
   2019-2020 מועדון אפיק מצגת       
                 ויעדים מטרות ,עקרונות                          

 

 גולדשטיין איזבל ל"נ                                           
 2490 אזור מועדון אפיק ר"יו                               

 
  

 
       

                2019-2020 הרוטרי שנתל 2490 איזור נגיד הראל מתי



באזור המועדון באפיק תפקידים בעלי  

 המועדון אפיק ר"יו - גולדשטיין איזבל ל"נ        -
 

 סיווג  - אסיף שלמה ל"נ      -

 

 ארגון  - רותם דני ל"נ      -

 

 תקנון  - יקוב'גרצ יוסי ל"נ      -



 המבחנים   ארבעת                    

 האמת זו האם

 המעוניינים כל כלפי הוגן זה האם

 וידידות טוב רצון יטפח זה האם

 המעוניינים כל לטובת זה האם
 רוטריון כל לפעול חייב הם-פי-על רוטרי של האתיים הקודים אלו

 זמן ובכל מקום בכל והחברתיים המקצועיים ,הפרטיים בחייו



  המועדון אפיק חשיבות           

 יתר כל מבוססים עליו השלד הינו
 האפיקים

   במועדון החברים לשימור שותף

  חברתית המועדון את מפעיל

 

 



 המועדון אפיק תפקידי                
 

 ומכובדת נאותה אכסניה על להקפיד-
  למפגשים

 

 בשעה ,ביום יתקיימו שהמפגשים להקפיד-
 שבוע מדי קבועים ובמקום

        



 המועדון אפיק תפקידי                
 :ויגדיר יפרט אשר למועדון תקנון על להקפיד

 המועדון מטרות-
 במועדון חברות-
     מועדוני פנים מנגנון בניית-

 הבנות ואי סכסוכים לפתרון   

 המועדון חברים בין   

        



 המועדון אפיק תפקידי                

 :(המשך) ,יכלול התקנון

 חברים קבלת נוהל-
 החברים וחובות זכויות-
 חבר של לחופשה יציאה ,חברות הפסקת-
 ?מקרים באילו ,לחבר כבוד תואר הענקת-
 מועדון נשיא בחירת-

 



 המועדון אפיק תפקידי                

 (:המשך) ,יפרט התקנון

 ,מועדון :אפיקים ראש יושבי תפקיד-
 ,וצעירים נוער ,צ"יח ,מקצוע ,בינלאומי,קהילה
 מפגשי ,הוק-אד ועדות ,וחברות סיווג ועדת
 כללי ,שימור  ,מועדון

 

 



 המועדון אפיק וועדות                     

 שבועי רוטריוני טקס-
 בינלאומית ברכה-
 השבוע פסוק-
 רוטרי מידע-
 רעות ברכות-
 פגישה מידי החברים נוכחות אחר מעקב-
 (עסקית ישיבה שמתקיימת בשבוע למעט) שבועית הרצאה-



 המועדון אפיק ועדות            

 צילום ועדת-
 פגישות תיעוד ועדת-
 אירוח ועדת-
  האח ליד ערב ועדת-
 מיוחדים אירועים לארגון ועדה-
 וטיולים מסיבות ועדת-

 



  המועדון אפיק תפקידי                

 ? כיצד ,חברים שימור-

  חברים השימור נושא מהשנה החל

 האזור בתוך עצמאית ועדה של מעמד קיבל

 ברציפות שנים שלוש למשך תפעל אשר
  ותקיים

 ירון ל"נ של באחירותו בנושא השתלמויות
 מטר



  המועדון אפיק תפקידי                

 ? כיצד ,חברים שימור-
  ייבחר מועדון בכל ,יוצא כפועל-

  למשך כן גם חברים לשימור ועדה ר"יו

  יעבוד אשר ברציפות שנים שלוש

 חברים לשימור האזורית  הועדה ר"יו מול

 

 



  המועדון אפיק תפקידי                

 למועדון שנתית תכנית בניית-

  הכנסים למועדי בכפוף

 באיזור

  האנושי המרקם חיזוק-

 המועדון של

 

 



-בכ החברים כמות את  ולהגדיל להצעיר-
 שנה מידי המועדון חברי כ"מסה 10%

 על להקפיד יש חדשים חברים קליטת בעת-
   הסיווג עקרון

 

  המועדון אפיק תפקידי                



 (המשך) המועדון אפיק תפקידי                

  

 חברים וקליטת איתור ,סיווג ועדת להפעיל
 קריטריונים להגדיר זו במסגרת - חדשים
 ,לצרף שברצוננו החבר פרופיל :כגון ברורים

 לאישור ולהביאם - אופיו ,מקצועו ,גילו
 המועדון

 !  הסווג בנושא תוצג נפרדת מצגת

 



 (המשך) המועדון אפיק תפקידי                

 חברים של קבוע נוכחות אחר לעקוב להקפיד-
 והמקצוע השם עם לחברים תגים להכין להמליץ-
 לפגישות רוטרי סמל לענוד לחברים לייעץ-

 לו ומחוצה מועדון
 משפחה בני או/ו זוג בני להזמין לחבר לאפשר-

 ,טיולים :כגון המועדון לאירועי קרובים
 - 'וכו פורים מסיבות ,גאלה ערבי ,פיקניקים
 !בכך וירצה במידה

 



 (המשך) המועדון אפיק תפקידי                

-'  

 



 (המשך) המועדון אפיק תפקידי                

 ומגוונות אטרקטיביות פעילויות לארגן-
 מועדוניים-בין מפגשים - :כגון לחברים

 מעניינות הרצאות  -         

  מבין כשרונות ערב  -         

                   משפחתם בני או/ו המועדון חברי -      
 ('וכו  נגינה כלי על לנגן ,לשיר שיודע מי כל למשל יופיע)

 

 



 (המשך) המועדון אפיק תפקידי                

 

 

 האח ליד ערב לארגן-
  ,בצוותא פסח ערב-ערב ,חנוכה מסיבת-

 'וכו פירות עם באב ו"ט טקס 

 

 



 (המשך) המועדון אפיק תפקידי                

 הספרות מתחום חידות כולל ספרותי דיון לארגן-
 היתוליים פרסים נושא אחר תחום מכל או

 המשפחה בני עם יחד בצוותא טיולים לארגן-
 המשפחה בני עם בצוותא שבת קבלת לארגן-
 ערב בארוחת מלווה סרט או הצגה לארגן-

 בצוותא
 זוג בני עם יחד במסעדה 'ונשירה בירה' ערב-

  משפחה ובני

 



  חברים 1500 של ליעד 2019-2020 בסוף להגיע-
 חדשים מועדונים להוסיף-
 הקיימים במועדונים החברים מספר את להגדיל-

 10% של בשיעור
 40-55 גילאי קליטת י"ע המועדונים את להצעיר-
 העבודה במעגל עדיין שנמצאים חברים לקלוט-
 התקנונים נושא את המועדונים בכל לקדם-

  אפיק של ויעדים מטרות  
 האזור ברמת המועדון



 לסייע יכול שהאזור דרכים             -
 מועדונים ופיתוח לחיזוק                  

 תקנונים בהכנת למועדונים סיוע-
 שנתית עבודה תוכנית גיבוש-
 תקציב להכין כיצד בהדרכה סיוע-
 האשכול בתוך פעולה שיתופי עידוד-

 האשכולות ראשי עם בשיתוף
 וועדת לחברי והדרכה השתלמויות קיום-

 הצורך פי על במועדונים וסיווג שימור



 השנה תחילת לפני הפעילות שנת את לתכנן-
 לגבי המועדון חברי עם ציפיות תיאום לבצע-

 עליהם המועדף הפעילות    אופי

 המפגשים שגרת את לשבור -

  למועדון מחוץ מפגשים לעת מעת ולקיים  

 הצורך לפי קטנים למועדונים ולסייע ללוות-

 לעשות צריך מה  ,לסיכום             -
 ואפקטיבי תוסס מועדון להיות כדי      



 לעשות צריך מה                   -
 לרוטרי ומיתוג למועדון 'נראות' להוסיף כדי

 בו ולפרסם מועדוני פייסבוק דף לנהל-
 בסיס על המועדון של ופעילויות אירועים
 שוטף

 ממומן בפרסום שימוש לעת מעט לעשות-
 התפוצה את להגדיל מנת על

 אשכוליים/מועדוניים אירועיים לקיים-
 הרוטרי לפעילות שייחשפו אורחים ולהזמין



 לעשות צריך מה                   -
 לרוטרי ומיתוג למועדון 'נראות' להוסיף כדי

 



 האזור בפעילויות הנוכחות הגברת        -

 : על להקפיד חשוב

 רבעון בכל גבוהה נוכחות -

 כנס בכל גבוהה נוכחות -

 הבינלאומית בוועידה גבוהה נוכחות -
 השנתית

 



                           חברי כלל לשיתוף תפקידים המלצת       -
 המועדון                         !

 סגן או/ו  אפיק ר"יו

 הטקס על הממונה                     במועדון תכניות ועדת

 השובע פסוק  מועדוניים-בין ערבים תיאום ועדת

 למרצה תודות                      והצגתו המרצה קבלת

 האתיקה פסוק                          ונוכחות רעות ועדת

 בינלאומית ברכה                                    רוטרי מידע

 ביקורת ועדת  ועירייה חוץ-ועיתונות צ"יח ועדת

 



                           חברי כלל לשיתוף תפקידים המלצת       -
 המועדון                         !

              הוקרה תעודות הכנת

 שפועלים במועדונים) כיבוד תורנות חלוקת על ממונה
 (כך

 (כך שפועלים במועדונים) כיבוד מלאי על ממונה

 מועדונים עבור) האכסניה או/ו המדיטק עם ותיאום קשר
 (שבוע מידי מראש לתאם שיש באכסניה  שנפגשים

 נשיא לאיתור ועדת

 והנפקת במועדון החברים שמות את שנתי לעדכון ועדה
 רוטרי שנת כל בתחילת חבר לכל פנקסונים



                           חברי כלל לשיתוף תפקידים המלצת       -
 המועדון                         !

 צילום ועדת                            חברים לשימור ועדה

 טקס מנחה        חדשים חברים וקליטת סיווג ועדת

       מסיבות ועדת               סכסוכים ויישוב גישור ועדת

 טיולים ועדת     ל"ומחו מהארץ אורחים קבלת ועדת

 פגישת מסכם                   הרצאות על אחראית ועדה
 מועדון

 אתר תחזוקת            בפייסבוק פגישה סיכום מפרסם
 וכשרונות מוזיקה ערבי על אחראית ועדה הפייסבוק

 (ויש במידה)      במועדון חברים



-        

 
 

 ! ההקשבה   על   תודה            


