
 ש"ברמה TRFמפגש הסמכה ל 9102/90/12יום ששי 

 

 ,מכובדי כולם

 .1010-/102עוד יומיים ותתחיל רשמית שנת הרוטרי 

אני מנצל הזדמנות זו של הנוכחות המכובדת המייצגת את רוב 

 .המועדונים בארץ

 .בטרם נפתח את ההדרכה שלמענה התכנסנו

חלוק עמכם ל 2/92 עם ניסיוני הרוטריוני רב השנים מאז הריני מרשה 

על התנהלות במהלך השנים מספר אבחנות וביקורות שצברתי 

 .הארגונית של רוטרי באזור שלנו ובכלל

  

 תרבות אירגונית -רוטרי .1
 

 -חניכה וליווי

  בצורה מסודרתהמצטרפים יש לחנוך את החברים החדשים – 

ולספר להם על  מסודר בשילובם אין טיפולברבים מהמועדונים 

 .תנועת הרוטרי

  הוותיקים מעמידים מחסומים ועומדים על במקרים מסוימים

לאפשר לדור במקום  ,מהםמשמרתם שמא מקומם ילקח 

 .המשך לקחת את הפיקוד

  איש את או לפחות לפרגן  לעושים במלאכהיש לשבח ולהחמיא

 .יבוש הקבוצהגרעהו למען הרמת המוראל ו

 אנו כבר . מת מועדונים חדשיםהק-המוצא הבלתי נמנע הוא

נמצאים בתהליך מאומץ במגמה זו וכל יוזמה מכם מהשטח 

 .מבורכת ותקבל את מלוא העידוד והתמיכה

 

 

  חוסר בהכרת הארגון, קיים וניכר .2

 החברים ברובם אינם מקבלים מורשת:  

 .אנו נבצע במהלך השנה שני מפגשי הדרכה לרוטריונים חדשים

  וקיים  של גאוות יחידה, סוחפתהתלהבות נכרת העדרות של

 .החדרת אידיאולוגיהבחוסר 



  חשוב כחלק  "פינת מידע רוטרי"ליישם את לחזור ויש צורך

 .ולקיים אותו כהלכתו בלתי נפרד מהטקס הרוטריוניו

  שנים והקימה  111לספר איך קמה ונוסדה התנועה לפני

 .תשתית כלל עולמית

 ומהי  העולמישהקים את קרן רוטרי -י קלאמפ 'מי זה ארצ 

 למה משמשת קרן רוטרי העולמי-THE ROTARY FOUNDATION 

 מהו – עיטור פול האריס? 

 פוליו פלוס ? 

  המבחנים 1מהם ? 

 להבדיל ולהפריד מ – אפיקי המועדון- 

  אשר הם. מוקדי הפעילות של קרן רוטרי העולמיששת: 

 .טיפול במחלות ומניעתן .1

 .מים וסניטציה .2

 .בריאות היולדת והילדים .3

 .(למיגור הבערות)חינוך ואוריינות בסיסיים  .1

 .מיגור העוני על ידי פיתוח כלכלי וקהילתי .5

 .קידום השלום ומניעת סיכסוכים ופתרונם .6

 

 

 :תפקוד .3

 החלטות הנהלת המועדון צריכים להיות עם פיקוח על ביצוען .

 !הוראות ללא פיקוח בצוע אין

  בצוע מעבירים חזון ומוטיבציה אך ללא בקרה ופיקוח אחר

 .בשטח

  האם יש המשכיות. בום גמרנו-יוצאים לפרויקט? 

 .ח איך היה ואין מסקנות להמשך"אין בקרה ודו

   קיים חוסר והקפדה על רישום עיקבי של פרוטוקולים לסיכום

 .ישיבות וכנסים לשם מעקב ולהיסטוריה, פגישות

 

 

 

 



 

 

 :קריטריונים וסטנדרטים .4

 נם מתפקדים ישנם מועדונים שאי .התרופפות השייכות

 .אלא כקבוצה שבאה למפגשים, כמועדוני רוטרי

 ש לדאוג שמקום המפגש יהיה אטרקטיבי ומזמיןי. 

 של להעביר דוגמאות של הצלחות והישגים ה עלינו בחו

מועדונים מובילים אשר ישמשו דוגמא ויעזרו למועדונים 

  .נחלשים על מנת לשפר את תפקודם

  לדבר בשבחה של  עלינוהמותג רוטרי הוא מושא לגאווה

 .לקוחותינו העיסקייםו ומשפחתנ, בקרב חברנו התנועה

 

 

 

 :הופעה ייצוגית ומכובדת .5
  -להקפיד על ענידה של סיכת הרוטריאבקש מכל אחד מכם 

 .מקור לגאווה .1

 .זהות לשייכות .2

 .מניע שיווקי ראשון במעלה בהפצת המותג .3

 .איתות לחיבור בין חברים אחרים .1

 .מעורר סקרנות .5
 

לחשיבה , אני מוצא בהערות אלו פנייה לגישתכם החיוביתלסכום 

 .מחדש לתיקון ושיפור עמדות

 .תודה עבור ההקשבה ותשומת לב


