
                                                                                                      

 מתי הראל
 ישראל 9921לאזור   9102-9191נגיד רוטרי לשנת 

Matty Harel- District Governor 2019-2020   -    Rotary International District 2490 Israel    

"Service above self – he profits most who serve best" 
                                                                                                                            Matty Harel מתי הראל

 District Israel           District Governor 2019-2022 9421אזור -ישראל              9102-9191נגיד רוטרי לשנת 

                                                                                                   :Fax 12-2536454: פקס    :Mobile  154-5392255:  נייד                            

 Email: mattyharel.rotary2490@gmail.com       :  ל"דוא 

  

1 

 

 

 "שביל הרוטרי "א  ב (ה)קור קול

 ידידינו

 ,גזברי כבוד, מזכירי כבוד, נשיאים נבחרים, עוזרי הנגיד, גזבר האזור, מזכיר האזור

 ,שלום רב ,רוטריונים מדן ועד אילת

 .0942מועדונים באשכול ובאזור -בין,  במועדוניםבשנת הנגידות אנו מבקשים לייצר שיח 

כך ניצור , קום הייחודי של כל מועדון ומועדוןישיח שיהיה מאופיין באהבת הארץ והמ
נכיר את המיקום הפיזי של . תרבותי וערכי לנכסי העבר ההווה והעתיד, פסיפס אנושי, רצף

האתר  שיח למידה אודותנקיים . המועדונים ושל האתרים הייחודים שיבחר כל מועדון
שביל "בניצור רצף גיאוגרפי . םידריכים מקומימ/נכשיר רוטריונים, שיבחר על ידי המועדון

, שבה ניתן לקבל מידע על פרטי המועדוןמפה וירטואלית , על מפת ארץ ישראל" הרוטרי
משלחות נוער ומבוגרים מהארץ ומהעולם  נארח ,קשרים עסקיים, ייחודיות המועדון

 .ליצור מחדש/לשנות/זהו מיזם אינטראקטיבי שניתן יהיה לעדכן .סביבתואתר וב

בשביל  "שביל הרוטרי"אנו מבקשים להקים וועדה ב, על מנת להפוך חזון זה למציאות
 .תיצק תוכן ראשוני למיזם ותאמץ מדדי הערכה ליישום, שתקבע מסגרת ותתווה דרך

ארכיאולוגי על ו היסטורי ,גיאוגרפיהנבקשכם להמליץ על מועמד בעל כישורים בתחום 
 .זאת תמנת לגבש תכנית ייעודי

, בשיתוף עם הרשות המקומית, נבקש שהנהלת המועדון ביחד עם חברי המועדון, בנוסף
 ".שביל הרוטרי"ב" אימוץ"אתר ל/תאתר מקום

  .בנק הרעיונות הוא אדיר וגם ייחודי לכל מועדון

 "לשם רגלי מוליכות אותילבי אוהב , מקום שאני מכיר"          

 *   0204///02עד   המצורפת  אבקש למלא את הנתונים בטבלה
 
 
 
 



                                                                                                      

 מתי הראל
 ישראל 9921לאזור   9102-9191נגיד רוטרי לשנת 

Matty Harel- District Governor 2019-2020   -    Rotary International District 2490 Israel    

"Service above self – he profits most who serve best" 
                                                                                                                            Matty Harel מתי הראל

 District Israel           District Governor 2019-2022 9421אזור -ישראל              9102-9191נגיד רוטרי לשנת 

                                                                                                   :Fax 12-2536454: פקס    :Mobile  154-5392255:  נייד                            

 Email: mattyharel.rotary2490@gmail.com       :  ל"דוא 

  

2 

 

 

         

 הערות  מועדון

   ים/אתר

   נציג לוועדת ההיגוי

   נציג המועדון למיזם

   

 

לצורך קידוד ,  יונה מזור  מזכיר האזור לאת הנתונים אנו מבקשים להעביר 
:       דואלל. 99//259-957 פלאפון.והגשה לוועדה

yona.rotary2019@gmail.com 

 

 .מלאו את הטבלה, תודה לכל מי שכבר נרתם למיזם

גן סיפור ב 02:72בשעה  ביולי 05שני   ביוםם הישיבה הראשונה תתקיי
 .סמוך לרכבת, הכוכבים /מול קניון . בהרצליה

 בברכת רעות

 .המנהיגים מובילים חזון, אתם

 ...הגשם רעיונות ופעל/ החלף דעות / התחבר אל מנהיגים 

 !רוטרי מחברים עולמות                          

 0204-0202נגיד האזור  –מתי הראל אריאלה סגל    מדריכת האזור                        
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