
שנות פעילות בישראל 90  

  2018/19סמינר לבעלי תפקידים 

 2018יוני /להבים מאי  –מרחב דרום 



 החזון שלנו   

להפוך את רוטרי ישראל לגורם משפיע 

  Zoneמשמעותי בארץ ברמת ה 

 בינלאומי  וברוטרי



 גד-ל יעקב בן"נ –ר אפיק הקהילה "יו

 

 מטרת האפיק  

 ,  להוביל פעילות קהילתית באזור ובמועדונים

, הנוער)תוך חיבור לשאר אפיקי השירות 

 (.המועדון ויחסי הציבור, המקצוע, הבינלאומי

 
 



 :  בבסיס כל פעילות יש לענות על השאלה

 

מה יוצא לרוטרי מהפעילויות הרבות 

 ?  המבוצעות במסגרת הקהילה

 

איך ממקסמים את ההשקעות בתוך 

 ?הקהילה

 



 :תחומי הפעילות העיקריים שנקבעו לשנה הנוכחית

 

 מיזם החיילים הבודדים המשוחררים -רוטרי 

 

 :היעדים

 

 .הגברת מעורבות המועדונים במיזם

 

 ?מינוף הפעילות בקרב הקהילה



 הנואם הצעיר -רוטרי 

 

הבאת המיזם לידיעת כלל הקהילה בה הוא 

 .  פועל

 

כיצד המועדון יכול להסתייע במיזם להרחבת 

והגברת המודעות לקיומו , אחיזתו בקהילה

 ?בה



 :  הערה

 

 באנגלית   דיבייטבנוסף תתקיים תחרות 

  zone -בשיתוף עם מועדונים אחרים ב

  TEDעל בסיס מודל , 19

,  הבינלאומי, בשיתוף אפיקי הקהילה)

 (.נוער וצעירים



 רוטרי ועדת הבריאות

 

 .גלוקומה –פרויקט ראשי 

 .כנס בריאות של האזור

 :היעד

מינוף פעילות המועדונים בכל האזור בתחום 

 .הבריאות

 ,  המשך מעורבות בפרויקט ערים בריאות

 .וקיום יום בריאות יישובי 

 



 רוכבים רוטרי

 

מיזם לגיוס כספים לטובת קרן הרוטרי והמאבק 

 .  במחלת הפוליו

שתתקיים במועצה אזורית , רכיבת אופניים

 .אשכול

 :היעד

 .ל"השתתפות רוכבים מהארץ ומחו



 :פרויקטים נוספים
 

 תאי לחץ –רוטרי 

 

בסיוע  , הפרויקט ימשיך להתנהל באופן עצמאי

 .ובתמיכת החברים, האזור

 

 נוער שותה מים   –רוטרי 

 

 .מתקיים בנפרד מאפיק הקהילה

 



 יער פול האריס

 

 :יעדים

 

 .  קיום האירוע השנתי ביער פול האריס

 .הקמת יער חדש באזור הדרום

 

 שנה לרוטרי 90חגיגות 

 

 .בשיתוף עם מועדון ירושלים

 



קבוצות של תושבים  / עמותות / עידוד יצירת פורומים 

אף אם אינם  , אשר ישתתפו במיזמי רוטרי, מהקהילה

 .  חברי מועדון

אנשי , חברים, ניתן לבנות אותם סביב בני משפחה

שאינם יכולים להתחייב לחברות קבועה  )מפתח 

מקבלי  , (אך שמחים להשתתף במיזמים, במועדון

משתתפי  , ואינטראקט רוטראקטבוגרי , מלגות רוטרי

, הספורט, וכן משתתפי חוגי המוסיקה, הנואם הצעיר

 .י רוטרי"המדע ועוד שנתמכו ונתמכים ע



 עבודת צוות

 

 , שיפור עבודת הצוות במועדון

 ,  ובעיקר בהנהלת המועדון

 , מתוך מחשבה שניהול צוותי טוב יותר

 .  פעילות קהילתית יעילה יותריניב 

,  נשאף לריכוז מאמץ בכל מיזם של המועדון

 .למשך זמן קצוב

 


