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אנתולוגיה  )אסופה( של 

טקסטים מתחרות הגמר של 

 2018-2019רוטרי הנואם הצעיר 
 מטה התחרות:

 הילה, נ"ל יעקב בן גדיו"ר אפיק הק •

 נ"ל רחל הירש, יו"ר ועדת הנואם הצעיר •

 חברי הוועדה: 

 מועדון רוטרי קיסריה –נ"ל אריאלה סגל 

 מועדון רוטרי רמת השרון –אלירן בן אריה 

 מועדון רוטרי כרמיאל –נ"ל אתי שפרברג 

 מועדון רוטרי אילת –חגית שילה 

 מועדון רוטרי מודיעין –בילי רון 

 מועדון רוטרי רחובות –נ"ל בתיה וינטרוב 

 מועדון רוטרי רמלה –נ"ל בלה כהן 

 מועדון רוטרי נשר –נ"ל אביטל קיבליצקי 

 מועדון רוטרי בנימינה –רחל שנהר 

 מועדון רוטרי רמת גן –נאוה גישרי 

 ובערבית מועדוני רוטרי שמשתתפים במיזם "הנואם הצעיר" בעברית 

 צוות היגוי

 נשיאת מועדון רוטרי עכו  –עדנה חן 

 מועדון רוטרי כפר יסיף  –קטי טנוס 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

2019אוגוסט   
 

מכובדי, חברי מועדוני רוטרי ישראל, נשיאים ויו"ר אפיקי נוער וצעירים 
 בקהילה,

 
, להפיק 2017-2018לעונג ולכבוד לי לצרף את אסופת הנאומים של שנת 

האנתולוגיה )אסופה( עם טקסטים מתחרויות ולהפיץ מהדורה שניה של 
2018-2019הגמר של מיזם "רוטרי הנואם הצעיר" בשנת   

 
חוברת זו, בנוסף לתקנון "רוטרי הנואם הצעיר", מערכי השיעור למורים 

הנואם הצעיר לשופטים, ישמשו את כולנו, רכזי  מידעותלמידים וחוברת 
מי שמעורב במיזם, במועדונים, חברי הועדה, מנהלי בתי הספר וכל 

בבתי הספר בארץ. "רוטרי הנואם הצעיר"להרחבת המעגלים ולהטמעת   
 

אני מבקשת לנצל הזמנות זו ולהודות לעוזרי הנגיד באשכולות חיפה, שרון 
ולמועדונים המארחים באשכולות  גלבוע ואהרון כץ,  דני, גיורא ירדני, ודרום
.2018-2019על אירוח התחרויות בשנת הנגידות של אלון בנדט  ,אלה  

 
 

 בברכה
 

 נ"ל חיה קובץ'
 יו"ר הועדה "רוטרי הנואם הצעיר"

 

 
 
 



 

 
 

 

 שרון :אשכול

 דני גלבוע עוזר נגיד לאשכול:

 כפר סבא: מועדון

 :: עודד שוהםהנשיא

 רעות שחם שביט:: התלמידה

 אופירה נבון: בית הספר

 

 נשים מול גברים –זכויות יסוד 

 

 שנים לנשים לא היו זכויות?! 100הידעתם שלפני 

 שוות לגברים.כן, המצב השתפר מאז, אבל עדיין, נשים, אינן 

מבית הספר אופירה נבון כפר סבא,  2שלום, אני רעות שחם שביט מכיתה ו'

ואני נערה. אני רוצה לשתף אתכם באירוע שקרה לי לא מזמן. למי שלא 

. התחרות עוסקת skillzיודע, השתתפתי בתחרות הסייבר הלאומית של 

 בתכנות לצעירים. 

שולח ארבעה נציגים  -מספיק גבוהאם הניקוד שלו היה -כל בית ספר בארץ 

לתחרות: שני בנים ושתי בנות. אמרו לי, שיהיה יותר קשה למצוא בנות 

לתחרות מאשר בנים, משום שבנות פחות טובות בתכנות. לא היה לי נעים 

להגיד שאני זו שעוזרת לבנים בכיתה שלי לתכנת ולא הם אלה שעוזרים לי. 

צג את בית הספר, ובכדי להבהיר נבחרתי עם עוד שני בנים ובת אחת ליי

 זכיתי מקום חמישי בארץ! -לכם כמה מה שאמרו לי לא היה נכון

המסקנה שהסקתי מהמקרה, היא שסטריאוטיפים על נשים אינם נכונים ורק 

מטעים, וכמו שאמרה קוקו שאנל: "אישה צריכה להיות שני דברים: מי ומה 

 שהיא רוצה".



 

 
 

ה חזקה, שיכולה לעסוק בכל מה שהיא קוקו שאנל היא דוגמא מצוינת לאיש

 רק לעצמה. –רוצה בלי לתת דין או חשבון לאף גבר 

הנה דוגמא להתייחסות מפלה לנשים: בעבר, כאשר ארגון רוטרי רק הוקם, 

 נשים לא הורשו להשתתף בו.

 אל שורותיו. )!( הסכים הארגון לקבל נשים1986רק בשנת 

חוסר אמון זה בנשים נוגד את הפילוסופיה שבבסיס פעילות הארגון, ואני 

מצטטת:" סטנדרטים אתיים גבוהים בפעילות העסקית והמקצועית תוך 

עוסק ועוסק כאדם  כלמקצועות לחברה ובכבודו של כל ההכרה בחשיבות 

 היכול לתרום לחברה".

 ובכן, אישה צריכה להיות שני דברים: מי ומה שהיא רוצה.

חוסר האמון בנשים מונע מהן הצלחה מרבית, כמו נבואה המגשימה את 

עצמה. אם גברים יגידו לנשים כל חייהן שהן לא יודעות לתקן, כאשר הן 

יצטרכו לתקן הן יהיו חסרות אונים, ולא בגלל שהן לא יודעות מה לעשות 

 אלא בגלל שלא האמינו בהן ובהצלחתן.

נבואה שמגשימה את עצמה, כמו אני חושבת, שאפשר לנצל לטובה את ה

אפקט פגמליון: להאמין בנשים שהן יכולות לעשות את הכל. השינוי מתחיל 

רק כך העולם  -בכל אחד ואחת מאתנו: להאמין, לשתף ולסמוך על נשים

 ישתפר.

אה, ואולי בפעם הבאה כשבנות מתחילות ללמוד לתכנת אל תגידו להן שהן 

 בזה!  גרועות בזה, תגידו להן שהן אלופות

אני רעות שחם שביט, ואני נערה. אני אוהבת את השיער שלי , אוהבת 

בגדים ואוהבת ללכת לקנות אותם בקניון. אבל, אני גם משחקת כדורגל 

שנים וכן, כל הבנים בכיתה שלי  6ומשתתפת בחוג לאומניות הלחימה כבר 

 מפחדים ללכת איתי מכות. 

 מי ומה שהיא רוצה.  אז בקיצור, אישה צריכה להיות שני דברים:

 



 

 
 

 

 

 שומרון: אשכול

 שחר רז עוזר נגיד לאשכול:

 חדרה: מועדון

 אורה אלדורטי :הנשיאה

 נעמי מורבסקי:: התלמידה

 '2כיתה: ו

 ניצנים: בית הספר

 סוגיות אתיות בין קידמה ושימור הסביבה של בעלי חיים

 

Good morning,  

My name is Neomi, I am a 6th grader in Nizanim school 

& I would like to talk you about the issues caused by 

the progress occurring in this century that is polluting 

& dangering the wild life habitat. 

 



 

 
 

I love animals very much I have 3 dogs, 2 cats, a rabbit 

& a horse. Before I came here today I said hello to my 

pets looked into their eyes & I felt like they actually 

knew where I was going, what I was going to talk about 

& that I was going to protect them, & by the way they 

wanted me to tell you hi………because of my love to 

animals I deeply connect to this subject & truly think 

that this is a big issue & during the next few minutes I 

have left I would like to express my thoughts on this 

subjects & explain how come it is so important. 

 

 My thought is that animals do not pollute & danger 

our habitat therefore why should we pollute & danger 

theirs!?I have a few examples that show & prove our 

wrong doing. 

 

let’s start with a local issue, the dead sea. The dead 

surrounding is home to many creatures & since there 

are many factories in the area that use an enormous 

amount of water from the dead sea then the sand has 

no structure to hold itself & it simply collapses & 



 

 
 

dangers the animal’s habitats, & as a “bonus” the 

factories pollute the area! 

So…in a show of hands, how many of you have pets at 

home that you love & take care of? 

Then you very people know what I mean, like how 

would you feel if your pet had no home because of 

us!? 

Another example is the Amazon rainforest.  

According to international team of researchers the 

human impact on the Amazon rainforest has been 

under estimated. They found that selective logging and 

surface wildfires can result in an annual loss of 54 

billion tons of carbon from the Brazilian Amazon! 

Can you imagine! 

That was just the Amazon, now I would like to 

introduce you to one of the biggest problems on earth! 

The Ocean! 

We know that the ocean keeps getting polluted, but 

did we really know how much? Are you aware that in 

Israel they are going to spill chemicals into the sea that 



 

 
 

will pollute the water & will hurt the sea creatures , us 

& the next generations to come?! Are you aware that 

microplastics & other plastic pollutions are among our 

biggest environmental threats & that the litter in our 

oceans is threatening the lives of millions of marine 

animals such as – seals, whales, crabs & much more, 

plus after ingesting microplastics, these animals may 

suffer up to years before they die, & it hurts their 

reproduction! 

In 2014 an estimated 15-51 trillion microplastic 

particles were floating in the world’s oceans!  

I magine how much there is now five years later! 

 

In conclusion-  

 think of yourselves when you go to the beach & the 

water may be polluted & think of the animals that live 

in those waters. 

I would like to thank the Rotary organization for giving 

me the opportunity to speak here today. 

Thank you for listening!  



 

 
 

 
 שומרון :אשכול

 : שחר רזעוזר נגיד לאשכול

 חדרה: מועדון

 אלידורטאורה  :הנשיאה

 רעיה חלבי:: התלמידה

 י"ב :כיתה

 אולפנית מבשרת ברוך, חדרה: בית הספר

 

 ילדים עם אלרגיה לחלב –קבלת השונה 

 

 ד"בס

 שהם. לחם של הטעם מה מושג להם שאין ילדים שיש מצב לעצמכם תארו

, לגעת להם אסור הפיצה במגש אפילו. ובמבה, זמן-פסק טעמו לא בחיים

 אני רעיה לי קוראים, דבר לכל רגילה בחורה נראית אני. מהם אחת אני

 אלרגית אני שנולדתי מאז אבל. בחדרה ולומדת גרה, מעט עוד 18 חוגגת

 .לחלב

 

 מסויימים מזון לחומרי החיסון מערכת של קיצונית תגובה היא אלרגיה

 .חיים בסכנת כרוכה, ולרוב

 

 קטלני שילוב זהו - מאסטמה גם אך, לחלב מאלרגיה סובלת אני, כאמור

 .חלב עם מינימלי ממגע אפילו טרגית בתוצאה להסתיים העלול ומסוכן

 אלרגיה בעלי הם מהילדים 6%-כ בישראל, האלרגיה רופאי איגוד פי על

 תינוקות 8000 -כ, בישראל רק נולדים שנה כל, כלשהו מזון לסוג חריפה

.  3-18 בגילאי אלרגיים ילדים 50,000כ ישנם החינוך במערכת. אלרגיים



 

 
 

 האלרגיות. אלרגיה מהתקף כתוצאה בישראל רק מוות מקרי 5ל מעל וישנם

 . ושומשום אגוזים, בוטנים, חלב -הן השכיחות

 

 לא רבות שפעמים האלרגיים הילדים של, שלנו הקול את להשמיע רוצה אני

.  מסוימים מזון מוצרי הכוללים כיף וימי מסיבות, באירועים להשתתף יכולים

 כחברה-ושלכם, בפרט המזון תעשיות של המודעות את להעלות רוצה אני

 .זו אוכלוסייה בפלח להתחשבות בכלל

 העיקריים הסובלים. היחידים הסובלים אינם הם האלרגיים הילדים -

 ילד לקבל ששים אינם הגנים רוב, סבלם על כהוספה. ההורים הם

 שלעיתים למרות, מתחייבים אינם כי מבהירים, כן אם ואף לגן אלרגי

 מהמזון נקיה סביבה על לשמור, קטן הכי ולו מאמץ לעשות מתכוונים

 הורי של וחסדם ליבם לטוב נתונים האלרגי התינוק הורי. האלרגני

 לנקי יהפוך המקום כי יסכימו אשר, בכיתה או בגן האחרים הילדים

 הילד הורי וחיי מתחשב לא אחד הורה מספיק. האלרגני מהמזון

 . מתמשך לסיוט הופכים, האלרגי

 חרדה, מתמשך סבל, לחיים בסיכון מלווה למזון אלרגיה, כן כי הנה

 .ראשונה ממדרגה חברתית ובעיה

 

 במסעדה שאכלה לאחר נפטרה 26-ה בת אפרת חן, 2011 בשנת -

 .רגישה היא שאליו אגוזים עם שוקולד קינוח

 שר לסגן און-בר ורענן כהן ורד הדין עורכי פנו זה מקרה לאחר -

 מסוג אסונות למנוע מנת על כי טענו בפנייתם. ליצמן יעקב הבריאות

 על לסועדים לדווח מסעדות בעלי שיחייב בחוק תיקון להכניס יש זה

 מדריך ולהפיץ סימון לחייב המוגשות במנות אלרגניים חומרים

 . לתפזורת מזון נמכר שבהם במקומות לאלרגנים

 חברתי אירוע יש אם. מאד ומתחשבת תומכת בחברה חיה אישית אני -

 שישמש להביא אפשר מה אותי שואלות שלי חברות, שלי בכיתה

 אחר משהו לי שיהיה ידאגו הן, פיצה מזמינות הן למשל אם, כתחליף



 

 
 

 .לאכול

 רק לא - אלרגיים, כמוני נוער ובני רבים ילדים ישנם, זאת לעומת

 המגיע היחס את מקבלים שלא כאלו - שלו והאלרגיה אחד כל, לחלב

' ג שבכיתה מספרת ממודיעין 13-ה בת גמליאל מוריה, לדוגמה. להם

 לצאת יכלו לא הם בגללה כי רק חרם עליה עשו הספר מבית הילדים

 נאלצה היא מצווה בת מסיבות על גם". תנובה של במפעל לסיור

 להגיע רצתה כ"בסה היא. רע להרגיש לה גרם זה  לדבריה. לוותר

 .יכלה לא אבל, חברות ולשמח

 

  לידידות טוב רצון מטפח זה האם: רוטרי ארגון של המבחנים מן שניים לפי

 ?  המעוניינים כל לטובת זה והאם

 לסובלנות תביא באלרגיים המזון ותעשיות החברה התחשבות! בהחלט

 את לקבל  -אדם להיות  וכך השני כלפי אחד של והבנה לכבוד, בינינו

 .האחר

 שיש קיים רפואי מצב זה. האלרגיה של קיומה את לשנות דרך אין, לסיכום

 ובהפצת בייצור, בהכנה שהעוסקים ככל. וכחברה כפרטים איתו לחיות

 איכותיים פתרונות למצוא יהיה ניתן, המתרחבת לתופעה מודעים יהיו המזון

 הילדים אנחנו: זכרו, בעניין המודעות ולהעלאת אלה ללקוחות יותר

 שלכם מה את לאכול לנו אסור פשוט, שונים ולא חריגים לא, האלרגיים

 .מותר

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 אשכול: חיפה

 עוזר נגיד: גיורא ירדני
 מועדון: נשר

 נשיאה: יונה אורדן
 התלמיד: עמרי יהושע

 בית ספר: ע"ש יצחק רבין
 כיתה: ו'

 
 
 

 קבלת האחר  –היה אדם 
 
קוראים לי אוגוסט, ואני לא מתכוון לתאר את עצמי. איך שלא תדמיינו אותי "
 זה הרבה יותר גרוע". -

 
 זה היה ציטוט מתוך הספר "פלא" של רייג' פלאסיו.

ילד עם פנים מעוותות, שמגיע בפעם הראשונה  -הספר מספר על אוגי 
להראות עד  - לכיתה ה' כדי ללמוד בבית הספר. הרעיון המרכזי בספר 
לדוגמא שמנים,  -כמה קשה בחברה שלנו לקבל אנשים שונים מהממוצע  

כהי עור, בעלי צרכים מיוחדים ועוד. אנחנו מאד טובים בשיפוטיות ופחות 
 קבלה.טובים ב

 

שלום, קוראים לי עמרי יהושע, תלמיד כיתה ו' בבית הספר ע"ש יצחק רבין 
 בנשר. 

אני מאוד מתרגש להיות כאן ויותר מזה, אני מאוד מתרגש לספר לכם כאן, 
 קבלת השונה. -על נושא מאוד חשוב לדעתי 

 
יש בחברה שלנו הרבה אנשים ששונים מהרגיל, מכל מיני סיבות ומנגד, זה 

באותם אנשים. שהם אינם רגילים. השונות מזמנת הפריה  היפהגם 
 הדדית, התפתחות אישית וחברתית.

תארו לכם עולם שבו כולם נראים אותו דבר, לובשים אותו הדבר, אוכלים 
 גוני.-אותו הדבר. עולם חד



 

 
 

 הייתם רוצים לחיות בעולם כזה?
 למעשה, רק בזכות המגוון הטבעי, העולם אינו נראה "אפור".

ים ה"שונים", מכניסים את הצבעים המיוחדים שלהם ובכך מעשירים האנש
 את עולמנו.

 
נולד משולש?" סיפורו של  - "מה קורה כשבארץ המרובעים והעיגולים 

משולש ורוד בעולם שכולו מרובעים ועגולים. הסיפור, מאת אסתי 
 מתאר התמודדות עם דחייה חברתית ודעות קדומות.  שקדי 

מה שקורה בחצר האחורית של משהו אחר אלא  ספור זה אינו מתאר
 במידה רבה הסיפור של רבים בינינו. רוצים דוגמא? בבקשה,

דמיינו לרגע שבקבוצת הווטסאפ שלכם נשלחה הודעה שלועגת לילד שמן 
או לילדה שצבע עורה שחום. מה הייתם עושים? שותקים?מתנגדים? 

 מוחים? מצטרפים? 
 יינג ברשת נגד השונה.הרי כולנו יודעים כמה נורא השמ

 
 אני רוצה להציג בפניכם שני מסרים: 

 

לכבד את המגוון האנושי, לראות בקיומו זכות ולקבל  עלינו כחברה  .1

 אותו באהבה.

כל מה שהשונה צריך זה מורה, הורה ואפילו חבר אחד שיאמין בו  .2
 כדי לגלות את האור הגנוז בתוכו. 

אנו כבני אדם חייבים לזהות את ההזדמנות שיש לנו כאן להפריה 
הדדית, להתפתחות אישית ולתרומה חברתית. כדוגמת חברת בתי 
הקפה "ארומה" המשלבים בכל הסניפים אנשים עם צרכים מיוחדים 

שילוב של אנשים אלו בעבודה הינו צעד  כחלק מנותני השירות. 
  זו צריכה להיות הנורמה!ראשון בקבלה ובשילוב שלהם בחברה. 

 
החודש ראיתי את ההצגה "מול כולם".  גיבור ההצגה הוא מיכאל, ילד 

שסובל מתסמונת "טורט". כל חייו לא הצליח מיכאל להשתלב בחברה, אך 
ומקבל אותו כפי שהוא, מצליח מיכאל לזכות  בו שמאמיןבזכות ילד אחד 
 באהדת כולם. 



 

 
 

 האם אתה או אולי את תרצו להיות אותו האדם?
 

ואסיים בסיפור שלמדנו במסגרת לימודי מפתח הל"ב על השונות ובו מתואר 
ילד שסובל מגמגום כבד, עד כדי כך שבמצבים מסוימים הוא מעדיף 

ר לו את הסיפור הבא: למעלה בשמים לשתוק. אביו שרואה את מצבו מספ
יש מפעל של תינוקות. המלאכים עובדים בקצב מסחרר ובמהלך כל השבוע 

מייצרים תינוקות לכל העולם ואז בסוף השבוע הם סוגרים את המפעל 
ונחים מעבודתם הקשה. אז אלוקים מתגנב למפעל ומכין ילד חדש. הוא 

יופי,יותר אופי פשוט  עושה אותו הכי טוב שאפשר עם יותר שכל, יותר
מושלם.  והוא הרי לא יכול לשלוח לעולם ילד מושלם אז הוא שם בו פגם 

קטן. אחד הוא עושה צולע, אחר שמנמן  וכן ילד אחר הוא עושה 
..אז חברים יקרים בפעם הבאה שתראו ילד קצת שונה אל תשכחו מגמגם..

 שהוא ילד שיצר אותו אלוקים.
 

ף ארגון רוטרי התומך במשפחותיהם של  לתמיכה ולאמונה בשונה הצטר
 ילדים בעלי צרכים מיוחדים ודואג להם למפגשי תמיכה, ימי כייף והעשרה.

  
"יהא כבוד חברך חביב עליך כשלך" אמרו חז"ל. נשתדל להיות ראויים לציווי 

זה. קבלו את האחר, חבקו את השונה, האמינו בו ותנו לו הזדמנות שווה 
 להשתלבות בחברה.

 

אני יודע שקשה להקים חברה שוויונית, מעריכה ומכבדת, אבל השינוי 
מפסיד את  –כי מי שרוצה להיות "רגיל" ללכת רק בתלם מתחיל פה, 

 היופי שבנוף כולו.
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 אולפנית מבשרת ברוך: בית הספר

Too many choices doesn't promote happiness 

 

Once there was a girl who reached the age when she wanted to get 

married. She asked her parents to help her find someone. They 

started to introduce her to eligible men. Every week or so she had a 

coffee date with someone new. Unfortunately, the first one was too 

short, the second one was too tall, the third one was too fat, and the 

fourth one was too thin. She was finding it very upsetting that she 

couldn't find the right man for her. In the meantime the four men 

she had rejected got married to other girls and were very happy. 

Hello my name is Mayeira I am 12 years old and I'm learning in 

Ulpanit Mevaseret Baruch. I live in Harish and today I will talk about 

how too many choices make a person feel upset and make decisions 

harder. In order to cause you focus your needs and choose what's 

good for you. 

As many people know from a sociological point of view when we 

have too many options a person feels worried; since when he has got 

many options it's for him to decide which one to choose. In each 



 

 
 

option he has got something that answer to his needs but not all his 

needs. Therefore he starts to feel worried and at last when he 

chooses he will always get a buyers regret   since he isn't sure that's 

what he needs. For example let's say that you liked three high quality 

phones one an apple second a Huawei and third a Xiaomi. You buy a 

Huawei and after you get it you get a buyer's regret, a time when 

you say to yourselves "I should have bought the apple when I had 

the chance" and you end up getting the one you don't like the most. 

 When you have too many options it takes you more time to choose. 

You start to check each option, then you compare between them 

and since there are many options you get confuse.   When you look 

at all the different phones each of them has something the other 

doesn’t .if you get less options it will be easy to get into a conclusion 

in refer to your needs. 😖  

 

Let's talk about vacations. There are so many destinations to choose 

from! Do you want to go to Hawaii? How about Iceland? Or maybe 

Greece? Maybe by the time you finish carefully examining each 

possible, amazing destination, it is time to get back to work. How 

upset would that make you.😠 

Or maybe you can identify with the next example, trying to choose a 

special recipe for a family event. You search one site, then another, 

pages and pages of recipes and pictures. They all look so good! In the 

end by the time you choose you may have to make whatever is 

quickest or people will remain hungry 



 

 
 

  In 2000 a research was conducted at a regular food market. They 

were putting on a display of jams. One day they put a display of 24 

kinds of jams  and another of 6. In order to increase sales the  

customers were able to taste. which one do you think is more likely 

to sell the most? of course! the 6 jams!                                                       

In refers to "Rotery's tests",  for example; is it true? As I showed you 

in my speech with my example and research yes, it is true!!!. 

 

From all these claims and examples we can see that having too many 

choices can leave you with nothing at all, it causes difficulty in 

making decisions and does not  promote happiness so before you go 

to buy something focus your  needs and don't dispersed. 

 

Thank you for listening! 
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 חט"ב, דלית אל כרמל: בית הספר

 

 כוחה של מילה

 ערב טוב לכם, 

אנו, בני האנוש, נולדנו כדי לחיות יחד, לגדול יחד, לעבוד, ללמוד, להתפתח, 
 לשמוח ולחלוק את העצב יחד.

 וכיצד נעשה זאת, אם לא באמצעות התקשורת וההתקשרות בינינו ?

 באמצעות קשר עם הזולת ?וכיצד נגשים חלומות, אישיים ואחרים, אם לא 

 האמצעי הראשון והחשוב לתקשורת עם האחר הוא המילה.

בדאלית אל כרמל, גדלה ומתחנכת בבית הוריי על  4-אני שהד חלבי, מכיתה ז
 הערכים והכבוד לאחר, אדבר על: "כוחה של מילה"

נכון הוא שלשפת הגוף נוכחות והשפעה, אך המילה היוצאת מהפה אל האוזן 
ולת הכותרת, היא היא האמצעי הבלעדי לתקשורת בינינו, ולולי היא היא ג

העולם היה נראה  –אותה תקשורת העולם היה נראה אחרת, אני מתכוונת 
 פחות טוב.

למילה יש כוח, כוח עצום. אולם כמו כל דבר, גם למילה יש שתי פנים, הפן 
 החיובי והפן השלילי, ואני אתייחס לכך בהמשך.

החץ יוצא ואינו שב,  –היוצאת מפינו היא משולה לחץ  עלינו לדעת כי מילה
 נפלט ואינו חוזר. 

כך היא המילה, חץ שיוצא, פוגע לחיוב או לשלילה, אולם אין מרפה לאותה 
 פגיעה.



 

 
 

לא במקרה נאמר כי "המילה הטובה צדקה", כי ככל שנדבר טוב ונשדר טוב, כך 
נו, לצד ששומע את המילה, ייטב לנו  , בדיוק כמו שייטב לצד שמולנו, לצד שנגד

 ובאמצעותה קולט את המסר.

 רוצה שייטב לך ? דבר טוב, שדר טוב והתייחס טוב.

עלינו לברור את מלותנו, ועל שימת לבנו להיות מופנית לאותן מילים היוצאות 
מהפה אל החוץ. טוב נעשה את נפעל עפ"י הנאמר : "ישמעו אוזניך מה שפיך 

 אומר".

 וניתן כבוד למילים. הרי מילה, מהי ?בואו נעצור רגע 

הדבר האחרון שאפשר לומר על מילה, שהיא אמצעי תקשורת הרי הכול מתבטא 
במילים. אם זה הרגשות שלנו, התחושות שלנו, המחשבות, החלומות והלך 

 הרוח שלנו.
 

 למילה הכוח להרים לנו את מצב הרוח, את המוטיבציה או להפך. 
 

תר מקדמות, יותר מצמיחות, מילים שפותחות לנו למה שלא נשתמש במילים יו
 יותר אפשרויות בכל מקום, בבית, בבית הספר, ברחוב והיכן שנהיה.

 מהו כוחה של המילה? 

איך ייתכן שאנשים הצליחו להניע מיליוני אנשים לכדי מוות וחורבן רק 
 באמצעות מילים? 

לים יכול ליצור המילה היא הכוח החזק ביותר בעולם, ומי שיודע להשתמש במי
 חורבן או לתקן ולברוא מציאות טובה יותר.

 הנה לכם:

 טיפש""

 מטומטם""

 דביל""

  סביר להניח שהמילים האלה עוררו בכם רגש.

 כנראה רגש לא טוב, וזה הגיוני ולגיטימי.



 

 
 

 ומה עם:

 אהבה""

 שמחה""

 ילדים""

 גם אלה מעלות בכם רגש?

 כנראה שכן.

 לאין שיעור.מילים הן כלי רב עוצמה 

 אנחנו לעיתים רחוקות מבינים מהו כוחה האמיתי של המילה.

 מילים שנאמרות לנו משפיעות עלינו.

 ומילים שאנו אומרים לאחרים משפיעות עליהם.

 מילים גם יכולות להעצים, לחזק, להעביר מסר חיובי! 

  מילים הן הדרך של בני האדם לתאר את המציאות לאדם אחר.

 החזק ביותר בעולם. המילה היא הכוח 

עצתי שמלותינו תהיינה חיוביות כדי ליצור אווירה חיובית וסביבה שנעים וטוב 
 לחיות בה.

 ככה, ורק ככה, נשאף לעולם נאור יותר.

 היו ברוכים ! 

 
 

 שהד חלבי

 



 

 
 

 דרום: אשכול
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 מימוש אישי

 

אני אפתח בתרגיל, ומי שהסיפור הבא קרה לו גם, באיזשהו שלב בחיים, שישלים איתי 

 את המשפט בקול, אני רוצה לשמוע .

אתם נכנסים עם ההורים שלכם, או עם הילדים שלכם, לאסיפת הורים, המורה 

פוטנציאל, אבל... )הוא לא מממש אותו( יפה שיושבת מולכם אומרת בצער: לילד יש 

 מאוד, ציון עובר!

ערב טוב, שמי יעל דשל בת עשר וחצי מבית ספר ימין הרצוג. אני באתי לדבר אתכם 

 הערב על מימוש אישי. 

אנו מורגלים לחשוב, דורות על גבי דורות, שאם נאהב את עצמנו, נשקיע בעצמנו 

זאת אנוכיות לשמה! אנחנו מאמינים שנתינה ונשים את עצמנו בראש סדר העדיפויות 

לזולת, לבני המשפחה וחברים ועמידה בדרישות החברתיות קודמות למימוש האישי 

 שלנו. זה בתרבות שלנו!

מחקר שערכה דוקטור הדר עוזיאל מאוניברסיטת בר אילן בדק כמה ישראלים באמת 

התוצאות. אני מתעסקים ועובדים בתחומים שהם אוהבים. אני? הייתי מופתעת מ

בטוחה שגם אתם תהיו מופתעים שתשמעו ששישים וחמישה אחוזים אינם עובדים או 

מתעסקים בתחומים שמממשים את היכולות שלהם, כמו: שירה, ריקוד, הייטק, שחיה, 

 ריצה וכל דבר אחר.

אז רגע, מימוש אישי או תרומה לחברה? בשביל לענות על זה אני רוצה לקחת אתכם 

אחורה? עד רבי עקיבא. בתורה כתוב "ואהבת לרעך כמוך" ורבי עקיבא אחורה. כמה 

זהו כלל גדול בתורה. מושג יסוד. כולנו למדנו ש"ואהבת לרעך כמוך" עוסק  -ואמר

יש משמעות  -באהבה שלנו לשני, לנתינה, לסובלנו ולקבלה. אבל אני רוצה לחדש לכם



 

 
 

והב את עצמך, עושה עבור רק אחרי ש"כמוך". כשאתה א-נוספת לפתגם. ואהבת לרעך

עצמך ומגשים את עצמך, אז באמת אתה יכול לעשות "ואהבת לרעך". כשאתה שלם 

 אתה יכול לתרום לחברה ולהוסיף אור בעולם.

אני רוצה לשאול אתכם, והפעם אתם לא צריכים לענות, כמה אנשים שאתם מכירים, 

בודה מסודר בשביל חברים או בני משפחה, עזבו משרה נחשקת ויוקרתית או מקום ע

להגשים את החלום שלהם? או בשביל לעסוק בתחום שהם אוהבים? אני אישית 

מכירה כמה כאלה. מהנדס שהפך למורה, מורה שהפכה לקונדיטורית, קונדיטורית 

שהפכה לגננת. יש מלא דוגמאות. ובאמת אנחנו רואים היום עוד ועוד נשים וגברים 

 את עצמם ואת היכולות הטמונים בהם. שמבצעים תפנית בחיים על מנת לממש 

יש אפילו שאומרים שתאוריית הצרכים של מסלאו התהפכה. רגע, אתם יודעים בכלל 

מה זאת תאוריית הצרכים של מסלאו? אז למי שלא, זאת בעצם פירמידה שמסבירה 

מהם הצרכים של האדם. בבסיס של הפירמידה נמצאים הצרכים הגופניים של האדם. 

ה, אחרי הכל, רק אם יש כח, וזמן וכסף, נמצא המימוש האישי. ביטוי ובקצה , למעל

 של התכונות, עולם הערכים והכשרונות של האדם.

והיום? בדיוק הפוך. אנשים מבינים שבשביל שהחברה תתקיים ותתפתח כל אחד צריך 

לתרום את החלק שלו וכל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו ולהשתמש במתנה 

 ב"ה.שנתן לו הק

 

כשאני מממשת את עצמי אני אדם שלם יותר. טוב יותר. וכשכולנו  -אז אני אומרת

 אנשים טובים יותר אז העולם טוב יותר.

 

 תודה על ההקשבה.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 דרום:אשכול

 אהרון כץ עוזר נגיד לאשכול:
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 טובים השניים מן האחד

 

 "טובים השניים מן האחד".

 

 זהו משפט מוכר, בטוח שמעתם אותו בעבר!

אך השאלה היא, האם הקדשתם רגע להבין את הנסתר בתוכו? את  

 משמעותה ופירושה של כל מילה במשפט? אני משערת שלא.

ובכן, אני נגה לין בכיתה ו מבית ספר מצפה ים באילת, והיום ארצה 

לשכנע, ולהעלות לכם את המודעות לגבי כוחו הרב של שיתוף  להסביר,

 הפעולה ועבודת צוות.

 

פט ג'יימס ריילי, שחקן ומאמן כדורסל, ונחשב אחד המאמנים הטובים 

, אמר :" אם תעשה כל שביכולתך NBAשידעו משחר תחילתה של ליגת ה

 למען הקבוצה, תמיד תעשה משהו טוב למען עצמך" ואני מסכימה איתו!

בכל פעם שאני שותפה לצוות בהכנת עבודה בביה"ס או אפילו בצופים, אני 

מרגישה שאני תורמת לקבוצה מיכולתי אך בהחלט יוצאת מועצמת וליבי 

 מתרחב לנוכח התוצר המיוחד שיש לי חלק בו. 

 

סיבה נוספת מיני רבות להצלחתה של עבודת צוות, היא העבודה 

וא יצור חברתי ולכן מטבעו יעדיף המשותפת, הנעימה יותר, שהרי האדם ה

 במקרים רבים לבצע משימות במשותף ולא לבד.



 

 
 

 ואני אוכיח לכם זאת:

 יש בקהל אדם שערך מסיבה לבד? רק עם עצמו? 

 אולי יש מישהו שיצא לבד לטיול ? 

 יש הרבה דברים שאנחנו עושים לבד אבל הרבה יותר נעים לעשות ביחד. 

 

 יתרה על כך,  בעבודת צוות המאמץ מתחלק וההצלחה כפולה! משמע, 

כאשר כל אחד מחברי הצוות לוקח חלק בעבודה המשותפת בעזרת 

 יחד אנו נצפה להצלחה בטוחה יותר וגדולה יותר.  -היכולות והכישורים שלו

 

ה בין חברי הקבוצה יביא לתוצר יצירתי ומיוחד שהרי כל אדם שיתוף פעול

תורם מהייחודיות שלו מהכישרון שלו ויחד אנחנו בונים רעיון או מוצר ייחודי 

שלא היינו מצליחים להגיע אליו ללא הכישרון של כל חברי הקבוצה. לכל 

 אחד יש חלק  ,  וביחד ההצלחה עולה על כל דמיון!

כיתה, יתרון עבודת הצוות הוא גם שתמיד יש את ואם תשאלו את חבריי ל

 בהומור כמובן. -מי להאשים

 

מה קורה לדעתכם, כאשר אדם מהקבוצה חלש במשימה מסוימת? ובכן, 

חברי הקבוצה החזקים יחפו על חולשתו ויתגייסו לעזור לו  ויחד יגברו על 

 הקושי.

 נשמע לי כמו עוד יתרון חשוב לבחירה בעבודת צוות, לא?!

רו! "אני עושה מה שאתה לא יכול, ואתה עושה את מה שאני לא יכול. זיכ

 ביחד אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים" 

 

אגלה לכם  )להרים גבות כאילו מגלה סוד..( עוד דרך בה אוכל להוכיח עד 

כמה חזקה יכולה להיות הקבוצה. עצמו את העיניים ונסו לדמיין את עצמכם 

וברים אותו. נשמע פשוט, נכון? עכשיו תקחו לוקחים שיפוד עץ רגיל וש

קבוצת מקלות ושברו אותם. הרבה יותר קשה! דוגמא פשוטה זו יכולה 

 להוכיח לנו עד כמה חזקה הקבוצה המגובשת לעומת היחיד!



 

 
 

 

בהקשר זה,  ארצה לספר לכם סיפור אישי, על אישה מיוחדת במינה , אמא 

לבד, עם קבוצת חברים. שלי, שבאמצע החיים החלה להתאמן בריצה. לא 

הקבוצה התאמנה מידי שבוע עד שהשתפרו מאד ונגשו למירוץ הראשון 

 ק"מ של ריצה. 10שלהם! זהו היה מירוץ מתיש וארוך. 

הרגישה חולשה ורצתה לוותר )קול יורד במעין עצבות(,  לקראת הסוף, אימי

 אך לא זה מה שקרה! )בנחישות(

 

חבריה לקבוצה החזיקו אותה, ודחפו עד הסוף! לא נתנו לה לוותר, לפרוש 

או להפסיק, הם עודדו אותה וחיזקו ואותה, ולבסוף סיימה כל הקבוצה 

יכולה לשנות זווית בהרגשה של ניצחון וגאווה. זוהי כוחה של הקבוצה. היא 

 ראייה, ולפעמים דרך חיים!

 

ובהזדמנות זו, ארצה להודות לארגון נהדר, "מועדון רוטרי", שהוא בעצמו 

מקדם עבודת צוות בתוך הארגון ומחוצה לו ומהווה דוגמא עבור כולנו. 

 להשמיע, ולהשפיע! -ובזכותו נתנה לי ולחברי ההזדמנות לעמוד על במה זו 

 

וות יתרונות רבים ,ואנו כחברה נהנים מיתרונותיה יום  יום. לסיום, לעבודת צ

אנו חיים בחברות,  – שיתוף הפעולה היא אחת הסיבות לקיומו של העולם

לא ערים ומדינות המושתתות על עבודת צוות ושיתוף פעולה. בהעדרם 

!   אז מהיום כאשר אתם עומדים בפני משימה בכל תחום, נסו היינו שורדים

יישם כי "טובים השניים מן האחד", וזכרו!  כשצועדים יחד לזכור וגם ל

 מגיעים רחוק!

 ….בהצלחה ותודה רבה על ההקשבה 

 

 

 

 



 

 
 

 שומרון :אשכול

 שחר רז עוזר נגיד לאשכול:

 בנימינה: מועדון

 :הנשיא: עמי קהתי

 אורי לביא: התלמיד

 ה' :כיתה

 הנדיב :בית הספר
 

 כוחה של מילה
 
 

 ואורחים יקרים!  רוטריונים
 מי חזקה כאבן וקלה כנוצה?  -אפתח בחידה 

מילה.  היא כה חזקה שבכוחה להנהיג עם שלם, להוציא אנשים למלחמה, 

לשנות חיים של אדם. ומצד שני היא קלה כנוצה... כשהיא יוצאת מהפה, היא 

 משתחררת ועפה מבלי לחזור...

והיום אדבר על כוחה של בבית ספר הנדיב  ’שלום, אני אורי לביא מכיתה ה

 מילה. 

 לה נתן את הכוח לבנות או להחריב? -אז... מילה. מי

 מילים, הן כחומר ביד היוצר... ובעניין הזה, היוצרים הם אנחנו. 

 . ומתי איךלבחור באיזו מילה להשתמש,  והחובה הזכותלכן, יש לנו 

 כן, זו זכות להשתמש במילים. 

מאפשרים להגיע להישגים  -יחד עם הדמיון המפותח שלנו  –יכולת הדיבור 

 עצומים. 

הייתה שמורה  -בעבר, היכולת להעביר מסרים לכמות גדולה של אנשים 

 כמו אנשי תקשורת, פוליטיקאים ועוד...  -לאנשים נבחרים בלבד 



 

 
 

ילד בן עשר, יכול להעלות פוסט, סטורי,  -אבל היום, בלחיצת כפתור, אני 

 ולהגיע בזמן קצר לאין סוף אנשים.  -בלוג, לייב 

 יוטיוברים בגיל שלי משפיעים במילים שלהם על אין ספור ילדים. 

 אחרות, עוצמת המילים שלנו התעצמה.  מיליםב

 וחובת הזהירות.  -ועם העוצמה, באה האחריות 

 

 ולהיזהר בבחירת מילים...  -אליהם יש לשים לב  -הנה שלושה דברים 

 אחת, יכולה להתפרש במשמעויות שונות. , מילה דבר ראשון

 אנסה להדגים זאת באמצעות סיפור קצר... 

 לפני כשבוע יצאנו לפיקניק משפחתי בדיונות שעל יד ים המלח.

 רק אחי שטייל באותו הזמן בגרמניה לא הצטרף. 

 לפתע שלח בוואטסאפ המשפחתי תמונה שלו. 

  שאלתי לתומי, היכן אתה?

 בבוןאחי ענה: 

  תי! בבון? למי אתה קורא בבון!??!מיד הגב

שבון, היא עיר בגרמניה על גדות נהר  –שאבי הסביר לי מיד  -יש לו מזל 

 הריין, ואחי נמצא, בבון. 

 ההקשר.. -, חשוב מי אומר את המילים ולמי... מה שנקרא דבר שני

באותו פיקניק קסום, כשאחי ביקש עוד פרוסה מהלחם, אימי ענתה שבדיוק 

 אם ירצה, נשארו קצת עוגות...  נגמר, אבל

 לרגע לא עלה בדעתנו לערוף את ראשה

אז מה עלה בדעתם של הצרפתים להתיז את ראשה של מארי אנטואנט 

 "אם אין לחם, שיאכלו עוגות!"  –כשאמרה בדיוק אותו הדבר 



 

 
 

 אלא שמארי אמרה זאת בהתנשאות כלפי העם הצרפתי העני והרעב ללחם. 

  עליה ונקמו בה.... אז ברור מדוע הם כעסו

 חזרה ממארי לפיקניק ההררי, 

כך  -אתם הרי חדי אבחנה, אז ודאי שמתם לב שבים המלח אין דיונות 

 דמיוני.   -אלא בעיקר   -שהפיקניק לא היה הררי או קסום 

אם המילים שלנו מתארות ה... עלינו לשים לב דבר השלישיוזה כבר קשור ל

   האם זו האמת? -סיפור אמיתי 

 הרי כל כך קל להמציא... 

  -והנה עובדה שמעיפה את הראש... או יותר נכון, העיפה ראש 

 את המשפט אם "אין לחם תאכלו עוגות" בכלל לא אמרה אנטואנט מארי.  

אז אסכם, שימו לב שמה שאתם אומרים אינו משתמע לשני פנים... שימו לב 

למי אתם אומרים מה ומתי... והקפידו לומר אמת. ולבסוף זיכרו שבשביל 

 ה טובה אין צורך בכללים. לומר מיל

 -אז

 שימרו על המילה,

 כבדו את המילה,

 היו המילה שאתם אומרים לעולם!

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 שרון :אשכול

 דני גלבוע עוזר נגיד לאשכול:

 הרצליה: מועדון

 בר נר ניצה :הנשיאה

 זוהר שנער: ההתלמיד

 1ט' :כיתה

 חט"ב סמדר :בית הספר
 

 )טוב האחד מן השניים( עבודת צוות

 מגיל צעיר חינכו אותנו ש ''טובים השניים מן האחד''. האם זו אמת?

מבית הספר סמדר בהרצליה, והיום  1קוראים לי זוהר שנער מכיתה ט'

דווקא אדבר אתכם על ''טוב האחד מן השניים'' ואתבסס על הטיעונים 

 הבאים:

 .עבודת צוות היא משחק סכום אפס1

 הלא נעימה של עבודת צוות. האמת 2

 . עבודת צוות מביאה לתוצאות יותר טובות3

 

 . אז מה זה בכלל משחק סכום אפס?1

 זהו משחק בלי מנצחים. לא משנה לאיזו תוצאה תגיע, תמיד תפסיד. 

 יצא לכם כבר לעבוד בצוות? 

 למקרה שלא, אני אתאר לכם את האפשרויות:

קבלים ציון יפה וקבוצה של במקרה הטוב, מגישים את העבודה בזמן, מ

 אנשים שלא ירצו לעבוד יחד 



 

 
 

 יותר לעולם. למה?

כולם בטוחים שהם הכי צודקים ותמיד צריך לוותר,  –כל אחד דואג לעצמו 

 אז מישהו תמיד יצא לא מרוצה.

מתחילים מתמרון בין הזמנים והחובות של כולם,  –במקרה המציאותי 

ך זה נגמר? בזריקת אחריות. ממשיכים לעבודה מלאה בהסחות דעת, ואי

''אם אני לא אספיק, יש את שאר הקבוצה שתגבה אותי''. ואם כל אחד 

 יחשוב ככה? מה יהיה אז?

לא משנה כמה תתאמצו ותשקיעו, גם אם תעבדו עד השעות הקטנות של 

הלילה, העבודה לא תצא טובה כמו שהייתה יכולה לצאת כשהייתם עובדים 

 בנפרד.

 המרוץ למיליון.קחו לדוגמה את 

מתחרים צוותים בצוותים אחרים במטרה להגיע לסוף  תכנית טלוויזיה בה

 עד עכשיו נשמע מושלם לא? .מיליון שקלים –המרוץ ולזכות בפרס הכספי 

 אז זהו, שלא בדיוק. תכנית כמו זו מבוססת לחלוטין על עבודת צוות.

 לכל אחד מבני הזוג יש יתרונות וחסרונות.

לאחד מבני הזוג יש קושי. בזמן שהוא מתקשה לבצע את  יש משימות שרק

המשימה, בן הזוג השני היה יכול לסיים את המשימה בהצלחה. הוא סתם 

מתעכב בגלל הזוג שלו, ולבד, הוא היה יכול להגיע להישגים הרבה יותר 

 גבוהים. אבל לא מדובר רק בזה.

 . מאחורי עבודת צוות יש אמת לא נעימה. 2

ני עובדת לבד אני ממוקדת. אני עומדת בזמנים ומספיקה את נגיד אני. כשא

 כל מה שאני רוצה.



 

 
 

לא אכפת  –בקבוצה, זה לא יאמן עד כמה אנשים יכולים להיות אדישים 

משאר חברי הקבוצה, לא אכפת להם מהדד ליין  להם מהתוצר, לא אכפת 

העיקר שלהם יהיה פטור מהעבודה ושיוכלו לעשות את הדבר היחיד  –

 לראות טלוויזיה בשקט.  -שבאמת אכפת להם ממנו 

 נכון שהם לא עושים כלום, אבל לפחות הם לא מפריעים.

לא כמו הסוג שלא עושה כלום, תמיד יש את השניים שבוא נגיד, לא הכי 

 סובלים אחד את השני, בלשון המעטה.

זה מתחיל מהערה קטנה אחת, עובר לוויכוח, משם לצעקות, ובמקום לעבוד 

תרכז בעבודה, כל חברי הקבוצה רק מנסים לגרום להם לחזור לדבר ולה

 כמו בני אדם.

 ויש את הסוג האחרון. הסוג שאליו אני משתייכת. השתלטנים.

למה אני משתלטת? כי אין אף אחד שיעשה את זה במקומי. אם לא הייתי 

משתלטת, השניים היו רבים, אחד היה מתחמק מהעבודה וזורק אחריות, 

 אף אחד שימקד את כולם. או לפחות ינסה... ולא היה 

איך זה הגיוני שאני אעשה לבד עבודה שמיועדת לקבוצה של אנשים בזמן 

 שהאחרים רק מפריעים?!

 . אז נכון, אולי בעבודת צוות יש יותר מוחות, 3

 ותמיד אומרים שאם אתה רוצה להגיע מהר, תלך לבד.

 ו, שלא.אם אתה רוצה להגיע רחוק, תלך בקבוצה. אז זה

 מחקר חדש מצא שלעבוד בצוות זה לא תמיד טוב יותר מלעבוד לבד.

 למעשה, העבודה בקבוצה עלולה דווקא להזיק.



 

 
 

-המחקר נערך על ידי דוקטור מאוניברסיטת תל אביב באחת מחברות ההיי

 טק הגדולות בארץ.

במסגרת המחקר התבקשו העובדים לפתור בעיות אמיתיות מעולם 

 העבודה. 

 התחלקו לצוותים של כארבעה אנשים.העובדים 

אחד הצוותים עבד בהתייעצות מלאה, צוות  –כל צוות עבד בדרך אחרת 

 אחר בהתייעצות חלקית, 

 וצוות נוסף ללא התייעצות, כל עובד חשב לבד.

המסקנה הייתה שכאשר קבוצות עבודה נפגשות ומשוחחות על בעיה 

 שניצבת מולם פנים מול פנים, 

ת מהרעיונות היצירתיים והישימים לפתרון, לעומת כאשר הן מגיעות למחצי

 אותם אנשים חושבים על הבעיה לבד. 

 לסיכום, 

 פתרון. -עבודת צוות היא לא ה

 קל למצוא שחקנים טובים, לגרום להם לשחק טוב יחד זה כבר סיפור אחר.

 סיפור שלא יגמר טוב. אף פעם.

 

 

 

 
 



 

 
 

 דרום :אשכול

 אהרון כץ עוזר נגיד לאשכול:

 אשקלון: מועדון

 : דוד וזאנההנשיא

 שירה בובליל: ההתלמיד

 ו' :כיתה

 רותם :בית הספר
 

 קבלת האחר –היה אדם 

 אבות. במשנה  כתוב כך  "למקומו שתגיע עד חברך את תדון אל "

 ,דופן היוצא או ,החריג  .שהוא סוג מכל חריגים אוהבת אינה  החברה

 מן השונה החיצונית צורתו בשל אם ,הקיים הסדר על כמאיים נראה

 על המערערים התנהגות, רעיונות ודרכי בשל ואם המקובלת הנורמה

 .פיהם על חיה שהחברה והשגרה  הכללים

 של אחרת חריגות או ,פיסית בחריגות מדובר אם בין -חריג כל -החריג

 הרואים אלה בקרב אשמה רגשות  אצלנו מעורר תפקוד  התנהגות או

 .נורמאליים עצמם

 החריגות . רציונלי לא באופן אשמים מרגישים נורמליים"  " הנקראים אנחנו

 חריגים "ב מתחילה היא ,או מבוגרים ילדים של מאוד רבים סוגים מקיפה

 אותם כל,הזרם נגד ההולך ,המרדן ,הגאון ,התוקפני ,הביישן נורמאליים" 

 בילדים  ונמשכת לרגילה נחשבת בהתנהגות שאינה מאופיינים  ילדים

 פגוע ,דאון בתסמונת החולה ,המגמגם ,הצולע :וברוחם בגופם הפגועים

   .הנפש המוחין וחולה שיתוק

 העדה בן ,העולה הילד  בשכונה החדש הילד :נוספת קבוצה קיימת

 שונה אחר, ממקום שמגיעים הזרים, הם אלו .אחר עם ובין האחרת

 .זרים שנאת נקרא  מפניהם החשש .לנו המוכרים והסביבה מהעולם

  לכם לומר רוצה שבאשקלון רותם ספר מבית  12 שירה בת אני



 

 
 

 לא ,פשוטים בגדים עם לבוש ילד מגיע הספר פעם ראיתי כשלבית לא

 של  הופך למטרה  זה ילד ,ועדינה ביישנית שהתנהגותו ילד או ,מותגים

 שנאת ,כולם כמו לא שהוא בגלל רק ,לו מציקים אלו ילדים .אחרים ילדים

  ??אמרנו כבר והשונה הזר

 מלכי  הם ולפעמים ,ומאחר שלהם הרגילה ההתנהגות שזו ילדים  יש

  כזו. בצורה להתנהג לעצמם ומרשים יכולים, שהם חושבים הם  ,הכיתה

 .עצוב  ממש  זה .בעקבותיהם שהולכים הילדים שאר גם וכך

 ,דעתם את ולומר לבוא אומץ להם שאין ילדים, שיש הוא, ,בעיניי עצוב הכי

 את להם גם שיעשו ,מפחדים הם כי ,הזאת התוקפנות לכל שגורמים לאלו

 .להצקות מטרה להיות יהפכו ושהם ,מעשה אותו

 על חרם לעשות של  המשמעות את  מבינים באמת לא  הילדים רוב

 מתייסרים אלו ילדים  שבבית יודעים לא הם .החריג או על ,השונה

  למה   מבינים לא והם כזה  אכזר בעולם חיים בעצם שהם  ומתחרטים

 .הזה הרע  כל   להם  מגיע

-16 ה בן הנער של סיפורו .מאד קשים למקומות להגיע עלול  כזה מצב

 את משקף ,בפייסבוק לו שנאמרו הנוראיים הדברים בגלל  לחייו קץ ששם

 .בברור התופעה

מהם  חלשים על גיבורים שהם שחושבים  האלה שהילדים  בעיניי מעיד זה

 קשות השלכות אילו מבינים לא ,האלה הנוראיים הדברים את ועושים

 לגרום התנהגותם. עלולה

 בסך ממני? רוצים אתם מה אבל"-  אומר הוא כזה בטענות, לילד כשבאים

 ."רע דבר לשום התכוונתי ולא בפייסבוק, משהו אמרתי הכל,

 או  "גמד "גבוה ,נמוך אתה אם אתה. באמת מי משנה שלא חושבת  אני

 לשנות צריך לא ואתה עצמך בפני אדם אתה שונה עור בצבע או  מגמגם

  .גנאי בשמות לך קרא מישהו כי ,עצמך את

 להכיר רוצה שבאמת מי רק אבל ,מבפנים אתה מי  רואים באמת לא ילדים

  .באמת אתה מי ,וידע לתוכך ומסתכל רואה ,אותך



 

 
 

 אחד כל ,אנחנו  ".בו שיש במה אלא בקנקן תסתכל אל :אמרו רבותינו

 ולהתייחס בשונה לתמוך ,שווה באופן כולם את לקבל חייבים ,מאתנו

  .לחיצוניות ולא אדם של למהותו

 כך נחייה בעולם טוב יותר, סובלני יותר ואוהב אדם.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 יהודה :אשכול

 בתיה וינטרוב עוזר נגיד לאשכול:

 גדרה: מועדון

 מזל כהן :הנשיאה

 יובל סוצ'י: התלמיד

 5ז' :כיתה

 תיכון אזורי גדרה :בית הספר
 

 חברים משמעותיים כמאריכי ומשפרי חיים
 

אנשים אחרים חשובים לנו", כך היה פותח פרופ' פטרסון המנוח את 

מישיגן, הכיר מקרוב הרצאותיו. פטרסון, פרופ' לפסיכולוגיה מאוניברסיטת 

מחקרים רבים שהראו שחברים אינם רק שותפים לבילוים, אלא באמת 

משפיעים על חיינו. בחברת אנשים אהובים אנחנו מרגישים משמעות, 

 ביטחון, ואהבה. אנחנו צריכים אנשים אחרים כדי לשחק, לעבוד ולחיות.

 רי גדרה.שלום, שמי יובל סוצ'י. אני לומד בכיתה ז חמישית בתיכון אזו

 חברים משמעותיים כמאריכי ומשפרי חיים.היום אדבר עמכם על הנושא: 

 

 "חברות טובה מאריכה חיים ומגדילה אושר"

משפט שאפשר למצא בכל מאמר שני שנתקלים בו באינטרנט או כל אחד 

שומע את זה מידי יום בבית מאחד ההורים: "למה אתה לא נפגש  מאיתנו

 עם חברים?"

אם אני יגיד לכם "רשת חברתית" מה הדבר הראשון שיקפוץ לכם לראש? 

בטח פייסבוק, סנאפצט, אינסטגרם ועוד, אבל כשמחקרים מדברים על 

היתרונות העצומים של רשת חברתית, הם מתכוונים לאנשים אמתיים ולא 

 המקלדת. מאחורי 



 

 
 

שנה,  80שבו הם עקבו במשך  מחקר חוקרים מאוניברסיטת הרווארד ערכו

נבדקים מיום היוולדם  ועד יום מותם. זה אחד   724אחרי  שנה 80

המחקרים הארוכים והחשובים בעולם ולכן מסקנותיו השפיעו על תפיסת 

אחת המסקנות העיקריות מתוך מאגר הנתונים העצום היא  האושר בחיים.

שאנשים שהחזיקו במערכות יחסים משמעותיות חוו פחות כאבים 

 . פיזיים, הראו פחות הידרדרות גופנית ונטו לחיות זמן רב יותר

שומרות עלינו בריאים  טובותאחד הפרופסורים מסביר שמערכות יחסים 

לנו אדם לסמוך עליו בעת הצורך ומאושרים. הוא מאמין שהידיעה שיש 

 עוזרת למערכת המוחית שלנו להירגע ולחוות פחות מצבי מצוקה. 

לדוגמא: לפני כמה שנים קראתי את הספר "פלא". למי שלא קרה ממש 

ממליץ בחם. הספר מספר על אוגי, ילד שנולד עם מום בפנים ובכיתה ה' 

וא מרגיש נורא הולך בפעם הראשונה לבית הספר. כולם צוחקים עליו וה

ובודד למרות שהוא ילד חכם וטוב. בסוף הספר, וזהירות ספוילר, הוא עובר 

את זה ויוצא ה"קינג" של השכבה והכל בזכות חבר אחד טוב ומשפחה 

 תומכת.  

אני מאמין שרובכם יותר גדולים  ממני  ואתם ודאי ו 13אני אמנם רק בן 

יודעים שקשרים חברתיים רבים לעיתים אינם שורדים. אנשים מחליפים 

עבודות, עוזבים את הלימודים ,עוברים לערים ולמדינות אחרות או פשוט 

 משתנים אבל אל תדאגו, זה לגמרי נורמלי. 

חברים  400מצאה שבממוצע יש לאדם כ  קבוצת מחקר ממיקרוסופט

במהלך תקופת חייו) ואני לא מדבר על חברים בפייס או באינסטגרם(, אבל 

המופלאים, רק  33יישארו איתו שנים ארוכות. מתוך  400-מתוך ה 33רק 

אחרים יהיו מכרים, חברים ה 27שישה יקבלו את התואר "חברים קרובים". 

 יחסים ששווה להחזיק בהם....לעבודה, שכנים וכו'.ועדיין  

לפני שאתם מתפתים לחדש את כל הקשרים מהעבר או למהר וליצור 

 קשרים חדשים, הרשו לי להחזיר אתכם לכסא. 



 

 
 

 קשרים חברתיים זה טוב, בתנאי שהם קשרים משמעותיים. 

וביות של מערכות יחסים מגיעות רק פרופ' ולדינגר מסביר שההשפעות החי

כשאותן מערכות יחסים הן עמוקות ומשמעותיות. מערכות יחסים כאלה 

 מתאפיינות בכנות, בקבלה, בהכלה, בשיתוף ועוד יתרונות רבים.

לסיום, אני חושב שאם אתם רוצים לחיות חיים ארוכים ומאושרים אתם 

שאתם יכולים  צריכים מישהו שיהיה לצדכם. מישהו משמעותי. מישהו

 לסמוך עליו. מישהו שיהיה חבר.

ואני רוצה להשאיר אתכם עם אתגר וחומר למחשבה. בשבוע הקרוב, 

תשימו לב מי האנשים המשמעותיים שמקיפים אתכם ועושים לכם טוב.  

 ואני מציע לכם לומר להם את זה. 

 אמא... תודה.

אר בכם אני יובל סוצ'י, שמחתי מאוד שהקשבתם לי ומקווה שמשהו נש

 מהנאום שלי.

תודה רבה למועדון רוטרי גדרה שכבר פעם  שנייה נותן לי את ההזדמנות 

 להביע את עצמי על במה זאת. לילה טוב!

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 יהודה :אשכול

 בתיה וינטרוב עוזר נגיד לאשכול:

 גדרה: מועדון

 מזל כהן :הנשיאה

 בן לין: התלמיד

 3ה' :כיתה

 רימונים :בית הספר
 

 נאום בנושא השפעת פרסומות 
 
 

 -ובדיוק ברגע הכי מותח , מכירים את זה שאתם יושבים מול הטלוויזיה
שהפרסומות לא רק , אז זהו? נכון, מעצבן. הגיע הזמן לעבור לפרסומות

.הן ממש עלולות להזיק, מעצבנות  
 

ובאתי להסביר היום , בבית הספר רימונים 3'קוראים לי בן לין מכיתה ה
. לא כדאי לכם לקנות את מה שהפרסומות מוכרותלמה   

 
בטלפון , באינטרנט, בטלוויזיה: הפרסומות מקיפות אותנו מכל כיוון

. ואפילו כשאנחנו סתם הולכים ברחוב  
אבל אל , נכון שלפעמים כיף לצפות בפרסומות יצירתיות ומצחיקות

ו הפרסומות גם מוכרות לנ, שחוץ מלמכור לנו כל מיני מוצרים תשכחו
. תפיסת עולם  

 
לא מספיק , הפרסומות עלולות לגרום לנו לחשוב שאנחנו לא מספיק יפים

כל זה . לא מספיק אהובים ושהחיים שלנו לא מספיק טובים, מוצלחים
. נקנה משהו: אם רק נעשה דבר אחד קטן, כמובן ישתנה  

 
אם , אתם חושבים שלמפרסמים באמת אכפת אם יהיו לכם הרבה חברים

הם בסך הכל רוצים את . לא נראה לי? יים ותהיו מאושריםתצליחו בח
.הכסף שלכם  

 
ולעיתים פונים ישירות , המפרסמים יודעים שהילדים הם קהל חשוב

ילדים ונוער עלולים לאמץ התנהגויות מזיקות בעקבות . אליהם



 

 
 

לזלזל בילדים , לקנות מוצרים לא נחוצים, לאכול לא בריא: פרסומות
.להעריך את עצמםאחרים ולא   

 
הראה שצפייה בפרסומות פוגעת בדימוי  2004 -מחקר שנערך בניו יורק ב

קשר בין חשיפה  2006-חוקרים מצרפת מצאו ב. העצמי של ילדים
.לפרסומות להפרעות אכילה ויש עוד המון מחקרים בנושא בכל העולם  

. החברות הגדולות מוכנות לשלם המון כסף בשביל להפיק פרסומת טובה
 33שעלתה , 5' ההפקה הכי יקרה עד היום היתה של הבושם שאנל מס

. מיליון דולר  
 

שמשלמת לו בערך , לרונאלדו יש חוזה לכל החיים עם חברת נייק
מעריצי מסי יכולים . בתמורה הוא נועל רק נעלי נייק. מיליארד דולר

. הוא חתם על חוזה עם אדידס, להירגע  
 

לפני כמה שנים . ות גלויים לגמרילפעמים המסרים השליליים בפרסומ
כדי , יצאנו במבצע פשוט: "פרסומת של דומינוס פיצה זלזלה בנשים יפות

והחברה הפסיקה את , התעצבנו, אז הנשים הבינו". שגם היפות יבינו
, מצטער)גם ככה כולם יודעים שהכי טעים בפיצה רומא במרכז . הקמפיין

(.  אבל שילמו לי להגיד את זה  
כשהם רואים את בר רפאלי קורעת , ם להרגיש מוסלמיםומה אמורי

בר , בעקבות המחאה? ומחליפה לבגדי הודיס, מעליה תלבושת מסורתית
. מחקה את הפרסומת מהאינסטגרם שלה  

 
כולם יודעים שמשרדי הפרסום משתמשים בפוטושופ בשביל לגרום 

חייב החוק בישראל קובע שהמפרסם . לדוגמנים להיראות יפים יותר
תהיו בטוחים שזה יופיע . לכתוב שנעשה שימוש בפוטושופ בפרסומת

.באותיות ממש קטנות  
 

? אז איך אנחנו בתור צרכנים יכולים להתמודד עם הכוח של הפרסומות
. קודם כל לשים לב שמנסים למכור לנו משהו  

, שימוש במפורסמים: למשל, חשוב גם שנבין איך מנסים לשכנע אותנו
.הומור וכמובן מוזיקה קליטה, יםמומח, מחקרים  

 
עם כל ". בוקר טוב, בוקר טוב"אפילו אמא שלי שרה כל הזמן , לא רק אני

אלא בעיקר , במקרה הזה הוא לא בדיוק זמר, הכבוד לעומר אדם
. פרזנטור של בזק בינלאומי  



 

 
 

כנראה שנמשיך להיות , כל עוד לא עברנו לגור במערה או על אי בודד
, ואולי גם לא רוצים, אנחנו לא יכולים להתחמק מהן. בפרסומותמוצפים 

. אבל כן יכולים להיות ביקורתיים ולנסות לצמצם את הנזק  
.תודה על ההקשבה  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 יהודה :אשכול

 בתיה וינטרוב עוזר נגיד לאשכול:

 גדרה בילויים: מועדון

 גילה נזירי :הנשיאה

 רועי סהר: התלמיד

 3ה' :כיתה

 ע"ש מנחם בגין -דרכא :בית הספר
 

 אמונה יוצרת מציאות
 

אין  -"מחשבה יוצרת מציאות" "אמונה היא סוד ההצלחה" אם תרצו 

 זו אגדה".

אלה רק מספר דוגמאות למשפטים שמלווים אותנו מגיל צעיר, 

שמרמזים שיש איזשהו קשר בין המחשבות, האמונות והציפיות 

שלנו למה שקורה לנו בחיים החיצוניים. אנחנו מאוד אוהבים להגיד 

"אם רק  –אותם לילדנו ולחברינו כשהם זקוקים לקצת מוטיבציה 

", אבל בתכל'ס, בחיי תאמין אתה תצליח", "זה הכל בראש שלך

היומיום, מי מאיתנו באמת מיישם את האמירות הללו? רובנו 

הן  –קלישאות  –מעדיפים להשאיר אותן בתור משפטי מוטיבציה 



 

 
 

... זה שלנומצוינות בשביל הבעיות של אחרים בחיים, אבל הבעיות 

 כבר משהו אחר, זה לא מה שיפתור אותן, נכון?

 ואולי כן?

ום אני רוצה להראות לכם שלאמונות ולתפיסות שמי רועי סהר, והי

 שלנו יש הרבה יותר כוח ממה שאתם חושבים.

המוח האנושי הוא כלי מדהים. הסיבה שהפכנו להיות המין השולט 

על כוכב הלכת הזה היא שהמוח שלנו מצטיין במיוחד בפתרון 

תציגו בפניו בעיה, והוא יתחיל לעבוד במרץ כדי למצוא לה  –בעיות 

 תרון היעיל ביותר.את הפ

הוא לא שופט אם הבעיה הגיונית או לא הגיונית, אם היא מועילה 

הוא מתייחס לכל מחשבה שאנחנו מתמקדים בה  –או לא מועילה 

כמשימה שצריך לפתור: אם אני מאוד רעב, המוח שלי יחשוב על 

דרכים להשיג אוכל. אם קר לי כרגע, המוח שלי יחשוב על דרכים 

למשל,  –רוצה להצליח בתחום מסוים  להתחמם. אם אני



 

 
 

המוח שלי יפעל כדי להשיג תוצאות בתחום הזה  –מתמטיקה 

ולהתפתח. לעומת זאת, אם אני חושב שאני גרוע במתמטיקה, וזה 

אני בעצם מציב למוח שלי  –מה שאני אומר לעצמי ולאחרים 

והמוח שלי, כמו כלב נאמן,  –להיות גרוע במתמטיקה  –משימה 

בקיצור, לא יהיה לי סיכוי  –כדי לפתור את המשימה  יפעל במרץ

 להצליח באף מבחן במתמטיקה.

התוצאות שאנחנו רואים בחיים נובעות  –עד כאן זה הגיון פשוט 

 מהמשימות שאנחנו מציבים בפני המוח התת מודע שלנו.

ואני כבר שומע אתכם אומרים לעצמכם: "זה בולשיט! יש הרבה 

שב עליהם כל הזמן, והם פשוט לא דברים שאני רוצה ואני חו

קורים!". במקרה כזה יש כמה דברים שחשוב לזכור: קודם כל, שום 

דבר לא קורה מיד. לוקח זמן בין הרגע שאנחנו מחליטים להתמקד 

במשימה מסוימת עד שנראה את התוצאות שאנחנו רוצים. זה קצת 

א כמו לזרוע זרע באדמה. אם נבוא כל יום, נפתח את האדמה, נוצי



 

 
 

 –את הזרע ונגיד: "הממ... זה לא נראה כאילו זה גדל מאז אתמול" 

 צר לי לבשר לכם, זה לא עובד ככה. צריך לחכות.

ובזמן שאנחנו מחכים, צריך גם לשים לב שאנחנו לא נותנים למוח 

שלנו הוראות סותרות: אם החלטתי שאני מתמקד בהצלחה בתחום 

שה ואומר לעצמי מסוים, אבל אחרי כמה זמן אני רואה שזה ק

"טוב, נו, כנראה שאני פשוט גרוע בזה"... משימה אחת: להצליח. 

משימה שנייה: להיות גרוע. המוח שלי לא מסוגל למלא את שתי 

המשימות האלה בו זמנית, אז שום דבר חדש לא קורה ואני חוזר 

 הצלחה שהיה לי עד עכשיו. -לאותם הרגלים ישנים ולאותו חוסר

תיים שיכולים לעזור לנו לשנות את ההרגלים אחד הכלים המשמעו

. דמיוןהאוטומאטיים שלנו ולהשיג את התוצאות שאנחנו רוצים היא 

כשאנחנו מתרכזים ומדמיינים מצב מסוים, המוח שלנו יכול להגיב 

כאילו המצב הזה באמת מתרחש. מחקרים באוניברסיטת הרווארד 

טואציה או הראו שאותם חלקים במוח פועלים כשאנחנו חווים סי



 

 
 

 משתנההמוח  –כשאנחנו רק מדמיינים אותה לפרטים. ויותר מזה 

באמצעות חזרה מנטלית על פעולות בדמיון. מכאן שהמוח התת 

מודע בכלל אינו מבדיל בין מציאות לבין דמיון. אנחנו יכולים, 

באמצעות הדמיון, להזין אותו בחוויות שעדיין לא קרו, ולגרום לו 

וזה הסוד האמיתי של אמונה  –הן כבר קרו להתחיל לפעול כאילו 

 שיוצרת מציאות.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 גליל וחוף :אשכול

 יצחק קירשנבוים עוזר נגיד לאשכול:

 מעלות: מועדון

  נשיא: בני שטרן

 אגם ליביליה: התלמיד

 2ו' :כיתה

 ארזים : בית הספר
 

 מה אתם אומרים בנים? אני יכולה לנצח אתכם בכדורגל?

כדורגל בנות הוא נושא שמאוד מעניין אותי מפני שאני שחקנית כדורגל ואני מאוד 

 אוהבת את המשחק הזה ואני חושבת שבדרך כלל משחקים אותו בנים. 

בבית הספר ארזים והיום אנאם  2ואני תלמידה בכיתה ו שלום , שמי אגם ליביליה

 כדורגל .  –בפניכם על האהבה הגדולה שלי 

משחק הכדורגל הוא משחק המייחסים אותו לרוב לבנים, אבל לדעתי, הוא משחק 

המתאים לשני המינים ובכלל, בנים ובנות לא שונים בשום דבר. אני נואמת נאום זה על 

דורגל תעלה בביטחון על המגרש ותאמין שהיא יכולה מנת שכל בת שרוצה לשחק כ

 לעשות הכל . 

יש הטוענים שכדורגל הוא לבנים בלבד כי בנים חזקים יותר בכדורגל , המשחק הוא 

 פיזי ויש בהם היכולת לקבל מכות חזקות ולספוג. לדחוף כשצריך ולבעוט.

ם הם גברים : גם בעולם משחק הכדורגל נתפס כמשחק לבנים וכל המפורסמים הגדולי

 מסי, נימאר ורונאלדו .

 לא עוד !

אני חושבת שבנות יכולות לשחק כדורגל כי יש להן כוח ויכולת לעשות מה שהן רוצות 

בחיים. בנות הן מוכשרות , חכמות ובעלת יכולת פיזית גבוהה, שהרי הן עוברות הריון 

ולידה וגברים לא . יש להן יכולת של עמידה בכאב וספיגה גדולה בהרבה מזו של 

 שבריריות. הגברים, וכן, לא כל הבנות עדינות ו

 והן מסוגלות לכל ! 



 

 
 

לבנות כושר התמדה ונחישות להשיג כל דבר . התמדה היא תכונה החשובה ביותר 

במשחק כדורגל כי צריך להתאמן קשה , הרבה שעות וזה לא קל בכלל האימונים 

ארוכים , אינטנסיביים, לפחות שלוש פעמיים בשבוע . לדוגמא : אלכס מורגן רצתה 

ת כדורגל מצליחה במדינתה ושאפה להיות מפורסמת והיא מאוד להיות שחקני

 הצליחה להגשים את חלומה להיות שחקנית כדורגל מפורסמת ומוצלחת . 

היא השתתפה בטקס כדור הזהב , כיום היא חלוצה בנבחרת ארצות הברית בכדורגל 

 נשים .

אתנה הוקמה לראשונה ליגת כדורגל לנשים , וכיום בזכות  1998בישראל , רק בשנת 

 יחידה הפועלת לקידום נשים בספורט תחום כדורגל הנשים מתפתח ומתעצם .   –

אני כילדה רציתי לשחק כדורגל וזה היה חלומי. תמיד הייתי ספורטאית ומצפייה 

בטלוויזיה במשחקים השונים, התלהבתי: מתפקיד השחקנים, המדים עם המספר, 

חת מהם התלהבתי וצפיתי ביותר השם ונעלי הכדורגל "פקקים" וממש רציתי להיות א

משחקים, צפיתי ונמשכתי יותר לתחום הכדורגל. עצמתי עיני ודמיינתי את עצמי 

עומדת במגרש עם השחקנים, ללא חשש, רצה מהר עם הכדור ומבקיעה גול , וכולם 

 קוראים בשמי "אגם, אגם", בזכות התשוקה והנחישות שלי ומצליחה בענק ! 

 

קת עם הבנים, אני מרגישה שווה להם אך לא פעם חוויתי כשאני עולה למגרש ומשח

הקנטות על בסיס מגדרי בגלל שאני בת, וזה לא מקובל עלי בכלל! זה הגיע לשיא חדש 

כאשר היה לי משחק חשוב, מאוד, התרגשתי לשחק ולהוכיח שבנות הן שחקניות 

שם לב  טובות ומאוד התאכזבתי כאשר המאמן בחר שוב ושוב בנים על פני. הוא לא

שהתרגשתי מאוד ושקניתי נעליים חדשות לכבוד המשחק, ולא זכר עד כמה אני טובה, 

וכל פעם כשרציתי להצטרף ולהראות את כישוריי, הוא בחר בן אחר במקומי כך שלא 

 זכיתי לשחק כלל.

אני אסכם ואומר לכם שבנות לא פחות שוות מבנים וגם הן יכולות לשחק כדורגל ואף 

לו למגרש, תהיו חזקות, נחושות, תהינו מהמשחק ותעבירו את המסר לנצח. בנות, תע

 החשוב שאנו שוות. 

 תודה על ההקשבה.

 
 

 



 

 
 

 בס"ד

 גליל וחוף :אשכול

 יצחק קירשנבוים עוזר נגיד לאשכול:

 מעלות: מועדון

  הנשיא: בני שטרן

 לירון שמואל: התלמיד

  :כיתה

 אולפנת צביה: בית הספר
 

 קבלת האחר
 

יושבת לידי, אני מתבוננת בה.  אנחנו חולקות דברים משותפים, היא 

אוזניים, עיניים, פה.   ובכל זאת, היא כול כך שונה ממני.  לשתינו יש 

 עיניים, אך עיניה תכולות וקטנות, ושלי חומות וגדולות.

 

ובכל זאת, ראייתה טובה והיא לא מרכיבה עדשות.   לשתינו יש אוזניים, 

אני יכולה   -שמיעתה טובה פחות.  לשתינו יש פה, ולמרות זאת ובכל זאת 

 לדבר שעות והיא? טוב שהיא שותקת יותר ומדברת פחות.

 

 אנחנו חברות מאוד טובות. –ובכל זאת, למרות כל השוני בינינו 

 

 פעם שמעתי את המשפט של הרב קוק. ומאז שמעתיו הוא בליבי חקוק.

תוכו דולק נר.  ואין שנרו שלו כנר חברו, "צריך שכל אדם ידע ויבין, שבתוך 

 ואין איש שאין לו נר"

 צריכים הסבר?



 

 
 

בכוחו של כל אדם להאיר.  לא משנה מהן מגבלותיו או מגדרו.  לא משנה 

מה הן מנהגיו ולא מה צבע עורו.  לכל אדם יש אור פנימי, נר קטן.  נר 

 לכולם. מיוחד שאין לאף אחד אחר בעולם.  אך נדמה שהדבר אינו ברור

 

יש, אל  2019כנראה במדינת ישראל העניין עדיין לא ברור.  כי, בישראל 

תגלו לאף אחד, זוג יצורים מוזר, שבינינו שוכנים.  ושמם הוא גזענות 

ואפליה.  הם גרים פה די הרבה זמן.  בטח יצא לכם להכיר.  הרי הם עושים 

 המון רעש, והרבה בעיות.

 

 להלן כמה דוגמאות:

בעיר כרמיאל לא קיבלו את אולגה לעבודה, בטענה ש"אצלנו לא עובדות 

רוסיות".  במודיעין, נוסע תקף את נדאל אלפקיה, בגלל שהוא ערבי.  

במעלה אדומים, לא קיבלו ילד לבית הספר הקרוב לביתו כי "יש ריכוז גבוה 

של תלמידים יוצאי אתיופיה" ובענייני משכורות, הסכיתו ושמעו חברותיי 

 הבנות, מחקר חדש בדק ומצא:

אפילו אם תעבדי באותה חברה, באותו תפקיד, עם אותו הוותק ואותה 

 ההשכלה, עמיתך הגבר יקבל משכורת יותר גבוהה.  למה? כי את אישה.

 

אני חושבת שהצלחתם כבר להבין פחות או יותר, שהזוג הזה לא התכוון 

וסטראוטיפים, כן,  לוותר, שהוא פגם בחברה שלנו, פגם שבנוי מסטיגמות

 –הוא מקומם 

ולמרות זאת, לא נראה שהוא מתכוון להיעלם.  ולא, חבריי, אני לא 

שכולה תכלת.  גם לי, לא קל בכלל.  ואולי זה  טליתמצטדקת, אני ממש לא 

 אבל גם לי, קשה לקבל את השונה. –ישמע קצת משונה 

 חברתי לכיתה לשעבר, נקרא לה א', 

 אהובה,  ילדה מבריקה, חייכנית,



 

 
 

 ובכל זאת השנה היא אותנו עזבה.  

 א' היתה ילדה מקסימה,

 רק כמה בעיות קטנות היו לה,

 אחת מהן היא מחלת הנפילה,

 גם אמירות שלא היו במקום

 והתנהגות שמדמה חלום.

 ,לא קל

 להתעלם מהאמירות האלו בכלל

 לא היה קל ואפילו קצת קשה, אני מודה

 לשבת בשיעור לידה

 פעמים היה צריך לוותר.הרבה ו

 

 –החל מהיסודי, אני מוקפת בסיסמאות מכל עבר 

 אני האחר, האחר הוא אני

 נשמע הגיוני.

 ובכל זאת, מי קבע שזהו ההגיון?

 קבעו זאת לפני, ואחריי יקבעו ההמון.

 כולנו אחרים, אפשר לומר,

 אף אחד מאיתנו הוא לא אותו הדבר

 –כל אחד מאיתנו הוא שונה, אני שונה 

 אני שונה מכולכם במראה שלי,

 אני שונה מחלקכם בדעות שלי,



 

 
 

 אני שונה ממך )בת( בדת שלי,

 אני שונה ממך )בן( במגדר שלי.

 לי יש שוני,

 אבל זה מה שעושה אותי מי שאני,

 וזה מה שיוצר את השלם הרב גוני.

 

 וכמו שאמרתי, או יותר נכון אמר הרב קוק.

 –יוק אף אחד מאיתנו הוא לא אותו הדבר בד

 בכל אחד דולק נר מיוד,

 נר משלו שאין לאף אחד,

 צריך לאהוב את הנר המיוחד שדולק בנו,

 צריך לחבק את האור הפנימי שיש לנו,

 לא משנה מי אנחנו, לא משנה מה אנחנו

 ואז כולנו נוכל לראות את הנר שדולק בכולם,

 רק אז, נוכל לקבל כל אדם.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 בס"ד

 גליל וחוף :אשכול

 יצחק קירשנבוים נגיד לאשכול:עוזר 

 מעלות: מועדון

 בני שטרן :הנשיא

 שחר חדד: התלמיד

 3ח' :כיתה

 אולפנת צביה: בית הספר

 

 כוחה של מילה

 

 אפתח בסיפור:

פעם היה ילד שכל הזמן היה כועס, הוא היה פוגע ורב עם כולם, כל יום הוא 

 היה חוזר הביתה עצבני ולא היה לו כוח לכלום.

 

יום אחד בא אבא שלו וניסה לדבר איתו, הילד לא הסכים להקשיב והאבא 

 חזר לעיסוקיו.

 

אחרי שבוע חזר אליו שוב האבא ועשה איתו הסכם, הוא נתן לו קרש גדול 

 מסמרים ופטיש, ואמר לו:

"כל פעם שאתה פוגע בבן אדם, אומר לו מילה לא נעימה,  תתקע מסמר 

 בקרש."

 

 תוקע מסמר, ועוד מסמר, ועוד מסמר. ויום אחרי יום היה הילד



 

 
 

 

 אחרי חודש בא הילד אל אבא שלו ואמר לו:

 "אבא נגמרו לי המסמרים".

 אז ענה לו האב:

 "עכשיו, תנסה להתנהג יפה לכל מי שפגעתו בו, ואם תצליח תוציא מסמר."

 ויום אחרי יום היה הילד מוציא מסמר, ועוד מסמר, ועוד מסמר.

 ד אל האבא ואמר לו:אחרי תקופה חזר שוב היל

 "אבא, הצלחתי להוציא את כל המסמרים."

 שאל אותו האב:

 "נשאר משהו על הקרש?"

 אז הילד ענה:

 "כן, חורים."

 על כך ענה לו האב:

"כשאתה פוגע בבן אדם, אתה מכניס לו מסמר ללב, ואז מנסה לכפר 

את המסמר" אבל עדיין נשאר חור, צלקת, צלקת שהיא לכל  "להוצא

 החיים".

שלום, קוראים לי שחר רז חדד ואני לומדת בכיתה ח' באולפנת צביה 

 מעלות, והחלטתי לנאום בנושא כוחה של מילה.

 

רובינו המוחלט מגדירים אלימות מילולית כנושא כאוב וקשה, ולצערנו הרב 

 ת ילדים עוברים אלימות מילולית.זה קורה,  מידי יום ביומו עשרו

 



 

 
 

חלקנו מנסים להבין מה זה אומר אלימות מילולית, וחלקנו מנסים לחשוב 

 מה מרגישים אותם ילדים שעוברים את זה.

 רוב האנשים מגדירים את התחושות כך: כאב, פחת, עצב.

כאב פחד ועצב הן תחושות מאוד קשות.  מי שלר עבר אלימות כזו לא יבין 

גם לא ייחס להם חשיבות גדולה, אבל אלפי ילדים ומבוגרים והגיוני ש

בישראל מתייחסים אל המילים האלו כקצת יותר ממילים, קצת יותר 

 מתחושות.

 

עכשיו השאלה מופנית אליכם: עצרתם פעם וחשבתם? תחשבו רק לרגע, 

 במעשה שעשיתי היה נחוץ? מה ההשלכות של המעשה הזה?

פה.  המילים האלו חודרות עמוק עמוק צריך לשקול כל מילה שיוצאת מה

לבן אדם ולא יוצאות ממנו, ולא חסרים אנשים שהעדיפו לקפח את חייהם 

 ולא לסבול את המילים הכואבות.

הנתונים הבאים מזעזעים, אבל הם חייבים להעלות לנו את המודעות 

 בנושא:

נתון עפ"י ווינט: כעשרת אלפים איש מנסים לשים קץ לחייהם מידי שנה 

 מהם מצליחים. 500ישראל, ב

: אחד מכל ארבעה ילדים בישראל יפול כקורבן לחרם עוד נתון עפ"י ווינט

 חברתי.

 האדם שערך את המחקר על נתונים אלה הוא פרופסור עמוס רולידר

כשהיה ראש המכון לחקר למניעת קשיי התנהגות של ילדים בסביבות 

 חינוכיות.

הנתונים האלה והסיפורים שאנחנו לא מפסיקים לשמוע מטלטלים אותנו כל 

 פעם מחדש.



 

 
 

מלים הם כלי הנשק החזק ביותר שבני הנוער מחזיקים כיום, למילים יש 

לות להוריד אותנו, הש[עה רבה על חיינו המילים יכולות לרומם אותנו, ועלו

 "חיים והמוות ביד הלשון" כך אמרו חז"ל.

בידנו לשנות את המציאות על ידי מספר פעולות שהמרכזית ביניהם היא 

 הוקעת התופעה.

ברצוני לפנות אל אלו שנפגעו ממלים קשות, אנשים היושבים גם כרגע 

ולית בינינו, אל תתנו למילים להשפיע עליכם לרעה, אל תיתנו לבריונות מיל

 להוריד אתכם ולגרום לכם לחשוב שאתם לא טובים.

המלים האלו הם אמנם כי נשק מאוד חזק, אבל תדעו שיש לכם מגן הגדם, 

כשאני אומרת מגן אני מתכוונת שתדעו תמיד מהם נקודות החוזק שלכם.  

תדעו תמיד שאתם טובים במשהו, שיש לכם בטחון, תהיו בטוחים בעצמכם, 

 ת לכם הרגשה שאתם לא טובים כמו שאתם.אל תתנו לאף אחד לת

כדאי שיהיה לכל אחד מאיתנו את המעגל הקרוב אליו, את האנשים שהוא 

סומך עלייהם, תקיפו את עצמכם בחברים שעושים לכם טוב, בחברים 

 שעושים לכם טוב, בסביבה המשפיעה עליכם לטובה.

 יש משפט שאומר " כשאתה נותן טוב, אתה מקבל טוב חזרה"

ך, אם נהיה במקום שעושה לנו טוב עם אנשים שעושים לנו טוב, יהיה וההיפ

 לנו יותר קל לתת את הטוב הזה חזרה.

 הכוח בידיים שלנו, או יותר נ כון בפה שלנו.

 תודה על ההקשבה.

 
  



 

 
 

 
 השרון :אשכול

 דני גלבוע: עוזר נגיד לאשכול

 הרצליה: מועדון

 טובה ישי :הנשיאה

 ענבר סיוון:: התלמידה

 1ו  :כיתה

 שז"ר: בית הספר

 נאום מבקשי מקלט 
 

 1939 לספטמבר בשנתאחד בוב, ועם הוריו בכפר צפוני באיטליה גר ילד בן חמש עם שתי אחיותיו

של הילד משפחתו שאר . ריכוז למחנההועברו הילד ומשפחתו , החלה מלחמת העולם השנייה
הם , שמדינות האזור סירבו לקלוט את שאר המשפחהמכיוון . נשארה מאחור ונרדפה על ידי הנאצים

הילד ! הצליחו לעלות לישראל רק בסוף המלחמה הילד ומשפחתו. נתפסו ונרצחו במחנות ההשמדה
 .הזה הוא סבא שלי

 

והיום אני הולכת לספר לכם למה אני נגד גירוש מבקשי המקלט  1’ושלום אני ענבר סיון מכיתה 

. 3 והתנאים במדינותיהםקשיים . 2מי הם מבקשי המקלט . 1: הטיעונים הבאים בשלושתואתמקד 

 מבקשי המקלט בישראל 
?" למה מגרשים אותי" " חשבתי שיהיה לי טוב אבל רע לי" "אלפים מוחים נגד גירוש מבקשי המקלט"

אז כרגע חלקכם בוודאי שואלים את עצמכם מי אלו , כמה ציטוטים מהשבוע האחרוןאלו רק  ’וכו

  .מבקשי המקלט
 

רעב ולא מתחשבים , אלו אנשים שבאו ממדינות עניות ומדינות שבהן יש מלחמות מבקשי המקלט
 .שם בזכויות אדם לישראל

באריתריאה החיים קשים ועל כל  .באים מבקשי המקלט הם בעיקר אריתראה וסודאןמהן ש המדינות
אסירים מוחזקים בבורות בבטן האדמה שבחשיפה ! קשים מאסרהתנאי דבר אפשר להיכנס לכלא ו

אסירים רבים מדווחים על , עינויים נפוצים בבתי הכלא. לטמפרטורות מסכנות חיים יעיםלשמש מג
מבקשי מקלט שהגיעו לפה יש גם הרבה . מניעת שינהאפשריות ובתנוחות בלתי  בחבליםקשירה 
 .והתנאים דומים לאריתריאה מיליונים שנמצאים בסכנת רעב, בסודאן יש משטר לא יציב. מסודאן

אבל מה מדינת ישראל , עכשיו אתם כבר בטח מבינים מדוע ברחו אלפי אנשים למדינת ישראל
ת והם גרים אבל גם שם הם לא מקבלים זכויות אזרחיו, שולחת אותם לרואנדה ולאוגנדה? עושה

 .ברחובות ללא אוכל חשמל ומים זורמים
 .בדרום תל אביב מבקשי המקלט גרים רוב בישראל

סיים את התואר הראשון  38-אנוואר סולימאן בן ה. הישראלים פחות אוהבים לעבוד בעבודות קשות
שנים  9לפני הוא נמלט לישראל . שנים 15שלו בארכיאולוגיה כשהתחיל רצח העם בדארפור לפני 

עובד במטבח של מסעדה קטנה ברמת השרון וחולם להמשיך את לימודיו הוא . דרך לוב ומצרים



 

 
 

אין . קשות מבחינה פיזית והוא לא פגש שם הרבה ישראלים, הוא מספר, העבודות האלו  .האקדמיים
אבל בואו נסתכל על חצי  .תאין לי אופציה אחר, אני עושה אותה כי אני חייב. בעבודה הזאת עתיד

כשהם עובדים בעבודות האלו הם עוזרים לנו , לא בעצם רבע הכוס המלאה עבורנו, הכוס המלאה
בכך שהם גם ממלאים מקומות עבודה שלא צריכים להיסגר ובעקבות זה המקומות משלמים מיסים 

 .העוזרים למדינה
שנים וחוזרת ומבטיחה כי רואנדה היא ישראל מפעילה תוכנית של עזיבה מרצון לרואנדה כבר מספר 

שמתוך  אבל מסתבר שאלתי את עצמי האם זו האמת ,מדינה בטוחה בה יוכלו הפליטים לחיות בכבוד

 מלטיכשכל השאר נאלצו לה ,מהם הצליחו להישאר שם 7רק  ,מבקשי מקלט שנשלחו לרואנדה 4000

 !  זאת לא אמת, לכן התשובה היא לא. ממנה ולהמשיך במסע הפליטות שלהם
סבינו וסבותינו , אז איך זה שאחרי שהורינו, אני חושבת שהפליטים האלו עוברים סבל איום לסיכום

בואו נקבל את ! עדיין אנו מתייחסים בצורה כזו למבקשי המקלט, סבלו כלכך במלחמת העולם השניה
 . אני מניחה שרובנו לא היו רוצים לחיות ככה. או נעמיד את עצמנו במצב שלהםבו. השונה מאיתנו

 .קבל את השונה -היה אדם 
 ."ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים: " ך"לסיום אני רוצה לצטט פסוק מהתנ

 
 
 
 

 
  



 

 
 

 השרון :אשכול

 דני גלבוע: עוזר נגיד לאשכול

 הרצליהשרון : מועדון

 ניצהבר נר  :הנשיאה

 רומי קורין:: התלמידה

 2ו  :כיתה

 הנדיב: בית הספר

אחת התכונות הנחשבות לטובות ביותר בתרבות שלנו היא שאיפה 
.תכונה זו עלולה להתגלות כמאוד מזיקה, למצוינות  

.2'אני לומדת בבית הספר הנדיב בכיתה ו, שלום שמי רומי קורין  

העלולות לקרות בשל שאיפה ברצוני לספר לכם על ההשפעות השליליות 
האם זו ...יש אנשים הטוענים ששאיפה למצוינות זה דבר נהדר. למצוינות

.היום אוכיח לכם שלא בהכרח? אמת  
מפני שאם יש לנו מטרה , אנשים השואפים למצוינות עשויים להיכנס ללחץ
אנו עלולים להיכנס ללחץ , אחת ואנחנו רוצים להשיגה בצורה הטובה ביותר

ניסיון שמירה על ,  תוצאה לא מושלמת עקבפחד מאכזבה ותסכול  ,של זמן
...סיפוק הסובבים אותנו ועוד, רמה גבוהה  

שמחייבת את האדם , מצוינות הופכת לאובססיה אחר הישגים, לעתים
ולהימנע מביצוע מטלות  ,להקדיש את כל כולו למטרה העומדת לנגד עיניו

נפשיות כמו דיכאון והפרעות ובמקרים קיצוניים להפרעות , שצריך לבצען
.אכילה  

את מלחיצה ודוחפת , מערכת החינוך הממלכתית בסין נוקשה, לדוגמה 
מקרים קיצוניים המעידים על . להצלחה ולהישגים לימודייםתלמידיה 

של תלמיד תיכון מאוניברסיטה  הוא סיפורותוצאות הלחץ עקב רצון להצליח 
.לאחר שנודע לו כי ציוני המבחנים שלו ירדו שהסתגר בחדרו  

דרישה למצוינות עלולה לחסל את ! פחד מכישלון הוא דבר משתק
. היצירתיות ולמנוע לקיחת סיכונים בשל חשש מכישלון  

. התקיים מבחן קבלה למגמת מחוננים בחטיבה, לפני כמספר חודשים
. ות חשובותאך מרוב לחץ של זמן פספסתי הורא, התכוננתי במשך זמן רב



 

 
 

אני מצפה מעצמי להצליח ובשום אופן , בעוד שבוע יש בוחן"אמרתי לעצמי 
!"לא להיכשל  

למדתי , ישבתי. מדובר בחומר שבהחלט יכולתי להתמודד איתו
אך הקול בראשי  ,"ניסיתי להתכונן"מדויק יותר להגיד , למעשה... והתכוננתי

תי מאוד וגרם לי הלחיץ או, להצליחאשר האומר כי אין אופציה אחרת מ
מה אם אני לא מתאימה לכיתת ? מה יקרה אם אכשל בבוחן. לאבד ריכוז

אתאכזב מעצמי וגם אני מאוד , אם אני אכשל? אולי אני טועה? מחוננים
אני אאבד את הרמה הגבוהה אשר  ,משפחתי עלולה להתאכזב ממני

.הצבתי לעצמי  
...מתרגלים? איך הופכים את הכישלון לחלק מתהליך הלמידה  

צריך להתייחס אליו כחלק בלתי נפרד , כדי להפחית את הפחד מכישלון
מהדרך להצלחה כך אנו לומדים לשלוט בתחושות התסכול הנובעות 

.בכדי להצליח ,לעתים הכרחי, ומבינים שהוא תנאי, מכישלון  
לקיים בחינת הדמיה שתהיה , אפשר לקראת בחינה גדולה כלשהי, למשל

במשך הזמן , השאלותו מספר וסוג התרגיליםבמיתית דומה לבחינה הא
.המוקצב לפתרונה  

יש את האפשרות לייצר לתלמידים את ההזדמנות להיכשל במצב שבו , כך
.עדיין נוכל לתקן  

.נדע לשאת אותו ונוכל להשתחרר מהפחד ממנו, ברגע שנחווה את הכישלון  
גורמת האיזון בין שאיפה בריאה ומקדמת למצוינות לבין אובססיה ש

.לנזקים  
כל עוד היא מקדמת אותנו מבלי לגרום לנו  ,שאיפה למצוינות הינה בריאה

.חיי החברה ,למשל ,כמו לנזקים על חשבון תחומים שונים  
אני מצליחה לשמור על איזון בין הישגים לימודיים ובו בזמן לשמור , לדוגמה

...תחביבים ועוד, חוגים, ספורט, על חיי חברה ומשפחה  
כאשר יש לי מטלות רבות לבצע אני מצליחה לסדר אותן לפי סדר עדיפויות 

אני נאלצת לוותר על . בהתחשב בזמן העומד לרשותי וחשיבות הדבר
.להתחשב ברצון ההנאה והפנאי שלי, אך בנוסף, המטלות הפחות חשובות  

אני מאמינה כי אנו צריכים להבחין בין שאיפה בריאה ומקדמת , לסיכום
למנוע את ההשפעות , לבין אובססיה הגורמת לנזקים ובנוסף למצוינות

.השליליות כתוצאה משאיפה למצוינות  
 



 

 
 

 מרכז+דן :אשכול

 אלכס רוטפלד: עוזר נגיד לאשכול

 תל אביב: מועדון

 הנשיא: לוינסון דן

 : אסף אדרתהתלמיד

 3כיתה ו'  :כיתה

  בלפור :בית הספר

. שמצאתי כשחקרתי את הנושאלפני שאתחיל ארצה לספר לכם על סיפור 
קשה פשוט להכיל את המצב . "שנים 6עברה חרם במשך  13ילדה בת 

הזה." כך היא אומרת כשהיא פורצת בבכי. " אנשים יכולים לשמוע ולא 
להאמין שרק בגלל איך שילד מתלבש, או נראה לא כמו שילדים חושבים 
שצריך להיראות, או מדבר בחוסר ביטחון עושים עליו חרם 6 שנים. זה 

כמה . ואחר כך זה הדרדר לאלימות פיזית, התחיל מזה שלא דיברו איתי
אפילו עדיין יש לי בליטה . ופעם אחת שברתי יד, בנים הרביצו לי ודחפו אותי

כשאף אחד לא היה בכיתה , בראש מאחת הפעמים שבהם ילד דחף אותי
ממשיכה בתיאורים היא ". נפל עלי כיסא וחטפתי זעזוע מוח, בסוף היום

בעקבות הצעד שעשתה וסיפרה בסרטון ברשת על כל המעשים . נוראיים
גרמה הילדה לעוד הרבה ילדים שחוו חרם לעשות צעד נוסף , שעשו לה

  .ולספר על החרם שעברו גם הם
אדבר איתכם והיום  3'כיתה ו, שמי אסף אדרת מבית הספר בלפור, שלום

:טיעונים הבאיםעל חשיבות קבלת האחר ואתבסס על ה  
 

 אי קבלת האחר יכולה לגרום לחרם ואפילו למלחמות .1

 אני לא רוצה שמשהו שאני לא אוהב יקרה לאחרים .2

 קבלת האחר יכולה להוביל לחברויות ולדברים נפלאים .3

 
 :למלחמות ואפילו לחרם לגרום יכולה האחר קבלת אי .1

, אנשים אחרים הוא גורר איתו, כשאדם מעליב אדם אחר ומשפיל אותו
אותו המצב , בחלק מהמקרים. כך נוצר חרם. שמעליבים ומשפילים אותו



 

 
 

אותם ילדים שחוו חרם : לדוגמה. גרם למלחמות קשות ולתקופת נוראיות
קבוצת האנשים הזאת גררה עוד ועוד . הושפלו ונפגעו על ידי קבוצת אנשים

את  דוגמה נוספת היא השואה נגרמה בגלל שהיטלר לא אהב. אנשים
.היהודים וראה בהם זרים ומאיימים  

 
 :לאחרים יקרה אוהב לא שאני שמשהו רוצה לא אני .2

אני לא ". מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך"מאוד חשוב שנקרא  ביטוייש 
כך זה גם אצל . אני לא רוצה שמשהו רע יקרה לי, רוצה להיפגע או למות

: לדוגמה. אני לא אפגע באחרים ,ולכןגם הם לא רוצים להיפגע . אחרים
. הפוגע גם נפגע, ובחלקם, קורים מקרים רבים של פעולות טרור ורצח

. למרות שהם יכולים לפגוע ,פלים בפוגעים ומצילים את חייהםטהרופאים מ
ואין הבטחה שהם  אותם אנשים נשלחים למאסר אבל הם נשארים בחיים

.באחרים לא ימשיכו לפגוע  
 

 :נפלאים דבריםלו לחברויות להובילהאחר יכולה  קבלת .3

. עבודת צוות וחברויות הם דברים שמשיגים רק כשמקבלים את האחר
אפשר לעשות עם עבודת צוות דברים רבים שטובים הרבה יותר מאשר 

כשמקבלים את האחר אפשר לרכוש חברים חדשים ואפילו . עבודה ביחיד
כנפיים של "תנועת הנוער : לדוגמה. לחברויות ועבודות צוותדברים שמעבר 

. אוטיזם ועוד, שיתוק מוחי: עוזרת לילדים עם צרכים מיוחדים כמו" קרמבו
יוצאים לפעולה עם מדריכים , הילדים עם הצרכים המיוחדים, פעם בשבוע

אותם נערים עם צרכים מיוחדים שהיו בודדים ופחות . שעוזרים להם
.ים למקום שבהם הם מרגישים מאוחדים ומקובליםיוצא, מקובלים  

 
אי קבלת האחר יכולה לגרום לדברים איומים ונוראיים כמו חרם  ,לסיכום

קבלת האחר יכולה להוביל לדברים מופלאים , לעומתה, ואפילו למלחמות
לא , אפילו קטנים, אם כל אחד בעולם היה עושה מעשים טובים. ונהדרים

.רצח ופשע והעולם היה מקום טוב יותר, היו יותר מקרים של חרם  
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  2018, יוני. ח "תשע, סיוון                                                                        

את אחד מהנאומים , יל'רצ'וינסטון צ, נשא ראש ממשלת בריטניה 13.5.1940ב 

בעת שהופיע בפני הפרלמנט הבריטי פתח . זמננוהחשובים ביותר בהיסטוריה של 

  :את דבריו ואמר

אנו נתונים בפעולה . אנו מצויים בשלב ראשוני של אחד מהקרבות הגדולים בהיסטוריה"

קרבות האוויר . ועלינו להתכונן לחזית בים התיכון –ובהולנד  בנורבגיה –בחזיתות רבות 
הייתי אומר לכם כפי שאמרתי לאלה . והרבה הכנות צריכות להיעשות כאן בבית, נמשכים

ניצב בפנינו מבחן . דמעות ויזע, עמל, לא אוכל להציע אלא דם: שהצטרפו לממשלה הזאת
אתם . עומדים בפנינו חודשים רבים מאוד של מאבק ושל סבל. מהסוג הקשה ביותר

ון ניצח –ניצחון בכל מחיר . ניצחון: אני יכול לענות במילה אחת? מהי מטרתנו, שואלים
אין , שכן ללא ניצחון, לא משנה כמה ארוכה וקשה תהיה הדרך, ניצחון –חרף כל האימה 

. "הישרדות  

יל שינה מהקצה אל הקצה את עמדת רוב חברי הפרלמנט הבריטי 'רצ'נאומו זה של צ
מילותיו של ראש הממשלה . שנטו לאמץ גישה פייסנית עם המשטר הנאצי בברלין

ואופטימיות כי בכוחה של בריטניה לנצח את המלחמה להט , כוח, נטעו בהם אמונה
יל 'רצ'לנאומים מוצלחים כזה שנשא צ. למילים יש כוח ...וכך בדיוק היה. הקשה הזו

.יש עוצמה ויכולת השפעה המשנה את ההיסטוריה  

בכדי לעודד ילדים " הנואם הצעיר"שנים את תכנית  13-רוטרי ישראל מקדם מעל ל
ת הנאום ולהתנסות בה במסגרת תחרות ארצית שאנו ובני נוער ללמוד את תור

.מקיימים מדי שנה  

תלמידים ותלמידות השתתפו בתכנית השנה ברמות השונות והטובים  15,000מעל 
חוברת זו מרכזת   .שבנואמים העפילו לשלבי הגמר ברמה האשכולית והארצית

אומים יש כאן קציר יוצא מן הכלל של נ. עבורכם את מיטב הנאומים של השנה
שנכתב על ידי צעירים מוכשרים ביותר שעתיד מזהיר לפניהם כמנהיגים 

. בקהילותיהם  

ר תכנית הנואם "יו, אריאלה סגל, אני מבקש להודות לנשיאת מועדון רוטרי קיסריה
ולצוות שעבד איתה השנה על ארגון מפעל הנואם  2017-18הצעיר בשנת הרוטרי 

אנו מאחלים לקוראים הנאה  .במיוחד הפורייזו הייתה שנה איכותית ו. הצעיר שלנו
.רבה מקריאת הנאומים ומודים לכל התלמידים והמנחים שלקחו חלק בתכנית  

,בברכה                                                                                         

    נגיד רוטרי ישראל, דני פסלר                                                                       
                                                                                  



                                                          
 

  

  ,נוער וצעירים והקהילהר אפיקיי "נשיאים ויו, מכובדי חברי מועדוני רוטרי ישראל

  ,מכובדי כולם

מתוך תפיסה " רוטרי הנואם הצעיר" בחרתי להקים ועדה לנושא ח "במהלך שנת תשע
  .ראיית המכלול אך גם כל אשכול ואשכול וכל מועדון ומועדון. הוליסטית אך גם לוקלית

לשנת הנגידות  גם  בחרנו להכין את התלקיטבוועדה ר הוועדה ובעזרת השותפים "כיו
  .הקרובה על מנת ליצור רצף לימודי והכנה מיטבית

לוט בו יהשקנו פיהשנה  .התכנית הורחבה, עדים שהצבנועמדנו בי  2017/18שנת הרוטרי ב
נאומים באנגלית  מהתיכון וכן השתתפו נואמים צעירים מבית הספר היסודי שולבו 

  . מהמגזר הערבי) כאורחים בשנה זאת(

  .המטרה להמשיך במגמה של נאומים באנגלית ושילוב המגזר הערבי בתכנית

  .של רוטרי ישראל ורוטרי עולמינושאים הקשורים לנושאים  בתכנית שולבו

האם ? האם זו אמת: המחוונים שמציב ארגון הרוטרי המופעים בארבעת השאלות שולבו 
האם זה לטובת כל ? האם זה מטפח רצון טוב וידידות ?זה הוגן כלפי כל המעוניינים

של ארגון הרוטרי מחוונים אלו . שולבו כחלק אינטגראלי מהנאוםאלו  ?המעוניינים
ספק ומאפשרים מגוון של דעות לעיתים מטילים , יוצרים אמינות, מחזקים את הטקסט

, טקסטים העוסקים בתאוריה .כיאה לטקסט שמטרתו טיעון ושכנוע-וגם סייגים 
ועליהם לגייס , המבוסס על תופעות שונות, ביאור מסוים של העולם מציגים, בפרשנות

נורית אלחנן פלד "  (והאמת" ירותסב"את העובדות שתאפשרנה להם לעמוד במבחן ה
  ).א"תשס

נאומים אלו . התבקשו התלמידים להגיש את הטקסט בקובץלקראת תחרויות הגמר 
שעלו לגמר של הנאום הטקסטים  של כל) אסופה(אנתולוגיה מאוגדים בחוברת זאת כ

יהווה ללמידה בעתיד ויאפשר הרחבת המעגלים  ישמש, מקווה אני, תיעוד זה .הארצי
פעם בהתאם  כל, בבחינת פיגומים שעליהם בונים טקסטיםהכוונה למבנה המצופה 

  .לצרכים אחרים ומטרות אחרות

כוחו ניתן לתמצת את כוחה של המילה ואת כותב כי  ק האלידיי.א.פרופ מ חוקר השפה 
  .של הנאום

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

נדמה את מבנה השפה הדבורה , אם נפנה לדימוי התנהגותי. כנהר געשנוזלית 
  ".הכוריאוגרפיל

אני מודה לכם על השותפות האינטלקטואלית ומאמינה שהתכנית  ממנפת את העשייה 
  .להתחזק ולהביא את תרבות השיח למחוזות רבים,  הרוטריונית והיא תמשיך להמריא

  ,בברכת רעות

  ר ועדת הנואם הצעיר "יו אריאלה סגל                                                             

  



                                                          
 

  

  

  

  . השתתפו בתחרות הגמרעלו לגמר באשכולות ושבתי הספר 

  .הנאומים שנשלחו לוועדה לקראת התחרות, בהמשך

  .המועדון המארח רוטרי יבנה. התחרות התקיימה ביישוב יבנה. הספר היסודייםבתי 

  .בהזדמנות זאת אני רוצה להודות למנחם אדוני ועוזי ערן על אירוח התחרות

עוזר הנגיד   אשכול

  לאשכול

  נשיא המועדון 

  ופלאפון

בית הספר 

  והיישוב

שכבת 

  הגיל

נושא   שם הנואם

  .הנאום

  שם מורה

  מדריך/ 

איציק   גליל

  קרשינבויים

  בני שטרן

!  

ם "ד יהל"ממ

  מעלות

  שמעון וינר  ה

  

מדינת 

ישראל 

סיפור 

  הצלחה

  קובץ   .אתי ש

יעקב   חיפה

  סטרולוביץ

  אילנה מלר

  מוריה חיפה

  אלון

  חיפה

אדישות מול   תאיה ליסיצין  ה

  מעורבות

  אור ברוקמן

  

  אין נואם צעיר            בשיר נוסיר  העמקים

בית חינוך   כפר יונהמועדון   שחר רז  שומרון

  "הדר"

רשתות   )נ(גיא לוין   ה

  חברתיות

  ויולט קובלנץ

רוטרי שרון   דני גלבוע  שרון

  הרצליה

  

בית ספר 

ברנדס  

  הרצליה

  מיקה ישראלי  ו

  

מודעות מול 

  אדישות

   רוחה

אלכס   דן+מרכז 

  רוטפלד

  רוטרי גבעתיים

   יבלונסקי שרה

  לירי כהן  ו  גבעתיים

  

כוחה של 

  מילה

  סומךאילנה 

  

ירושלים 

  והשפלה

   פליקס גליק

  

  

מועדון רוטרי באר 

  יעקב אבנר ברק 

   

 ס"הבי

  צאלון

  באר יעקב

  )נ(ליאן ממן   ן

  

שונים 

ושווים 

אפליה על 

  רקע מגדרי

     בילי  

  עידית צחובוי  רשתות   ארז ויינשטוק   ו  אוהל שם  רוטרי גדרה  בתיה   יהודה



                                                          
 

  

  

  וינטרוב

  

  

  גדרה

   

  

  

  חברתיות

  

אביהו   דרום

  רוזנבאום

  .בן גוריון  רוטרי גן יבנה

  גן יבנה

  מארק צחיאידזה  ו

  

כוחה של 

  מילה

 גבריאלה פוזנר
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  גלילאשכול 

  איציק קרשניבאום: עוזר הנגיד לאשכול

  מעלות: מועדון

  בני שטרן:  הנשיא

  )הכיתה ( שמעון וינר: התלמיד

  קובץ.אתי ש: מורה מלווה

  ם"ממלכתי דתי יהל: בית הספר

  .מדינת ישראל סיפור הצלחה

בבית הספר הממלכתי דתי ' ולומד בכיתה ה 10שלום שמי הוא שמעון וינר אני בן 

  .סיפור הצלחה –בחרתי לדבר על מדינת ישראל  .ם"יהל

איך היינו מסתדרים אם ,מה היינו עושים אם לא  ,חשבתם פעם מה היה קורה אם לא

  .לא

  .מדינת ישראל כמובן? אתם שואלים אם לא מה

אם תיקחו גלובוס ותנסו לגעת בנקודה שכתוב בה ישראל ספק אם תצליחו לגעת 

  .ובוס אבל גדולה בהישגים כמו מעצמה גדולהנקודה קטנה על הגל. בקצה הציפורן

  .יותר צעירה מסבתא שלי,  70סך הכול בת 

   10מקום המדינה ועד היום אוכלוסיית המדינה הכפילה את עצמה פי 

ישראל . קלטה עליה ועדין קולטת עולים חדשים מכל העולם יותר מכל מקום בעולם

א מונה מעל שנה הי 70כיום לאחר , תושבים700,000מנתה בהקמתה כ

  .נוצרים ועוד, דרוזים, מוסלמים, יהודים! תושבים 8,000,000

בליל של שפות נשמעו בשנים הראשונות , התקבצו יהודים, מכל רחבי הגלובוס 

  .כיום השפה העברית היא השפה המדוברת במדינה הצעירה, להקמתה

ו המשפחה אפיל. וכולנו חיים כאן בארץ הזאת, תראו איזה מגוון של גלויות ועדות

רקמה  –המצומצמת שלי סבתא מהולנד סבא מצרפת ומצד שני סבא וסבתא ממרוקו 

  .חברו יחד למשפחה אחת, אנושית מגוונת וצבעונית

עד כי נדמה היה כי אין  –אותה מדינה שבשנותיה הראשונות ידעה לא מעט קשיים 

במגוון  המתהדרת בפיתוחים רבים, הפכה לאחת המדינות החזקות בעולם, לה סיכוי

  .מחשוב ורפואה, טכנולוגיה, בטחון, חקלאות, למשל, תחומים

  



                                                          
 

  

  ,אסקור מספר דוגמאות בקצרה

  :פיתוחים נוספים

שהיא , זו הטפטפת -אחד הפיתוחים שגרמו למהפכה עולמית ,  בתחום החקלאות

  ". בטפטוף" מים המשחרר אביזר ,בעצם

 השקיה של המודרנית השיטה, חדשה השקיה לשיטת בסיס מהווה הטפטפת

 ליד קטנים בזרמים ושחרורם, פלסטיים בצינורות, מים הזרמת שעיקרה, בטפטוף

  .הצמח

מאפשרת הפרדה בין מי , פיתוח נוסף שנוצר כתוצאה ממחסור במים, התפלת מים

  .ים למלחים שבהם והפיכתם למי שתייה או השקיה

המקשטות , המתוקותאיך אפשר שלא להזכיר את עגבניות השרי הקטנות ו, וכמובן

  .לנו את הצלחת

, שמדינת ישראל מוקפת אויבים, כולנו יודעים, פיתוחים נוספים בתחום הביטחון

מעיל רוח , כמו טנק המרכבה, הוליד פיתוחים רבים בתחום, והצורך להגן על עצמה

אין אחד שלא , כיפת ברזל, וכמובן גולת הכותרת, שזה מערכת הגנה לרכב משוכלל

ת ההגנה אשר מיירטת את הטילים המופנים כלפינו בעודם באוויר וכך שמע על מערכ

  .מצילה חיי אזרחים רבים

חדר : כמו למשל, גם בתחום הרפואה ישנם פיתוחים המביאים כבוד רב למדינה

מדובר בערכה מתקפלת ניידת שתוך זמן קצר הופכת לחדר ניתוח , ניתוח מתנפח

  .ידי ומציל חייםהטיפול הוא מ, כך שבזירות אסון, משוכלל

פותחה המצלמה הזעירה בעולם המוחדרת לגוף האדם , 2006בשנת , פיתוח נוסף

  .ומאפשרת לרופאים לראות מה מתרחש באיברים הפנימיים של האדם

את , אזכיר  בקצרה, לא נשארנו מאחור, גם בתחום המחשוב והתוכנה, בנוסף

גיעים בקלות ובמהירות לכל איך היינו מ, וכמובן, ואת הדיסקאונקי , מקלדת הלייזר

  ????מקום בעולם בלי הוויז

  !בהחלט סיפור הצלחה!!!! מה הספקנו בשבעים שנה.... וואו

  

  

  

   



                                                          
 

  

  חיפהאשכול 

  יעקב סטרולוביץ: עוזר הנגיד לאשכול

  מוריה חיפה: מועדון

  אילנה מלר:  הנשיא

  תאיה ליסיצין כיתה ה: ההתלמיד

  אור ברוקמן :מורה מלווה

  אלון חיפה: בית הספר

  

  אל מול אדישות, מודעות חברתית

  

תוצרת : "פירוש השם הוא ראשי תיבות של. הוא שם לא מאוד נפוץ, השם שלי, תאיה

  ".ארץ ישראל היפה

הוריי בחרו לי את השם הזה מתוך תקווה שהמדינה בה אנו חיים ונחיה תהיה באמת 

מודעות ומעורבות , סובלנות, מדינה מובילה בה כבוד הדדי". ארץ ישראל היפה"

  .חברתית הם ערכים שולטים

  . אל מול אדישות, על מודעות חברתית: ועל כך בדיוק באתי לדבר היום

  .מצליחה יותר, מלוכדת יותר, על כיצד נוכל להשיג חברה מגובשת יותר

? " אקבל"א הי כמה מכם יודעים מי" :שאלתי את התלמידים ,בתחרות הבית ספרית

! ותופתעו לגלות שרק מעטים ידעו על מי אני מדברת, ספריאקבל היא המנקה בבית 

  !לכך להם דקה להיזכר, וגם אלה שידעו

  

  : ודותנק 2- בנאומי אתייחס ל

 .כ אדישים כלפיהם "מיהם האנשים השקופים בחברה הישראלית ומדוע אנו כ .1

 .ולהביא שינוי חברתי, כיצד אנחנו יכולים לשנות את התחושה שלהם .2

 

  : אז בואו נתחיל

  . שהחברה הישראלית היא ממלכת האדישות, לפעמים נדמה

  הוא בוודאי מרוכז  -וכשהוא לא מרוכז בעצמו לשם שינוי , כל אדם מרוכז בעצמו

  

  



                                                          
 

  

  . בטלפון הנייד שלו

  בטלפון –העיניים שלנו 

  י אוזניות המנגנות מוזיקה רועשת"אטומות ע -האוזניים שלנו

  .י אדישות ומרוכז בעצמו"סגור ע –והלב שלנו 

  ? ומה אנחנו מפספסים מסביבנו

  .אנשים אמתיים, יש עולם אמיתי, מסביב לנו

  ".בוקר טוב"המאבטח בכניסה בקניון שלא אומרים לו 

  ".תודה"המנקה בשכונה שלא מקבל  אמירת 

כפי  ...או סתם קשיש שרוצה לשבת באוטובוס הומה אדם וממנו נמנעים מקשר עין

ראינו איש עם , כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים" :ב יהונתן גפן בשירושכת

אבל  ,מא אמרה לי לא להסתכליא, הוא היה עצוב ונשען על מקל, חורים בגרביים

מאז , זה היה בחורף לפני שנתיים, כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים. הסתכלתי

אבל האיש , 3פעם הייתי בן וכמעט שכחתי ש, כבר קצת גדלתי וכבר יש לי אופניים

  . הזה עם החורים בגרביים לא יוצא לי מהראש

  . הוא חלק ממנו -כל אחד מאתנו . אומרים לפעמים שהעולם הוא פאזל גדול

חתיכת הפאזל שאף אחד לא , תארו לעצמכם כיצד זה להיות החלק הנשכח בקופסה

  . הפאזל לא יהיה שלם. שם לב לקיומה

אולי זה בגלל שמגיל קטן אנחנו לומדים ? ם לסובב אותנוכ אדישי"אז למה אנחנו כ

. אדם-אבל פחות לומדים כיצד להיות בני, כיצד להצליח במבחנים ולפתח את עצמנו

  .ולכבד את השונה, לעזור, כיצד לשים לב

  : וזה מקשר אותי לנקודתי השנייה בנאום

   ?יותר מה נוכל לעשות כדי להילחם באדישות וליצור חברה מגובשת ומאושרת

כל אלו יכולים להוות  –של חיוך , של אדיבות, אני מאמינה שאוסף מילים טובות

  .התחלת שינוי של ממש

  ...במקום רק להסתכל, אם נדע להביט

  ...במקום רק לשמוע, אם נדע להקשיב

  -אם נדע להגיב במקום רק להתעלם

  .המדינה שלנו תראה טוב יותר... אולי אז

ואת הרע , לגרום לטוב לנצח, ולמודעות לזרוח, היעלםאם ננסה לגרום לאדישות ל

  .לשכוח

  . אני דיברתי על אדישות מול מודעות, לסיכום

העולם יהיה  .להביע כבוד, לעזור אחד לשני, ועכשיו מגיע תורנו לעשות משהו בנידון

  .     טוב יותר

 

  



                                                          
 

  

  

  שומרוןאשכול 

  שחר רז: עוזר הנגיד לאשכול

  כפר יונה: מועדון

  שחר רוזנברג:  הנשיא

  )כיתה ו(גיא לוין : התלמיד

  ויאולט קובלנץ :מורה מלווה

  הדר כפר יונהממלכתי בית חינוך : בית הספר

  

  

  רשתות חברתיות

  

  !!גם אני! ?אתם שם! ?רשתות חברתיות מכירים

אולי מישהו פעם ? אז אולי שמעתם על ילדים שהתאבדו בגלל הרשתות החברתיות

  ?יודעים למה זה יכול לגרוםהאם אתם ? העליב גם אתכם שם

שלום אני גיא מבית ספר הדר כפר יונה ואני מכורה לרשתות החברתיות ווצאפ 

  .פייסבוק ועוד,אינסטגרם ,סנאפצאט ,

  ?יש האומרים שזה קצת מוגזם אבל למה בעצם

אפשר לשלוח תמונות ,הרשתות החברתיות יכולות להיות מאוד מועילות ומקרבות 

  .להיות בעינייםלמכרים רחוקים ובכלל 

יש . עמודים משותפים ועוד דברים תורמים ,רגוניםיא,ניתן ליצור קבוצות תמיכה 

ברגע . אינספור יתרונות לשימוש ברשתות החברתיות בצורה בריאה ומאוזנת

שנכנסים לרשתות החברתיות הרשת מספקת לנו כמעט כל מה שאנו צריכים מבלי 

  .לצאת כלל מהבית

כל אחד יכול להיות הפוגע . הן גם מקום לבריונות ברשתאבל הרשתות החברתיות 

היום כבר  ,הרשת החברתית היא רשת ענקית. אבל גם כולם יכולים להיות הנפגעים

זאת אומרת שאם פוגעים , כולם מחוברים אליה באמצעות הטלפון שנמצא בכל כיס

  ם אבל רוב האנשים רואי. בך כל אחד יכול לראות את זה וזה רק מעצים את הפגיעה



                                                          
 

  

  

ואלה שמגיבים ממשיכים . לא מגיבים בחוסר התגובה הם לוקחים חלק בפגיעה

  .לפגוע כדי ללכת אחרי העדר ולא להיות שונה

  .שאלות שלאורן נבחנים הדברים 4מציג  ,מבחן ארבע הדרכים של רוטרי

  ?האם זו האמת: אחת מהן 

  ?האם הפגיעה דרך הרשת היא באמת כה חמורה...ואתם בטח שואלים

י האוניברסיטה העברית בירושלים כל שבעה מעשרה בני נוער "לפי מחקר שנערך ע

  .נפגעים מבריונות ברשת שניים מתוך העשרה הם הפוגעים ואחד מתעלם מהכול

אנשים יכולים לבנות לעצמם . שנית הרשתות החברתיות הן מקום להתנהגות פלילית

ים יכולים לבקש ליצור קשר רק אנשים אחר. פרופיל מזויף ולכתוב בו פרטים שגויים

הם עלולים להרגיש רגשות לדמות שכלל לא קיימת . בגלל התמונות ופרטים אלו

רצח : לדוגמא. ולהגיע למצב של רצון  במפגש מבלי לדעת מי באמת נפגש איתם

את הרצח תכננה ויזמה . 2001בינואר  17-אופיר רחום היה פיגוע שהתרחש ב

לאחר שבועות , לילדה בת שש עשרה בשם מונאשהתחזתה  24ערביה נוצרה בת 

רבים שבהם ניהלה מונא שיחות פרטיות עם רחום הצליחה מונא לרכוש את אמונו 

ולשכנע אותו להיפגש אתה בירושלים למען מטרות רומנטיות שם חטפו את הילד 

  .והרגו אותו

  .שלישית הרשתות החברתיות ממכרות

. ולא זזים אף לפעולות הפשוטות ביותרילדים יושבים מול המסך ברוב שעות היום 

מתחילות להיווצר בעיות  ?אבל מה קורה לאחר מכן, אז יום יומיים נניח שזה בסדר

חוסר תקשורת עם ההורים , קשיים חברתיים ,בעיות בראיה , עודף משקל : כמו 

  .ונדודי שינה

שישה אחוזים מכלל המשתמשים במחשב הם –ממחקרים שפורסמו בסין עולה כ 

  !! לאור זאת הוקמו מרכזי גמילה מיוחדים לבני נוער וכן כן גם למבוגרים ,וריםמכ

  .ההתמכרות בסין כה קשה עד שילדים ובני נוער לא יוצאים מהבית

להעביר במקומות החינוכיים את : אבל גם עם כול זה יש דרכים לשפר למשל

גרים לצאת לעודד ילדים ומבו. החסרונות של הרשתות החברתיות ולהציע פתרונות

אז . כמו שאומרים במסך" תקועים"לעשות ספורט ולהיפגש עם חברים כדי לא להיות 

לבסוף אני . אני הייתי גיא ודיברתי על היתרונות והחסרונות של הרשתות החברתיות

הכדור בידיים שלכם ואתם "מקווה שנהניתם ושהעברתי לכם את המסר הנכון כי 

 ".יכולים לשלוט בו



                                                          
 

  
  

  שרון אשכול

  דני גלבוע: עוזר הנגיד לאשכול

  רוטרי שרון הרצליה: מועדון

  סימה אופיר: ההנשיא

  מיקה ישראלי: ה התלמיד

  רוחה: מורה מלווה

  ברנדס הרצליהממלכתי : בית הספר

  

  מודעות מול אדישות

  

בבית הספר ברנדיס והיום אדבר אתכם על המודעות  3שלום קוראים לי מיקה ישראלי מכיתה ו

אלה שנראים לכם כמו ערימת גיבובים ושטויות שייקח . ספרים, כן, כן. ספריםשלנו לקריאת 

ההשראה שהם מעניקים , העשרת הידע והדמיון ‐לכם שנה לגמור ואתבסס על הטיעונים הבאים

  וההשפעה ביום יום

האם זה ? האם זו אמת ‐ספרים מעשירים את הידע והדמיון. העשרת הידע והדמיון ‐1טיעון 

ספרים חשובים והכרחיים לקהל קוראים רחב ! בואו ואראה לכם ?וב לידידותמעודד רצון ט

באוצר מילים רחב , ספרים מפתחים את הידע והדמיון בין אם בקריאה שוטפת. ובמיוחד לילדים

הרפתקאות או סתם , ספר בדיוני ,ספר מדעיתחשבו על זה . ומטבעות לשון ובין אם בתוכן עצמו

כולם מפתחים את הידע שלכם בין אם אתם מודעים לכך או , ייםספר ששכחתם ממנו אחריי יומ

על שיתוף ונתינה על קבלת האחר ועל חשיבותה של , ניתן ללמוד דרך הספרים על חברות. לא

השאלה האם זה לטובת כל ספרים גם מפתחים דמיון לקוראים ופה נשאלת . הסבלנות

ם מפתחים דמיון לא משנה למי מתיי ספרי! והתשובה שלי היא כן כן כן ללא ספק ?המעוניינים

מחקר שערכה המומחית פרי קלאס לרפואת ילדים  ‐ ואיזה ספר ואפילו נערכו מחקרים על כך

מאוניברסיטת ניו יורק גילה כי ילדים שהקריאו להם או שקראו יותר ספרים שיפרו את 

  !הישגיהם הלימודיים ממש מטורף

ההשראה באה לידי ביטוי בכמה וכמה . נותנים השראהלי ולעוד קוראים רבים ספרים  ‐2טיעון 

  במהלך הקריאה אנחנו לומדים על דרכים יצירתיות לפתור . תחומים שונים בחיים



                                                          
 

  

  

בהנחה שלא קראנו ספר על איך להשתלט על העולם  ?האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים. בעיות

אבל ממש טוב זו תחושה שאי , מכיוון שלפעמים כשקוראים ספר טוב! בוודאי שכן ‐ ימים 10ב

זה נותן תחושת סיפוק שמלווה אותי לתקופה ארוכה ונותנת , לי למשל ‐אפשר להסביר במילים

האם .. לא סתם יש כל כך הרבה סרטים שמבוססים על ספרים. ממש נהדרת, לי הרגשה נפלאה

במאי  ?התחיל את דרכו כספר מתוך סדרת ספרים" משחקי הרעב"ידעתם שהסרט שובר הקופות 

שלאחר שהוא קרא את הספר הראשון בסדרה הוא הרגיש שהוא חייב , מספר, גארי רוי, הסרט

בעקבות קריאת ספרים ובכלל להעביר הלאה את התחושות העוצמתיות שחווה בעת הקריאה  

וזה מוביל אותי לטיעון , עולים המון רעיונות מעניינים שחלקם אפילו שינו לנו את החיים לגמרי

  שלי 3ה

גם לאחר קריאתו הוא יכול להשפיע , בין אם ספר שאהבנו או סתם התעניינו ‐ שפעה ביום יוםהה

  בהרבה מובנים

ואז  הרגשתי חסרת אונים, אני יכולה לספר לכם שלי היו הפרעות שינה וזה הפריע לי מאוד

שנאתי אבל שנאתי בכל נפשי  ‐התחילה תחרות הקריאה ועד אז לא הייתי שונה מרב הילדים

  !עמודים 5עמודים לא רציתי לקרוא  5ספרים עד כדיי כך שספר של 

ופשוט וקראתי עוד עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד  שבתי לקרוא ואז התעניינתי בסיפורבקיצור התיי

ומה אתכם לסיכום הוכחתי שספרים  את החיים ואני מודה להם מאוד ספרים שינו לי! נרדמתי

נותנים לנו השראה ובונים את אישיותנו וגם משפיעם עלינו , את הידע והדמיון שלנומפתחים 

יש עולם שלם שאתם לא , אחרי קריאתם אז בין אם אתם אוהבים אותם או שונאים אותם

 .לקרא ספר בכל יום בשבוע, עשו לכם מנהג קבוע ‐מכירים אז קדימה זה הזמן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  דן + מרכז אשכול

  אלכס רוטפלד: לאשכולעוזר הנגיד 

  רוטרי גבעתיים: מועדון

  שרה יבלונסקי: ה הנשיא

  כיתה ו, לירי כהן: ה התלמיד

  אילנה סומך: מורה מלווה

  .אימונים גבעתיים: בית הספר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  יהודה אשכול

  בתיה וינטרוב: עוזר הנגיד לאשכול

  רוטרי גדרה: מועדון

  : ה הנשיא

  כיתה ו ארז ויינשטוק:  התלמיד

  עידית צחובוי: מורה מלווה

  ם גדרהלואוהל ש: בית הספר

  

  רשתות חברתיות

* . בן דוד שלי, למשה *איסוף תרומות אנחנו בקמפיין הלב יש לי בקשה אישית מכל

שתעצור לו את המחלה חולה בניוון שרירים מסוג דושן ונמצאה תרופה מוכחת  משה

 -בקרב חברים ומשפחה  שתףממש אם תוכלו ל כםאודה ל!  תשפר את איכות חייוו

  .תודה מראש!! כל תרומה תעזור לנו להגיע למטרה 

לאחר  .מודעה זו שפורסמה ברשת החברתית פייסבוק סחפה אלפי אנשים לתרום 

  . לא יותר משלושה ימים נאספו מספיק תרומות כדי לקנות את התרופה

  !!!רבותי

ות החברתיות נוגעות ללבם של אלפים הידעתם כי הודעות אלו שמתפרסמות ברשת

  !!!!ומצילות חיים להמוני אנשים

ואני מתמודד בתחרות " אוהל שלום"בבית ספר ' שמי ארז וינשטוק מכיתה ו, שלום

.                                                                                           הנואם הצעיר מטעם מועדון רוטרי 

בשיקגו על בסיס מקצועי וחבריו הינם  1905-רוטרי הוא ארגון בינלאומי שנוסד ב

אני טוען . אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם ופועלים על פי קודים אתים של מצוינות

  !!!! יוצרות קשרים ואף מצילות חיים, כי רשתות חברתיות מאחדות בין אנשים

 Social( חברתית רשת: ל נכבד בואו נתחיל בהבנה מה זה רשתות חברתיותקה

network (כגון חברתיים גורמים מספר של מקבוצה המורכב חברתי מבנה היא 

 בעוצמות סטריים-דו קשרים של מערכת ביניהם המקיימים, ארגונים או אנשים

אדם ממוצע פותח את ...   יוטיוב ועוד,פייסבוק , אינסטגרם, לדוגמא וואצאפ. שונות

  !!!פעמים ביום 10-הרשת החברתית המועדפת עליו כ

  

  



                                                          
 

   

  !!!רבותיי

,  הרשתות החברתיות מאפשרות לתקשר ממקומות רחוקים מבלי להתאמץ יותר מדי

הן גם מאפשרות לתקשר בקבוצה מה שגורם !. רק להקליד וללחוץ שלח ולא רק זה

. עוזר מאוד בקשר בין חבריםמה ש. גם כשלא נמצאים  ביחד, לחברות כל הזמן

  !!!שהאפליקציות הן בחינם ולא עולות כסף, אפשר לציין

קבוצות : ברשתות החברתיות יש אפשרות לפתוח קבוצות בתחומי ענין שונים כמו 

תחביבים ,אספנים שונים , פעילויות לילדים, טיולים למקומות אקזוטיים,סביב בישול 

מניסיונך ומחוויותיך , שרות לתרום מידיעותיךבמסגרות הללו יש האפ. הורות וכדומה,

לאנשים אחרים שזקוקים בדיוק לעצה שלך ולניסיון שלך על מנת לפתור ולקדם את 

  .הםיניעני

כי ברשתות החברתיות אין את ההיבט האנושי והמסר לא עובר , אמנם חשוב לציין

אך , באותה צורה כמו בשיחה פנים אל פנים וחסרה האינטונציה  ושפת הגוף

  . היתרונות עולים על החסרונות

  .ל יש הרבה מאוד יתרונות ברשתות החברתיותוסך הכ

רבים גילו כי הם יכולים להשתמש "  פייסבוק"ברשת החברתית הגדולה בעולם 

אנשים .מה שנקרא פרסום בפייסבוק ,  ברשת בשביל לפרסם את העסק שלהם

יש . בחינם, ה רחוקהיכולים לשוחח בכל זמן נתון עם חברים שנמצאים במדינ

להפיג את השעמום באוטובוס ולראות מה , אינספור יתרונות לשימוש בפייסבוק

  .זה עולם של כיף והנאה אם משתמשים בזה בצורה הנכונה? הסטטוס של החברה

  !!רבותיי

  . אני קורא לכל אחד ואחד מכם להשתמש בצורה נכונה ויעילה ברשתות החברתיות

  .בלתי נפרד מחיינו והן עוזרות לתקשר מכל מקוםהרשתות החברתיות הן חלק 

ישנם  מיליוני . למודעת הציבור  בסערה הרשתות החברתיות פרצו 2005בשנת   

  .              כל רחבי העולםמשתמשים ב

  .   אם משתמשים בזה בצורה הנכונהוהנאה זה עולם של כיף 

 .תודה רבה על הקשבתכם

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  דרום אשכול

  אביהו רוזנבאום: לאשכולעוזר הנגיד 

  רוטרי גן יבנה: מועדון

  שרה פסטרנק: ה הנשיא

  מארק צחיאידזה: התלמיד

  אילנה סומך: מורה מלווה

  בן גוריון: בית הספר

  כוחה של מילה

  

את כוח , אנו יכולים למדוד את כוח הכבידה? מה זה הכוח הזה… כוחה של מילה

ובאילו יחידות מידה ניתן למדוד את , אך איך, את הכוח האלקטרומגנטי, המשיכה

בואו ננסה להקשיב ? האם זו האמת? קיים בכלל והאם הכוח הזה ? כוחה של מילה

מה … ״דמעות״, חמה״״מל, ״מחלה״, ״מוות״,״עוני״, ״שקר״: למילים הללו

  …ואתם מרגישים דאגה ועצב, סביר להניח שקצב ליבכם הואץ?  הרגשתכם

: וכעת הקשיבו לקבוצת המילים הבאה

  … ״שמחה״,״צחוק״,״שלום״,״יופי״,״הצלחה״,״משפחה״,״אהבה״

  !לב איך מצב הרוח שלכם משתנה בהתאםשימו 

יבנה וברצוני לדון עמכם  מבית ספר בו גוריון גן מכיתה ו, שמי מרק צחאידזה ,שלום

  . בנושא כוחה של מילה

אך ברגעים מסוימים הוא , לא משנה באיזו מדינה בן אדם גר ובאיזו שפה הוא מדבר

מעניקות , תמיכה, כגון אלו שנותנות רוגע, אומר או רוצה לשמוע את אותן המילים

 ,ישוןמפריעות ל, עוזרות ברגע קשה או להיפך פוגעות יותר מנשק, ביטחון וכוח

  .להתרכז ומשאירות פצע בליבנו לכל חיינו, להירגע

שהודות להן או בגללן השתנתה היסטוריה של עמים שלמים כמו נאומו של , יש מילים

, ויש מילים, יתאאמריק-ה האפרוימרטין לוטר קינג ששינה את החיים של האוכלוסי

ונה בן אדם משנה לאיזו אמלא    .שכל דקה משנות היסטוריה אישית של בני אדם

  , כוח, עצה, מבקשים עזרה, אבל בכל השפות הידועות בעולם אנשים, משתייך

  



                                                          
 

  

  

  

שיש בהן כוח מיוחד בפיו של אדם  ,אומרים תפילות המורכבות ממילים, מודים

  . מאמין

״ אך אמרו …״ויהי כל הארץ שפה אחת:עוד בספר בראשית בפרק י״א נאמר

״הבה :״וכתוצאה מכך אמר ה׳…ונעשה לנו שם…עיר ומגדל…״הבה נבנה:האנשים

  . ״ וכך השפה האחידה נאבדה…נרדה ונבלה שם שפתם

יה ובתרבות שבהן ים מאוד באוכלוסיתלוי ,הנתונים במילה, ולכן ההבנה והמשמעות

  .בשפה בה הוא מדברו, חי בן אדם

אך בכל השפות מסכימים שיש למילה כוח ובכל השפות יש פתגמים על כוחה של 

  :מילה

  .אדם חכם משכנע בעזרת מילה וטיפש בעזרת אגרופיםבן : הפתגם הטיבטי אומר

  .תעוף ולא תחזור-היא לא ציפור מילה : ברוסית אומרים

  .ערך יותר גדול משתיקהלמילותיך חייב להיות  , אם תדבר: ובערבית אומרים

מאות שנים בני אדם הבינו את כוחה העצום שיש למילה בהשפעתה עלינו ועל לפני 

  . למעשיו ולמחשבותיו, היא המפתח לליבו של בן אדם -והבינו שמילה , התנהגותנו

אומנות של , יוון ורומא בתקופות עתיקות הן מקום הולדתה של אומנות הנאומים

  . נועדוברי ציבור במטרת שכ

, ״יש רק שתי אומנויות:מהנואמים הגדולים של רומא העתיקה אמראחד קיקרו 

, האחת מהן היא אומנות המפקד: שיכולות להביא בן אדם לרמת הכבוד הכי גבוהה 

  .ה היא אומנות הנאומים״יוהשני

מילים משפיעות על . כל ההיסטוריה של האנושות הדגישה את האמירה הזאת

, הנאומים של הנואמים גדולים כמו דמוסתנס. ו על מעשינומחשבותינו ומחשבותינ

מרטין לוטר קינג ושל האחרים דחפו אנשים , לינקולן, רובספייר, מרקוס אנטוניוס

כל האנשים האלו . נתנו תקווה לעתיד בהיר יותר ושינו את ההיסטוריה, לשינוים

  !באמת האמינו בכוחה של המילה וידעו איך להשתמש בה

וכל אחת מהן מביאה , מילים 20000-עד 7000-אומר בממוצע מ ביממה בן אדם

ועד כמה שמילותינו היו , נקי ומחושב ,עד כמה שנדבר יותר נכון. לעולם אנרגיה שונה

ואסיים  .טובות ומשמעותיות יותר ככה המילים שלנו תשמורנה עלינו ותרגענה אותנו

כונה לבין מילה כמעט ״ ההבדל בין מילה נ:בציטוט מדבריו של הסופר מרק טווין

  .נכונה הוא כמו בין הברק לגחלילית״



                                                          
 

  

  

  

  

  בתחרות מהמגזר הערבי מרצה אורחשומרון   אשכול

  רוטרי קיסריה מועדון : מארח 

  אריאלה סגל: ה הנשיא

  'וכיתה  נואם אורח מכפר מכר', עומר עפיף חאג:  התלמיד

  גומענה קיס: מורה מלווה

  איבן סינא: בית הספר

  

  שונים ושווים                              

  האמונה בעצמך הצלחה גדולה אבל האמונה באחרים היא העוצמה הכי הכי גדולה 

  נכבד  קהל  בוקר טוב

  כפר מכר" אבן סינא"ספר יסודי  – מבית' חאג-אני עומר אל

  יבית ספרת לפני שנה עמדתי על במ

  אלימותה :ונאמתי בנושא מעניין וחשוב לכולנו והוא 

אלא  םהזה בחרתי לנאום באחד הנושאים שלא רק מהמענייני אבל היום ובזמן

מהחשובים ביותר שכל אחד מאתנו חושב עליו בדרכו השונה והדומה ולכן מדובר 

  בנושא שונים ושווים

הבחירה לנושא החזירה אותי למקום האהוב עלי ביותר ואהוב על אנשים והיא העיר 

פו  אני גדלתי בשנות חיי הראשונות לשנים האלה יש לי יפו ביפו נולדתי בעיר י

זיכרונות מקסימים ו ונוסטלגיה רבה לאנשים לחברים מעידות ותרבויות שונות  ל 

  לשכנים שגדלתי אצלם מדתות שונות 

שהיום אני מבין היטב שאלה היו השכנים והחברים הנוצרים והיהודים המוסלמים 

  מעידות ודתות שונות 

שכח היטב את המורה רנא שחיזקה אצלי את נושא האהבה והכבוד אבל אני לא א

  .לאחר ומתוך אמונה שכולנו בני אדם שונים ושווים בדברים רבים

  



                                                          
 

  

  

מהות יחד עם המורה בחג יאבל אני לא אשכח את החוויה המיוחדת במינה שא

הקורבן בחג החנוכה בחג הפורים ובחג המולד לקשט את הכיתה ולאפות מעמולים 

  . 'אוזני המן ומתנות של סנטה קולאז, יות סופגנ,

  אלה זיכרונות שרשו בתוכי את האהבה והשמחה לבני האדם 

בתכונות ? קהל נכבד וצוות שופטים יקרים אתם יודעים האהבה לאחר שדומה 

  .היפות שמאפיינות של אותו אדם שמעניק לאחרים 

  :תקשיבו תקשיבו  תקשיבו למילות החשובות שאומר עכשיו   

עם תלמידים  ממערכת החינוך , "אבן סינא"ספר  -חוויה שעברנו כתלמידי בית 

העברית בפרויקט חיים משותפים חיזקה אצלנו את התודעה ולהכיר תלמידים 

  ממגזרים ותרבויות שונות 

  .והחשיבות לגדול בחברה רב תרבותית     .ובניית גשר לכבוד ולרב תרבותיות

שיטפחו אצלנו את הערכים " אבן סינא"ספר  -בית ואני פונה מהבמה הזאת לתלמידי 

אבן "ספר  –ב נושאי הכבוד לאחר ולרב תרבותיות בתקווה שמספר תלמידי בית 

  . כל שנה יגדל ונרחיב המעגל החברתי והרב תרבותי " סינא

אבן סינא ובראשם המורה גומאנה "ספר  –ולסיום אני מעודד את כל תלמידי בית 

לנאום בנושאים שונים במטרה " אבן סינא"ספר  –ידי בית שכל שנה יגדל מספר תלמ

לחזק את השפה העברית והביטחון העצמי זה הוא החינוך האמתי לרב תרבותיות 

  ולחיים משותפים  

וזאת נפלה הזדמנות שנתנה לי לעמוד על הבמה הזאת ולהביע את תודתי והערכתי 

  .למועדון רוטרי 

על דגלו האמונה לערכים האמונה לסובלנות  ולהכיר בני נוער ממגזרים שונים שחרט

  כלפי האחר השווה והדומה 

  .   המשך יום נעים 

  .ותודה על ההקשבה 

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  

  שומרון  אורחים בתחרות מהמגזר הערבי אשכול

  רוטרי קיסריה מועדון, מארח 

  אריאלה סגל: ה הנשיא

  'כיתה ו, איאד שחאדה :  התלמיד

  נואם אורח מכפר מכר, 

  גומענה קיס: מורה מלווה

  איבן סינא: בית הספר

  

  כוחה של מילה

  

, מה שאני הכי מעריץ באמנות שלך זה האוניברסליות שלה: "פלין'איינשטיין אמר לצ

  ". אינך אומר מילה וכל העולם מבין אותך

העולם כולו , זה נכון אבל התהילה שלך גדולה אף יותר: "פלין לאיינשטיין'ענה צ

  ".ד לא מבין מילה ממה שאתה אומרמעריץ אותך למרות שאף אח

פלין 'וצ, הפיסיקאי הגדול בכל הזמנים, עם המילים המצחיקות והחכמות של איינשטין

  . בחרתי להתחיל את הנאום שלי על כוחה של מילה, השחקן הקומדי המפורסם, 

דידה 'ג, פאראבי בית ספר אבן סינא' אני איאד אדהם שחאדה כיתה ו, שלום לכולם

  .מכר

כל אחד מאתנו צריך לחשוב . ונמצא אצל כולם, זמין כל הזמן, הם נכס יקר מילים

נכון שהוא בחינם אבל אם הוא יוצא מהפה שלנו . לפני שהוא משתמש בנכס שיש לו

בעזרת . אנחנו בני אדם מתקשרים אחד עם השני דרך דיבור .אז נהיה בעל ערך

אז אנחנו שאנחנו מוציאים אם לא חושבים על המילים . מילים אנחנו מעבירים מסרים

   מעבירים מסר לקוי



                                                          
 

  

  

ואנשים יבינו אותנו לא נכון או יפגעו מאתנו ואז יהיה קשה לקחת את המילים שלנו 

, שמילים הן כמו נוצות ברוח"זהו הלקח שלמדתי מסיפור הנוצות שקראתי . בחזרה

  ". אם הן יוצאות מהפה שלנו שום מאמץ לא יכול להחזיר אותן

  ולכן

  יש לחשוב על איך אומרים דברים       לשקול את המילים שאנחנו אומריםיש 

  יש להימנע מלהגיד דברים פוגעים         יש להאמין שלשקט יש כוח לפעמים

על מילים תומכות אני רוצה לספר לכם סיפור . יש להרבות באמירת דברים תומכים

  .מרגש

הפתק לאמו ושאל אותה מה  נתן את. פעם חזר ילד מבית הספר ובידו פתק מהמורה

מא התחילה לבכות ואז אמרה כתוב שאתה גאון ובית הספר לא יהא. כתוב בפתק

הילד גדל והפך להיות אחד . מתאים לחוכמתך ואני צריכה ללמד אותך בבית

  .מהממציאים הגדולים בעולם

שאמו נפטרה פתח את הארון בחדר אמו ומצא את הפתק שנתנה לו המורה כשהיה  

  ". הבן שלך חלש מאוד ולא יכול להמשיך בבית ספר שלנו"הפתק היה כתוב  על. ילד

מא הפכה אותי יהייתי חלש ביכולות שלי אבל א"הוא נרגש מאוד וכתב בזיכרונותיו 

של הפנס  הממציאזה היה תומאס אדיסון ? אתם יודעים מי זה היה". המאה  לגאון

    .וכך מילות העידוד של אמו שינו את גורלו. החשמלי

העתיד נמצא . מילות עידוד יכולות להשפיע על בני אדם בכלל ותלמידים בגילנו בפרט

אנחנו צריכים את , ורצון, בטחון עצמי, אם רוצים להגיע אליו מצוידים בכוח לפנינו

  . מהמשפחה והמורים שלנו מילות העידודשל  םהוויטמיני

  אני תומך בך   . אני מאמין בך  :אנחנו רוצים כל הזמן לשמוע מילים כמו

  .אתה יכול להמשיך.  אתה יכול להתקדם.   אתה יכול להצליח.   אני מעריך אותך



                                                          
 

  

  

ממשיכים , מטעויות לומדים, העיקר שניסית לא נורא שטעית.   לא נורא שנפלת  

  .ומצליחים

אני . על איאד, עד עכשיו דיברתי בכלל אך כרגע הזה אני רוצה לספר לכם על עצמי

אני מתאמן כדורגל בפועל עכו יומיים . רוצה לספר לכם על התחביב שלי והוא כדורגל

החוויה היא להתאמן עם . החוויה שלי באימונים היא חוויה מרתקת מאוד. בשבוע

  . ילדים מתרבויות שונות ושפות שונות

הוא . לרוב לא צועק, הוא מאמן רגוע. י מעניין זה המאמן הנהדר שלי והאופי שלווהכ

  . בוחר מילים ומשפטים מיוחדים לכל אחד לפי מה שמאפיין אותו שחקן

  "כל הכבוד, אתה רץ מהר מאוד: "אחמד  :למשל

  "אתה שוער חזק: "דניאל 

  "יש לך טכניקה של משחק: "איאד

  "יופי של בעיטה: "נועם 

  "כל הכבוד, יופי של הגנה: "יוסף 

המאמן שלנו או אומר אותה בדרך רגועה או מסביר , ואת הטעויות שאנחנו עושים

  .וכך אנחנו מבינים יותר את הטעויות שאנחנו עושים. אותן דרך הדגמה

השיטה של המאמן שלנו באמירת ההערות שלו תורמת לנו הרבה גם כשחקנים וגם 

  ...כקבוצה

  ..ובסוף נאומי

  לי בקשה קטנה מכל אחד ששמע את הנאום הזהיש 

  נא להאמין בכוחה של מילה ואפילו מילה קטנה

  יכולה לשנות חיים של בני אדם לטובה היא כן

  מי יודע אולי מישהו יהיה פעם אדיסון או דמות אחרת נכבדה

  

  

  

  



                                                          
 

 

  

  

  . בתי הספר שעלו לגמר באשכולות והשתתפו בתחרות הגמר

  .לוועדה לקראת התחרותהנאומים שנשלחו , בהמשך

  .רמלההמועדון המארח רוטרי . התחרות התקיימה ביישוב רמלה .חטיבות  הביניים

            תודות לזינה יסקוב על אירוח התחרות

עוזר הנגיד   אשכול

  לאשכול

נשיא 

המועדון 

  ופלאפון.

בית 

הספר 

  והיישוב

שכבת 

  הגיל

נושא   שם הנואם

  .הנאום

  שם מורה

מדריך /

  הלמידה

איציק   גליל

  קירשנבאום

  בני שטרן

מעלות 

  מונפורט

אורט 

מעלות 

  תרשיחא

  ליאל בלשק  ז

  

כוחה של 

  מילה

   י

יעקב   חיפה

  סטרולוביץ

אביטל 

  קיבליצקי

  נשר

חטיבה א 

רמות 

יצחק 

  נשר

  דניאל יעקבלב  ט

  

סוגיות 

אתיות בין 

קידמה 

ושימור 

הסביבה 

הטבעית 

  ח"של בע

  לירז מושיוב 

  

אין נואם             בשיר נוסיר  העמקים

  צעיר

בני   חדרה  שחר רז  שומרון

  עקיבא

  משה גרינברג  ז

  

כוחה של 

  מילה

  יעל שלו

  שומרון

  באנגלית

חטיבת   חדרה  שחר רז

ביניים 

תיכון 

  חדרה

  דניאל זאיקין   ט

  

שוויון 

  חברתי 

    נטלי אדינייב

  



                                                          
 

  

 

  

מועדון   דני גלבוע  שרון

שרון 

  הרצליה

  זוהר שנער  ח  

  

כוחה של 

  מילה

  דיבייט חברת

מרכז 

  ודן

ט 'רוז  רוטפלדאלכס 

  חינאווי

  רוטרי יפו

קולג׳ 

דה פרר 

  יפו

 ינאג׳  'ח

  שחאדה

  

שחיתות 

ציבורית 

כגורם 

מכרסם 

  בדמוקרטיה

חברת 

  דיבייטים

ירושלים 

  והשפלה

ראובן   פליקס גליק

 גרנות

מועדון 

  לוד

  יהלום

  שוהם

  עידו נובק  ח

  

הפרסום 

כגורם 

  משפיע

י "מאמץ ע

  דמועדון לו

תיכון     בתיה וינטרוב  יהודה

נתיבי 

נועם 

  דרכה

  תמר תנעמי  ז

  

שחיתות 

ציבורית 

כגורם 

מכרסם 

  בדמוקרטיה

 רחל אלבז

אביהו   דרום

  רוזנבאום

שרית 

  קופרמן

אורט 

על שם 

נעמי 

  שמר

  ליגל פוזנר  ח

  

החטא 

  ועונשו

  

נואם 

  אורח

מכפר 

  מכר 

אשכול   אריאלה סגל

  שומרון

איבן 

סינא 

כפר 

  מכר

איאד   ו

  שחאדה

  

כוחה של 

  מילה

המורה 

  גמאנה 

 . קיס

  



                                                          
 

  

  גליל אשכול

  איציק קירשנבאום: עוזר הנגיד לאשכול

  רוטרי מעלות תרשיחא: מועדון

  בני שטרן:  הנשיא

  ליאל בלשק כיתה ז:ה התלמיד

  : מורה מלווה

  אורט מעלות תרשיחא: בית הספר

  

  כוחה של מילה

  

כיף לי , נראים אנשים ממש חכמיםאתם . איזה אנשים יפים! וואו איזה קהל יפה

לעונג הוא לי לעמוד , כל כך טובי לב וחכמים, כולם נראים כל כך קשובים! לנאום פה

  .מולכם

ארצה  .1שמי ליאל בשלק ואני לומדת בבית ספר אורט מעלות בכיתה ז, שלום

! ?טוב נכון? איך זה מרגיש לקבל מילים טובות על הבוקר, לשאול אתכם שאלה אחת

מילה טובה על הבוקר יכולה . שאלה רטורית כמובן כי התשובה עליה די ברורה

, מילה טובה יכולה להרים אותך מהמקום הנמוך ביותר! להפוך לך את היום למושלם

כוח אולי , למילה יש כוח אדיר! תך ממוותיכולה אפילו להציל או, מילה טובה לעיתים

  .הכי חזק ביקום כולו

מילה ? אז מה היא מילה. לחיוב ולשלילה! מילה יכולה לחרוץ גורלות ממש, לדעתי

היא . היא הדרך להביע את עצמנו באמצעות יחידה שפתית שהיא בעלת משמעות

, מדוברת, היא יכולה להיות כתובה, כלפי עצמנו, יוצאת מהפה שלנו כלפי האחר

כוחה של מילה זה הכוח הטמון במה שאנו אומרים או כותבים שהוא אולי .. בשיר

  . הכוח הגדול ביותר

בני האנוש מתקשרים באמצעות מילים אחד עם השני ואף מתקשרים עם בעלי חיים 

  .אנו תלויים בתקשורת הזו  וזו הדרך שלנו לבטא את עצמנו. כך

היקף ניסיונות האובדן גדול עשרות , ונערותנערים  1,134לפי סקר שנערך בקרב 

  .מבני הנוער במצוקה ניסו להתאבד 18.5%. מונים מהמדווח

  

  



                                                          
 

  

בעיקר , קיימות מצוקות רבות? איזו מצוקה, ואני שואלת! בני נוער הנמצאים במצוקה

אחת מהמצוקות היא שהם חווים . בקרב בני נוער שנמצאים בגיל כל כך שביר

אלימות מילולית שגוררת עימה . להם להתמודד אתהאלימות מילולית שקשה 

אלימות זו יכולה להוביל לפגיעה עצמית . חרמות ופגיעה כללית, אלימות פיזית

  .הרעבה עצמית ועוד, התאבדו תבניסיונו

  :העידה על עצמה כך' מ

עד שיום , בהתחלה אלה היו חתכים מאוד קטנים. התחלתי לחתוך את עצמי בלילות"

שהחלה לפגוע , מספרת מור, "י רוצה לעשות חתך אחד גדולאחד החלטתי שאנ

היה לי גם חבר . עברתי תקיפה מינית 15כשהייתי בת . "בעצמה לפני חמש שנים

ולא חסרו לי סיבות להתחיל לפגוע , התחילו לי מחשבות אובדניות .שקרא לי שמנה

  .צלקות 70היום כבר יש לי קרוב ל־. בעצמי

  !הוא קרא לה שמנה

הוא היה נער נמוך קומה , 16-זרחי שם קץ לחייו לקראת יום הולדתו הדוד אל מ

הנערים שלמדו אתו השפילו אותו והתעללו בו ללא הרף . שסבל מבעיות בריאותיות

באלימות מילולית בפייסבוק וברשתות החברתיות ובחיים האמתיים באלימות פיזית 

  .קשה עד שלא יכול  היה לספוג זאת יותר ושם קץ לחייו

, עוד פלטפורמה שניתן להתעלל דרכה באחר, התעללו בו ברשתות חברתיות הם

  !!!אז זהו שלא!  לוככה עם הידיים על המקלדת מותר הכ, בלי שיראו אותך, בקלות

רק כי הפוגעים מונעים משנאת חינם , האלימות בין בני נוער רק עולה וגודלת

  .וטיפשות שלעיתים חורצת את גורל האחר

אך תמיד , ביישנית שלא אוהבת את עצמה, ילדה חסרת ביטחון יהיית, אני אישית

הרימו את , י הורי שעזרו לי מאוד"אזכור את המילים הטובות שנאמרו לי כל בוקר ע

תמיד נאמר לי שאני . לחוש ביטחון ואהבה עצמית, מצב רוחי וגרמו לי להשתנות

באמת מצליחה שכן אני , חכמה ומוצלחת ומילים אלה יצרו את המציאות שלי

  .ומרגישה חכמה מאוד

מה שאנו מאמינים בו ומה . אני חושבת באמת ובתמים שמילים יכולות ליצור מציאות

  .חיבור של גוף ונפש, שאנו אומרים לעצמנו יוצרות את המציאות שלנו

 .גוף ונפש שכתבה ספרים העוסקים בתחום של אמריקאית סופרת הייתהלואיז היי 

שיח חיובי עם עצמך יכול לרפא אותך , היא האמינה בשיטה של חשיבה חיובית

חולת סרטן והצליחה באמצעות מילים טובות  ההיא עצמה היית. ממחלות קשות

  .לרפא את עצמה, ומחשבות טובות שאמרה לעצמה מידי בוקר

  



                                                          
 

  

  :אסכם את נאומי במדרש מספר תהילים 

 ,ִנְמְׁשָלה ַהָּלׁשֹון ְלֵחץ

 ?הְוָלּמָ 

 ִמְתַחֵּנן לֹו ּוְמַבֵּקׁש) ֶהָחֵבר(הּוא , ֶׁשִאם ִיְׁשלֹף ָהEָדם ַהֶחֶרב ֶׁשְּבָידֹו ַלֲהרֹג ֶאת ֲחֵברֹו

 .ַההֹוֵרג ּוַמְחִזיר ַהֶחֶרב ְלַנְרִּתיקֹו* ִמְתַנֵחם, ִמֶּמּנּו ַרֲחִמים

 – ֵּכיוָן ֶׁשָּיָרה אֹותֹו ְוָהַלךְ , ֲאָבל ַהֵחץ

 .ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְחִזיר, ְחִזירֹוֲאִפּלּו ְמַבֵּקׁש ְלהַ 

 מזמור קכ, מדרש תהלים

אי אפשר לעצור אותו , ברגע שהוא משתחרר ונורה לעבר האחר, המילים הן כמו חץ

  .תקן את הנזקלו

  ".מוות וחיים ביד הלשון: "אני ממליצה לכל אחד ואחת לאמץ אל ליבו את המשפט 

  ! לעונגהיה לי !  אני מודה לכם על ההקשבה קהל יפה

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  חיפה אשכול

  יעקב סטרולוביץ: עוזר הנגיד לאשכול

  רוטרי נשר: מועדון

  אביטל קיבליצקי: ה הנשיא

  כיתה ט  דניאל יעקב: התלמיד

  לירז מושיוב: מורה מלווה

  חטיבה א רמות יצחק נשר: בית הספר

  

  סוגיות אתיות בין קידמה ושימור הסביבה הטבעית

  של בעלי החיים 
  

  !גם אני? מי כאן אוהב לטייל בטבע –בהרמת יד 
מי באמת ? בקבוקים ואריזות באופן קבוע, כמה מאתנו ממחזרים ניירות, אבל בכנות

מי מאתנו נוסע באופן קבוע בתחבורה ציבורית ומוותר על ? מקפיד על חסכון בחשמל
  ?הרכב הפרטי

, ור על איכות הסביבהלכולנו חשוב לשמ: אנו נתקלים כאן בסוגיה מעניינת , אם כך
  .אבל אנחנו מתקשים לוותר על הנוחות והקידמה

מחזור , שימור בעלי חיים וצמחים מוגנים, אנחנו מדברים המון על שמירת הטבע
הצבים , הזאבים, אותו הרגע שבו הלוטרות, אך ברגע האמת, וחסכון בחשמל

את שקיות והעיטים שמספרם בישראל קטן כל כך צריכים שנדאג להם ולא נזרוק 
אנחנו שוכחים הכול ומתנהגים בצורה , הבמבה הריקות שלנו בבתי הגידול שלהם

בני האדם הם כמו וירוס שכדור הארץ נדבק . הכי חסרת התחשבות שיכולה להיות
אנו פוגעים  –אלף שנים אנו הורסים את כדור הארץ ופוגעים בו  600במשך . בו

. בשנה.% 1.7 –רבים בקצב מהיר מאוד בני האדם מת, כמו כל וירוס. אפילו בעצמנו
, מיליון בני אדם אשר צריכים לאכול 129בכל שנה נוספים לאוכלוסיית העולם , כלומר

 –" ידידותי לסביבה"בריכה ורכב , רצוי עם גינה, עדיף בבית, לשתות ולישון בדירה
  ...הרי צריך לשמור על הטבע

ם לעצמנו לבנות בתים אנחנו מרשי, בגלל שהשתלטנו על כדור הארץ, למעשה
  .בסביבת הגידול הטבעית של בעלי חיים אחרים בטבע

ומה בנוגע ? האם זה בסדר שהקדמה הטכנולוגית שלנו באה על חשבון מינים אחרים
  ?האם זה מוסרי, לווילות עם הבריכות, הקרקע ייצימודלבתים 

  
  
  



                                                          
 

  
  

אם . שהתשובה לשאלה זו תלויה במוסר עצמו ובדרך שבה אנו מגדירים אותו, כמובן
  , מאת גבי ניצן" באדולינה"נבחן את השאלה בהתייחסותנו למוסר המוצג בספר 

ניצן מציג מוסר המבוסס . בהחלט נוכל לומר שלגור בבית צמוד קרקע זה בסדר גמור
  .לעצמו על מנת להגיע למימוש עצמי וטוען שעל כל אדם לדאוג, על אינדיווידואליזם

אחד הפילוסופים המשפיעים בעולם , הפילוסוף הפרוסי עמנואל קאנט, מצד שני
קאנט היה אומר . ומגדולי ההוגים בהיסטוריה היה עונה על השאלה בצורה שונה

שהשתרעות על פרוורים נרחבים ובניית ווילות צמודות קרקע זהו מעשה לא מוסרי 
דורש מהאדם לחשוב מה , עליו מבוססת כל האתיקה של קאנט, יהצו הקטגור. כלל

וכך להבין האם המעשה שהאדם , היה קורה אם כל בני האדם היו מתנהגים כמוהו
הייתה , למשל, תארו לעצמכם איך עיר גדולה כמו חיפה. עושה הוא מוסרי או לא

  ? !כל העולם או? ומה לגבי מדינת ישראל. נראית אם כולנו היינו גרים בצמוד לקרקע
ערך המימוש העצמי של : ניתן לראות שבסוגיה זו קיימים ערכים מתנגשים , אם כך

ומאידך ערך ההגנה ושימור , שבא לידי ביטוי בהשתלטותו על שטחים, האדם מחד
עלינו לוותר על גישתו של גבי , במקרה שכזה. הסביבה הטבעית של בעלי החיים

כיוון שהגישה , ית ולגור ברבי קומותעלינו להשתמש בקדמה הטכנולוג. ניצן
אנשים כבר . האגואיסטית עלולה להביא לתוצאות הרות אסון שאינן ניתנות לתיקון

הנמר , פרת הים: פעלו על פי גישה כזו בעבר וגרמו להכחדתם של מינים רבים 
  .גורילת ההרים ועוד, האמור

בר הוקמו בבתי שכונות רבות כ. חשבו על עצמכם, מעבר להתחשבות בבעלי החיים
כבר , לצערי, גם אני. הגידול הטבעיים של בעלי החיים וגרמו להם לשוטט ברחובות

  .התרגלתי לחיות לצד חיות הבר בנשר
עשו , אם אינכם רוצים לשמוע את שיחות התנים וחזירי הבר מתחת לחלון בכל לילה

כדור  ,בשביל בעלי החיים –והתגוררו בבניינים רבי קומות , בחכמה ובמוסריות
  .ובשביל עצמכם, הארץ

היא  . מבחינה מוסרית לא ניתן לקבוע האם הקדמה הטכנולוגית היא דבר טוב או רע
  .ל בידיים שלנווזה הכ. יכולה לעזור לנו לשמור על הטבע או להכחיד אותו

 ?מי כאן אוהב את הטבע –עכשיו נחזור להתחלה 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  שומרון אשכול

  שחר רז: עוזר הנגיד לאשכול

  חדרהרוטרי : מועדון

  יקוב'יוסי גרצ:  הנשיא

  משה גרינברג כיתה ז :התלמיד

  יעל שלו: מורה מלווה

  בני עקיבא: בית הספר

  

  

  כוחה של מילה

 ד"בס

 .ישנו שיר ילדים מפורסם בארצות הברית שמקובל מאד לדקלם ולשיר אותו בגני הילדים

אך מילים לעולם לא  ,עצמותי אבנים ומקלות יכולים לשבור את" בתרגום חופשי השיר אומר

צריך להימנע מאלימות  .א: ב לשני דברים ש"השיר למעשה בא לחנך את ילדי ארה". יפגעו בי

נו   ם לעולם לא יפגעו בךישכן מיל,ב לא צריך להתייחס למילים פוגעניות של החברים ‐ פיסית ו

  ?האם באמת מלים לא פוגעות! באמת
כשאנחנו חשופים לאמצעים מילוליים רבים כל כך האם במציאות של המאה עשרים ואחת 

טוויטר ועוד אמצעים  ,סטורי  ,אט'סנאפצ ,אינסטגרם,וואטסאפ ,פייסבוק  ,אינטרנט :כגון

 ?  האם באמת המלים לא יכולות לפגוע  ,שונים

מציאות החיים שלנו מוכיחה לנו שוב ושוב שמילים לא רק יכולות לפגוע אלא הן יכולות   ,לצערי

אל ‐מדינת ישראל רעשה וגעשה מסיפורו הטראגי והעצוב של דוד ,לפני מספר שנים  .גם להרוג

 .שעבר תקופה קשה ביותר של פגיעות כלפיו  ,נער צעיר בן גילנו ,מזרחי מכפר אדומים

שסבל  ,הוא היה נמוך קומה .אל היה תלמיד בבית הספר אורט תעופה וחלל במעלה אדומים‐דוד

להציק לו ולהכות אותו כאשר הוא סובל   ,תה נהגו להשפיל אותולכ "חבריו. "מבעיות בריאותיות

ובאחד המקרים גילחו את שיער ראשו בניגוד , הם נהגו להכות אותו  .הצקות אלו בשקט

אולם מעבר  .תלו אותו על הלוח ועל המזגן בכיתה ,הם הכניסו אותו לפח אשפה .לרצונו

כאשר חבריו  , מילוליות והקנטות אל סבל גם מהשפלות רגשיות‐דוד      להשפלות הפיסיות

היו מסכת קשה ואיומה של כאב פיסי וכאב  ,חייו בתקופה זו .לכתה נוהגים ללעוג לו ולצחוק עליו

 .רגשי

בוק ‐אל הדליק את המחשב ונכנס לחשבון הפייס‐דוד ,לאחר שחזר מבית הספר ,יום אחד

אשר היו חשופות לעיני כל משפילים ומעליבים כלפיו  ,שם הוא ראה פוסטים פוגעניים .שלו

  ומפאת כבוד הציבור וגודל המעמד אני מעדיף   ,המילים שהיו כתובות בפוסטים היו קשות מנשוא
  
  



                                                          
 

  

  

היו מעל ומעבר למה שנפשו הרכה יכלה  ,ככל הנראה ,מילים אלו ,יחד עם זאת .שלא לפרט אותם

ול היה לשאת את המילים הקשות והמבזות חרטו את נשמתו באופן כזה שכבר לא יכ .לשאת

אל החליט ליטול את חייו ‐דוד ,בעודו משאיר את המחשב פתוח ,בעקבות פוסטים אלו  .הכאב

 .והתאבד

ואינו מקרה בודד   .אינו המקרה היחיד  ,אל ובני משפחתו‐המקרה הטראגי של דוד  ,לצערי

  .ובמציאות של חיינ

וטובת הכלל ,הגינות , אים יושר ישימוש ראוי במילים בהתאם למבחני רוטרי המב ,מצד שני

יכולים לשמש כמנוף החיובי  המחזק את הפרט ואת החברה למילים כוחות חיוביים ועצומים 

ועוד מאות   ,שהמציא את נורת החשמל ,אלווה אדיסון  תומס  .שמהדהדים אל מעבר לנצח

ום אחד אדיסון מתאר שי .המצאות נוספות מספר על מכתב שקיבל בהיותו תלמיד בבית הספר

הוא קיבל מכתב מהמורה בבית הספר והמורה אמר לו שלא לפתוח את המכתב אלא להביא את 

מא שלו קראה לו את יא ,לבקשתו .מא שלו ושרק היא תקרא את המכתביהמכתב ישירות לא

אין מספיק  ,בית הספר קטן עליו  ,הבן שלך גאון"  במכתב היא מקריאה לו .המכתב כשהיא דומעת

אדיסון אכן  .ואכן כך היא עשתה ".בבקשה למדי אותו בעצמך ,שילמדו אותומורים מוכשרים 

שנים רבות לאחר  .לאחד מגדולי הממציאים שהאנושות אי פעם ידעה  הוכיח גאונות והיה

בתוך החפצים שלה הוא מצא את המכתב  .מא שלו נפטרה ותומס אדיסון סידר את חפציהיא ,מכן

הבן שלך : "במכתב היה כתוב .א את המכתב בעצמווהפעם הוא קר .שהוא קיבל כשהיה ילד

אנחנו לא יכולים לתת לו להישאר בבית הספר   .הוא מתקשה מאד בלימודים .תלמיד גרוע

אדיסון שמאד התרגש ממעשיה של אמו כתב לאחר מכן  ".הוא מסולק מבית הספר ,לכן  .יותר

 ".אותו לגאון של המאהאדיסון היה תלמיד מאותגר שכלית שאמו הפכה   'תומס א: "ביומנו

 .לפגוע ואילו להמית ,כי בכוחה של המילה השלילית להרוס ,ניתן אפוא לראות ,לסיכום דברי

לעצב עולמות להשפיע על חיי הפרט לטובה    ,לבנות ,בכוחה של המילה החיובית ,לעומת זאת

נו נבחר לנצל תלוי באופן שבו אנח  .ל למעשה תלוי בנווהכ .ואפילו על כיוון החיים של האנושות

 ,זוהי אחריותנו כבני נוער .את המלים כגורם מצמיח חיים או כגורם שנוטל את החיים

 . אכן החיים והמוות ביד הלשון .כהורים וכמחנכים ,כחברים

 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  שומרון אשכול

  שחר רז: עוזר הנגיד לאשכול

  חדרהרוטרי : מועדון

  יקוב'יוסי גרצ:  הנשיא

  כיתה טדניאל זאיקין : התלמיד

  נטלי אדינייב: מורה מלווה

  חטיבת ביניים תיכון חדרה: בית הספר

  

  

  שיווין חברתי

● Greetings ladies and gentlemen. My name is Daniel and I want to talk about social equality.   

● Now, what is the true meaning of equality?  

● Equality is one of the natural human rights, everyone deserves to be treated in a fair and equal 

way.  

● In addition to this, everyone should have equal opportunities , without being discriminated for 

their nationality , skin color, religion, gender or external appearance.   

● Even though everyone must have equal opportunities, many people are still being 

discriminated upon these traits of character when applying for a job , and many people fail to 

get accepted to a job because it.   

● I claim that it is unfair to deny people the job because of these features . What do you think?  

● There is a law which forbids discrimination in workplaces. So usually business owners give 

excuses like :"Oh, they're not experienced enough " , or "Hmmm they don’t have a good 

approach to the job " or"They don’t know the subject very well" etc…  

● Let me give you some examples of such incidents .  

Ahmad Jabrin , an Arab citizen of Israel, has been sending his documents and his 

resume to many High – tech companies . Yet none of them has even invited him for a single 

job interview! Usually High – tech company owners would give him a polite reply like: "Sorry, 

we have enough people right now, we have no place for you. Come again in a couple of  

 

 

 

 



                                                          
 

 

weeks”, or they say that they’ll look through his documents and his resume and will 

contact him later, but they never do it. And you guess why.  

Another incident was in the Azrieli mall in Tel Aviv. Kobi and Dessa came to apply for a 

job in a fashion shop. There was a "wanted "sign on the shop window . When taking their job 

interview , the shops owner stumbled and hesitated . He said "Maybe come back …. 

Tomorrow ? … wait we don’t need workers right now…" . Dessa continued to argue with him, 

but deep inside he knew that the shop owner answered this way because of their dark skin 

color . In an interview he gave after this he said that he would rather have the owner calling 

him "kushi" then giving him that look, that he doesn’t belong there. A few minutes afterwards. 

Moshe , a27 year old Israeli man came to apply to the same place at the same shop. But this 

time the same owner's answer sounded completely different. He asked him a few simple 

questions:"Do you have any experience In fashion?" Moshe answered:"Not really.." "Do you 

have any experience In selling?" ."Yes, some" ."Well, fill in these papers and we'll contact you 

tomorrow". Everything went so smoothly for Moshe and so bad for Kobi and Dessa. Isn't this 

suspicious ? You be the judge .   

● Unfortunately such incidents happen very frequently.  

● But, on the bright side, the government does not ignore such occurrences . They legislated 

many laws which encourage business owners to hire such people to work. Starting from 

reducing their taxes to giving them a little payment for hiring such people.   

● I hope that the situation will keep on improving, and that one day, people wont judge others 

for their external appearance , and will treat everyone as equals. Because were all born free 

and equal!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  שרון אשכול

  דני גלבוע: עוזר הנגיד לאשכול

  שרון הרצליהרוטרי : מועדון

  סימה אופיר:  ההנשיא

  הרנזוהר ש: ה התלמיד

  חברת דיבייטים: מורה מלווה

  סמדר הרצליה: בית הספר

  

  כוחה של מילה

  

  .מילים יוצרות מציאות. מחשבות יוצרות מילים. רגעים יוצרים מחשבות

  ?האם מילים באמת יוצרות מציאות ?האם זו אמת

  .בהרצליה הנוראית מבית ספר סמדר 1'קוראים לי זוהר מכיתה ח

אבל רק תחשבו מה היה קורה אם הם היו שומעים . לא באמת נוראית, הכיתה שלי

   את המילה הזו

  ...ובאמת מאמינים שהם כאלו

  :כוחה של מילה ואתבסס על הטיעונים הבאים –על זה אדבר אתכם היום 

  "נבואה המגשימה את עצמה" –אפקט פיגמליון . 1

  האפקטגבולות  .2

  שפעת האכזבה כאשר האמונה לא מתגשמת ה .3

. שמצא פגמים רבים בנשיםהמיתולוגיה היוונית מספרת על נסיך צעיר בשם פיגמליון 

אהבתו . עד שהתאהב בה נואשות ,לדעתו מושלמתהשה יאהדמות של הוא פיסל 

הפך לאשה והפסל , יתה כה עזה עד שהיא הצליחה להפיח רוח חיים בפסליה

בשנות הששים נערך בבית ספר יסודי  .הספר-אפקט החל להיחקר בבתיה. אמתית

  . ב ניסוי פסיכולוגי מהפכני שזכה לפרסום רב"בארה

  



                                                          
 

  

למרות שהתלמידים , נאמר למורים שמספר תלמידים מהכיתה בעלי יכולת גבוהה

, נבחנו היכולות של התלמידים שנבחרו, לאחר כמה חודשים .נבחרו באופן מקרי

  .ידים האחרים בכיתהבהשוואה לתלמ

אלא , לא רק היו אהובי המורה, התלמידים שהמורים הניחו שהם בעלי יכולת גבוהה

  .עלה ביחס לתלמידי הכיתה ציון שלהם גם 

מה . יש חוקים, כמו רוב הדברים בעולם, גם לאפקט הזה. אבל זה לא תמיד ככה

  ?יהיאז האם כל מה שנבקש לו   .גבולות –שמוביל אותי לטיעוני השני 

  ? האם זה הגיוני בכלל להאמין בזה, אני שואלת את עצמי לפעמים

אם אני כלללל היום אחשוב על המיליון דולר שאני רוצה ועל כל מה שאני יכולה 

לעשות אתו ואדמיין במדויק ואפילו ארגיש בדיוק כמו שארגיש כאשר יהיה לי מיליון 

  ?דולר האם זה מה שיגרום לנבואה להתגשם

  !גם אם אני מממממש מאמינה...לא כל דבר יכול להתממש... תקצת ריאליו

   .אתלטיים או זמרים גדוליםאבל לא כולנו , צר לי, אם זה קשור לכישרון מולד

אבל כל עוד זה , אולי להתאמן הרבה, לא יעזור לרצות, אם זה תלוי באנשים אחרים

  !ממש לא ?ניםאז האם זה לטובת כל המעוניי .שום דבר לא בטוח, לא תלוי רק בך

לא הפסקתי לדמיין את הרגע בו . התאמנתי במשך חודשים לתחרות ריצה, נגיד אני

כי . זה לא קרה? ונחשו מה. אני עוברת את קו הסיום ומקבלת את המקום הראשון

לא הצלחתי להגיע למהירות של , לא משנה כמה התאמנתי .ביזה לא היה תלוי רק 

היא בת של כדורגלן , הזוכה למשל...הן לא התאמנו יותר ממני. שאר המשתתפות

  ... היא ירשה ממנו את הגנים ואת היכולת לרוץ מהר, וכן. מצליח

 20לא מזמן  נתקלתי בבלוג של בחורה בת  -אני חייבת לספר לכם עוד משהו 

זה יומן אישי שמישהו כותב אבל הוא מפורסם באינטרנט , בלוג, גבדרך א...ומשהו

, בכל מקרה...מה שהופך אותו ללא כל כך אישי אבל...וכל אחד יכול לקרוא אותו

לאורך כל השנים היא מספרת על . הבחורה התחילה לכתוב לפני הרבה מאד שנים

שהיא , היא מספרת. היא הייתה מאוהבת בו בטירוף. בחור שלמד אתה בשכבה

  היא ניסתה , וברצינות. ניסתה כל דרך אפשרית כדי להפוך להיות החברה שלו

לאורך כל הדרך היא הייתה מאד אופטימית וכבר ראתה את התמונה של  .לוהכ

   היא הייתה בטוחה במיליארד אחוז. שניהם ביחד מאוהבים וצועדים לעבר השקיעה

  

  

  



                                                          
 

  

  

הוא מאד חיבב אותה כבן  .בעניין שלההוא בכלל לא היה ...אבל...שהוא יאהב אותה

  !נקודה. אדם אבל הוא פשוט לא רצה שהיא תהיה הבת זוג שלו

מה שאני מנסה לומר זה שבמצב בו מעורב בן אדם נוסף בנבואה שלנו אין לנו באמת 

. כן, לידידות ?אז האם זה מטפח רצון טוב לידידות. דרך לגרום לה להתממש

  . זה כבר משהו אחר, לאהבה

  כוחו של התת מודע ורבים וטובים אחרים שמציעים להאמין , הספרים כמו הסוד בכל

לא מספרים לנו שיכול להיות ...ולדמיין את מה שאנו רוצים ומבטיחים שזה גם יקרה

  ...שאהוב ליבנו בכלל לא מעוניין בנו באותה צורה

  ,לסיכום

  .יקרה –ולא כל מה שאנחנו רוצים . זהב –לא כל מה שנוצץ 

  .אני חושבת שהוכחתי את זה. והוא נקרא מציאות –פיגמליון יש גבול מסוים  לאפקט

  ?אז האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים באמונה הזו

 ...מסתבר שלא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  מרכז ודן אשכול

  אלכס רוטפלד: עוזר הנגיד לאשכול

  יפורוטרי : מועדון

  ט חינאווי'רוז: ה הנשיא

  י שחאדה'נאג: התלמיד

  חברת דיבייטים: מלווהמורה 

  דה פרר יפו' קולג: בית הספר

  

  שחיתות ציבורית כגורם מכרסם בדמוקרטיה

  

מידי בוקר אני קם כדי להתעדכן בחדשות הספורט וגם כדי להתעדכן בחדשות בכללי    

  ? איזה הפתעות מחכות לי היום

  ! לא? האם עבר חוק תחבורה ציבורית בשבת

  !לגמרי לא   ? נכים הפסיקו לשבות וניצחו במאבקם

  ! כן?               עבר חוק ההמלצות

  ! כן?   ללא מכרז וללא ועדת איתור, אושר מינוי בכירים בשלטון הציבורי 

,                4000תיק , 3000תיק , 2000תיק , 1000תיק :    כמו כן מבול חקירות

  .נוספות ויש עוד מספיק מספרים לחקירות

,                           ואני לומד בבית הספר הצרפתי פרר' מכיתה ח 13בן , י אבו שחאדה'שמי נאג

כיצד השחיתות הציבורית פוגעת בדמוקרטיה                        : ארצה להציג בפניכם 

  :ואסתמך על שלושת הטיעונים הבאים 

 .חקיקת חוקים לא דמוקרטים .1

 .קיד למטרות אישיותשימוש בכוח התפ .2

 .הפרת האמון בין האזרחים לאנשי השלטון .3

!                                      חקיקת חוקים לא דמוקרטים:  הטיעון הראשון שליכעת אתחיל עם 

  .יש חוקים לא דמוקרטים שעוזרים למשטר המושחת

  



                                                          
 

  

  

לאנשי יש חוקים שאינם מתאימים להגינות בין האזרחים ?    מה זה אומר

  :והנה דוגמא. השלטון

החוק הזה מאפשר לראשי עיר . ובים שהועבר לפני מספר חודשים'חוק הג

להתמנות להיות דירקטורים של חברות ציבוריות , לשעבר וחברי כנסת לשעבר 

  !!!כאשר אזרחים רגילים צריכים כן להוכיח  ,מבלי להוכיח כישורים מיוחדים,

  נבחרים מטעםהאנשים . 1: זה מהווה בעיה כפולה

או לשרת  , לא בהכרח מסוגלים לענות לדרישות, האנשים שנבחרים מטעם. 2

  .את צרכי הציבור

  ,שימוש בכוח התפקיד למטרות אישיות:  הטיעון השני שליאני אמשיך עם 

  !אנשי השלטון משתמשים בכוח תפקידם לטובתם האישית 

, אישיים בלבדזה אומר שאנשי השלטון משתמשים בכוח תפקידם לאינטרסים 

כלומר חבר כנסת מעביר חוק שישרת את מניעיו האישיים         ,בניגוד לחוקי המדינה

  .ואינו  לטובת המדינה ולציבור הבוחרים בו , בלבד

הרי אם אי אפשר לחקור . אשר מונע חקירת ראש ממשלה,למשל חוק ההמלצות 

לעומת , אתם  ואם, ואי אפשר להכניס אותו לכלא אם עשה פשע כלשהו , אותו

אתם עלולים  לקבל קנס של , נהגתם ושתיתם מבקבוק מים בזמן הנהיגה , זאת

  !!!שקל 250

הפרת האמון בין אנשי השלטון : השלישי והאחרון שליאני אמשיך לטיעון 
  ! לאזרחים

מידת האמון בין האזרחים לאנשי השלטון  ,ככל שיש יותר שחיתות במדינה

, טון מבצעים יותר פשעים ונכנסים לחקירותככל שאנשי השל, כלומר .פוחתת

  .מידת האמון של האזרחים בהם פוחתת

בירושלים ובעוד ערים אשר מבקשות , בהפגנות בתל אביב?   ואיך זה מתבטא

  .להחליף את אנשי השלטון

נדה שמשרתת את 'אנשי השלטון צריכים  להתנהל לפי אג :אני אסיים עם סיכום

לפי צורך , לא ליצור חוקים בן רגע -וכמובן    !מיעוט לא רוב ולא , כל האזרחים

לא נאפשר לשום דבר  :אנחנו גם יכולים לעזור בכך  !!השעה של מקרה מסוים 

לא לתת . כך נוכל לחיות באופן שווה. רע לקרות בשלטון או אפילו להתקרב אליו

  .לשלטון להיות תיאטרון

  



                                                          
 

  

  

  ירושלים והשפלה אשכול

  ליקס גליקפ: עוזר הנגיד לאשכול

  רוטרי לוד: מועדון

  בני שפר:  הנשיא

  עידו נובק כיתה ח: התלמיד

  על ידי מועדון לוד" אומץ": מורה מלווה

  יהלום בשוהם: בית הספר

  

  עהפרסום כגורם משפי

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  יהודה אשכול

  בתיה וינטרוב: עוזר הנגיד לאשכול

  דרה הבילוייםרוטרי ג: מועדון

  עליה היטר: ההנשיא

  תמר תנעמי כיתה ז: ה התלמיד

  רחל אלבז: מורה מלווה

  תיכון נתיבי נועם דרכה: בית הספר

  

  שחיתות ציבורית כגורם מכרסם בדמוקרטיה

  

, הוא צעד כמה צעדים, אנחנו רואים עכשיו את ראש הממשלה צועד לכיוון המבנה"

 .עלה שלוש ארבע מדרגות 

עכשיו דלת הברזל .... המצלמות יפ חוסם את מסלול קו עדשות'אנחנו רואים את הג

העברת , רואים את מאבטחי ראש הממשלה עוזבים אותו אחורנית, נפתחת בכבדות

 .המקל בעצם מבוצעת

..... ראש הממשלה לשעבר , אירוע ממש היסטורי בצורה שלילית אפשר להגיד

 ."מגיע אל שער כלא מעשיהו כדי לרצות את עונש המאסר שנגזר עליו

היום בו  2016בפברואר  15החדשות באחד מן הערוצים ביום שני וכך נשמע קריין 

בפעם הראשונה בתולדות המדינה ראש ממשלה אתם שומעים ראש ממשלה נאסר 

 .בגין עבירות שחיתות

 .בתיכון נתיבי נועם דרכא ' שמי תמר תנעמי מכיתה ז. שלום

ים מה הם הגורמ? " שחיתות ציבורית"מה היא בעצם , האם שאלתם את עצמכם

 ?ומה השפעתה על הדמוקרטיה ? לשחיתות ציבורית

ארגון של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים שבין היתר מקדמים , בזכות ארגון רוטרי

  .עלה בידי ללמוד את הנושא לעומקו ולהציגו בפניכם, פרויקטים הומניטריים 

  

  

  



                                                          
 

 

. כלשהואינה  מוגדרת בחוק " שחיתות ציבורית" ?יא בעצם שחיתות ציבורית ה מה

  מדובר במטבע לשון שנועד לתאר  התנהגות לא מוסרית של נושאי משרות ציבורית

ח המשרות שלהם  על מנת להשיג טובות הנאה או רווח והמשתמשים לרעה בכ 

 .או לאחרים /אישי להם ו

חדשות לבקרים . לצערנו נושא השחיתות הציבורית אינו יורד מסדר היום

 .שומעים על פרשת שחיתות חדשות

למזלנו אנו חיים במדינה דמוקרטית שבה אין אדם מעל לחוק ומשכך בשנים 

שר , רשויות החוק למאסר ראש משלה בגין עבירות שוחד , הביאו,האחרונות 

שר בכיר אחר בגין קבלת שוחד וזו היא רק רשימה , בכיר בגין מעילה בכספים

 .חלקית 

בתביעה למיגור  ,מתקיימות הפגנות  מידי מוצאי שבת, כבר למעלה משנה

 .השחיתות הציבורית והגנה על הדמוקרטיה

 ?מה הם הגורמים לשחיתות

 .גורמים אפשריים למעשה השחיתות' ניתן להצביע על מס

שחיתות כתוצאה מתאוות   -הינו הגורם האישי  הגורם הראשון עליו ניתן להצביע

 .בצע של איש הציבור  

, טובות הנאה לתומכים פוליטיים הרצון לתת -הגורם השני הינו המניע הפוליטי

על  שימשיכו לתמוך באיש הציבור ובמפלגתו דבר המהווה בעצם קניית שלטון 

 .ושררה

ישנן תרבויות ומדינות בהן מתן או קבלת שוחד  –  הגורם השלישי מקורו בתרבות

הינו חלק מן התרבות הואיל ותרבות פוליטית מעוצבת לאורך מאות שנים קשה 

 .מאוד לשנותה 

 ?כיצד השחיתות הציבורית מכרסמת ופוגעת בדמוקרטיה

, בזים לרשויות האכיפה, חלק מבכירי השלטון מצפצפים על החוק, במדינה בה

לבית המשפט הם גורמים לאיבוד האמון בשלטון וביכולתו לשמור על ,למשטרה 

 .האינטרסים של המדינה והציבור

צרכיו האישיים או עושה להשתמש בכספי הציבור ל, המרשה לעצמו, נציג ציבור

  שימוש בנכסי הציבור שלא בהתאם לחוק  וזאת תמורת קבלת שוחד פוגע בהכנסות 

  

  



                                                          
 

  

אנחנו  –חשבתם על זה   .בכולנו, כן כן וגם בכך, בך, המדינה ובעצם פוגע בך

  .משתמשים בהם לצרכיהם האישיים, האזרחים משלמים מיסים והם לפחות חלקם 

שהשלטון מושחת הוא מאמין שגם הוא צריך להשתתף כאשר אזרח חושב , בנוסף

הוא יראה צורך להציע שוחד ובכך . בשחיתות אם הוא רוצה לקבל משהו מהשלטון

הוא יראה צידוק לעצמו שלא לכבד את החוק ובכך . יתרום להתרחבות השחיתות

למשל מדוע לשלם מיסים לשלטון . הוא יערער עוד יותר את המסגרת החברתית

 ??מושחת 

ני טוענת שהמלחמה בשחיתות הינה בידינו אנו לא בידי הרשויות רק אנחנו יכולים א

 .לגרום לנבחרי הציבור לחדול מן השחיתות אנחנו יכולים וצריכים לומר להם עד כאן 

 !צאו מהבית ובואו להפגין למען עתיד המדינה ועתיד ילדינו, ואני קוראת לכם

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  דרום אשכול

  אביהו רוזנבאום: הנגיד לאשכולעוזר 

  גן יבנהרוטרי : מועדון

  שרית קופרמן:  הנשיא

  ליגל פוזנר כיתה ח: ה התלמיד

  : מורה מלווה

  אורט על שם נעמי שמר: בית הספר

  

  החטא ועונשו

  

נאה ומתלבשת בצניעות חשפה בעמוד , משכילה, לחייה 40-אישה בשנות ה

, לא שלוש, לא פעמיים, פעם אחת לא, גם אני הוטרדתי מינית"הפייסבוק שלה 

היא שיתפה שהיא נאנסה ארבע פעמים והוטרדה מינית שלוש " הפסקתי לספור

והוטרדה  12אך מה שזעזע אותי זו העובדה שהיא נאנסה פעם אחת בגיל , פעמים

אותה אישה היא ? אולי זה נשמע לכם מוכר? נשמע הזוי לא, 6מינית קשות בגיל 

  .רדוגמנית העב, מעיין קרת

ש נעמי שמר "בבית הספר אורט ע 6' אני לומדת בכיתה ח, אני ליגל פוזנר, שלום 

  .שבגן יבנה

  " . החטא ועונשו"היום אדבר על נושא 

בעודי אומרת את צמד המילים החטא ועונשו מטרתי היא להסביר מה היא העבירה 

  .שביצע אדם ואיזה עונש יקבל בעקבות מעשה זה

אך העבירות שמטלטלות את הרשת הן , אין ספור עונשיםקיימות אין ספור עבירות ו

  ...מעשי סדום ועוד הרבה, אונס, הטרדות מיניות: כלומר, עבירות המין

  ! ?של נשים שפוחדות שיאנסו אותן או יטרידו אותן מינית 70%הידעתם שכל יום יש 

: החוק קובע? אבל מה לדעתכם נכנס תחת הכותרת הטרדה מינית לפי החוק

הצעות חוזרות בעלות , ביצוע מעשה מגונה, דם לבצע מעשה בעל אופי מיניסחיטת א

התייחסות , אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי הוא לא מעוניין בו

, התייחסות מבזה ומשפילה לאדם ביחס למינו, לאדם מסוים והתמקדות במיניותו

הטרדה , של אדם ולסיוםפרסום תצלום המתמקד במיניותו , מיניותו ונטייתו המינית

  .יצירת אווירה עוינת בעלת אופי מיני במקום העבודה: משמעותה, סביבתית

  



                                                          
 

  

  

נשים תוטרד  3עולה כי אחת מכל  2012מסקר שערך משרד לביטחון הפנים בינואר 

  .במהלך חייה

גילו שהטרדה מינית ושאר עבירות  2017ומסקר נוסף שערך מבקר המדינה באפריל 

  .במקום השני בעבירות השכיחות בארץהמין נמצאות 

העניין שיש עונשים שלעומת הנזק ! ?אבל אתם יודעים מה באמת מפחיד אותי

ביצוע מעשה מגונה בפומבי : לדוגמה, הנפשי והפיזי שנגרם לקורבן העונש הוא די קל

שנות מאסר לפי  3העונש הוא עד , שנים 16בפני קטין או קטינה שטרם מלאו להם 

  !החוק

מהפניות הן על  85%-נתונים באיגוד ובמרכזי התמיכה לתקיפה מינית מצאו שלפי ה

  . נערה או אישה, תקיפת ילדה

שקורא לנשים אמיצות לעלות פוסט  ME TOOובעקבות כך החל פרויקט שנקרא 

  : גלמדיה החברתית ובו הן מספרות על מה שעברו יחד עם האשטא

ME TOO כדי שכל נפגעת תדע שהיא לא לבד.  

  .חן סבג-ויקט נענו גם נשים ידועות ומוכרות בחברה למשל שירי מימון ובתלפר

אבל בכל זאת רוב הנשים בוחרות שלא לגשת לתחנת המשטרה למרות שהן כבר 

מפני שמערכת המשפט של ישראל מאלצת אותן  ? למה, מוכנות להתלונן על המטריד

  "?האם זו האמת"לספר את המקרה לפרטי פרטים ולהוכיח 

  " ?האם זה לטובת כל המעוניינים", חושבת ואני 

וכל שאר הבנות שכלל לא מוכנות להתלונן על המטריד זה בגלל שהפחד משתק 

  .אותן

גשו לתחנת , בואו נדבר על זה, אני פונה לכל נשות ישראל בבקשה אחת, לכן

אבל אתן הרבה , אני יודעת שזה לא קל, אל תתנו לפחד לשתק אתכן, המשטרה

  !מה שאתן חושבותיותר חזקות מ

אל תתנו לאותן נשים , יש לי דבר אחד לומר לכם, מערכת המשפט של ישראל, ואתם

  .לעבור את ההשפלה הזאת שוב

  

  

 

  

 

   
  
  

  
  . בתי הספר שעלו לגמר באשכולות והשתתפו בתחרות הגמר



                                                          
 
  

  .הנאומים שנשלחו לוועדה לקראת התחרות, בהמשך

  .אשקלוןהמועדון המארח רוטרי . התחרות התקיימה ביישוב אשקלון . תיכון

            ויקטור בן עמי על אירוח התחרותלנשיא תודות 

  
עוזר הנגיד   אשכול

  לאשכול

נשיא המועדון 

.  

  ופלאפון

בית הספר 

  והיישוב

שכבת 

  הגיל

נושא   שם הנואם

  .הנאום

שם מורה 

  מדריך /

איציק   גליל

  קרשינבויים

  בני שטרן

  

  אורט

‐מעלות

  תרשיחא

נוי פרץ   יא

  ברנשטיין 

  

האם יותר 

מדי 

אפשרויות 

בחירה 

פוגעות 

  באושרנו

  אתי

  

יעקב   חיפה

  סטרולוביץ

טובה גילת 

  מועדון חיפה

 ‐ אור גורן  יב  באק‐ ליאו

  לאוטרבק

  

עושים 

  שלום

  יש קובץ

  אין נואם צעיר            בשיר נוסיר  העמקים

  אריאלה סגל  שחר רז  שומרון

  רוטרי קיסריה

משותף 

חוף 

  הכרמל

 שיר מנדלסון   'י

 

אדישות 

מול 

  מודעות

  .מיטל הדדי

אין נואם צעיר             דני גלבוע  שרון

  בתיכון

אלכס   דן+מרכז 

  רוטפלד

   משה הורן

  רוטרי חולון

תיכון 

עתידים 

  חולון

כוחה של   שי טמצין  יב

  מילה

חברת  אלירן

  .דיבייטים

ירושלים 

  והשפלה

  לילנטל  זינה יסקוב  פליקס גליק

  רמלה

כוחה של    חיינה מוריאל  'י

  מילה

  

בתיה   יהודה

  וינטרוב

            

  אביהו   דרום

  

  מקיף ה   רוטרי אשדוד

  

  נועה וילשנוב   'י

  

  שונים אבל 

  

  יורם שובל



                                                          
 

  

  

  רוזנבאום

  

  

  אלינה גוזיק

  

  

  אשדוד

  

  

  אשדוד

  

  

  שווים

אביהו   דרום

  רוזנבאום

  רוטרי אשדוד

  אלינה גוזיק

מקיף ד 

  אשדוד

עידו   'יב

  גינזבורסקי

מנהיג 

  בדורו

  יורם שובל

  דרום

  באנגלית

אביהו 

  רוזנבאום

רונסון   רוטרי אשקלון

  אשקלון

יאיר   'יא

  ירושלמסקי

שחיתות 

  ציבורית

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

   אשכול

  גליל: עוזר הנגיד לאשכול

  רוטרי מעלות : מועדון

  בני שטרן:  הנשיא

  נוי פרץ כיתה יא :ההתלמיד

  אתי קובץ: מורה מלווה

  אורט מעלות: בית הספר

  

  מדי אפשרויות בחירה פוגעות באושרנויותר 

  

 ?האם יותר מידי אפשרויות בחירה פוגעות באושרנו: שאלת הנאום

יום - מילה שאנחנו משתמשים בה המון במהלך חיי היום ? מהי בחירה בכלל... בחירה

   ?מהי פירושה, שלנו 

או מחשבה , בין אם זה החלטה, היא ביטוי הבא לציין את התנהגותו של אדם , בחירה

  .ת דרך פרי הרצון שלנוירגש שנעש

  .בחירה היא לא דבר הקבוע ומותנה מראש וכמו כן תפיסה זו משתנה מאדם לאדם

  .כל אדם רשאי לבחור וזהו חינוך שאנו מקבלים מילדות

 –עולה השאלה , אך, אנו נקלעים להמון סיטואציות בהם אנחנו צריכים לבחור , ובחיים

בעולם בו הטכנולוגיה והתפתחותה תופסת תאוצה , פתחהאם היום בעידן המודרני והמת

כמויות הבחירה הרבות מוסיפות לאושרנו , ובעצם משפיעה על אפשרויות הבחירה שלנו 

  ?או שמא פוגעות בנו

נוי פרץ ברנשטיין ואני תלמידה בכיתה י״א בבית הספר אורט שמי , ערב טוב קהל נכבד

אתחיל ואומר בנושא שאני נורא מתחברת אליו  ;וכעת אציג מספר טיעונים בנושא מעלות

עולם מדהים שמתפתח מיום ליום ובעצם עוסק בדבר שלדעתי , עולם הרפואה –והוא , 

קהל ? הדבר הבסיסי ביותר נכון  - יצירת והצלת חיים, והוא , הוא החשוב ביותר בעולם

  כנסים נ, חשים ברע ודואגים למצבם הבריאותים רבים מאתנו האנשים שכאשר ה, יקר

עוד לפני שפנו לרופא ומתחילים בחיפוש אחר , למנוע החיפוש בפלאפון האישי שלהם

  מוטעות , דוקטור גוגל מציע המון אפשרויות לתופעה שלעיתים הן שקריות  .התופעה 

  



                                                          
 

  

  

אפשריות , לא פעם, ונכתבו לא פעם על ידי אנשים שבכלל לא עוסקים בתחום ובעצם 

פחד ואי וודאות אחר המצב הבריאותי , לתחושת בלבול . הבחירה הרבות גורמות לנו

    .שלנו 

אמשיך ואומר בדעה זו שטוענת כי אפשרויות הבחירה הרבות פוגעות באושרנו בנושא 

  .לחיי היום יום שלנו והוא הפרסומות , שיותר נוגע לליבנו 

נים מציגים לנו כל כך הרבה אפשריות בחירה בנושאים משונים ומגוו 21במאה ה, היום 

בעיתונים מציעים לנו מגוון , בשלטי חוצות , ברדיו , בטלוויזיה : בדרכים שונות 

בנכסים שגורמים לנו , בתמרוקים, במכוניות , בבגדים, אפשריות בין אם זה באוכל 

  .לתהות ולהתבלבל וזאת רק בגלל האינטרסים האישיים של החברות השונות

בני הנוער ולחיי היום יום שלנו , ן ישיר לנוטיעון נוסף שלדעתי מתקשר באופ, יתרה מכך 

הנוער , המל״ש, הנוער העובד והלומד , אחריי , צופים. והוא כמובן נושא תנועות הנוער  

כל אלו הם תנועות נוער מדהימות אשר בן הנוער צריך לבחור לאיזו גאוות , של מד״א

ר וזוהי נקודה יחידה להצטרף ובעצם נוצר פילוג ותחושת תחרות בין תנועות הנוע

  .למחשבה

הנני בטוחה שעמדתם או הנכם קרובים לעמוד בפני ההחלטה , אם כי גם בני נוער יקרים

   ?ל כך הכרחית והיא באיזה מקצוע בחירה להתמקד בתיכון והכ

, אומנות , ביולוגיה , בין אם בפיזיקה , בית הספר מציע לנו מגוון רב של אפשריות בחירה 

האם המגוון הזה יעיל או מזיק , או אפילו מוזיקה  ערבית , רון תאט, כימיה , מחשבים 

    ?לנו

מנגד עולה הטענה כי אפשריות הבחירה הרבות דווקא כן מוסיפות לאושרנו , לעומת זאת 

, כל אדם צריך לפעול , בעל אופי ותחומי עניין שונים , כיוון שכל אדם הוא יחיד ומיוחד , 

וכיוון שאושר על פי הגדרתו משתנה מאדם לאדם הרי , על פי אושרו , על פי טענה זו 

  .הבחירה הרבה והמגוונת תורמת לאושרנו 

כיוון שהדעה של כל אחד מאתנו שונה  תשובה לשאלה שהצגתי לא קיימת , קהל נכבד

בין אם הוא , אנחנו צריכים לפעול רק על פי אושרנו , אך זכרו, וקיימים חילוקי דעות 

   בות ובין אם הוא נובע מאפשרויות בחירה מעטות וברורותנובע מאפשרויות בחירה ר

בחירה נכונה ויישום . ״על ידי –וכפי שכתב ג׳יימס אלן בספרו ׳אדם כיציר מחשבותיו׳ 

  אדם מטפס אל השלמות העליונה״, מדויק של מחשבה 

 



                                                          
 

  

  

  

  חיפה אשכול

  יעקב סטרולוביץ: עוזר הנגיד לאשכול

  חיפהרוטרי : מועדון

  ינאיגידי :  הנשיא

  אור גורן :התלמיד

  טובה גילת: מורה מלווה

  ליאו באק  כיתה יב: בית הספר

  

  עושים שלום

  

אדבר היום על נושא קרוב מאוד . ב בחיפה"תלמיד כיתה י ,אור גורןשמי , שלום

  .השלום –לליבי 

לארץ הזו . במילים אלו נפתחת מגילת העצמאות. בארץ ישראל קם העם היהודי

  . פיללנו ושמרנו אמונים לאורך שנות הגולה

אברהם , סבי מצד אבי. עלה לארץ מיאשי שברומניה, דוד לאוטרבך, סבי מצד אמי

וסבתי נמצאת כאן , שניהם כבר לא בין החיים. עלה לארץ מטריפולי שבלוב, גואטה

כי , המשותף ביניהם עלה על המפריד, למרות שעלו ממקומות רחוקים. אתנו היום

שיר הכמיהה לחיים של . גם אם בנוסחים מעט שונים, שיר זהה התנגן בלבבותיהם

לאחר שעלו ארצה השניים הגנו על המדינה במלחמות . שלום ובטחון בארץ ישראל

  . לא היה סיכוי לשלוםכל עוד הם נלחמו . ישראל

לא  עדיין, הרבים כי על אף הישגיה. של המדינה בת השבעים חזונההוא  השלוםכי 

היה  לא .יהודית ודמוקרטית, זה שישמור על ישראל בטוחה, הגענו להישג ההישגים

  .בארץ ישראל קם העם היהודי לשם השלום .ולא יהיה סכסוך שנמשך לנצח

אינטרסים משותפים , בניית אמון -טמון בשלוש אבני יסוד בעיניי פתרון הסכסוך 

הפלסטיני . סומכים זה על זהבמשך זמן רב מדי שני העמים לא . ומנהיגות אמיצה

גם , מפחד ללכת ברחובות תל אביב כמו שהישראלי מפחד ללכת ברחובות רמאללה

צעדים בוני אמון ממושכים יאפשרו משא ומתן אמיתי  רק. אם לנו זה לא נשמע הגיוני

  .על שלום בר קיימא



                                                          
 

  

  

הוא  המאחד החזק ביותר בין האידיאליסטים הגדולים והציניקנים המושבעים, שנית

אינטרס משותף הוא מלחמה משותפת . האמונה בכוחם של אינטרסים משותפים

אינטרס משותף הוא ליזום מציאות בה . בטרור שמטיל אימתו על תושבי כל האזור

  . את הצבע האדום רק כצבע השושנה ויכיר, לא ידע עוד אימת הקרב דור העתיד

מנהיגות . שני הצדדיםמ, דרושה מנהיגות אמיצה, על מנת להוביל למהלך שכזה

הרי ברור לכל שהסדר מדיני הוא . גמגם מדוע לא ולא תחדל מלחפש מדוע כןת שלא

, ציונות היא לא נגררת. חובתנו היא למצוא עם מי לדבר .קודם כל אינטרס ישראלי

  . אין זו אגדה, ציונות היא אם תרצו. ציונות היא יוזמת

חייב כל אדם . ו צריכה לבוא מתוכנוהמנהיגות האמיצה הז –זו הנקודה שלי  ובעצם

לכן אני . גם אם זה מעשה קטן, לשאול את עצמו מה הוא עשה היום למען השלום

ואנחנו מבינים שאין לנו זמן , כי תהליך שכזה לוקח זמן, פועל כנער בנוער העבודה

על מנת שיהיה שלום בדור . לחכות דור נוסף יוביל לדור נוסף של עם פצוע .לבזבז

  . חשוב להתחיל בגיל שלנו, שלנו

, חשוב להתחיל לבנות אמון כבר מעכשיו, כדי שבעתיד שלנו המצב יאפשר הסדר

בו לבני הנוער יש תפקיד , לזהות את האינטרסים המשותפים ולהוביל למהלך אמיץ

הנוער  –להם נזכיר . יש המתלוננים על הנוער של היום. חשוב כנציגי עתיד העמים

בערכיו ובחזונו לתיקון , ארגון רוטרי מבין את זה .של המחרשל היום הם המנהיגים 

הארגון מממן תכניות רבות כגון . ועושה מאמצים רבים לחנך נוער לשלום, עולם

בה קבוצת תלמידים יהודים וערבים , Friends Forever -ו Triumph, תכלס

ל ומיישמים הלכה למעשה חיים משותפים "משתתפים במשך שבועיים בסמינר בחו

בשובם לארץ הם מיישמים . ובכך מוכיחים שקיום משותף הוא אפשרי, בשלום

 . ויוזמים פרויקטים לקידום הידברות בין בני נוער יהודים וערבים

שאיבדו את התקווה אנחנו נשיר בגאווה את  מול פסימיסטים וציניקנים ואנשים

הוא , הוא לא על כאב, כי ההמנון של מדינת היהודים הוא לא על מלחמה, התקווה

היא זו שאפשרה לעם , היא זו שמגדירה אותנו כי ,אלא על תקווה –לא על שכול 

היא זו שבזכותה , שעברנו לאורך השנים מהשלנו להמשיך ולהתקיים על אף כל 

כי עם הנצח לא מפחד , וגלים וצריכים לצעוד בדרך הארוכה אל השלוםאנחנו מס

  . מדרך ארוכה

השיר . שוניםמעט גם אם בנוסחים , לנגן את השיר שחי בלבבות כל העם נמשיך

, מאתיופיה ומרוסיה ו העולים מרומניה ומלוב הוא אותו השיר ששרים העוליםששר

ששב ועולה ברחובות תל , ןשמרעיד את כתלי בית הכנסת ביהודה ושומרו השיר

 השיר, שלמשמעו מזיל דמעה כל קיבוצניק וכל מתנחל ,ירושלים ואשקלון, אביב

  . שיר לשלום -את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק . חמם לבבות אפילו ברמאללהיש



                                                          
 

  

  

  

כי לא ישא גוי אל , ואת נבואת אבותינו המייסדים, הבה נגשים את נבואתו של ישעיהו

הוא יעשה שלום עלינו ועל כל , עושה שלום במרומיו. ילמדו עוד מלחמהולא , גוי חרב

 .תודה רבה. ואמרו אמן, ועל כל בני האדם, ישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

 

  

  שומרון אשכול

  שחר רז: עוזר הנגיד לאשכול

  רוטרי קיסריה: מועדון

  אריאלה סגל: ה הנשיא

  שיר מנדלסון כיתה י: התלמיד

  ואריאלה סגל הדדימיטל : מורה מלווה

  אזורי חוף הכרמל: בית הספר

  

  אדישות מול מודעות תסריט לאסדות גז 

  ,שלום

  .בחרתי היום לנאום למען העתיד של כולנו

 ,אז יש לי שאלה

  ? יש פה אנשים שאוהבים את הים

  .אני רוצה לספר לכם סיפור קצר

   ‐אלוהים נתן לנו שלוש מתנות 

  חיים  ‐  1

  . כדור הארץ  ‐בית לחיות בו  ‐  2

  .אוויר נקי לנשום ‐  3

  .בבית הספר המשותף חוף הכרמל', תלמיד כיתה י, 16נער בן , אני שיר מנדלסון

  .וגם אני משתמש בשלוש המתנות שאלוהים נתן לי

   ‐אני חיי את החיים  ‐כמובן שאני משתמש במתנה הראשונה והחשובה ביותר 

  .לומד ומעשיר את הידע שלי, אני הולך לבית ספר

  .ונהנה מהתחביבים שלי , הולך למסיבות, לצופיםהולך , אני נפגש עם חברים אחר הצהריים

  



                                                          
 

  

  –בית לחיות בו  ‐מן הסתם אני משתמש במתנה השנייה שזכינו בה , וכן

  .ויש לי בית לגור בו, אני חי בכדור הארץ

, חוף דור, מיכאלקיסריה מעגן , חדרה, נתניה, כרוןימז, האמת שמה שיפה באזור שאני גר בו

, גדול, כי הוא קרוב, ניתן לראות את הים, כמעט מכל פינה בקו החוף, ובאופן כללי בקו החוף

  .ויפה

  .שאנחנו נושמים האווירהמתנה השלישית שקיבלנו זה 

לכן אני משתמש במתנה הבסיסית ביותר שאלוהים נתן . ואני צריך אוויר, אני בן אדם, כן

  .מאליווזה לא מובן . אוויר, לנו

  ?למה זה לא מובן מאליו

  ,כי אומנם האזור הזה הוא מקום מדהים עם טבע ואוויר בריא

  .בעוד שנה עוד  שנתיים תקףאבל יכול להיות שזה לא יהיה 

  .אוויר נקילא יהיה לנו  בקרוב יכול להיות שממש

  !?למה

  צמוד לבית שלי ,אסדות גזכי המדינה החליטה שהיא בונה 

  .ולבית שלכם

בזכות , בזכות גז יש לנו מזגן, בזכות גז אנחנו מתניעים את האוטו שלנו, לודבר נפלא בסך הכ גז הוא

  .הגז יש לנו כירים עובדות 

  .לכן צריך לעבוד אתו בזהירות ,פחות טובותאבל לגז יש גם השפעות 

  .בואו רגע נצא לסיבוב לחיפה

המתמקדים , ר תעשייה מפעליםהוא אזו, מפרץ חיפה, לחיפה יש מפרץ, אזור יפה, בחיפה יש ים

  .וחומרים מסוכנים, נפט, זיקוק, בתחום הכימיקלים

   קצר יותר, אורח החיים בחיפה, שבגלל החומרים המסוכנים האלו, מחקרים מוכיחים

  ?בהרבה משאר המקומות בארץ

להביא ילדים  ואכן אנשים בחיפה , להתחתן, לחייך, ללמוד, לאהוב, אנשים רוצים לחיות. כן

  .עושים את זה

  



                                                          
 

  

  

  

אוויר מלא , ועם אוויר מזוהם ,צריכים לחיות בזמן קצוב יותר, אבל למה אנשים בחיפה

 . ומסרטנים, ובחומרים מסוכנים, בנפט, קליםיבכימ

  .ממנו נותהליוים , כדי  שיהיה לנו אוויר נקי, אני נואם כאן היום

מייצרים גז מסוכן , באותה מידה שמנסים למצוא תרופה לסרטן, תחשבו על הפרדוקס

  .את הסרטן מלכתחילה למנועויש לנו את האפשרות  .אף יותר, ומסרטן

  !למנוע את בניית אסדות הגז בקו החוף

  !?לא חבל  שנהרוס אותו, אז אנחנו בורכנו במדינה עם הרבה ים

  !וזה נכון, נועדו להיות בים, אתם יכולים לענות ולהגיד לי אסדות גז

  .וזה מוסיף משמעותית לתקציב של המדינה, זה עוזר למדינה, גזוגם חשוב שיהיה לנו 

  .ואין לי בעיה עם זה

  )וגם זה לא הוכח כאופציה הטובה ביותר. (נועדו להיות בים ‐אכן אסדות גז 

  .אבל לא על החוף. אסדות גז נועדו להיות בים

צריכות , עזריאליעם לפידי אש בגובה של בנייני , מטר 100אסדות גז בגובה של כמעט , כן

  .עמוק ‐להיות בים 

כמו ברוב המדינות , קילומטר מקו החוף 140מדוע לא , קילומטר מקו החוףכתשעה ולא 

  .. המתוכנות

  .יש לא מעט גולשים בים

  ?מישהו כאן גולש

  ?..כנראה שתגלוש בתוך אזור תעשייה, אתה יודע שבעוד שנה או שנתיים

  זה קשור , וזה כבר לא קשור לנוף שהולך להיפגע, זה לא קשור לגלישה , זה ועזבו את

  .לבריאות שלנו

תסכן את בריאותנו בגלל נוזל , קילומטר מקו החוף כשתשעהקמת והאסדה שהולכת להיות ממ

  והוא חומר , ט הוא החומר שיש בדלקטהקונדס, חומר רעיל ביותר –" טקונדסט"בשם 

  



                                                          
 

  

  .ברמות גבוהות, ומסרטן, מסוכן, מזהם

את מי בדיוק זה מעניין שיהיה לנו  . שהחופים שקרובים אלינו יהפכו לאתר תעשייה כרגע הוחלט

ועל , בכנסת  םפוליטיקאייכולים להשפיע על , הנוער של ישראל, איך בדיוק אנחנו? ים מזוהם

  ?שאר תושבי מדינת ישראל

  ?מאיזה מים בדיוק יתנו לילדים שלהם לשתות,  שנה 20בעוד ,  קאים היוםיאז הפוליט

  .ואני בטוח שאני לא מחדש לכם יותר מדי, אין מים בישראל

  ,לכן המציאו המצאה גאונית שנקראת התפלה

  .תהליך נהדר שהופך מים מהים למים נקיים לשתייה

ולא יהיה אפשר , עוד עשרים שנה כל הים יהיה מזוהם בחומרים מסוכנים, אבל רגע אחד

  ,להתפיל מים

  !בכינרת ועוד עשרים שנה בקושי יישארו מים

  ?איך נוכל לשתות

האם זה לטובת ? האם זה לטובת כל המעוניינים, עכשיו זה תורכם לשאול את עצמכם

  ?היהאוכלוסי

  ?אולוגיה שרוטרי מציגהיכמו האיד

  !חברים

  .בואו נציל את הבית שלנו

  .לפני שיהיה מאוחר

   

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  דן+ מרכז  אשכול

  אלכס רוטפלד: עוזר הנגיד לאשכול

  חולון: מועדון

  משה הורן:  הנשיא

  בכיתה י שי טמצין: התלמיד

  )אלירן(חברת דיבייטים : מורה מלווה

  תיכון עתידים חולון : בית הספר

  

  כוחה של מילה

  

  .מתיכון עתידים' שמי שי טמצין תלמיד כיתה יב, ערב טוב לכולם

בפני ל  "אני ארצה להחזיר אתכם לנאומו של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין ז, מכובדי
בנאומו אמר בגין , 1977כנסת ישראל בעת ביקורו של נשיא מצרים אנואר סאדאת בחורף 

, משפט זה". אך השלום הוא בלתי נמנע, למדנו מההיסטוריה כי המלחמה היא נמנעת"
  !היווה את יריית הפתיחה למשא ומתן שבסופו כמובן נחתם הסכם השלום עם מצרים

וכוח זה מותנה אך ורק בפיו של אדם בכל , !יאותללא ספק בכוחן של מילים לשנות מצ
  .תחום מתחומי חיינו

  :בנאומי אתבסס על הטיעונים הבאים

 .השלכות המילים על חיינו .1

 .כוחן של המילים לשנות מציאות .2

  .הרובד הסמוי של המילים .3

  ??מהו כוחה של מילה, אז גבירותיי ורבותי

לעומת , לנחם ולהרגיע אותנו, זקלח, כולנו יודעים כמה שמילים טובות יכולות לעודד
, וכולי" אידיוט", "סתום", "מפגר"מילים קשות שילדים נוהגים להשתמש בהן כמו , זאת

ילדים שסופגים . מעוררים בנו אנטגוניזם ותגובה שלילית חוזרת, מורידים מערך עצמנו
  יגדלים לאנשים בוטים שמילים קשות הן חלק בלת, התעללות מילולית, ביקורת מתמדת

נפרד מהלקסיקון שלהם וזה בא לידי ביטוי בהתלהמות ברשתות החברתיות ומגיע עד 
  .מגזרים ולבית הנבחרים הישראלי, לשנאת אחים

  



                                                          
 

  

  

אנחנו במו פינו ובמילים שנזרקות , במקום להעצים את המשותף וליצור חברה נאורה
נגרום לשסע בתוך עמנו שיכול להוביל לקרע מהלך אימים ויכול , לאוויר ללא אחריות

  !לחורבן בית שלישילהמיט עלינו מלחמת אחים שתוביל 

לחפש את עמק  ,ולשם כך עלינו להיות קשובים איש לרעהו, עם ישראל ערבים זה לזה
המועיל ביותר כיום " הנשק"השווה כדי שנוכל לקיים חיים מאוחדים כעם ולמצוא את 

   .אהבה בין אדם לרעהו -והוא 

תלמד אותנו לקבל , ם וסבלניים כלפי דעותיאהבה בינינו תלמד אותנו להיות סובלני
  .לוםשונים בחברה ובעיקר תלמד אותנו כי בכוחה של מילה טובה טמונה האהבה והש

כפי שכולנו  .הרובד הסמוי של המילים -וזה מוביל אותי לטיעון האחרון שלי להיום 
אך את , את הגלוי אנו רואים ומבינים מקריאה ראשונה. למילים רובד גלוי וסמוי, יודעים

  .הסמוי שמסתתר בין השורות לוקח זמן להבין

לעולם ירבה אדם " ם אמר"ולא בכדי הרמב" חיים ומוות ביד הלשון"כמה חכם הפסוק 
אנו מבינים ". אלא בדבר חוכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו, בשתיקה ולא ידבר

  .כי למילים כוח על טבעי והן יכולות לפרק או לאחד מערכות יחסים שונות, ממשפט זה

  

  .אכן שאלה קשה? מי יטפח את הרצון הטוב והידידות? מאיפה תגיע הישועה

  .כי הריקבון החברתי עושה בנו שפטים? א איחרנו את הרכבתאני שואל את עצמי האם ל

, כל אחד מאתנו חייב לקחת אחריות אישית! האמת היא שאין זמן, גבירותיי ורבותיי
, בבית, ברשתות החברתיות, להפיץ את האהבה והכבוד ההדדי בין כותלי בית הספר

חלחל ומהר לתרבות הדבר חייב ל. ברכב ומעל הפודיום בבית המחוקקים וכדומה, ברחוב
  "!ואהבת לרעך כמוך"ונעשה חסד עם המשפט שלנו 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



                                                          
 

  

   ירושלים והשפלה אשכול

  פליקס גליק: עוזר הנגיד לאשכול

  רמלהרוטרי  : מועדון

  זינה יסקוב:  הנשיא

  מוראל חיינה כיתה י: התלמיד

  "אורט לילנטל": בית הספר

  

  כוחה של מילה

  

  !זה שיושב שם, כן! אתה, היי

  ?איך אני ארגיש? איך תרגיש? שלא באת לי בטוב היום, מה דעתך שאגיד

לא פעם שמענו על מיקרים בהם . רובנו לא שולטים במילים אשר יוצאות לנו מהפה

אל אשר שם קץ -כמו הנער דוד, נערים הזיקו לעצמם ואף התאבדו בגלל שפגעו בהם

  . עקב בריונות 15לחייו עוד בהיותו בן 

היום לא אציג , ברמלה" אורט לילנטל"בתיכון ' תלמיד ביתה י, האני מוראל חיינ

, אלא את הצד האנושי, כמו בריונות ברשת, ירטואלי של הנושאובפניכם את הצד הו

  .את דו השיח והתקשורת הבין אישית שעדיין נשארו אצלנו

או ? האם אנחנו כועסים, הדרך בה אנו מתבטאים, האופן בו אנו חושבים, מילה

תראה , בן: "כשנאמר למשל, לדרך ההתבטאות שלנו יש מנגינה? מאוהביםשאולי 

תראה מה , בן: "אך כשנתבטא בצורה הזו, אנו ניצור פחד והרתעה) בכעס!(מה עשית

  .נכונות ומוטיבציה אצל מי שמקשיב, אנו נשלה תחושה של ביטחון) בעידוד!"(עשית

עבירים בשיחה או מהמסרים שאנו מ 90%-75%שבין , מחקרים מצביעים על כך

טון הדיבור , אלא על ידי שפת הגוף שלנו, עוברים בדרך שאינה מילולית, בהסבר

אין צורך להיות מומחים בשפת גוף על מנת לקלוט . והאינטונציה בה אנו משתמשים

עלינו להתייחס לא רק , אך כדי להעביר אותו בצורה מלאה, את המסר בצורה נכונה

לא פעם מורים . ת השפעה על מחשבתו של השומעלמילים יש גם יכול .למילים

, אשר יוצרות משפטים, ומרצים משתמשים בסרטוני מוטיבציה המכילים מילים

אך , שאם ארצה לומר כי דבריך נכונים, דהיינו. אותו רצו להעביר -המרכיבים מסר

  . לא אעשה זאת בצורה אשר עלולה לפגוע בך או להשפיל אותך, איני מסכים איתם

  



                                                          
 

  

שעלינו לבחור בקפידה את מה שיוצא מהפה שלנו על מנת שהמסר , ושו של דברפיר

הרי , שקשה מאוד להשלים בעולם הטכנולוגי, משימה. יעבור בצורה חדה וברורה

אני לא . ט'ווצאפ והסנאפצ, כשכל השיחות שלנו מתבצעות דרך האינסטגרם, היום

האנושות צריכה אלא אני חושב ש, אומר שצריך להתנתק מהעולם הטכנולוגי

  .מבלי לפגוע בקיים, להתאים את עצמה לעולם החדש

זה את , מה שאני אוהב באמנות שלך: "פלין'ארלי צ'אמר לצ ןאיינשטייפעם אלברט 

פלין 'ענה צ!" אינך אומר מילה וכל העולם מבין אותך, שבה תהאוניברסליו

למרות שאף , אותךכל העולם מעריץ ! הערכתי אליך גדולה אף יותר" : ןלאיינשטיי

  !"אחד לא מבין מילה ממה שאתה אומר

  !חה של מילהוהרי זו ּכֹ, זכרו שמילים יכולות לבנות אך גם להרוס, לסיכום

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  

  דרום אשכול

  אביהו רוזנבאום: עוזר הנגיד לאשכול

  אשדוד: מועדון

  :  הנשיא

  'כיתה ינועה וילשנוב  :ההתלמיד

  : מורה מלווה

  אשדוד' מקיף ה: הספרית ב

  שווים אבל שונים

  

  ."אתה צריך להיות בן אדם מיוחד בשביל לטפל בילד עם צרכים מיוחדים"

  .כדאי לכם לזכור את המשפט הזה

  

ואני מזמינה אתכם לדמיין את עצמכם , קוראים לי נועה ואני לומדת בכיתה י באשדוד

  .בתוך גוף של אדם עם צרכים מיוחדים

והוא מה . הגוף שלכם הוא כלא, שלכם היא פיזית או נפשיתבין אם המוגבלות 

  .שמכתיב מה אתם בעייני החברה

אני בטוחה שכל אחד . אתם החברה הזאת. חיזרו לנקודת המבט שלכם כרגע, עכשיו

ובלי שהוא שם לב עלו לו , מכם שיושב כאן נתקל מתישהו באדם עם צרכים מיוחדים

אוטיזם לא בהכרח אומר שלא , למשל. תלראש כל מני מחשבות שלא בהכרח נכונו

  כיסא גלגלים לא ימנע ממך לשחק כדורסל ויש אנשים בעולם שהם . יהיו לך חברים

  ,ההוכחה החייה לכך שהסטיגמות האלה אינן נכונות

  .אבל אנחנו עדיין ממשיכים לחשוב ככה מסיבה מסוימת

  

ויות שאנחנו האם נוכל באמת לקבל מתוך רצון כן אם הראש שלנו מקובע על שט

  ?בעצמנו לא בטוחים מהיכן הן באו

האם נוכל להבין את אלו שאנחנו לא מצליחים להבין אם אנחנו אלה שמונעים 

  ?מעצמנו לעשות את זה

  !נמאס, ולי

  .אני אומרת שהגיע הזמן לצאת מהקופסא שכל כך נוח לנו בה ולהבין שאנחנו טועים

  .נפרדת ילדים עם צרכים מיוחד לא חייבים ללמוד בכיתה

  



                                                          
 

  

  

  .חינוך מיוחד הוא לא רק לילדים עם מוגבלות פיזית

  .ילדים עם צרכים מיוחדים לא בהכרח נוטלים תרופות

יות עם ילדים מהחינוך ום מיוחדים יכולים להשתתף באותן פעילכיילדים עם צר

  .הרגיל

  ילדים מהחינוך המיוחד כן מקבלים חינוך טוב

הם לא , הם לא משוגעים, הם לא מרביצים. ילדים עם צרכים מיוחדים לא מוזרים

  .הורסים

  .אלה שכן, אנחנו

  .והסיפור שלי הוא ההוכחה לכך

  

תנועת נוער , "כנפיים של קרמבו"אני מדריכה כבר שנה שנייה בתנועת הנוער 

הפעולות שלנו מתקיימות בבית . שמשלבת צעירים עם ובלי צרכים מיוחדים ביחד

לא פעם ולא פעמיים נוצרו חיכוכים בין החניכים ספר יסודי לחינוך רגיל באשדוד ו

  .שלנו לבין התלמידים של אותו בית ספר

באחת הפעולות שלנו בחודש שעבר ניגש אלי אחד החניכים שלי שקוראים לו שגיא 

  "?למה הילדים ששם מסתכלים עלי מוזר, נועה" :והוא שאל אותי

כי " אתה מיוחד, שונהאתה לא :"לפני שהספקתי לחשוב על תשובה שתועיל יותר מ

  "?אולי זה בגלל שאני מוזר" :שגיא ענה לעצמו ואמר, זה מה שכולם אומרים

  .כמוני, התיישבתי מולו בישיבה מזרחית על הרצפה והזמנתי אותו לשבת מולי

עכשיו כולם מסתכלים עלינו שונה כי כולם ? אתה רואה" :כשהוא התיישב אמרתי לו

  ."אין בזה שום דבר רע. ים ככה סתם על רצפההולכים ועומדים ורק אנחנו יושב

." פשוט אחר, לא מוזר:"אז אמרתי לו , שגיא אמר שזה עדיין מרגיש לו קצת מוזר

  "אחר-אז אני פשוט מוזר" :רציתי להמשיך אבל הוא קטע אותי ואמר

לפני שהספקתי לענות שגיא קם ורץ מהמקום אבל לא לפני שהוא הביא לי את 

  .בלתי אי פעם מחניךהחיבוק הכי חזק שקי

  .רק הופך אותו למעניין יותר" מוזר"לפני שהספקתי להגיד שלו שזה שהוא , הוא הלך

 שאין שום דבר 11תם מסבירים לילד בן יאיך אתם הי? ומה אתם הייתם אומרים לו

  ?רע בלהיות אחר כשזה כל מה שהוא שומע מכל עבר

  .זה לא קל

טום קרוז עם הדיסלקציה היה קשה  אני בטוחה שגם לאלברט איינשטיין ואפילו

  .שהם בעצם נפלאים ואין בהם שום דבר רע בגלל שהם שונים 11להאמין בגיל 

  .לכולנו יש חלק בזה

מספיק שאתם תשנו . אתם לא חייבים לפגוש ילדים עם צרכים מיוחדים בשביל לעזור

  .את הצורה שבה אתם והסובבים אתכם חושבים

  



                                                          
 

  

  

נכון שהם שונים . על מי שיושב משמאלכם, עכשיו. מימינכםהסתכלו על מי שיושב 

  ?מכם

  .זה התפקיד שלכם לגרום להם להבין שאין שום דבר רע בלהיות אחר

אתה צריך להיות בן אדם מיוחד בשביל " ? אתם זוכרים את המשפט שלי מההתחלה

  ?."לטפל בילד עם צרכים מיוחדים

  .תנו לי לנסח אותו בצורה קצת שונה

  ."עם ילד בעל צרכים מיוחדים יהפוך אתכם לאדם מיוחד התקשורת"

  "כנפיים של קרמבו"אסיים עם כמה שורות מההמנון התנועתי של 

  *המנון שפת סימנים*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  דרום אשכול

  אביהו רוזנבאום: עוזר הנגיד לאשכול

  אשדוד: מועדון

  אלינה גוזיק: ההנשיא

  'בורסקי כיתה יבזינעידו ג: התלמיד

  אשדוד' מקיף ד: ית הספרב

  

  מנהיג בדורו

  

אם אתה רוצה שמשהו ": אחד המנהיגים הגדולים בכל הזמנים אמר פעם, נפוליאון בונפרטה

   ."אותו בעצמך עשה יעשה כמו שצריך

   .בדיוק בגלל זה אני ניצב לפניכם כאן היום

אני רוצה להיות ראש ': אשדוד ויש לי חלום' תלמיד כיתה יב ממקיף ד, אני עידו גינזבורסקי

  'ממשלת ישראל

  כנראה יצטרך לחכות כמה שנים זה... זה לא הולך להיות נאום בחירות בלי לחץ

" מנהיג"בינתיים הרשו לי לנסות לשתף אתכם בניסיון להגדיר מהו ... דקות אז 4ולי יש רק 

  ...עבורי

האמינו . המילונית היבשהאני לא אלאה אתכם בהגדרה ? שאלתי את עצמי רבות מי הוא מנהיג

  . לי היא לא מספקת

נפלה בידיי הזכות לפגוש את הכתב הפוליטי הוותיק , בה נטלתי חלק, במסגרת תכנית אות רמון

מנהיג זה " :והוא ענה לי ואני מצטט? "מי הוא מנהיג לדעתך: "אותוושאלתי , יואב קרקובסקי

    ". הזאתתשפטו אותי על פי ההחלטה , אדם שאומר קיבלתי החלטה

מנהיגים  מהכ: ושאלתי את עצמי, אבל גם זה לא לגמרי סיפק אותי אז הסתכלתי סביב... נחמד

) מחייך ללא מילים( ?אולי חברי הכנסת? מי הם המנהיגים שלנו ?אמתיים חיים בינינו היום

  .נאומים פוליטיים בתחרות הזאת אסור ‐ אני זוכר .. אני לא מתכוון להיכנס לזה תרגיעו

מאמן ? המפקדים שלנו בצבא? המדריכים שלנו? ההורים שלנו? המורים שלנו הם מנהיגיםאולי 

האם זו ? מה הופך את כל אלה למנהיגים? מה משותף לכל אלה !הבוס שלנו? הכדורסל שלנו

  ?הסמל אותו הם מייצגים? המעמד בו הם מצויים? הסמכות הניתנת בידם

  

  



                                                          
 

  

  

לעמוד מאחורי המילים והמעשים עבורי להיות מנהיג פירושו . עבורי כל אלה אינם רלוונטיים

' לסחוף אחריי אנשים אל עבר מטרה משותפת אמתית וערכיתעבורי להיות מנהיג זה . שלי

למען  לעבוד... פשוט.. ככה. לעשות דברים ראויים עבור הציבורעבורי להיות מנהיג פירושו 

  .הציבור

אני עדיין ? ונחשו מה... הצעיר ודיברתי על ערכיותלפני שנתיים השתתפתי בתחרות הנואם 

  . למנהיגות נכונה בעיקראולי . גם למנהיגות נכונה. חושב שערכיות היא המפתח להכל

כי פוטנציאל " מהי מנהיגות"טוענת במאמרה , מומחית בתחום האימון העסקי, ר קרן קולן"ד

היא מתארת שלושה  .מנהיגותהמנהיגות קיים במידה זו או אחרת בכל אדם ושניתן לפתח 

מנהיג . זה שנותן לקבוצה להתקדם בעצמה: מנהיג מתירני :סגנונות של מנהיגות במאמרה

זה שמאפשר לחברי הקבוצה : ומנהיג דמוקרטי. זה שנותן הוראות ומחלק תפקידים: סמכותי

: ףואני מרשה לעצמי להוסיף סגנון מנהיגותי נוס .להשתתף בהחלטות ומעודד שיתוף פעולה

  .זה ששם את טובת הציבור לפני טובתו שלו – מנהיג ערכי

הויקיציטוט מלא . פתחתי בציטוט של נפוליאון ויכולתי להמשיך ולצטט ציטוטי מנהיגים רבים

אז תרשמו לעצמכם ... אני הרי רוצה להיות ראש ממשלה ביום מן הימים... אבל אני...בכאלה

שערכיו החברתיים באים לפני טובתו האישית מנהיג הוא אדם ": בבקשה את הציטוט שלי

גם אתה יכול להיות , במילים אחרות אם רק תרצה "לכן הוא חייב להיות קודם כל איש ערכי

  . גם אני... ומי יודע אולי ביום מן הימים... מנהיג וגם אתה וגם את ואתה

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                          
 

  

  דרום אשכול

  אביהו רוזנבאום: עוזר הנגיד לאשכול

  אשקלון: מועדון

  ויקטור בן עמי ודוד ואזנה:  הנשיא

  ירושלמסקי כיתה יאיאיר : התלמיד

  רונסון אשקלון: ית הספרב

  

  שחיתות ציבורית

  

A few years back, there was a man who gave money to yeshivas and 

communities all throughout Israel. Some people called this man a hero, a 

saint. But does he really deserve the honor to be called one? 

The answer is NO! the person I just spoke about is arie deri. He took money, 

not his own but YOUR money, the people’s tax money, and gave it to 

communities who didn’t need nor deserve that money, in order to gain 

political power. This is a clear case of a phenomenon called public corruption. 

Hello, my name is yair Erushalamski, 11
th

 grade student from henri ronson 

high school in Ashkelon, and today I will speak about democracy, public 

corruption and it’s effect on our freedoms. 

First, to really understand this phenomenon, we need to define these terms. 

Democracy is a simple idea – for the people, by the people. 

Public corruption is a form of corruption by people who were voted into their 

position by the people.  

 

Let’s take a look at cases such as thee. In 2012 AN ISRAELI PRIME MINISTER 

was convicted of corruption charges. He t 

 

 



                                                          
 

 

ok a bribe of 60 thousand shekels in order to put forward a construction 

project known as ‘the holy land project’. 

Again, just last year, 30 PEOPLE WERE CHARGED WITH CORRUPTION AND 

BRIBERY after hiring a contractor into a position in MA’ATZ. Between the 

people that were charged was the CEO of the company. A GOVERNMENT 

FUNDED COMPANY. this contractor wasn’t hired not because of his skill level 

or knowledge but because he had money in his pocket. 

Some people may say “well, I don’t think this is corruption, I don’t feel 

affected by it”. but are you sure? We are affected by this today more than 

ever! Instead of voting for the candidate we agree with or want to lead our 

country, we choose someone who will probably be less corrupted. this is not 

democracy! This is not an ideal I want to agree upon. Take note of the word 

probably, because even the people we think are not corrupted ARE. 

Today we have 22 politicians who have been or are still in prison. TWENTY-

TWO! It starts to feel as though it is part of life, and it shouldn’t! 

Another common case of public corruption is job tenders. Every once in a 

while, a government entity may want to hire people to work for them. But 

instead of hiring professionals and experts, they hire crooks that know or are 

related to an official. This is a giant window for even more corruption and 

money laundering, costing the average citizen thousands in tax money. 

To summarize. Israel is built upon democracy and freedom. The liberty to 

choose and be chosen is a fundamental idea of democracy and to keep our 

country free and democratic, we need to fight against corruption and combat 

for our civil rights and liberties. 
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