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2019/20שנת הנגידות מתי הראל   

 רוטראקט
   

????מהו רוטראקט  

בשרלוט  צפון  1968ב    

שבארצות הברית, קרוליינה   

,בחסות מועדון רוטרי   

,הוקמה תוכנית נוער בינלאומית  

 שקיבלה את השם

פעולה+ משילוב של רוטרי הבינלאומי , מקור השם מגיע  



, בחסות רוטרי הבינלאומי וקרן רוטרי, תוכנית רוטראקט גדלה לארגון גדול

. חברים 291,006 וכמועדונים פרושים ברחבי העולם  9,522מעל   

רוטרקאט מתמקדת בפיתוחם של צעירים  

.כמובילים בקהילותיהם ובמקומות עבודתם  



מגיעים מרחבי , הרוטראקתים, ובמסגרת הפרויקט

ולוקחים חלק בפרויקטים של שירות , העולם לארץ

במאמץ להביא שלום והבנה בינלאומית  , בינלאומי

.לעולם  



דניאלה יזרעאלי נשיאת מועדון 

הגיעה ( 2018-19לשנים ),צ"ראשל

עקב בקשות , לקבוצת חיילים בודדים

 לשיפור חיים כללי

התחיל לפעול  ,  2017באוקטובר ..... ו

  14שכלל ,  צ"מועדון רוטראקט בראשל

, חברים 10חיילים בודדים נכון להיום הם 

.ל"משוחררי צה  



:צ בשני פרויקטים"עסק רוטראקט ראשל  2018ב  

היתה יציאת נשיא , חשובה מאוד, פעילות נוספת

לכנס  ( סגנית נשיא)מריה, דימה ואשתו, המועדון

רוטראקט אירופאי בבלגיה ולאחר מכן דימה נסע גם 

.לשבדיה  
נמסר מקופת  , כסף הנסיעה  

צ "מועדון רוטרי ראשל                                

ורוטרי ישראל                                                     

חיפוש וליווי משפחות מארחות לילדי פנימיית כפר יוענה  

(שעלו ללא הורים לארץ, ילדים חסרי בית)ז׳בוטינסקי   



בעזרת יהודית נוטע ממועדון , כמו כן  

, צ"צ ונטליה מרוטראקט ראשל"ראשל  

, העבירו סדנת אפיה לילדים  

  3.19לכבוד חג פורים 

  02.04ב, ביום מעשים טובים, כמו כן

,  יצאו הרוטראקתים לנקות את חוף הים

ובשיתוף פעולה  . בתיאום עיריית ראשון

 עם תוכנית ״מנהיגות עולה״ 



 יעדי הרוטראקט

: צ"רוטראקט ראשל , חברים 2עוד ! לפחות, לגייס, 2019ב    

, בעזרת נציגות בכנסים הבינלאומיים, לחזק קשרים עם רוטראקט בחו״ל  

,השתתפות בהכשרות כדי לקבל מקצועיות בהמצאת וניהול פרויקטים  

יהיה קבוע ועם מעורבות כל חברי , שאחד מהם, בניית פרויקטים חדשים

,כולל פרויקטים משותפים עם רוטראקט מחו״ל , המועדון  

,עזרה בפיתוח פרויקטים אישיים של חברי המועדון  

על קיום מועדון רוטראקט בארץ ובעולם בעזרת  , להביא לידיעה כללית

,עשייה משמעותית ומשפיעה  

 גיוס כספים למען פרויקטים ועזרה בפתיחת סניפים נוספים



:רוטראקט יעדים ארציים  הצגת הפוטנציאל ופתיחת סניפים בכל רחבי הארץ 

, לפנות למוסדות להשכלה גבוהה ולהציע לדיקאני האוניברסיטה

 אפשרות ליחסים בינלאומיים בתמורה לסיוע בהקמת מועדון 

, רוטראקט  

המותנות בפעילות למען הקהילה  , לסטודנטים, נתינת מלגות

, והקמת מועדון רוטראקט  

.צ"דגם ראשל, עולים חדשים, פניה לחיילים בודדים  

לחיילים בודדים עולים חדשים תהייה מותנת  , והמענק מלגות

 בהקמת מועדון רוטראקט ונתינה לקהילה



.מועדוני רוטרי בארץ כלעזרת !!!! ללא, אך כל זאת לא ניתן לעשות  

,למה כדאי להקים מועדוני רוטראקט  

ארגון רוטראקט, הוא אחת  הפעילויות המתגמלות ביותר, שמועדון  

. רוטרי יכול להתחייב  בקהילה שלו  

המעוניינים , הזדמנות לחנוך גוף דינמי של נשים וגברים צעירים

.ובשיתוף הקהילה הגלובלית, לתרום לקהילה  



!!אנרגיה חדשה, מביאים למועדון רוטראקטחברי   

. ראיה חדשנית  

.רעיונות לשירות בקהילה  

.רעיונות לפרויקטים חדשים  
,ולבסוף שילובם במועדוני רוטרי   

או פתיחת מועדונים/ו  

בכלל, והצערת רוטרי ישראל  



 זיהוי פוטנציאל
  !הביטו סביבכם

 בוגרי אינטראקט

  בעבר, משתתפי תכנית חילופי נוער

 בוגרי קרן רוטרי

משתתפים בתכניות למבוגרים צעירים   

במרכזים                                      

, קהילתיים ומועדוני בריאות נכדינו וחבריהם, וילדינו   

!!!!מכפיל כוח במועדון, רוטראקט  



בשיתוף פעולה נצליח להקים עוד מועדוני !!ורק, תודה על ההקשבה  

.רוטראקט ולהצעיר את רוטרי ישראל  

.תודה לבתיה אורן על העזרה ובהצלחה בהמשך הדרך  

 

, צ"מירי ארזי ממועדון ראשל                                                             

  2019/20ר הוועדה לרוטראקט ישראל ל "יו                                                                     

                                                                                          054-4281211                       


