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2019-20הנואם הצעיר   

 מטרות התוכנית והתחרות

 לקראת בניית חברה טובה יותר, תוך צמיחה והעצמה אישית, קרוב הנוער אל אומנות הנאום•

 פיתוח כושר הביטוי והדיבור הפומבי•

 הטמעת תרבות הדיבור בקרב הדור הצעיר•

 .רהוט ובזמן קצוב, הבעת רעיון באופן מובנה•

 עידוד וקידום השפה העברית•

 עידוד לסבלנות וסובלנות בבני הנוער•

 חינוך ועידוד להישגיות ולמצוינות•

 הכרות עם ארגון הרוטרי ותרומתו לקהילה•



 מדדי השיפוט בתחרות 

 גוף עם טיעונים וסיכום, פתיח, סדר הדברים בנאום -המבנה הלוגי 1.

הימנעות , שימוש בהומור, ריבוי דוגמאות ומקורות -איכות הטיעונים 2.
 מסיסמאות וקלישאות

 שימוש בניבים ובמטבעות לשון, עברית תקינה -משלב לשוני 3.

לא מהיר מדי ולא . גוון הקול ועוצמתו המתאימים למסר -שימוש בקול 4.
 .מונוטוני

התלהבות והזדהות עם , ביטחון, קשר עין עם הקהל -עמידה מול קהל 5.
 .המסר

צעדים קלים  , עמידה טבעית, הבעות פנים שנגזרות מהמסר -שפת הגוף 6.
 .עם קשר לנאמר

 .אפשרית חריגה של חצי דקה. דקות 4, כפי שהוקצב לנאום -עמידה בזמן 7.

 האם נעשה שמוש בארבעת המבחנים של רוטרי -ידע ומידע אודות רוטרי 8.

 



הנואם  "התארגנות לקראת תחילת המיזם 
 "הצעיר

 

 :ההתחלה•
 לכן יש צורך לבקש . לחשוף אותו למרבית תלמידי בית הספר" הנואם הצעיר"מטרת המיזם •

 ולידע את המנהלים לקיומו של  , להכניס את הנושא בבתי הספר, מאגף החינוך את אישורם    

 .המיזם ולעודד את השתתפותם    

 .בשנה הבאה ונרחיבונמשיך . במגזר הערבי" הנואם הצעיר"השנה התחלנו עם •

באישורם ניתן יהיה להשיג תקציב , יש לרתום את אגפי החינוך והפיקוח להפעלת המיזם•
 .להפעלתו

 .כל מועדון ימנה חבר אחראי על התוכנית והתחרות הבית ספרית והישובית•

 וכן מעקב אחר  , מתן הנחיות והדרכות למורים בבתי הספר לקראת תחילתו של המיזם•

 וישנם הנעזרים בהדרכות , ספריים-ישנם מועדונים שנעזרים בכוחות הבית. התפתחות הלמידה    

 .המטרה היא שיותר ויותר תלמידים ייחשפו למיזם וירכשו את מיומנות הדיבור. חוץ בית ספריות     

 .אלא תהליך הלמידה ורכישת המיומנות, לא הזכיה הסופית היא העיקר - חשוב לזכור•

 



 הלמידה
 

 ולאחר  , בכתותיהם" תורת הנאום"כל התלמידים לומדים את  -הלמידה 

 הנבחרים ממשיכים ללמוד בהדרכת . נערכת תחרות פנימית, מספר שבועות

 .או מדריך חיצוני, ס"מורים מביה

 לקראת שלב התחרות  , מומלץ שהמועדונים יקיימו סדנא מרוכזת למתחרים

 .בהמשך לתחרות האשכולית ועד לתחרות הארצית, העירונית

 ,  כותב נאומים, משפטן, בלשן, להדרכה בסדנא אפשר להזמין מורה לרטוריקה

 

 ,לאשכולות עוזרי הנגידמדווחים ומשתפים פעולה עם , בכל התהליכים האלו

 .במשותף עם חבר מועדון הרוטרי האחראי למיזם 

 

 



ארציות,אשכוליות,עירוניות-התחרויות  

 בחירת שופטים
 להקים מאגר של שופטים לתחרויות 2019-20נתחיל בשנת •

ומי ששפט בתחרות היישובית לא , שופטים מאותו יישוב בתחרות האשכולית 2לא יהיו •
 .ישפוט בתחרות האשכולית

 .מוצע שכל מועדון יציע שופט אחד לתחרות•

 (.יישלח אליהם לעיון)לפני התחרות , הוראות ודפי שיפוט, כל שופט יקבל אוגדן הנחיות•

 .ר השופטים ייקבע מביניהם"יו. שופטים לפחות לכל תחרות 5מומלץ לקבוע •

 .  לא מאותו מועדון, בין השופטים יהיה רוטריון אחד•

 .שבתחרות מתחרה מהישוב שלו, לא יהיה שופט•

 .ומקבלים תעודות הוקרה, בסוף התחרות, השופטים נקראים לבמה•

לפעמים החלטת הדיון . לאחר שמיעת הנאומים, חשיבות רבה ניתנת לדיון בין השופטים•
 .  הם הקובעים והמנמקים. גוברת על הניקוד הסופי

 



 הוראות כלליות

תאריכי התחרויות הבית ספריות התחרויות העירוניות •
והתחרויות ( האזוריות)התחרויות האשכוליות , (ישוביות)

 בתחילת שנת הלימודים, הארציות ייקבעו בתחילתו של המיזם

. המועדון המקומי הוא המארח, ישוב שבו תתקיים התחרות•
..  רהוט, תאורה, מערכת הגברה: עליו לדאוג להכנות לפני

עוזר הנגיד וחברי המועדון יעזרו .. 'וכותפאורה ... כיבוד
 .בהפקה

 חבר השופטים ייבחר בשלבים ראשונים של הלימוד•

. כיבוד, אולמות)תכנון יעיל יאפשר לבנות תקציב הולם •
. מערכת הגברה, אפ-רול, כרזות, גביעים, מדליות, תעודות
 .הדפסה



  

  


