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 2018סיוון, תשע"ח . יוני,                                                                         

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

החשובים ביותר בהיסטוריה של זמננו. בעת שהופיע בפני הפרלמנט הבריטי פתח 

 את דבריו ואמר:

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

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

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

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

. "הישרדות  

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

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

 יש עוצמה ויכולת השפעה המשנה את ההיסטוריה.

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

 מקיימים מדי שנה.

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

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

ילותיהם. בקה  

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

אנו מאחלים לקוראים הנאה  במיוחד. ההצעיר שלנו. זו הייתה שנה איכותית ופוריי
למידים והמנחים שלקחו חלק בתכנית.רבה מקריאת הנאומים ומודים לכל הת  

בברכה,                                                                                         

                                                                                      דני פסלר, נגיד רוטרי ישראל                                                                       

 



                                                         
 

 ,נוער וצעירים והקהילהמכובדי חברי מועדוני רוטרי ישראל, נשיאים ויו"ר אפיקיי 

 מכובדי כולם,

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

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

לוט בו יהשקנו פיהשנה  .עמדנו ביעדים שהצבנו, התכנית הורחבה  2017/18שנת הרוטרי ב
התיכון וכן השתתפו נואמים צעירים מבית הספר היסודי נאומים באנגלית  משולבו 

 )כאורחים בשנה זאת( מהמגזר הערבי. 

 המטרה להמשיך במגמה של נאומים באנגלית ושילוב המגזר הערבי בתכנית.

 .נושאים הקשורים לנושאים של רוטרי ישראל ורוטרי עולמי בתכנית שולבו

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

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

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

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

את הטקסט בקובץ. נאומים אלו  התבקשו התלמידים להגישלקראת תחרויות הגמר 
שעלו לגמר של הנאום הטקסטים  אנתולוגיה )אסופה( של כלמאוגדים בחוברת זאת כ

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

 .טרות אחרותלצרכים אחרים ומ

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

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

ם נפנה לדימוי התנהגותי, נדמה את מבנה השפה הדבורה . אכנהר געשנוזלית 
 ".הכוריאוגרפיל

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

 בברכת רעות,

 יו"ר ועדת הנואם הצעיר  אריאלה סגל                                                             

 

 



                                                         
 
 

 

 . השתתפו בתחרות הגמרעלו לגמר באשכולות ושבתי הספר 

 הנאומים שנשלחו לוועדה לקראת התחרות.בהמשך, 

 המועדון המארח רוטרי יבנה.. התחרות התקיימה ביישוב יבנה. בתי הספר היסודיים

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

עוזר הנגיד  אשכול

 לאשכול

 נשיא המועדון 

 ופלאפון

בית הספר 

 והיישוב

שכבת 

 הגיל

נושא  שם הנואם

 הנאום.

 שם מורה

 /מדריך 

איציק  גליל

 קרשינבויים

 בני שטרן

! 

ממ"ד 

יהל"ם 

 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  מועדון כפר יונה שחר רז שומרון

 "הדר"

רשתות  גיא לוין )נ( ה

 תיותחבר

 ויולט קובלנץ

רוטרי שרון  דני גלבוע שרון

 הרצליה

 

בית ספר 

ברנדס  

 הרצליה

 מיקה ישראלי ו

 

מודעות מול 

 אדישות

  רוחה

אלכס  מרכז +דן

 רוטפלד

 רוטרי גבעתיים

  יבלונסקי שרה

 לירי כהן ו גבעתיים

 

כוחה של 

 מילה

 אילנה סומך

 

ירושלים 

 והשפלה

  פליקס גליק

 

 

מועדון רוטרי באר 

 יעקב אבנר ברק 

  

 ה"סבי

 צאלון

 באר יעקב

 ליאן ממן )נ( ן

 

שונים 

ושווים 

אפליה על 

 רקע מגדרי

    בילי  

בתיה  יהודה

 וינטרוב

רשתות  ארז ויינשטוק  ו אוהל שם רוטרי גדרה

 חברתיות

 ויעידית צחוב



                                                         
 

 גדרה

  

 

אביהו  דרום

 רוזנבאום

 בן גוריון. רוטרי גן יבנה

 גן יבנה

מארק  ו

 צחיאידזה

 

כוחה של 

 מילה

גבריאלה פוזנר 

0508807552 

נספח לאשכול  אריאלה סגל כפר מכר

שומרון כנואם 

 אורח

 איבן סינא

 כפר מכר

עומר עפיף  ו

 חאג'

 

שונים 

 ושווים

 נואם אורח 

 המורה גומאנה

 קיס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 אשכול גליל

 : איציק קרשניבאוםעוזר הנגיד לאשכול

 : מעלותמועדון

 : בני שטרן הנשיא

 (ה)כיתה  : שמעון וינרהתלמיד

 : אתי ש.קובץמורה מלווה

 : ממלכתי דתי יהל"םבית הספר

 מדינת ישראל סיפור הצלחה.

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

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

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

 לא.

 אתם שואלים אם לא מה? מדינת ישראל כמובן.

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

 בקצה הציפורן. נקודה קטנה על הגלובוס אבל גדולה בהישגים כמו מעצמה גדולה.

 ,  יותר צעירה מסבתא שלי.70סך הכול בת 

  10מקום המדינה ועד היום אוכלוסיית המדינה הכפילה את עצמה פי 

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

שנה היא מונה מעל  70תושבים, כיום לאחר 700,000מנתה בהקמתה כ

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

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

 .להקמתה, כיום השפה העברית היא השפה המדוברת במדינה הצעירה

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

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

 אנושית מגוונת וצבעונית, חברו יחד למשפחה אחת.

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

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

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

 



                                                         
 

 

 אסקור מספר דוגמאות בקצרה,

 פיתוחים נוספים:

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

 ". בטפטוף" מים רהמשחר אביזר בעצם,

 השקיה של המודרנית השיטה, חדשה השקיה לשיטת בסיס מהווה הטפטפת

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

 .הצמח

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

 השקיה.ים למלחים שבהם והפיכתם למי שתייה או 

וכמובן, איך אפשר שלא להזכיר את עגבניות השרי הקטנות והמתוקות, המקשטות 

 לנו את הצלחת.

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

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

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

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

 מצילה חיי אזרחים רבים.

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

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

 משוכלל, כך שבזירות אסון, הטיפול הוא מידי ומציל חיים.

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

 ומאפשרת לרופאים לראות מה מתרחש באיברים הפנימיים של האדם.

קצרה, את בנוסף, גם בתחום המחשוב והתוכנה, לא נשארנו מאחור, אזכיר  ב

מקלדת הלייזר, ואת הדיסקאונקי , וכמובן, איך היינו מגיעים בקלות ובמהירות לכל 

 מקום בעולם בלי הוויז????

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

 

 

 

  



                                                         
 

 

 חיפהאשכול 

 יעקב סטרולוביץ: עוזר הנגיד לאשכול

 מוריה חיפה: מועדון

 אילנה מלר:  הנשיא

 : תאיה ליסיצין כיתה הההתלמיד

 אור ברוקמן :מורה מלווה

 אלון חיפה: בית הספר

 

 מודעות חברתית, אל מול אדישות

 

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

 ארץ ישראל היפה".

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

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

 חברתית הם ערכים שולטים.

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

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

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

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

 וגם אלה שידעו, לכך להם דקה להיזכר!

 

 : ודותנק 2-בנאומי אתייחס ל

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

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

 אז בואו נתחיל: 

 לפעמים נדמה, שהחברה הישראלית היא ממלכת האדישות. 

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

 

 



                                                         
 

 

 בטלפון הנייד שלו. 

 ןבטלפו –העיניים שלנו 

 אטומות ע"י אוזניות המנגנות מוזיקה רועשת -האוזניים שלנו

 סגור ע"י אדישות ומרוכז בעצמו. –והלב שלנו 

 ומה אנחנו מפספסים מסביבנו? 

 מסביב לנו, יש עולם אמיתי, אנשים אמתיים.

 המאבטח בכניסה בקניון שלא אומרים לו "בוקר טוב".

 המנקה בשכונה שלא מקבל  אמירת "תודה".

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

"כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, ראינו איש עם  שכתב יהונתן גפן בשירו:

אבל  מא אמרה לי לא להסתכל,יחורים בגרביים, הוא היה עצוב ונשען על מקל, א

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

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

 הזה עם החורים בגרביים לא יוצא לי מהראש. 

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

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

 הפאזל לא יהיה שלם. שם לב לקיומה. 

אז למה אנחנו כ"כ אדישים לסובב אותנו? אולי זה בגלל שמגיל קטן אנחנו לומדים 

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

 כיצד לשים לב, לעזור, ולכבד את השונה.

 נייה בנאום: וזה מקשר אותי לנקודתי הש

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

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

 התחלת שינוי של ממש.

 אם נדע להביט, במקום רק להסתכל...

 אם נדע להקשיב, במקום רק לשמוע...

 -רק להתעלםאם נדע להגיב במקום 

 אולי אז... המדינה שלנו תראה טוב יותר.

אם ננסה לגרום לאדישות להיעלם, ולמודעות לזרוח, לגרום לטוב לנצח, ואת הרע 

 לשכוח.

 לסיכום, אני דיברתי על אדישות מול מודעות. 

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

     טוב יותר. 

 

 



                                                         
 

 

 

 שומרוןאשכול 

 שחר רז: עוזר הנגיד לאשכול

 כפר יונה: מועדון

 שחר רוזנברג:  הנשיא

 גיא לוין )כיתה ו(: התלמיד

 ויאולט קובלנץ :מורה מלווה

 הדר כפר יונהממלכתי בית חינוך : בית הספר

 

 

 רשתות חברתיות

 

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

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

 העליב גם אתכם שם? האם אתם יודעים למה זה יכול לגרום?

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

 ,סנאפצאט ,אינסטגרם ,פייסבוק ועוד.

 ?יש האומרים שזה קצת מוגזם אבל למה בעצם

הרשתות החברתיות יכולות להיות מאוד מועילות ומקרבות ,אפשר לשלוח תמונות 

 למכרים רחוקים ובכלל להיות בעיניים.

עמודים משותפים ועוד דברים תורמים. יש  רגונים,יניתן ליצור קבוצות תמיכה ,א

אינספור יתרונות לשימוש ברשתות החברתיות בצורה בריאה ומאוזנת. ברגע 

ת החברתיות הרשת מספקת לנו כמעט כל מה שאנו צריכים מבלי שנכנסים לרשתו

 לצאת כלל מהבית.

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

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

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

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



                                                         
 

 

 

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

 לפגוע כדי ללכת אחרי העדר ולא להיות שונה.

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

 אחת מהן : האם זו האמת?

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

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

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

ם להתנהגות פלילית. אנשים יכולים לבנות לעצמם שנית הרשתות החברתיות הן מקו

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

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

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

. את הרצח תכננה ויזמה 2001בינואר  17-פיר רחום היה פיגוע שהתרחש באו

שהתחזתה לילדה בת שש עשרה בשם מונא, לאחר שבועות  24ערביה נוצרה בת 

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

ו את הילד ולשכנע אותו להיפגש אתה בירושלים למען מטרות רומנטיות שם חטפ

 והרגו אותו.

 שלישית הרשתות החברתיות ממכרות.

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

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

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

 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!!  מכורים,

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

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

החסרונות של הרשתות החברתיות ולהציע פתרונות. לעודד ילדים ומבוגרים לצאת 

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

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

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

 ."ויכולים לשלוט ב



                                                         
 

 
 

 שרון אשכול

 דני גלבוע: עוזר הנגיד לאשכול

 רוטרי שרון הרצליה: מועדון

 ה: סימה אופירהנשיא

 : מיקה ישראליה התלמיד

 רוחה: מורה מלווה

 ברנדס הרצליה: ממלכתי בית הספר

 

 מודעות מול אדישות

 

בבית הספר ברנדיס והיום אדבר אתכם על  3יקה ישראלי מכיתה ושלום קוראים לי מ

המודעות שלנו לקריאת ספרים. כן, כן, ספרים. אלה שנראים לכם כמו ערימת גיבובים 

העשרת הידע והדמיון,  -ושטויות שייקח לכם שנה לגמור ואתבסס על הטיעונים הבאים

 ההשראה שהם מעניקים וההשפעה ביום יום

האם זו אמת? האם זה  -הידע והדמיון. ספרים מעשירים את הידע והדמיוןהעשרת  -1טיעון 

בואו ואראה לכם! ספרים חשובים והכרחיים לקהל קוראים רחב  מעודד רצון טוב לידידות?

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

ספר בדיוני,  ,ספר מדעיתחשבו על זה  רחב ומטבעות לשון ובין אם בתוכן עצמו.

הרפתקאות או סתם ספר ששכחתם ממנו אחריי יומיים, כולם מפתחים את הידע שלכם 

בין אם אתם מודעים לכך או לא. ניתן ללמוד דרך הספרים על חברות, על שיתוף ונתינה על 

אלת קבלת האחר ועל חשיבותה של הסבלנות. ספרים גם מפתחים דמיון לקוראים ופה נש

והתשובה שלי היא כן כן כן ללא ספק! ספרים  השאלה האם זה לטובת כל המעוניינים?

מחקר  -מפתחים דמיון לא משנה למי מתיי ואיזה ספר ואפילו נערכו מחקרים על כך

שערכה המומחית פרי קלאס לרפואת ילדים מאוניברסיטת ניו יורק גילה כי ילדים שהקריאו 

 רו את הישגיהם הלימודיים ממש מטורף!להם או שקראו יותר ספרים שיפ

לי ולעוד קוראים רבים ספרים נותנים השראה. ההשראה באה לידי ביטוי בכמה  -2טיעון 

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



                                                         
 

 

 

תלט על בהנחה שלא קראנו ספר על איך להש . האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים?בעיות

בוודאי שכן! מכיוון שלפעמים כשקוראים ספר טוב, אבל ממש טוב זו  -ימים 10העולם ב

לי למשל, זה נותן תחושת סיפוק שמלווה אותי  -תחושה שאי אפשר להסביר במילים

לתקופה ארוכה ונותנת לי הרגשה נפלאה, ממש נהדרת. לא סתם יש כל כך הרבה סרטים 

ם שהסרט שובר הקופות "משחקי הרעב" התחיל את שמבוססים על ספרים.. האם ידעת

דרכו כספר מתוך סדרת ספרים? במאי הסרט, גארי רוי, מספר, שלאחר שהוא קרא את 

הספר הראשון בסדרה הוא הרגיש שהוא חייב להעביר הלאה את התחושות העוצמתיות 

נים שחלקם בעקבות קריאת ספרים עולים המון רעיונות מענייובכלל שחווה בעת הקריאה  

 שלי 3אפילו שינו לנו את החיים לגמרי, וזה מוביל אותי לטיעון ה

בין אם ספר שאהבנו או סתם התעניינו, גם לאחר קריאתו הוא יכול  -ההשפעה ביום יום

 להשפיע בהרבה מובנים

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

שנאתי אבל שנאתי בכל  -ות הקריאה ועד אז לא הייתי שונה מרב הילדיםהתחילה תחר

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

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

ומה אתכם לסיכום  מאוד את החיים ואני מודה להם ספרים שינו ליופשוט נרדמתי! 

הוכחתי שספרים מפתחים את הידע והדמיון שלנו, נותנים לנו השראה ובונים את 

אישיותנו וגם משפיעם עלינו אחרי קריאתם אז בין אם אתם אוהבים אותם או שונאים 

עשו לכם מנהג קבוע, לקרא  -אותם, יש עולם שלם שאתם לא מכירים אז קדימה זה הזמן

 וע.ספר בכל יום בשב

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

 

 מרכז+דן אשכול

 אלכס רוטפלד: עוזר הנגיד לאשכול

 רוטרי גבעתיים: מועדון

 : שרה יבלונסקיה הנשיא

 ה : לירי כהן, כיתה והתלמיד

 אילנה סומך: מורה מלווה

 : בית הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 יהודה אשכול

 בתיה וינטרוב: עוזר הנגיד לאשכול

 רוטרי גדרה: מועדון

 ה : הנשיא

 כיתה ו וק: ארז ויינשט 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  שתףתוכלו ל ממש אם כם! אודה ל תשפר את איכות חייוו

 .כל תרומה תעזור לנו להגיע למטרה !! תודה מראש

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

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

 רבותי!!!

תיות נוגעות ללבם של אלפים הידעתם כי הודעות אלו שמתפרסמות ברשתות החבר

 ומצילות חיים להמוני אנשים!!!!

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

                                    הנואם הצעיר מטעם מועדון רוטרי .                                                                                              

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

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

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



                                                         
 

 Social) חברתית בואו נתחיל בהבנה מה זה רשתות חברתיות: רשתקהל נכבד 

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

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

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

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

 

 

 רבותיי!!! 

הרשתות החברתיות מאפשרות לתקשר ממקומות רחוקים מבלי להתאמץ יותר מדי,  

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

וד בקשר בין חברים. לחברות כל הזמן, גם כשלא נמצאים  ביחד. מה שעוזר מא

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

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

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

רום מידיעותיך, מניסיונך ומחוויותיך ,הורות וכדומה. במסגרות הללו יש האפשרות לת

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

 הם.יניעני

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

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

 ונות עולים על החסרונות. היתר

 ל יש הרבה מאוד יתרונות ברשתות החברתיות.וסך הכ

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

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

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

אינספור יתרונות לשימוש בפייסבוק, להפיג את השעמום באוטובוס ולראות מה 

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

 רבותיי!!

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

 רד מחיינו והן עוזרות לתקשר מכל מקום.הרשתות החברתיות הן חלק בלתי נפ

. ישנם  מיליוני למודעת הציבור  בסערה הרשתות החברתיות פרצו 2005בשנת   

 כל רחבי העולם.              משתמשים ב

 אם משתמשים בזה בצורה הנכונה.   והנאה זה עולם של כיף 



                                                         
 

 תודה רבה על הקשבתכם.

 

 

 

 

 

 

 דרום אשכול

 יהו רוזנבאוםאב: עוזר הנגיד לאשכול

 רוטרי גן יבנה: מועדון

 ה פסטרנקשר: ה הנשיא

 : מארק צחיאידזההתלמיד

 אילנה סומך: מורה מלווה

 בן גוריון: בית הספר

 כוחה של מילה

 

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

דוד את המשיכה, את הכוח האלקטרומגנטי, אך איך, ובאילו יחידות מידה ניתן למ

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

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

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

וכעת הקשיבו לקבוצת המילים הבאה: 

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

 לב איך מצב הרוח שלכם משתנה בהתאם!שימו 

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

 בנושא כוחה של מילה. 

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

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

 ביטחון וכוח, עוזרות ברגע קשה או להיפך פוגעות יותר מנשק, מפריעות לישון,
 להירגע, להתרכז ומשאירות פצע בליבנו לכל חיינו.



                                                         
 

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

ית, ויש מילים, אאמריק-ה האפרויטר קינג ששינה את החיים של האוכלוסימרטין לו

משנה לאיזו אמונה בן אדם לא    שכל דקה משנות היסטוריה אישית של בני אדם.

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

 

 

 

 

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

 מאמין. 

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

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

 ״ וכך השפה האחידה נאבדה. …נרדה ונבלה שם שפתם

ובתרבות שבהן  יהים מאוד באוכלוסיתלוי ולכן ההבנה והמשמעות, הנתונים במילה,

 חי בן אדם, ובשפה בה הוא מדבר.

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

 מילה:

 אדם חכם משכנע בעזרת מילה וטיפש בעזרת אגרופים.בן הפתגם הטיבטי אומר: 

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

 בר, למילותיך חייב להיות  ערך יותר גדול משתיקה.ובערבית אומרים: אם תד

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

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

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

 דוברי ציבור במטרת שכנוע. 

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

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

 ה היא אומנות הנאומים״.יוהשני

ות על כל ההיסטוריה של האנושות הדגישה את האמירה הזאת. מילים משפיע

מחשבותינו ומחשבותינו על מעשינו. הנאומים של הנואמים גדולים כמו דמוסתנס, 

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



                                                         
 

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

 ך להשתמש בה!באמת האמינו בכוחה של המילה וידעו אי

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

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

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

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

 .נכונה הוא כמו בין הברק לגחלילית״

 

 

 

 

 בתחרות מהמגזר הערבי מרצה אורחשומרון   אשכול

 רוטרי קיסריה מועדון : מארח 

 ה : אריאלה סגלהנשיא

 ו'כיתה  : עומר עפיף חאג', נואם אורח מכפר מכר 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 מכראבן סינאספר יסודי " – חאג' מבית-אני עומר אל

 יבית ספרת לפני שנה עמדתי על במ

 אלימותה לנו והוא :ונאמתי בנושא מעניין וחשוב לכו

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 

לדתי בעיר יפו  אני גדלתי בשנות חיי הראשונות לשנים האלה יש לי יפו ביפו נו



                                                         
 

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 

בל אני לא אשכח היטב את המורה רנא שחיזקה אצלי את נושא האהבה והכבוד 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

ם הקורבן בחג החנוכה בחג הפורים ובחג המולד לקשט את הכיתה ולאפות מעמולי

 . ',סופגניות , אוזני המן ומתנות של סנטה קולאז

 אלה זיכרונות שרשו בתוכי את האהבה והשמחה לבני האדם 

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

 היפות שמאפיינות של אותו אדם שמעניק לאחרים .

 ר עכשיו :תקשיבו תקשיבו  תקשיבו למילות החשובות שאומ  

ספר "אבן סינא", עם תלמידים  ממערכת החינוך  -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.

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

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

 סינא" כל שנה יגדל ונרחיב המעגל החברתי והרב תרבותי . 

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

ספר "אבן סינא" לנאום בנושאים שונים במטרה  –ל מספר תלמידי בית שכל שנה יגד

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 .

שונים שחרט על דגלו האמונה לערכים האמונה לסובלנות ולהכיר בני נוער ממגזרים 

 כלפי האחר השווה והדומה 



                                                         
 

 המשך יום נעים .   

 ותודה על ההקשבה .

 

 

 

 

 

 

 

 שומרון  אורחים בתחרות מהמגזר הערבי אשכול

 רוטרי קיסריה מועדוןמארח , 

 ה : אריאלה סגלהנשיא

 ': איאד שחאדה , כיתה ו התלמיד

 כר, נואם אורח מכפר מ

 גומענה קיס: מורה מלווה

 איבן סינא: בית הספר

 

 כוחה של מילה

 

איינשטיין אמר לצ'פלין: "מה שאני הכי מעריץ באמנות שלך זה האוניברסליות שלה, 

 אינך אומר מילה וכל העולם מבין אותך". 

ענה צ'פלין לאיינשטיין: "זה נכון אבל התהילה שלך גדולה אף יותר, העולם כולו 

 למרות שאף אחד לא מבין מילה ממה שאתה אומר". מעריץ אותך

עם המילים המצחיקות והחכמות של איינשטין, הפיסיקאי הגדול בכל הזמנים, וצ'פלין 

 , השחקן הקומדי המפורסם, בחרתי להתחיל את הנאום שלי על כוחה של מילה. 



                                                         
 

דה שלום לכולם, אני איאד אדהם שחאדה כיתה ו' פאראבי בית ספר אבן סינא, ג'די

 מכר.

מילים הם נכס יקר, זמין כל הזמן, ונמצא אצל כולם. כל אחד מאתנו צריך לחשוב 

לפני שהוא משתמש בנכס שיש לו. נכון שהוא בחינם אבל אם הוא יוצא מהפה שלנו 

אנחנו בני אדם מתקשרים אחד עם השני דרך דיבור. בעזרת  אז נהיה בעל ערך.

אז אנחנו ים על המילים שאנחנו מוציאים מילים אנחנו מעבירים מסרים. אם לא חושב

  מעבירים מסר לקוי

 

 

ואנשים יבינו אותנו לא נכון או יפגעו מאתנו ואז יהיה קשה לקחת את המילים שלנו 

זהו הלקח שלמדתי מסיפור הנוצות שקראתי "שמילים הן כמו נוצות ברוח, בחזרה. 

 ". אם הן יוצאות מהפה שלנו שום מאמץ לא יכול להחזיר אותן

 ולכן

 יש לחשוב על איך אומרים דברים       יש לשקול את המילים שאנחנו אומרים

 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.

פתק לאמו ושאל אותה מה פעם חזר ילד מבית הספר ובידו פתק מהמורה. נתן את ה

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  

 הפתק היה כתוב "הבן שלך חלש מאוד ולא יכול להמשיך בבית ספר שלנו".  ילד. על



                                                         
 

מא הפכה אותי יהוא נרגש מאוד וכתב בזיכרונותיו "הייתי חלש ביכולות שלי אבל א

של הפנס  הממציאאתם יודעים מי זה היה? זה היה תומאס אדיסון המאה".   לגאון

 ורלו.  וכך מילות העידוד של אמו שינו את גהחשמלי. 

העתיד נמצא מילות עידוד יכולות להשפיע על בני אדם בכלל ותלמידים בגילנו בפרט. 

אם רוצים להגיע אליו מצוידים בכוח, בטחון עצמי, ורצון, אנחנו צריכים את  לפנינו

 מהמשפחה והמורים שלנו.  מילות העידודשל  םהוויטמיני

 אני תומך בך.    בךאני מאמין   אנחנו רוצים כל הזמן לשמוע מילים כמו:

 .אתה יכול להמשיך.  אתה יכול להתקדם.   אתה יכול להצליח.   אני מעריך אותך

 

 

מטעויות לומדים, ממשיכים , העיקר שניסית לא נורא שטעית.   לא נורא שנפלת  

 .ומצליחים

עד עכשיו דיברתי בכלל אך כרגע הזה אני רוצה לספר לכם על עצמי, על איאד. אני 

לי והוא כדורגל. אני מתאמן כדורגל בפועל עכו יומיים רוצה לספר לכם על התחביב ש

בשבוע. החוויה שלי באימונים היא חוויה מרתקת מאוד. החוויה היא להתאמן עם 

 ילדים מתרבויות שונות ושפות שונות. 

והכי מעניין זה המאמן הנהדר שלי והאופי שלו. הוא מאמן רגוע, לרוב לא צועק. הוא 

 ם לכל אחד לפי מה שמאפיין אותו שחקן. בוחר מילים ומשפטים מיוחדי

 אחמד: "אתה רץ מהר מאוד, כל הכבוד"  למשל:

 דניאל : "אתה שוער חזק"

 איאד: "יש לך טכניקה של משחק"

 נועם : "יופי של בעיטה"

 יוסף : "יופי של הגנה, כל הכבוד"

ר ואת הטעויות שאנחנו עושים, המאמן שלנו או אומר אותה בדרך רגועה או מסבי

 אותן דרך הדגמה. וכך אנחנו מבינים יותר את הטעויות שאנחנו עושים.

השיטה של המאמן שלנו באמירת ההערות שלו תורמת לנו הרבה גם כשחקנים וגם 

 ...כקבוצה

 אומי..ובסוף נ



                                                         
 

 יש לי בקשה קטנה מכל אחד ששמע את הנאום הזה

 נא להאמין בכוחה של מילה ואפילו מילה קטנה

 נות חיים של בני אדם לטובהיכולה לש היא כן

 מי יודע אולי מישהו יהיה פעם אדיסון או דמות אחרת נכבדה

 

 

 

 

 

 

 

 בתי הספר שעלו לגמר באשכולות והשתתפו בתחרות הגמר. 

 בהמשך, הנאומים שנשלחו לוועדה לקראת התחרות.

 .מלהרהמועדון 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  ט

 יעקבלב

 

סוגיות 

בין  אתיות

קידמה 

ושימור 

הסביבה 

הטבעית 

 של בע"ח

 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

 חברת דיבייט

רוז'ט  רוטפלדאלכס  מרכז ודן

 חינאווי

 רוטרי יפו

קולג׳ 

דה פרר 

 יפו

 ינאג׳ 'ח

 שחאדה

 

שחיתות 

ציבורית 

 כגורם

מכרסם 

 בדמוקרטיה

חברת 

 דיבייטים

ירושלים 

 והשפלה

בני שפר  פליקס גליק

 מועדון לוד

 יהלום

 שוהם

 עידו נובק ח

 

הפרסום 

כגורם 

 משפיע

מאמץ ע"י 

 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

 ה :ליאל בלשק כיתה זהתלמיד

 : מורה מלווה

 אורט מעלות תרשיחא: בית הספר

 

 כוחה של מילה

 

אנשים ממש חכמים, כיף לי  וואו איזה קהל יפה! איזה אנשים יפים. אתם נראים

לנאום פה! כולם נראים כל כך קשובים, כל כך טובי לב וחכמים, לעונג הוא לי לעמוד 

 מולכם.

ארצה  .1שמי ליאל בשלק ואני לומדת בבית ספר אורט מעלות בכיתה זשלום, 

לשאול אתכם שאלה אחת, איך זה מרגיש לקבל מילים טובות על הבוקר? טוב נכון?! 

ת כמובן כי התשובה עליה די ברורה. מילה טובה על הבוקר יכולה שאלה רטורי

להפוך לך את היום למושלם! מילה טובה יכולה להרים אותך מהמקום הנמוך ביותר, 

מילה טובה לעיתים, יכולה אפילו להציל אותך ממוות! למילה יש כוח אדיר, כוח אולי 

 הכי חזק ביקום כולו.



                                                         
 

ממש! לחיוב ולשלילה. אז מה היא מילה? מילה  לדעתי, מילה יכולה לחרוץ גורלות

היא הדרך להביע את עצמנו באמצעות יחידה שפתית שהיא בעלת משמעות. היא 

יוצאת מהפה שלנו כלפי האחר, כלפי עצמנו, היא יכולה להיות כתובה, מדוברת, 

בשיר.. כוחה של מילה זה הכוח הטמון במה שאנו אומרים או כותבים שהוא אולי 

 ול ביותר. הכוח הגד

בני האנוש מתקשרים באמצעות מילים אחד עם השני ואף מתקשרים עם בעלי חיים 

 כך. אנו תלויים בתקשורת הזו  וזו הדרך שלנו לבטא את עצמנו.

נערים ונערות, היקף ניסיונות האובדן גדול עשרות  1,134לפי סקר שנערך בקרב 

 .להתאבד מבני הנוער במצוקה ניסו 18.5%מונים מהמדווח. 

 

 

 

בני נוער הנמצאים במצוקה! ואני שואלת, איזו מצוקה? קיימות מצוקות רבות, בעיקר 

בקרב בני נוער שנמצאים בגיל כל כך שביר. אחת מהמצוקות היא שהם חווים 

אלימות מילולית שקשה להם להתמודד אתה. אלימות מילולית שגוררת עימה 

ו יכולה להוביל לפגיעה עצמית אלימות פיזית, חרמות ופגיעה כללית. אלימות ז

 התאבדו, הרעבה עצמית ועוד. תבניסיונו

 מ' העידה על עצמה כך:

התחלתי לחתוך את עצמי בלילות. בהתחלה אלה היו חתכים מאוד קטנים, עד שיום "

אחד החלטתי שאני רוצה לעשות חתך אחד גדול", מספרת מור, שהחלה לפגוע 

היה לי גם חבר עברתי תקיפה מינית.  15בעצמה לפני חמש שנים. "כשהייתי בת 

התחילו לי מחשבות אובדניות, ולא חסרו לי סיבות להתחיל לפגוע  שקרא לי שמנה.

 .צלקות 70בעצמי. היום כבר יש לי קרוב ל־

 הוא קרא לה שמנה!

, הוא היה נער נמוך קומה 16-דוד אל מזרחי שם קץ לחייו לקראת יום הולדתו ה

נערים שלמדו אתו השפילו אותו והתעללו בו ללא הרף שסבל מבעיות בריאותיות. ה

באלימות מילולית בפייסבוק וברשתות החברתיות ובחיים האמתיים באלימות פיזית 

 קשה עד שלא יכול  היה לספוג זאת יותר ושם קץ לחייו.

הם התעללו בו ברשתות חברתיות, עוד פלטפורמה שניתן להתעלל דרכה באחר, 

 ! אז זהו שלא!!! לוככה עם הידיים על המקלדת מותר הכ בקלות, בלי שיראו אותך,

האלימות בין בני נוער רק עולה וגודלת, רק כי הפוגעים מונעים משנאת חינם 

 וטיפשות שלעיתים חורצת את גורל האחר.



                                                         
 

ילדה חסרת ביטחון, ביישנית שלא אוהבת את עצמה, אך תמיד  יאני אישית, היית

לי כל בוקר ע"י הורי שעזרו לי מאוד, הרימו את אזכור את המילים הטובות שנאמרו 

מצב רוחי וגרמו לי להשתנות, לחוש ביטחון ואהבה עצמית. תמיד נאמר לי שאני 

חכמה ומוצלחת ומילים אלה יצרו את המציאות שלי, שכן אני באמת מצליחה 

 ומרגישה חכמה מאוד.

מאמינים בו ומה אני חושבת באמת ובתמים שמילים יכולות ליצור מציאות. מה שאנו 

 שאנו אומרים לעצמנו יוצרות את המציאות שלנו, חיבור של גוף ונפש.

 .גוף ונפש שכתבה ספרים העוסקים בתחום של אמריקאית סופרת הייתהלואיז היי 

היא האמינה בשיטה של חשיבה חיובית, שיח חיובי עם עצמך יכול לרפא אותך 

והצליחה באמצעות מילים טובות חולת סרטן  הממחלות קשות. היא עצמה היית

 ומחשבות טובות שאמרה לעצמה מידי בוקר, לרפא את עצמה.

 

 

 אסכם את נאומי במדרש מספר תהילים :

 ,ִנְמְשָלה ַהָלשֹון ְלֵחץ

 ?ְוָלָמה

ָחֵבר( ִמְתַחֵנן לֹו ּוְמַבקֵ  ת ֲחֵברֹו, הּוא )הֶׁ ְבָידֹו ַלֲהֹרג אֶׁ ב שֶׁ רֶׁ ִאם ִיְשֹלף ָהָאָדם ַהחֶׁ ש שֶׁ

ב ְלַנְרִתיקֹו רֶׁ נּו ַרֲחִמים, ִמְתַנֵחם* ַההֹוֵרג ּוַמְחִזיר ַהחֶׁ  .ִממֶׁ

ָיָרה אֹותֹו ְוָהַלְך  – ֲאָבל ַהֵחץ, ֵכיָון שֶׁ

 .ֲאִפלּו ְמַבֵקש ְלַהְחִזירֹו, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְחִזיר

 מדרש תהלים, מזמור קכ

, אי אפשר לעצור אותו המילים הן כמו חץ, ברגע שהוא משתחרר ונורה לעבר האחר

 תקן את הנזק.לו

 אני ממליצה לכל אחד ואחת לאמץ אל ליבו את המשפט : "מוות וחיים ביד הלשון".

 ! ! היה לי לעונג אני מודה לכם על ההקשבה קהל יפה

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיפה אשכול

 יעקב סטרולוביץ: עוזר הנגיד לאשכול

 רוטרי נשר: מועדון

 ה : אביטל קיבליצקיהנשיא

 כיתה ט  : דניאל יעקבהתלמיד

 לירז מושיוב: מורה מלווה

 חטיבה א רמות יצחק נשר: בית הספר

 

 סוגיות אתיות בין קידמה ושימור הסביבה הטבעית
 של בעלי החיים 

 
 מי כאן אוהב לטייל בטבע? גם אני! –בהרמת יד 

אמת אבל בכנות, כמה מאתנו ממחזרים ניירות, בקבוקים ואריזות באופן קבוע? מי ב
מקפיד על חסכון בחשמל? מי מאתנו נוסע באופן קבוע בתחבורה ציבורית ומוותר על 

 הרכב הפרטי?
אם כך, אנו נתקלים כאן בסוגיה מעניינת : לכולנו חשוב לשמור על איכות הסביבה, 

 אבל אנחנו מתקשים לוותר על הנוחות והקידמה.



                                                         
 

מחים מוגנים, מחזור אנחנו מדברים המון על שמירת הטבע, שימור בעלי חיים וצ
וחסכון בחשמל, אך ברגע האמת, אותו הרגע שבו הלוטרות, הזאבים, הצבים 

והעיטים שמספרם בישראל קטן כל כך צריכים שנדאג להם ולא נזרוק את שקיות 
הבמבה הריקות שלנו בבתי הגידול שלהם, אנחנו שוכחים הכול ומתנהגים בצורה 

האדם הם כמו וירוס שכדור הארץ נדבק הכי חסרת התחשבות שיכולה להיות. בני 
אנו פוגעים  –אלף שנים אנו הורסים את כדור הארץ ופוגעים בו  600בו. במשך 

.% בשנה. 1.7 –אפילו בעצמנו. כמו כל וירוס, בני האדם מתרבים בקצב מהיר מאוד 
מיליון בני אדם אשר צריכים לאכול,  129כלומר, בכל שנה נוספים לאוכלוסיית העולם 

 –ות ולישון בדירה, עדיף בבית, רצוי עם גינה, בריכה ורכב "ידידותי לסביבה" לשת
 הרי צריך לשמור על הטבע...

למעשה, בגלל שהשתלטנו על כדור הארץ, אנחנו מרשים לעצמנו לבנות בתים 
 בסביבת הגידול הטבעית של בעלי חיים אחרים בטבע.

מינים אחרים? ומה בנוגע  האם זה בסדר שהקדמה הטכנולוגית שלנו באה על חשבון
 הקרקע, לווילות עם הבריכות, האם זה מוסרי? ייצימודלבתים 

 
 
 
 

כמובן, שהתשובה לשאלה זו תלויה במוסר עצמו ובדרך שבה אנו מגדירים אותו. אם 
 נבחן את השאלה בהתייחסותנו למוסר המוצג בספר "באדולינה" מאת גבי ניצן, 

וד קרקע זה בסדר גמור. ניצן מציג מוסר המבוסס בהחלט נוכל לומר שלגור בבית צמ
 על אינדיווידואליזם, וטוען שעל כל אדם לדאוג לעצמו על מנת להגיע למימוש עצמי.

מצד שני, הפילוסוף הפרוסי עמנואל קאנט, אחד הפילוסופים המשפיעים בעולם 
ומגדולי ההוגים בהיסטוריה היה עונה על השאלה בצורה שונה. קאנט היה אומר 

שהשתרעות על פרוורים נרחבים ובניית ווילות צמודות קרקע זהו מעשה לא מוסרי 
כלל. הצו הקטגורי, עליו מבוססת כל האתיקה של קאנט, דורש מהאדם לחשוב מה 
היה קורה אם כל בני האדם היו מתנהגים כמוהו, וכך להבין האם המעשה שהאדם 

כמו חיפה, למשל, הייתה  עושה הוא מוסרי או לא. תארו לעצמכם איך עיר גדולה
 נראית אם כולנו היינו גרים בצמוד לקרקע. ומה לגבי מדינת ישראל? או כל העולם!? 
אם כך, ניתן לראות שבסוגיה זו קיימים ערכים מתנגשים : ערך המימוש העצמי של 
האדם מחד, שבא לידי ביטוי בהשתלטותו על שטחים, ומאידך ערך ההגנה ושימור 

בעלי החיים. במקרה שכזה, עלינו לוותר על גישתו של גבי  הסביבה הטבעית של
דמה הטכנולוגית ולגור ברבי קומות, כיוון שהגישה ניצן. עלינו להשתמש בק

האגואיסטית עלולה להביא לתוצאות הרות אסון שאינן ניתנות לתיקון. אנשים כבר 
הנמר  פעלו על פי גישה כזו בעבר וגרמו להכחדתם של מינים רבים : פרת הים,

 האמור, גורילת ההרים ועוד.
מעבר להתחשבות בבעלי החיים, חשבו על עצמכם. שכונות רבות כבר הוקמו בבתי 
הגידול הטבעיים של בעלי החיים וגרמו להם לשוטט ברחובות. גם אני, לצערי, כבר 

 התרגלתי לחיות לצד חיות הבר בנשר.



                                                         
 

חת לחלון בכל לילה, עשו אם אינכם רוצים לשמוע את שיחות התנים וחזירי הבר מת
בשביל בעלי החיים, כדור  –בחכמה ובמוסריות, והתגוררו בבניינים רבי קומות 

 הארץ, ובשביל עצמכם.
דמה הטכנולוגית היא דבר טוב או רע. היא  מבחינה מוסרית לא ניתן לקבוע האם הק

 ל בידיים שלנו.ויכולה לעזור לנו לשמור על הטבע או להכחיד אותו. זה הכ
 מי כאן אוהב את הטבע? –שיו נחזור להתחלה עכ
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 כוחה של מילה

 בס"ד

 .קובל מאד לדקלם ולשיר אותו בגני הילדיםישנו שיר ילדים מפורסם בארצות הברית שמ
אך מילים לעולם לא  ,אבנים ומקלות יכולים לשבור את עצמותי" 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 בךימילשכן ,ב לא צריך להתייחס למילים פוגעניות של החברים -פיסית ו

 ?האם באמת מלים לא פוגעות! באמת

האם במציאות של המאה עשרים ואחת כשאנחנו חשופים לאמצעים מילוליים רבים כל כך 

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 .ת הספר אורט תעופה וחלל במעלה אדומיםאל היה תלמיד בבי-דוד

להציק לו ולהכות אותו כאשר הוא סובל  ,לכתה נהגו להשפיל אותו "חבריו. "מבעיות בריאותיות

ובאחד המקרים גילחו את שיער ראשו בניגוד , הם נהגו להכות אותו .הצקות אלו בשקט

אולם מעבר  .אותו על הלוח ועל המזגן בכיתה תלו ,הם הכניסו אותו לפח אשפה .לרצונו

כאשר חבריו  , אל סבל גם מהשפלות רגשיות מילוליות והקנטות-דוד     להשפלות הפיסיות

היו מסכת קשה ואיומה של כאב פיסי וכאב  ,חייו בתקופה זו .לכתה נוהגים ללעוג לו ולצחוק עליו

 .רגשי
בוק -את המחשב ונכנס לחשבון הפייסאל הדליק -דוד ,לאחר שחזר מבית הספר ,יום אחד

משפילים ומעליבים כלפיו אשר היו חשופות לעיני כל  ,שם הוא ראה פוסטים פוגעניים .שלו

 ומפאת כבוד הציבור וגודל המעמד אני מעדיף  ,המילים שהיו כתובות בפוסטים היו קשות מנשוא

 

 

 

 

ר למה שנפשו הרכה יכלה היו מעל ומעב ,ככל הנראה ,מילים אלו ,יחד עם זאת .שלא לפרט אותם

המילים הקשות והמבזות חרטו את נשמתו באופן כזה שכבר לא יכול היה לשאת את  .לשאת

אל החליט ליטול את חייו -דוד ,בעודו משאיר את המחשב פתוח ,בעקבות פוסטים אלו .הכאב

 .והתאבד
ה בודד ואינו מקר  .אינו המקרה היחיד ,אל ובני משפחתו-המקרה הטראגי של דוד ,לצערי

  ו.במציאות 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 

מאות ועוד   ,שהמציא את נורת החשמל ,אלווה אדיסון תומס  .שמהדהדים אל מעבר לנצח

אדיסון מתאר שיום אחד  .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" כתב היא מקריאה לובמ .המכתב כשהיא דומעת

אדיסון אכן  .ואכן כך היא עשתה ".בבקשה למדי אותו בעצמך ,מורים מוכשרים שילמדו אותו

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 .והפעם הוא קרא את המכתב בעצמו .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

 ".אדיסון היה תלמיד מאותגר שכלית שאמו הפכה אותו לגאון של המאה 'תומס א: "ביומנו
 .לפגוע ואילו להמית ,כי בכוחה של המילה השלילית להרוס ,ניתן אפוא לראות ,לסיכום דברי

עולמות להשפיע על חיי הפרט לטובה לעצב   ,לבנות ,בכוחה של המילה החיובית ,לעומת זאת

תלוי באופן שבו אנחנו נבחר לנצל  .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
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 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!  
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 כוחה של מילה

 

 רגעים יוצרים מחשבות. מחשבות יוצרות מילים. מילים יוצרות מציאות.



                                                         
 

 האם מילים באמת יוצרות מציאות? אם זו אמת?ה

 בהרצליה. הנוראית מבית ספר סמדר 1קוראים לי זוהר מכיתה ח'

הכיתה שלי, לא באמת נוראית. אבל רק תחשבו מה היה קורה אם הם היו שומעים 

  את המילה הזו

 ..ובאמת מאמינים שהם כאלו.

 ונים הבאים:כוחה של מילה ואתבסס על הטיע –על זה אדבר אתכם היום 

 "נבואה המגשימה את עצמה" –. אפקט פיגמליון 1

 גבולות האפקט .2

 שפעת האכזבה כאשר האמונה לא מתגשמת ה .3

שמצא פגמים רבים בנשים. המיתולוגיה היוונית מספרת על נסיך צעיר בשם פיגמליון 

עד שהתאהב בה נואשות. אהבתו  לדעתו, מושלמתהשה יאהדמות של הוא פיסל 

הפך לאשה , והפסל ה עזה עד שהיא הצליחה להפיח רוח חיים בפסליתה כיה

בשנות הששים נערך בבית ספר יסודי  הספר.-אמתית. האפקט החל להיחקר בבתי

 בארה"ב ניסוי פסיכולוגי מהפכני שזכה לפרסום רב. 

 

 

נאמר למורים שמספר תלמידים מהכיתה בעלי יכולת גבוהה, למרות שהתלמידים 

לאחר כמה חודשים, נבחנו היכולות של התלמידים שנבחרו,  רי.נבחרו באופן מק

 בהשוואה לתלמידים האחרים בכיתה.

התלמידים שהמורים הניחו שהם בעלי יכולת גבוהה, לא רק היו אהובי המורה, אלא 

 עלה ביחס לתלמידי הכיתה. ציון שלהם גם 

וקים. מה אבל זה לא תמיד ככה. גם לאפקט הזה, כמו רוב הדברים בעולם, יש ח

 אז האם כל מה שנבקש לו יהי?  גבולות. –שמוביל אותי לטיעוני השני 

 אני שואלת את עצמי לפעמים, האם זה הגיוני בכלל להאמין בזה? 

אם אני כלללל היום אחשוב על המיליון דולר שאני רוצה ועל כל מה שאני יכולה 

כאשר יהיה לי מיליון לעשות אתו ואדמיין במדויק ואפילו ארגיש בדיוק כמו שארגיש 

 דולר האם זה מה שיגרום לנבואה להתגשם?

 קצת ריאליות... לא כל דבר יכול להתממש...גם אם אני מממממש מאמינה!

  אתלטיים או זמרים גדולים.אם זה קשור לכישרון מולד, צר לי, אבל לא כולנו 



                                                         
 

ל עוד זה אם זה תלוי באנשים אחרים, לא יעזור לרצות, אולי להתאמן הרבה, אבל כ

 ממש לא! אז האם זה לטובת כל המעוניינים? לא תלוי רק בך, שום דבר לא בטוח.

נגיד אני, התאמנתי במשך חודשים לתחרות ריצה. לא הפסקתי לדמיין את הרגע בו 

אני עוברת את קו הסיום ומקבלת את המקום הראשון. ונחשו מה? זה לא קרה. כי 

תאמנתי, לא הצלחתי להגיע למהירות של לא משנה כמה ה בי.זה לא היה תלוי רק 

שאר המשתתפות. הן לא התאמנו יותר ממני...הזוכה למשל, היא בת של כדורגלן 

 מצליח. וכן, היא ירשה ממנו את הגנים ואת היכולת לרוץ מהר... 

 20לא מזמן  נתקלתי בבלוג של בחורה בת  -אני חייבת לספר לכם עוד משהו 

יומן אישי שמישהו כותב אבל הוא מפורסם באינטרנט ומשהו...דרך אגב, בלוג, זה 

וכל אחד יכול לקרוא אותו...מה שהופך אותו ללא כל כך אישי אבל...בכל מקרה, 

הבחורה התחילה לכתוב לפני הרבה מאד שנים. לאורך כל השנים היא מספרת על 

בחור שלמד אתה בשכבה. היא הייתה מאוהבת בו בטירוף. היא מספרת, שהיא 

 כל דרך אפשרית כדי להפוך להיות החברה שלו. וברצינות, היא ניסתה ניסתה 

לאורך כל הדרך היא הייתה מאד אופטימית וכבר ראתה את התמונה של  ל.והכ

  שניהם ביחד מאוהבים וצועדים לעבר השקיעה. היא הייתה בטוחה במיליארד אחוז

 

 

 

 

 

וא מאד חיבב אותה כבן ה שהוא יאהב אותה...אבל...הוא בכלל לא היה בעניין שלה.

 אדם אבל הוא פשוט לא רצה שהיא תהיה הבת זוג שלו. נקודה!

מה שאני מנסה לומר זה שבמצב בו מעורב בן אדם נוסף בנבואה שלנו אין לנו באמת 

לידידות, כן.  אז האם זה מטפח רצון טוב לידידות?דרך לגרום לה להתממש. 

 לאהבה, זה כבר משהו אחר. 

 סוד, כוחו של התת מודע ורבים וטובים אחרים שמציעים להאמין בכל הספרים כמו ה

ולדמיין את מה שאנו רוצים ומבטיחים שזה גם יקרה...לא מספרים לנו שיכול להיות 

 שאהוב ליבנו בכלל לא מעוניין בנו באותה צורה...

 לסיכום,

 יקרה. –זהב. ולא כל מה שאנחנו רוצים  –לא כל מה שנוצץ 

 והוא נקרא מציאות. אני חושבת שהוכחתי את זה. –גבול מסוים לאפקט פיגמליון יש 



                                                         
 

 אז האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים באמונה הזו?

 מסתבר שלא...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז ודן אשכול

 אלכס רוטפלד: עוזר הנגיד לאשכול

 יפורוטרי : מועדון

 ה : רוז'ט חינאוויהנשיא

 נאג'י שחאדה: התלמיד

 יבייטיםחברת ד: מורה מלווה

 קולג' דה פרר יפו: 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? 

 ! לאהאם עבר חוק תחבורה ציבורית בשבת? 

 לגמרי! לא   במאבקם?  נכים הפסיקו לשבות וניצחו

 ! כןעבר חוק ההמלצות?               

 ! כןאושר מינוי בכירים בשלטון הציבורי , ללא מכרז וללא ועדת איתור?   

,                4000,תיק  3000,תיק  2000, תיק 1000כמו כן מבול חקירות:    תיק 

 ויש עוד מספיק מספרים לחקירות נוספות.

מכיתה ח' ואני לומד בבית הספר הצרפתי פרר,                            13חאדה, בן שמי נאג'י אבו ש

ארצה להציג בפניכם : כיצד השחיתות הציבורית פוגעת בדמוקרטיה                        

 ואסתמך על שלושת הטיעונים הבאים :

 חקיקת חוקים לא דמוקרטים. .1

 שימוש בכוח התפקיד למטרות אישיות. .2

 האמון בין האזרחים לאנשי השלטון.הפרת  .3

!                                      חקיקת חוקים לא דמוקרטים:  הטיעון הראשון שליכעת אתחיל עם 

 יש חוקים לא דמוקרטים שעוזרים למשטר המושחת.

 

 

 

?   יש חוקים שאינם מתאימים להגינות בין האזרחים לאנשי  מה זה אומר

 א:השלטון. והנה דוגמ

חוק הג'ובים שהועבר לפני מספר חודשים. החוק הזה מאפשר לראשי עיר 

לשעבר וחברי כנסת לשעבר , להתמנות להיות דירקטורים של חברות ציבוריות 

 כאשר אזרחים רגילים צריכים כן להוכיח !!! ,מבלי להוכיח כישורים מיוחדים,

 . האנשים נבחרים מטעם1זה מהווה בעיה כפולה: 

נבחרים מטעם, לא בהכרח מסוגלים לענות לדרישות, או לשרת  . האנשים ש2

 את צרכי הציבור.

 ,שימוש בכוח התפקיד למטרות אישיות:  הטיעון השני שליאני אמשיך עם 

 אנשי השלטון משתמשים בכוח תפקידם לטובתם האישית !



                                                         
 

זה אומר שאנשי השלטון משתמשים בכוח תפקידם לאינטרסים אישיים בלבד, 

כלומר חבר כנסת מעביר חוק שישרת את מניעיו האישיים         קי המדינה,בניגוד לחו

 בלבד, ואינו  לטובת המדינה ולציבור הבוחרים בו .

למשל חוק ההמלצות ,אשר מונע חקירת ראש ממשלה. הרי אם אי אפשר לחקור 

אותו, ואי אפשר להכניס אותו לכלא אם עשה פשע כלשהו , ואם אתם , לעומת 

ושתיתם מבקבוק מים בזמן הנהיגה , אתם עלולים  לקבל קנס של  זאת, נהגתם

 שקל!!! 250

הפרת האמון בין אנשי השלטון : השלישי והאחרון שליאני אמשיך לטיעון 
 ! לאזרחים

מידת האמון בין האזרחים לאנשי השלטון  ככל שיש יותר שחיתות במדינה,

נכנסים לחקירות, כלומר, ככל שאנשי השלטון מבצעים יותר פשעים ו פוחתת.

 מידת האמון של האזרחים בהם פוחתת.

?  בהפגנות בתל אביב, בירושלים ובעוד ערים אשר מבקשות  ואיך זה מתבטא

 להחליף את אנשי השלטון.

אנשי השלטון צריכים  להתנהל לפי אג'נדה שמשרתת את  אני אסיים עם סיכום:

ור חוקים בן רגע, לפי צורך לא ליצ -וכמובן    כל האזרחים, לא רוב ולא מיעוט !

לא נאפשר לשום דבר  אנחנו גם יכולים לעזור בכך:  השעה של מקרה מסוים !!

רע לקרות בשלטון או אפילו להתקרב אליו. כך נוכל לחיות באופן שווה. לא לתת 

 לשלטון להיות תיאטרון.

 

 

 

 ירושלים והשפלה אשכול

 פליקס גליק: ד לאשכולעוזר הנגי

 רוטרי לוד: מועדון

 : בני שפר הנשיא

 : עידו נובק כיתה חהתלמיד

 "אומץ" על ידי מועדון לוד: מורה מלווה

 יהלום בשוהם: בית הספר

 

 עהפרסום כגורם משפי



                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהודה אשכול

 בתיה וינטרוב: עוזר הנגיד לאשכול

 דרה הבילוייםרוטרי ג: מועדון

 עליה היטר :ההנשיא

 ה : תמר תנעמי כיתה זהתלמיד

 רחל אלבז: מורה מלווה

 תיכון נתיבי נועם דרכה: בית הספר

 

 שחיתות ציבורית כגורם מכרסם בדמוקרטיה



                                                         
 

 

"אנחנו רואים עכשיו את ראש הממשלה צועד לכיוון המבנה, הוא צעד כמה צעדים, 

 עלה שלוש ארבע מדרגות .

ול קו עדשות המצלמות.... עכשיו דלת הברזל אנחנו רואים את הג'יפ חוסם את מסל

נפתחת בכבדות, רואים את מאבטחי ראש הממשלה עוזבים אותו אחורנית, העברת 

 המקל בעצם מבוצעת.

אירוע ממש היסטורי בצורה שלילית אפשר להגיד, ראש הממשלה לשעבר ..... 

 מגיע אל שער כלא מעשיהו כדי לרצות את עונש המאסר שנגזר עליו."

היום בו  2016בפברואר  15נשמע קריין החדשות באחד מן הערוצים ביום שני וכך 

בפעם הראשונה בתולדות המדינה ראש ממשלה אתם שומעים ראש ממשלה נאסר 

 בגין עבירות שחיתות.

 שלום. שמי תמר תנעמי מכיתה ז' בתיכון נתיבי נועם דרכא .

מה הם הגורמים האם שאלתם את עצמכם, מה היא בעצם "שחיתות ציבורית" ? 

 לשחיתות ציבורית? ומה השפעתה על הדמוקרטיה ?

בזכות ארגון רוטרי, ארגון של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים שבין היתר מקדמים 

 פרויקטים הומניטריים , עלה בידי ללמוד את הנושא לעומקו ולהציגו בפניכם.

 

 

 

 

ת בחוק כלשהו. "שחיתות ציבורית" אינה  מוגדר 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 

 אישי להם ו/או לאחרים .

לצערנו נושא השחיתות הציבורית אינו יורד מסדר היום. חדשות לבקרים 

 חיתות חדשות.שומעים על פרשת ש

למזלנו אנו חיים במדינה דמוקרטית שבה אין אדם מעל לחוק ומשכך בשנים 

האחרונות ,הביאו, רשויות החוק למאסר ראש משלה בגין עבירות שוחד , שר 

בכיר בגין מעילה בכספים, שר בכיר אחר בגין קבלת שוחד וזו היא רק רשימה 

 חלקית .



                                                         
 

י מוצאי שבת, בתביעה למיגור כבר למעלה משנה, מתקיימות הפגנות  מיד

 השחיתות הציבורית והגנה על הדמוקרטיה.

 מה הם הגורמים לשחיתות?

 ניתן להצביע על מס' גורמים אפשריים למעשה השחיתות.

שחיתות כתוצאה מתאוות   -הינו הגורם האישי  הגורם הראשון עליו ניתן להצביע

 בצע של איש הציבור  .

הרצון לתת טובות הנאה לתומכים פוליטיים,  -יהגורם השני הינו המניע הפוליט

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 

 וד לשנותה .מא

 כיצד השחיתות הציבורית מכרסמת ופוגעת בדמוקרטיה?

במדינה בה, חלק מבכירי השלטון מצפצפים על החוק, בזים לרשויות האכיפה, 

למשטרה ,לבית המשפט הם גורמים לאיבוד האמון בשלטון וביכולתו לשמור על 

 האינטרסים של המדינה והציבור.

ספי הציבור לצרכיו האישיים או עושה נציג ציבור, המרשה לעצמו, להשתמש בכ

 שימוש בנכסי הציבור שלא בהתאם לחוק  וזאת תמורת קבלת שוחד פוגע בהכנסות 

 

 

אנחנו  –חשבתם על זה   המדינה ובעצם פוגע בך, בך, כן כן וגם בכך, בכולנו.

 האזרחים משלמים מיסים והם לפחות חלקם , משתמשים בהם לצרכיהם האישיים.

ר אזרח חושב שהשלטון מושחת הוא מאמין שגם הוא צריך להשתתף בנוסף, כאש

בשחיתות אם הוא רוצה לקבל משהו מהשלטון. הוא יראה צורך להציע שוחד ובכך 

יתרום להתרחבות השחיתות. הוא יראה צידוק לעצמו שלא לכבד את החוק ובכך 

ן הוא יערער עוד יותר את המסגרת החברתית. למשל מדוע לשלם מיסים לשלטו

 מושחת ??

אני טוענת שהמלחמה בשחיתות הינה בידינו אנו לא בידי הרשויות רק אנחנו יכולים 

 לגרום לנבחרי הציבור לחדול מן השחיתות אנחנו יכולים וצריכים לומר להם עד כאן .

 ואני קוראת לכם, צאו מהבית ובואו להפגין למען עתיד המדינה ועתיד ילדינו!

 



                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרום לאשכו

 אביהו רוזנבאום: עוזר הנגיד לאשכול

 גן יבנהרוטרי : מועדון

 שרית קופרמן:  הנשיא

 ה : ליגל פוזנר כיתה חהתלמיד

 : מורה מלווה

 אורט על שם נעמי שמר: בית הספר

 

 החטא ועונשו



                                                         
 

 

לחייה, משכילה, נאה ומתלבשת בצניעות חשפה בעמוד  40-אישה בשנות ה

, לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, הפייסבוק שלה "גם אני הוטרדתי מינית

הפסקתי לספור" היא שיתפה שהיא נאנסה ארבע פעמים והוטרדה מינית שלוש 

והוטרדה  12פעמים, אך מה שזעזע אותי זו העובדה שהיא נאנסה פעם אחת בגיל 

, נשמע הזוי לא? אולי זה נשמע לכם מוכר? אותה אישה היא 6מינית קשות בגיל 

 העבר. מעיין קרת, דוגמנית

בבית הספר אורט ע"ש נעמי שמר  6שלום , אני ליגל פוזנר, אני לומדת בכיתה ח' 

 שבגן יבנה.

 היום אדבר על נושא "החטא ועונשו" . 

בעודי אומרת את צמד המילים החטא ועונשו מטרתי היא להסביר מה היא העבירה 

 שביצע אדם ואיזה עונש יקבל בעקבות מעשה זה.

ות ואין ספור עונשים, אך העבירות שמטלטלות את הרשת הן קיימות אין ספור עביר

 עבירות המין, כלומר: הטרדות מיניות, אונס, מעשי סדום ועוד הרבה...

 של נשים שפוחדות שיאנסו אותן או יטרידו אותן מינית?!  70%הידעתם שכל יום יש 

אבל מה לדעתכם נכנס תחת הכותרת הטרדה מינית לפי החוק? החוק קובע: 

טת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני, ביצוע מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות סחי

אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי הוא לא מעוניין בו, התייחסות 

לאדם מסוים והתמקדות במיניותו, התייחסות מבזה ומשפילה לאדם ביחס למינו, 

ותו של אדם ולסיום, הטרדה מיניותו ונטייתו המינית, פרסום תצלום המתמקד במיני

 סביבתית, משמעותה: יצירת אווירה עוינת בעלת אופי מיני במקום העבודה.

 

 

 

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 

 אות במקום השני בעבירות השכיחות בארץ.המין נמצ

אבל אתם יודעים מה באמת מפחיד אותי?! העניין שיש עונשים שלעומת הנזק 

הנפשי והפיזי שנגרם לקורבן העונש הוא די קל, לדוגמה: ביצוע מעשה מגונה בפומבי 

שנות מאסר לפי  3שנים, העונש הוא עד  16בפני קטין או קטינה שטרם מלאו להם 

 החוק!

מהפניות הן על  85%-פי הנתונים באיגוד ובמרכזי התמיכה לתקיפה מינית מצאו של

 תקיפת ילדה, נערה או אישה. 

שקורא לנשים אמיצות לעלות פוסט  ME TOOובעקבות כך החל פרויקט שנקרא 

 ג: למדיה החברתית ובו הן מספרות על מה שעברו יחד עם האשטא

ME TOO .כדי שכל נפגעת תדע שהיא לא לבד 



                                                         
 

 חן סבג.-לפרויקט נענו גם נשים ידועות ומוכרות בחברה למשל שירי מימון ובת

אבל בכל זאת רוב הנשים בוחרות שלא לגשת לתחנת המשטרה למרות שהן כבר 

מוכנות להתלונן על המטריד, למה? מפני שמערכת המשפט של ישראל מאלצת אותן  

 לספר את המקרה לפרטי פרטים ולהוכיח "האם זו האמת?"

 אני חושבת , "האם זה לטובת כל המעוניינים?" ו

וכל שאר הבנות שכלל לא מוכנות להתלונן על המטריד זה בגלל שהפחד משתק 

 אותן.

לכן, אני פונה לכל נשות ישראל בבקשה אחת, בואו נדבר על זה, גשו לתחנת 

המשטרה, אל תתנו לפחד לשתק אתכן, אני יודעת שזה לא קל, אבל אתן הרבה 

 ות ממה שאתן חושבות!יותר חזק

ואתם, מערכת המשפט של ישראל, יש לי דבר אחד לומר לכם, אל תתנו לאותן נשים 

 לעבור את ההשפלה הזאת שוב.

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 בתי הספר שעלו לגמר באשכולות והשתתפו בתחרות הגמר. 

 בהמשך, הנאומים שנשלחו לוועדה לקראת התחרות.

 .אשקלוןהמועדון המארח רוטרי ישוב אשקלון . . התחרות התקיימה ביתיכון

           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

 

 יש קובץעושים  -אור גורן יב באק-ליאוטובה גילת יעקב  חיפה



                                                         
 

 לאוטרבק מועדון חיפה סטרולוביץ

 

 שלום

 אין נואם צעיר      בשיר נוסיר העמקים

 אריאלה סגל שחר רז שומרון

 רוטרי קיסריה

משותף 

חוף 

 הכרמל

 שיר מנדלסון  י'

 

ות אדיש

מול 

 מודעות

 מיטל הדדי.

אין נואם צעיר       דני גלבוע שרון

 בתיכון

אלכס  מרכז +דן

 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   מוריאל חיינה י'

 מילה

 

בתיה  יהודה

 וינטרוב

      

אביהו  דרום

 רוזנבאום

 רוטרי אשדוד

 אלינה גוזיק

מקיף ה 

 אשדוד

נועה וילשנוב  י'

 אשדוד

שונים 

אבל 

 שווים

 יורם שובל

אביהו  דרום

 רוזנבאום

 רוטרי אשדוד

 לינה גוזיקא

מקיף ד 

 אשדוד

עידו  יב'

 גינזבורסקי

מנהיג 

 בדורו

 יורם שובל

 דרום

 באנגלית

אביהו 

 רוזנבאום

ן רונסו רוטרי אשקלון

 אשקלון

יאיר  יא'

 ירושלמסקי

שחיתות 

 ציבורית

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אשכול

 גליל: עוזר הנגיד לאשכול

 רוטרי מעלות : מועדון

 בני שטרן:  הנשיא

 נוי פרץ כיתה יא ה:התלמיד

 אתי קובץ: מורה מלווה

 אורט מעלות: בית הספר

 

 יותר מדי אפשרויות בחירה פוגעות באושרנו

 

 אפשרויות בחירה פוגעות באושרנו?שאלת הנאום: האם יותר מידי 



                                                         
 

יום -בחירה... מהי בחירה בכלל? מילה שאנחנו משתמשים בה המון במהלך חיי היום 

  שלנו , מהי פירושה?

בחירה, היא ביטוי הבא לציין את התנהגותו של אדם , בין אם זה החלטה, מחשבה או 

 ת דרך פרי הרצון שלנו.ירגש שנעש

 נה מראש וכמו כן תפיסה זו משתנה מאדם לאדם.בחירה היא לא דבר הקבוע ומות

 כל אדם רשאי לבחור וזהו חינוך שאנו מקבלים מילדות.

 –ובחיים, אנו נקלעים להמון סיטואציות בהם אנחנו צריכים לבחור , אך, עולה השאלה 

האם היום בעידן המודרני והמתפתח, בעולם בו הטכנולוגיה והתפתחותה תופסת תאוצה 

ל אפשרויות הבחירה שלנו , כמויות הבחירה הרבות מוסיפות לאושרנו ובעצם משפיעה ע

 או שמא פוגעות בנו?

נוי פרץ ברנשטיין ואני תלמידה בכיתה י״א בבית הספר אורט ערב טוב קהל נכבד, שמי 

אתחיל ואומר בנושא שאני נורא מתחברת אליו  וכעת אציג מספר טיעונים בנושא; מעלות

לם מדהים שמתפתח מיום ליום ובעצם עוסק בדבר שלדעתי עולם הרפואה, עו –, והוא 

הדבר הבסיסי ביותר נכון ? קהל  -הוא החשוב ביותר בעולם, והוא , יצירת והצלת חיים

 חשים ברע ודואגים למצבם הבריאותי, נכנסים ם יקר, רבים מאתנו האנשים שכאשר ה

 ומתחילים בחיפוש אחר למנוע החיפוש בפלאפון האישי שלהם, עוד לפני שפנו לרופא

 דוקטור גוגל מציע המון אפשרויות לתופעה שלעיתים הן שקריות , מוטעות  התופעה .

 

 

 

ונכתבו לא פעם על ידי אנשים שבכלל לא עוסקים בתחום ובעצם , לא פעם, אפשריות 

הבחירה הרבות גורמות לנו. לתחושת בלבול , פחד ואי וודאות אחר המצב הבריאותי 

  שלנו .

אומר בדעה זו שטוענת כי אפשרויות הבחירה הרבות פוגעות באושרנו בנושא אמשיך ו

 שיותר נוגע לליבנו , לחיי היום יום שלנו והוא הפרסומות .

מציגים לנו כל כך הרבה אפשריות בחירה בנושאים משונים ומגוונים  21היום , במאה ה

ציעים לנו מגוון בדרכים שונות : בטלוויזיה , ברדיו , בשלטי חוצות , בעיתונים מ

אפשריות בין אם זה באוכל , בבגדים, במכוניות , בתמרוקים, בנכסים שגורמים לנו 

 לתהות ולהתבלבל וזאת רק בגלל האינטרסים האישיים של החברות השונות.

יתרה מכך , טיעון נוסף שלדעתי מתקשר באופן ישיר לנו, בני הנוער ולחיי היום יום שלנו 

ות הנוער . צופים, אחריי , הנוער העובד והלומד , המל״ש, הנוער והוא כמובן נושא תנוע 

של מד״א, כל אלו הם תנועות נוער מדהימות אשר בן הנוער צריך לבחור לאיזו גאוות 



                                                         
 

יחידה להצטרף ובעצם נוצר פילוג ותחושת תחרות בין תנועות הנוער וזוהי נקודה 

 למחשבה.

ם או הנכם קרובים לעמוד בפני ההחלטה אם כי גם בני נוער יקרים, הנני בטוחה שעמדת

  ל כך הכרחית והיא באיזה מקצוע בחירה להתמקד בתיכון ?והכ

בית הספר מציע לנו מגוון רב של אפשריות בחירה , בין אם בפיזיקה , ביולוגיה , אומנות , 

או אפילו מוזיקה , האם המגוון הזה יעיל או מזיק  מחשבים , כימיה , תאטרון , ערבית 

  לנו?

לעומת זאת , מנגד עולה הטענה כי אפשריות הבחירה הרבות דווקא כן מוסיפות לאושרנו 

, כיוון שכל אדם הוא יחיד ומיוחד , בעל אופי ותחומי עניין שונים , כל אדם צריך לפעול , 

על פי טענה זו , על פי אושרו , וכיוון שאושר על פי הגדרתו משתנה מאדם לאדם הרי 

 ונת תורמת לאושרנו .הבחירה הרבה והמגו

כיוון שהדעה של כל אחד מאתנו שונה  קהל נכבד, תשובה לשאלה שהצגתי לא קיימת 

וקיימים חילוקי דעות , אך זכרו, אנחנו צריכים לפעול רק על פי אושרנו , בין אם הוא 

  נובע מאפשרויות בחירה רבות ובין אם הוא נובע מאפשרויות בחירה מעטות וברורות

״על ידי. בחירה נכונה ויישום  –׳יימס אלן בספרו ׳אדם כיציר מחשבותיו׳ וכפי שכתב ג

 מדויק של מחשבה , אדם מטפס אל השלמות העליונה״

 

 

 

 

 חיפה אשכול

 יעקב סטרולוביץ: עוזר הנגיד לאשכול

 חיפהרוטרי : מועדון

 גידי ינאי:  הנשיא

 אור גורן :התלמיד

 טובה גילת: מורה מלווה

 כיתה יב ליאו באק : בית הספר

 

 עושים שלום

 



                                                         
 

תלמיד כיתה י"ב בחיפה. אדבר היום על נושא קרוב מאוד  אור גורן,שלום, שמי 

 השלום. –לליבי 

לארץ הזו . בארץ ישראל קם העם היהודי. במילים אלו נפתחת מגילת העצמאות

 פיללנו ושמרנו אמונים לאורך שנות הגולה. 

ברומניה. סבי מצד אבי, אברהם סבי מצד אמי, דוד לאוטרבך, עלה לארץ מיאשי ש

, וסבתי נמצאת כאן גואטה, עלה לארץ מטריפולי שבלוב. שניהם כבר לא בין החיים

. למרות שעלו ממקומות רחוקים, המשותף ביניהם עלה על המפריד, כי אתנו היום

גם אם בנוסחים מעט שונים. שיר הכמיהה לחיים של שיר זהה התנגן בלבבותיהם, 

. לאחר שעלו ארצה השניים הגנו על המדינה במלחמות ישראל שלום ובטחון בארץ

 לא היה סיכוי לשלום. כל עוד ישראל. הם נלחמו 

, עדיין לא הרבים של המדינה בת השבעים. כי על אף הישגיה חזונההוא  השלוםכי 

היה  לא הגענו להישג ההישגים, זה שישמור על ישראל בטוחה, יהודית ודמוקרטית.

 בארץ ישראל קם העם היהודי לשם השלום. שנמשך לנצח.ולא יהיה סכסוך 

בניית אמון, אינטרסים משותפים  -טמון בשלוש אבני יסוד בעיניי פתרון הסכסוך 

ומנהיגות אמיצה. במשך זמן רב מדי שני העמים לא סומכים זה על זה. הפלסטיני 

גם מפחד ללכת ברחובות תל אביב כמו שהישראלי מפחד ללכת ברחובות רמאללה, 

צעדים בוני אמון ממושכים יאפשרו משא ומתן אמיתי  . רקאם לנו זה לא נשמע הגיוני

 על שלום בר קיימא.

 

 

שנית, המאחד החזק ביותר בין האידיאליסטים הגדולים והציניקנים המושבעים הוא 

האמונה בכוחם של אינטרסים משותפים. אינטרס משותף הוא מלחמה משותפת 

תושבי כל האזור. אינטרס משותף הוא ליזום מציאות בה  בטרור שמטיל אימתו על

 את הצבע האדום רק כצבע השושנה.  ויכירלא ידע עוד אימת הקרב,  דור העתיד

על מנת להוביל למהלך שכזה, דרושה מנהיגות אמיצה, משני הצדדים. מנהיגות 

א גמגם מדוע לא ולא תחדל מלחפש מדוע כן. הרי ברור לכל שהסדר מדיני הות שלא

חובתנו היא למצוא עם מי לדבר. ציונות היא לא נגררת,  .קודם כל אינטרס ישראלי

 ציונות היא יוזמת. ציונות היא אם תרצו, אין זו אגדה. 

המנהיגות האמיצה הזו צריכה לבוא מתוכנו. חייב כל אדם  –זו הנקודה שלי  ובעצם

לכן אני קטן. לשאול את עצמו מה הוא עשה היום למען השלום, גם אם זה מעשה 

פועל כנער בנוער העבודה, כי תהליך שכזה לוקח זמן, ואנחנו מבינים שאין לנו זמן 

על מנת שיהיה שלום בדור לחכות דור נוסף יוביל לדור נוסף של עם פצוע.  .לבזבז

 שלנו, חשוב להתחיל בגיל שלנו. 



                                                         
 

ו, כדי שבעתיד שלנו המצב יאפשר הסדר, חשוב להתחיל לבנות אמון כבר מעכשי

לזהות את האינטרסים המשותפים ולהוביל למהלך אמיץ, בו לבני הנוער יש תפקיד 

הנוער  –חשוב כנציגי עתיד העמים. יש המתלוננים על הנוער של היום. להם נזכיר 

ארגון רוטרי מבין את זה, בערכיו ובחזונו לתיקון  של היום הם המנהיגים של המחר.

לשלום. הארגון מממן תכניות רבות כגון עולם, ועושה מאמצים רבים לחנך נוער 

, בה קבוצת תלמידים יהודים וערבים Friends Forever -ו Triumphתכלס, 

משתתפים במשך שבועיים בסמינר בחו"ל ומיישמים הלכה למעשה חיים משותפים 

בשלום, ובכך מוכיחים שקיום משותף הוא אפשרי. בשובם לארץ הם מיישמים 

 הידברות בין בני נוער יהודים וערבים.  ויוזמים פרויקטים לקידום

מול פסימיסטים וציניקנים ואנשים שאיבדו את התקווה אנחנו נשיר בגאווה את 

התקווה, כי ההמנון של מדינת היהודים הוא לא על מלחמה, הוא לא על כאב, הוא 

היא זו שמגדירה אותנו, היא זו שאפשרה לעם  כי אלא על תקווה, –לא על שכול 

שעברנו לאורך השנים, היא זו שבזכותה  מהשיך ולהתקיים על אף כל שלנו להמ

אנחנו מסוגלים וצריכים לצעוד בדרך הארוכה אל השלום, כי עם הנצח לא מפחד 

 מדרך ארוכה. 

שונים. השיר מעט לנגן את השיר שחי בלבבות כל העם, גם אם בנוסחים  נמשיך

מאתיופיה ומרוסיה,  העוליםו העולים מרומניה ומלוב הוא אותו השיר ששרים ששר

שמרעיד את כתלי בית הכנסת ביהודה ושומרון, ששב ועולה ברחובות תל  השיר

 שלמשמעו מזיל דמעה כל קיבוצניק וכל מתנחל, השיר אביב, ירושלים ואשקלון,

 שיר לשלום.  -חמם לבבות אפילו ברמאללה. את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק יש

 

 

 

של ישעיהו, ואת נבואת אבותינו המייסדים, כי לא ישא גוי אל  הבה נגשים את נבואתו

גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל 

 ישראל, ועל כל בני האדם, ואמרו אמן. תודה רבה.

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שומרון אשכול

 שחר רז: עוזר הנגיד לאשכול

 ריהרוטרי קיס: מועדון

 ה : אריאלה סגלהנשיא

 : שיר מנדלסון כיתה יהתלמיד

 ואריאלה סגל מיטל הדדי: 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? 

 ור קצר.אני רוצה לספר לכם סיפ

  -אלוהים נתן לנו שלוש מתנות 

 חיים  - 1

 כדור הארץ.   -בית לחיות בו  - 2

 אוויר נקי לנשום. - 3

 , תלמיד כיתה י', בבית הספר המשותף חוף הכרמל.16אני שיר מנדלסון, נער בן 

 וגם אני משתמש בשלוש המתנות שאלוהים נתן לי.

  -אני חיי את החיים  -תר כמובן שאני משתמש במתנה הראשונה והחשובה ביו

 אני הולך לבית ספר, לומד ומעשיר את הידע שלי.

, הולך למסיבות, ונהנה מהתחביבים לצופיםאני נפגש עם חברים אחר הצהריים, הולך 

 שלי .

 

 

 –בית לחיות בו  -וכן, מן הסתם אני משתמש במתנה השנייה שזכינו בה 

 אני חי בכדור הארץ, ויש לי בית לגור בו.

כרון, נתניה, חדרה, קיסריה מעגן מיכאל, חוף יהאמת שמה שיפה באזור שאני גר בו, מז

דור, ובאופן כללי בקו החוף, כמעט מכל פינה בקו החוף, ניתן לראות את הים, כי הוא קרוב, 

 גדול, ויפה.

 שאנחנו נושמים. האווירהמתנה השלישית שקיבלנו זה 

אני משתמש במתנה הבסיסית ביותר שאלוהים נתן כן, אני בן אדם, ואני צריך אוויר. לכן 

 לנו, אוויר. וזה לא מובן מאליו.

 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 נקי.לא יהיה לנו  בקרוב יכול להיות שממש

 למה?!

 צמוד לבית שלי אסדות גז,המדינה החליטה שהיא בונה כי 

 ולבית שלכם.

ל, בזכות גז אנחנו מתניעים את האוטו שלנו, בזכות גז יש לנו וגז הוא דבר נפלא בסך הכ

 מזגן, בזכות הגז יש לנו כירים עובדות .

 לכן צריך לעבוד אתו בזהירות. פחות טובות,אבל לגז יש גם השפעות 

 וב לחיפה.בואו רגע נצא לסיב

בחיפה יש ים, אזור יפה, לחיפה יש מפרץ, מפרץ חיפה, הוא אזור תעשייה מפעלים, 

 .וחומרים מסוכניםהמתמקדים בתחום הכימיקלים, זיקוק, נפט, 

  מחקרים מוכיחים, שבגלל החומרים המסוכנים האלו, אורח החיים בחיפה, קצר יותר

 בהרבה משאר המקומות בארץ?

ת, לאהוב, ללמוד, לחייך, להתחתן, להביא ילדים  ואכן אנשים בחיפה כן. אנשים רוצים לחיו

 עושים את זה.

 

 

 

 

ועם אוויר מזוהם, אוויר מלא  אבל למה אנשים בחיפה, צריכים לחיות בזמן קצוב יותר,

 , בנפט, ובחומרים מסוכנים, ומסרטנים. קליםיבכימ

 ממנו. תנוהליאני נואם כאן היום, כדי  שיהיה לנו אוויר נקי, וים 

תחשבו על הפרדוקס, באותה מידה שמנסים למצוא תרופה לסרטן, מייצרים גז מסוכן 

 את הסרטן מלכתחילה. למנועויש לנו את האפשרות  ומסרטן, אף יותר.

 למנוע את בניית אסדות הגז בקו החוף!

 אז אנחנו בורכנו במדינה עם הרבה ים, לא חבל  שנהרוס אותו?!

 לי אסדות גז, נועדו להיות בים, וזה נכון! אתם יכולים לענות ולהגיד



                                                         
 

 וגם חשוב שיהיה לנו גז, זה עוזר למדינה, וזה מוסיף משמעותית לתקציב של המדינה.

 ואין לי בעיה עם זה.

 נועדו להיות בים. )וגם זה לא הוכח כאופציה הטובה ביותר( -אכן אסדות גז 

 אסדות גז נועדו להיות בים. אבל לא על החוף.

מטר, עם לפידי אש בגובה של בנייני עזריאלי, צריכות  100ת גז בגובה של כמעט כן, אסדו

 עמוק. -להיות בים 

קילומטר מקו החוף, כמו ברוב המדינות  140קילומטר מקו החוף, מדוע לא כתשעה ולא 

 המתוכנות.. 

 יש לא מעט גולשים בים.

 מישהו כאן גולש?

 ש בתוך אזור תעשייה..?אתה יודע שבעוד שנה או שנתיים, כנראה שתגלו

 זה, זה לא קשור לגלישה , וזה כבר לא קשור לנוף שהולך להיפגע, זה קשור  ועזבו את

 לבריאות שלנו.

קילומטר מקו החוף, תסכן את בריאותנו בגלל  כשתשעהקמת והאסדה שהולכת להיות ממ

 חומר  ט הוא החומר שיש בדלק, והואטהקונדס, חומר רעיל ביותר –" טנוזל בשם "קונדסט

 

 

 מזהם, מסוכן, ומסרטן, ברמות גבוהות.

כרגע הוחלט שהחופים שקרובים אלינו יהפכו לאתר תעשייה. את מי בדיוק זה מעניין 

שיהיה לנו  ים מזוהם? איך בדיוק אנחנו, הנוער של ישראל, יכולים להשפיע על 

 בכנסת, ועל שאר תושבי מדינת ישראל?  םפוליטיקאי

 שנה,  מאיזה מים בדיוק יתנו לילדים שלהם לשתות? 20בעוד   קאים היום,יאז הפוליט

 אין מים בישראל, ואני בטוח שאני לא מחדש לכם יותר מדי.

 לכן המציאו המצאה גאונית שנקראת התפלה,

 תהליך נהדר שהופך מים מהים למים נקיים לשתייה.

א יהיה אפשר אבל רגע אחד, עוד עשרים שנה כל הים יהיה מזוהם בחומרים מסוכנים, ול

 להתפיל מים,



                                                         
 

 ועוד עשרים שנה בקושי יישארו מים בכינרת!

 איך נוכל לשתות?

עכשיו זה תורכם לשאול את עצמכם, האם זה לטובת כל המעוניינים? האם זה לטובת 

 ה?יהאוכלוסי

 אולוגיה שרוטרי מציגה?יכמו האיד

 חברים!

 בואו נציל את הבית שלנו.

 לפני שיהיה מאוחר.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז + דן אשכול

 אלכס רוטפלד: עוזר הנגיד לאשכול

 חולון: מועדון

 משה הורן:  הנשיא

 בכיתה י שי טמצין: התלמיד

 חברת דיבייטים )אלירן(: מורה מלווה

 תיכון עתידים חולון : בית הספר

 

 כוחה של מילה



                                                         
 

 

 ערב טוב לכולם, שמי שי טמצין תלמיד כיתה יב' מתיכון עתידים.

י ארצה להחזיר אתכם לנאומו של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין ז"ל  בפני מכובדי, אנ
,בנאומו אמר בגין  1977כנסת ישראל בעת ביקורו של נשיא מצרים אנואר סאדאת בחורף 

"למדנו מההיסטוריה כי המלחמה היא נמנעת, אך השלום הוא בלתי נמנע". משפט זה, 
 ובן נחתם הסכם השלום עם מצרים!היווה את יריית הפתיחה למשא ומתן שבסופו כמ

ללא ספק בכוחן של מילים לשנות מציאות!, וכוח זה מותנה אך ורק בפיו של אדם בכל 
 תחום מתחומי חיינו.

 בנאומי אתבסס על הטיעונים הבאים:

 השלכות המילים על חיינו. .1

 כוחן של המילים לשנות מציאות. .2

 הרובד הסמוי של המילים. .3

 כוחה של מילה??אז גבירותיי ורבותי, מהו 

כולנו יודעים כמה שמילים טובות יכולות לעודד, לחזק, לנחם ולהרגיע אותנו, לעומת 
זאת, מילים קשות שילדים נוהגים להשתמש בהן כמו "מפגר", "סתום", "אידיוט" וכולי, 
מורידים מערך עצמנו, מעוררים בנו אנטגוניזם ותגובה שלילית חוזרת. ילדים שסופגים 

 ת, התעללות מילולית, גדלים לאנשים בוטים שמילים קשות הן חלק בלתיביקורת מתמד

נפרד מהלקסיקון שלהם וזה בא לידי ביטוי בהתלהמות ברשתות החברתיות ומגיע עד 
 לשנאת אחים, מגזרים ולבית הנבחרים הישראלי.

 

 

 

במקום להעצים את המשותף וליצור חברה נאורה, אנחנו במו פינו ובמילים שנזרקות 
לאוויר ללא אחריות, נגרום לשסע בתוך עמנו שיכול להוביל לקרע מהלך אימים ויכול 

 לחורבן בית שלישי!להמיט עלינו מלחמת אחים שתוביל 

עם ישראל ערבים זה לזה, ולשם כך עלינו להיות קשובים איש לרעהו, לחפש את עמק 
יל ביותר כיום השווה כדי שנוכל לקיים חיים מאוחדים כעם ולמצוא את "הנשק" המוע

  אהבה בין אדם לרעהו. -והוא 

ם וסבלניים כלפי דעות, תלמד אותנו לקבל יאהבה בינינו תלמד אותנו להיות סובלני
 שונים בחברה ובעיקר תלמד אותנו כי בכוחה של מילה טובה טמונה האהבה והשלום.

שכולנו כפי  הרובד הסמוי של המילים. -וזה מוביל אותי לטיעון האחרון שלי להיום 
יודעים, למילים רובד גלוי וסמוי. את הגלוי אנו רואים ומבינים מקריאה ראשונה, אך את 

 הסמוי שמסתתר בין השורות לוקח זמן להבין.



                                                         
 

כמה חכם הפסוק "חיים ומוות ביד הלשון" ולא בכדי הרמב"ם אמר "לעולם ירבה אדם 
גופו". אנו מבינים  בשתיקה ולא ידבר, אלא בדבר חוכמה או בדברים שצריך להם לחיי

 ממשפט זה, כי למילים כוח על טבעי והן יכולות לפרק או לאחד מערכות יחסים שונות.

 

 מאיפה תגיע הישועה? מי יטפח את הרצון הטוב והידידות? אכן שאלה קשה.

 אני שואל את עצמי האם לא איחרנו את הרכבת? כי הריקבון החברתי עושה בנו שפטים.

מת היא שאין זמן! כל אחד מאתנו חייב לקחת אחריות אישית, גבירותיי ורבותיי, הא
להפיץ את האהבה והכבוד ההדדי בין כותלי בית הספר, ברשתות החברתיות, בבית, 
ברחוב, ברכב ומעל הפודיום בבית המחוקקים וכדומה. הדבר חייב לחלחל ומהר לתרבות 

 ונעשה חסד עם המשפט "ואהבת לרעך כמוך"!שלנו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ירושלים והשפלה ולאשכ

 פליקס גליק: עוזר הנגיד לאשכול

 רמלהרוטרי  : מועדון

 זינה יסקוב:  הנשיא

 מוראל חיינה כיתה י: התלמיד

 "אורט לילנטל": בית הספר

 

 כוחה של מילה

 



                                                         
 

 היי, אתה! כן, זה שיושב שם!

 מה דעתך שאגיד, שלא באת לי בטוב היום? איך תרגיש? איך אני ארגיש?

ים במילים אשר יוצאות לנו מהפה. לא פעם שמענו על מיקרים בהם רובנו לא שולט

אל אשר שם קץ -נערים הזיקו לעצמם ואף התאבדו בגלל שפגעו בהם, כמו הנער דוד

 עקב בריונות.  15לחייו עוד בהיותו בן 

אני מוראל חיינה, תלמיד ביתה י' בתיכון "אורט לילנטל" ברמלה, היום לא אציג 

רטואלי של הנושא, כמו בריונות ברשת, אלא את הצד האנושי, יובפניכם את הצד הו

 את דו השיח והתקשורת הבין אישית שעדיין נשארו אצלנו.

מילה, האופן בו אנו חושבים, הדרך בה אנו מתבטאים, האם אנחנו כועסים? או 

שאולי מאוהבים? לדרך ההתבטאות שלנו יש מנגינה, כשנאמר למשל: "בן, תראה 

אנו ניצור פחד והרתעה, אך כשנתבטא בצורה הזו: "בן, תראה מה  מה עשית!)בכעס(

 עשית!")בעידוד( אנו נשלה תחושה של ביטחון, נכונות ומוטיבציה אצל מי שמקשיב.

מהמסרים שאנו מעבירים בשיחה או  90%-75%מחקרים מצביעים על כך, שבין 

טון הדיבור בהסבר, עוברים בדרך שאינה מילולית, אלא על ידי שפת הגוף שלנו, 

והאינטונציה בה אנו משתמשים. אין צורך להיות מומחים בשפת גוף על מנת לקלוט 

את המסר בצורה נכונה, אך כדי להעביר אותו בצורה מלאה, עלינו להתייחס לא רק 

למילים יש גם יכולת השפעה על מחשבתו של השומע. לא פעם מורים  למילים.

ילים מילים, אשר יוצרות משפטים, ומרצים משתמשים בסרטוני מוטיבציה המכ

אותו רצו להעביר. דהיינו, שאם ארצה לומר כי דבריך נכונים, אך  -המרכיבים מסר

 איני מסכים איתם, לא אעשה זאת בצורה אשר עלולה לפגוע בך או להשפיל אותך. 

 

 

פירושו של דבר, שעלינו לבחור בקפידה את מה שיוצא מהפה שלנו על מנת שהמסר 

צורה חדה וברורה. משימה, שקשה מאוד להשלים בעולם הטכנולוגי, הרי יעבור ב

היום, כשכל השיחות שלנו מתבצעות דרך האינסטגרם, ווצאפ והסנאפצ'ט. אני לא 

אומר שצריך להתנתק מהעולם הטכנולוגי, אלא אני חושב שהאנושות צריכה 

 להתאים את עצמה לעולם החדש, מבלי לפגוע בקיים.

אמר לצ'ארלי צ'פלין: "מה שאני אוהב באמנות שלך, זה את  ןטייאיינשפעם אלברט 

שבה, אינך אומר מילה וכל העולם מבין אותך!" ענה צ'פלין  תהאוניברסליו

"הערכתי אליך גדולה אף יותר! כל העולם מעריץ אותך, למרות שאף  : ןלאיינשטיי

 אחד לא מבין מילה ממה שאתה אומר!"

 חה של מילה!ובנות אך גם להרוס, הרי זו כֹ לסיכום, זכרו שמילים יכולות ל
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 : מורה מלווה

 אשדודמקיף ה' : ית הספרב
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 פל בילד עם צרכים מיוחדים.""אתה צריך להיות בן אדם מיוחד בשביל לט

 כדאי לכם לזכור את המשפט הזה.

 

קוראים לי נועה ואני לומדת בכיתה י באשדוד, ואני מזמינה אתכם לדמיין את עצמכם 

 בתוך גוף של אדם עם צרכים מיוחדים.

בין אם המוגבלות שלכם היא פיזית או נפשית, הגוף שלכם הוא כלא. והוא מה 

 חברה.שמכתיב מה אתם בעייני ה

עכשיו, חיזרו לנקודת המבט שלכם כרגע. אתם החברה הזאת. אני בטוחה שכל אחד 

מכם שיושב כאן נתקל מתישהו באדם עם צרכים מיוחדים, ובלי שהוא שם לב עלו לו 

לראש כל מני מחשבות שלא בהכרח נכונות. למשל, אוטיזם לא בהכרח אומר שלא 

 ך לשחק כדורסל ויש אנשים בעולם שהם יהיו לך חברים. כיסא גלגלים לא ימנע ממ

 ההוכחה החייה לכך שהסטיגמות האלה אינן נכונות,

 אבל אנחנו עדיין ממשיכים לחשוב ככה מסיבה מסוימת.

 

האם נוכל באמת לקבל מתוך רצון כן אם הראש שלנו מקובע על שטויות שאנחנו 

 בעצמנו לא בטוחים מהיכן הן באו?

לא מצליחים להבין אם אנחנו אלה שמונעים  האם נוכל להבין את אלו שאנחנו

 מעצמנו לעשות את זה?

 ולי, נמאס!

 אני אומרת שהגיע הזמן לצאת מהקופסא שכל כך נוח לנו בה ולהבין שאנחנו טועים.

 ילדים עם צרכים מיוחד לא חייבים ללמוד בכיתה נפרדת.

 

 

 

 חינוך מיוחד הוא לא רק לילדים עם מוגבלות פיזית.

 יוחדים לא בהכרח נוטלים תרופות.ילדים עם צרכים מ

יות עם ילדים מהחינוך ום מיוחדים יכולים להשתתף באותן פעילכיילדים עם צר

 הרגיל.

 ילדים מהחינוך המיוחד כן מקבלים חינוך טוב

ילדים עם צרכים מיוחדים לא מוזרים. הם לא מרביצים, הם לא משוגעים, הם לא 

 הורסים.

 אנחנו, אלה שכן.

 א ההוכחה לכך.והסיפור שלי הו

 



                                                         
 

אני מדריכה כבר שנה שנייה בתנועת הנוער "כנפיים של קרמבו", תנועת נוער 

שמשלבת צעירים עם ובלי צרכים מיוחדים ביחד. הפעולות שלנו מתקיימות בבית 

ספר יסודי לחינוך רגיל באשדוד ולא פעם ולא פעמיים נוצרו חיכוכים בין החניכים 

 ספר. שלנו לבין התלמידים של אותו בית

באחת הפעולות שלנו בחודש שעבר ניגש אלי אחד החניכים שלי שקוראים לו שגיא 

 "נועה, למה הילדים ששם מסתכלים עלי מוזר?" והוא שאל אותי:

לפני שהספקתי לחשוב על תשובה שתועיל יותר מ:"אתה לא שונה, אתה מיוחד" כי 

 ל שאני מוזר?""אולי זה בגל זה מה שכולם אומרים, שגיא ענה לעצמו ואמר:

 התיישבתי מולו בישיבה מזרחית על הרצפה והזמנתי אותו לשבת מולי, כמוני.

"אתה רואה? עכשיו כולם מסתכלים עלינו שונה כי כולם  כשהוא התיישב אמרתי לו:

 הולכים ועומדים ורק אנחנו יושבים ככה סתם על רצפה. אין בזה שום דבר רע."

צת מוזר, אז אמרתי לו :"לא מוזר, פשוט אחר." שגיא אמר שזה עדיין מרגיש לו ק

 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 

 החיבוק הכי חזק שקיבלתי אי פעם מחניך.

 הופך אותו למעניין יותר.הוא הלך, לפני שהספקתי להגיד שלו שזה שהוא "מוזר" רק 

 שאין שום דבר 11תם מסבירים לילד בן יומה אתם הייתם אומרים לו? איך אתם הי

 רע בלהיות אחר כשזה כל מה שהוא שומע מכל עבר?

 זה לא קל.

אני בטוחה שגם לאלברט איינשטיין ואפילו טום קרוז עם הדיסלקציה היה קשה 

 שום דבר רע בגלל שהם שונים. שהם בעצם נפלאים ואין בהם 11להאמין בגיל 

 לכולנו יש חלק בזה.

אתם לא חייבים לפגוש ילדים עם צרכים מיוחדים בשביל לעזור. מספיק שאתם תשנו 

 את הצורה שבה אתם והסובבים אתכם חושבים.

 

 

 

הסתכלו על מי שיושב מימינכם. עכשיו, על מי שיושב משמאלכם. נכון שהם שונים 

 מכם?

 הם להבין שאין שום דבר רע בלהיות אחר.זה התפקיד שלכם לגרום ל

אתם זוכרים את המשפט שלי מההתחלה? " אתה צריך להיות בן אדם מיוחד בשביל 

 לטפל בילד עם צרכים מיוחדים."?

 תנו לי לנסח אותו בצורה קצת שונה.

 "התקשורת עם ילד בעל צרכים מיוחדים יהפוך אתכם לאדם מיוחד."

 נועתי של "כנפיים של קרמבו"אסיים עם כמה שורות מההמנון הת

 *המנון שפת סימנים*
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 מנהיג בדורו



                                                         
 

 

ם אתה רוצה "אנפוליאון בונפרטה, אחד המנהיגים הגדולים בכל הזמנים אמר פעם: 
  אותו בעצמך." עשה שמשהו יעשה כמו שצריך

  בדיוק בגלל זה אני ניצב לפניכם כאן היום.
אני עידו גינזבורסקי, תלמיד כיתה יב ממקיף ד' אשדוד ויש לי חלום: 'אני רוצה להיות ראש 

 ממשלת ישראל'

 כנראה יצטרך לחכות כמה שנים זהזה לא הולך להיות נאום בחירות...  בלי לחץ
דקות אז... בינתיים הרשו לי לנסות לשתף אתכם בניסיון להגדיר מהו "מנהיג"  4ולי יש רק 

 ...עבורי

שאלתי את עצמי רבות מי הוא מנהיג? אני לא אלאה אתכם בהגדרה המילונית היבשה. 
 האמינו לי היא לא מספקת. 

ב הפוליטי במסגרת תכנית אות רמון, בה נטלתי חלק, נפלה בידיי הזכות לפגוש את הכת
 : "מי הוא מנהיג לדעתך"? והוא ענה לי ואני מצטט:אותוהוותיק יואב קרקובסקי, ושאלתי 

  "מנהיג זה אדם שאומר קיבלתי החלטה, תשפטו אותי על פי ההחלטה הזאת". 
 מהנחמד... אבל גם זה לא לגמרי סיפק אותי אז הסתכלתי סביב, ושאלתי את עצמי: כ

)מחייך  מי הם המנהיגים שלנו? אולי חברי הכנסת? ו היום?מנהיגים אמתיים חיים בינינ
נאומים פוליטיים  אסור -אני זוכר אני לא מתכוון להיכנס לזה..  תרגיעוללא מילים( 

 בתחרות הזאת.
אולי המורים שלנו הם מנהיגים? ההורים שלנו? המדריכים שלנו? המפקדים שלנו בצבא? 

ף לכל אלה? מה הופך את כל אלה מה משות הבוס שלנו!מאמן הכדורסל שלנו? 
למנהיגים? האם זו הסמכות הניתנת בידם? המעמד בו הם מצויים? הסמל אותו הם 

 מייצגים?

 

 

לעמוד מאחורי המילים עבורי כל אלה אינם רלוונטיים. עבורי להיות מנהיג פירושו 
לסחוף אחריי אנשים אל עבר מטרה משותפת . עבורי להיות מנהיג זה והמעשים שלי

. ככה.. לעשות דברים ראויים עבור הציבור' עבורי להיות מנהיג פירושו ית וערכיתאמת
 .למען הציבור לעבודפשוט... 

לפני שנתיים השתתפתי בתחרות הנואם הצעיר ודיברתי על ערכיות... ונחשו מה? אני 
למנהיגות  בעיקרל. גם למנהיגות נכונה. אולי עדיין חושב שערכיות היא המפתח להכ

 ה. נכונ

" כי מהי מנהיגותד"ר קרן קולן, מומחית בתחום האימון העסקי, טוענת במאמרה "
היא  פוטנציאל המנהיגות קיים במידה זו או אחרת בכל אדם ושניתן לפתח מנהיגות.

:זה שנותן לקבוצה  מנהיג מתירני מתארת שלושה סגנונות של מנהיגות במאמרה:



                                                         
 

ומנהיג ראות ומחלק תפקידים. :זה שנותן הו מנהיג סמכותילהתקדם בעצמה. 
ואני  :זה שמאפשר לחברי הקבוצה להשתתף בהחלטות ומעודד שיתוף פעולה. דמוקרטי

זה ששם את טובת הציבור לפני  – מנהיג ערכימרשה לעצמי להוסיף סגנון מנהיגותי נוסף: 
 טובתו שלו.

הויקיציטוט פתחתי בציטוט של נפוליאון ויכולתי להמשיך ולצטט ציטוטי מנהיגים רבים. 
מלא בכאלה...אבל אני... אני הרי רוצה להיות ראש ממשלה ביום מן הימים... אז תרשמו 

"מנהיג הוא אדם שערכיו החברתיים באים לפני לעצמכם בבקשה את הציטוט שלי: 
במילים אחרות אם רק תרצה,  טובתו האישית לכן הוא חייב להיות קודם כל איש ערכי"

גם וגם אתה וגם את ואתה... ומי יודע אולי ביום מן הימים...  גם אתה יכול להיות מנהיג
 . אני
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 תשחיתות ציבורי

 

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. 

grade student from henri ronson  ths yair Erushalamski, 11Hello, my name i

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

 


