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2018/19אפיק המועדון 

מטרות ויעדים  , עקרונות הפעולה של האפיק 



באזורהמועדוןבאפיקתפקידיםבעלי

מועדון כרמל, ר אפיק המועדון "יו–ל איזבל גולדשטיין "נ❑

סיווג ‘חיפהמועדון, חבר -אסיףשלמהל"נ❑

שימור החברות,   ’קישוןמועדון, חבר -מטרירוןל"נ❑

ארגון,חדרהמועדון-רותם דניל"נ❑

תקנון  , מועדון חדרה , חבר-יקוב'גרציוסיד"עו❑

לציוןראשוןמועדון-בלומנטל רפי/ר❑



ארבעת המבחנים  

האם זו האמת❑

האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים❑

האם זה יטפח רצון טוב וידידות❑

האם זה לטובת כל המעוניינים  ❑

הקודים האתיים של רוטרי שכל רוטריון חייב לפעול על פיהם בחייו הפרטים  

.המקצועיים והחברתיים בכל מקום ובכל זמן 



תפקיד אפיק המועדון  

להכין אותו לאירועים ולהיות אחראי על הפעילות  , לשמור על שלמות המועדון ❑

החברתית והרעות במועדון

(כללים)הטקס הרוטריוני השבועי ❑

ברכה בינלאומית❑

פסוק השבוע❑

מידע רוטרי❑

ברכות רעות  ❑

לרשום נוכחות ולדווח בתום הישיבה  ❑

.   הרצאה שבועית למעט בשבוע שמתקיימת ישיבה עסקית❑



של אפיק המועדון ברמת האזור  ויעדיםמטרות

2018/19בשנת הרוטרי 

+חברים 1500ליעד של 2018/19להגיע בסוף שנת ❑

יסוד המעלה, תל מונד , שדרות , באר שבע טק, מועדונים חדשים באזור 4להוסיף ❑

10%בשעורהגדלת מספר החברים במועדונים הקיימים ❑

.שנה40-55להצעיר את המועדונים באמצעות קליטת חברים חדשים בגילאי ❑

לקלוט במועדונים חברים חדשים שנמצאים במעגלי העבודה❑

תקנונים–לקדם בכל המועדונים ❑



מועדוניםופיתוחחיזוקדרכים שהאזור יכול לסייע ל

.תקנוניםבהכנתלמועדונים סיוע❑

.שנתיתעבודה כניתותגיבוש ❑

.סיוע בהדרכה איך להכין תקציב❑

.ת בשיתוף עם ראשי האשכולות /תוך האשכולבפעולהשיתופיעידוד ❑

במועדוניםווגיהסעדותולוקיום סמינר הדרכה ❑



האפיק במועדון  תפקיד 

.  לארגן ולהפעיל מסגרות של אירועים חברתיים במועדון ❑

ולהקפיד שיהיו מעורבבים היטב כדי לתת  Firesidesלארגן ❑

.  המועדוןעם כמה שיותר מחברי להפגשלחברים הזדמנויות 

.איתור וקליטת חברים חדשים,להפעיל וועדת סיווג ❑

.במסגרת זו להגדיר קריטריונים ברורים ולהביאם לאישור המועדון ❑



איך להפוך את המועדון לתוסס

.לתכנן את שנת הפעילות שלו לפני שמתחילה שנת הרוטרי❑

.לבצע תיאום ציפיות עם חברי המועדון לגבי מה אופי הפעילות המועדף עליהם❑

.לשבור את שיגרת המפגשים ולקיים מעת לעת מפגשים מחוץ למועדון❑

.  להגדיר לעצמו תוכנית גיוס חברים על פי מקצוע וחתכי גיל ❑

פרסום  קבוע כולל דף פייסבוק מועדוני ולפרסם בו כל פעילות של המועדון באופן לנהל ❑

.ממומן

.אשכול /לאירועיי המועדוןלחשוף אורחים ❑

ואירועים של האזורלהשתתף בכנסים ❑



מה צריך לעשות כדי להיות מועדון תוסס

.באופן קבועהמועדון כל פעילות של לנהל דף פייסבוק מועדוני ולפרסם בו ❑

.ממומן על מנת להגדיל את התפוצהלקדם פעילויות באמצעות פרסום ❑

.אשכול לחשיפה לפעילות /להזמין אורחים לאירועיי המועדון❑

רהאזושלואירועיםלכנסיםהגעה❑



?כיצד,חבריםשימור

.מינוי חברים וותיקים לליווי חברים חדשים במועדון❑

שילוב חברים חדשים בתפקידי מפתח במועדון❑

.מינוי צוות חברים וותיקים שיעקבו אחר חברים שלא מגיעים למועדון יותר משתי פגישות❑

סיוע לחברים חולים והקמת תורנות ביקורם ושמירה על קשר  ❑

יצירת פעילות חברתית מגוונת ומעניינת  ❑

בניית מנגנון פנים מועדונים לפתרון סכסוכים ואי הבנות בין החברים❑

לזמן מעת לעת את החברים –ורוטראקטבמועדון שלידו פועלים מועדוני אינטראקט ❑

הצעירים לפעילויות במועדון באירועים ובחגים



רוטרימיתוג

.  הקמת דף פייסבוק למועדון❑

.הפייסבוקשימוש בכלי הפרסום הממומן לדחיפת מידע לציבור באמצעות אתר ❑

דיווחים לאזור על פעילויות שעושה המועדון בתחומים השונים על מנת שיפורסמו באזור  ❑

.וברוטרי  עולמי

,  פייסבוק)נגזרותיההוועדה ליחסי ציבור של האזור על עבודה על בסיס שוטף עם ❑

(אינטרנט



תדמיתלסרטוןדוגמה

http://www.youtube.com/watch?v=jfUvRMygbm0


http://www.youtube.com/watch?v=I3_bCkYvDwg

