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 גזברים, מזכירים, נשיאיםאולפן 

  1.3.2019,יום שישי, יבנה

 עריכה

 יונה מזור

 האיזורמזכיר 
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 מפתח להצלחתו –ניהול המועדון 

 תפקיד מזכיר המועדוןהבנת 
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 כרמלחבר מועדון רוטרי 

 (2017-18)   ישראל מזכיר רוטרי 

 (2018-19)    רוטרי ישראל גזבר 

 (2018-19)מזכיר מועדון כרמל     

 (2019-20)מזכיר רוטרי ישראל    

 (2020-21)מנהל הכנסים והועידה 

 (כיום עצמאי,ל חיל הים "סא)ל "צה גימלאי
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 מועדון רעננה
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 השני במעלה בהיררכיה המועדונית –חבר הנהלת המועדון. 

 
  מתכננים ומיישמים: צוות המשלים זה את זה –נשיא ומזכיר 

 .את מדיניותו של הנשיאביחד                          

 
  אחראים ביחד להתנהלותו התקינה של –נשיא ומזכיר 

 .במהלך השנההמועדון                          

 

  בירוקרטיים/ מזכיר מתמקד באספקטים האדמיניסטרטיביים 

 .של ניהול המועדון     

 
  מסייע לו ככל הנדרש –" יד ימינו של הנשיא"המזכיר. 

מזכיר המועדון
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נשיא 

 מזכיר 

 גזבר 

 נשיא נבחר 

  (אופציונאלי)יועץ נשיא / נשיא קודם 

 

  ר אפיקים"יו: 

  אפיק המועדון 

  אפיק הקהילה 

  אפיק המקצוע 

  אפיק הבינלאומי 

  אפיק הנוער והצעירים 

   יחסי ציבור ודוברות  ועדת 
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    בהשתתף- PETS ולמד את החומר הרלבנטי 

 (.'תקנון המועדון וכו, "מזכיר המועדון"פרק / חוברת )      

 

   חלק וסייע לנשיא הנכנס בכל הקשור לתכנון וההערכותקח 

 .לקראת השנה החדשה      

 
   וודא קבלת –חפיפה מלאה ומסודרת עם המזכיר היוצא ערוך 

 .כל המידע והרשומות הנדרשים למילוי תפקידך     
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  חפיפה של ההנהלה הנכנסת/ בכל פגישות ההכנה השתתף 

 .עם ההנהלה היוצאת     

 
  שיש לך חשבון אישי בוודא- My Rotary  ושאתה שולט 

 Rotary Club Central). -וב Manage -במיוחד ב)בשימוש בכלי זה      
 

 וודא שרשומות המידע של חברי, יחד עם המזכיר היוצא, בדוק 

 .ישראל מלאות ומעודכנות וברוטריבינלאומי  ברוטריהמועדון     

 וודא שאתה ערוך להוצאת הדוחות החודשיים של המועדון. 
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   נוהלי עבודהקביעת. 

   של המועדון( מפגשים ופעילויות)לוח השנה הכנת: 

 טקס חילופי נשיאים 

 ישיבות הנהלה 

  שבועייםמפגשים 

 ישיבות עסקיות 

  ('וכו, "ליד האח"מפגשים , טיולים, מסיבות)פעילויות לחיזוק הרעות 

 שיבוץ הפעילות האשכולית 

  ביקור נגיד, כנסי האזור, האזורועדת )שיבוץ הפעילות האזורית , 

 ('וכו, חילופי נגידים     
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  עם הנשיאבעבודה. 

 בעבודה עם חברי ההנהלה וועדות המועדון. 

 בישיבות הנהלה. 

 במפגשי המועדון. 

 בישיבות עסקיות. 

  של המועדון( פנימית וחיצונית)בתקשורת. 

 בחירות. 

 דוח שנתי. 

 רשומות וארכיון המועדון. 

 ועוד... 
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   של חברי המועדון ופרטיהםמעודכנת רשימה. 

   של רוטרי בינלאומי  מיידיעדכון( באמצעותMy Rotary ) 

 או יציאת חברים פעילים מהמועדון/על קבלת חברים חדשים ו     

 .או שינוי סטטוס שלהם     

   אחר נוכחות החברים במפגשי המועדון ופעילויותיומעקב. 

   על שינוי מצבת החברים ונוכחות בדוח החודשי לאזורדיווח. 

   של רשומת חברי המועדון במאגר ( פעמים בשנה)עדכון 

 .המידע של רוטרי ישראל     

   בינלאומי ברוטריפרטי ההנהלה הנכנסת עדכון , 

 .2019דצמבר עד סוף חודש      
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 דוגמא מועדון כרמל
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  (.בעברית ובאנגלית)משפחה ושם פרטי שם 

  רוטריוניתואר. 

  קבלה למועדוןתאריך. 

  ברוטרימספר זהות. 

  (.בשנה הנוכחית)תפקיד בהנהלת המועדון 

  (.נייד וכתובת מייל)פרטי קשר 

 פרטי עיסוק וסיווג. 

  תחביבים.לרוטרימעמד מחוץ / פעילות 

 תאריך לידה. 
 יוני ודצמבר –פעמיים בשנה  :עדכון              

 



 
                                          
 

                           
 

 
  

2019/20שנת הנגידות מתי הראל   

  

 דוגמא מועדון כרמל
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 האיזורסגן מזכיר . ברגישראל  ל"נ:מרכז
   המועדון במהלך החודשמפגשי: 

  (מחושב)אחוז נוכחות , מספר נוכחים, תאריך 

  תוכן המפגש 

  (מחושב)אחוז נוכחות חודשי 

  פעילויות מיוחדים שראוי לציין/ אירועים. 

 מצבת חברים: 

 מספר החברים בסוף החודש 

  (פרטי החברים)כמה חברים חדשים התקבלו 

  (פרטי החברים)כמה חברים פרשו 

  לחברותמספר המועמדים 

 תרומה לקרן 

 שעות התנדבות 
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 דוגמא מועדון כרמל
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 צור חשבון אישי ולמד את השימוש בכלי 
 הרשאה לעדכון מידע המועדון: ביולי 1 -החל מה *

 :כדי My Rotary -כמזכיר המועדון תוכל להשתמש ב *

 לעדכן פרטים אישיים *

 רשומה של חבר חדש שהצטרף למועדון להוסיף  *
 (לערוך פרטי חברי המועדון / לעדכן  *
 מהמועדוןלגרוע רשומה של חבר שפרש  *

 לעדכן פרטי חבר הנהלה/ להוסיף  *

 המועדוןלעדכן את פרטי  *

 Rotary Club Central - RCC -להשתמש ב *

 .לעיין במטרות המועדון ובהתקדמות הביצועים שלוכדי     -

 .דוחות על המועדוןלהפיק     -

 .ועוד    -
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 .את השימוש בכליולמד  My Rotaryדרך היכנס 

 2019-20את מטרות המועדון לשנת ( הנשיאעם בתאום )הכנס  *

 (.נטו בסוף השנה)חברים ' מס *

 .תרומה לקרן רוטרי *

 .שעות התנדבות *

 . My Rotary -ב( הולדתיום תאריך )רשום את גיל החברים  *
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