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  2018/19סמינר לבעלי תפקידים 

 2018יוני /להבים מאי  –מרחב דרום 

 אפיק הנוער והצעירים



 החזון שלנו   

להפוך את רוטרי ישראל לגורם משפיע 

  Zoneמשמעותי בארץ ברמת ה 

 בינלאומי  וברוטרי



 יעדי האפיק

 להגיע לכמה שיותר בני נוער בקהילה

 לעודד ולשלב בני נוער בתרומה לקהילה

ורוטראקט האינטראקט מועדנילהרחיב ולהגדיל   

ל והקהילה בפעילות"לשלב את האפיקים הבינ  

 להקים מאגר מידע לסטודנטים מקבלי מלגות ולצרפם לפעילות



 פעילות בינלאומית=  אינטראקט
Inter-act (International action) 



 ?מהו האינטראקט 

 , 18-12גילאי , מועדון לבני נוער

 .רוטריי מועדון "הנתמך ומלווה ע



  בעולם אינטראקט
 

 בעולם קיימים כיום
 ,אינטראקט מועדוני19,186 

 
 .אינטראקטים441,278 בהם וחברים

 



 מועדוני אינטראקט בישראל

 

 :מועדוני אינטראקט בלבד 7קיימים כיום  בישראל

כרמיאל וגדרה , אשקלון, רמת השרון, מזכרת בתיה, רמלה, יבנה-גן

 .הבילויים

 

 :מועדונים בהקמה

 יבנה

 קיסריה

 אנו פועלים להקמת מועדונים נוספים

 



 סיסמת האינטראקט
  

 ש"ממ

 משמעות מנהיגות שייכות



 2018-2019יעדים לשנת הנגידות 

 (.בשאיפה שכל אשכול יקים מועדון אינטראקט השנה)מועדוני אינטראקט חדשים  6הקמת 

 חברי אינטראקט   1000 -תנאי בסיסי )כארגון נוער ארצי  באינטראקטהכרת משרד החינוך

 (באזור

 אינטראקטכנס ארצי של מועדוני. 

 האינטראקטפרויקט ארצי של כל מועדוני. 

 ל"בחילופי נוער ומחנות קיץ בחו האינטראקטהעדפת חברי. 

 ל"בחו אינטראקטקשרי גומלין עם מועדוני. 

 ועידת השלום של האינטראקט בישראל 



 היא אחת מתוכניות רוטרי בינלאומי רוטראקט

Rotaract was 

approved in 1968 as 

an official 

program for Rotary 

clubs. 

The first club 

chartered was the 

Rotaract Club of 

North harlotte, North 

Carolina, USA,  

on 13 March 1968. 



 רוטראקטמהו 

להביא שלום  חלק ממאמץ עולמי הם   Rotaractמועדוני 

 .בינלאומיתוהבנה 

 . גבולותלא יודע הקהילה אבל זה מתחיל ברמת מאמץ 

רוטרי גישה למשאבים רבים של יש  הרוטראקטלחברי 

 .רוטריהבינלאומי וקרן 

התמיכה הניהולית המסייעת  רוטרי הבינלאומי מספק את 

 .לשגשג  Rotaractלמועדוני 



 הרוטראקטיעדי 

 :את המטרות הבאותיש   Rotaract -ל

 .ומנהיגותיותלפתח מיומנויות מקצועיות ● 

של כל  בערך על הכרה המבוססת , להדגיש כיבוד זכויותיהם של אחרים● 

 .אחד

 .העיסוקים כהזדמנויות לשרתלזהות את הכבוד ואת הערך של כל • 

מקצועיות ,כאיכויות מנהיגות אתיקה וסטנדרטים לתרגל ולקדם , לזהות• 

 ואחריות

 .וההזדמנויות בקהילה ובעולםהבעיות , והבנה לצרכיםלפתח ידע ● 

 .אישיות ופעילות למען הקהילהלספק הזדמנויות ● 

 .האנשיםטוב כלפי כל בינלאומית ורצון לקדם הבנה •



 מה זה תורם למועדון

הוא אחת  הפעילויות המתגמלות ביותר שמועדון    Rotaract ארגון מועדון 

 . להתחייב  בקהילה שלורוטרי יכול 

דינמי של נשים   הזדמנות לחנוך גוף לרוטריוניםנותנת   Rotaract תוכנית

את כמו גם , לקהילות שלהםלספק שירות צעירות וגברים המעוניינים 

 . הגלובליתהקהילה 

השראה  , אנרגיה חדשה למועדון רוטרייכול להביא   Rotaractמועדון , בתורו

לפתח חברי ולעזור , הגברת התמיכה בפרויקטים, לשירותרעיונות ,חדשנית  

 .מועדון רוטרי בעתיד

הינו מכפיל כוח במועדון רוטראקט  



הצורך שלנו להנמיך את הגיל הממוצע של 

 .ולשפר את מגוון החברות במועדון שלנו הרוטרי

 חינוך הדורות הצעירים 

הרוטריברוח   

 אינטראקט

 רוטראקט

 רוטרי



 תכנית עבודה

 .למועדונים שבקהילתם קיימים מוסדות להשכלה גבוההפנייה 

 .מותנית בהסכמת מועדון רוטרי הספונסר לעבוד מול אותו מועדון רוטראקטמועדון הקמת 

   יבצעו את הפעילות במועדון  , הנדרשים לבצע עבודה קהילתית לצורך קבלת מלגהסטודנטים 

 .ביישוב בו הם מתגוררים הרוטראקט

 .רוטראקטמלגות המותנות בפעילות למען הקהילה ולהקים סביב מקבליהן מועדון לתת 

 [.צ"דגם ראשל] על בסיס חיילים בודדים עולים חדשים מותנה בריכוז גיאוגרפי  רוטראקטהקמת 

מועדון  : כגון] רוטראקטהמעניקים מלגות לחיילים בודדים עולים חדשים יקימו סביבם מועדונים 

 [.חיפה

 לדיקאני האוניברסיטה אפשרות ליחסים בינלאומיים בתמורה לסיוע בהקמת מועדון  להציע 

 .רוטראקט       

 בתוכנית הפעילות בקהילה בדרך העשויה למשוך אנשים צעירים הרוטראקטשיתוף מועדוני תכנון 

פעילות  = מלגות 

=  קהילתית

 רוטראקט

רוטרי ישראל  

מעניק בכל שנה  

מלגות בסך  

1,223,000 ₪  



 Rotaractorsזיהוי פוטנציאל 

 !  חברים פוטנציאליים הם סביבך
,  לשעבר  RYLAמשתתפי תכנית  , לשעבר אינטראקטורים -לשקול תלמידי רוטרי

 .רוטריקרן בוגרי , משתתפי תכנית חילופי נוער 

 .רוטריובני משפחה אחרים של , בנות, בנים• 

 רוטריוניםעובדים ומתמחים העובדים עם • 

,  מועדוני בריאות, משתתפים בתכניות למבוגרים צעירים במרכזים קהילתיים• 

 .אחריםומקומות ציבוריים 

 מכללות ותכניות השתלמות, סטודנטים באוניברסיטאות• 

 אגודות מקצועיות וחברתיות, חברי עמותות• 

 רשתאתרי •



תודה על ההקשבה ושיתוף 

 הפעולה

יחד נוכל להגשים את  

 החלום


