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רוטריהצהרת החזון של   

אנו רואים עולם בו אנשים מתאחדים ונוטלים יוזמה 
,  ופועלים ליצירת שינוי קבוע ומתמשך ברחבי העולם

 .בקהילות שלהם ובהם עצמם

 

וזה הזמן לנוע לעבר , אנו נמצאים על סף סילוק הפוליו
לעבר חזון חדש שיביא יותר אנשים  , האתגר הבא שלנו

 .  לפעול יחדיו



 מחברים עולמות רוטרי

בחזונו הדגיש נשיא רוטרי הבינלאומי  
מארק מלוני שרוטרי ישלב בפעילותו  
 :את ארבעת הקבוצות הקשורות זו לזו



 החזון שלנו 

להפוך את רוטרי ישראל 
לגורם משפיע משמעותי  

בינלאומי  וברוטריבארץ   
 



  

 מטרת האפיק •
 

להוביל פעילות קהילתית משמעותית 
תוך חיבור לשאר , באזור ובמועדונים

,  הבינלאומי, הנוער)אפיקי השירות 
 (.המועדון ויחסי הציבור, המקצוע



 ?על מה עלינו לחשוב, מעבר לתרומה לקהילה

בבסיס כל הפעילות שאנו מבצעים יש 
 : לענות על שתי שאלות

 
מה יוצא לרוטרי מהפעילויות הרבות 

 ? המבוצעות במסגרת הקהילה
 

איך ממקסמים את ההשקעות בתוך  
 ?הקהילה

 



 תחומי הפעילות האפיק

 :תחומי הפעילות העיקריים שנקבעו לשנה הנוכחית
 

 מיזם החיילים הבודדים המשוחררים -רוטרי 

 הנואם הצעיר -רוטרי 

 רוטרי ועדת הבריאות

 תחרות תלמידים מציירים –רוטרי זהירות בדרכים 

 תאי לחץ –רוטרי 

 (ככל שיחפוץ הנגיד, הפרויקט ימשיך להתנהל באופן עצמאי)נוער שותה מים  –רוטרי 

 (י אלון בנדט"הפרויקט ינוהל ע)באנגלית  דיבייטתחרות 



 ידידי רוטרי בישראל

קבוצות של תושבים  / עמותות / עידוד יצירת פורומים 
אף אם אינם  , אשר ישתתפו במיזמי רוטרי, מהקהילה

 . חברי מועדון
אנשי מפתח , חברים, ניתן לבנות אותם סביב בני משפחה

אך , שאינם יכולים להתחייב לחברות קבועה במועדון)
בוגרי , מקבלי מלגות רוטרי, (שמחים להשתתף במיזמים

וכן , משתתפי הנואם הצעיר, ואינטראקט רוטראקט
המדע ועוד שנתמכו  , הספורט, משתתפי חוגי המוסיקה

 .י רוטרי"ונתמכים ע



 עבודת צוות

 
 , שיפור עבודת הצוות במועדון

 ,  ובעיקר בהנהלת המועדון
 , מתוך מחשבה שניהול צוותי טוב יותר

 .  יניב פעילות קהילתית יעילה יותר
,  נשאף לריכוז מאמץ בכל מיזם של המועדון

 .למשך זמן קצוב
 



 אפיק הקהילה' תפקיד ר

 

 ,על כל ראש אפיק ללמוד את צרכי הקהילה
 ,י המועדון כיום"מהי הפעילות שמבוצעת ע
מה יוצא   : האם היא עונה על השאלה

האם  ? מהפעילות הזאת ולרוטרילקהילה 
או שהיא , הפעילות מזוהה עם המועדון

 ?עימוומזוהה , פעילות יזומה של גוף אחר



 המשך 

האפיק לבחון האם באפשרות המועדון לייצר ' על ר
שעונה על צרכים נוספים של  , פעילות חדשה

,  איזו פעילות חסרה בקהילה, אם כן? הקהילה
 .ולפעילות רוטרי בנושא יהיה ערך מוסף

 .כמו כן לנסות ולהקים את גוף ידידי המועדון



 שאלות ותשובות 

מ שיתאפשר לכל "ע, אנא הציגו שאלות קצרות
 .הנוכחים להביע את דעתם

, אך בקצרה, גם הצעות והערות יתקבלו בברכה
 .מ לאפשר זכות דיבור לכל מי שירצה"ע



  

 

 


