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"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל לפרט "  

 ר אפיק הקהילה"יו –הוד הכרמל ,ל דורון ברנסון "נ•

 מידע רוטרי קהילה, מ"מ –כרמל , ל גיורא ירדני"נ•

 ר ועדה"יו  -אשקלון , ל יהודית אברמוביץ "נ•

 ר ועדה"יו –גן יבנה , ערן רוזן ' ר•

 ר ועדה"יו –כפר סבא , רוקשטייןל אבי "נ•

 

 

 

 2016/17חברי הוועדה לשנת  -אפיק קהילה 



 מיליון 3.5 -כ: תקציב  פעילות של כל מועדוני האזור•

 .מיליון 1.2 -כ: כ מלגות מתקציב זה "סה•

כל מועדון הציג פרויקט אחד או שניים משמעותיים שבוצעו  •

 .הנוכחית הרוטריבשנת 

 .כל מועדון הציג כיצד נאספים כספים לביצוע השרות לזולת•

 .בינלאומי ברוטרינשלח למועדונים חומר על פעילות קהילה •

 

 .הוכן תיק סיכום עם פרוט של כל מועדון•

 .אפשר יהיה לנתח מגמות –אם יאספו נתונים גם בשנה הבאה •

 
"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל לפרט "  

 2016/17סיכום פעילות המועדונים 



"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל לפרט "  

 גישורוטריסיכום ועדת 

מועדונים היו מעורבים השנה בפרויקט הקשור   16•

 .לגישור

 מועדונים קיבלו הנחיה דרך הועדה 5•

 (גן יבנה, מזכרת בתיה, גדרה בילויים, חולון, קרית גת)     

 האיזורמועדונים קיבלו מענק מקרן רוטרי  4•

 (קרית גת, חולון, גן יבנה, כרמל)     



"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל לפרט "  

 סיכום ועדת הבריאות

מועדונים הצהירו שיש להם לפחות פרויקט אחד   28•

הועדה החלה לרכז רשימת   –בתחום הבריאות 

 .פרויקטים

הועדה ארגנה כנס ארצי בנושא הבריאות לקהילה •

 (.2016בדצמבר )

לפעילות  " CookBook –מדריך למועדון "הועדה הכינה •

 (בשיתוף ערים בריאות)מועדון בקהילה בתחום בריאות 

מועדונים לקבלת הכשרה ולביצוע פרויקט   6נבחרו •

,  נצרת, רמת השרון, אשקלון, חדרה)בריאות בקהילתם 

 (.מודיעין, קיסריה

 



"מרבה שירות מרבה שכר -שירות לזולת מעל לפרט "  

 סיכום ועדת חיילים בודדים משוחררים

מועדונים דיווחו שהם מעורבים בקהילה בנושא   24•

 .חיילים בודדים משוחררים

הועדה קיימת מספר שנים לפי נוהל עבודה מסודר  •

 .לטיפול בצרכים של חייל בודד שמשתחרר
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 2016-17שנת  DGמענק אזור 

 פירוט בקשה הסמכה MOU שם מועדון  

 השתתפות  

 $הקרן

 1,000 בר מצוה V V בית דגן 1

 1000 זהירות בדרכים V V גבעתיים 2

3 

גדרה 

 1500 ס"ערכות חינוכיות לבי V V הבילויים

 1500 גישור X V חולון 4

 1500 גישור V V כרמל 5

 1000 סדנת תזונה בריאה V V קיסריה 6

 1500 גישור V V קרית גת 7

 1000 ביגודית V V רמת גן 8

 1500 גישור V V גן יבנה   10

 1000 בטיחות בדרכים   V V מודיעין   11

 1500 רובוטיקה V V כפר יונה 12

 14,000       כ"סה  

            


