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  6102-01 הרוטרי שנת של בסיומה נמצאים אנחנו

 .ולסכם להתחיל העת והגיעה

, הרוטריונים חברינו עם יחד לשהות מאשר ברוטרי נהדרת שנה לסיים יותר טובה דרך אין

 .השני עם האחד איכות זמן ולבלות השראה למצוא,  דעות להחליף

 רוטרי של 6941 זורא פועל שבה המדינה, בישראל /5-ה הועידה את אירחנו 

 .בינלאומי

עליזה אביב  של בהופעות המתחיל פעילויות מלא שבוע סוף עבורנו תכננו הוועידה מארגני

 ".בארץ הגדולות הדיוות"  -קלייר בן דוד   והופעת ,"הסלוניקאים"וה

, ל שרה פסטרנק"החל מהר הרוח בהדרכת נ, טיולים בסביבה המקסימה של המלון בו שהינו

 .ומי שרצה אף נסע לסיור עצמאי בירושלים לייםסיורים רג

 ושאר החלטות ועידת, הנגיד וצוות ידי על שהייתה השנה סיכום,  השנה למצטייני הוקרה

 .רוטריוניים עניינים

 .שבהחלט הוסיפה גוון בינלאומי לוועידה מגרמניה רוטריונים קבוצת אירוח

שזאת אחת המטרות של " ריםיע" במלון וחדשים ותיקים חברים עם מפגשים, ולסיכום

 .הוועידה



 

 

  

 

  Gabi Oren DG. 2016-17                                                                           /261071י לשנת רוטרגבי אורן  נגיד 

  District 2490 Israel  ישראל ,  2946אזור 

  P.O.B 1243 Gan Yavne 7080000  606666/גן יבנה  1291ד .ת

652-95/2/11  (972) 524572731 

orengav@bezeqint.net mail:-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בזאגרב  Zone 19pבתחילת החודש השתתפנו כינוס של מנהיגי 

 .קרן רוטרי ויחסי ציבור, חברות: הנושאים המרכזיים על סדר היום היו 

 .הוצג בוועידה ושווה דיון והתייחסות גם אצלנו, נושא החברות

 .טריכך גם מצבנו בנושא תרומות לקרן הרו
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 –הבינארצית גרמניה  ביקור חברי הוועדה

   71-ישראל והשתתפותם בוועידה השנתית ה
של  71-ישראל ביקרו בארץ והשתתפו בוועידה ה –חברי הועדה הבינארצית גרמניה  01

 . 6941אזור 

את הביקור ארגן דירקטור לשעבר גידי פייפר וכלל בנוסף גם מסע אופניים וסיורים בירושלים 

 .ואתרים אחרים בארץ

 .דה נערך במועדון רמת השרוןאירוע הפרי

בדגש על נוער  אני בטוח שביקור זה הוסיף לקשרים עם מועדונים ואזורים בגרמניה

 .אינטראקט והמיזם המתגבש לאיתור רוטריונים יהודים וקורותיהם בזמן השואה

 .הוסיף הביקור גוון בינלאומי והצצה אל הפעילויות של השנה גם בוועדות האחרות , לוועידה
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 "שרות לזולת מעל הפרט"פרס ה

Service Above Self Award 

  " אנוש"ל יורם כהן על פעילותו ב"הוענק לנג

 "הצל ליבו של ילד"-ו
המיישם את סיסמת הרוטרי , אשר עשו שרות הומניטארי לדוגמאפרס זה ניתן ליחידים 

רי בכל אפיקי הפרס מוקיר מאמצים יוצאי דופן לקידום יעדי רוט". שרות לזולת מעל הפרט"

 .השירות והוא אות הכבוד הגבוה ביותר לרוטריון
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 מפגש סיום עם צוות הנגיד

צוות הנגיד ומוזמנים נוספים שתרמו את חלקם  –נפגשנו ,  6251756101, ביום שישי

 . 6102501להצלחת שנת הרוטרי 

 .זה המקום להגיד תודה למי שבלעדיהם זה לא היה קורה

 .והענקת מדליון השנה לבעלי התפקידים בצוות הנגיד המורחבארוחת בוהריים משודרגת 
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  6101בחודש יוני 
חברים תייצג אותנו בוועידה הבינלאומית שתתקיים השנה  61המונה  6941משלחת אזור 

 .באטלנטה

דירקטור , ים קנתחי -גזבר האזור, ופרח רעייתו גד-מזכיר האזור יעקב בן, נגיד האזור ואשתו

 .מ אלון בנדט ואשתו ואחרים נשתתף באירועי הועידה"נג, לשעבר גידי פייפר

    שיתקיים  נשוב לקראת טקס חילופי הנגידיםחלקנו נמשיך לטייל באזור עוד מספר ימים ו

 .[הזמנה מצורפת בסוף] 6451256101-ב
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