
  שם

 המועדון

שם  

 ה/הנשיא

  מספר החברים

 בתחילת השנה

חברים  

 שנוספו

חברים  

 שנגרעו

מספר חברים  

 נוכחי

מועדון  

 אינטראקט

 אין 8 4 3 9 טובה ידידיה באר יעקב

 אין 35 5 3 37 דן שנית ירושלים

 יש 18 0 0 18 מירי בוכניק לוד

 אין 10 2 1 11 פליקס גליק מודיעין

 יש 24 0 0 24 בלה כהן רמלה

 אשכול ירושלים והשפלה

 מועדונים פעילים 5באשכול 

 ל שמעון גונן"ר האשכול נ"יו



 אשכול ירושלים והשפלה
 אירועים אשכוליים

 .התקיים במועדון לוד -אירוח קבוצות של חילופי בני נוער  

 
 .התקיים במועדון באר יעקוב –בשבט אשכולי  'סדר טו

 
 .מועדון רמלה –אירוח משלחת רוטריונים מהודו 

 

 

 

 

 

 

 



 אשכול ירושלים והשפלה
 אירועים אשכוליים

 
 . מועדון מודיעין –תחרות הנואם הצעיר האשכולית 

 
 .התקיימה במועדון רמלה –מסיבת פורים אשכולית 



 אשכול ירושלים והשפלה
 אירועים ארציים

 
 .התקיים במועדון לוד -הכנס הארצי החצי שנתי 

 
התקיים  –ב"חט+גמר תחרות הנואם הצעיר יסודי

 .במועדון לוד
 

 

 

 



 אשכול ירושלים והשפלה
 פעילות בינלאומית

 
 

 כל מועדוני האשכול –הרמת טוסט ושליחת גלויות למועדונים בעולם בכל מפגש 
 

 

 מועדון מודיעין

 

 באוקרייאנההסכם מועדונים תאומים עם ארבעה מועדונים 
 

 לילדים קולונסקופיהלרכישת מכשיר קייב סופיה  רוטריגיוס כספים בשיתוף מועדון 

 
 

 מועדון רמלה

 

  ROTARY CLUB OF WEST BLOOMFILD MISHIGAN USAהסכם מועדון תאום עם מועדון 
 

 מומביי שבהודו וקשר עם השגרירות ההודית רוטרי –ביקור חברי מועדון תאום 

 
 

 מועדון לוד

 

 אירוח בני נוער במסגרת פרויקט חילופי נוער
 

 שבכרתים הרקליוןביקור במועדונים שונים באירופה וכריתת ברית מועדון תאום עם מועדון 
 

 ושל רופאים מאתיופיה שהגיעו להשתלמות בארץ ספולסטפנוקסאירוח חבר ממועדון פיראוס 

 

 

 



 1997הוקם בשנת 

  מועדון לוד –מועדון ספונסר 

  ל אייל זעירא"נ –נשיא מייסד 

  11 –מספר חברים בתחילת שנת הרוטרי 

  13 –מספר חברים בסוף שנת רוטרי 

  3 -חברים בעלי אות פול האריס 

  $900 –תרומה לקרן בינלאומית 

 

6 

 51058מועדון מודיעין 
 
   

פליקס גליק –נשיא וגזבר 
 אלי ברק –מ "מזכיר ונ



 '?איך שיר נולד'תחרות 
 .לבני נוער ומבוגרים            

 

7 



 תחרות ציור לבתי ספר  

 יסודיים בנושא בטיחות בדרכים
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 מקום ראשון

 מקום שלישי
 מקום שני



 

 לוד רוטרימועדון 
 "בשרות האנושות רוטרי"

  
 

 1982נוסד 
 חברים 18

 מירי בוחניקהמועדון  נשיאת 
 ל יוכי חזון/נמזכירת המועדון  

 ל רן ציון/נגזבר המועדון       
  

 2016/17 הרוטרישנת 
 

http://www.rotary.org.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.html


בטקס מרגש נחנך מטבח  
טיפולי בבית ספר   -לימודי 

 !!!!!!!!דקל בלוד 
 ח"ש 150,000בהשקעה של 



אירוח קבוצת נוער  
במסגרת חילופי נוער  

  !!!!!!!! 



 מועדון רוטרי ירושלים

      
            

 1929: נוסד

 35: חברים

 1953ימקא ירושלים מאז : מיקום

 ימי רביעי  : מתכנס

 אנגלית: שפת התקשורת 
 

 



 פרויקטי דגל עכשויים

 מיזם חינוך לשלום

 

 רוטרי ירושלים: יזם

 :מועדונים ואזורים שותפים

אוסטרליה  , ב"ארה, גרמניה

 .ומענק גלובלי 

 רוטרי לוד: סיוע

 ח "ש 400,000: תקציב



 מטרות

לחנך לפיתוח מנהיגות נוער למעורבות בקהילה בהנחלת  •
 ערכים  לחברה רב תרבותית   

 רכישת מיומנויות בניהול סכסוכים ללא אלימות•
 סובלנות ותקווה בקרב צעירים, דיאלוג מעורר השראה•



 תוכנית

בתי ספר  4, תלמידים  50•

יהודים וערבים בגליל  

 וירושלים

 :תוכנית לימודים שנתית•

מפגשים מונחים  17•

 משותפים בבתי הספר

סופי שבוע עם מגורים  3 •

משותפים בהצלבה  בבתי  

 התלמידים  
 מחנה קיץ בן שבוע ימים •



 1989נוסד בשנת •

 25-החברים ' מס•

 כהן בלה –נשיאה •

 יסקוב זינה –נ "מזכירה ונ•

 ל כהן יצחק"נ –גזבר •
 



ביקרה    31/03/17-09/04/17בתאריכים 

מהמועדון התאום משלחת רוטריונים 

 (.הודו)שבבומבי 
ביקרו בקיבוץ גבעת  , במהלך שהותם בישראל

 ,בהם רמלה . ברנר ובמספר ערים בישראל

 .ירושלים וחיפה , יפו , א "ת 
האורחים מהודו הודו מאוד למארחים ושבחו  

 .הליווי וההדרכה , את שיתוף הפעולה 
 









 מועדון רוטרי באר יעקב
 2016-2017אז מה עשינו בשנת   

 ומה עוד בתכנית 



 מסיבת טו בשבט 

גם השנה ערכנו טקס טו בשבט כולל  

קריאת הגדה בנוכחות חברים 

מהאשכול ואורחים ביניהם נציגים 

ממועדון רמת אביב מנס ציונה 

 ...ומהאשכול


