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 אפיק המקצוע

                                    

 

 

 ל ישראל בן כנען  "נ                                      

 ר באר שבע"יו                                           

 

 

 

 
 ל מיכאל בר דב"עדי קליין           נ/ ל שלמה אסיף         ר"ל רפי מונטיאס        נ"נ

 ר וועדת האתיקה"יו           Rotary Cool      כפר יונה             קליטת חברים וסיווג -חבר



 מהו רוטרי

? 



 מהו רוטרי

ארגון של אנשי מקצוע ועסקים אנשי 

מעש הפועלים לעשות טוב בקהילה 

 ובעולם 



 החזון שלנו   

להפוך את רוטרי ישראל לגורם משפיע 

וברוטרי    Zoneמשמעותי בארץ ב

 בינלאומי 



 מהות אפיק השירות במקצוע

לתכנן פעילויות שיאפשרו לחברי המועדון להשתתף בפעילויות של האפיק 

לסייע לחברים לפעול להגשת חזון השירות במקצוע עם כל מי שנמצאים במגע 

 חודש השירות "לפעול לקדם תוכניות במועדון ומחוצה בחודש אוקטובר הוא

 "במקצוע

 באשכול  ,לארגן במועדוןJOB TALKS  על מנת לתת לחברים אפשרויות חשיפה

 .מקצועית 

 לעודד את ערך השירות על בסיס“Service above self” –   אתיקה מקצועית 

 
 



 2018/19יעדי האזור לשנת 

 הרחבת האזור וחיזוק המועדונים באזור

 חברים   1500הגדלת מספר חברים באזור ל 

איתור מנהיגות צעירה ושילובה בפעילות באזור. 

 פיתוחRotary Cool בארץ כמנוף לחיזוק הקשרים המקצועיים בארגון. 

 בנצרת    –כנס רוטרי לעסקים 

 מחוץ לרוטרי לטובת הקהילהגופים מקצועיים שיתופי פעולה עם 

פעילות משותפת בין אפיקי השירות השונים סביב נושא משותף. 



 איך מתקדמים  

 .  הכלזה המנוע שדוחף  –רצון לפעול 1.

 (סיווגים.)בצעו מיפוי עיסוקים במועדון 2.

 ICCל ושתפו את ראשי ה "עסקיות בחו פעיליותעדכנו את החברים בדבר האפשרות לפיתוח 3.

 .  באזור

. קהילה ליצירת ממשקי פעולה משותפים/בינלאומי/פעלו ביחד עם אפיק נוער וצעירים 4.

 (חניכה של בני נוער מבחינה מקצועית, הרצאות העשרה בבתי ספר)

 (  זמן ומשאבים שנדרשים" )עלות תועלת"נהלו את הפעילות האפיק על בסיס 5.

  ביחדמועדון , בינלאומי, קהילה, נוער וצעירים:גבשו תוכנית משותפת עם אפיקים אחרים 6.

 מעורבות המועדון וסיוע בפעילות אזורית לדוגמא רוטרי לעסקים שהאזור מתכנן 



 תוצאות ורווחים  

 :לאחר שהתגבשה התוכנית במועדון שאלו את השאלות הבאות 1.

 מה התוצאה שאתם רוצים לקבל במחצית השנהא-

 ?מה הציפיות שלכם בסוף השנה ב-

 ?מה המועדון ירוויח ג-

, חברים חדשים, הנאה, סיפוק ?מה אתם כראשי האפיק במועדון תרוויחוד-

 . עסקים חדשים וכו, פעילות חדשה



  במצויינותתכנון אסטרטגי והתמקדות 

 .שנים   3עודדו תכנון פעילות לטווח של עד •

 ( ארגזי כלים.)ומודלים רב שנתיים, בעזרת האזור  כלים לניהול /פתחו במועדון •

 .חפשו לצרף שותפים חיצוניים לפעילות כדי למנף את התוכנית ואת המועדון•

 

 



 תודה רבה


