
 שימור החברות
 :  תוכן 

 .תמונת מצב ברוטרי הבינלאומי ובאזור•

 ?כיצד נפעל •

 .תיאור מקרים ופתרונם•

 .יתרונות וחסרונות: זוגות במועדונים •

 

 .כל הנאמר במצגת בגוף זכר הכוונה גם לנקבה: הערה  

 

 

 



 תמונת מצב -שימור החברות 
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 תמונת מצב –שימור החברות 

ינלאומי בחצי השנה הראשונה  במספרי חברים שנוספו וחברים שפרשו ברוטרי ה 
 2018של 

6.6% 

 

5.6% 

 

 :ותק החברים הפורשים

 -הנתון המשמעותי ביותר 

 חצי מהפורשים  

 !!הינם חברים החדשים 

 

 ≈67,000 MEMBERS LEFT 

 >1 year 22% 

1-2 years 30% 

3-5 years 17% 

6-10 years 12% 

10 + years 19% 

 ≈80,000 PEOPLE JOINED 



 תמונת מצב -שימור החברות

 :נמצא,מדוע חברים עזבו  -בבדיקה שנעשתה ברוטרי הבינלאומי  

 .ציינו שהחברות במועדון יותר מידי יקרה או שדורשת יותר מידי זמן - 31%

 .ציינו את האווירה במועדון - 21%

 NETWORKING,  השירות בקהילה. ) ציינו שהמועדון לא עמד בציפיות שלהם - 15%
 (והחברות

 ?וכיצד זה משפיע על הרוטרי ככלל ועל המועדון בפרט

 .  לא ימליצו על החברות ברוטרי  - 35%

 .לא ימליצו על המועדון ממנו פרשו - 43%

   

     



 תמונת מצב -שימור החברות

 :שנים באזור 4.5 -תיאור מצב ב

גידול = חברים  1,413היו  31.12.2018 -חברים  וב 1,266היו באזור   30.6.2014 -ב•
 .חברים 147נטו של 

עשרת המועדונים החדשים הוסיפו  . 10הוקמו ומועדונים  5במהלך תקופה זו נסגרו •
 .חברים 268

המועדונים   48חברים בכל  121המועדונים החדשים יש הקטנה של  10בנטרול •
 .הוותיקים

 .1053חברים ופרשו  1,191המועדונים נוספו  58בתקופה זו בכל •

 

 



 תמונת מצב -שימור החברות

 (המשך: ) תיאור מצב קיים

, מצב בריאותי) מהמקרים נגרמת הפרישה מסיבות שאינן ניתנות לשינוי  50% -בכ•
ולכן יש לקבלן ולסייע לפורש בכל דרך  ( 'לימודים וכד,עבודה /מעבר מקום מגורים
 .מהמקרים ניתנים לשינוי בפעילות מונעת ובפעילות בחירום 50% -כ. אפשרית בפרישתו

מחברי המועדון יפרשו בממוצע מדי שנה בפרישה הנגרמת מסיבות שאינן   8%-5%בין •
במועדונים   8% -במועדונים עם חברים בממוצע גיל נמוך יחסית וכ 5%) ניתנות לשינוי  

 .(עם ממוצע גיל גבוה יחסית

 .חברים חדשים מידי שנה 10%כדי לשמור על גידול מתמיד יש לתכנן צרוף של לפחות •

מועדונים אלה חייבים לתכנן גידול  , חברים 20 -באזור ישנם מועדונים רבים מתחת ל•
 .חברים בתוך שלוש שנים 20גבוה יותר כדי להגיע ליעד מינימלי של 

 



 ?כיצד נפעל  -שימור החברות

  

וההדגש  "  משל הדלי המחורר"בעקבות נאום הנשיא העולמי •
המיוחד שניתן על ידו לנושא הוקמה פעילות מיוחדת הכפופה 

 ( בהמלצת הנשיא העולמי. )שנים 3ישירות לנגיד למשך 

 .בראש הפעילות יעמוד יועץ הנגיד לשימור החברות•
 

 

 

 



 ?כיצד נפעל  -שימור החברות
האשכול  ,תנאי הכרחי להצלחת פעילות שימור החברות ברמת המועדון  

 :והאזור

החלטה על   –על המועדון לבחון את עצמו כדי להחליט האם קיימת אצלו בעיה נשירה •

 ;אם התשובה היא כן. הצטרפות לפעילות

. שנים  3להתחייב שהמועדון ירתם למיזם למשך ,בשם המועדון ,על נשיא המועדון •

 .(רק נשיא ומועדון שיתחייבו יצטרפו לפעילות)

 

 

 

 

 



 ?כיצד נפעל  –שימור החברות 
 (  המשך: )האשכול והאזור,תנאי הכרחי להצלחת הפעילות ברמת המועדון  

כל מועדון שהחליט להצטרף למיזם יבחר מועמד לתפקיד האחראי לשימור החברות  •

ומקובל  ( רצוי נשיא לשעבר)על החבר להיות חבר בעל מעמד במועדון . מחברי המועדון

רצוי לשתף את כל חברי המועדון בקבלת ההחלטה  . )חברתית על מרבית חברי המועדון

מומלץ שיצורף לוועדה הסיווג ולהנהלה ( שנים 3-החלטת המחייבת ל –מי ישמש בתפקיד 

 .של המועדון

:  כל אחראי לשימור החברות יעברו השתלמות מורחבת בנושא הכוללת ניתוח מקרים •

 .והצלחות וכישלונות

כל עוזר נגיד לאשכול יבחר מתוך נבחרי המועדונים באשכול לתפקיד או בחבר אחר •

 .שמצא לנכון  לתפקיד אחראי אשכולי לשימור החברות

 



 :  כמוכן ?כיצד נפעל  –שימור החברות 

יש להבין שישנם מקרים שאין כל פתרון מידי או אפשרי למנוע את פרישת החבר ולכן יש  •
במקרים של חבר ותיק גם לבצע טכס פרידה . ) לנהוג בהגינות וכבוד כלפי החבר הפורש

 (מתאים

האחראי לשימור החברות המועדוני ייוועץ עם  , בכל מקרה של הודעת חבר על כוונת פרישה•
כדי לסייע  ( ובמידת הצורך ביחד עם יועץ הנגיד)אחראי האשכולי כדי להחליט על דרכי פעולה 
יוכלו  , בהסכמת האחראי המועדוני,  כמוכן. לאחראי המועדוני להחליט על פעילויות מניעה

על האחראי המועדוני ליידע . האחראי האשכולי או יועץ הנגיד גם הם לקיים שיחה עם החבר
,  את נשיא המועדון על כל מהלך והמידה ונוצרת אי הסכמה ביניהם ישתפו את יועץ הנגיד 

 .לקבלת החלטה לביצוע

.  ח סיכום"בכל מקרה של פרישה על האחראי האשכולי לשוחח על החבר הפורש ולהוציא דו•
תפקידים שביצע במועדון  , ותק במועדון, גיל) תוך תיאור הסיבות לפרישה  והרקע לגבי החבר 

 .(במידה והפורש ממועדונו של האחראי האשכולי ישוחח אתו יועץ הנגיד( 'וכ
 



  ?כיצד נפעל  –שימור החברות 

 :השקעה במחשבה תחילה בגיוס חברים חדשים

 :על המועדון לקבוע מהם היעדים שלו בגיוס חברים חדשים

o במטרה להצעיר את המועדון -חברים בגילים המתאימים למועדון. 

oחברים במקצועות המתאימים למועדון. 

o או שאיפה לשינוי המרקם  –חברים המתאימים למרקם החברתי של למועדון

 ?  החברתי

oהגברי  / באותם מועדונים בהם הייצוג הנשי )גברים במועדונים /שילוב נשים

 .(חסר

o( ידון בהמשך ) ? בנות זוג של חברי המועדון/האם נכון למועדון שלשב בני 



 ?כיצד נפעל  -שימור החברות
 :של חבר חדש( במחשבה תחילה לגיוס נכון ) מניעת נשירה 

האשכול והמועדון והמשמעות  , את האזור, יש להציג את הרוטרי כארגון עולמי•
 .שלהם

חשוב בעיקר  . מדוע זה כדאי –יש להדגיש את היתרונות בלהיות רוטריון •
 .לחברים צעירים

אי עמידה בהבטחות תגרור אכזבה ותגרום לעזיבה מידית  – אין להציג מצג שווא•
 .נזק עתידי= 

על הספונסר לוודא , אין להכניס לתהליך המועמדות חבר שאיננו מתאים •
בעיקר ) שהחבר החדש יודע את המוטל עליו כדי שיוכל להתמיד בחברותו 

י "וכן לצפות שלא תהינה התנגדויות לקבלתו ע( בנושאי הנוכחות והתשלומים
הנזק מגרירת . יש להפסיק את התהליך מידית, אם נצפה מצב כזה. המועדון

 .נזק עתידי= רגליים או התפשרות 



 ?כיצד נפעל  -שימו החברות
 (המשך) של חבר חדש ( במחשבה תחילה לגיוס נכון ) מניעת נשירה 

 .הספונסר חייב ללוות את החבר למשך שנתיים, ספונסר מתאיםאין חבר חדש ללא •

שידוע שמעניין אותו ושיגרום לו להיות  ,יש לכוון את החבר החדש לנושא אחד לפחות •
 .מרוצה במועדון

או לחליפין להטיל עליו תפקיד , יש לצרף כל חבר חדש להנהלה בשנה השנייה לחברותו•
 .משמעותי

לתת לו במה ,לשלב אותו בתפקידים . )יש לחבר את החבר החדש עם כל חברי המועדון•
לדאוג שישב בכל שבוע עם חברים אחרים  ,  JOB TALKלתת לו להגיש , להציג את עצמו

 ('וכ

 

 

 



 ?כיצד נפעל  –שימור החברות 

יש לה קשר   -פעילות לשימור החברות איננה עומדת בפני עצמה ה
 :לפעילות המועדון 

ולכן לנשיא ולהנהלת המועדון מעורבות )טיפול כוללני בשיפור המועדונים עצמם ∙

 .(הכרחית

o(אפיק המועדון. ) הגברת הפעילויות החברתיות במועדון 

o(אפיק המקצוע. ) שיפור פעילויות בתחום העסקי 

o(אפיק הקהילה. )שיפור פעילויות בתחום הקהילה 

o(אפיק המועדון. ) שיפור איכות ותוכן המפגשים 

o ( אפיק המועדון. ) שיפור האכסניה והכיבוד 

 



 ?כיצד נפעל  -שימור החברות
יש לה קשר לפעילות   -פעילות לשימור החברות איננה עומד בפני עצמה ה

 :האשכול והאזור

ולכן לעוזרי הנגיד מעורבות  : ) טיפול כוללני בשיפור פעילות האשכול למען חברי המועדונים∙
 (הכרחית

oהגברת הפעילויות החברתיות של המועדונים במסגרת האשכול. 

oהגברת המפגשים והתיאומים בין נשיאי המועדונים. 

oהרחבת הפעילות האשכולית לתמיכה בקהילה. 

o הפעלת האשכול לפעילויותNETWORKING בין חברי המועדונים. 

oביצוע אולפני ידע אשכוליים המיועדים בעיקר לחברים חדשים. 

 (בדומה לפעילות האשכולית. ) טיפול כוללני בשיפור פעילויות האזור למען חברי המועדונים∙

 



 תיאור מקרים ופתרונם -שימור החברות 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחייב ביצוע התאמה בתקנון המועדון* 

 

   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

הנשיא מתעניין בשלום החבר .1

ומודיע לחברים כדי שחברים נוספים  

 .יתעניינו גם כן

בדיקת האפשרות להפעלת נוהל . 2

שנת חופשה כאשר החבר משלם רק  

את דמי החבר לרוטרי הבינלאומי 

 . *ולאזור

 .מחלה.1

  

  

אי יכולת להגיע  .2

בעקבות שינויים  

זמניים במקום 

העבודה או יציאה 

 .ללימודים

הנשיא או נציגו  

 .מתקשר לחבר

היעדרויות של  

 .יותר משבועיים

1 

   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

 .מעביר לטיפול אישי של הנשיא1.

 

הנשיא מציע לחבר שנת תשלום .2

 .*נמוך או ללא תשלום כלל

י  "לא מוגדר ע.1

 .התחמקות, החבר

מתברר שיש  . 2

 .בעיה כלכלית

הגזבר פונה .1

 .מספר פעמים

הנשיא נפגש . 2

עם החבר 

 .באופן אישי

החבר מפסיק  

להעביר את דמי  

 החבר

2 



תיאור מקרים  -שימור החברות 
 ופתרונם

  
 

 

 

 

   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

בחינת שיפורים תוך שיתופו  1.

 (הקמת וועדת ייעוץ. )ברעיונות

יש לאפשר לחבר להשתלב . 2

בנושאי פעילות שמעניינים אותו  

 .ומאפשרים לו לפעול

בחינת הנושא תוך שיתוף החבר . 3

ברעיונות לשיפור וסיוע  

 .בפעילות

אי שביעות רצון .1

מהתנהלות  

 .המועדון

אי שביעות רצון . 2

מחוסר פעילותו  

 .האישית במועדון

אי שביעות רצון . 3

מאיכות ההרצאות 

 .או המפגשים

הנשיא או  

האחראי  

לשימור 

החברים 

במועדון נפגש 

 .  עם החבר

החבר נעדר 

לעיתים קרובות 

או מביע את אי 

שביעות רצונו  

מהתנהלות  

 .המועדון

3 

   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

על הנשיא , כאשר משתנות הנסיבות

או הספונסר לפנות לחבר ולהזמינו 

יש להימנע  . לחזור לפעילות במועדון

מהערמת קשיים ומהתארכות 

 חזרה/ מיותרת של תהליך הקבלה 

יצירת קשר טוב עם  

החבר ויצירת  

אווירה טובה  

לאפשרות חזרה  

למועדון  

 .לכשיתאפשר

המועדון עומד  

לרשותו של  

החבר ככל 

 .הניתן לסייע לו

חבר עוזב את 

המועדון מסיבות 

כגון , מקובלות

שינוי מקום 

 מגורים או עבודה

4 



תיאור מקרים  -שימור החברות 
 ופתרונם

  
 

 

 

 

   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

הבהרת הנושא ומציאת פתרון . 1

 .מוסכם

 

הבהרת הנושא ומציאת פתרון . 2

 מוסכם

 

 יש להפעיל גישור בין הצדדים. 3

נוצרה אי הבנה  .1

 . בין החברים

יש אי הסכמה . 2

 .לגבי נושא ספציפי

קיימת יריבות . 3

עמוקה שלא ברורה 

 .הסיבה

הנשיא או  

האחראי  

לשימור 

החברים 

במועדון מבקש 

לעצור את  

הוויכוח לשם 

בדיקת הנושא  

 .  לעומק

נוצר עימות בין 

שני חברים או  

 .יותר

5 

   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

מהם תשלומי  , יש להבהיר לחבר 

. )  החובה ומהן תשלומי הזכות

בעיקר לגבי חברים חדשים שכנראה  

לא היודעים להבחין בין תשלומי  

 (  חובה לבין תשלומי זכות

החבר הכניס 

בחבילה אחת את 

כל סך ההוצאות 

 המקסימליות 

על האחראי על 

שימור החברות   

לשוחח עם 

החבר כדי 

להבין את פשר 

 .העניין

חבר מתלונן על 

 עלויות כבדות  

6 



תיאור מקרים  -שימור החברות 

  ופתרונם
  

 

 

 

 

   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

בדיקה עם החבר והמועדון   

סיוע  , ואם מתאים, המתאים

בהעברתו המוצלחת למועדון  

 .החדש

ניסיון למציאת  

מועדון קרוב  

שיתאים למועדים  

 .של החבר

בוחנים אילו  

ימים ושעות כן  

מתאימים  

 .לחבר

חבר פונה לנשיא 

בבעיה שאיננו  

יכול להמשיך  

בחברותו שכן  

מועד המפגשים 

לא אפשרי לו  

 .עקב שינויים
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   :הנושא :תגובה :ממצאים :פעילות

משכנעים את החבר להגיע למספר 

קשר טוב עם חברי מועדונים  . כנסים

אחרים מחזק את הקשר של החבר 

 .עם חברותו ברוטרי

החבר  , בדרך כלל

לא מבין את 

חשיבות הקשר עם  

חברי רוטרי אחרים  

 והכרת האזור

האחראי על  

שימור החברות  

בודק עם החבר 

 מהן הסיבות

החבר לא  

משתתף בכנסים 

/  אשכוליים 

 .אזוריים
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 זוגות במועדונים
נשאלתי לא אחת מה דעתי לגבי קיום זוגות במועדונים ברצוני לציין את 

 :היתרונות והחסרונות לכך

 : יתרונות

 .ניתן להגדיל את כמות החברים במאמץ קטן יחסית1.

 .קיום קבוצה משמעותית במועדון של זוגות יוצרת חיבור חברתי טוב יותר2.

 :חסרונות

של ועדת  )  לא תמיד שני בני הזוג עומדים בקריטריונים של המועדון לקבלה 1.

 (הסיווג

 .בן הזוג בדרך כלל יפרוש ביחד אתו, כאשר אחד מבני הזוג פורש מהמועדון2.

 



 זוגות במועדונים
 

 ( המשך: ) חסרונות

לפעמים נוצר לחץ לקבלת הנחה לזוג או בעיית , העלות למשפחה כפולה. 3

 .תשלומים

 .כאשר המועדון הינו מועדון זוגות בלתי אפשרי לקבל חבר ללא בת הזוג של. 4

כאשר חלק מהחברים זוגות וחלק בודדים יש סיכוי גבוהה לחלוקה חברתית . 5

 .בתוך המועדון

 

 

 



 זוגות במועדונים
 

 :  מסקנות

חשוב שלא הלחץ להגדלת המועדון יביא , על המועדון להחליט מה נכון ומתאים לו1.
 .להחלטה לקבלת בנות הזוג

 .יש לוודא שכל בת זוג תתקבל על פי כישוריה ולא רק בגלל היותה בת הזוג2.

יש לקחת בחשבון שעלולים לאבד חבר פוטנציאלי מתאים במידה ובת זוגתו איננה  3.
 .מתאימה ולא התקבלה

סביר להניח שיחליט לעזוב את  , יש לקחת בחשבון שחבר שבת זוגתו לא התקבלה4.
 .המועדון גם הוא

 .שאין הנחה זוגית לפחות לא בדמי החבר. יש להבהיר לזוג שהעלות תהיה כפולה5.

 



 שימור החברות
 

 .שנה פורייה

 .הצלחתכם הצלחתנו 

 
 יועץ הנגיד לשימור החברות   -מועדון קישון, ל ירון מטר "נ

 

 
 

 

 


