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לבאים ברכב: הגעה וחניה WAZE: "המשכן לאמנויות הבמה אשדוד".הנ

 (SHUTTLE) ִעית לבאים ברכבת: יעמוד לרשותכם אוטובוס ֶהֵסּ
אל המשכן לאמנויות, ללא תשלום.

הסבבים מתואמים עם לו"ז הרכבות מצפון ומדרום.

לבאים באוטובוס: המשכן במרחק הליכה קצר מהתחנה המרכזית.

לתלמידים המתחרים: אתם מוזמנים להגיע מוקדם.
עוּת (LOUNGE) עם כיבוד קל. יעמוד לרשותכם ְטַרְקִלין ִהְתַרְגּ

לכלל המוזמנים: לקראת השעה 17:00 צפוי עומס בכניסות לאשדוד.
אנא הקדימו להגיע !

הזמנה

טקס סיום התחרות הארצית
לתלמידי תיכון וחטיבת הביניים
במעמד

ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר אשדוד
אמיל אל אסמר, נגיד רוטרי ישראל

הטקס יתקיים במשכן לאומניות הבמה הפיס
רחוב דרך ארץ 1, אשדוד

ביום ראשון 20 במרץ 2016
בשעה 16:00 התכנסות ומפגש רעוּת
בשעה 17:00 תחילת התחרות

מועדון אשדודעיריית אשדוד

ָנה ַלעֹוָלם ֶהֶיה ַמָתּ
אל תפליג במילים מרשימות.

אם אפשר להביע רעיון במילים פשוטות,
אל תשתמש בטרמינולוגיה אינטרדיסציפלינרית. 
עצה לנואם מהספר ְנאוּמֹולֹוְגָיה

תחרות רוטרי
הנואם הצעיר

תשע"ו
על שם דורון דנקנר ז"ל

עיריית אשדוד
מנהל החינוך

המועצה לישראל יפה הקונסרבטוריון העירוני
אקדמא

חברת אדמה אגן בע"מ

שותפים לדרך:



תעורר את הנאום במשחקי לשון, למשל על ידי שינוי סדר המילים
אשדוד היא דוגמא מצוינת לעיר

      אשדוד היא דוגמא לעיר מצוינת
            אשדוד היא עיר מצוינת לדוגמא

עצה לנואם מהספר ְנאוּמֹולֹוְגָיה

ם
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ח השופטת דליה דורנר
יושבת ראש צוות השופטים בתחרות.

שופטת בית המשפט העליון בדימוס, נשיאת מועצת העיתונות.
ִנְמֵנית עם משיאי המשואות ביום העצמאות. 

עורך הדין ציון אמיר
מהבולטים בעורכי הדין במשפט הפלילי. 

מכהן כיו"ר נשיאות בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל

מר דן כנר
קריין, מנחה ומגיש תכניות ברדיו, בטלוויזיה ועל במות.

מר רינו צרור
עיתונאי, כותב ועורך עיתונים וספרים, מנחה ועורך תכניות רדיו וטלוויזיה.

ִנְמֶנה עם משיאי המשואות ביום העצמאות.

גברת דורית רביניאן
סופרת ותסריטאית עטורת פרסים  -  פרס ראש הממשלה, פרס האקדמיה 

הישראלית לקולנוע, פרס אקו"ם, פרס וינגייט בלונדון ועוד.

השופט שלמה שהם
שופט בדימוס בבית משפט השלום באשדוד.

שימש נציב הדורות הבאים בכנסת, בעל פרס "מקדם חקר העתיד".

עורכת הדין רחל תורג'מן 
דירקטורית בחברות ציבוריות, בעליה של חברת ספארק יזמות פיננסים והשקעות.

על התחרות
תחרות הנואם הצעיר היא מיזם לקידום 

תרבות הדיבור בקרב הנוער. זו תחרות כלל 
ארצית, שנולדה במועדון רוטרי אשדוד 

בשנת 1988. רוטרי אשדוד, כחלק מארגון 
בינלאומי, הוקם בשנת 1964. 

בתחרות משתתפים אלפי תלמידים 
בכ-50 ישובים ברחבי הארץ, תלמידי כיתות 

ה' עד י"ב. המתמודדים נבחנים על הצגת 
הרעיון, מבנה הנאום, מידת ההזדהות עם 

הנושא, טיב הטענות והנימוקים, צורת 
ההגשה, קשר עם קהל, עמידה בזמן ודרך 

ארץ לשפה.

על דורון ז"ל
בתחרות הראשונה זכה במקום הראשון 

התלמיד דורון דנקנר.
דורון היה תלמיד מבריק ובנו של חבר רוטרי 

האדריכל רפי דנקנר.
דורון חלה והוא ונפטר ממחלתו.

מאז  -  התחרות מנציחה את שמו של דורון.

תחרות רוטרי
הנואם הצעיר

תשע"ו
על שם דורון דנקנר ז"ל
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