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 דבר הנגיד 
 

מועדון רוטרי קהיר העניק למועדון ירושלים שזה אך שכ /0/8במרץ  03סיפורנו מתחיל ב 

שנה ובעוד  1/מאז חלפו כבר . ארטר שהפך אותו למועדון הראשון בארץ ישראל'נולד את הצ

 . 84/1למועדון ירושלים ולרוטרי ישראל אזור  1/-הודשים נחוג כולנו את יום הולדת מספר ח

ולצד זה גם  1/-זכות גדולה נפלה בחלקי להוביל את האזור הנפלא והמיוחד שלנו בשנתו ה

 . להעצים ולהרחיב את האזור, חובה עמוקה לפעול על מנת לחזק

לפתח , לחזק את המועדונים, ורותלהרחיב את הש: השנה אתגרים רבים עומדים בפנינו

הרחיב את ללקדם פעילות הבינלאומית ו, חדשים עם אופק פעילות לשנים רבותמיזמים 

 .החשיפה הציבורית שלנו

אנו עשויים  .נחישות ומעל לכל התמדה ואמונה, רצון, יעדים מורכבים הדורשים יצירתיותאלה 

, כל עוד נשכיל לעבוד ביחד. ים בלבדאבל זיכרו שאלו זמני ,להיתקל  במהמורות או בקשיים

  . נצליח להגשים את מטרותינו ,ממוקדים וחדורי מטרה

, שמימושם עשוי להניב ,מלהיביםיכנס למספר מיזמים אזוריים חדשים והשנה אנו צפויים לה

נצא כולנו  ,כשזה ייקרה. פירות רבים לנו כארגון אבל ובעיקר לסביבתנו ,לטווח הארוך

   !"עשינו זאת"מר איש לרעהו נשכרים ונוכל לו

כם להצטרף נכונותירתמותכם ואת לומר שאני מעריך ומוקיר את ה ברצוני, חבריי לצוות הנגיד

 ./810290מסע המופלא שנכון לנו בשנת הרוטרי אלי ל

 

  ,בברכה

 אלון בנדט 

   /810290נגיד האזור לשנת 
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 /810290הנשיא העולמי לשנת הפעילות  מטרות
 

 

 ורציפות תהליכיםהמשכיות  .0

 חיזוק מועדונים .8

 מת מועדונים חדשים וליווי המועדוניםהק .3

 סיוע למועדונים קיימים .4

 תרומה לקרן הבינלאומית .5
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 /810290מטרות  נגיד האזור לשנת 
 

 המשכיות ועבודת צוות  .0

 .נגידים מיועדים, גיד נבחרנ, נגיד מכהן, לעודד עבודת צוות של כל הנגידים   0.0

 . וועדות של בעלי תפקידים באזור לתקופה של שלוש שניםלבנות צוות אזורי  0.8

  מצוינותלקידום  תכנון אסטרטגי .8

 .(שנים 3)ארוכת טווח כשרת מועדונים לקידום פעילויות הלפעול ל   8.0

 . לפתח כלי ניהול ומודלים רב שנתיים באזור ובמועדונים   8.8

 .לערוך ולהסדיר את ספר החלטות האזור והתאמתו לתקופה   8.3

באתר  Rotary Central Club-מהמועדונים ב 1%/של  ושימוש ישוםלבצע ר   8.4

  .רוטרי

 איגום משאבים ומינוף  .3

בהשתתפות בתי  ,תחרות דיבייט בינלאומית באנגלית /810290להפעיל בשנת   3.0

  .ZONE 19 -ספר מקומיים ולפחות שני אזורי רוטרי אחרים ב

 גוניים של מספר רים המשלבים שיתופי פעולה פנים אלפתח מיזמים אזורי   3.8

 .אפיקים לקבלת ערך גבוה לארגון

 . משרד החוץ וארגונים אחרים9להגביר את שיתופי הפעולה עם משרד החינוך  3.3

 הרחבת האזור   .4

  .מועדונים חדשים 4להקים בכל שנה   4.0

ולהגיע לרמת , 0511 -ל /810290להגדיל את מספר החברים באזור בסוף  4.8

 .נטו בכל שנה חברים 011 פעילות המייצרת גידול של

 פיתוח מנהיגות והכרת הארגון לחברים חדשים .5

 .RLIסדנת   5.0

  .לרוטריונים חדשים םמקצועיימפגשים עסקיים  5.8

  .הגדלת התרומה לקרן הבינלאומית .2

 ./810290בשנת  35,111$  2.0

 . 31$ -העלאת התרומה הממוצעת לחבר ל  2.8
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 יעדים
  

  םחברי 0511-ל /810290שנת סוף בהגדלת האזור.  

  שנה קודמתביחס ל 51%-בהקטנת העזיבה של חברים צעירים את הארגון. 

  הייטק באר שבע, תל מונד ,שדרות :מועמדים. מועדונים חדשים 4הקמת , 

 .ראש העין

 עות לאור הפסקת הנטי ,בדרום" יער רוטרי"הקמת ל ו"חיזוק והעמקת הקשר עם קק

 .בבירייה "ול האריסאיער פ"ב

  ומות לקרן הרוטרי בהשתתפות הציבור לגיוס תר" כבים רוטרירו"מסע אופנים ארצי

  ".פוליו"למאבק ב

  הקמת מרכזPeace Center  (מודל תאילנד)בערבה בישראל. 

  תעודות בשנה 21-ל"  גלגל הזהב"היקף הפעילות של  הגדלת. 

  31$ל בסיס ע $35,000-האזור והמועדונים לקרן הבינלאומית להגדלת התרומה של  

 .לחבר

 ן צרכנות לחברי רוטרי ובני משפחהת מועדוהקמ. 

 קורס RLI לקידום ופיתוח מנהיגות אזורית. 

 עידוד לשיתופי פעולה עם גופים חיצוניים הפועלים לקידום מצוינות אישית וחברתית, 

 .ופיתוח קשרים בינלאומיים
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 תחומי התמקדות

  

 העצמה והרחבת הפעילות באפיק הבינלאומי  .0

 .בכפוף להגשת תוכנית פעולה ןותקצוב ICC-חיזוק וועדות ה  0.0

 ."מועדונים תאומים "של  עידוד המועדונים לקדם בריתות  0.8

ל וליזום קשרים "בחולבקר במועדונים  84/1באזור עידוד חברי הרוטרי   0.3

 .בינלאומיים

 .CGEחה ואירוח של משלחת שלי  0.4

 Debateלקידום תחרות   , Zone 19דוגמת ,אזורים שוניםיצירת קשרים עם   0.5

  .באנגליתבינלאומית 

 העצמה וחיזוק הפן המקצועי ברוטרי  .2

 .רגונייםונים לפתח קשרים מקצועיים פנים אעידוד רוטרי  8.0

עם רוטריונים חדשים להכרת הארגון מקצועיים מפגשים קיום שני   8.8

 .וההזדמנויות המקצועיות שבו

 .אחרים מועדוניםמקומי ומפגשים עם  JOB TALKמועדונים לקיים עידוד   8.3

 .ישראלרוטרי לעסקים בוועידת קידום   8.4

 .פיתוח המועדון העסקי חברתי ברוטרי ישראל  8.5

  .לרוטריונים מבוגרים B-WISEפיתוח מיזם   8.2

 אפיק הנוער והצעירים .3

 .RYLAמחנה   3.0

 .CGE  (Cultural Group Exchange)חילופי משלחות תרבות  3.8

 .חילופי נוער 3.3

  TEDעל בסיס מודל  עם אזורים אחרים יתפיתוח תחרות דיבייט באנגל  3.4

 .(והבינלאומי הקהילה יאפיקבשיתוף ) /zone -0 -ב     

 

  אפיק הקהילה  .4

פעילויות קהילתיות מסונכרנות עם האפיקים הדרכות למועדונים לקידום   4.0

  .(נוער, בינלאומי, מקצוע, קהילה)האחרים במועדון 

 .ים משוחרריםהגדלת מעורבות המועדונים במיזם חיילים בודד 4.8
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 zone ב TEDפיתוח תחרות דיבייט באנגלית עם אזורים אחרים על בסיס מודל  4.3

 . (נוער וצעירים, הבינלאומי, הקהילה יאפיקבשיתוף ) /0

 .בדרום" רוטרייער "  4.4

 .ת הפוליומאבק במחל 9לגיוס כספים לקרן הרוטרי " רוכבים רוטרי"  4.5

 ."תאי לחץ" מיזםעידוד המועדונים להשתתף ולסייע במינוף    4.2

 אפיק המועדון  .5

 .(אפריל 9 ספטמבר)קיום שני כנסים אזוריים לרוטריונים חדשים  5.0

גיוס חברים  חברי וועדות סיווג בנושא9מועדון השתלמויות לראשי אפיק ה 5.8

 .קליטתם ושימורם, חדשים

 ,באר שבע הייטק, תל מונד, שדרות :מועמדים. הקמת מועדונים חדשים  5.3

 .העין ראש 

  .תעודות 21 :יעד –" גלגל הזהב "תעודות ונים לרכישת עידוד המועד 5.4

  .B-Wiseלהשתלב במיזם ( גיל)עידוד החברים המבוגרים  5.5

 יחסי ציבור ופרסום .6

 .סיוע לנגיד האזור בקידום יחסי הציבור במדיות הציבוריות  2.0

 .שוטף של פעילויות הארגון ורדיו  2.8

ות במהלך שנת ם לפחיפעמי –קידום חשיפה תקשורתית בטלוויזיה ורדיו   2.3

 .הפעילות

 .הכשרות מקצועיות למועדונים  2.4

  .ניהול כל פלטפורמות המדיה של רוטרי ישראל  2.5

 תכנון אסטרטגי .7

חודש במהלך  /810290עידוד המועדונים לבחור את בעלי התפקידים לשנת  1.0

 . לדצמבר 1וקבלת המידע עד  נובמבר

ינואר  15אפיקים עד עידוד בעלי התפקידים במועדונים לבחור את ראשי ה 1.8

2112. 

החודש הראשון לשנת ) עד תום חודש יוליקיום כל הסמינרים המקצועיים  1.3

 .(הפעילות

 : מיועד בצוות הניהול כדלקמן 9שילוב הנגידים הנבחר 1.4

 על תחום הקמת מועדונים חדשים וליווי -"  אחראי על" –נגיד נבחר . א

  .ההדרכהעל פיתוח כל מערכי האחראי " מדריך האזור" –נגיד מיועד . ב
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 ניהול שוטף .2

 .תשלומים לאירועים וכנסים באזור יחולו גם על הנגיד וצוותו  2.0

 .הצעות מחיר 3הזמנות מספקים יהיו על בסיס   2.3

התחייבויות כספיות לספקים בשם רוטרי ייעשו על ידי גזבר האזור ולאחר   2.3

  . אישור הנגיד

באתר  RCC -בעלי התפקידים במועדונים מכלל ב 1%/ביצוע רישום של   2.4

  .רוטרי בינלאומי

 .רוטריונים 0111התקנת האפליקציה אצל   2.5

 . צ"תחת וועדת היח ת רוטרייאפליקצי, פייסבוק, אתר אינטרנט ניהול 2.2

 .רכישת פרסום ברשתות החברתיות  2.1

 .וור ישיר של מידע רוטרי באפליקציה ומייללדימעבר מלא   2.2

 ובכלל זה וועדות  ,אפיקים ובוועדותבת באזור הקצאת משאבים לפעילויו  /.2

 1 עבודה ואישור הנגידכניות בכפוף להגשת ת ,ICC -ה 

  .באזורכנסים סיוע למועדון אילת בעלויות התחבורה ל  2.01

                                                           
1

מימון , שאושרו על ידי הנגיד ובכפוף להצגת תוכנית עבודה יעדים ומטרות ICCיושבי ראש  3 – 8ל מעלות כרטיס טיסה 51% –המימון  .

  ICCבכפוף להצגת תוכנית עבודה כוללת ויעדים לכל ה  ICCשל  כרטיס טיסה לכנס שנתי של  011%
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  וראשי ועדות האזור /810290 נהלת האזורה
 

 הנהלת האזור 

 נייד ל"דוא המועדון שם פרטי שם משפחה התפקיד

 lehavim1@gmail.com  154-8084015 באר שבע   אלון דטבנ האזור נגיד

 amossela@hotmail.com 158-2/21082 הרצליה עמוס סלעל "נ האזור מזכיר

 berl3891@zahav.net.il 158-5//0320 הרצליה יונתן ל גורל"נ מזכיר האזור. ע

 yona.rotary@gmail.com  154-4531144 כרמל יונה מזור9 ר האזור גזבר

 nachumfrenkel@gmail.com 151-2282223 רעננה  פרנקל נחום ל"נ מדריך האזור

 salimgu@supreme.court.gov.il  14-2350421 כרמל סלים ובראן'גל "נג יועץ הנגיד

 talia.gridish1972@gmail.com  158-3311000 מזכרת בתיה טליה גרידיש 9נ יועץ משפטי

 montias@gmail.com  151-3025122 כפר יונה רפי טיאסמונל "נ הועידה והכנסיםמנהל 

 ns_asiss@bezeqint.net  158-3832120 חיפה שלמה אסיףל "נ יועץ הנגיד לפיתוח האזור

 yaron@edn-medical.com  151-5444032 קישון ירון מטרל "נ יועץ הנגיד לאסטרטגיה

 mattyharel@gmail.com 154-512//33 הרצליה מתי הראלל "נ של תחום פיתוח מועדונים וליווי" אחראי על"

 dan@beinlaw.co.il  158-3113843 חיפה דן בייןל "נ ביקורתר ועדת "יו

 efi-1@zahav.net.il 158-84402/4 גבעתיים  אפרים ל פריהר"נ  מתאם אזורי לפיתוח קשרים בינלואומיים

     יפורסם בהמשך ראש צוות הקמת מועדונים חדשים 

 /marzipan@gmail.com 151-281311 נס ציונה גדי להדל "נ ל"הבינר הועדה האזורית לאפיק "יו

 bkisrael@walla.com 154-8801140 באר שבע   ישראל בן כנעןל "נ המקצוער הועדה האזורית לאפיק "יו

הנוער והצעירים ר הועדה האזורית לאפיק "יו
 וחילופי נוער

 מוריה חיפה עמוס ון ראלטהל "נ
amosvan@gmail.com 158-2/5000/ 

  ybengad@gmail.com  151-52/1132 גדרה בילויים  יעקב  ל בן גד"נ הקהילה ר הועדה הארצית לאפיק "יו

צ "יח,ת "קש, ר הועדה האזורית  לפרסום"יו
 והדוברות 

 קיסריה יהמור רוקמן 9ר 
moriya@jenniferlove.ch 

054-2404339 

 dudisol@gmail.com 154-5105405 חדרה דודי ל סולומון"נ ר הועדה האזורית אפיק המועדון"יו

 Itzik_kirshenboim@walla.com 154-5822112 כרמיאל איציק קירשנבאוםל "נ גלילנגיד לאשכול 9 ע

 hayarden1949@bezeqint.net 158-48/0513 כרמל גיורא ירדניל "נ חיפהנגיד לאשכול 9 ע

 nusair@zahav.net.il  151-5501104 נצרת בשיר נסירל "נ העמקיםנגיד לאשכול 9 ע

 razshachar@gmail.com      155-8811111    כפר יונה שחר רזל "נ שומרון נגיד לאשכול 9 ע

 danny@egilboa.com  158-323///1 רמת השרון דני גלבועל "נ שרון נגיד לאשכול9 ע

 alexr42@gmail.com  1544-/10121 בית דגן אלכס רוטפלדל "נ דן+ מרכז נגיד לאשכול 9 ע

 gfelix127@gmail.com  154-8022288 מודיעין פליקס גליקל "נ ירושלים והשפלהנגיד לאשכול  9ע

 batiawintrob@gmail.com 154-/85-2228 רחובות בתיה וינטרובל "נ יהודהנגיד לאשכול  9ע

 katza02@gmail.com 154-2282218 באר שבע   אהרון כץל "נ דרוםנגיד לאשכול  9ע

DDFR  רמת השרון חיים ל  קנת"נ hnkennet@bezeqint.net 151-4512/0/ 

 ranoz@hotmail.com 151-2201202 חדרה רן ליןל "נג ורי ושלוםזנגיד לקשר בין א9 ע

 avi447@bezeqint.net  154-//33301 באר שבע  אבי יאנוס9 נ תפקידים מיוחדים הנגידעוזר 
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   ר עמותות וועדות האזוריות"יו, הנהלת האזור : 1 טבלה 

 

 

 וועדות אזוריות ועמותות

 נייד ל"דוא המועדון שם פרטי שם משפחה התפקיד

 peiper@bezeqint.net 154-5412112 רמת השרון גידי ל פייפר"נג ICCר "יו

 d.izraeli55@gmail.com 050-3070042 יוןראשון לצ דניאלה  ליאעזריל "נ ר וועדת חיילים בודדים משוחררים"יו

 badov@bezeqint.net 158-5411182 אשקלון מיכאל  דוב ל בר"נ ר פורום האתיקה"יו

 rahelhi@bezeqint.net 154-5108141 הרצליה רחל הירשל "נ  דת הנואם הצעירר ווע"יו

 avifuchs@netvision.net.il 151-58155/3 גדרה אבנר ל פוקס "נג האזורית  ר ועדת המים"יו

 perach137@gmail.com 050-6670564 גדרה בילויים פרח גד-בן אינטראקטועדת ר "יו

 orengav@bezeqint.net 154-4331110 גן יבנה בתיה אורן ר ועדת רוטראקט"יו

 emil@el-asmar.com 052-2771797 לוד אמיל  אסמר ל אל"נג ר עמותת יער פול האריס לשלום "יו

 rikiidelman@gmail.com 052-4104848 רחובות  משה ל אידלמן"נג עמותת גלגל הזהבר "יו

 batiawintrob@gmail.com 154-/852228 באר שבע משה ל מכליס"נ ר וועדת ההחלטות"יו

RLI חדרה רן ליןל "נג ranoz@hotmail.com 151-2201202 

מיזם רוכבים למען המאבק למיגור מחלת 
 הפוליו

 חיפה שאול לי'אנג'ל ד"נג
shaul.dangeli@gmail.com 154-528130/ 
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  הארגוןכלים ופעולות להעצמת 

 
 .(תמונהכרטיס עם )צוות הנגיד לחברי " רוטרי"כרטיסי ביקור  .0

 .(אפיק המועדון) ים חדשיםלמצטרפ9 לצעירים " מהו רוטרי"הכשרה ארגונית  .8

  :למועדונים חדשים .3

  .פטור מתשלום לאולפן בעלי תפקידים למועדונים בהקמה .א

, דגלים, פעמון: למועדונים בהקמה לרכישת₪  0,511מענק סיוע בסך  .ב

 .רול אפ

 .בעת רישום לכנסים האזורים 85%של ( עד שנה)הנחה לחברים חדשים  .4

 .חכמפורט בנספח  ,פרסי נגיד למצוינות .5

 .ל"יוצאים לחווחלוקתן למועדונים עבור חברי רוטרי שסיכות אזור  0,511רכישת  .2

 .רכישת ציוד פרסום .1

 . מצגות אחידותו מסרים אחידים .2

  .סליקה אלקטרונית ועידוד רישום מוקדם לכנסים ואירועים אזוריים ./

  .הבאמצעותמלא  לדיוורמעבר ות רוטרי יהמשך פיתוח אפליקצי  .01

 .(ח"ש K 05)אינטרנט לפרסום ויחסי ציבור 9  וקסביפיפרסום בתקצוב   .00

 .קידום והמשך פיתוח אתר האינטרנט האזורי  .08

  יתפלטפורמת אפליקציבתקציב וכו , כלי ידע, נוהלים, הנגשת כל המידע באזור  .03

 .רוטרי

 .(ו בשבט"ט)לכל חברי רוטרי ( יום כיף)בנות זוג 9לבניהפנינג המוני   .04
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  /810290כנסים ואירועים 
 

. לכנסים המקצועיים חשיבות רבה להטמעת המודעות לנעשה בארגון ולאפשרויות השונות

 . הכנסים  מהווים בסיס מצוין להפריה הדדית וחילופי ידע

 :כדלקמןיתקיימו הכנסים  ,ולהימנע מבזבוזי זמן יות 9רוטריונים כדי להקל על 

 .אפיקים ביחד באותו יום ובאותו במקוםשלושה -שניים :במקובץ .0

 .ראשון יערך בבאר שבעאזורי ההכנס ה .8

 .יערך בכפר יונה חצי שנתי הכנס ה .3

  .אפליקציית רוטרי 9 מראש באמצעות פייסבוק הרישום לכנסים יהי  .4

 לתשלום מרוכזעדיפות  .אלקטרונית סליקהבאמצעות  –גביית תשלום לכנסים  .5

 .דרך המועדון

 -יות שטרם נרשמו ב9םים לרישום רוטריוני9עמדת מחשב 8יוצבו לפחות בכנסים  .2

My Rotary ית רוטריובאפליקצי ( בכפוף להמצאותWIFI  במקום האירוע). 

 .מהמועדונים גבייה מראשויתבצע רישום מוקדם  –אולפן בעלי תפקידים   .1

ו כל המשתתפים יש לשאוף לסדר ישיבה שיאפשר שיח ב בכנסים המקצועיים .2

 .אחד את השניהרואים 
/.  

01.  

 ב .00
  תאריכי אירועים באזור

 ופעילות לצוות הנגידטרום שנת הנגידות 

 משתתפים תאריך סיום תאריך התחלה היכן מהות הפעילות

  רוטריונים( חובה)נגיד  290098101 8/90198101 רומניה9 קלוז GETSהשתלמות 

השתלמות 
 נגידים

 (חובה)אלון בנדט  81.0.8102 5.0.8102 ב"סן דייגו ארה

 כל צוות הנגיד 01.8.8102 8.8102./ ןליאונרדו אשקלו גיבוש צוות נגיד

אולפן בעלי 
 תפקידים

, מזכירים, נשיאים 0.3.8-02 0.3.8102 להבים
 גזברים וצוות הנגיד

 נרשמים בלבד 5.5.8102 3.5.8102 כפר בלום  וועידה שנתית 

פירות ,בירות )צוות נגיד  30.2.8102 30.2.8102 חוף הים בהרצליה  הפנינג קיץ
 (וחמוזיקה ומצב ר

 

אפיקיםכנסי 
2
  

 :מיועד ל תאריך יום בשבוע מיקום אפיקים משתתפים 

+  נוער וצעירים+  בינלאומי
 קהילה

+ ראשי אפיקים במועדון  85.5.8102 שישי  הוד הכרמל

 שרוצים ללמוד  רוטריונים

+ נוער וצעירים + בינלאומי  
 קהילה 

 02.5.8102 שישי גדרה

יחסי + מועדון + מקצוע 
 ציבור

 03.1.8102 שישי זיכרון יעקב

                                                           
2
 .סמינר ראשי אפיקים  
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יחסי + מועדון + מקצוע 
 ציבור

 81.1.8102 שישי אשדוד

  

 15  גן  – ישראל רוטרישל ( חילופי נגידים)טקס ראש השנה יום שישי  – 2112יוני

  .ראשון לציון "שמש אדומה"אירועים 

 כנסים ואירועים אזוריים 
 תהערו משתתפים גורם אחראי מקום תאריך  האירוע

נציגי כל  ל חיים קנת "נ רמת השרון 8102יוני  TRF 0הסמכת 
 המועדונים 

השתתפות 
 חובה -בהסמכה 

 באוקטובר  08 כנס ראשון 
8102 

מנהל   באר שבע
 ר "יו9הכנסים

פתוח לקהל 
 הרחב

יחסים 
 בינלאומיים

נובמבר  31 כנס הבריאות
8102 

מנהל  נהריה 
' פרופ9הכנסים
 שאשא 

פתוח לקהל 
 הרחב

ות השתתפות על
 ₪  21בכנס 

מנהל  כפר יונה /810ינואר  00 כנס חצי שנתי
 כפר יונה9כנסים

ראשי אפיקים 
 (דיווחי פעילות)

כלל הרוטריונים 
 באזור

עלות השתתפות 
 .₪  21בכנס 

 –מרצה מרכזי 
 –רון פרושאור 

 ל גדי להד"נ
 דוכני מכירה 

יער פול האריס 
 לשלום

מנהל  צפת /810מרץ  2
יר מזכ9הכנסים

ל "האזור נג
 אמיל אל אסמר

 כלל הרוטריונים
  באזור

 

גמר תחרות 
 דיבייט באנגלית

תאריך ומיקום    באר שבע 
 ייקבעו בהמשך

גמר תחרות 
 –הנואם הצעיר 

בתי ספר 
 יסודיים

ייקבע במהלך   רחל הירשל "נ  /810מרץ  1
סמינר בעלי 

 תפקידם

גמר תחרות 
 –הנואם הצעיר 
 חטיבת ביניים 

ייקבע במהלך   רחל הירשל "נ  /810מרץ  04
סמינר בעלי 

 תפקידם

גמר תחרות 
 -הנואם הצעיר 

 תיכוניים

ייקבע במהלך   רחל הירשל "נ  /810מרץ  05
סמינר בעלי 

 תפקידם 

כנס פורום 
ש "האתיקה ע

 היינץ בוכוולד

אוניברסיטת  /810מרץ  88
 תל אביב

ל מיכאל בר "נ
פורום דב 

+ האתיקה 
מועדון תל 

 אביב

 לל הרוטריוניםכ
 באזור

 הדגשים
 שילוב בני נוער 

 . בדיון
 

טקס ראש 
 השנה הרוטריוני 

 כלל הרוטריונים נ מתי הראל"נג  /810יוני 
 באזור

 

מאי  00-/ ועידה שנתית
810/ 

 כלל הרוטריונים 9 מנהל כנסים אשקלון 
 באזור

תמחור ייקבע 
 בהמשך

 

 אירועים שתאריכם אינו ידוע בשלב זה 

 אוניברסיטת תל אביב  –ר לטנצ קרן .0
 הבנה בין עדתית9 כנס הסובלנות  .8
 הוד הכרמל – אירוע חלוקת אות עמית פאול האריס .3
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 עמותת חילופי נוער /ועמותות האזור רוטרי ישראל   לים"נגמפגשי 
  מיקום  תאריך  מטרת פעילות 

 /08אבן גבירול  8102יולי  5 עמותת האזור
 אצל חיים קנת 

 ם עם הנגיד דני פסלר חילופי תפקידי

 /08אבן גבירול  8102יולי  5 עמותת חילופי נוער
 אצל חיים קנת 

 חילופי תפקידים עמותת חילופי נוער 

    

סקירה כללית והצגת יעדים לשנת   /08איבן גבירול   8102יולי  5 ראשון  ים"מפגש נגל
810290/ 

ייקבע  ים שני "מפגש נגל
 בהמשך 

  משרד חיים קנת 

 ייקבע  לים "פגש נגמ
 בהמשך

 סקירה שנתית ומפגש חברתי  

 

 

 לוח חגי ישראל  
 מסתיים      בתאריך  מתחיל ביום                בתאריך  מועד/חג

 8902ספטמבר  0 00 שלישי  8902ספטמבר  0 ראשון  ראש השנה 

 8902ספטמבר   08 רביעי  רביעי צום גדליה

 8902ספטמבר   00 רביעי 8902 ספטמבר  02 שלישי  יום כיפור

 8902ספטמבר   29 ראשון 8902ספטמבר   82 ראשון סוכות 

 8902דצמבר   09 שני  8902דצמבר   8 ראשון חנוכה 

 8900ינואר   80 שני  8900ינואר   89 ראשון ו בשבט"ט

 8900מרץ   89 רביעי   תענית אסתר

 8900מרץ   80 חמישי 8900מרץ   89 רביעי  פורים

  8900אפריל   82 שישי 8900אפריל   00 שישי פסח 

לשואה  ןהזיכרויום 

 והגבורה

 8900מאי   8 חמישי 8900מאי   0 רביעי

לחללי  ןהזיכרויום 

 מערכות ישראל

 8900מאי   2 רביעי  8900מאי   7 שלישי

 8900מאי   0 חמישי  8900מאי   2 רביעי יום העצמאות 

 /810מאי  83 חמישי  /810מאי  88 רביעי ג בעומר"ל

 /810יוני  8 ראשון /810יוני  0 שבת  יום שחרור ירושלים

  /810יוני  / ראשון /810יוני  2 שבת  שבועות 
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 ביקורי נגיד

 כללי 

 .כאירוע חובה שעל הנגיד לקיים במסגרת תפקידיו MOP -נוהל ביקור נגיד מוגדר ב

חדד את נושא הביקורים ולהפוך אותם ליותר אפקטיביים באה ל ההרחבה המפורטת להלן

 . ומאתגרים

 וסייגים  הערות

אבל  , MOP-המועדונים לפחות פעם בשנה כנדרש בהנגיד יקיים ביקורים בכל  .0

 .גיע לביקורים נוספים בהתאם לצורךשומר לעצמו את הזכות לה

קורי נגיד בחן המשך יישום ביי ,הנגידות הנוכחיתשנצבר בשנת לאור הניסיון  .8

 (.   מספר מועדונים יחד)במתכונת מרוכזת 

באזור באם קורים הדברים  לא יבקר נגיד האזור במועדון, 0על אף האמור בסעיף  .3

 :(כולם או מקצתם)הבאים 

 .המועדון אינו משלם את דמי החבר לרוטרי בינלאומי .א

 .המועדון אינו משלם את דמי החבר לאזור .ב

  .בעלי תפקידיםהמועדון לא שלח נציגים לאולפן  .ג

 .חברי המועדון אינם משתתפים בפעילות האזור .ד

ם שהמפגשים בהם במועדונילמעט )משעות אחר הצהרים  וביקורי הנגיד יחל .4

 .(מתקיימים בשעות הצהרים והכל בכפוף לתיאום עם המועדונים עצמם 

 .(למטה' ראה נספח י)נון ביקור נגיד  לקראת ביקור נגיד יישלח לכל מועדון טופס תכ .5
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 2112-11לוח ביקורי נגיד 
מקום  מועדון  יום בשבוע תאריך

 מפגש
 מקום מפגש מועדון  יום בשבוע תאריך 

   רעננה ראשון 16/12/2017   באר שבע ראשון 02/09/2018

   הרצליה שני 17/12/2017   אשדוד שני 03/09/2018

   נצרת שלישי 18/12/2017   מריםש עו"ב שלישי 04/09/2018

   נצרת עלית רביעי 19/12/2017   ירושלים רביעי 05/09/2018

   חיפה מוריה ראשון  23/12/2018   תל אביב יפו חמישי 06/09/2018

   כרמל שני  24/12/2018   רמלה רביעי 03/10/2018

   עכו שלישי 25/12/2018   גת תקריי ראשון 07/10/2018

שרון  שני 15/10/2018
 הרצליה 

   קישון רביעי 26/12/2018  

   חולון ראשון 30/12/2018   רמת אביב  ראשון  04/11/2018

אפקה תל  חמישי  08/11/2018
 אביב

   רמת גן שני 31/12/2018  

   הרצליה שלישי 01/01/2019   גדרה ראשון 11/11/2018

   חיפה רביעי 02/01/2019   יפו שלישי 12/11/2018

   לוד ראשון  06/01/2019   אשקלון רביעי 14/11/2018

גדרה  שני 07/01/2019   גבעתיים ראשון 18/11/2018
 בילויים

  

   גן יבנה שלישי 08/01/2019   אילת שני 19/11/2018

   בנימינה רביעי 09/01/2019   כפר סבא ראשון 25/11/2018

מזכרת  ראשון  13/01/2019   כפר יונה  שני 26/11/2018
 בתיה

  

   רחובות שני 14/01/2019   נתניה שלישי  27/11/2018

   יבנה שלישי 15/01/2019   משגב רביעי  28/11/2018

   כפר יאסיף רביעי 16/01/2019   צ"ראשל ראשון 02/12/2018

   נשר ראשון 20/01/2019   רמת השרון שני 03/12/2018

   זכרון יעקב שני 21/01/2019   הקיסרי שלישי 04/12/2018

   ראמה שלישי 22/01/2019   חדרה רביעי 05/12/2018

   כרמיאל רביעי 23/01/2019   נהריה ראשון  09/12/2018

מעלות  שני 10/12/2018
 מונפורט

   בית דגן ראשון 27/01/2019  

   מודיעין שני 28/01/2019   שלומי שלישי 11/12/2018

נהריה  רביעי 12/12/2018
 עמיתים

   הוד הכרמל שלישי 29/01/2019  

דלית אל  רביעי 30/01/2019    
 כרמל

  

   באר יעקב ראשון  03/02/2019    

   נס ציונה  ראשון  019898102         

   מרר שבת          

 

 הערות

 ולחוד ובהתאם ביחד  ,גזבר או ראש אפיק 9 האזור מזכיר 9 נגיד .לביקורי נגיד יתלווה ע

 .לנסיבות והצרכים

 02:31לא פני השעה  :תחילת ביקור הנגיד במועדון. 

 המועדון יכין תוכנית ביקור שתשלח למזכיר האזור מראש על גבי טופס : הדגשים לביקור

  .ביקור נגיד המצורף מטה

  מעלה כפוף לשינוים לאחר בחינת ממצאי הביקורים כפי שנאספו ללוח הביקורים המופיע

 .8101902לך הביקורים בשנת הנגידות במה
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 :נושאים הבאיםיתמקד ב הנגיד ביקור

  .חיזוק המועדון .0

  .התרומה לקרן הבינלאומית .8

  .פעילויות בתחום המקצועי .3

  .פעילויות בתחום הבינלאומי .4

 .פעיל בהן בטווח שלוש השנים האחרונות 9פעילויות קהילתיות שהמועדון מעורב  .5

 .וח השלוש שנים האחרונותובט מקדם 9 אתרים בישוב שרוטרי קידם .2

  .מפגשים עם שותפים לפעילויות של המועדון .1

  .מפגש עבודה עם הנהלה המועדון .2

  .מפגש מועדוני חגיגי ./

 

 פעילות האזור לאחר ביקור נגיד

 .הכנת סיכום ביקור שיישלח לבעלי התפקידים באזור ולמועדון .0

 : ריכוז מידע אופרטיבי מהביקור כגון  .8

  .נגיד לקח עצמומשימות שה -

  .משימות שהמועדון לקח על עצמו -

 .ריכוז כל המידע לגבי התחייבויות כספיות לקרן הבינלאומית -

 .רבות של המועדון בפעילות קהילתיתריכוז כל המידע על המעו -

 .ריכוז כל הבקשות שעלו במהלך הפגישה  -

  .מזכיר האזורראש האשכול ו 9 עוזר הנגידבאחריות  –מעקב ביצוע  .3
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  הנגיד צוות מפגשי

 כללי 

 תאפליקציי)לקיים חלק ממפגשי הצוות באופן וירטואלי נמשיך  /810290בשנת הנגידות 

ZOOM  ) זמן נסיעה יקר ומשאבים כספייםלחסוך  כדי. 

  .לייעל ולמכסם את הזמן של כולנואפשרות עבודה בשיטת ישיבות עבודה וירטואליות מ

 תאפליקציי ,WHATASPPבאמצעות  בוע ובמרוכז מהאזור יישלח פעמיים בששוטף מידע 

 .ודואר אלקטרוני להעברת מסמכים וקבצים ,רוטרי

בשבוע השני של החודש , םייתקיימו בתדירות של אחת לחודשי (בכללותו)מפגשי צוות הנגיד 

 : לפנות ערב9 צ "ביום חמישי אחה
 

 הערות  עד שעה  משעה  מקום  תאריך
 עהישיבת התנ    2112מאי ל 11

 ישיבת סטטוס    2112אוגוסט ל 1

 ישיבת סטטוס     2112 אוקטוברל 11

 ישיבת הכנה     2112 דצמברל 13

 ישיבת סטטוס    2111פברואר ל 14

ישיבת הכנה מסכמת     2111אפריל ל 11
 השנתית הלוועיד

 2111יולי 
 מועד מדויק יקבע בנפרד

ישיבה חגיגית    
 נהמסכמת של הש
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 פירוט האירועים

 סוף שבוע גיבוש צוות נגיד 
 

 .8102פברואר  01- /:  מועד

 .מלון לאונרדו אשקלון:  מיקום

וע חובה לכל והוא בבחינת איר /810290זהו האירוע הראשון של צוות הנגיד לשנת : כללי
מנהל וועידה ,יועץ משפטי , מדריך האזור, גזבר, עוזר מזכיר, מזכיר :חברי צוות הנגיד

 . הענייןאחרים על פי ו ,ר ועדת ביקורת"יועצי הנגיד יו ,עוזרי נגיד , ראשי אפיקים, נסיםוכ

  :דגשים לפיתוח תוכן

 חזון והדגשי נגיד.  
 תקציב.  
  (Rotary Club Central) RCC ככלי עבודה לניהול האזור והמועדונים.  

 רגוניים ומינופםמשאבים א.   
 פעילות חברתית.  
 נגידהעוזרי האפיקים וראשי מ של כל אחד פעילות מתוכננת ובחינות של סקירות. 

 תאריךראשי אפיקים לסיים תוכניות פעולה ולהגישן למזכיר האזור לא יאוחר מעל 

  .2112 לינואר 11 -ה

 :ז מוצע"לו

 פעילות גיבוש- 'יום ו.  

 גיבוש תכנית עבודה לשנת הרוטרי – יום שבת. 

 :יום ששי

 .קבלת חדרים 04:11

ונסיעה לאתרי אסקייפ רום , אנשים לקבוצה 2עד , קבוצות מעורבות 2-קה לחלו 05:11
 .באשקלון

 פעילות בחדר בריחה 05:31-02:31

 .קפה ועוגה לחוף ימה של אשקלון 02:31-01:31

 .התרעננות עד לארוחת ערב 31:/0 – 01:31

 .ארוחת ערב 31:/0

נשיא מועדון אשקלון ושני כולל צירוף  .לסיכום היום והשנה XXXXXXXפעילות עם  80:11

 .ראשי וועדות אזוריות ממועדון אשקלון

 :יום שבת

 .ארוחת בוקר וסיור לבני הזוג בפארק לאומי אשקלון

 עבודה על תכנון שנת הרוטרי 03:11 -11:/
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 .יפותח בהמשך: (משוער) עלויות/תקציב 

 סמינר בעלי תפקידים 

 .(פורים)יום חמישי , מרץ  0:  מועד

  .צה מקומית להביםמוע : מיקום

 .8101902חזרה על פורמט אולפן בעלי התפקידים של שנת :  תכנים

  .כלים לתכנון אסטרטגי והעצמת מיזמים אזוריים: דגשים נוספים

 .השתתפות חובה לכל בעלי התפקידים

 לסגירה - תקציב ועלויות

 אלון לנסח: וחדרי הרצאותאולם מכתב למועצת להבים בבקשה לשריין  – לאולם ,

 .לשלוח עמוס

 באחריות אלון :מיניבוס להסעה מתחנת הרכבת.  

 מועדון רוטרי באר שבע – ל יוסי נתנאל"באחריות נ :כיבוד.  
 

  (ראשוני)ז "לו

 התכנסות  11:/1 – 12:11

 דברי פתיחה  45:/1 – 31:/1

 הקרן הבינלאומית  01:11 – 45:/1

 ר פיני יחזקאלי "ניהול ידע ד 00:05 – 01:11

  (.קפה ומאפה)הפסקת בוקר  00:45 – 00:05

 עבודה בקבוצות  03:31 – 00:45

  (???כיבוד) הפסקת צהרים 04:05 – 03:31

 עבודה בקבוצות  05:05 – 04:05

 הרצאת אורח  05:45 – 05:05

 נגיד האזור אלון  – /810290הדגשים ותכנון שנת רוטרי  02:31 – 05:45

 שאלות ותשובות  02:51 – 02:31

 פיזור  – 02:51

 מדריכים באולפן

  810290נגיד  –אלון בנדט/ 

 ל מלי לוי"נג 

 ל יעל לצרוס"נג 

 ל עמוס סלע "נ 

 ל שלמה אסיף"נ 

 יונה מזור9 ר 

 ל חיים קנת"נ 

 לי'אנג'ל שאול ד"נג  
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 (סלובניה)רוטרי בינלאומי  –ל מריאן בולט "נג 

 תחנת רהט להבים ,  2רציף  17:13: רכבת מלהבים לכיוון צפון 

 

 וניתהרוטריראש השנה  חגיגות

 8102ביוני  05-שי הייום ש:  מועד

 .81לתחנת רכבת וכביש צמוד , צ "ראשל "שמש אדומה"גן אירועים :  טנטטיבי מיקום

 .תקציב ועלויות יפורסמו בהמשך, משוער ז"לו

  .תפורסם בהמשך –ת מפורט פקודת אירוע
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 (טנטטיבינושא ) רוטרי לאן –הכנס הראשון 
 

 .8102אוקטובר  08:  מועד

  .באר שבע:  מקום

  .טנטטיבי, רוטרי לאן  : נושא הכנס

  .ייקבעו בהמשך:  תכנים

  .חסויות 8-3 לפחות:  חסויות

  .מועדונים9בעדיפות לחברי רוטרי פתוח לכל עם :  דוכנים

 .אתר אינטרנט ,(פרסום ממומן)פייסבוק , יו דרוםרד:  תקשורת

  .אורחים9חברי רוטרי : קהל

 .₪ 21:  מחיר

 .סליקה אלקטרונית ,מראש:  אמצעי תשלום

  :מועדון מארח

  .תפורסם בהמשך –פקודת אירוע מפורטת 
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 הכנס החצי שנתי 
 

  /810בינואר  00או   4:  מועד

 כפר יונה:  מיקום

 ראשי אפיקים , נגידסקירה חצי שנתית :  דגשים

 אורנה ברביאי  בינלאומי9מקומי –מרצה אורח בעל שעור קומה : תוכן חברתי

  .הופעה מוזיקלית                   

  .₪ 21עד : עלות למשתתף

  .חסויות 8-3 לפחות :חסויות

 .או אחרים9י רדיו דרום ו"חסות ע: תקשורת

 .(באחריות גזבר האזור –הצבת דוכן בעלות כספית )פרסום 9דוכני מכירה: פעילות במקום

  .תפורסם בהמשך –פקודת אירוע מפורטת 
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 ועידה שנתית
 

 /810מאי  00-/: מועד

 אשקלון : מיקום מועדף

 :גמיש כדלקמן :  פורמט ועידה

  יום חמישי בלבד -אפשרות רישום לוועידה ללא לינה. 
  יום חמישי ושישי –? אפשרות רישום לוועידה כולל לינה.  

 אפשרות רישום כולל לינה מחמישי ועד שבת.  

  אירועי משנה יום חמישי

 בארגון שנה 31מעל הוקרות למקבלי פול האריס ש. תי פול האריס קוקטיל עמי.  

 (קוקטיל)למפגש עם הנציג העולמי ידים לשעבר התכנסות נג. 

  (תכנים יוגדרו בהמשך) –אירוע פתיחה. 

  (ערב חברתי עם הופעה )נשף הנגיד. 

 יום שישי 

  וועדת החלטות. 

 הרצאה של נציג הנשיא העולמי.  

 הפעילות 9אפשרות למצגת של האורחים על המועדון , ל"חובמידה ויהיו אורחים מ

 .(באזור שלהם

  העסקיגיבוש פעילות לרוטריונים צעירים בדגש על התחום. 

 ( ל משרד ממשלתי מוביל "מנכ, כ "ח9שר  –יש לחפש מרצה אורח בעל שעור קומה

  .(רפואה9ל מוביל בתעשייה "או מנכ

 קבלת שבת משותפת. 

  יום שבת

 הלינה תבאופציילחברים שיבחרו  פעילות חברתית.  

 (כולל לינה )שבת –אופציה חמישי 

 יש לקחת בחשבון באופציה זו אפשרות לפעילות בשבת בסביבה . 

 

  .מוזמנים לעלות כל רעיון אחר שעולה על דעתכם/אתם רשאים :  הערה לכולם

 .חסויות יתקבלו בברכה 8-3:  חסויות

  

  .בהתאם לתקציב, מהוועידה מזכרות:  מחוות קטנות למשתתפי הכנס
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 פרסום ויחסי ציבור דתווע

 חברי הוועדה 

שם  תפקיד
 משפחה

שם 
 פרטי

 דואר אלקטרוני נייד מועדון 

 moriya@jenniferlove.ch /154-841433 קיסריה מוריה חצב רוקמן ר הועדה "יו
 miritwachs@gmail.com 154-5403303 חדרה מירית וקס 

 gflelix127@gmail.com 154-8022288 מודיעין פליקס גליק אתר אינטרנט

 marius.heinrich@adh-ic.com  ראשון לציון  מריוס היינריך  אפליקציית רוטרי

      

      

      

      

 

 כללי 

אנחנו עושים הרבה אבל " . עשית –ית דיווחת ולא עש, לא עשית -עשית ולא דיווחת"
רובה של העשייה נעלם מעיני הציבור בקרבו אנחנו פועלים וכתוצאה מכך איננו מגיעים 

היכולות נו מצליחים למכסם את נואי, נוילקהלי יעד שאותם היינו רוצים לראות בינ
 .ורגוניות שלנהאישיות והא

 

 מטרות 

  .ריותשל הארגון בציבו התקשורתיתהגברת החשיפה  .0
  .הקניית כלים מעשיים לחברי הרוטרי לעבודה בתחום התקשורת .8

 

 (יש להגדיר יעדים מדידים ותחומים בזמן) יעדים

 .חשיפות טלביזיוניות 8 (0
 .לרוטריוניםכנס הכשרה מקצועית  (8
 .בתיאום עם מנהל הכנסים, חסויות לאירועים (3

 

 שותפים פוטנציאליים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marius.heinrich@adh-ic.com
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כיצד אתה רואה , בהם יעסוק האפיק תאר מהם היעדים המרכזיים מהנושאיםכל אחד ל

 ומה יחשב להצלחה  שותפים אפשריים לביצוע הפעילות, את הפעילות להשגתם

 מדד הצלחה  שותפים תאור הפעילות  יעדים  יםנושא

     אפליקצית רוטרי

     אתר רוטרי

     דף פייסבוק

     הדרכות

     כנסים

      
     שנה/ הוסף 

      

     

     
 

 

  הנדרשים לפעילויות המתוכננות משאבים/ הערך את האמצעים 

 היקף כספי נדרש (כמות9היקף)האמצעים הנדרשים  פעילות
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 האפיק הבינלאומי
 

 חברי וועדת האפיק
  

 נידואר אלקטרו נייד מועדון  שם פרטי שם משפחה תפקיד

 marzepan@gmail.com /151-281311 נס ציונה גדי ל להד"נ ר הועדה "יו
 oded@allcom.co.il 151-2513028 כפר סבא עודד ל שוהם "נ 

ICC 154-5412112 רמת השרון גידי ל פייפר"נג peiper@bezeqint.net 
 oren.hauz@gmail.com 158-4112503 חדרה אורן האוז9ר 

מתאם 
קשרים 
 ייםבינלאומ

 efi-1@zahav.net.il 158-84402/4 גבעתיים אפרים ל פריהר"נ

 danshanit@gmail.com 154-1821128 ירושלים דן ל שנית"נ 
 yakov@israeltfh.com 054-5256124 משגב יעקב ר'ל ברידיג"נ 
      

 

 כללי

וא רשתות חברתיות ואפליקציות חכמות האפיק הבינלאומי ה ,בעולם של תקשורת מתקדמת
  .80 -הקטר שיוביל את רוטרי במאה ה

 

 מטרות 

קהילה ומקצוע  ,י ובשיתוף אפיקי הנוער והצעיריםלקדם באמצעות האפיק הבינלאומ .0
 .והמועדונים באזור9שיתופי פעולה בינלאומיים תוך שיתופי פעולה בין האשכולות 

 .עם גופים וארגונים בישראל בינלאומיים לקדם ולפתח שיתופי פעולה  .8
 ארגזי כלים שיעמדו לרשות המועדונים לצורך קידום הפעילות הבינלאומית לפתח .3
 .ליצור הזדמנויות עסקיות וקשרים בינלאומיים בתחומי הנוער הקהילה .4

 

 (יש להגדיר יעדים מדידים ותחומים בזמן)יעדים 

 .מיפוי כל המועדונים באזור והמועדונים התאומים שלהם .0
  .שלהם ותחומי הפעילות ICC -הפעילים ב ורישום שמות ICCמיפוי אמיתי של כל  .8
  .ומועדונים תאומים בישראל ICCקיום אירוע בינלאומי של משלחות  .3
 . Zone 16-וב  Zone 19 -באנגלית ב  Debate -פיתוח  מודל ה .4

 

 שותפים פוטנציאליים

 משרד החוץ.  

 רשויות מקומיות.  

  (קהילה, וןמועד, מקצוע ,נוער וצעירים) רוטריבהאחרים אפיקי השירות. 

 מועדונים תאומים בעולם. 

 ICC.  
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כיצד אתה רואה , המרכזיים בהם יעסוק האפיק תאר מהם היעדים מהנושאיםכל אחד ל

 ומה יחשב להצלחהשותפים אפשריים לביצוע הפעילות , את הפעילות להשגתם

 מדד הצלחה שותפים תאור הפעילות יעדים נושאים

ICC     

     מועדונים תאומים

CGE     

     חילופי מקצועיים

השתתפות בכנסים 
 בינלאומיים

    

     ועידה שנתית עולמית 

ביקורי רוטריונים 
 במועדונים 

    

פעילות מול שותפים 
 פוטנציאליים

    

     1/-אירועי שנת ה

     

     שנה/ הוסף 

 
 

 הנדרשים לפעילויות המתוכננות משאבים/ הערך את האמצעים 

 היקף כספי נדרש (כמות9היקף)האמצעים הנדרשים  ותפעיל
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 אפיק הנוער והצעירים 
 

 חברי וועדת האפיק
 

שם  תפקיד
 משפחה

שם 
 פרטי

 דואר אלקטרוני נייד מועדון

ל ון "נ ר הועדה "יו
 ראלטה

 amosvan@gmail.com /158-2/5000 הוד הכרמל עמוס

 Perach137@gmail.com 151-2211524 גדרה בילויים פרח גדל בן "נ אינטראקט
 orengav@bezeqint.net 158-4518130 גן יבנה בתיה  ל אורן"נ רוטראקט

 Hagit269@walla.com 158-324/121 אילת חגית ל שילו"נ 
 talia.gridish1972@gmail.com 158-3311000 מזכרת בתיה  טליה גרידיש 9נ 
 Fkhourys.adv@gmail.com 151-2531111 כפר יאסיף  פתאן חורי סבג9ר 
      

      

 

 כללי

 הדור הצעיר מתנהל בקצב חיים מהיר מאד ובעולמות. וזו עובדה" העתיד טמון בצעירים" .0
כל שעה ביממה טובה וכל נושא חדש מהווה אתגר , אין גבולות. תוכן רבים ומגוונים

 .שהצעירים מנסים לכבוש
 

 עשויההינה לטווח רחוק ושימוש במשאבים לקידום ופיתוח אפיק זה השקעה באפיק זה  .8
יק הפעילות באפ ,בצורה אפקטיבית כדי לעשות זאת אולם ,להניב פירות משובחים בעתיד

כך לפי .ומקצוע, קהילה, בינלאומי :ם האפיקים האחריםעצריכה וחייבת להיות מסונכרנת 
ברמת  נושאהת מוקדשות לקידום כמו גם הקצאות המשאבים צריכות להיו תהפעילויו

 .ולא פעולה מוגבלת לאפיק בלבד האזור כולו

 מטרות 

 .ות של תוכנית חילופי הנוער באזורלהגביר את המודעות והיתרונ .0

 ,הכלים המגוונים העומדים לרשותם אזור בארגזיה להעצים את השימוש של מועדוני  .8

 .מטהלבנספחים  כמפורט

3.  

 (ם ותחומים בזמןיש להגדיר יעדים מדידי) יעדים

0.  

8.  

3.  

 שותפים פוטנציאליים
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כיצד אתה רואה , המרכזיים בהם יעסוק האפיק תאר מהם היעדים מהנושאיםכל אחד ל

 ומה יחשב להצלחהשותפים אפשריים לביצוע הפעילות , את הפעילות להשגתם

 מדד הצלחה שותפים תאור הפעילות יעדים נושאים

RYLA     

     מחנות קיץ

     הנואם הצעירתחרות 

     דיבייט באנגלית

     

     

     שנה/ הוסף 

     

     

     

     

 

 

 הנדרשים לפעילויות המתוכננות משאבים/ הערך את האמצעים 

 היקף כספי נדרש (כמות9היקף)האמצעים הנדרשים  פעילות
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 ה אפיק הקהיל
 

 חברי וועדת האפיק

שם  שם משפחה תפקיד
 פרטי

 דואר אלקטרוני נייד מועדון 

 ybengad@gmail.com 151-52/1132 גדרה בילויים יעקב ל בן גד"נ ר הועדה "יו
נואם 
 דיבייט/צעיר

 rahelhi@bezeqint.net 154-5108141 הרצליה  רחל ל הירש"נ

ר ועדת "יו
 בריאות

 garzozi@comcast.net 158-2511128 קיסריה וני 'ג זיגרזו9ר

      

      

      

      

      

 

 כללי 

  הקהילה היא המקום ממנו אנו שואבים את יכולתנו לממש את הפוטנציאל שיש בכל אחד
 .84/1האזור כמטריה לכל המועדונים באזור ממהמועדון כאורגן מקומי ו, כחברים מאתנו

 תת ועל כןלמיד בחסר בין הרצון לתת לבין היכולת צרכיה של כל קהילה מרובים ואנו ת 
לבחון היטב את הפעילויות הקיימות ואת  ,הרוטריונים הפועלים על בסיס רצון טוב ,עלינו

 .הערך המוסף הגבוה ביותר לארגוןחדשות כך שיספקו את היוזמות  ה
 " ממנפת ומניבה  –נתינה לשם קבלה  ,משאבים בזבוזנתינה לשם נתינה משמעותה

  .זהו הכלל המחייב את כולנו. "רך לכולםע

 מטרות

באזור תוך מיכסום כל המשאבים  העצמה והרחבה של הפעילויות הקהילתיות המובילות
ות /הפוטנציאל האנושי של חברי מיכסום ,ציבורית גבוהה יותר נראותרגוניים לקבלת הא

 .הרוטרי בפעילותם הקהילתית והגברת תחושת הסיפוק האישי

 

 (להגדיר יעדים מדידים ותחומים בזמן יש) יעדים

 

 שותפים פוטנציאליים

 

 ילות עפתחומי 

בשיתוף עם משרד החינוך והאפיק  - דיבייט בינלאומית באנגליתפיתוח תוכנית  .0
 .  3הבינלאומי ואפיק הנוער והצעירים

  :קהילתיות המובילותחיזוק הפעילויות ה  .8
 ." נואם צעיר" .א

                                                           
3
 . כיה וסלובקיה'התוכנית קיבלה את ברכתה של מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך ואת ברכתם של נגידי צ 
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  .חיילים בודדים משוחררים .ב
  .ימר ובריאות בקהילהאלצהי .ג

להעצים את  אסטרטגי למיזמים קהילתיים שבכוחם הכשרה והדרכה בנושא פיתוח תכנון .3
  .עסקי של חברי הרוטרי9תנועת הרוטרי באמצעות פעילויות בתחום המקצועי 

כיצד אתה רואה , המרכזיים בהם יעסוק האפיק תאר מהם היעדים מהנושאיםכל אחד ל

 ומה יחשב להצלחה ים אפשריים לביצוע הפעילות שותפ, את הפעילות להשגתם

 מדד הצלחה  שותפים תאור הפעילות  יעדים  נושאים

     דיבייט באנגלית

     נואם צעיר

חיילים בודדים 
 משוחררים

    

אלצהיימר ובריאות 
 בקהילה

    

     

      
     שנה/ הוסף 

      

     

     
 

 

 הנדרשים לפעילויות המתוכננות משאבים/ הערך את האמצעים 

 היקף כספי נדרש (כמות9היקף)האמצעים הנדרשים  פעילות
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 אפיק המקצוע 
 

 חברי וועדת האפיק

שם  תפקיד
 משפחה

שם 
 פרטי

 דואר אלקטרוני נייד מועדון 

 bkisrael@walla.com 154-8801140 באר שבע ישראל ל בן כנען"נ ר הועדה "יו
 miframpro@gmail.com 158-1111324 קיסריה עדי קליין9ר 
 M21gold@gmail.com 851810/-158 דרה בילוייםג מאיר גולד9ר 
 Netanel.ashual@gmail.com 151-1222181 קיסריה נתי אשואל9 ר 
 ytcoaching@gmail.com 154-1812832 נשר ילנה טלינן9ר 
 gabby@mashael.de 202228/-154  גבי משיעל9ר 
 yizraeli@yahoo.com 154-1552355  יהודה יזרעאלי9ר 
 moriya@jenniferlove.ch /154-841433 קיסרה  מוריה רוקמן 9ר 
 nirit@sight.org 151-5322812 כפר יונה נירית דביר9ר 
 ereza@rlf.co.il 158-3411023 הרצליה ארז אסיף9ר 

 

 כללי 

  אפיק המקצוע -כארגון מקצועי ועוצמתו לאורך השנים הייתה לידתו של ארגון הרוטרי. 
   לאורך השנים היווה הגורם האנושי המקצועי ברוטרי את החוליה החזקה שקירבה מאות

הכוח אלפים של בעלי מקצוע ועסקים מובילים בקהילה וכך נתנה לארגון את העוצמה ו
 . להגיע לאן שהגיע וכיום בעולם גלובלי של תקשורת ועסקים חשיבותו בעלת משנה תוקף

 מטרות 

עסקית בין חברי הרוטרי עצמם ועם גופים /פיתוח והעצמה של הפעילות המקצועית 

יבי לחברים מקצועיים אחרים כך שרמת המודעות לארגון תגבר ותהווה גורם אטרקט

 חדשים להצטרף לארגון 

  (יש להגדיר יעדים מדידים ותחומים בזמן) םיעדי

 .מקצועיות בין חברי הרוטרי9 עסקיותלפתח הזדמנויות  (0
  .הרוטרי עסקי של חברי9להעצים את תנועת הרוטרי באמצעות פעילויות בתחום המקצועי  (8
 .עסקים שמצטרפים לארגון9לקדם ולפתח פעילויות מקצועיות ברוטרי עבור אנשי המקצוע (3
  .ותהרצאות מקצועי (4
 .מארחים חברים אחרים במקומות העבודה( אנשי מקצוע)חברים  (5
 .אנשים שמקימים עסקים חדשים9מנטורים לחברי רוטרי צעירים  (2
 .והגינות מקצועית  בקהילה מצוינותהענקת פרסים לעידוד  (1
 .(לשכת המסחר)מקצועיים  ארגוניםשיתופי פעולה עם  (2

 

 שותפים פוטנציאליים

 

 

 

mailto:bkisrael@walla.com
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כיצד אתה רואה , המרכזיים בהם יעסוק האפיק תאר מהם היעדים מהנושאיםכל אחד ל

 ומה יחשב להצלחה שותפים אפשריים לביצוע הפעילות , את הפעילות להשגתם

 מדד הצלחה  שותפים תאור הפעילות  יעדים  נושאים

     

     

     

     

     

      
     שנה/ הוסף 

      

     

     
 

 

 הנדרשים לפעילויות המתוכננות משאבים/ ם הערך את האמצעי

 היקף כספי נדרש (כמות9היקף)האמצעים הנדרשים  פעילות
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  ועדוןאפיק המ
 

 חברי וועדת האפיק

 דואר אלקטרוני נייד מועדון שם פרטי שם משפחה תפקיד
 dudisol@gmail.com 154-5105405 חדרה דודי ל סלומון"נ ר הועדה "יו

      

      

      

      

      

      

      

 

 כללי

  הנאה וסיפוק שמהווים , רוטריונים בעלי מוטיבציה גבוהה לעשייה מייצרים סביבם עניין
 .את הדלק להפיכת המועדון לדינמי ותוסס

 אחרים  והזדמנויות שעבר  ארגוניםם מועדוני הרוטרי מתחרים כיום על חברים חדשים ע
לא היו קיימות ומכאן שעל המועדון לייצר לחברים ערך מוסף גבוה מעבר לתחומי 

 .הפעילות האפיקים המקצועיים או הבינלאומיים
  בפעילות חברתית , צמיחתו ופריחתו של המועדון תלוי במידה רבה בהרמוניה הפנימית

  .ויכולת תגובה מהירהות של החברים לשינויים בהתנהלמעניינת ורמת רגישות 

 

 מטרות 

ות /פיתוח כלי ניהול להעצמת המועדונים לשימור חברים וליצירת ערך מוסף גבוה לחברי

  .הרוטרי  והטמעתם במועדונים

 

  (יש להגדיר יעדים מדידים ותחומים בזמן) יעדים

 .פיתוח כלי ובקרה למועדונים לקידום גיוס חברים ושימורם .0

  .ותכנון אסטרטגי SWOTצוע תהליכי ת לביוהכשר .8

 .הכנת רשימת מרצים אזורית .3

 .(לחבר$ 31)הגדלת התרומות לקרן הרוטרי  .4
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 שותפים פוטנציאליים

כיצד אתה רואה , המרכזיים בהם יעסוק האפיק תאר מהם היעדים מהנושאיםכל אחד ל

 ומה יחשב להצלחה שותפים אפשריים לביצוע הפעילות , את הפעילות להשגתם

 מדד הצלחה  שותפים תאור הפעילות  יעדים  נושאים

     

     

     

     

     

      
     שנה/ הוסף 

      

     

     
 

 

 הנדרשים לפעילויות המתוכננות משאבים/ הערך את האמצעים 

 היקף כספי נדרש (כמות9היקף)האמצעים הנדרשים  פעילות
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 8101דצמבר  01         

 

 חבריי ראשי אפיקי השירות שלום רב

 

הערכות לשנת הרוטרי הבאה מתבצעת במלוא המרץ והרצינות לאור הרצון להמשיך ולשמור על 

 .רציפות והמשכיות משנת הנגידות הנוכחית ואם זאת גם לקדם ולפתח נושאים חדשים

 לפעול בראייה אסטרטגית שתכליתה  אנו הנגידים בעבר בהווה ובעתידחלנו כפי שאתם יודעים הת

יעדים מוגדרים , התנהלות אירגונית שיש לה המשכיות אלא ......... ת נגידות של הנגיד לא עוד שנ

 . ותוכניות ארוכות טווח

לות להעצים את רוטרי ולגרום לאוכלוסיות רבות שאינן מכירות את הפעי ה בכוחכזו שפעילות 

 .להתחבר להצטרף ולרצות לשלב איתנו ידיים בעשייתנו , המופלאה שלנו להכיר 

חלק מוועדות האפיק כבר מאוישות בחברים שרצו וביקשו להיות , במסמך שנשלח אליכם כפי שתראו 

 . חלק מהעשייה הארגונית וחלק מהאפיקים האיוש חסר 

קיים פגישת עבודה לגיבוש שלכם ול כראשי אפיקים הנכם מתבקשים ליצור קשר עם חברי הצוות

ניתן לפנות לקבלת סיוע אלי או למדריך . תוכנית עבודה לאפיק כמפורט במסמך הרלוונטי לאפיק

 . ל נחום פרנקל "נ -המיועד האזור 

ראשי אפיקים שאיוש צוותם טרם הושלם מתבקשים לפעול לאיתור צוות ואם נתקלתם בקושי 

 " קול קורא"ל עמוס סלע להוציא "נ /810290האזור  לשנת  אין מניעה מלבקש ממזכיר, כלשהוא

ולפני מפגש ההתנעה שלנו באשקלון  סוף חודש ינוארישיבת עבודה ראשונית נקיים לקראת 

  8102בפברואר  01-/שמתוכנן לסוף שבוע של 

 ומאחל לכולנו בהצלחה  אני מלא הערכה ומודה לכם על נכונותכם להיות שותפים שלי, לסיום 

 

 בוד רב ובהערכה בכ

 אלון בנדט

 /810290נגיד 

 רוטרי ישראל 

/18-54-804015 

 

 

 810/981נגיד מיועד  –מתי הראל : העתק 

 /810290מזכיר האזור  –ל עמוס סלע "נ           

             


