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 ,רב נשיאי המועדונים שלום

  ביקור הנגיד במועדוןהערכות ל :הנדון

 חלשנ םירוקיבה לש ןכדועמ ז"ול. MOP -כמתחייב מה ,בקרוב נכנס לתקופת ביקורי נגיד במועדונים

 . מצפה לכך בהתרגשות ,כפי שידוע לכם ,הנגיד אלון בנדטו ,םכילא

להזמין למועדון נהדרת הזדמנות זו . להציף רעיונות חדשיםו הציג עשייהל במועדון מיועדנגיד הביקור 
 .שייחשפו לפעילות היפה של המועדון ולמידע רוטרי שמביא איתו הנגידכדי  ,אורחים לאירוע

בביקור הנגיד יש לשים דגש על ועל כן  ,אפקטיביים ומאתגריםמעוניין שהביקורים יהיו  הנגיד
להתייחס ליעדים שהוצבו השנה ולתכניות ובמיוחד , של המועדון מרכזיות/ פעילויות מהותיות 

 :להתמקד בנושאים הבאיםיש . להשגתם

 .חיזוק המועדון .1

 . תרומת המועדון לקרן רוטרי .2

 . פעילויות בתחום המקצועי .3

 . פעילויות בתחום הבינלאומי .4

בטווח שלוש השנים , פעיל בהן/ פעילויות קהילתיות משמעותיות שהמועדון מעורב  .5

 .האחרונות

 .האחרונותבטווח שלוש השנים , מקדם/אתרים בישוב שרוטרי קידם .6

 . מפגשים עם שותפים לפעילויות של המועדון .7

 . מפגש עבודה עם הנהלת המועדון .8

 . ('וכו, הרשות ומהקהילהשותפים מ, אליו מומלץ להזמין מועמדים) מפגש מועדוני חגיגי .9

 וסייגים  הערות

אבל שומר , MOP -הנגיד יקיים ביקורים בכל המועדונים לפחות פעם בשנה כנדרש ב .1

לא יבקר , לעילעל אף האמור  .זכות להגיע לביקורים נוספים בהתאם לצורךלעצמו את ה
 :נגיד האזור במועדון באזור באם 

 .המועדון אינו משלם את דמי החבר לרוטרי בינלאומי .א

 .המועדון אינו משלם את דמי החבר לאזור .ב

למעט ) 03:61לא לפני השעה , ביקורי הנגיד במועדונים יחלו משעות אחר הצהרים .2

 (.צהריםבשנפגשים המועדונים 

ביחד , ראש אפיק/ גזבר האזור / מזכיר האזור / נגיד . לביקור הנגיד במועדון יתלווה ע .3
 .ובהתאם לנסיבות והצרכים, ולחוד

( המצורף למכתב זה) "טופס תכנון ביקור נגיד"המועדון ימלא את  הנגידלקראת ביקור  .4
לפני מועד  ייםלא יאוחר משבוע ד לאשכוללמזכיר האזור ולעוזר הנגי, נגידוישלח אותו ל

 .הביקור
 

 ,בברכה
 עמוס סלע

 מזכיר האזור
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