
 9262.9.6 -קיסריה -ומניעת נשירה שימור החברות אולפן סכום

 (ר מכוון גם ללשון נקבהכל הכתוב במסמך זה בלשון זכ)

 21במסגרת האולפן העלו .  מועדונים 73חברים מ  37התקיים במרכז המסחרי בקיסריה בנוכחות של   האולפן

החלטתי להקדיש כשליש מהאולפן , למרות שנושא האולפן היה שימור החברות ומניעת נשירה. נושאים שונים

מחברי הרוטרי  35% -לאופן ותהליך גיוס וקליטת חברים חדשים וזאת מכיוון שאנו עדים למספרים המטרידים שכ

בתוספת הערות  שמצוין דע שהגיש החברר מוגש כאן כולל מיהחומ .פורשים במהלך השנתיים הראשונות החדשים

דע בכנס הוספתי בעצמי כמה וא המיכיוון שלא הצלחנו להעביר את כל מל, במקרים מסוימים .במהלך הכנס שלי

 .מלא יותרדע כדי לתת מיתוספות 

 ( ל שלמה אסיף ממועדון חיפה"נ: )הכל מתחיל בבחירה נכונה .2

הנקבע מסיווג , אחר DNAלכל מועדון  – .מד לזו של המועדוןשל המוע DNA -התאמה בין ה  .2

תי יאמ חכל מועדון חייב לבצע ניתו. לא כל חבר מתאים לכל מועדון. החברים ופעילויות המועדון

אם המועדון הינו ה: דוגמאות.( לאן המועדון רוצה להגיע)שלו בהווה ובעתיד  DNAשיגדיר את ה 

מעוניין לחזק את נושא ומוטה עסקית האם המועדון ? שמבקש להצעיר את המועדון גרמועדון מבו

 רצון לשאוף ,לחזק את הפעילות העסקית והחברתית מעוניין ומועדון מוטה קהילה האם ה, הקהילה

. המועדון חייב לעשות זאת בעצמו ולפעול בהתאם. וכך הלאה סיווגים מסוימים במועדון לחיזוק

 .להיות מכוון מטרה לפי החלטת המועדון גיוס החברים חייב

חברים חדשים  –מה מצפים מהמועמד ומה הוא מצפה מהמועדון : תאום ציפיות מוסכם לוודא יש   .1

והם ( 'וכ תפעילויו, תשלומים, נוכחות) ים למה מצפים מהם בחברותם במועדון חייבים להיות מודע

( 'וכ תרומה לקהילה, עסקית, חברתית. ) המועדון יכול לתרום להם במהצריכים להיות מודעים 

עלולות ליצור משבר שיביא , ממה שהחבר נדרש לו,יצירת ציפיות יתר או אי תאום צפיות 

 .לפרישה

האזור , לימוד מעמיק על ארגון הרוטרי, הכנת החבר החדש לקראת הצטרפותו כחבר רוטרי .7

 .וןכולל חשיפה לתקנון המועד, והמועדון

 

 (ל דן איל ממועדון כרמל"נ)  :קליטת חבר חדשתהליך  2.

לא כל . ממש בתחילת תהליך קבלתו של החבר למועדון יש למנות ספונסר מתאים -ספונסרנוי ימ .2

 . על המועדון להכין קדר של ספונסרים ואם נדרש אף להדריך אותם, חבר מתאים להיות ספונסר

על הספונסר להיות זה שדואג לשילובו הנכון של  -בפעילות המועדון שילוב נכון של חבר חדש .1

ואף לתאם בפני המועדון להציג את עצמו מתן אפשרות , י הצגתו לחברים האחרים"ע, החבר החדש

יש חברים שרצוי לתת להם . בינו לבין נשיא המועדון מתי לשלבו ובאיזה נושא בפעילות המועדון

ויכולות פי המקרה -לע, ידיתילפעילות מ סלהיכנ אפשר להםזמן השתלבות ויש כאלה שחשוב ל

 .המועדון

זו חייבת להיות  .לקבלם למשפחת המועדון- המועדון חייב לקבל במאור פנים את החברים החדשים .7

 .כולם בעניין, החלטת מועדון

 (ל גידי ינאי ממועדון חיפה"נ)  מעקב נוכחות של חברים ותיקים וחדשים .7

תו קשר יצף חייבים ליצור אחבר שנעדר יותר משבוע בר .חבריםמעקב אחר נוכחות ה לבצע על המועדון

 מחולקתה שאף י וועד"שהפעילות הינה מועדונית ע ,לים כמו מועדון חיפהגדו םיש מועדוני. טלפוני

 קטנים המעקב חייב  במועדונים. נוכחות חברים ותיקיםעל נוכחות חברים חדשים ולמעקב על למעקב 

על כל מי ,בכל מקרה  .חברים באופן אישישיהיה זה שפונה לרות האחראי לשימור החבלהיות של 

 .ינו האחראי לשימור החברות ליידע את האחראי על מקרה חריג להמשך טיפולושא,שפונה

 (ממועדון רמת השרון תמ חיים קנ"נג)  ?פעול להוצאת חבר מחברותו במועדוןכיצד ניתן ל .4

לם את דמי החבר או הפסיק להשתתף יק לשספאם ה, עלול לאבד את חברותו חבר יש מקרים בהם

 . מקרה והמועדון נסגראו ב כאשר חויב בדין עם קלון. אום והסכמת המועדוןיהמועדון ללא תפעילויות ב

חברותו במועדון לאחר שהמועדון הגיע למסקנה מועדון יכול ביוזמתו להוציא חבר מאך יש גם מצב בו ה

במקרה זה על המועדון לקיים את . התנהגות חריגה ולהסכמה שהחבר איננו ראוי להיות חבר עקב

 :לכים הבאיםההמ

 .תחילת תהליך הדחה על,רוב חברי המועדון המקובלת על ,החלטה לקבל  .א



 .לשלוח לחבר מכתב התראה לפני שימוע על כוונת המועדון להדיחו והסיבות לכך .ב

 .שימוע לחברבתוך שבועיים לבצע  .ג

גם שקיימות נכון . ) המשיך בתהליך או לעצור אותולקבל החלטה סופית האם ללאחר השימוע  .ד

במידה ואין הסכמה בין החבר . אך אני חושב שאין להאריך בתהליך, ה נוספת כגון גישוראופצי

 (.יש לסיים את התהליך ולא להמשיך ולגרור אותוהחברים  למרבית

יכולה להתקבל החלטה . ) חברי המועדון לגבי אותו חברשל  הוצאת הודעה על החלטה סופית .ה

 (.לאלתר הדיחואו ל על תנאי למשך זמן מוגבללהשאירו , להשאירו

 .ששילם םימת חברי המועדון ולהחזיר לו כספים עתידיייש לגרוע אותו מרש, והדיחאם ההחלטה ל .ו

  (כפר סבא ממועדוןל עולי רשטיק "נ)? האם נכון לשמר כל חבר .3

שארות חבר יאבק על הל להיות שלא נהאם יכו, הרשמי הינו שימור חברות ומניעת נשירהתפקידנו 

יש ,חבר שלדעת חברי המועדון לא תורם למועדון ואף פוגע בו  .זה בהחלט יכול להיות,כן ? ספציפי

 .ולהישארותלאפשר לו לפרוש ללא מאבק 

 (בל צבי שפראן ממועדון זיכרון יעק"נ) קבלת חברים כקבוצה אופן  .6

פנות לקבוצה חיצונית מגובשת להתקבל למועדון וכקבוצה להצטרף ישנם מקרים בהם המועדון מחליט ל

זה עשוי להיות פתרון טוב למועדון מתבגר שמעוניין לקבל ( ' שולחן עגול וכ, "צוות"חברי ) למועדון 

מוכנים להיות בודדים בתוך  תקשה באיתור חברים צעירים שאינםשכן המועדון מ,קבוצה של צעירים 

לאחר קבלת . הפתרונות זהים. יכולות להיות גם סיבות אחרות להגעת חברים כקבוצה. מועדון מבוגר

להטמיע את כל החברים בתוך ,יה של המועדון יהקבוצה על המועדון לפעול לשלב כל חבר בנפרד בעש

ן כך שבמקרה של בעיה עם חבר המועדון כדי ליצור קשר חדש של כל חבר בקבוצה עם חברי המועדו

 .של כל הקבוצה לפרוש תלא תהיה היסחפו, מסוים  ופרישתו

 (רות רוזן ממועדון קישון,שיאה נ) י המועדון "עמהעסקת חבר מועדון בתשלום יש להימנע  .3

מפגשי ותחזוקת  ןניקיו, גכמו קייטרינ) מפעיל ספקים שונים במסגרת הפעילות של המועדון הוא 

 רשכן עלולים להיווצ,קבועים כאלה  םמהעסקת חבר מועדון באספקת שירותי עיש להימנ (המועדון

 .בפרישת אותו חברבסבירות גבוהה שיגמרו , קשיים בין נותן השירות למועדון

 (ל ירון מטר ממועדון קישון"נ) מתן חופשה בתשלום דמי חבר בלבד .8

מפגישות  35% ב לפחותחייבים להשתתף )  לגבי נוכחות במועדון MOPכולנו מכירים את הגדרות ה 

לימודים  או מקרים , מצרכים זמניים של עבודה הבעיקר כתוצא) לפעמים נוצרים מצבים ( המועדון

החליט לקבוע  ,מועדון קישון ,המועדון שלי. שאינם מאפשרים לחבר לעמוד בדרישה הזו( רפואיים

י "אישור חופשה כזו מתקבל ע .זמנית " החופש"בתקנון המועדון מנגנון שיאפשר לחברים לצאת ל 

 הינה שהחבר משוחרר מפעילות המועדון במשך שנה" חופשה" משמעות  .הנשיא ומועבר למועדון לידיעה

הוא נשאר ברשימות . רק את דמי החבר לרוטרי הבינלאומי ולאזורבתקופה זו ומשלם  או חלק ממנה

לו  תכאשר היא מתאפשר, ף בכל פעילות מועדון ובקבוצות הווטסאפ של המועדון ויכול להשתתהתפוצה 

 ( 'כנסים של הרוטרי וכ, טכס החלפת הנשיאים, ערב גאלה, כגון טיולים)  .בתשלום עלות הפעילות

מניסיוננו מרבית החברים שקבלו חופשה כזו חזרו , זו אחת הדרכים היעילות ביותר לשמר חברים

ברוב המקרים   , החבר נאלץ לעזוב את המועדוןעבר כאשר ב .לפעילות המועדון בתום שנת החופשה

מגלה אמפטיה כלפי ,החבר שרואה שהמועדון הלך לקראתו . נותק והחבר לא חזר יותר" חבל הטבור"

 -במידה והחבר מבקש להאריך במקצת את ה. מבין שהוא חשוב לחברי המועדון ושמח לחזור, המועדון

ברצוני . ת המועדון שכן יש כאן חריגה מהתקנוןעל הנשיא להביא את בקשתו לאישור מליא" חופשה"

ין המועדון לא העביר החלטה להכניס יאם עד)  בתקנון המועדון"  חופשה" הל ה ובוי של נילציין שללא ג

יא לא יכול לקבל החלטה כזו שוהנ על מליאת המועדון לאשר כל מקרה כזה לגופו, ( את הנושא לתקנון

 .רק בעצמו

 (ל ירון מטר ממועדון קישון"נ) הקלה בתשלומי החבר .9

נתקלים בחבר ותיק שמתקשה ( במועדון קישון)  אנו( מניסיוננו בממוצע פעם בשנתיים) די פעם ימ

יכול  יכול להמשיך בחברותו במידה ואינושחבר איננו  MOPולמרות האמור ב . בתשלומים למועדון

ההחלטה . אפשר זאתון למועדה החליט לקבוע בתקנון ,מועדון קישון ,נימועדו, לעמוד בתשלומי למועדון

יודע כאשר הגזבר מ,א והנשיא בלבד ישהינה של הנ( טולן באופן מלאבי עד אפילו ) על הקלה בדמי החבר



מחברי  ודע למישהו אחרזה לא יו ידעור מידע זה מכל משמר כך שמשניהם חייבים לשמ. יעה בלבדליד

 ת לשנה אחת בלבדהקלה מוגדרה. הפרט וכבודו של החבר ל צנעתר עכדי לשמו, המועדון או מחוצה לו

 (שנים במועדון 3מעל )ותיקים בלבד ת לחברים דעומיו

 (ל ירון מטר ממועדון קישון"נ)חשיבות התקנון  .25

בייחוד כאשר המועדון מעוניין ליישם מהלכים , מציגים את חשיבות התקנוןכאן  9-ו 8סעיפים 

בתקנון אין המועדון  החלטת מועדוןללא גיבוי ). בנושאים המאפשרים הטבה לחבר ספציפיומשמעותיים 

וככלל לתקנון חשיבות רבה  ( רק באישור המליאה 8ולגבי סעיף  הלכה למעשה  9סעיף יכול ליישם את 

מהווה כלי עבור בעלי התפקידים חדשים ללימוד והבנת תפקידם וכן לכל , במניעת סכסוכים במועדון

 .המועדון ותקנותרי המועדון להפנמת כללי הפעילות חב

 (ללה מנדלבאום ממועדון משגב' ר)מחבר  כיצד להיפרד .22

למועדון ולהמשך  לחזרה יםמסודה יפה משאירה פתח יפר. בדרך שבה אנו נפרדים מחבר יש חשיבות רבה

סיוע למכירת כרסיסים לערבי גאלה ב, במיזמים קהילתיים מסוימים) בר של הח ההפריש למרות, פעילות

 ניתן,ללא משקעים  ,דה רגילהיאבל גם בפר, יפה דבמקרה של סכסוך כנראה שלא ניתן להיפר. ( 'וכ

תן אף נומועדון משגב נוהג לברך חברים במהלך טכס החלפת הנשיאים שלו ו. לעשות זאת בצורה מכובדת

אני .לא תמיד ישים בערים גדולות , אולי מה שמתאים למועדון הנמצא בקהילה קטנה. ברכה כתובה

תוך הדגשה שחבר שנפרד יפה קיים סיכוי לחזרתו והוא גם , משאיר למועדונים את ההחלטה מה לעשות

חש  חבר שלא, ךהיפול.ממנו כראוי  דידבר בזכות המועדון הרבה יותר מאשר מי שלא טרחנו להיפר

 .  בעתיד כנראה כבר לא יחזורו דבר בזכות המועדוןי סיכוי סביר שלא,שנפרדו ממנו כראוי 

 (פול ויטל ממועדון הרצליה' ר. )ת על שימור החברות/אחראי - מה מהות התפקיד שלנו .21

, כולל הסבר מפורט על הרוטרי, לוודא שכל חבר שהתקבל למועדון עבר תהליך נכון של קבלה .2

 .האזור והמועדון

דמי מעבר ל, יות הנלוותוכולל כל העל) לוודא שהחבר קבל הסבר מלא לגבי העלות הכוללת לחבר  .1

עלות , המועדון לביצוע מיזמיםשל תרומות מקובלות , רכישת כרטיסי גאלה :כגון, החבר החודשיים

 .יות שלא ידע על קיומןוזאת כדי שהחבר לא יופתע מעל ( 'השתתפות בכנסים אזוריים וכ

 .שגם מבצע את תפקידו שלחבר הוצמד ספונסר מתאיםלוודא  .7

במועדונים . ) קשר עם חברים שנעדרו מפגישות המועדון יותר משתי פגישות ברצףלהיות ב .4

היות בקשר עם רים כאלה עליו למקב, וועדה שזה תפקידה תקיימ ( כחיפה וכרמל)  מסוימים

  .הוועדה כדי לפעול במקרים חריגים

, בתבונה , לשמוע את טענותיהם, להיות שם עבור חברים , של המועדון" הכומר הקתולי"להוות  .3

מסוימות של נות עט.  ונכונות לסייע ולשמור את הנושאים האישיים והרגישים לעצמבוברגישות 

 או שינוי, מציאת תפקיד עבור החבראם ב, תוף הנשיאיי ש"לפתרון ע תניתנו, חבר שאיננו מרוצה

תן ייש נושאים שנ, לפתרון מידי טענה ניתנתלא כל )  .ריעה לומסוים בהתנהלות המועדון שמפ

 (ליישמם חלקית ויש שלא ניתן ליישמן בכלל אבל הסבר נכון לחבר יכול להביא לפתרון הבעיה

יכולים לסייע  במקרים מסוימיםש( ירון מטר)או האחראי האזורי /שיתוף האחראי האשכולי ו .6

 .במציאת פתרונות

 (נמצא בתהליך. ) םתו במקרים רלוואנטיייא ץניתן יהיה להיווע, לגישורקבע אחראי ילכשי .3

 

 

 ,בהצלחה לכולנו

  .שנה טובה ולהתראות במפגש הבא בינואר

 ל ירון מטר"נ

 

    


