק'  20  -איכות הטיעונים        

דוגמאות  ברים, ריבויאיכות הטיעונים וההס
מנעות הי . (אסמכתאות, מחקרים)ומקורות 

 שימוש בהומור. ות. יסמאות וקלישאמס

  ב.

  נק' 10 -  שלב לשנימ     

עברית תקינה. שימוש בניבים ובמטבעות לשון. 
 (אם סלנג אז מכוון.)שלב שמתאים להקשרמ

  ג.

נק' 10  -שימוש בקול        

צב מים למסר. קגון הקול ועוצמת הקול מתאי
לוע לא לב)דיבור לא מונוטוני ולא מהיר מדי 

 (.מלים

  ד.

  נק'  10-מידה מול קהל  ע    

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

  ה.

נק' 10 –שפת גוף       

עמידה טבעית, סר .ים שנגזרות מהמהבעות פנ
 צעדים על הבמה במידה, תנועות ידיים עם הקשר. 

  ו.

  נק' 20  -רוטרי  מידע  

ארבעת י. ש בידע אודות רוטרהאם נעשה שימו
האם זו אמת? האם זה הוגן כלפי כל . ניםהמבח

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

 חד או יותר...(אישולב )

  ז.

    
  

  ח. ציון מסכם

  

     ____________ _  חתימה___שם השופט:_______ ________
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 יליון מרוכז )לבחירה (ג "הצעיררוטרי הנואם "תחרות ל גיליון שיפוט          

תל  מדדי השיפוט         
1 

תל 
2 

 תל
3  

תל 
4 

 תל
5    

ל ת
6 

תל 
7 

תל 
8 

תל 
9 

תל 
10 

  -בנה הלוגי  המ .א
 נק'  20

פתיח סדר הדברים בנאום .
המטרה, גוף המסביר את 

ם וסיכום. עם טיעוני
הגיונית אל ובלה ה

 המסקנה המבוקשת.

          

 נק'  20  -איכות הטיעונים   .ב

איכות הטיעונים וההסברים, ריבוי 
דוגמאות ומקורות (מחקרים 

,אסמכתאות)  .הימנעות מסיסמאות 
 בהומור. וקלישאות. שימוש

          

  נק' 10  -  משלב לשני .ג

עברית תקינה. שימוש בניבים 
אים ב שמתשלת לשון. מובמטבעו
 (אם סלנג אז מכוון.)להקשר 

          

  נק' 10  -שימוש בקול   .ד

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

 (לא לבלוע מלים.)מהיר מדי 

          

  נק' 10  -דה מול קהל  עמי .ה
קשר עין עם הקהל, ביטחון 

על הבמה, התלהבות 
 המסר.והזדהות עם 

          

  נק' 10  -שפת גוף   .ו

עמידה הבעות פנים שנגזרות מהמסר .
ית, צעדים על הבמה במידה, טבע

 תנועות ידיים עם הקשר

          

 נק' 20  -מידע רוטרי  . ז       

אודות רוטרי. האם נעשה שימוש בידע 
ארבעת המבחנים. האם זו אמת? 

האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים ? 
וב לידידות? צון טם זה מטפח רהא

 האם זה לטובת כל המעוניינים?

          

           ח.  ציון מסכם       
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 :, רוטרי הנואם הצעירהתחרותכנית ווהתהמלצות לארגון 

 :השלב ההתחל

, כדי שיותר תלמידים ירכשו את הצעיר" לחשוף אותו למרבית תלמידי בתי הספרם אמטרת  המיזם "הנו
הפעלת  בטרם ךהחינווך והן מהפיקוח במשרד חינממחלקת ה הןאישור ל בצורך לקן יש לכ ת הדיבר.מיומנו

 התוכנית.

תאמים בין התחרות באשכול, והם המהתכנית ובכל אשכול אחראים לקיום  עוזרי הנגיד 
 :ין יו"ר התחרותלב המועדונים

o  0503262126)עכו( ה חן עדננ"ל                                      –ע' נגיד לאשכול גליל וחוף 

o 0524291573גיורא ירדני )כרמל( נ"ל                                    -ל חיפה שכו' נגיד לאע 

o  050307000אלביר זוהר )נצרת( ל נ"                                  –ע' נגיד לאשכול עמקים 

o  0505388931חדרה( )רציקוב וסי גנ"ל י                            –ע' נגיד לאשכול שומרון              

o 052-3839997דני גלבוע )רמת השרון( נ"ל                            –ן ע' נגיד לאשכול שרו 

o  0523070042יאלה יזרעאלי )ראשון לציון( דנ נ"ל          - + דןלאשכול מרכזע' נגיד 

o  0507557566)רמלה(  וטשטייןונן רר                -ע' נגיד לאשכול ירושלים והשפלה 

o 0508594707( יבנהעוזי ערן )נ"ל                                         –גיד לאשכול יהודה ' נע 

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

 

 

ר יו"שמו ל את עביר, ויובשרות בייהתחו כניתוהת על מועדון ימנה חבר שאחראינשיא כל  •

 .ועדהוה

 מעקביבצע וכן , הספרלמורים בבתי יעביר הנחיות, יתאם הדרכות דון , האחראי במוע רהחב •

 קיימיםו, בעצמם מלמדים בכתות יםרספר בהם המו-בתימים קיי .אחר התפתחות הלמידה

 בתי ספר הנעזרים בהדרכה של אנשי מקצוע.

בפניהם  להציגו ,המיזםלת פעהב יקוחואת הפ מיתוהמקשות וך בראגף החינ את שתףליש  •

קנון. בהזדמנות זו רצוי גם לחשוף בפניהם את ארגון הרוטרי ופעילויותיו ברת התאת חו

 להפעלתו. יבצניתן יהיה להשיג תק באישורםבישוב. 
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 שובי הספר, בייבבת -ל שלב בתחרות כ לשתאריכים המיקום והש לתאם עם אנשי האגף את י •

  שכול.באו

על הפרויקט ולעודד את  ידע אותםי בתי הספר כדי לות למנהללפנך ף החינוש לבקש מאגי •

  .השתתפותם

ר לקיים פיש לעודד את בתי הס .תחרות פנימיתיש לקיים בכל בית ספר ובכל שכבת גיל  •

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

  רוני.בשלב העי דאח תלמידישתתף 

 

והתחרויות האשכוליות  (תהיישוביו) העירוניותת התחרויו התחרויות הבית ספריות, כיארית •

 ם, בתחילת שנה"ל.זשל המי קבעו בתחילתויי)האזוריות( ולבסוף התחרויות הארציות 

 . תיהעירונחרות התלמתחרים, לקראת שלב סדנה מרוכזת מומלץ כי מועדונים יקיימו  •

, תאורה, הגברה כתמער לפני: לדאוג להכנותו עלי היהי ות,התחררח את שיאעדון מו •

 נגיד  וחברי המועדון יעזרו בהפקה. עוזרי .ותפאורהמיקרופונים, ריהוט, כיבוד 

כרזות .  תמדליו .כיבוד. תעודות פרסים )אולמות. :תקציב הולםנות בל יאפשר ליתכנון יע •

 עוד...אפ הדפסה ו-רול

 .התחרותב לקיום קצית שיתרום,גוף עסקי  של חסות ץ לגייסמומל •

  לגריסה.-המועדון המארח לנשיא םולהעביראת טפסי השיפוט לאסוף רות, יש בתום התח •
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 :רם הצעישל רוטרי הנוא לקראת מועד התחרות

 תמיד תהייה  נציגות של חברי רוטרי בחבר השופטים. •

פי ם להשופטי תט ישמש אתחרות. הטקסהב לקראת יום הנאומים בכתירכז את  ,רכז הועדה •

 הצורך. 

 המועד והמיקום של כל שלב.  אתלכל הנוגעים בדבר להזכיר  •

 להפיץ הזמנות לאנשי חינוך, ולדמויות מפתח בעיר.  •

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

 ופט. ודה לכל שמכתב/תעודת ת

 .ולשופטים םתגים למתחרי להכין •

 רים. ת השתתפות לכל המתחודוות ותעיללהכין מד •

 המקומות הראשונים.  3-ותעודות לזוכים ב להכין פרסים •

 דיום, בקבוקי מים. פואורה, לבדוק הגברה, תלוודא שמיקום התחרות פנוי ומוכן. להזמין/ •

רך הכנת ולצ ,חיה קובץלידי רי, וטררצית של הנאומים שעלו לגמר יועברו בכתב לוועדה הא •

 ם.הנאומי לולוגיה שאנת

 הינה העיקר  מנות הנאוםהלמידה ורכישת מיותהליך  -חשוב לזכור

 ולא רק הזכייה במקומות הראשונים.
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 :באשכולותרוטרי  הצעירהנואם  תחרות

 ם דומים לתחרות היישובית לעיל, עם השינויים המתבקשים: ביהשל

 צת גיל. לכל קבו אחד נציגל ישלח כל מועדון באשכו •

רף לתחרות האשכולית גם , ניתן לצ(3-2)ן המשתתפים באשכול קט ניםהמועדו ידה ומספרבמ •

ם נואה רוטרי  תועד""ר את הזוכים במקום השני והשלישי בכל מועדון, תוך תיאום עם יו

 . ר"הצעי

על כל  היו מוסכמיםכדי שהשופטים י יישובי.הלשלב יש לגייס ולהדריך שופטים, בדומה  •

 ים באשכול. בי היישובהיו תושי לא השופטים .ט אחדשופיציע  ןשכל מועדוונים, מוצע המועד

תו מועדון אם באשכול משתתף רק מועדון אחד בקבוצת גיל, הזוכה במקום הראשון של או •

 רצי בלי להתמודד באשכול . האלגמר עולה 

 מומלץ .יר"רי הנואם הצעתוכנית "רוטהבסיום התחרות חשוב להודות למורים שהנחו את  •

 .קרהדות הוולהעניק תע

, בו מתקיימת התחרות החינוך ברשות המקומיתפגש עם אנשי אגף מיש לקיים חשוב : 
 יה"ס.הפצת המידע לבת היישובית; ; קביעת תאריך לתחרותהאשכולית

    

 לבתי הספר "רוטרי הנואם הצעיר "ת יותחרו

  תיכוןו/בהחטי/יסודיבגמר ארצי תחרות ו

 

 יש.גמ תאריך .ספרית-ביתתחרות                 

 תאריך גמיש.ון/יישוב . תחרות ברמת מועד                

 .אשכולעוזר הנגיד בכל  באחריות, באשכולתחרויות                 

  .בהרצליה תחרות הגמר הארצי יסודיים    14/2/2020                        

 .ינייםבחטיבות  – הגמר הארציתחרות    26/2/2020                

 .תיכוניים  -מר הארצי תחרות הג    24/2/2020                
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מומלצת:רשימה ביבליוגרפית   

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

 הוצאת כרמל

ור דיבך א': מכרלאוריינות דרכים : יינות, בתוך . הדרך לאור(1989גראטון, א. ופראט, ק.) •

 ם: הוצאת כרמל.. פלד, ירושלילכתיבה, בעריכת נ

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

ינות, בתוך: דרכים לאוריינות כרך א': מדיבור לכתיבה, יובור ינות(. ניצני אורי1996ולדן, צ. ) •

 וצאת כרמל.ירושלים: ה בעריכת נ. פלד,

ינות כרך א': מדיבור : דרכים לאורירה ושפה כתובה. בתוךדבושפה  (.1989לידיי. ).ק. הא.אמ •

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

ה ספרות ותרבות לבתי ספר יסודיים )הוצאת ת"ל פש – נוך לשוני עבריתתכנית לימודים, חי •

 .40-41משרד החינוך( עמודים 

את מכון )הוצ באמנויות השפה.שה ריה ומעאוובכתיבה תידיבור ב א :סוגות"תשסנורית פלד.  •

 .מופת(

 הנואם הצעיר  –אלירן בן אריה מדריך למורה  •

 . הוצאת כרמל. ירושליםהכתיבריינות מדיבור ל. דרכים לאו1996עורכת, נורית אלחנן פלד  •

 עירם. קבמסלובטי ויע ורכים: נאוה( .ע2002חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים. ) •

 תל אביב. יטתאוניברסת הוצאת רמו

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

ור בינלאומית אאה להוצ –דה סמריק  (. נאומולוגיה. עורכים ראשיים: קונטנטו2015שובל, י. ) •

 תל אביב (. 22)רחוב איסרליש 

 ורתעל ת -"צבקום ובכל מד, בכל מאחלשכנע כל  ! כיצדאותי "שכנעת(. 2013)דר" יניב זייד   •

 .10 הוצאת מדיה ע.הנאום ואמנות השכנו
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 טופס דיווח על השתתפות ב"רוטרי הנואם הצעיר" במועדוני רוטרי

נתונים שיועברו ע"י  נשיאי ר מעיוועדת הנואם הצ את הטופס ימלא חבר

כול.הנתונים יועברו גם לעוזר הנגיד לאשהמועדונים.   

_________________   :י הרוטר שם מועדון____________ שוב:היישם   

__________________         המועדון: אשכול  

________________:לתוכנית "רוטרי הנואם הצעיר" שם רכז האשכול   

_______________:הקהילהיו"ר אפיק     ___________ :נשיא המועדון  

:ועדוןמנואם הצעיר בוביל נושא הדוא"ל של מ וכתובת ל', טשם  
_______________________________________________________  

 שמות בתי הספר המשתתפים בתחרות :
_______________________________________________________  

:בכל שכבת גיל  ם שמשתתפיםלמידימספר ת  

_______. יב -__    יט ______-ו _____  ז-שכבת הגיל : ה  

ועדה :וקשה לעזרה מהב  

לא            :    כןעיר באנגלית צה ת לנואםבקשה להצטרפו  

כן              לא בערבית :   בקשה להצטרפות לנואם הצעיר   

ל תלמידי השכבה / תלמידים : כל ם הצעיר הייתה לחשיפת תכנית רוטרי הנוא
דים .ם על תלמיהמלצת מורישבחרו בתכנית /   

ות / מימון על רכה ללאהוראה מבית ספר הד  תמידים : כוחוהנחיית התל מימון
מימון מקורות אחרים  , פרט רוטרי /   

_____________________________________________  
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 .הארציהרוטרי/ אשכולב/יותעירונה/ספריות ת הביתלקראת התחרויו נספחים:

  מציאות !יוצרים  –יבה מקום, הסבהזכרו,    : המלצות בלבד

 ... , סידור פרחים /מדינה, הרשות, רוטריל הדגלים ש -חגיגית, ממלכתיות  הבמקפידו על ה •

 וה.שירת התקו ודדים. קוד לבוש, מומלץ חולצה לבנה.שקופית רקע. תגים לשופטים, למתמ

דדים, ות )למתמוולחן לתעודלחן מזכירות. מקום למתמודדים. תגי שם. ששו ם.ולחן שופטיש •

 מורים.ת שמקומו  רסים )בארצי גביעים(.פלאכה ...( ו, לעושים במלשופטים

 .היישוב המארחועדון/ המ / האשכול / ארצי רוטרי עולמי /לוגו הברוח מעוצבת הזמנה הכינו  •

. תקנון, דף התבחינים. מספר המתמודדים(כ) וטשיפל המיועדים  םדפיהאוגדן לכל שופט עם  •

 לי כתיבה.כ

 הקשוריםש ולהעביר לו טקסטים ג. דאגו להיפשובה באירועו דמות מפתח חהינ המנחה •

 .על רוטרי לנושאים וכמובן אום,לנ

ת. לא כולם מכירים ולא כולם יודעים את חדדו מהו ארגון רוטרי גם בהנחיה של התחרו •

 –א הרוטרי הי סיסמת. ל ורוטרי עולמי יעצימו את ההקשרישרא נתונים על רוטרי ההקשר.

 .חברים עולמות"מ שנה "רוטריסיסמת ה ט".לזולת מעל הפר "שרות

 תב )נשיאים, רכזים, מורים, הורים תלמידים(.עושים במלאכה, גם בכל תלהודו וקפידה •

ולבחון אלו  פות מראש בקטעיםצעי אמנות ויצירה, בעיקר יצירה מקומית. מומלץ לשלבו קט •

 . את מידת הרלוונטיות שלהם לאירוע

ים רטומים ושל הבחירה  ) סנאחלקים של הלזמן בין ה למקרה שתזדקקו קטע מעבר"הכינו " •

 ר רוטרי ישראל. באתניתן למצוא  טרי ור על

 הזמינו תלמידים שהתמודדו בעבר. •

 בקפידה. הכינו שלטי שם לכל שופט. השופטיםבחרו את  •

 .לבחירה ייקח אחריות על הצגת הזוכה והנימוקיםטים, מי שר השופר חב"קבעו מי יהיה יו •

 הוא זה שקובע בעיקר.אם כי הנאום ירה. לא הנונמקו את הבח •

 נושא...גיל...(. מוקדמת,הגרלה ) ר הנואמים יהיה הוגןשסדעשו כך  •

 בלוח זמנים מוגדר. קבעו סדר אירוע •

 ילתית.וויזיה קהטל –ק טל" ,הזמינו עיתונאים    הזמינו צלם סטילס ווידיאו. •

 מומלץ לאמץ ספונסר לתחרות. •

 !תיים ציר, היו יוהכי הכי ,, רכו כבר.עי תחרות שנעהתחרות וקט יצו ברשתות נתונים עלהפ •
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 כהוהער הוקרה עודתת

 _________  ל מוענקת
 ___ממועדון רוטרי __     

 
 םשופטיקחת חלק  בחבר העל של

 "בתחרות"רוטרי הנואם הצעיר
 1920 – 2020 

 רכת רעותבב
 

 קובץ  חיה                 הראלמתי 

 עדת רוטרי הנואם הצעיריו"ר ו רוטרי ישראל         נגיד 
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 והערכה הוקרה תעודת

 ______  ___וענקת למ
 ממועדון רוטרי _____     

 
 בחבר השופטיםעל שלקחת חלק  

 "הצעירנואם בתחרות"רוטרי ה
1920 – 2020 

 

 בברכת רעות
 עיררי הנואם הצוטועדת ריו"ר    רוטרי ישראל        נגיד
 'נ"ל חיה קובץ                       הראל מתי     
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 הוקרה והערכה תעודת

 _________       מוענקת ל
 ממועדון רוטרי _____

 צעיר"אם הרוטרי הנובתחרות"ק  על שלקחת חל

1920 – 2020 

                                    רכת רעותבב

 קובץ' נ"ל חיה                                הראל  מתי 
 רוטרי הנואם הצעיר ועדתיו"ר                                    2019/20נגיד רוטרי 
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                                     נגיד רוטרי לאזור 2490-ישראל לשנת 2019-2020
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