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 ,לחברי אפיק המועדון במועדונים

 

 
 9102-9102יעדי אפיק המועדון לשנת הרוטרי 

 

 כללי 

תוך שימור חברים  מטרת האפיק השנה הינה להוביל פעילות לקליטת חברים חדשים במועדוני האזור

 .פעולה עם יתר אפיקי המועדוןקיימים וזאת מתוך שיתוף 

 

 .יציאה אל השטח וביצוע, יצירתיות, תעוזה, יוזמה, קליטת חברים זה עניין של התעוררות

 

 ?מהי נוסחת הקסם? אז איך ומהיכן נקלוט חברים חדשים

 :אל מי נפנה ואת מי נרצה לצרף למועדון שלנו

 אז אפשר לעניין את מנהל הבנק : הולך לבנקאיתנו כל אחד מ! 

  אז אפשר לעניין את הרופאים שלנו: הולך לביקורי חולים מאיתנו כל אחד! 

 להציע לו להצטרף: ד המנהל את המאזן הכספי שלו"לכל בעל עסק יש עו! 

  להרים טלפון ולהציע לו להצטרף  -כל אחד מבינינו נתקל בחייו בעורכי דין! 

 להציע למנהלת בית הספר להצטרף , או נכדים בתיכון/יש ילדים ו לכל אחד מבינינו! 

 

מדברים עם כולם מספרים לכולם ואם הסיפור הוא על עשייה משמעותית , קרון ברור יאז זהו הע

  .והזדמנויות מקצועיות וחברתיות אזי הדברים מנקודה זו מתחילים להתגלגל לבד

 

 

 דרכי פעולה

 

 ?אז איך עושים זאת

מה יצא לי : לא פעם תשאל השאלה ,פונים למועמד שאנו חושבים כראוי להצטרף לרוטריאנו  רשאכ
    ? מהצטרפותי למועדון

 
 :התשובות לכך רבות 

 הכרויות עם בעלי מקצוע מהתחום המקצועי.  

 מיתוג ופרסום מקצועי ואישי דרך מערכות רוטרי ישראל . 

 עסקיות לפתח חברויותאפשר תם הכרויות חדשות עם אנשים חדשים אי. 

  בגילאים מבוגרים מעגלי החברויות מצטמצמים ורוטרי פותח , הכרויות חברתיות חדשות

 .(בילויים משותפים וטיולים )אותן מחדש 

  מועדונים , חילופי משלחות, ל "המועדון בחו /אפשרויות להשתלב בפעילויות הארגון

 . (וועדות בינארציות) ICC , תאומים

 המנהיגות ואת כישורי הארגון שלך לבטא את יכולות הזדמנויות.   

 רכיבה על אופניים: חלקם חוצי גבולות , לרוטרי יש מה להציע  ,אם יש לך תחביבים שונים ,

המתקיימים בכל פעם  ,צפרות ועוד, יפים'רכיבה על ג, רכיבה על סוסים, מועדון יאכטות

 .במדינה אחרת בעולם

 ובארץ בכלל  ,לה שלךכרויות של בעלי תפקידים בכירים בקהייהזדמנויות לה. 

 העשרה אישית.      
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 לתוכניות הנוער של רוטריאו נכדיך /חשוף את ילדיך והזדמנויות ל . 

 תכיר חברים לחיים מעולמות תוכן שונים ומעניינים.  

 

 שימור החברים הקיימים 

 

 .עשות ברגישות רבהיחשוב לזכור שאנחנו ארגון חברתי ולכן היחסים הבינאישיים צריכים לה

 !סמאות בלבד ייש להקפיד על קיום ארבעת מבחני הרוטרי לאשורם ולא לציינם כס 

  האם זו האמת 

  האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים 

  האם זה יטפח רצון טוב וידידות 

 ניםיהאם זה לטובת כל המעוני 

 ,אלה ארבעת עקרונות היסוד על פיהם כל רוטריון חייב להתנהל בחייו האישיים

 והחברתייםהמקצועיים 

 :יש להתנהל עם 

 פחות אגו 

 יותר פרגון 

 יותר שיתוף 

 

 יש לאפשר לכל חבר המעוניין להיות בעל תפקיד לעשות כן.  

  במקרים של משבר עם חבר יש למנות וועדה מקרב חברי המועדון שתטפל בנושא באופן

 . דיסקרטי וימנע מצב של חשיפה פומבית שיש בה להעכיר את האווירה

 עשייתו למען  לאחד מהחברים לדווח על( לאחר הטקס הרוטריוני)ידי שבוע לאפשר מ

  .וכך גם החבר ירגיש חיוני (כך גם המרצה ייחשף למגוון הפעילויות בארגון הרוטרי)הקהילה 

  עבודת צוות בשיתוף יתר ועדות אפיק המועדוןליצור. 

 ו קליקות לערבב מקומות ישיבה כך שלא יווצרו במועדון מקומות שמורים ויווצר. 

  להזמין חברים חדשים להצטרף אליכם . 

 עדרותוילהתקשר ולברר את סיבת ה ,עדרות חבר מישיבהיבמקרים של ה . 

 לארגן ביקור חולים לחבר המאושפז בבית חולים. 

 או המצערים של החברים/להקפיד להשתתף באירועים המשמחים ו. 

  או /כל החברים כמארחים ולארגן לפחות פעמיים בשנה ערב ליד האח ולהקפיד להכליל את

 .כאורחים ולבקש מהמארחים להזמין את אורחיהם באופן אישי
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 לארגן טיולים ולאפשר לחברים מומחים ללוות טיולים אלו בהסבר משל עצמם. 

 לתת במה לחברי מועדון מידי פגישה עסקית לספר על עצמם ב- SMALL TALK      

 .JOB TALK: או מה שנקרא

 
 המועדוןשיתופי פעולה בין אפיקי 

 

  לצורך השגת היעדים והמטרות שהוזכרו לעיל חיוני ומחייב שכל אפיקיו השונים של המועדון

  ! אפיק המועדון ואפיק המקצוע הינם מקשה אחת : למשל ,יעבוד יחד

 ( שעורי העשרה בבתי ספר)נוער וצעירים ,המקצוע  ,אפיק המועדון 

 בינלאומי/נוער וצעירים/מקצוע/אפיק הקהילה 

 מעבר לכל האמור על שיתופי הפעולה בין האפיקים חייב המועדון להקפיד על דיווח חיצוני 

  פייסבוק ואינסטגרם, באמצעות פרסום עשייתו בקהילה דרך המדיות החברתיות 

 

 השנה דגש ים עליו שאפיק המועדון ישושא נ

 

במטרה לעודד שיתופי זור כנושא מרכזי בטיפול מועדוני הא המים והסניטציהנושא להטמיע את 

  .(גלובל גרנטים)פעולה בינלאומיים 

 

 ,בברכה

 

 ל איזבל גולדשטיין"נ

 2942אפיק מועדון אזור ' ר

   2212-2214לשנת הרוטרי 

 

 

                                                                                                                                  
                            

 

 


