
 

 

 

 אחריות תפקידים ותחומי -זר הנגיד לאשכולעו

תפקידך המרכזי כעוזר נגיד הוא לסייע למועדוני רוטרי שבתחום 
אחריותך להפוך ליעילים יותר ועזרה לפעילותו של נגיד האזור בניהול 

 .מועדונים אלו
  תחומי אחריות

 :ה והמועדונים שהוקצו לך כוללים/תחומי האחריות שלך כלפי הנגיד

 .סיוע בפיתוח יעדים אזורים .א
 .תיאום ביקורי הנגיד במועדונים .ב
והתקדמותם  (W) והחולשות (S) ה על החוזקות/דיווח לנגיד .ג

 .לקראת השגת היעדים
 .הצטרפות לאירועים ופעילויות באזור .ד
 .השתתפות באולפן ההדרכה של צוות האזור .ה
 .םם וגזברימזכירי, (PETS) השתתפות בסמינר להדרכה נשיאים .ו
 .זיהוי וקידום של מנהיגים עתידיים ועדכון, איתור .ז
לגבי מצב ( בעת חילופי גברי)עוזר הנגיד הנכנס  ךדרות .ח

 .המועדונים
 .התעדכנות שוטפת במצב המועדונים .ט
סיוע לנשיאים נבחרים בפיתוח היעדים שלהם והזנת כל הנתונים  .י

 .ומימושם Rotary Club Central ב
באסיפות ובאירועים אחרים , השתתפות בישיבות מועדונים  .יא

 .שאליהם תוזמן
הצעת רעיונות ספציפים לצוות מנהיגות האזור לשיפור הפעילות  .יב

 .ותמיכה במועדונים
קידום ועידוד השתתפות בכנסים האזוריים ובפגישות אזוריות  .יג

 .אחרות
 .גשים אשכולייםייזום מפ .יד
עם נשיאי המועדונים באשכול ובנות זוגם למפגשי  ייזום מפגשים .טו

 .רעות
ועידוד החברים במועדונים  "רוטרי ישראל" הכרת האפליקציה .טז

 .להתקין אותה

 הכנות –ז מוצע לעוזר הנגיד "לו
  מרץ -פברואר 



 

  השתתפות באולפן הדרכה של צוות
 .האזור

 דיון במטרות האזור עם נגיד האזור. 
  הנשיאים הנבחרים של המועדונים שהוקצו לך פגישה עם

 .PETS במסגרת ה

  יוני -אפריל 
       

  פגישות עם צוותי המנהיגות של המועדונים בכנס ההדרכה
 .האזורי

 נגיד היוצא כדי לתאם ציפיות לגבי העבודה מול . פגישות עם ע
 .מנהיגי המועדונים

 ך השנהז ביקורים במועדונים המוקצים לך במהל"קביעת לו. 
 סקירת יעדי המועדונים ב RCC-Rotary Club Central 

 .יולי 1והתעדכנות מול נגיד האזור עד 

 ספטמבר

 תחילת הביקורים במועדונים. 
 סיוע למנהיגי המועדונים בתכנון ביקור הנגיד. 

 דצמבר

  תזכור מנהיגי המועדונים להגיש את רשימות החברים
 1המועדונים לרוטרי בינלאומי עד ל המעודכנות וחשבוניות 

 .My Rotary לינואר ב

 ינואר

 תזכור מנהיגי המועדונים לדווח על בעלי התפקידים הנכנסים ב 
My Rotary  פברואר 1עד. 

  מאי

  דירוג מועדונים"הוספת דירוגים והערות המועדנים בחלק של "
 .למאי 11עד  RCC של
 פגישה עם עוזר הנגיד הנכנס. 

 



 

 יוני

 נהיגי המועדונים שיש להעביר את דמי החבר החצי תזכור מ
 .שנתיים

 קשרים עיקריים
עוזרי הנגיד נמצאים בדרך כלל בקשר , מבין כל המנהיגים האזוריים 
, קשר המתבסס על מידע בין המועדון , התכוף ביותר עם המועדונים

תקשורת טובה חיונית לעבודה עם מנהיגי . האזור ורוטרי בינלאומי 
 .האוזרהמועדונים ו

 :ת נגיד הינם/קשרי המפתח שלך כעוזר
 נגיד *
 נגיד נבחר *
 נגיד מועמד *
 עוזרי נגיד אחרים *
  נגידים לשעבר באזור *

 ר וועדות"נשיאים מזכירים גזברים יו: מנהיגי מועדונים  **

קיים דיון בתוכניות התקשורת האזורית עם המנהיגים הללו כדי לוודא 
 .שכולם משתפים מידע ביעילות

תדירות התקשורת , התוכנית שלך צריכה לכלול את דרכי התקשורת 
 .עם המועדונים ומנהיגי האזור

 הדרכה
שיסייע לך להתכונן לתפקיד , בנוסף לסמינר ההדרכה של צוות האזור

מפגשים . נגיד עליך להשתתף בשאר אירועי ההדרכה של האזור. ע
סייעים להם אלו מרחיבים את הידע של המועדונים אודות רוטרי ומ

 .להיות יעילים יותר

מומלץ שתעודד את ,בעבודתך עם המועדונים שבתחום אחריותך 
 .הנוכחות וההשתתפות בכנסים אזוריים אלו

תוכל גם לתאם אירועי הדרכה עבור המועדונים שבתחום אחריותך 
לפי הצורך תוך שימוש בוועדות האזור בתור משאבים אירגוניים 

תוכל לבקש , יין לדעת יותר על קרן רוטריאם המועדון מעונ: לדוגמא
מחבר בוועדה האזורית של קרן הרוטרי לסייע למועדון לפתח תוכנית 

 .הדרכה או לדבר על הקרן במהלך מפגש של המועדון



 

 

עודד את כל המועדונים שבתחום אחריותך למנות מדריך מועדון אם 
עבור מדריך מועדון יכול להנחות הדרכה . עדיין אין פונקציה כזו 
חדשים וותיקים תוך דיון בנושאים כגון תוכניות , חברים פוטנצייאלים 

 .כלים מקוונים והזדמנויות בתחומי השירות, רוטרי 

  עבודה עם מועדונים
הייה זמין , אם אתה איש התמיכה העיקרי של המועדונים שהוקצו לך 

וודא . לנשיאי המועדונים והצעה רעיונות והכוונה במהלך כל השנה
 .ם יודעים שאתה שם כדי לסייעל להם להשיג את יעדיהםשה

 מועדונים דינמיים

מועדוני רוטרי יכולים לצאת נשכרים מבדיקת הנוהלים  .א
 והמסורות שלהם שתקבע מה עובד יפה ומה לא

שאלון הערכה של  Check Rotary Club Health התחל עם .ב
ות כדי לזה( טפסים/נמצא באפליקציה באזור האישי)רוטרי 

 .נושאים לשיפור
עודד מועדונים לבצע הערכה עצמית סדירה ולחשוב על דרכים  .ג

 .להפוך להיות יותר דינמיים( מחוץ לקופסא)חדשניות 
השא להם עצות וטיפים כדי להפוך להיות מועדונים מובילים  .ד

 :לדוגמא
 דים ארוכי טווח וממוקדים על מנת עהגדרה וטיפוח י

 .ללהפוך את המועדון ליעי
  קבע מטרות שנתיות התומכות במטרות ארוכות הטווח. 
   קיים ישיבות מועדון שיאפשרו לחברים לקבל מידע

 .ולהיות מעורבים
  עודד את המועדון למנות חבר שיטפל באפליקציה עבור

הודעות מזכיר ,גריעת חברים/הוספת)כל המועדון 
 .(ועדכונים על אירועים

  חברי , יגי המועדון קדם תקשורת סדירה בין מנה
 .המועדון ומנהיגי האזור

  הבטח את המשכיות המנהיגות ופרוייקטי השירות משנה
 .(לא לזגזג)לשנה 

   עודד עריכת התאמות בתקנון המועדון כדי להתאימו
 .לתנאים המשתנים



 

   עודד את המועדונים להקים
וועדות סיווג מקצועיות לאיתור ממוקד של מועמדים 

 .ים שחברותם תחזק את המועדוןפוטנציאל
  לפתח ביניהם קשרים  צור הזדמנויות עבור החברים

 .(עיסקיים מקצועיים,חברתיים )איתניים 
 ודא שכל חבר במועדון פעיל ומעורב או בעל תפקיד. 
 הצע הדרכה סדירה ועקבית. 
   עודד את המועדונים למנות ועדות שתומכות בצרכי

 .המועדון
   בתוכניותהשתתף Presidential Citation 
   ים במחשבה ולנסות שיעודד את המועדונים להיות גמ

 .דברים חדשים
   עודד את המועדונים לבחור את בעלי התפקידים גם

שלושה בעלי . )לשנה שאחרי וגם לשנה שלאחר מכן
שיעבדו ביחד ( נשיא מיועד/נשיא נבחר/תפקידים נשיא

 .והגזבריםל גם ברמת המזכירים "וכנ
  עודד את המועדון להקים מנגנון ליווי והדרכה לחברים

 .חדשים ושימור חברים וותיקים
 עודד חברים להוריד את האפליקציה. 

 יעדים

כדי לפתח יעדים אזוריים שתף פעולה עם הנגיד הנבחר ושאר 
מטרות המועדונים באזור אולי אינן זהות אך .החברים בצוות האזור

 .ות משלימותעליהן להי

 מועדונים צריכים להסתנכרן סביב התוכנית האסטרטגית של רוטרי ו 
Presidential Citation ולהירשם ב Rotary Club Central  -  הוא

 .םלניהול ומעקב אחר מטרות המועדוניהאתר הרב שימושי 

יחסי , השירותים ,האתר מספק מידע אודות החברות במועדונים 
 .ר וגיוס תרומותציבו

עודד את המועדונים להשתמש בנתונים אלו לשם קביעת יעדים 
ולהזין את היעדים באתר כל שהמנהיגים הנכנסים של המועדון יוכלו 

לעיין בהיסטוריה של המועדון ומנהיגי האזור יוכלו לעקוב אחר 
 .ההתקדמות



 

 
 RCC מחזק את המשכיות המנהיגות ומקדם שקיפות וחוסך נייר. 

במרכז  Rotary ClubCentral למידע נוסף גש לקורס משאבי
 .Brand Center  הלמידה

קביעת יעדים חיונית להצלחה בשנת הרוטרי משום שהדבר מייצר 
 .תוכנית פעולה

 הכולל SWOT התהליך הבסיסי לקביעת יעדים הינו תהליך
 של המועדון כשלצידן בחינה של (W) והחולשות (S) ניתוח החוזקות

לפני סמינר ההדרכה  -שיש למועדון  (T) והסיכונים (ׂ O) ההזדמנויות
  (PETS). לנשיאים נכנסים

היפגש עם הנשיאים הנבחרים של המועדונים כדי לבחון  .א
תחומים אלו על בסיס מגמות עבר של המועדונים ודפוסי פעולה 

גיבוש מטרות ביחד עם הנהלת . נוכחיים ואז לגבש מטרות
הניסיון מלמד . ר את פעילות המועדוןהמועדון עשויות לשפ

שכשהמועדון מנתח את עצמו הוא יודע לאתר הזדמנויות 
לפעולה חדשות ובעיקר להיזהר מפני סיכונים ואיומים שקיימים 

רגונים תחרות על פלחי פעילות הזהים לא: מסביבו לדוגמא
בזבוז משאבים של המועדון ללא תוצאה , אחרים מתמחים

 .שתמנף את הפעילותאפקטיבית ותכליתית 
, מדידים, על היעדים להיות משותפים   -פיתוח יעדים .ב

עבור עם מנהיגי המועדון . ברי השגה וקצובים בזמן, מאתגרים
על קביעת מטרותת שיסייעו למועדוניהם לתפקד באפקטיביות 

הכן עם ( שיתופי פעולה בין אפיקי המועדון יוצרת סינרגיה)
תוודא שמטרות  PETS זמן הההנשיאים את טיוטת המטרות וב

 1עד  RCC-Rotary Club Central אלו מוזנות במערת ה
 .ביולי

כאשר המועדון מפתח מטרות וודא שיש לו גם   -תכנן פעילות .ג
 .תוכנית פעולה להשגתן של המטרות

עודד נשיאים של מועדונים לעדכן את   -הערכת התקדמות .ד
כך שתוכל  RCC יעדיהם ולעקוב אחר התקדמותם במערכת ה

בזמן הביקור דון . לעיין במידע לפני הביקור שלך במועדון 
 .בהתקדמות המועדון עם ההנהלה שלו

 



 

 תמיכה במועדונים
הודות . אתה מהווה נכס ומשאב חשוב למועדונים שבתחום אחריותך

לקשר שלך עם מיגוון מועדונים את מסוגל להביחן במיגוון גישות 
תף בתובנות כך שיסייעו בידי לסוגיות משותפות וביכולתך לש

 .המועדונים להשיג את יעדיהם ולהתגבר על הקשיים
הבנת צרכי כל מועדון ונקודות החוזק שלו חיונית למתן הכוונה 

 : כדי לתמוך במועדונים. מועילה 
 היה זמין ונגיש *
 .הענק תשומת לב מיוחדת למועדונים חלשים *
 .התאם את התמיכה שלך לכל מועדון *
  חבר בין מועדונים מצטיינים בתחום מסויים למועודנים שמתקשים *
 RCC - Rotary נטר את התקדמות המועדונים במימוש יעדיהם ב *

Club Center  
 .ארגן מפגשים אשכוליים *
 .ארגן מפגשים עם נשיאי האשכול ובעלי תפקידים *

 הפצת מידע
בין מנהיגי תקשורת טובה חיונית לכל ארגון כולל רוטרי כאיש הקשר 

 (W) המועדון למנהיגי האזור עליך לשתף במידע אודות החולשות
הנגיד הנבחר והמיועד , של כל מועדון את נגיד האזור  (S) והחוזקות

ואת הוועדות האזוריות הרלוונטיות ובעיקר את מי שמחליף אותך 
העברת המידע ודיון עם הגורמים (. אם ידוע)בתפקיד כעוזר נגיד 

ישפרו את ניהול ויאפשרו לממונים להכיר ,דמו המשכיותהרלוונטים יק
 .את המועדונים לפני כניסתם לתפקיד

הקשר השוטף שלך . תוכל גם לשמש כאיש קשר בין מועדוני האזור
לשתף מועודנים , יאפשר לך לראות את התקדמותם, עם מועדונים

 .אחרים בהצלחותיהם ולעודד שיתופי פעולה
בנושאים שונים עם המועדונים שהוקצו הנגיד עשוי לבקש ממך לדון 

 :לך
 (דמי חבר)תשלום חשבוניות של המועדון לרוטרי בינלאומי  *
 .0942תשלום דמי החבר של המועדון לאזור  *
 .My Rotary עדכון רשימת החברים ופרטי המועדון ב*

 .עיון בנתוני דוחות *
הגשת פרטיהם של בעלי התפקידים החדשים במועדון לרוטרי  *
 .לשם הכללתם במדריך הרישמי,לפברואר  1לאומי עד בינ
 .זכייה בפרסי האזור *
ובשאר  PETS ב, בכנסי הדרכה אזוריים , השתתפות בכנסי האזור *

 .האירועים האזוריים



 

סיוע בהורדת האפליקציה ועידוד המועדון  *
 .לעשות כן

להעביר מידע אשכולי שאתה תחליט דרך האפליקציה למועדונים  *
 .ךבאחריות

חוזקו של ארגון בכלל ומועדון בפרט תלוי בכלים  01במאה ה 
מתוחכמים שיש ביכולותו לייצר או לעבוד דרכם על מנת למכסם את 

 .הפוטנציאל שלו

 ביקור במועדונים

 .אחת לרבעון אם ניתן -בקרו בכל מועדון באופן סדיר  .א
ו אם לא ניתן להפגש פנים אל פנים קיימו ישיבות מקוונות א .ב

 .שיחות ועידה
במהלך השיחות הקפידו העביר מידע אודות רוטרי בינלאומי  .ג

 .ומשאבי האזור
סקור את התקדמות כל מועדון מהמועדונים בשאחריותך לעבר  .ד

 .יעדיו
, תמיכה בקרן, פרויקטי שירות ,הצגת שאלות אודות החברים .ה

 .ים חשובים ומורל המועדוןדיתפק
ן בנקודות החוזק של המועדון והאופן דון עם הנהלת המועדו .ו

 .שבאמצעות נקודות החוזק ניתן למנף את המועדון
 .(נקודות חולשה)הצע פתרונות מעשיים לבעיות של המועדון  .ז
 .תאם את ביקור הנגיד במועד שנדרש .ח

 שימוש בכלים לדירוג מועדונים

 Rotary Club Central דירוג מועדונים הוא פונקציה ב .א
ייעת לך לעקוב לך לדווח על פעולות המועדון ומס המאפשרת

 .ביקר הנגיד אחר המועדונים בהם
עוזר הנגיד והנגיד אמורים להשתמש בכלי זה כדי לרשם  .ב

 .הערות אודות המועדון לאחר כל ביקור
של המועדונים  ברשומיםתוכל להעיר ולעיין , כעוזר נגיד  .ג

 .הנגיד יכול לראות את כלל המועדונים, שהוקצו לך בלבד
 .דירוגים והערות אלו ישמשו כנודות יחוס עבורך ועבור הנגיד .ד



 

 

 השתתפות בישיבות המועדונים

מומלץ לעוזר הנגיד להשתתף בישיבות המועדונים באשכול ככל  .א
שמתאפשר כדי לחזק את הקשר עמו ולהתרשם מקרוב 

 .ון והתנהלותומהמועד
עוזר הנגיד כאמור מצטרף אליו , בעת ביקור הנגיד במועדון  .ב

 .ומלווה אותו
במהלך שנת הפעילות מומלץ לבקר לפחות שלושה ביקורים  .ג

 .בכל מועדון

 מועדונים המחייבים תשומת לב מיוחדת
מספר קטן של מועדונים עשוי להזדקק לתשומת לב מיוחדת ממך 

ועדונים אלו מתקשים בדרך כלל לעמוד מ. ומשאר מנהיגי האזור
בתשלומים ובסטנדרטים המינימלים שנקבעו על ידי , בכמות חברים 

 .מועצת המנהלים של רוטרי

 סטנדרטים מינימלים למועדני רוטרי
כדי להבטיח את תפקודם היעיל של המועדונים מועצת רוטרי 
 : בינלאומי אימצה סטנדרטים מינימליים עבור כל מועדון רוטרי

 .התכנסות באופן סדיר .א
הפעלת פרוייקטי שירות הפונים לצורכי הקהילה המקומית  .ב

 .וצורכי מדינות אחרות
הנגיד וכל בעל תפקיד אחר , חובת קבלת ביקור של עוזר הנגיד .ג

 .ברוטרי בינלאומי
 .תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי .ד
 .וע חיצוניתשלום דמי חבר ברוטרי המקומי ולאזור ללא סי .ה
תקנות , פעילות העולה בקנה אחד עם חוקת הרוטרי הבינלאומי .ו

 .הרוטרי וקוד המדיניות של רוטרי
 .יקת לרוטרי בינלאומימסירה בזמן של רשימות חברים מדו .ז
 .ישוב סיכסוכים במועדון בהסכמהי .ח
 .לרבות השתתפות בכנסי האזור, שיתוף פעולה עם האזור .ט
עולה בינלאומי עם רוטרי בנלאומי והימנעות מהגשת שיתוף פ .י

תביעות נגד רוטרי וגם לא נגד קרן הרוטרי או קרנות אחרות או 
 .המשרדים הבינלאומיים של רוטרי

מציית ומבצע את תהליך ביקורת הבחירות בהתאם לתקנון  .יא
 .רוטרי בינלאומי



 

כעוזר נגיד עליך לשתף פעולה עם המועדונים 
רוב המידע . יחרגו מהסטנדרטיים המינימלייםשלך ולעקוב של 

" דירוג מועדונים"המשמש כדי לקבוע שמועדון עומד בדרישות מגיע מ 
 . Rotary Club Central ב

עוזרי הנגידים הם לרוב אלה שמקיימים קשר , מכל מנהיגי האזור
ישיר וקבוע עם המועדונים כך שהנהגת האזור עשוייה להשען עליך 

 .למועדוניםבעת הצורך בסיוע 

במידה ומועדון באשכול שלך מזוהה על ידך כמועדון שמתקשה שקול 
 :את הפעולות הבאות

 .ביקורים תכופים יותר במועדון  .א
 .חיזוק התקשורת עם המועדון  .ב
 .חבר את המועדון למועדון חזק יותר באזור .ג
או וועדה איזורית " חיזוק האזור"צור קשר עם הוועדה ל  .ד

 .טית לנושא והכנס אותם לתמונהשתמצא שרלוונ

 דמי חבר שלא שולמו
ינואר  1ארבעה חודשים לאחר המועד הסופי לתשלום החשבונית קרי 

יולי המועדונים שלא שילמו את דמי החבר של רוטרי בסך העולה  1או 
כעוזר נגיד תוכל לעבוד עם אותם מועדונים כדי !. ייסגרו  -$ 012על 

כדי לסייע למועדונים שנסגרו להיפתח לסייע להם להמנע מסגירה וכן 
 .מחדש

  פתיחה מחדש של מועדון 
 :ניתן לפתוח מועדון מחדש במקרים הבאים

על המועדון לשלם את כל חובותיו , יום מיום הסגירה  112תוך  .*
 .לחבר$ 02כולל דמי פתיחה מחדש בסך  הכספיים לרוטרי בינלאומי 

המועדון מאבד את יום לאחר הסגירה  112לאחר שחלפו מעל  .*
 .הזיכיון שלו ואינו זכאי עוד להיפתח מחדש

מועדון שאינו יכול או מסוגל לעמוד בסטנדרטים המינימליים יכול 
מועודנים ישקלו אפשרות . להתמזג עם מועדון קרוב או להיסגר מרצון
 .זו רק לאחר מיצוי כל האפשרויות האחרות

  

 


