
 

 

 91-8192יעדי אפיק שירות המקצוע לשנת הרוטרי 

 ,וחברי וועדות אפיק המקצוע במועדוניםר "ליו

 ,של אנשי מקצוע ועסקים כארגון 9111קם בשנת ארגון הרוטרי 

מרחב הפעילות של בו בארץ, הפועלים לעשות טוב בקהילה בעולם

תחום העסקי והמקצועי בלעסוק המעטנו עם השנים . מקומיהמועדון ה

מכאן שחברים חדשים . תוך שהתמקדנו בעשייה חברתית וקהילתית

תן לי הרוטרי להתפתחותי מה י? וצעירים שואלים מה יוצא לי

מעבר לסיפוק בנתינה  ,העסקית והניהולית, תהמקצועי, האישית

 ? החברתית וקהילתית

תוך שימת דגש על העצמת  ,"עטרה ליושנה"השנה הוחלט להחזיר 

 .עסקים וניהול, המועדונים בגיוס אנשי מקצוע

 ?בארץ ובעיר, איך הרוטרי הופך לגורם משפיע בסביבתו בעולם

לגדול ו להתפתח, הינו נדבך מרכזי ברוטריש ,המועדוןעל לשם כך 

אנשי מקצוע ובעלי , באמצעות הצטרפות חברים חדשים וצעירים

לחברים  םמצטרפי חברים אלו. ניהוליתבקהילה העסקית וה תפקידים

לסייע , יכולים לעזורש, שהיו והינם בעלי מקצוע בתחומם ,הוותיקים

 .תוך מגמה לתרום ולהיתרם, וללוות את החברים החדשים

 ?איך עושים זאת

 ברמה הארצית

 התאחדות , איגוד לשכות המסחר: ברים לארגונים ארצייםוח

 .וכדומה ארגוני המורים, לשכות עורכי הדין, התעשיינים

  עם )נטפים וכדומיהם , טבע, בנקים: לארגונים כלכלייםחוברים

 (. חלקם כבר נוצרו קשרים ראשוניים

 רוטרי לעסקים"מפגש /כנס." 

 ר אפיקי המקצוע"קבוצת וואטסאפ לכל יו. 

 במידת  ,ר אפיקי המקצוע"מפגשים אישיים ואשכוליים עם יו

 .האפשר



 ברמה המקומית

הינו המועדון העולמי והארצי אין ספק שהבסיס לקיומו של הרוטרי 

הניהול  ,בתחומי המקצוע מתקיימות כל הפעילויות בו, המקומי

 .הלב והנשמה של הרוטריבו . והקהילה

 עסקיות /חברות עירוניות. חוברים עם הרשות המקומית. 

התאחדות בעלי המלאכה . לשכת המסחר. חברתיות

רואי החשבון  .ד"לשכת עו. התעשייניםהתאחדות . והתעשייה

ל העשייה ככל אלו ועוד הינם ארגונים מקצועיים המייצגים את 

כארגון בעלי  ,וזו התשתית שאנו, המקצועית באשר היא

חברים למועדוני  חוברים אליה ומגייסים מתוכה ,המקצוע

מקצועית של המועדון  ניהוליתתוכנית למצוינות ב. הרוטרי

ו בסיס ומודל בניהול המקצוע וציוותו יהואשות ראש אפיק בר

תשתית לגיוס רוטריונים איכותיים . מרחבי פרס מצוינות עירוני

דגש על  תוך שימת, בתקשורת חשיפת אירועים אלו. למועדון

י מועדון "מועדון הרוטרי והמצוינות במקצוע שמובל ע/ארגון

תחום זה כמעט ולא היה קיים בשנים האחרונות . הרוטרי

ומתווסף לפעילות קהילתית ענפה , ני הרוטריבמועדו

 .גונים חברתייםרשמתקיימת עם הרשות המקומית וא

 הקמת ועדה מקצועית בכל אשכול. 

 משולב עם  כשהוא, פרויקט מועדוני אחד לפחות בתחום האפיק

 .אפיקים אחרים במועדון

 בעסקו של חבר המועדון או בארגון , ביקור של המועדון במפעל

 .ויכלול ישיבה וביקוראקדמאי  ,חברתי חינוכי

  בתחום החינוך)חלוקת מלגות לעובד המצטיין בקהילה ,

 .(מכבי אש ועוד, משטרה, הרפואה

 של אנשי מקצוע בעבר ובהווה ופרסומו  הקמת מאגר מועדוני

 .בכל מקום אפשרי

 ביטוחי וכו, פיננסי, כלכלי, הרצאות מהעולם העסקי'.. 

 לכלים וכדומהכנסים אזוריים בתחומים העסקיים כ... 

 "בכל ישיבה עסקית" וב טוק'ג. 

 שילוב פעילות עם מועדוני עסקים קיימים. 

 



, ל ועוד יכולים להוות תשתית ובסיס לגיוס חברים חדשים"כל הנ

 .העצמת המועדון והפקת תועלת מהחברים הקיימים במועדון

 

 ,בברכה

 ישראל בן כנען

 ר אפיק המקצוע”יו

 

 111-8897129:  נייד
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