
                 

 

               מתי הראל

 2019-2020 לשנת ישראל-2490 לאזור רוטרי נגיד

 " הצעיר הנואם רוטרי" תחרותתקנון     

1 

 

 הנואם הצעיררוטרי 

 ע"ש דורון דנקנר ז"ל

 מידע לשופטים בתחרויות

 2019-2020בשנת 
בעברית  המועדונים המארחים השנה את התחרויות הארציות

 : ובאנגלית

 רמלה, בית דגן, הרצליה 

 ובעכו בשפה הערבית

                                               0505435439                       הארצית   יו"ר הוועדה חיה קובץ' נ"ל  •

   0505890736                                          ר אפיק הקהילה נ"ל יעקב  בן גד"יו •

 חברי הוועדה:

  0508911873               (פדגוגית יועצת )מועדון רוטרי קיסריה  -אריאלה סגל נ"ל  •

      0546658103                 מועדון רוטרי רמת השרון     -אלירן בן אריה  •

         0528021155                                                     מעלותרוטרי מועדון     - בני שטרןנ"ל  •

                                             0523849080                                                      מועדון רוטרי אילת   -חגית שילהנ"ל  •

 0526551422                                                       מועדון רוטרי מודיעין   -בילי רון נ"ל  •

                0528996047                   מועדון רוטרי רמלה               -נ"ל  בלה כהן  •

 0545712747                מועדון רוטרי הרצליה                  - נ"ל רחל הירש  •

  0545891241                                 מועדון רוטרי כרמל                           –ליאור אוגינץ  •

   0544456500                                              אשקלון  רוטרי מועדון  -מרטין ליטרטנ"ל  •

                                                 0544870958                                  מועדון רוטרי כפר יסיף             – אגבס פאתן חורי •

 0544944144                                     מועדון גדרה בילויים                  -נ"ל גילה נזירי  •

 0528405615                                     מועדון רוטרי נתניה                     –הילדה טסלר  •
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 ,"ופטי תחרויות "רוטרי הנואם הצעירמכובדי ש

: 1951כדברי דוד בן גוריון מחזון הדרך   

"והמחר כרוך בהיום-"האתמול מכין את היום " 

ולהודות לכם על בברכה אתכם ברצוני לקדם 
הסכמתכם להשתתף כשופטים בתחרויות הארציות 

מיזם . 2019-2020לשנת  הנואם הצעיר" "רוטרישל 
שנה ביוזמת מועדון רוטרי  30-מבורך שהחל לפני כ
בנו של נ"ל  דורון דנקנר ז"לאשדוד לזכרו של 

המיזם הארצי משתף בכל שנה  רפי דנקנר.האדריכל 
בתי ספר מרחבי  200-תלמידים מ 15,000מעל 

יסודיים, חטיבות הביניים ובתי -בתי ספר המדינה,
בהיותי מודע לתרומה הרבה  .התיכוניים, בעברית, אנגלית וערבית-ספרה

של מועדוני רוטרי הפועלים בקהילה לשיפור איכות החיים, היחסים בין 
אדם לחברו ועוד נושאים רבים בקהילה, יצאנו השנה בקריאה לאמץ 

אשר יהיה  דבר בנועם" - "דבר יפהכנושא מרכזי ב"נואם הצעיר" את 
בהם  "ארבעת המבחנים"הנושא המוביל בחשיבותו הלכה למעשה של 

 נו, מעשינו ומחשבותינו.יאנו מאמינים ומשתדלים לנהוג בדרכ

מטרת הנושא שנבחר, להנחיל את תרבות הדיבור, הקשבה ואורך רוח, 
שיח וכבוד הדדי לדובר. הטמעת כללי התנהגות בתרבות השיח הציבורי 

מאפשר  "הנואם הצעיר"הצלחת מיזם  ובסיכום להביא לשיח מכובד.
 שיתוף מוסדות חינוך נוספים המוצאים עניין ורוצים להשתתף בו עמנו. 

 אני מאחל לכם הצלחה והנאה מתפקידכם כשופטים בתחרות.   

 ומאחדים לבבות. -""רוטרי מחברים עולמותבברכת    

                                                       שלכם,                                                                 

 מתי הראל                                                               

 2019-2020נגיד רוטרי ישראל                                                      
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,אני פונה אליכם רעי, שופטים נכבדים ויקרים, בנימה אישית  
 

הן התחרויות הארציות  "רוטרי הנואם הצעיר"גולת הכותרת של מיזם 
.2020שיתקיימו בסוף חודש פברואר   

אתם, חבר השופטים, נבחרתם בקפידה יתרה.  בחרנו בכם בגלל האמון הרב 
שיש לנו ביושרה שלכם, במעמד שיש לכם בקרב הציבור בארץ ובביטחון  

 המוחלט שיש לנו בכושר השיפוט שלכם בתחרות.
די לכבד את המעמד, את ההכנות לתחרויות נעשות בקפדנות יתרה כ

התלמידים המתחרים, הוריהם ואת כל המוזמנים המכובדים שיגיעו לקחת חלק 
 בארוע חשוב זה.

 
מאות אלפי תלמידים נחשפו במהלך השנה למיזם "רוטרי הנואם הצעיר".  הם 
עבדו קשה מאוד.  למדו מהי רטוריקה, לכתוב נאומים, להציג נושא בפני קהל, 

להם שמשתקפת בנושאים שבחרו, רכשו בטחון עצמי למדו להאמין באמת ש
מיקבץ של  -והשתתפו בתחרויות בית ספריות, עירוניות  ואשכוליות )אשכול

בארץ(. 9מספר מועדוני הרוטרי הקרובים גיאוגרפית ויש כאלה   
 

התלמידים שאנו מפקידים היום בידיכם, הם המיטב שהגיע לשלב התחרויות 
 הארציות.

לבחור את המצטיינים ביניהם,  –יכם היום אינה פשוטה המשימה העומדת בפנ
 כי כולם ראויים.

חוברת זו, המכילה הנחיות לשיפוט ניתנת לכם על מנת לסייע בתפקידכם 
 החשוב.

הסכמתכם לשפוט בתחרויות אינה מובנת מאליה.  אתם לוקחים חלק חשוב 
בים בתהליך המקדם את התלמידים שלנו ומקנה להם כישורים נוספים וחשו

 ביותר לעתידם, ועל כך יישר כח.
 

בשם מתי הראל, נגיד רוטרי ישראל, בשם ועדת רוטרי הנואם הצעיר, בשם 
מועדוני רוטרי הפזורים בכל הארץ ובעיקר בשם כל המתחרים, אני מודה לכם 

מקרב לב על התפקיד הרם שלקחתם. אנו רואים בכם נדבך חשוב המקדם את 
 התכנית.

 
 חיה קובץ'

2018-2017נשיאת רוטרי הוד הכרמל   

 2019/2020 יו"ר הועדה הארצית "רוטרי הנואם הצעיר"
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 מבוא לחוברת

, 2019ינואר  בסן דייגו נגידים נבחרים כנסב, דניאל מלוני מארק נשיא רוטרי העולמי
שרון יחודיות רוטרי. אנשים המרושתים בכל העולם, שיש להם את הכיהדגיש את י

אחד האתגרים  העומדים בפני רוטרי, באזור  להיטיב ולשנות את העולם.והרצון  
הוא הגברת שתוף הפעולה של רוטרי,  מתי הראלשלנו, שאותם ציין נגיד האזור 

 בקרב בני נוער, דרך פרויקטים קיימים וחדשים. 

 מיזם "רוטרי הנואם הצעיר" הוא אחד מהם.

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

. אם נפנה לדימוי התנהגותי, נדמה את מבנה כנהר געשהזרימה שלה, נוזלית 
 ה".כוריאוגרפיהשפה הדבורה ל

)  Michael Alexander Kirkwoodפרופ מ.א.ק האלידייבאמירה זאת של 

 )Halliday  כוחו של הנאוםניתן לתמצת את כוחה של המילה ואת. 

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

 ולהציגו במיטבו.

האם זה הוגן כלפי כל ? האם זו אמת: , שהם נר לרגלי הרוטריהמבחנים ארבעת
מן  האם זה מטפח רצון טוב וידידות? האם זה לטובת כל המעוניינים? המעוניינים?

 הנאומים ישקפו אחד או יותר ממבחנים אלה.הראוי ש

רוטרי ישראל ורוטרי של  תחומי המיקודעוד בחרנו לשלב נושאים הקשורים ל
קידום השלום, מים וסניטציה, קידום הבריאות ומאבק במחלות, קידום  :בינלאומי

וחיזוק החינוך, העצמת נשים וילדים בשכבות חברתיות מוחלשות וחיזוק כלכלות 
ל נושאי הבחירה מופיעים בחוברת התקנון של  "רוטרי הנואם הצעיר" כ מקומיות.

 אשר נמצאת בידיכם.

 ,כל הנאומים .ובערבית "רוטרי הנואם הצעיר" באנגלית  נרחיב את  תוכנית ,השנה
ימים  7-10 יוגשו גם בכתב למנהל התחרות ולחבר השופטים ,ובפרט באירוע הגמר

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

 חיה קובץ'   נ"ל                                                        

 2019/20ר ועדת רוטרי הנואם הצעיר "יו

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

 

ארגון בינלאומי של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים בתחומם רוטרי 

שמאוגדים ברשת מועדונים ארצית ועולמית, הפועלים למינוף ובקהילתם 

בעולם. בארץ ו הומניטריים עסקים משותפים, חברות וקידום פרויקטים

 . רוטרי בשירות האנושותהפעילות נעשית תחת הסיסמה: 

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

 עדונים במאתיים מדינות. אלף מו וחמש שלושיםכאלף חברים ב

הפרויקטים הבולטים בהיקף עולמי: מיגור מחלת הפוליו ואספקת מי 

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

 והיילודים, וחינוך ואוריינות בסיסיים. 

חילופי נוער במסגרתה אלפי צעירים בעולם זוכים לסיור לת ולרוטרי תכני

 .ותוכניות מנהיגות לימודי בארץ אחרת

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

 .   1929שנוסד בשנת  ,מועדון ירושליםבישראל הינו הוותיק ביותר 

רוטרי ישראל מתגאה בפעילויות קהילתיות, בסיוע לאוכלוסיות 

הרוטרי מושכים את  מוחלשות ובטיפוח מצוינות מקצועית. מועדוני

האנשים הטובים במקצועם ואת מובילי המשק והכלכלה. מאגר כזה של 

 אנשים ויכולות מאפשר לפעול בקהילה ולהביא לשינוי חברתי. 

 WWW.ROTARY.ORG.IL     מידע נוסף על רוטרי ישראל נמצא באתר  

http://www.rotary.org.il/
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 הנואם הצעיר'.-התפתחות תחרות  'רוטרי על  היסטורית 

 כתכנית מועדוניתבמועדון אשדוד  1988תכנית הנואם הצעיר החלה בשנת 

. דורון זכה בפרס רפאל דנקנרז"ל בנו של נל'  דורון דנקנרבבית ספר בו למד 

התכנית הראשון, ואז לצערנו הרב חלה ונפטר ומאז מועדון אשדוד המשיך את 

 על שמו. בבית הספר המועדונית

, דר' גד שפרשנת המאה לרוטרי בינלאומי, שנת נגידותו של   2005בשנת 

, שהייתה אז יו"ר אפיק הקהילה באזור ביקרה במועדון אשדוד, נג"ל יעל לצרוס

ראתה את התחרות ונשבתה ברעיון להביא את התחרות הזו לרמה הארצית 

לכל המועדונים כתכנית חינוכית ייחודית  ערכית, בעלת פוטנציאל להתרחב 

 באזור .

באותה שנה התקיימה התחרות הראשונה באשכול חיפה  על ידי מועדון 'כרמל', 

עם עוד מספר מועדונים מהאזור, ביניהם אשדוד ורחובות והתחרות הסופית 

 התקיימה בהיכל עיריית חיפה בחסות ראש העיר ומנהלת מחלקת החינוך.

לשופטים שחלקם משמשים עד  הקריטריונים לתחרות ולשיפוט,  התיק שהוכן

היום נכתבו בעזרתו של קובי סדיס  יחד עם יעל , קובי היה אז ראש צוות 

 הדיבייט באוניברסיטת חיפה.

יוסי שריד, שהיה שר החינוך, פרופסור עליזה שנהר  -  בחבר השופטים  היו

דיקנית אוניברסיטת עמק יזרעאל,  העיתונאי עמוס כרמלי,  העיתונאי ערן  

 דן כנר. –זינגר שהיום הוא ראש הדסק לענייני ערבים והמנחה של הערב 

בשנה הראשונה לקיום התחרות, ניהלה יעל את התחרות, יחד עם הצוות 

התחרות החלה שמונה בהשתתפות שמונה מועדונים מול עשרה בתי ספר. 

 .בבתי הספר בחטיבה העליונה כיתות יוד עד י"ב

אור ההצלחה של השנה הראשונה, הוקמה בשנה השנייה לקיום התחרות ול 

וועדה של מספר חברים ממועדונים נוספים, אשר קיבלו ישירות מקובי ויעל, 

תדרוך על הפעלת וביצוע הפרויקט במועדון מול בתי הספר, וסייעו בפניות אל 

 המועדונים, בהדרכת האחראים במועדונים לביצוע, בהכנת ובהפצת החומר. 
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הדיבייט באוניברסיטת חיפה ובמרכז הבינתחומי בהרצליה, נוצר קשר עם חוג 

 ושיתפנו את הסטודנטים בחוגים אלו כמדריכים לתלמידים בבתי הספר 

שתתפים בפרויקט, תמורת מלגת לימודים שנתית, בשנה זו  השתתפו כבר המ

בתי ספר וכך הלכה וגדלה השתתפות המועדונים בשנים  30מועדונים מול  16

 שלאחר מכן.

ושת השנים הראשונות, לאחר כל תחרות הפקנו לקחים, התאמנו ועדכננו בשל
 נתונים, הגדרות וקריטריונים ואלו משמשים אותנו עד היום.

המועדון הראשון שהחל את התחרות גם לילדי כיתות בית הספר היסודיים, היה 

  מועדון רחובות.

ית טדוקטורנ , על ידי נ"ל"רוטרי הנואם הצעיר" הועברה התוכנית 2017בשנת 

 כמו ודידקטיות אשר שדרגה והכניסה התאמות פדגוגיות, אריאלה סגללחינוך, 

למידה והערכה לכתיבת טקסט למטרות: תיאור, הסבר, טיעון ,דרכי הוראה 

 ושכנוע.

כיום מתנהלת התחרות הזו בעשרות מועדונים ובמאות בתי ספר בחטיבות  

 הלימוד השונות.
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 התחרותהצעיר ו הנואם -רוטרי תכנית 

 :התחרותהתכנית ורעיון 

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

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

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

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

המיזם תורם לתלמידים ליכולת הביטוי, מעודד מצוינות ושאיפה להצלחה ומעורר 

 דרך ארץ לשפה. 

 :תחרותתכנית והמטרות ה

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

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

 הרעיון ולהציגו במיטבו.

 פיתוח כושר הביטוי והדיבור בפומבי  •

 הטמעת תרבות הדיבור בקרב הדור הצעיר  •

 הבעת רעיון באופן מובנה, רהוט ובזמן קצוב  •

 עידוד וקידום השפה העברית  •

 עידוד לסבלנות וסובלנות בבני נוער  •

 חינוך ועידוד להישגיות ומצוינות  •

יהיה לשלב . בכל הנאומים חובה   היכרות עם ארגון הרוטרי ותרומתו לקהילה •

 :מידע רוטריוני , אם בדרך ארבעת המבחנים
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מטפח האם זו אמת? האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים? האם זה 

אחד מארבעת או  רצון טוב וידידות? האם זה לטובת כל המעוניינים?

בנוסף,  מחוונים אלו עונים על חלק ממרכיבי הנאום. המבחנים האלו.

 בהכרות עם  הכוונה

מחוונים אלו שהתלמידים שמשתתפים בתהליך הלמידה ובתחרות 

ידעו מה זה ארגון רוטרי. יש לחשוף את התלמידים ללמידה מכוונת 

בנושא רוטרי. את ארבעת השאלות אותם מציב ארגון הרוטרי לעצמו 

 ניתן לשזור בנאום ולהשביחו.
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 הנאום

העברת מסר לקבוצה של שומעים, באמצעות דברים היא סוגה לנאום 

 .רטוריקההנישאים באוזניהם על ידי הנואם. תורת הנאום קרויה 

ם בעבר נישאו נאומים רק בדרך של מפגש פנים אל פנים בין הנוא

לשומעיו, ועקב כך היה מספר המאזינים מוגבל, אך התפתחות 

 טלוויזיה, הרדיוהטכנולוגיה מאפשרת נשיאת נאום גם באמצעות ה

, למספר בלתי מוגבל של מאזינים. במסגרת זו לעתים ניתן אינטרנטוה

ע לאולפן הנאום רק באמצעות אמצעי התקשורת, כלומר הנואם מגי

ונושא את נאומו ללא קהל, ולעתים משולבות שתי השיטות: הנואם נושא 

 דבריו אל מול קהל, ובנוסף משודר הנאום באמצעי התקשורת.

ום אך מטרתה , הנעשית בטכניקה דומה לזו של נאהרצאהבניגוד ל

לשומעים, נאום נועד לשכנע את השומעים  מידעהעיקרית העברת 

בצדקתו של הדובר. נאום גם שונה משיחה בכך שהוא בעיקרו מונולוג )רק 

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

 מכך לנואם יותר דומיננטיות והשפעה מאשר לדובר המשתתף בדיון. 

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

 הוא המרכיב המעשי בנאום, ובמיוחד ההנעה לפעולה.  אתוסה •

עיקר את הסגנון הוא המרכיב הרגשי בנאום וכולל ב פאתוסה •

 (. שפת גוףמילולי )-המילולי והבלתי

הוא הצד השכלי בנאום וכולל בעיקר את התוכן, את  לוגוסה •

 ההיגיון וכן את העובדות והדוגמאות.

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

 

 אפשר לנאום גם בנושא שנגזר מהנושאים שברשימה. 

 ב בנאום סוגיות פוליטיות או תעמולה. לשל אין  •

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

 מן הכתב. פה ולא -יש להציג בעלנאום ה את  •

פחות או  . מותרת חריגה של חצי דקה(4) ארבע דקותמשך הנאום:  •

  חצי דקה יותר.

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

 התלמיד יישא את אותו הנאום. -הארצי 

 בלבד. שאלות רטוריותאין לשתף את הקהל בנאום. מותרות  •

המחליטים הבלעדיים בתחרויות הם השופטים שנבחרו לאותה  •

 התחרות.

 

 

 ,השיפוט לא בוחן את דעותיו של התלמיד

 להציג את עמדתו.אלא את כושרו 
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 הליך השיפוט

תום שלב הנאומים, השופטים יתכנסו בחדר צדדי  •
 לדיונים.

על השופטים לסכם את הניקוד שניתן לכל מתחרה.  •
חשיבות רבה ניתנת לדיון בין השופטים, לאחר שמיעת 
הנאומים. הניקוד לא משמש בסיס אוטומטי להחלטה, 

 אלא משמש נקודת מוצא לדיון.

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

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

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

הצעה: במהלך השיפוט, לאחר שנבחר יו"ר חבר  •
השופטים, יאספו השופטים היגדים, מתוך הנאומים, 

 שהשפיעו עליהם במיוחד.

 לא יהיה שופט –מי שהיה מעורב בהכנת המתחרים  •

לשם הקפדה יתרה של שיפוט נקי וללא משוא פנים, לא  •
ימצאו בחבר השופטים חברי רוטרי . שופטים המכירים 
מתחרה)ים( )מבית הספר, מתנ"ס, תנועת נוער, משפחה 

וכו'(, יאה ונאה יהיה באם יפסול עצמו מהשיפוט של 
 חרה.המת

ה סופית והחלטית. משהוכרזו יהחלטת השופטים תהי, דיוןהלאחר 
שינוי בהחלטה. הזוכים לא יהיה  
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 : מדדי השיפוט בתחרות

       המבנה הלוגי 

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

 הובלה הגיונית אל המסקנה המבוקשת. 

        איכות הטיעונים 

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

 הימנעות מסיסמאות וקלישאות.  שימוש בהומור,

 משלב לשוני 

לשוני משלב עברית תקינה, שימוש בניבים ובמטבעות לשון, 

 להקשר )אם סלנג אז מכוון(  מתאים

        שימוש בקול 

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

 .מילים(מהיר מדי  )לא לבלוע 

       עמידה מול קהל 

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

      שפת גוף 

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

 הקשר. 

     עמידה בזמן 

 עמידה בזמן שהוקצב לנאום. 

  ידע ומידע אודות רוטרי 

 . מארבעת המבחנים של הרוטרי הנאום משקף את אחד או יותרהאם 

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

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

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

אחד בנאום ישולב לפחות   שפת גוף(., מילולי -כולל סגנון מילולי, ובלתי המרכיב הרגשי בנאום.

 המילה "רוטרי" אינה חייבת להיכלל בנאום. או יותר.רוטרי  מהמבחנים של

 תהליך הלמידה ורכישת מיומנות הנאום הינה העיקר  -חשוב לזכור

 ולא רק הזכייה במקומות הראשונים.
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                        2020 - 2019תש"פ  "הנואם הצעיררוטרי "תחרות גיליון שיפוט 

 :_כיתההנאום:_________________  נושא שם התלמיד___________________

   מדד שיפוט  רישומי השופט  ציון 

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

הגיונית אל  טיעונים וסיכום. הובלהה
 המבוקשת. המסקנה

  א.

נק'  20  -איכות הטיעונים        

איכות הטיעונים וההסברים, ריבוי דוגמאות 
הימנעות  . (אסמכתאות, מחקרים)ומקורות 

 שימוש בהומור. מסיסמאות וקלישאות. 

  ב.

  נק' 10 -  משלב לשני     

עברית תקינה. שימוש בניבים ובמטבעות לשון. 
 (אם סלנג אז מכוון.)משלב שמתאים להקשר

  ג.

נק' 10  -שימוש בקול        

גון הקול ועוצמת הקול מתאימים למסר. קצב 
לא לבלוע )דיבור לא מונוטוני ולא מהיר מדי 

 (מלים.

  ד.

  נק'  10-עמידה מול קהל      

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

  ה.

נק' 10 –שפת גוף       

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

  ו.

  נק' 20  -מידע רוטרי   

ארבעת מ האם הנאום משקף אחד או יותר
האם זו אמת? האם זה הוגן כלפי כל . המבחנים

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

  ז.

    
  

  ח. ציון מסכם

  

     שם השופט:_______ _________  חתימה_______________ 
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מומלצת:רשימה ביבליוגרפית   

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

 הוצאת כרמל

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

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

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

ינות, בתוך: דרכים לאוריינות כרך א': מדיבור לכתיבה, יי אוריינות ובור(. ניצנ1996ולדן, צ. ) •

 בעריכת נ. פלד, ירושלים: הוצאת כרמל.

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

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

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

 .40-41משרד החינוך( עמודים 

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

 מופת(.

 הנואם הצעיר  –אלירן בן אריה מדריך למורה  •

 לאוריינות מדיבור לכתיבה. הוצאת כרמל. ירושלים. דרכים 1996עורכת, נורית אלחנן פלד  •

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

 הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב.

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

הוצאה לאור בינלאומית  –נטו דה סמריק (. נאומולוגיה. עורכים ראשיים: קונט2015שובל, י. ) •

 תל אביב (. 22)רחוב איסרליש 

על תורת  -"! כיצד לשכנע כל אחד, בכל מקום ובכל מצב"שכנעת אותי(. 2013)דר" יניב זייד   •

 .10הוצאת מדיה  הנאום ואמנות השכנוע.

                                   

 


