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  כנס שימור חברים3/5/2019

  בכורה לשימור חבריםהמפגש פתיחת במדברי הגיד מתי הראל 

  רוטרי מחברים עולמות,

  

  בוקר טוב לכל הוכחים

  

IF YOU CAN'T MEASURE IT, YOU CAN'T MANAGE IT.  

  איך יכול להל שיוי או מפה. באם איך יכול למדוד או לכמת התוים,

 

DETERMINATION TO GET RESULTS AND 

THE ABILITY TO IMPLEMENT.  

  ,החישות להשיג תוצאות והיכולת לישם או לממש אותם

  2490זה המפתח להצלחתו באזור 

  

  חברים יקרים,

התכסו הבוקר לאחד מהמפגשים החשובים ביותר לשת הרוטרי הקרובה. וזו איה 
  ה.פרהפראזה או עוד אחת מהסיסמאות המושמעות במפגשים מאין אל

  או בפתח הדרך לאחיזה במושכות שבידכם להחזיק חזק או להרפות.

בקריאה לכל גידי רוטרי מיועדים מארק מלוי לפי כשה יצא שיא רוטרי העולמי 
במספר) למות לכל אזור אדם אחראי וחדור מטרה שיקח על עצמו את  540בעולם (כ

   .בלימת השירה

דיאל מלוי קרא לסימפטום  מארקוכפי ש התופעה השגורה בפיו "הדלת המסתובבת"
  .שאיו מחזיק מים-או המוקב ""הדלי המחורר
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השים האחרוות מספר הרוטריוים בעולם  20יוצא בתון כלל עולמי שמזה למעלה מ
  חברי רוטרי בכל העולם 1,200.000-מ משתהאיו 

  .מדיות 200-כוב מועדוים 35,000 -ב

  דלת תח השוק של עסקיו.גת, בשיווק בפרסום בקידום והאו כולו עוסקים במכירו

  היכן זה משליך על מספר החברים אצלו במועדוים?

החודשים  12עצרו לרגע וחישבו על מספר החברים שהתקבלו ושפרשו אצלכם במהלך 
  החולפים? 

  הגורמים לתופעה רבים ומגווים:

  האם מקום האכסיה עים ומזמין? .1
  ל מהלך טקס רוטריוי כהלכתו על פי המסורת?האם מקפידים אצלכם ע .2
מחוץ למיין המפגשים השבועיים  -האם מתקיימים אצלכם מפגשי רעות .3

  ? )(פיירסייד, בסוכה, הדלקת רות, פיקיק לטו בשבט לחג הביכורים
  ?האם ערכים אצלכם במועדון טיולי גיבוש משותפים .4
  סיורים במפעלי החברים?המתקיימים  .5
  מרצים מעייים?האם המפגשים עם  .6
  האם פעילות האפיקים סוחפת ומעוררת עיין? .7
  האם מעוררים ומעודדים השתתפות בכסים האזוריים? .8
  האם קיימת פעילויות בקהילה במעורבות אישית? .9

  להבהרה אצלכם במועדוים:טריויאליות שאלות אלה הם מספר 

  

קים ומגבש חברו מעכשיו יש לו כתובת לעזרה ותמיכה, צוות לעיין חדור מטרה שה
" ממועדון קישון ירון מטרל .  

  של דרכי פעולה לפתרוות אפשריים: האבקשכם לערוך כל אחד מכם טבל

  אז" יכול להיות חדשי ומעיין -"אם ולעות על

  שווה לסות בשאיפה לסיכויי הצלחה שיתים למדידה.
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כחית, בגלל ושימור חברים, אם יעשה בצורה מייטבית, רק יחזיק את האזור ברמתו ה
הולכת וגוברת של חברים המגיעים ההדמוגרפיה (גיל הממוצע של חברי האזור וכמות 

  לגבורות)

צטרך לעבוד קשה (במועדוים הקיימים) ולו רק כדי למלא את השורות של חברים 
  אות.שפורשים עקב סיבות של גיל וברי

  

  הוספה של מועדוים חדשים.הדרך היחידה להרחבת האזור בצורה משמעותית היא ע"י 

  ישם מועדוים באופק בהקמה:

 מוד-תל .1
 אשקלון .2
 יסוד המעלה .3
 באר שבע .4
 תקוה-פתח .5
 יפו .6
 ירושלים מערב .7
 וד השרוןה .8
 כרת בתיהזמ .9

 הר-אור  .10
 ציוה-ס  .11

ם ערים: ערד, עפולה, לא קמו חדשים במקומם באות –מעיין שמועדוים שסגרו 
  טבריה יוקעם, טבעון

עמוס "ל , פז-אתי  בשיתוףיש לו צוות הקמת מועדוים שבראשותו של אילן זורמן, 
  .שלמה אסיף "ל  סלע, 

  דובר ערבית.-מעוייים להוסיף חבר מהמגזר הערביאו 
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גרפיה . הדמו1905העולם היום איו כפי שהיה כאשר תועת הרוטרי הוקמה בשת 
  השתתה, קצב השיוי הואץ והטכולוגיה יצרה הזדמויות חדשות להתחברות ולצורך,

  צורך בערכים המגדירים את רוטרי:המה שלא השתה הם 

  אחווה, גיוון, שרות, מהיגות יושרה והגיות

בחזוו הדגיש שיא מארק מלוי שרוטרי יעבוד בשילוב של ארבע קבוצות הקשורות זו 
  לזו:

 המשפחה .1
 המהיגים .2
 הקהילה .3
 והמקצועיות .4

  
  רים הוא מה שמצא בלב העשייה והחוויה ברוטרי.והחיב

  זה מה שמביא אותו לפעול ביחד
  

  רוטרי מחברים עולמות

  

  בברכת הצלחה

  מתי הראל

  2019-2020גיד האזור לשת 

  

  


