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  2019 ספטמבר – 3אגרת הגיד מספר 

  2019-2020, לשת 2490גיד האזור ישראל  -דברי מתי הראל     

  

 לום והברכה,שלחברי, הרוטריוים 

ראש השה, יום כיפור וסוכות הבאים עליו -של חגי ומועדי ישראל עיצומםאו מצאים ב
י האימייל, בפייסבוק ברכו אחד את השי במבול ושפע של איחולים בכל אמצע לטובה.

  אמן! יהי אובשיחות טלפון אישיות לכל טוב לשה חדשה מוצלחת מקודמתה. לו

  החודש החולף התברך בפעילות רבה ומשמעותית לכל המשתתפים,

  קיימת הרגשה שתועתו מצאת בתופה מחודשת של התווספות מועדוים לאזור.

לשיאה וסיכת רוטריון מייסד , ותאלמועדון אשקלון צוהסמכה  - צ'ארטרהחודש העקו 
   ולכל חברי המועדון. חום רחלהמייסדת 

  . וקבוצת המייסדים מיכה טמירלשיא המועדון המייסד , בצפון גליל-למועדון יסוד המעלה

שי המועדוים המצטרפים מצטייים בהון אושי ומקצועי, חבורת אשים בעלי מוטיבציה 
  אחל להם הצלחה.  ומעורבות ישירה לקהילתם. הגבוה

בובמבר כאשר עיק את  11-בהסמכה למועדון השלישי לשת הרוטרי הכחית יהיה  
  . וכל חבריו למועדון אורי פרץלשיא המייסד  כרכור-למועדון פרדס חההצ'ארטר 

בהקמת מועדים וספים, כל קבוצת הקמת מועדון חדש  גדלאין חולקים שחוזקו של האזור 
  חדשים.רוטריוים  20 של  תוספתמביאה עמה 

-כוכבו אוו, -מוד, קרית-תל :עומדים על הפרק בתהליכי הקמה בשלבים שוים המועדוים
-בתל TLVבסאחין, טירת הכרמל ומועדון חבורת הקמה יאיר. הביעו רצום להקים מועדון 

האזור  על הרחבתממוה הגיד  אילן זורמן /ל.של  מתקדמים במעקב ובליווי אביב. כל אלה
  הצלחתו. -אחל להם בהצלחה יועץ הגיד לאסטרטגיה. עמוס סלע , יחד עםופיתוח מועדוים

בל שכח שמחובתו לתמוך בחיזוק כל המועדוים הקיימים ובראש ובראשוה ירושלים 
  מערב ופתח תקווה שעליו להקים מחדש. 
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. קיימו בקיסריה םשימור וגיוס חבריאחת המשימות החשובות העומדות בראש מעייי, 
יועץ הגיד לשימור חברים.  /ל. ירון מטרמוצלח לשימור חברים ביהולו של  2מפגש מס'

בעדיפות  חשיבות העמדת הושאחברים מכל מועדוי הארץ הוכיחה את  73וכחותם של 
  לעתיד רוטרי.  ראשוה

ים והגדלת מספר החברים במועדוים תוך כדי ליווי קיים הכרח קיומי להצערת גיל הרוטריו
חובה  .בכל מועדון "וועדה לגיוס ושמירת חברים"הקפדה על הקמת במטורים ייעודיים, 

הכרחית היא ליווי המפגשים אחת לכל חודש בכל מועדון מהג"לים, ראשי האשכולות ויו"ר 
  אפיקי המקצוע.

ות . המפגש בהחייתי ובהשתתפות צומפגש לרוטריוים חדשיםקיימו החודש בחיפה 
ערך ביום ששי לארוחת בוקר. הגיעו חברים ממועדוי חיפה והצפון.  ,ההגת רוטרימ

החברים החדשים קבלו עידכוים במידע רוטרי ולכל חבר יתה האפשרות להציג את עצמו 
  מפגש וסף לרוטריוים מהמרכז והדרום. במידת הצורך, ערוךואת עיסוקו. 

מייסדת מועדון ראשל"צ המחודש, מותה  אל לה שירצי/ל.  :עוזרי גיד 2התחלפו החודש 
  לי. ערזדן ומחליפה בתפקיד את /ל. דיאלה י לראש אשכול מרכז

ממועדון כרמל המוכר לו מתפקידיו הקודמים, קיבל על עצמו להחליף את  /ל. קובי בראל
  חיפה.-אשכול  כראש/ל. גיורא ירדי 

1. גידו התחלי תלשבו בסדרת ביקורי הבות והוד הכרמל. כל ואביב יפו, רח-צעו במועדו
לאחר החגים במהלך לבקר אצלכם משיך קהילתו. אותו ואת מועדון בסגון המייחד 

 .2020חודשי וב'. דצמ'. יו'. פבר'. ויסתיימו בתחילת מרץ 
  

שהוקם בעקבות  יוה-של מועדון כפר" 'ס פאבהיו"חגיגית של ההשתתפו בפתיחה  .2
ס במקום "מועדון המרצים שהקימו פאב קהילתי במתהגשם בקרב חברי חלום שהת

בואו  23:00שכל הכסותיו למען הקהילה. הפאב פועל בכל ערבי חמישי ומוצ"ש עד השעה 
 באווירה עימה., יש מוסיקה וישושים לפגוש חברים לבירה או יין

  
 

ור לייצג את ות האזחיצא החודש בשלי והצעירים יו"ר אפיק הוער-/ל. עמוס ון ראלטה .3
וקציי חילופי וער  RYLAציגי וכחו במפגש  .בוולסיה בספרד EHMAישראל בכס 

 מארצות אירופה ועוד. 
קשרו הקשרים לבצוע קבוצות חילופי וער עם קרואטיה ואוסטריה, בההגת משה בכר 

 מחיפה וחגית שלו מאילת.
   ון,בתכגד מבצעת את הקשר של איטראקט עם אוסטריה ש-פרח בן

בההגתו של דרור  2020משוודיה במאי  RYLAמתקדמת האפשרות לקיום קבוצת 
  .שיקביץ מתיה
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מדווח על ביקורו בראשות אורן האוז האפיק הבילאומי דיווח תמציתי מהעשה ב .4
של משלחת גדולה של רוטריוים ממומבי בארץ, ביקור הכום יומפגשיו בהודו לס

 ).(פרטים בהמשך  .אשדוד בובמברשתתקיים ב WATEC לקראת וועידת 
  בצפון איטליה. 2050מאזור חילופי רוטריוים  RFIמתארגת משלחת 

אזור מ תארה"ב, האחמרוטרי מעם משלחות   RFIרקמות כווות לביקורי גומלין 
Long Island  יסין והמיסיסיפימ הוהשו משלחות ולחילופין,  אזור ויסקושל

  מישראל לארה"ב.אליהם 
 חשיפה  ושקבלבספטמבר משלחת מרוטרי קייב  10-17בארץ  ארחון מודיעין מועד

 12המוה תגיע לביקור משלחת  2019בובמבר  2-5-במערכות ההוראה. בלשיטות 
לוליה מרומיה לחתימת מועדוים תאומים עם -חברי רוטרי ממועדון אלבה

  מודיעין. ברכות חמות.
 גשים לביצועים שוים.מצאים בתהליכי מפ ICCמפגשי ופעילויות 

   
רוקם עור  אריאלה סגל,/ל ר מדריכת האיזו של  ביצוחה "בשביל רוטרי"המיזם  .5

במעורבות המועדוים שרתמים בצרוף פרטי המועדון ומקום של עיין  וגידים
 בשאיפה להביא לביקורים הדדיים. ,על ידי המועדון בקהילתו הסמך

  
 במשה מרץהשה  פועל /ל. חיה קובץבהובלתה של  הואם הצעיר-רוטרי .6

חדש וסיכות דש למשתתפים בתחרויות מעוצב מלוגו  בעזרתבמיתוג מחדש, ו
יהיה שם מוכר רדף לרוטרי  הואם הצעיר"-"רוטרישהמיזם המטרה . הגמר

. השה ישתתפו גם המשתתפים גדל ועימו מספר בתי הספרמספר  .ישראל וההיפך
 קהילות בהם טרם קם מועדון רוטרי.מ

  
 ולפטופ מצא בשלבי הכה. דם אפליקציה לייאתר רוטרי ע .7
  
 המציגהגרפיקה אחידה רולאפ בבצעו  , המבחים" 4"בראותי את חשיבות  .8

. תוכלו להפיק ולהדפיס לצרכיכם רולאפ ערבית ואגליתשפות: עברית/ 3-באותם 
לצד שולחן השיאות במפגשי המועדון. קישור ולהציג אותם  במועדוכםאו פוסטר 
  רף בזה.לקובץ מצו

מחייבת , רוטרי בעולםמיזמי לכל חבר במועדון לתועלת  30$בסך  התרומה לקרן הרוטרי
 3אליו לאזור בחלוף  ותמהתרומות חוזר 50% -כתופה משמעותית מאת כל המועדוים. 

 תהעצמולים ומועדויים לפיתוח יבאמצעותם יתן לו לקדם ולתמוך במיזמים אזור ,שים
   רוטרי ישראל.

לפי  תוכל להתבצע ביקור גיד במועדון שטרם העביר את התשלום לקרן הבילאומילא י
זו החלטה שתקבלה בועידה בירושלים ויש למלאה בקפדות כלשוה.       מועד הביקור.

  .תבסכומים התרמים על ידו לקרן רוטרי העולמי גםחוזקה של רוטרי ישראל חשב  ,זכרו
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   ם במידע ובהידוק הרעות, רישמו ביומיכם:יכוו למפגשים וכסים חשוביה

  .ש"ח לעזרה בכיסוי ההוצאות 60הוחלט שדמי השתתפות ישארו קבועים ואחידים בסך 

               הכסים מיועדים לחברים, בי ובות זוגם, חברים ובי משפחה.          חידוש: 
        שה של השיא העולמי             ם משתתפים, ברוח סיסמת הכשמח לראות את כול

  "רוטרי מחברים עולמות"

רטיסים כה -בהיכל התרבות בכפר סבאכס רוטרי אזורי הראשון  25/10/2019 .1
 מצפה לראותכם. , מצאים אצל שיאי וגזברי המועדוים להפצה

 .הברושור מופיע בסיום האגרת
 

-ועדוים כרמל וסטלה מאריסמתארגן על ידי הממפגש רעות ואחווה  03/11/2019 .2
 במצורף בתחתית האגרת. ההזמה פרטיכולם מוזמים להשתתף. 

  
 איזבל גולדשטיין/ל.  בתאום יתקיים על פי המסורת – פסטיבל הזית 15/11/2019 .3

 השוכן מזרחית לכרמיאל. בכפר מג'אר סעד  ואהיביו"ר אפיק המועדון יחד עם חברו 
מפגש ברחבת המתס ה התכסות 09:30ההזמה בעיצוב ובאחריות מהל המת"ס. 

סיור  10:30-12:30חוח מקומי בהחה לעודים סיכת רוטרי. ילאר' בוקר ב המקומי
ביקור במרכז להפקת , צמודלסיור בישוב עם מדריך תחלק לקבוצות . בשוק הססגוי

-12:30 ת עם כיבוד ביחוח מקומי.שמן זיגביות צאן...כבישת זיתים קרה וחמה ו
לעודים סיכת רוטרי.  20%הריים במסעדות המקום בהחה סיים באר' צ 13:30

 ההזמה תופץ בהמשך.
  

עם  ג"ל אבר פוקסידי  להמתארגן ע WATEC 2019ועידת -כס המים  21/11/2019 .4
קיים תיבמעמד ראש העיר אשדוד מר יחיאל לסרי.  בשיתוף העיריה, אשדודמועדון 

 סימפוזיון בושא: "טכולוגיה, חיוך ומודעות לאתגרי המים וסיטציה בעולם" 
  , באשדוד. 2תקיים "בבית אריה קלג" רח' יאיר יהכס 

  על הפרטים תבוא הודעה בפרד.
 

יתקיים במרכז , אילה מלר/ל.  המאורגן על ידי כס בריאות אזורי 22/11/2019 .5
פורצי דרך בהתפתחוית מרתקות  רופאים בכיריםהרפואי רמב"ם בחיפה בהשתתפות 

קרקעי -סיור בבי"ח תת תארגןילמקדימים להרשם,  הכסבסיום . בתחומי הבריאות
  .לשעת חירום

 .התכית מצורפת בסיום האגרת
 

6. 27/12/2019 WE WALK  רוטרי ישראל תציין יום  -ב'שביל הרוטרי' בשילוב
ר מודעות לפעילות כושר גופי ואורח במטרה להגבי .הליכה משותפת לכל המועדוים

 חיים בריא! הפעילות תתבצע ביוזמה מבורכת של כל מועדון בקהילתו.
  .ראו הכרזה המצורפת



  

  מתי הראל
  לארשי 2490לאזור   2019-2020רוטרי לשת  גיד

Matty Harel- District Governor 2019-2020   -    Rotary International District 2490 Israel    

"Service above self – he profits most who serve best"  

                                                                                                                             Matty Harel מתי הראל

  District Israel           District Governor 2019-2022 2490אזור -ישראל              2019-2020נגיד רוטרי לשנת 

                                                                                                     :Fax 09-9576434פקס:     :Mobile  054-5789933נייד :                             

  Email: mattyharel.rotary2490@gmail.com       דוא"ל:    

    

5  

  

 
 

  
תצא משלחת של ההגת רוטרי ישראל להשתתף בסמיר  2019בתחילת חודש ובמבר  .7

 מג"קל  וחום פר-ג"ואיסטיטיוט בדוברוביק. ישתתפו בסמיר הכה לגידות 
דירקטור וישאו דברים . כאשר בהמשכו ישתתפו ומזכיר האזור יוה מזור חיים קת

יאמו גם ו P  19 Zoneלמרחבלקרן רוטרי העולמי  ממוהגידי פייפר, ג"ל מלי לוי ה
   בהמשך.ועידכוים ג"ל אבר פוקס וגיד מתי הראל. דווח על התפתחויות 

  
  

  RLI Rotary Leadership Institute-הדרכה למהיגות קורס היכוו לתכית  .8
 2020בוקרי ששי בחודש פברואר  3-ברוטרי הבילאומי שיתקיים  הערך במתכות של

בבית מילר בחיפה. התכית מכשירה שיאים מכהים, שיאים שבדרך וכל אלה 
המעוייים להתפתח בשדרת המהיגות במועדום ובאזור. הקורס מתהל על פי 

. ג"ל יעל לצרוס וג"ל רן ליןוכתבים ע" רוטרי העולמי בהדרכת מערכי שיעור המ
  .ב המקרים משולם על ידי המועדון השולח)וש"ח (בר 250עלות הקורס: 

במהיגות ויחסי אוש והכרה של תורת רוטרי  מעשיר ומועילהמסיימים מקבלים ידע 
-ום מוגבל לעומק. בסיום תועק תעודת השתתפות וסיכת דש (כמו סיכת מ"מ). המק

 כל הקודם זוכה!-משתתפים 25
  
 

כסת להילוך גבוה בהגשת הצעות המועמדים  2022-23איתור הגיד לשת וועדת  .9
לבחירת המועדוים אשר יתבשרו בתוצאות בחירתם ברבים בכס הארצי חצי שתי 

  2020 יוארתחילת חודש ב

   60-וועידה השתית הלהיכוו 

   2020במאי  7-9תתקיים בסופשבוע  ש

 עזרתואות להזמתי בר שא מזכ"ל רוטרי העולמי-ג'ון יוקומכובדת של  ציגותבהשתתפות 
  של ידידי דירקטור גידי פייפר

  .ברושור/חוברת הוועידה במהלך החודש הקרובהפרטים יפורסמו במצפים להשתתפותכם! 

  .תתן החה וישמר חדר במלון הוועידה למקדימים להרשם
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  ל מחדש....?!להמציא את הגלג

  ,כםאותו ברעיוות חדשים מהמתרחש במועדו פושת

   ,חשיפהלקבל יש לך אוזן קשבת ואפשרות לשתף ו

  mattyharel@gmail.comל:  "לדואכתוב לי 

 ןמה מתבצע ומתאצלך במועדון, מידי חודש? וכ   

 דרכים לחבר ולהתחבר עם הקהילה.  

 ות לים ורעיוו כאן להגשים חלומות. -  מיזמיםתכא   

 ?ות חדשים לגיוס חברים חדשיםמודלים ורעיו  

  

    

    2490ישראל  גיד האזור -מתי הראל 

  2019-2020 לשת 

  בברכת "רוטרי מחברים עולמות"
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  בואו והשתתפו עמו בכס רוטרי האזורי הראשון

  08:30בשעה  2019באוקטובר  25בוקר יום ששי כפר סבא ב
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27.09.2019 

 שלום רב!                      

WATEC 2019 הזמנה לסימפוזיון רוטרי במסגרת  ועידת 

 שיתקיים ביום ה 21.11.2019 באשדוד בין השעות 08.00-16.00

טציה הנך מוזמן/ת להשתתף בסימפוזיון רוטרי בינלאומי, בשיתוף מועדון רוטרי אשדוד וועדת המים והסני  

, אשדוד, במעמד ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל2האזורית . האירוע יתקיים ב"בית אריה  קלנג" רחוב יאיר   

לסרי.   

  נושא הסימפוזיון הוא :"טכנולוגיה, חינוך ומודעות לאתגרי המים וסניטציה בעולם". 

דמיה, התעשייה באירוע ייקחו חלק אנשי רוטרי מהארץ ומחו"ל. רשימת המרצים תכלול נציגים מהאק  

 מו"פ, חינוך וממשל. בתום הסימפוזיון, יתקיים פאנל בהשתתפות המרצים. רשימת המרצים 

 והמברכים תופץ בהקדם. הסימפוזיון יתנהל השנה בשפה העברית.

והיא כוללת כיבוד קל שיוגש בתחילת האירוע ₪, (שישים)  60עלות הכניסה לסימפוזיון היא   

"ח המשתתף, במסעדות הסמוכות לאולם.ובהפסקות. ארוחת צהריים ע  

 נשמח לראותך באירוע!                                                                                                     

בברכה,                                                                                                            

נגיד האזור מתי הראל                                                                                 
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  לוגו חדש למיתוג "רוטרי הואם הצעיר"

  לשלושת קבוצות המתחרים.מראה את הדמויות 

מאל לתלמידי התיכון כאשר החיריק חטיבת הבייים, ומשל -בית ספר יסודי, במרכזל-מימין
  ברוטרי מתחבר עם החולם בואם.

  כמובן שבתחתית הכיתוב מופיע לוגו רוטרי.

 .הלוגו יופק בסיכות דש לתלמידים המגיעים לשלב הגמר  

 בתעודות הוקרה שיוצג על במת המתחרים ויופיע אפ -הלוגו חוזר ברול  

  יודפס על טישרט למשתתפים בתחרויות הגמר  

 רכז התעודות למשתתפים והשופטים, יקשט במ  

  י ושלישי יוטבע הלוגו על מדליון כפרס הוקרה בתוספתלמקבלי הפרס  ראשון, ש
  ללוגו מותג הרוטרי וסיסמת השה
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 כנס הבריאות האיזורי שמאורגן על ידי יו"ר ועדת הבריאות האיזורית , אילנה מלר

  ים רמב"מ בחיפה.בבית חול  2019לנובמבר  22יתקיים ביום שישי 

  יהיה זה כנס ברמת הרצאות גבוהה מאד.

  בבקשה,הפיצו את הזמנה זו לכל חברי המועדון ועודדו השתתפותם.
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WE WALK  רוטרי ישראל תציין השנה יום הליכה משותפת לכל

  המועדונים:

  2019בדצמבר  27
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  מבחר תצלומים מהארועים 

ביקור נגיד במועדון תל אביב
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  ביקור נגיד במועדון רחובות
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  ביקור נגיד במועדון הוד הכרמל
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  ביקור נגיד במועדון אפקה אביבטק
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  מינוי עוזר נגיד לאשכול חיפה,קובי בר אל
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  קבלת הצארטר למועדון אשקלון צוותא
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  יסוד המעלה גליל הצארטר למועדוןקבלת 
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  עם הנגיד רוטריונים חדשים בוקר ארוחת 

  

  



  

  מתי הראל
  לארשי 2490לאזור   2019-2020רוטרי לשת  גיד

Matty Harel- District Governor 2019-2020   -    Rotary International District 2490 Israel    

"Service above self – he profits most who serve best"  

                                                                                                                             Matty Harel מתי הראל

  District Israel           District Governor 2019-2022 2490אזור -ישראל              2019-2020נגיד רוטרי לשנת 

                                                                                                     :Fax 09-9576434פקס:     :Mobile  054-5789933נייד :                             

  Email: mattyharel.rotary2490@gmail.com       דוא"ל:    

    

21  

  

  קהילתיאב פ–מועדון כפר יונה מיזם 

  

  


