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 חברי הוועדה 

2016/17ר האפיק הבינלאומי  "יו -הר גבעתיים      -אפרים פרי 

-ר "יו   -קישון      , ל מושיק יונאי "נגICC  

ר "יו  -גבעתיים ,הר -ל  מיכל פרי"נRFE   

ר "יו  -רחובות      , ל לאורה נצר"נALUMNI  

נציג רוטרי בוועדה לקשרי חוץ במרכז השלטון מקומי  -באר שבע  , מ אלון בנדט"נג 
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 תכלית פעילות האפיק הבינלאומי 
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  חיזוק מערכות הקשרים הבינלאומיים של האזור

שתורמים להרחבת ההישגים ההומניטאריים של רוטרי  

 .בכל העולם

 

  קידום פרויקטים בין שני אזורים ועל יד כך טיפוח

 .ההבנה הבינלאומית והשלום בעולם
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 מרחב הפעילות של האפיק הבינלאומי  
 בינארציותוועדות  - ICC- Inter Country Committees 

 

 

  חילופי ידידות– REF- Rotary Friendship Exchange  

 

 רוטריהוועדה לשמירה על קשר עם בוגרי תכניות   Alumni  

"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל הפרט"  



 (ICC) ארציות -הועדות הבין
  נוסדו ביוזמתם של מועדוני רוטרי גרמנים וצרפתים בעקבות מלחמת העולם

 .השנייה 

 הצורך הגיע מתוך מסקנה שהקמת מועדונים תאומים עשויה  להיות כלי לחיזוק

 .ההבנה והידידות בין הארצות בכך יחוזק השלום העולמי

 הובילה לפיתוח של רשת ועדות  1950חתימת ההסכם ביניהם בICC  

 .באירופה ובעולם

היא הקמת מועדונים   ,אזורים /הבסיס לפעילות מוצלחת של ועדה בין ארצות

 .תאומים

  ועדות  250כיום פועלותICC פעילות מעבר לתחומי אירופה 
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 הוועדות הבין ארציות בישראל  
 הונגריה –ישראל     פולין –ישראל 

 קרואטיה –ישראל     סרביה  -ישראל 

 טורקיה –כיה                         ישראל 'צ –ישראל 

 צרפת –ישראל  (בהקמה) בולגריה –ישראל 

 לוקסמבורג+ בלגיה   -ישראל   (בהקמה)הולנד  –ישראל 

 איטליה –ישראל   (בהקמה)הודו  –ישראל 

 סלובקיה  –אוקראינה                   ישראל  –ישראל 

   רומניה   –ישראל    )בהקמה ) יוון –ישראל 

 גרמניה  –בוסניה                       ישראל  -ישראל  

  מקדוניה -בריטניה                    ישראל –ישראל  
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 ארציות  -דרכי פעילות בין

 : פרויקטים בין אזוריים

 רומניה –הצל לבו של ילד 

 הוצאת ילדים חולי סרטן ליורו דיסני בצרפת 

כים בים המלח 'פרויקט הילדים הצ 

אירוח רופאים מאוקראינה להשתלמות בבתי חולים. 

 פרויקטים בין מועדוניים  

 עזרה למועדון קייב סופיה ברכש מכשיר קונוסקופיה לילדים , 

הבאת רופא מרומניה להשתלמות באיכילוב , 

משלחת רופאים מטעם מועדון קישון להדרכה ברומניה 
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   2016/17פעילות מיוחדת ב 
מ אלון בנדט ושבו  "נושא חדש וחשוב ביותר שנולד ביוזמתו נג

הייתי שותף מלא הנו שיתוף הפעולה על מוסדות השלטון  
. המקומי בנושא ערים תאומות וכמובן מועדונים תאומים

 .לפעילות זאת הייתה שותפה גם מירית וקס

  פגישות בה לקחו חלק גם נציגי מספר  2התקיימו עד כה
 .מועדונים

במטרה  ,ל ירון אמיתי ממועדון ירושלים "פעילות ביוזמת נ
)   ICCלאור הקושי להקים .לקשור קשרים עם רוטרי בקפריסין

אמורים לחתום על מועדון תאום עם  ,  (הנגיד היוצא הוא לבנוני
 .הנוסח מתואם עמי. מועדון ירושלים

כל הפעילות  . ל יוסי ברגמן"פעילות מול מקדוניה ביוזמת נ
ומועדון תאום מתואמת עמי ואני    ICCלקראת חתימה על הסכם 

מצטרפים  . יוצא עם המשלחת שלנו למקדוניה בתחילת מאי
 מ מתי הראל"ל מוישיק יונאי ונג"למשלחת נג
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RFE –Rotary Friendship Exchange-1 

 רקע ונקודות מפתח  

מארצות  רוטריוניםחילופי ידידות מאפשרת יצירת קשרים בין  תוכנית

 .   ומבוססת על הדדיותשונות 

 אנשים 10ברוב המקרים גודל הקבוצה אינו עולה על. 

או /יכולים לפעול במסגרת אישית כבודדים או כמשפחה ו רוטריונים

 .ברמה קבוצתית

מגיעים על חשבונם לביקור במדינה ובאזור ספציפי  הרוטריונים

ומתלווים אליהם  ( ימים 4-3)מקומיים מארחים אותם בביתם  ורוטריונים

 .ככל שמתאפשר

"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל הפרט"  
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RFE –Rotary Friendship Exchange -2 

 ________המשך 

מועדי הפעילות גמישים ובהתאם לתיאום בין המארחים והאורחים. 

  את ההוצאות המקומיות נהוג שמשלם האורח אלא עם המארח החליט

 אחרת

 ב  "ארה, על בסיס תכנית זו משלחות מהודו ,באזור התארחו עד כה

 . ושוודיה( טקסס)

 הרוטריהביקור משבדיה זכה ביוזמתנו לפרסום חיובי ביותר באתר 

 .הבינלאומי

בינלאומי מנפק כל רבעון רשימות ליושבי ראש וועדות החילופין   רוטרי

 במטרה לסייע ביצירת קשר
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 בניית חילופי ידידות

 איך ומה צריך לעשות  
ר הוועדה  "יו –גבעתיים,הר -מיכל פרי ל"נ 

 חברה   -רמלה , ציפורה מאיר.ר 

פרסום במועדונים ועידוד השתתפות 

  עמידה בקשר עם בעלי תפקידים מקבילים באזורי רוטרי
 .אחרים 

  סיוע בתכנון ביקור האורחים בארץ וכאן המקום לציין
גבעתיים   ,רמלה,לוד: שהמועדונים שהתנדבו עד כה היו

רצוי שמועדונים  .                                                  ונצרת
 .נוספים יצטרפו בעתיד למשימות האירוח 

. חשוב  ! בינלאומי  הנו בעל חשיבות עליונה לרוטרידיווח
 !שנפרסם את פעילותינו

 2016/17מטרות לשנת 

פעילות תתגבש רק לקראת ה
   172016/תחילת שנת 

לאחרונה סוכם על יציאת קבוצה 

לביקור גומלין לשוודיה בחודש       
 .אוגוסט 
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 חילופי נוער

 מחנות הקיץ של רוטרי"תוכנית המאפשרת לנוער להשתלב בפרויקט  " 

ה אחת מכל מדינה /ההשתתפות במחנה מתאפשרת לנער. 

 ותקשורת אישית טובה , ידיעת אנגלית : דרישות סף 

איך עושים את זה ברמת המועדון 

  זהו מסוג המיזמים המאפשרים לשלושה אפיקים במועדון לפעול במשותף 

 מאתר את בני הנוער   –אפיק הנוער והצעירים 

 מאתר פרוייקט קהילתי שבני הנוער יכולים לקדם בשנת   –אפיק הקהילה

 הלימודים הבאה במשך שנה  

 ר חילופי הנוער את קבלת הנוער המתנדב  "מתאם עם יו –האפיק הבינלאומי

 למחנות

 קצין חילופי הנוער :גורם אחראי ברוטרי ישראל 

 באתר רוטרי ישראל : הסברים וטפסיםhttp://goo.gl/DZi5pv 
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ALUMNI –   בוגרי הרוטרי 

 מטרות הוועדה

 .השנים האחרונות 10ב  הרוטרילהקים מאגר מידע שיכלול את כל משתתפי תוכניות 1.

 .חברי קבוצות עיון , מקבלי מלגות לימוד, חילופי נוער, מרוטראקטלחדש קשר עם הבוגרים 2.

 ל .לרוטריאו לסייע /ו ברוטרילעניין את הבוגרים באפשרות להצטרף כחברים 3.

 לצערנו4.

 ל לאורה נצר"ר הועדה  נ"יו

                                                                                                                              
 :בוגרי רוטרי  מוגדרים כמי שהשתתפו באחת מתוכניות רוטרי 

בוגרי , חילופי דור החדש, חילופי נוער,  רוטראקט,  אינטראקטRYLA                                  

רוטרימתנדבי , (חברים וראשי הקבוצות)חברי קבוצות עיון ,  רוטרי מילגאי   
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 פעילויות מיוחדות 
 

  מועדון באר שבע חתם על הסכם מועדון תאום עם מועדון בניה לוקה
 .בתוכנית תמיכה רפואית באמצעות  רופאים ישראליים. בבוסניה

 

 (  במקרה יליד הארץ)בעוד כחודש יגיע ארצה נשיא מועדו רוטרי מאוסטרליה
 .קיימת אפשרות להקמת מועדון תאום

  לפני חודש הגיע ארצה מרסל צוקרמן והתקיים מפגש עם כל הנוגעים
.                                                                                                                           במשרדו  של מוישיק יונאי בחיפה

הפגישה הייתה לצורך תאומים לקראת בואה של משלחת בלגית גדולה  
בעקבות  ICCבסתיו   ביחד עם משלחת מאנגליה אתם כזכור נחתם הסכם 

 . הקשר שהיה לי עמם בכנס שטרסבורג

  מועדון מודיעין חתם על הסכם מועדון תואם עם ארבע מועדוני רוטרי
מועדון קייב סיטי ומועדון  , מועדון קייב סופיה, מועדון קייב –באוקראינה 

 .                                                                                                        צרנוביץ

"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל הפרט"  14 



 מועדונים תאומים חדשים

מועדון הרצליה 

יש הסכם מועדון תאום עם.    

RC OF BRANCHBURG DISTRICT 7510 – NEW JERSEY, USA 

פשוט הם  . אך הם לא מועדון תאום, קיים קשר נוסף שנוצר בצרפת 

  נמצאים  באזור שמתאים מבחינת גיאוגרפית לפעילות שלנו בפרויקט 

המועדון נקרא .      ילדים חולי סרטן :RC  de NOGENT-LE PERREUX   . 

      

 ב "חתם על הסכם עם מועדון בארה מועדון רמלה: 

         West Bloomfield Michigan    

      כמן כן נחתם הסכם עם מועדון מהודו 

                               ROTARY CLUB OF BOMBAY QUEEN CITY 
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 ולסיום

היות ואני ממשיך בתפקידי גם בשנה הבאה,   

 אני מצפה להמשך שיתוף הפעולה במטרה
שנקדם את הקשרים הבינלאומיים של רוטרי 

 ישראל

תודה על ההקשבה!! 

 בהצלחה לכולנו 
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