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 תחרות הנאום הארצית בעברית ובאנגלית ע"ש הרי הורביץ

 ד"אתגרי העתי -עולם חדש ": נושאב

 2016-2017תשע"ז  שנה"ל

אשר מעוניינים לנאום  ת בינייםלתלמידי תיכון וחטיבהארצית  ם להזמינכם להשתתף בתחרות הנאוםאנו שמחי

 בשפה העברית או האנגלית.

לימודי רטוריקה מפתחים הערכה עצמית, בטחון עצמי ויכולות שכנוע, כמו גם כישורי שפה ויכולת ניתוח סוגיות 

הנה מתן הזדמנות לתלמידים לפתח כישורים אלה, לצד פיתוח  מטרת התחרותלעומק ובניית טיעונים מבוססים. 

 קהל.יכולות חקר נושאים מורכבים, חשיבה אנליטית ביקורתית, ועמידה מול 

שלב מחוזי וגמר, אשר יתקיימו בתאריכים ובמיקומים שונים. כמו כן, באם  -התחרות תתקיים בשני שלבים 

 יהיה ביקוש תתקיימנה סדנאות הכנה מחוזיות.

 .אתגרי העתיד -עולם חדש התלמידים יציגו נאום אחד בלבד, אשר יתקשר לנושא המסגרת של התחרות: 

כגון: טכנולוגיה וקדמה, אתיקה, סביבה, מדע, רפואה, רשתות נאומים יכולים להתייחס לנושאים שונים  

, מסר מובהקולהעביר  לנקוט עמדההכללי שבחר, ועליו  הנושא נושא תחת- תת להגדיר חברתיות. על כל תלמיד

  לדוגמא: 

עולמיות (שיבוט, בינה מלאכותית, -יש לקחת בחשבון סוגיות אתיות בהחלטות כלל  •

 מחסור בפרטיות, ועוד)

  רשתות חברתיות הן האיום / האפשרות הגדול/ה ביותר  של האנושות •

 יש להטיל סנקציות על מדינות עד שיעניקו זכויות שוות לנשים •

 ברכה / קללהזו   –רובוטים אשר יחליפו אנשים  •

 להסיר בעלי חיים מהתפריטיש  •

  על  מדינות מפותחות לקבל לשטחן פליטים •

 כללי התחרות מפורטים מטה 
 

 רישום לתחרות

  .2016בנובמבר  15לא יאוחר מתאריך יש להירשם ולאשר הנושאים אצל ועדת ארגון התחרות 

 .ש"ח לתלמיד 60 עלות ההרשמה הנה
  :לינקים לרישום

 מחוז צפון|  מחוז דרום  |מחוז ירושלים  |מחוז מרכז 
 
*** 



 

 תחרות הנאום הארצית ע"ש הרי הורביץ שנה"ל תשע"ז

 חוקי התחרות
 ניתן להתחרות בשפה אחת בלבד. –לא ניתן להשתתף במסלולי התחרות בשתי השפות  .1
 אותו הנאום יוצג בכל שלבי התחרות.–המתחרים יכתבו נאום אחד בלבד  .2
 הארגון.יש לאשר נושא הנאום מראש עם ועדת  .3

  כללים לנאום

 הנאומים יהוו נאומי עמדה אשר מעבירים מסר מובהק, ולא נאומי מידע/ הרצאה. .1

 דקות. 5-6דקות, תיכון  4-5אורך הנאומים הנדרש: חט"ב  .2

 על התלמידים לכתוב את הנאומים בעצמם. .3

 אסור השימוש באמצעים טכנולוגיים או אחרים במהלך הנאום. .4

 .מותרים ציטוטים ממקורות .5

 , אך ניתן להשתמש בכרטיסיות/ דף ראשי פרקים/ דף הערות.מהדף אין להקריא את הנאומים .6

 קוד הלבוש למשתתפים הנו לבוש רשמי. .7

 במהלך הנאום יש לשמור על קשר עין עם הקהל, ולהשתמש בשפת גוף מתאימה. .8

 עבירה על הכללים תגרור הורדת נקודות או פסילה מהתחרות

  לו"ז התחרות

 
 תחרות סדנת הכנה  מארח מחוז

  2016בנובמבר,  20 תיכון עתיד למדעים, לוד מרכז
17:00-20:00 

(טרם  2016בדצמבר  8
  נקבע סופית)

הפקולטה למשפטים,  ירושלים
 האוניברסיטה העברית

 (טרם נקבע סופית)

תחילת דצמבר (טרם  אמצע נובמבר
  נקבע סופית)

קמפוס תיכון שער הנגב,  דרום
 מכללת ספיר

סוף נובמבר (טרם  נובמבראמצע 
 נקבע סופית)

תיכון הריאלי בחיפה,  צפון
 קמפוס בית בירם

  2016בדצמבר,  4 אמצע נובמבר
17:00-20:00 

 2016בדצמבר,  18   מרכז בגין, ירושלים גמר ארצי
17:00-20:00 

 
 לכל שאלה או פנייה ניתן ליצור קשר:

  PSpeaking.Israel@gmail.comמייל:  
  (ללא הודעות קוליות) 054-9712008 פרחודניק תמר : ארגון 

 genady_b@bezeqint.net(שיחה/הודעה),  0523954625ברוניה קבקוביץ'  :ניהול
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  תצורת ניקוד - נספח א'  

נקודות 10 הורדת :מתחת לזמן המותרמעל או   

  מרכיב   ניקוד שהתקבל   ניקוד 

  הקדמה  15

 משיכת תשומת לב, מבוא לנאום

  גוף וארגון  20

  י נקודות מרכזיות הוצגו בבירורלפחות שת  15

  מעבר אפקטיבי בין הנקודות  5

  מחקר וטיעונים  35

  יכולות המחקר מוצגות בבירור בנאום  10

 ומוסברים היטבהטיעונים מבוססים כהלכה   25

  סגנון  20

  שמירה על קשר עין אפקטיבי  5

  וטון מתאימים הקפדה על ווליום  5

  עמידה, ידיים, הבעת פנים, תנועה –ף שפת גו  5

  נכון ובבירור מילים מבוטאות  5

  מסקנה  10

  סיכום אפקטיבי של הנקודות המרכזיות

  סך הנקודות  100

  

  עקרונות נאום בציבורמבוסס על 
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  נספח ב': לינקים ומקורות מומלצים 

• https://sites.google.com/site/cheekcomm1020/syllabus/persuasive-speech-grade-rubric       

• http://www.speechgems.com/persuaders.html 

• http://www.slideshare.net/gmurphy_tvo.org/15-oral-persuasion-techniques 

• http://www.publicspeakinginternational.com/public-speaking-tips-persuade/ 

• http://www.publicspeakinginternational.com/blog/bid/173551/For-Persuasive-Speaking-

Use-These-Four-Powerful-Techniques                      

http://homeworktips.about.com/od/speechclass/a/How-To-Write-A-Persuasive-Speech.htm 

https://sites.google.com/site/cheekcomm1020/syllabus/persuasive-speech-grade-rubric
https://sites.google.com/site/cheekcomm1020/syllabus/persuasive-speech-grade-rubric
http://www.speechgems.com/persuaders.html
http://www.speechgems.com/persuaders.html
http://www.slideshare.net/gmurphy_tvo.org/15-oral-persuasion-techniques
http://www.slideshare.net/gmurphy_tvo.org/15-oral-persuasion-techniques
http://www.publicspeakinginternational.com/public-speaking-tips-persuade/
http://www.publicspeakinginternational.com/public-speaking-tips-persuade/
http://www.publicspeakinginternational.com/blog/bid/173551/For-Persuasive-Speaking-Use-These-Four-Powerful-Techniques
http://www.publicspeakinginternational.com/blog/bid/173551/For-Persuasive-Speaking-Use-These-Four-Powerful-Techniques

