
 

 2019אוגוסט  – 2אגרת הנגיד מספר          
 2019-2020, לשנת 2490נגיד האזור ישראל  –דברי מתי הראל 
 
 

 
 ,לום והברכהשהרוטריונים , לחברי

 
שאתם מקבלים עדכונים מרוטרי העולמי  ולוודא 2019-2020לשנת  ההשניישמח אני לפנות אליכם באגרת 

 .והאזורי
 

שידווחו על  ועדותהוראשי האפיקים , אגרת הנגיד תכלול מגוון תכנים ומדורים המיועדים לדבר עוזרי הנגיד
 .מטרות וביצועים הנעשים בשטח

 .נעביר אליכם מידע על אירועים בארץ ומהנעשה ברוטרי בעולם
 

להאציל , להוציא לפועל תכניות ולהגשים רעיונות, האזור למרחבים חדשיםלכבוד הוא לי לשרת ולהנהיג את 
 , תפקידים למנהיגות ולחיזוק האזור

 .כל זאת יתאפשר בעזרת צוות הנגיד המסור ובתרומתו של כל חבר לתנועה שלנו
 

, רוטרי מחברים עולמות –" ROTARY CONECTS THE WORLD"סיסמת הנשיא העולמי מרק מלוני 
ראשי  ,עוזרי הנגיד. יעתכם במטרה לעודד עבודת צוות משותפת בין המועדונים ובין החבריםהובאה ליד
 .פנו אליהם ושתפו אותם .תמיכה ועידוד בכל אשר תזדקקו, עומדים לעזרתכם בהכוונה והועדותהאפיקים 

 
שביקרנו כל מועדון . מועדונים ברחבי הארץ 22-ביקרנו עד כה בחילופי נשיאים ב מתחילת שנת נגידותי

המועדונים ברובם נערכים לשנת עשייה ועזרה . המחיש את הייחודיות שבו והצליח לרגש אותנו בדרכו שלו
ראיית , חדשנות, חשיבה חיובית, עלינו לשאוף לחיזוק והידוק החברות בין החברים במועדונים. בקהילה

חברים חדשים ולרצון לבוא  אווירת חברותא נעימה תתרום לקליטת .נינויבהטוב בכולנו ושיתוף פעולה 
 .וילאלמקום שנעים להיות משויך 

 
 :להלן חלק מהפעילויות המתוכננות לשנה זו

 
מיזם שיבוא לידי שינוי תרבות השיח, ההקשבה, הדיבור והכבוד איש אל רעהו.  -"...דבר יפה דבר בנועם"

בידיעות ואירועים שנתקלתם אנא שתפו אותנו . האתיקה והמקצוע בועדתו" הנואם הצעיר"ביטוי בפרויקט 
 .נשמח לקבל משוב דרך ועדת האתיקה'. מועדונים וכו, לימודיםעבודתכם,  ,בהם  בסביבת מגוריכם

 
בימים אלה אנו בשלבים מתקדמים של המיזם שיציג את מפת ישראל בציון מועדוני  – "בשביל רוטרי"

 . ו בקרבת אותו מועדוןימי ושעות מפגש של המועדון ואתר מעניין שכדאי לבקר ב, רוטרי
עם חברים  ותויהכרהחברים יוכלו לקיים ביקורים באתרים מעניינים בקרבת המועדונים ובו בזמן ליצור 

 .חדשים שותפים למטרה ולדרך
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 : שריינו את התאריך בבקשה .הבריאותלא מכבר קמה היוזמה המבורכת של ועדת  – "צועדים ביחד" 

 בואו לצעוד. ו 27/12/2019בוקר יום ששי 
 
הפרויקט מקבל תנופה אדירה השנה בפריסה כלל . יהיה שם נרדף לרוטרי ישראל וההפך – "הנואם הצעיר"

להבלטת מיתגנו את המיזם בלוגו חדש . תלמידים 200.000-בתי ספר ויכלול חשיפה של כ 200-ארצית בכ
רה וסיכות דש לכל משתתף ממותגים בלוגו תעודות הוק", רולאפ"הפקנו , נראות שזהו מיזם של רוטרי

 .החדש
 

לנשיא מצטיין רוטריון, יקבל השנה את מלוא תשומת הלב להוקרה ל – פרס הנגיד לאזור לשנת הרוטרי
 . מעקב והקפדה על ביצוע תכניות שייצאו לפועלתוך  ןמצטיי ןמועדוול

 
  – הכנס האיזורי הראשוןשריינו התאריך: 

 . בהיכל התרבות בכפר סבא 08:30בשעה  2019באוקטובר  25יתקיים ביום שישי 
 : בתכנית

ם ובבריטניה והעומד בראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה "שגריר ישראל לשעבר באו –רון פרושאור -מרצה 
 .ציבורית במרכז הבין תחומי בהרצליה

דם ר א"מחברת הספר בשיתוף ד, פורום ראשי החברות ובכירי המשק בישראל CFOר "יו –נגה קינן  'הגב
 .שאנו לא מספרים לעצמנו -ישראל סיפור הצלחה –רויטר 

 
 .עדכני וחדשני יותר ,לידידותידרג ולהפוך שעובר בימים אלה בדיקה במטרה ל אתר רוטרי

   
 

 .שרות מעל הפרט –זכרו את המוטו של תנועתנו  ! שגנויבהגאוותינו 
 . הפתיעו בפעילות חברתית מעצימה במסגרת המועדון ובקהילה

 . עליכם יותר יתרבו הבקשות להצטרף אליכם ככל שידעו, הציבוריותפרסמו את הפעילויות 
 .קבלו אותם עם חיוך ואהדה, חיזוק המועדונים בחברים נוספים –המטרה שלנו 

 
 ,טובה ומבורכת על כל המשתמע מכך לשנה נואיחוליקבלו את  ,בפתחשנה חדשה עומדת , ולסיום

 .אחדות והשכנת שלום, להבאת הבשורה של הבנה, כל הדתותשנה של אחווה לחברינו בני 
 מאחלים עירית ומתי הראל

 
 –בברכת רוטרי מחברים עולמות 

 
 -מתי הראל

 2019-2020נגיד רוטרי ישראל לשנת 
 

 


