
האינטראקטועדת   
אפיק הנוער  

 והצעירים



  

Inter-act (International action) 

פעילות =  אינטראקט
 בינלאומית



  

 ?האינטרקטמהו 

 מועדון בני נוער  
 14-18גילאי 

הנתמך ומלווה על  
 רוטריידי מועדון 



בעולם אינטרקט  

מועדוני  20,000כיום קיימים בעולם כ
 אינטראקט

 
 3-מועדונים פעילים ו 9בארץ יש 

 :מועדונים בהקמה
 .נהריה עמיתים, חיפה, יבנה, כרמיאל, מזכרת בתיה, אשקלון, רמלה, גן יבנה, גדרה הבילויים

 זבוטינסקי יוהנה-באר יעקב, חדרה, קיסריה: בהקמה

 



 האינטראקטסיסמת 

 ש"ממ

 משמעות מנהיגות שייכות



  

 ?  מדוע להקים מועדון אינטראקט  •
 
 הרוטרישל מועדון  יחודיפרויקט *
 
 .הקמת קבוצת מנהיגות צעירה בישוב*
 
 .רוטריבניית דור העתיד של *
 
 .חשיפת בני הנוער והוריהם לרוטרי*
 



 ?על מה עלינו לחשוב, מעבר לתרומה לקהילה

 ?נותן לנוער  האינטראקטמה              •
 
 .הזדמנות ליזום ולהשתתף בפעילויות משמעותיות ומהנות*
 
 .פיתוח כישורי מנהיגות*
 
 .הכרת בני נוער איכותיים מהארץ ומהעולם*
 
 



 פיתוח כישורי מנהיגות                     •
 
 
 



אינטראקטתנאים להקמת מועדון    

 

 .הסכמת מועדון רוטרי•

 .באופן רצוף האינטראקטחבר מועדון אשר ילווה את •

   האינטראקטלסייע באופן פעיל למועדון , המועדון המלווה מחוייבות•

 (.ליווי, מימון, הסעות,פרויקטים)   

 .שיתוף האינטראקט בפרויקטים של המועדון •

 .שבאמצעותם יוקם המועדון, גיוס גרעין מייסד של בני נוער•



 אינטראקטשלבים בהקמת מועדון 

 

 
 

 .הקמת גרעין למועדון•

 .הרחבת הגרעין לקבוצת המייסדים של המועדון•

 (.רוטריכנהוג במועדוני )בחירת בעלי תפקידים •

 .ארטר'צארצי לקבל  אינטראקטהעברת בקשה לאחראי •

 .קיום פגישות סדירות במועד ובמקום קבוע•

 .גיבוש חברי המועדון•

 .י חברי המועדון המלווה או גורם חיצוני"הקניית כישורי מנהיגות ע•



  אינטראקטשלבים בהקמת מועדון    
 (המשך)

חילופי  , חגים)המלווה  הרוטריבפעילות מועדון  האינטראקטשילוב חברי מועדון •

 (ביקור נגיד, פרויקטים קהילתיים מיוחדים, נשיאים

 

 .באזור אינטראקטיצירת קשר עם מועדוני •

 

 .  האינטראקטלראש ועדת , לראש אפיק הנוער והצעירים, דיווח לנגיד•

 

 (.ארטר'צ)לקבלת הסמכה , בינלאומי לרוטריהעברת הטפסים •

 

מנהל  , ראש הישוב)הבאת המידע על הקמת המועדון לידיעת מוסדות היישוב •

מנהל מחלקת הנוער בישוב לצורך שיתופי , ס"מנהל המתנ, מחלקת החינוך

 (.באינטראקטפעולה והכרה 

 
 

 

 



 בניית תוכנית פעילות למועדון  
 י נשיא מועדון האינטראקט וצוותו"ע

 .קביעת הרצאות המעניינות את חברי המועדון•

 .פעילויות לגיבוש המועדון•

 .השתתפות באירועים יישובים•

 הספר לצורך-השתתפות ביום חשיפה בבתי•

 .גיוס חברים חדשים    

 ,פרויקט מתמשך)פעילויות למען הקהילה .  

 (.פעמי-פרויקט חד   

  



  

  

 ?מהו אינטראקט בשבילי 
 :שקד שלום נשיאת אינטראקט גדרה הבילויים

 .העזרה והתרומה לקהילה היא חובתו של כל נער ונערה ומבוגר•

 .אנו מעדיפים בשעות הפנאי לפעול למען הקהילה•

,  להקשיב, לחשוב בראש פתוח, למדתי לדבר מול קהל באינטראקט•
 .לסייע ולאלתר

 .המועדון שלנו פועל ומגיע להחלטות כקבוצה•

 .אנו פועלים כצוות ובשיתוף פעולה•

 .אנו מפתחים את הכישורים שלנו•

 .בעולם אינטראקטיםאנו יוצרים קשרים עם •



 2019-2020יעדים לשנת הנגידות 

 (.בשאיפה שכל אשכול יקים מועדון אינטראקט השנה)מועדוני אינטראקט חדשים  3הקמת *  

חברי אינטראקט   1000 -תנאי בסיסי )כארגון נוער ארצי  באינטראקטהכרת משרד החינוך *•
 (באזור

 .כנס ארצי של מועדוני אינטראקט*•

 .פרויקט ארצי של כל מועדוני האינטראקט*•

 .ל"העדפת חברי האינטראקט בחילופי נוער ומחנות קיץ בחו*•

 .ל"קשרי גומלין עם מועדוני אינטראקט בחו*•

 ועידת השלום של האינטראקט בישראל* •



.תודה על ההקשבה  

אשמח לסייע לכל מועדון אשר יחליט להקים מועדון  

 אינטראקט

גד-פרח בן  

האינטראקטראש ועדת   

  050-6670564נייד 
perach137@gmail.com 


