
שנות פעילות בישראל90

2018/19סמינר אפיק הבינלאומי 

 2018יוני /להבים מאי –מרחב דרום



החזון שלנו  

להפוך את רוטרי ישראל לגורם משפיע  

וברוטרי Zoneמשמעותי בארץ ברמת ה 

בינלאומי  



שלנו  ( Zone 19)מי במרחב 

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 גבעתיים , יועץ הנגיד ומתאם קשרים בינלאומיים-ל אפרים פריהר "נ❑

מועדון כפר סבא,  D5110אורגון CGE–ל עודד שוהם "נ❑

מועדון תל אביב –ל עודד ון קלוטן "נ❑

מועדון משגב –ר 'יעקב ברידג–נשיא ❑

מועדון בנימינה  ,  מתאם מידע רוטריוני בינלאומי–קולטון אליוט ' ר❑

מועדון חיפה  , מתאם מועדונים תאומים–נתן פלדמן ' ר❑

מועדון רמלה  , אחראית אזור הודו–ציפי מאיר ' ר❑



מה עלי לדעת כראש האפיק הבינלאומי  

אנחנו לא לבד ❑

.  כל רוטריון הוא שגריר❑

המועדון מארח ומתארח/במסגרת הבינלאומית האזור ❑

.בתחומים שוניםGroup Exchangeתוכניות לחילופי משלחות ❑

.ניתן להתנדב במיזמי רוטרי בעולם❑

.  ל יש שותפים רבים"מקיים פעילות בחו/ליד כל מועדון הרוצה❑



וועדה  /יעדי האפיק

הסדרת התשתית הארגונית של האפיק הבינלאומי1.

.  חשיפת האפיק ברמה הארצית 2.

העמקת שיתופי הפעולה עם המועדונים  3.

אירוח  , קהילה, נוער וצעירים)שיתופי פעולה עם אפיקי השירות האחרים 4.

(  משלחות

עידוד והדרכת המועדונים לפיתוח מועדונים תאומים  5.

ICCהגברת הפעילות הבינלאומית של האזור באמצעות וועדות ה 6.

ריכוז מידע ממועדוני האזור על פעילות בינלאומי  7.



Be proactive 



2018/19תכנון האפיק לשנת הרוטרי 

.בניית תשתית אזורית לתחום הבינלאומי•

"   מועדונים תאומים"הסכמי 5לפחות •

(  קהילתי וחברתי, עסקי)ICCפיתוח פעילויות במסגרות ה •

ויוון  -גיאורגיה ישראל -ישראל , רוסיה-ישראל ICCיציקת תוכן לפעילות ה •

2490שנה לאזור 90חגיגות , GRotary, נטיעות-ל "קידום מיזמים אזוריים בחו•

בינלאומית באנגלית במרחב שלנוDebateהשתתפות בתחרות •

,  עם הודוD9400 ,VTTאל ניו יורק /משלחת מ, Oregon D5110אירוח משלחות ל •

•RYLA ומחנות קיץ של רוטרי  קוראטיהעם


