
 ת הגמריותחרו –רוטרי הנואם הצעיר 

" הגיעו השבוע לסיומן רוטרי הנואם הצעיר הגמר של פרויקט "תחרויות 

 בתי ספר בארץ. 150-תלמידים מכ 7,500-בהשתתפות שיא של כ

התחרות צוברת משנה לשנה אוהדים רבים בקרב  מנהלי מינהל החינוך,מנהלי 

 בתי ספר, מורים ורשויות רבות בארץ.

 ם רבים הדריכו את המתמודדים בכל שלבי התחרות עד הגיעם לגמרמועדוני

מטרות התחרות ליצור ולעודד  שיח בעל תוכן תוך דגש על תרבות דיון, החלפת 

להשפיע  יוכלורעיונות,השמעת דיעות שונות, סבלנות וסובלנות בשיח שדרכם 

 .ם עתידנו.על עתיד

י בעניינים חשובים מגוון הנושאים שנמסרו למתחרים יצר שיח רב תרבות

 ואקטואליים בישראל ואף בעולם.

הנואמים עברו כברת דרך ארוכה, אותה החלו עם כתיבת הנאום ,התמודדות 

 .הארצי במועדונם , בתחרות האשכולית עד הגיעם לגמר

לשלב הגמר הגיעו תלמידים מכל רחבי הארץ, מדלית אל כרמל, חדרה, רמת 

על מגוון נושאים, בינהם, זכויות האדם גן, חולון, באר שבע ולוד. הם נאמו 

בדמוקרטיה, שיווין זכויות בחברה הישראלית, בריונות ברשת והפעלת תחבורה 

ציבורית ועסקים בשבת. בקהל ישבו בני משפחה וחברים ועודדו אותם לאורך 

  כל התחרות.

התקיימה ,בחסות  לבתי הספר התיכונייםתחרות הגמר של רוטרי הנואם הצעיר 

אדם שבע  בעזרת נשיא המועדון עוזי רוזן וחברת המועדון בילהה -בארמועדון 

בקונסרבטוריון העירוני בבאר שבע בנוכחות מורים, מנהלי בתי ספר וחברי 

 המתמודדים.

 .   דוברים ודוברת אחת ששה הגיעו  והחגיגי  לארוע המכובד

ישי  כל הנואמים היו מצויינים, מהם התבלטו שלושה דוברים:

ממקיף ד', אשדוד בנושא: שיוון הזדמנויות בחברה  -דדון 

 -רהב אוברציגר  הישראלית, שזכה במקום הראשון בתחרות,

בתיכון בליך רמת גן, שנאמה בנושא: הפעלת תחבורה 

ציבורית ופתיחת עסקים בשבת והגיעה למקום השני, ומתן 

יע זהבי, מתיכון אורט חולון, שנאם בנושא: בריונות ברשת, הג

  למקום השלישי.



ו' התקיימה במרכז החינוך ליאו -תחרות הגמר של בתי הספר היסודיים כתות ה'

 בק בארגון מכובד של מועדון חיפה בראשות הנשיא יוסי כפירי וחברי המועדון.

הארוע היה מרגש ונאומיהם של המתמודדים היקשו מאד על השופטים 

 בהחלטתם.

מכתה ו' מבי"ס הזוכה במקום הראשון: ליאון אליאס,

         אלמוג,אילת בנושא:אפליית נשים בחברה .

במקום השני זכתה אריאל בן סימון מביה"ס הריאלי 

אחוזה בנושא:אפליית נשים בחברה ובמקום השלישי 

זכתה גו'אל גי'בלי מכתה ו' עירוני ז',יפו בנושא: בריונות 

 .ברשת"

ת לכל משתתף הוענק ספר ,תעודת השתתפות והזוכים בשלוש המקומו

 הראשונים זכו במגן .

תודה רבה לאילאיל ענר רכזת הפרויקט ולכל המועדונים שרואים בפרויקט זה 

 פרויקט ערכי וחשוב למתמודדים ולארגון רוטרי.
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