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 "הנואם הצעיר"מטרות המיזם 

 פיתוח כושר הביטוי והדבור בפומבי•

 הטמעת תרבות הדבור בקרב הדור הצעיר•

 רהוט ובזמן קצוב,הבעת רעיון באופן מובנה •

 עידוד וקידום השפה העברית•

 עידוד לסבלנות וסובלנות בבני נוער בחברה•

 חינוך ועידוד להישגיות ומצוינות•

 ותרומתו לקהילה הרוטריהיכרות עם ארגון •

אך מטרתה העיקרית העברת , הנעשית בטכניקה דומה לזו של נאום, בניגוד להרצאה•

 נאום נועד לשכנע את השומעים בצדקתו של הדובר, מידע לשומעים



 מבנה הנאום לוגי

 הצגת נושא הנאום והטיעונים שיחזקו את הצהרת הנואם -הפתיחה •

 הסבר ומתן דוגמאות המבססות את ההסבר. הרחבת הטיעונים -גוף הנאום •

 חזרה על הטיעונים והמסקנה הסופית -הסיכום •



 (שיפוט נמצא בחוברת גליון)מדדי השיפוט בתחרות 

 (נקודות בשיפוט 20)וסיכום ( טיעונים)גוף , פתיח: מבנה לוגי•

 (נקודות 20)דוגמאות ומקורות , הסברים לטיעונים: איכות הטיעונים•

 (נקודות 20)בעברית תקינה ובקצב דבור תקין  שמוש: משלב לשוני•

 (נקודות 20)עמידה מול קהל ושפת גוף •

 (נקודות 10)עמידה בזמן מוקצב •

 (נקודות 20) רוטריהמבחנים אודות  4ב שמוש•

 ?  האם זו אמת•

 ? האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים•

 ? האם זה מטפח רצון טוב וידידות•

 ?האם זה לטובת כל המעוניינים•



נקודות חשובות בהתארגנות לקראת תחילתו של 

 "הנואם הצעיר"המיזם 

 נשיא כל מועדון ממנה חבר שיהיה אחראי על התוכנית ועל התחרות בישוב•

ובהסכמתם ניתן להכניס את הפרויקט , הצגת הפרויקט, פניה לאגף החינוך בישוב•

הנואם "בדרך כלל פונה האגף לבתי הספר ומעניין אותם בפרויקט . לבתי הספר בישוב

 "הצעיר

 (לימודים נוספת תוכנית) ן"תלישנם בתי ספר שיוכלו להכניס את התוכנית במסגרת •

  שימשיכו,נבחריםיבחרו מספר תלמידים ,  כתתיתמכלל התלמידים שילמדו במסגרת •

 בסדנת העשרה מרוכזת

תחרויות  , תחרויות בית ספריות" :הנואם הצעיר", רוטריהם יכנסו לתחרויות של •

 תחרויות אשכוליות ולבסוף תחרויות ארציות, עירוניות



נקודות חשובות בהתארגנות לקראת תחילתו של 

 "הנואם הצעיר"המיזם 

 ימנה מורה אחראי שישמש איש קשר עם וועדת הפרויקט, כל מנהל בית ספר•

וישנם בתי ספר שנעזרים , ישנם בתי ספר שמפעילים את הפרויקט בדרך עצמאית•

משפטן או כותב , בלשן, מזמינים מורה לרטוריקה. בהפעלת שעורי העשרה ברוטרי

 נאומים 

ולהגביר את  , שואף להגדיל את מספר המשתתפים בפרויקט רוטרי: נזכור•

הם פוטנציאל עתידי   -הורים מעורבים. מעורבותם של ההורים בפרויקט

 ברוטרילחברים חדשים 

. ייקבעו תאריך לתחרות פנימית בית ספרית, בשיתוף עם בתי הספר,חבר הוועדה •

 ייבחר תלמיד אחד שיעבור להשתתף בתחרות העירונית, בכל שכבת גיל



נקודות חשובות בהתארגנות לקראת תחילתו של 

 "הנואם הצעיר"המיזם 

 פרטים נמצאים בחוברת התקנון)שופטים  3-5לתחרות העירונית ייבחרו •

 (15בעמוד •

 מכל שכבת גיל, יישלח מתחרה אחד, כל מועדון באשכול: לתחרות האשכולית•

 נוהלי  השיפוט מוסכמים ומפורטים בחוברת•

בתאום עם , בעוד מועד, לתחרויות העירוניות והאשכוליותחשוב לתאם מקומות •

 העירייה

 רוטריוניבחבר השופטים יהיה נציג . בעוד מועד, חשוב לגייס ולהדריך שופטים •

 אחד



 תאריכי התחרויות

 תחרות בית ספרית     6.12.18•

 ישובית-תחרות עירונית    2.2019•

 תחרות אשכולית  10-15.2.19•

 תחרות ארצית יסודיים     1.3.19•

 תחרות ארצית חטיבות ביניים     7.3.19•

 תחרות ארצית תיכוניים     8.3.19•



 נחישות+ התמדה + התלהבות = המתכון להצלחה 

 !וכולנו נעשה זאת בהצלחה


