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האפיק הבינלאומי
19-20סמינר תחילת שנה 

ר האפיק הבינלאומי"רוטרי חדרה ויו–אורן האוז 



19/20מתוך דברי הנשיא העולמי המיועד 
מארק דניאל מלוני

הבאים לידי ביטוי   (CONNECTIONS)ולהדגיש את החיבורים רוטריאני מבקש השנה לייחד את •
ד  "כשפול האריס הגיע לשיקאגו כעו. בנוי על קשריםרוטרי. מחברים עולמותרוטריגם בסיסמה 

לעזור לעצמו להתחבר וליצור קשרים עם  . למטרה משכנעת אחתהרוטריהוא יצר את , צעיר
יש באפשרותנו אין ספור דרכים ליצור חברויות  , שנים מאוחר יותר100מעל . אחרים בעיר החדשה

לחבר הרוטריאף על פי כן יכולת . וחיבורים ברשת רבים מאלה אשר פאול האריס מעולם לא חלם
הבינלאומי רוטרי, דרך מבנה מאפיין ברור של משימות. ואין דומה לו–אותנו נשאר ייחודי 

להתקשר ברשת  מקצועית ולבנות קשרים חזקים  , מאפשר דרך להתחבר לקהילות שלנו
.והדוקים לטווח הרחוק

.  מקשרת אותנו בקהילות הגלובאלית דרך אין ספור פרויקטים ותכניותברוטריהחברות •
מחבר אותנו לאנשים  ברוטריהשרות שלנו . ם"ההנהגה שלנו למיגור הפוליו ועבודתנו עם ודרך האו

אנו מתחברים לאנשים . והרוצים לפעול למען עולם טוב יותר, המזדהים עם הערכים שלנו
ומחבר אותנו לאנשים  . הדומים לנו יותר מאשר תארנו לעצמנו; שלעולם לא היינו פוגשים

.הזקוקים לעזרתנו ואשר מאפשרים לנו לשנות דרכי חיים בקהילות סביב העולם

מארק מלוני

הבינלאומי  רוטרינשיא 

2019-2020



אף על פי כן לעתים קרובות צורת מבנה החברות או שהדרישה למנהיגים  . רוטרי היא אכן משפחה•
צריך להיות  רוטרי. של היום מחוץ להישג יד להביא את הצעירים המקצוענייםרוטרימעמידה את 

שלנו  רוטריכאשר מועדוני . התנסות המשלימה של המשפחות שלנו במקום להתחרות בהם
אנו נותנים ומכוונים לצעירים מקצוענים את  , מסבירי פנים ומקבלים בחום וכשהשרות צועד יד ביד

כשאנחנו עומדים בציפיות של דרישות  . כמודל אזרחי חיובי למעורבותרוטריההזדמנות לאמץ את 
אנו מפתחים את המיומנויות ועבודה ברשת של דורות  , ריאליות ומנהליות לבעלי מקצוע עסוקים

.בעתידרוטריאשר ינהיגו את -רוטריוניםחדשים של 

מחברים  רוטריתהיה האתגר שלנו לחזק את כל הדרכים הרבות של 2019-2020שנת •
, בבניית חיבורים שיאפשרו לאנשים מוכשרים Rotary Connects the World-, עולמות

.רוטריונדיבים להתאחד וליטול על עצמם מנהיגות משמעותית לפעילות בשרות , מתחשבים מארק מלוני

הבינלאומי  רוטרינשיא 

2019-2020

19/20מתוך דברי הנשיא העולמי המיועד 
מארק דניאל מלוני



:רוטריערכי הליבה של 

העולם היום אינו כפי שהיה כאשר תנועת  
הדמוגרפיה  1905הוקמה בשנת הרוטרי

,השתנתה

קצב השינוי הואץ והטכנולוגיה יצרה הזדמנויות  
מה שלא השתנה  ,  חדשות להתחברות ולצורך

.רוטריהם הצורך בערכים המגדירים את 



:רוטריערכי הליבה של 

נאמץ ,מתוך כבוד והערכה לעבר
ביכולתנו  ,אל לבנו את עתידנו

לא רוטרילהתפתח ולשמור את 
.רק רלוונטי אלא משגשג



חזון האפיק הבינלאומי  

להפוך את רוטרי ישראל לגורם משפיע משמעותי  

וברוטרי בינלאומי   Zoneבארץ ברמת ה 



ZONE19

•1910D–  אוסטריה ובוסניה הרצגובינה

•1920D–  אוסטריה

•1913D–  קרואטיה

•1912D– סלובניה ומקדוניה

•2241D-  רומניה ומולדובה

•1911D–הונגריה

•2232D–אוקראינה ובלארוס

•2240D–כיה וסלובקיה'צ

•2490D–   ישראל



האפיק הבינלאומי  

מועדון חדרה , ר האפיק הבינלאומי"יו-אורן האוז ' ר•

מועדון רמת השרון  , ICCר ועדות "יו–ל גידי פייפר "דירקטור ונג•

מועדון כפר סבא–ל עודד שוהם "נ•

מועדון תל אביב –ל עודד ון קלוטן "נ•

מועדון כפר יונה–טלי פולג  ' ר•

מועדון חיפה –נתן פלדמן ' ר•

מועדון רמלה  –ציפי מאיר ' ר•

מועדון נצרת  –ל סאלם אבו סאלם "נ•

מועדון קיסריה  , ר אפיק המקצוע"יו–עדי קליין ' נ•



תפקידי האפיק הבינלאומי הארצי

הסדרת התשתית הארגונית של האפיק הבינלאומי❑

חשיפת האפיק ברמה הארצית והבינלאומית  ❑

העמקת שיתופי הפעולה עם המועדונים  ❑

,  נוער וצעירים)שיתופי פעולה עם אפיקי השירות האחרים ❑

(  אירוח משלחות, קהילה

עידוד והדרכת המועדונים לפיתוח מועדונים תאומים  ❑

הגברת הפעילות הבינלאומית של האזור באמצעות וועדות ה  ❑

ICC

ריכוז מידע ממועדוני האזור על פעילות בינלאומי  ❑



תפקידי האפיק הבינלאומי הארצי

קהילתיים, חברתיים , מקצועים/לדעת שניתן ורצוי לפתח קשרים בינלאומיים בתחומים העסקיים❑

ל "לעדכן על כל פעילות בינלאומית בעיקר של אירוח מועדונים מחו❑

(מחלקה לקשרי חוץ)הרשות המקומית היא שותף חשוב ביותר בפעילות בינלאומית ❑

על מנת ליצור תשתית לשיתופי   ZONE 19את הברכות בינלאומיות כדאי לשלוח למועדונים ב ❑

. פעולה

אפשר וכדאי לעודד מפגשים הדדים בין המועדונים באותן ערים תאומת ❑

ל"ל לבקר במועדוני רוטרי בחו"רצוי לעודד את חברי המועדון היוצאים לחו❑

.ל"ליווי של משלחות מחו/לסייע לאזור באירוח ❑

ל "אחרים להשתתף להרשם להשתתפות במשלחות היוצאות לחו/לעודד חברי מועדון ❑



BE PROACTIVE 



כלים

הרשות המקומית   ❑

משרד החוץ❑

תנועות נוער ❑

אתר רוטרי בינלאומי  ❑

אתר רוטרי ישראל  ❑

האפיק הבינלאומי  ❑

כלים •

סרט רוטרי ישראל  ❑

סיכות  ❑

דגלים ❑

תעודות  ❑



מועדונים תאומים –דוגמה 

?למה זה טוב–מועדונים תאומים ❑

.מגביר את הקשר בין מועדוני רוטרי בישראל למועדונים בעולם•

.מגביר את הקשרים החברתיים בין חברי המועדון לחברי רוטרי בעולם•

.דרך רוטריונים אחרים/פוטנציאל למינוף קשרים מקצועיים ועסקים עם•

.אמצעי להגברת שיתופי פעולה עם שותפים בקהילה•

:  פוטנציאל לשיתופי פעולה בינלאומיים במיזמים קהילתיים •

חילופי נוער•

חילופי תרבות  •

השתלמויות מקצועיות  •



ועדות  בינלאומיות–בינלאומי ומקצוע 
ICC 

1931הוועדות הארציות החלו ביוזמה של מועדוני רוטרי גרמניים וצרפתים אשר בשנת •
במטרה לחזק את הקשרים בין שתי  "  petit comité-קבוצה הקטנה "הקימו את ה

,1945–1939הפעילות הופסקה בזמן מלחמת העולם השניה בין השנים .  המדינות
גרמניה במטרה –בוועדה בין ארצית צרפת 1950הקשר בין הארצות חודש בשנת 

.לאומית ואת קידום השלום-להקים מחדש את קשרי הידידות הבין

שרק עבודה  , ICCמועדונים ומחוזות משתי המדינות של , עד מהרה הבינו רוטריונים•
פעולות ויוזמות עשויה לקדם את השלום באמצעות  , משותפת על פרויקטים משותפים
.  תקשורת משופרת והבנה הדדית



ועדות  בינלאומיות–בינלאומי ומקצוע 
ICC 

:ICCמטרות הוועדות הבין ארציות •

.של המדינה והאזור" שגרירים"לשמש כ•

.לסייע בחיפוש אחר מועדונים שותפים לפעילות במדינות אחרות•

.של מועדונים תאומים( NET)לפתח רשת •

.ליזום אירועים משותפים שיאפשרו הכרויות טובות יותר ולנטרל דעות קדומות•

.לקדם פעילויות בעלות ניראות ציבורית•

לסייע למועדונים המחפשים שותפים לפרויקטים•

להעצים ולחשוף שיתופי פעולה בין ארציים מוצלחים•

.חדשים להצטרף לפעילויות הוועדות הבינארציות/לעודד רוטריונים צעירים•

"  דו קיום והבנה"להעצים ולחשוף פעילויות יוצאות דופן המקדמות ומעודדות •

לטפח ולעודד פעילויות בששת תחומי המיקוד של הקרן הבינלאומית •



ועדות  בינלאומיות–בינלאומי ומקצוע 
ICC 

ICC   מקדמים קשרים מקצועיים

•ICCחילופי רופאים ואספקת ציוד–אוקראינה .

•ICC רופאים מרוסיה משתלמים בסורוקה באר שבע  5–רוסיה

•ICCכי לישראל  'שנה להספקת הנשק הצ70ביקור בחיפה לרגל –כיה 'צ

•ICC סיוע רפואי וקניית ציוד–הודו.

ערב גאלה בשיתוף יהדות הודו בישראל לגיוס כספים למען נפגעי  

אסון טבע  

•ICC ביקור בישראל שיתוף פעולה של כמה מועדונים –מקדוניה



קשרים בין מועדונים

Hi Tech
נצרת , מועדוני כפר סבא•
הונג קונג ומונגוליה–אביב טק •

מקצועי   

(ארכיטקטורת בהאוס)דסאו גרמניה –מועדון חיפה •

חברות ועזרה הומניטרית  
ומועדונים בהודו  –מועדון רמלה •

מועדון בהודו  –מועדון כפר יונה •



קשרים בין לאומיים 

•RPAG–Rotary Peace Action Groupביקרה בישראל

:בתכנון•

.אירוח של משתתפי תחרות הדיבייט הבינלאומית בישראל•

אורגון ארצות הבריתל                 CGEמשלחת •

.  וועידה עולמית1-5יוני –המבורג •



?מה אנחנו מבקשים ממכם 

.לדווח לאזור אודות הסכמים קיימים של מועדונים תאומים•

 ZONE 19לפעול להגברת הקשר בין מועדוני רוטרי בישראל למועדונים אחרים ב •

ובעולם

ר האפיק  "ל לבקר במועדוני רוטרי ולעדכן את יו"לעודד חברי מועדון היוצאים לחו•

. הבינלאומי 

קהילתיים, מקצועיים/לנסות ולקדם פעילויות למינוף הקשרים העסקיים •

.לרכז ולנהל מידע על כל הפעילות הבינלאומית שהמועדון עושה במועדון•

ליידע את חברי המועדון על פעילויות בינלאומיות שהאזור יוזם להגברת מעורבות  •

החברים



מחברים עולמותרוטרי

The connection is what lies at the heart of the rotary 
experience. It is what brings us together.

Rotary Connects the world

זה מה . ברוטריהחיבורים הוא מה שנמצא בלב העשייה והחווית 
.שמביא אותנו לפעול ביחד

מחברים עולמותרוטרי



מחברים עולמותרוטרי

The connection is what lies at the heart of the rotary experience. It is 

what brings us together. 

Rotary Connects the world

הניסיון  וההוויה  , החיבורים הוא מה שנמצא בלב העשייה

.זה מה שמביא אותנו לפעול ביחד. ברוטרי
.הוא ארגון שמחבר בין עולמותרוטרי

אפיק המקצוע 
ואפיק הבינלאומי



אפיק המקצוע
19-20סמינר תחילת שנה 

עדי קליין ' נ

קיסריה רוטרי

ר אפיק המקצוע"ויו



חזון-אפיק המקצוע 

,ארגון המאפשר קידום עסקי ומקצועי של חבריורוטרי

כך שאפיק המקצוע יהווה גורם משמעותי ומשפיע  

.בארץ ובעולם

מחבר בין עולמות בעסקיםרוטרי



באשכול באזור  , מחברים עולמות בהיבט העסקי במועדוןרוטרי1.

.ובבינלאומי

אפיק המקצוע יהווה אבן שואבת לחברים חדשים לארגון בעלי פוטנציאל  2.

עסקי ומקצועי ופורצי דרך בתחום העיסוק שלהם

יצירת תרבות ארגונית שתאפשר למנף היבטים עסקיים של החברים3.

מטרות–אפיק המקצוע 



"קולרוטרי"מתן מענה לצעירים בארגון לקיים שיח מקצועי 4.

לעסקים ומפעלים פורצי דרך  רוטריחשיפת חברי ארגון 5.

למגוון האפשרויות בתחום העסקי בארץ ובעולםרוטריוניםחשיפת 6.

בניית מאגרי מידע בנושא המקצוע במטרה לקדם שותפויות 7.

.ושיתוף בתחום הידע

מטרות–אפיק המקצוע 



ברמה הנקודתיתרוטריוניםמינוף הפוטנציאל העסקי של 8.

סיורים וסיעור מוחות ברמה העסקית9.

,               רוטריחיבורים ומשיקים עם אפיקיי השרות של 10.

.נוער וצעירים/ הקהילה / המועדון/ אפיק הבינלאומי

מטרות–אפיק המקצוע 



סמינר צוות הנגיד בירושלים1.

–אפיק המקצוע 
יעדים ופעולות  



:  חברי הצוות( צוות אפיק המקצוע)בניית וועדה ארצית  2.

-ליאור אטיאס, קישון-ירון מטר, קיסריה-איסר דובדבני

חדרה-האוזאורן , תל אביב-פנץאיתמר , חיפה

–אפיק המקצוע 
יעדים ופעולות  



05/04/19ר אפיק המקצוע "סמינר יו3.

–אפיק המקצוע 
יעדים ופעולות  



מינוף היבטים מקצועיים  –אפיון ולמידת אפיק המקצוע 4.

ישראלברוטרי

עבודה לאפיק המקצוע והטמעתו" קט'ג"בניית 5.

ספר  "לפי מקצוע ויצירת רוטרימיפוי חברי -DBבניית 6.

לפי סיווג" המקצוע

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



"אמבולנס לעסקים"הקמת סיירת ייעוץ עסקי 7.

(BNI-בדומה ל)יצירת מעגל עסקי אחת לרבעון 8.

-02/02/20כנס גדול 9.

פתוח לקהל הרחב בשיתוף לשכת המסחר

MY ROTARY-לדאוג שמועדונים מזינים את המקצוע ב10.

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



רוטריהעלאת חשיבות סיכות –רוטרימיתוג עסקי של 11.

.וכרטיסי ביקור

–מפעלים פתוחים / סיורים מקצועיים בעסקים 12.

"                                       פותחים שעריהםרוטריונים"

קיסריהת"באזהבמפעל -19סיור מקצועי ראשון ביולי 

" סיפורי הצלחה"פרסום ויראלי של 13.

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



:                               פ עם ארגונים מקצועיים כמו"שת14.

,  התאחדות התעשיינים, לשכת המסחר, אורט העולמי

,  איגוד המוסכים, איגוד הקבלנים, התאחדות בעלי המלאכה

איגוד סוכני הביטוח , אנרגיה סולארית, התאחדות המלונות

...ועוד

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



התממשקות עם הוועדה לגיוס ושימור חברים

גיוס חברים חדשים בדגש על המקצוע1.

י פעילות          "מתן מענה לצעירים ולצעירים ברוחם ע2.

"קולרוטרי"

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



התממשקות עם אפיק המועדון

דרושים                     , תאור, בניית אתר לפי מקצוע 1.

(רוטריכלשונית באתר )

המבחנים במועדונים4הטמעת 2.

השתייכות כקולקטיב למועדון הטבות3.

.4JOB TALK שבועירוטריוניבמסגרת טקס

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



המבחנים4



התממשקות עם אפיק נוער וצעירים

מפעלים  / חיבור מגמות מקצועיות בתיכונים למעסיקים 1.

...(פלסון, רובוטיקה)לצורך פרויקטים משותפים 

סיורים של תלמידים במפעלים הרלוונטיים לתכנית 2.

.הלימודים

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



התממשקות עם אפיק הקהילה  

קידום מסחר הוגן  , מצויינותהענקת פרסים בקהילה לעידוד 1.

.והגינות מקצועית

.חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים2.

.פיתוח תכנית לשיקום האסיר והטמעתו במקום עבודה3.

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



התממשקות  עם אפיק הבינלאומי            

חיבור לאפיק הבינלאומי בנושאים מקצועיים כתרבות ארגונית

משותףICCכנס 1.

רוטריהיכרות עם משלחות 2.

והכוונתם לשיתופי פעולה עסקיים

–אפיק המקצוע 
שנים3-יעדים ופעולות ל



פיתוח קשרים עם מפעלים פורצי דרך באזור מגורכם1.

השתתפות בכנסים מקצועיים ובסיורים במקומות עבודה2.

איסוף נתונים מחברי המועדון לפי שאלון שישלח אליכם 3.

בהמשך

חשיבה בינלאומית של אפיק המקצוע  4.

במועדון JOB TALKהטמעת 5.

שיתוף פעולה עם מטרות ויעדי האפיק6.

–אפיק המקצוע 
?מה אנחנו מצפים ממכם



"קולרוטרי"



ROTARY COOL
בלתי פורמאלי  מנגלינג

לצעירים ולצעירים ברוחם



052-7777384קליין עדי 

KLEINROTARY@GMAIL.COM

052-4006513האוז אורן 

Oren.rotary2490@gmail.com

התקשרותפרטי

mailto:KLEINROTARY@GMAIL.COM
mailto:Oren.rotary2490@gmail.com


תודה רבה 


