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 .רוטריונים יקרים
אני מבקש להודות לכל חברי הארגון אשר הגיעו לכבד אותי ואת צוות הנגיד 

 .הנכנס בטקס חילופי הנגידים
ומתחייב , אני חש גאווה ואחריות גדולה עם כניסתי לתפקיד נגיד האזור

 .לפעול לחיזוק האזור תוך מתן דגש על טובת הפרט
 -:רק בחודש יוני, בית שכללה בהמשך ישיר לתקופת ההכנה האינטנסי

השתתפות , ביקור בעשרה חילופי נשיאים, אישורי תכניות לתשעה אשכולות
 .כן ירבו, ארטר בשני מועדונים חדשים 'עידה בסופיה ובטקס קבלת צובו

טקס חילופי נגידים מסמל את סיומה של שנת רוטרי אחת ושער כניסה 
 .לתחילתה של שנת רוטרי חדשה

רגש מחדש מכמות ואיכות העבודה המקצועית והמהותית בכל שנה אני נ
  .שעושה תנועת רוטרי למען האנושות והקהילה

בשנה הזו תפקידנו יהיה להצעיד את האזור שלנו ואת כל המועדונים 
להתמודד עם אתגרים חדשים ולהוות , להישגים גבוהים בשירות האנושות

  .מודל לארגונים אחרים ברחבי העולם
 . תית והטכנולוגית משתנה ללא הרף ובקצב מסחררהמציאות החבר

יעילות , העולם סביבנו מציב אתגרים רבים ומאלץ אותנו לגלות גמישות
 .ומהירות תגובה על מנת שנתאים את עצמנו לסביבה המשתנה
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כארגון עסקי ומקצועי של בעלי מקצועות חופשיים ומנהלים עצמאיים מוטלת 
מקצועית ומוטת יעדים ברורים , דתעלינו האחריות להוביל עשייה ממוק

 .ומדידים
 .תכנון מוקדם של שנת הפעילות מעלה את סיכויי ההצלחה

להתפתח , תהיה זו ההזדמנות שלנו לשנות, בשנה הבאה עלינו לטובה 
 .ולהגדיל את השרות לקהילה 

אני רוצה לאחל לכל אחד מכם שתהא זו , עם כניסתי לתפקיד נגיד האזור
, בשיתופי פעולה בתוכנו, מלווה בעשייה משמעותית , שנת פעילות מעצימה

 .בין אשכולות ובין החברים עצמם, בין מועדונים 
נשכיל למקד את המשאבים , שתהא זו שנה בה נמשיך להרחיב את שורותינו

 .שלנו ולקדם משימות משמעותיות
משאלתינו היא כי נרחיב את גבולות פעילותנו בקהילה תוך הקפדה על 

 .ים שתנועת הרוטרי כה הטיבה להגדירם בארבעת המבחניםהקודים האת
 000ליתר דיוק  ,אינני מכיר ארגונים רבים שזמן פעילותם הוא כה רב שנים

שמוקדשת לטובת , ייחודית, משמעותית, שנים של פעילות חובקת עולם
מקדמת ידידות אחווה ורעות ובעלת השפעה כה רבה על אוכלוסיות , הכלל

 .הגלובוס נרחבות על פני כל
שנה לקרן רוטרי הבינלאומית שמטרתה לעשות טוב  011השנה נחגוג 

 .לעולם
גייסה , ועד היום /040 -שנתרמו ב$  62.51מאז התרומה הראשונה על סך 

 .לסיוע לאנושות כולה ובראש המלחמה לביעור הפוליו$ הקרן יותר מביליון 
חר פעם לגבהים אין הרבה ארגונים כמונו שיודעים להרים את עצמם פעם א

ליזום ולהתמודד עם אתגרים חדשים ולטפח דורות צעירים של , חדשים 
 .רוטריונים 

בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת של מועדונים 
, שמבינים שנדרשת פעילות לחיזוק השורות ואיתור חברים חדשים וצעירים

ים בלהט ורצון לפעול שהם גם מובילים בקהילה וחדור, אנשי מקצוע ועסקים
 .חברתית ואישית, ולקדם מצוינות ערכית 

כזה אשר מוטמע . מועדון אפקטיבי הוא מועדון שפועל ופעיל לאורך זמן
מצוינות היא תוצאה של . בתוך הקהילה והופך להיות חלק מתוואי חייה

  .עקביות ותחושת שליחות, עשייה
  .ניטריות קיימות בשפע חברתיות והומ, הזדמנויות עסקיות, בתנועה כשלנו
הוא , ומי שמעז ונוקט בפעולה.  מחשבה ורצון לאתר אותן , נדרשת יוזמה

 .פורץ דרך ומסוגל להגשים חלומם של אחרים ולעשות טוב , זה שעושה
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מוטלת האחריות בכל שנת , בעלי התפקידים במועדונים ובאזור , עלינו
, שתהייה אמיתית להוביל פעילות בסביבתנו הקרובה ובאזור, שירות

, שתיטיב עם חברים שעוסקים במלאכה ולקהילה, הוגנת ויעילה , אפקטיבית
 .תוך טיפוח קשרי חברות וידידות

די , וכפי שרבים מכם גילו, ענידת סיכת רוטריון היא זכות וגאווה גם יחד
בסיכה הקטנה של דש הבגד להוות את מפתח הקסמים לפתיחת לבבות 

טיס ביקור מכובד בכל מקום בו נמצאים רוטריונים והסרת חסמים ולהיות כר
 .אחרים

  .זו מסורת ומעבר לכך זו שייכות
, נשאף לחזק את התשתיות הארגוניות, 6941אני וחברי בהנהלת אזור 

 .להקים מנגנוני עזר שיסיעו לשימור והתפתחות רוטרי ישראל לאורך זמן
יעדים שהצבנו אנו נחושים לעמוד ב, עם תחילתה של שנת הרוטרי החדשה

 .לעצמנו ולהגשים את רוח הרוטרי 
אנו חשים בשינוי מרענן : השנה היא שנת בשורה לתנועת רוטרי ישראל

כוחות חזקים ופעילות מודרנית ועדכנית עם כניסתם של כוחות , ונכון
 .פעילים מהדור החדש בתנועה

ת חיזוק הקהיליה העסקי -אנו עדים לחזרה לערכי רוטרי ישראל הראשוניים
 .בתנועה העוסקת בטיפוח הקהילה באשר היא 

אלא במה שהוא שואף , ״ חשיבות האדם לא נמדדת במה שהוא משיג

 .חליל ג׳וברן -להשיג״

הכוח המניע אותנו מאה שנים הוא . תנועת רוטרי היא בשאיפה מתמדת
  .עם עמיתינו ועם עסקינו, השאיפה להיטיב עם העולם

אפשר  -ון רגיל ועם התמדה לא רגילהתומאס באקסטון אמר פעם ש ״בכישר
  .להשיג כל דבר״

עבור , בין חברינו, אשר מתמידה בתוך קהילותינו-תנועה לא רגילה , ואנו
  .עמיתינו

יינתן דגש על חיזוק ובידול המותג ,כמו גם השנים שאחריה ,בשנה הקרובה 
 נדגיש את מוטיב ההדדיות העסקית בין חברי. הייחודי והיוקרתי של רוטרי

 . אשר מהווה בסיס לתרומה לקהילה הנובעת משם, רוטרי
בין חברי רוטרי מצויים אישים אשר עוסקים במקצועות חופשיים ואשר נהנים 

 .ניתן דגש לכך במהלך השנים הקרובות. וורקינג פעיל בתוך הארגון-מנט 
, תרבותיות, משפטיות, נדגיש את חברותם הפעילה של אושיות עסקיות

 .ון ואשר יכולים להוות מובילי דעת קהל ושגרירי התנועהאשר חברים בארג
החל מעיתונות , ניתן מענה לצורך בתקשור הארגון כלפי מדיות שונות

 .רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט, ארצית, מקומית
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אין ספק כי רוחות של שינוי וחיזוק מנשבות בתנועה ואנו נדאג כי יהיה 
שר לאיכות הנכנסים לארגון וכי אזרחי יהיה סינון בא, ביקוש לכניסה לארגון

 האיזור ידעו על התנועה ועל הנעשה בה בבחינת 
 As long as they can spell your name 

ארגון , הוא חלק בלתי נפרד מהקהיליה העסקית והקהילה בפרט" רוטרי"כי 
 . ייחודי ויוקרתי, איכותי

 !דה הזו והרעותויחד נחזק את גאוות היחי, גאה להיות חלק מהתנועה אני 
רק ביחד נצליח . כי המפתח להצלחה הוא עבודת צוות , אני מאמין בכל ליבי

להעצים את הרעות , להגביר את המודעות לערכי הליבה של רוטרי
במועדונים ולשתף פעולה הן ברמה הבין מועדונית והן ברמה האזורית 

 .והבינלאומית
 .תוצאות פעילותנו תהיינה עדות חיה לעשייה שלנו

הנגשת , המקומית  קשר איתן עם הרשות , מיצוב המועדון בסביבת פעילותו
הן רק חלק קטן אך אסטרטגי , לרוטרי  תועלות אישיות מההצטרפות 

 .להמשך קיומנו כארגון
איתור וקליטת חברים חדשים במועדונים קיימים ופתיחת מועדונים חדשים 

 .בנפשנו הם
יש חשיבות עליונה בבניית הכוח של הארגון , קרי החבר הבודד, לפרט

 !טובת הפרט היא טובת הארגון, ובעיניי
ארגון , וכשאזור פורח . טוב לאזור, כשהחברים מרגישים תחושת סיפוק

 !הקהילה מרוויחה וטוב לעולם, הרוטרי יוצא נשכר
  !"״רוטרי בשרות האנושות -כסיסמת הנשיא העולמי 

 !ולשם אנו מובילים
  !בהצלחה לכולנו
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John F. Germ 
President, 2016-17 

T +1.847.866.3025 

F +1.847.866.3390 

john.germ@rotary.org 

My dear fellow Rotarians, 

Today marks the first day of a new Rotary year. We have a lot of work ahead of us, but together 

we’ll be able to accomplish great things. 

The 2016 Council on Legislation resulted in many new, forward-thinking decisions that will 

help us launch the most progressive year in Rotary’s history. In addition to the Report of Action, 

which provides a summary of all enactments and resolutions, documents on the dues increase 

and membership flexibility are available. Other resources can also be found on Rotary.org. 

My presidential citation is meant to help guide and motivate you and your clubs throughout the 

year. View the presidential citation goals for Rotary, Rotaract, and Interact clubs here. A 

separate communication with a user guide on how to submit information and work towards the 

citation will be sent to district governors and club presidents in July. The Rotary club dashboard 

club view report can be viewed here. Any questions about the citation can be sent to 

riawards@rotary.org. 

In the next year, we might possibly see the last case of polio ever. With only 17 cases of wild 

poliovirus so far this year, we are now closer than ever to eradicating this disease. World Polio 

Day, 24 October, will be hosted in Atlanta, Georgia at the U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention. This event allows us to celebrate the significant milestones we’ve reached, educate 

the general public, and look to the future as we near the end of this battle. 

World Polio Day can be celebrated from anywhere in the world and I hope that you and your 

tel:1.847.866.3025
tel:1.847.556.2187
mailto:john.germ@rotary.org
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820822:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820823:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820823:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820824:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820825:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820826:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820827:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
mailto:riawards@rotary.org
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clubs and districts will join us and register your event. Setting a great example is the Rotary 

Club of Cleveland, as they’ll be celebrating both The Rotary Foundation Centennial and World 

Polio Day with a concert performance by The Cleveland Orchestra. 

Another important event taking place in Atlanta is of course, the Rotary International 

Convention, 10-14 June 2017. At the 1917 Rotary Convention in Atlanta, President Arch Klumph 

spoke about his dream about creating a Rotary endowment fund. With his beginning donation 

of $26.50, The Rotary Foundation was born. It’s only appropriate that we return to Atlanta a 

century later to celebrate our Foundation’s Centennial and all the good work Rotarians around 

the world have done since then. 

I know you will all join me in working to meet our goals, as well as celebrate our victories. As 

members of Rotary, we are out to change as many lives as we can, for the better. Not alone. Not 

as individuals. But together—as a team—through Rotary Serving Humanity. 

Sincerely, 

John Germ 

Rotary International President, 2016-17 

 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/88820828:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820829:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820830:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820830:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/88820831:TIWolHYNm:m:1:1318596982:0408A17F956CF4F1A64CADA47A0AC620:r

