
 אשכול עמקים
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 נוסירל בשיר "נ

 עוזר הנגיד לאשכול עמקים



 אשכול עמקים

 אשכול עמקים כולל שלושה מועדונים

 

 נצרת•

 נצרת עילית•

 יאסיףכפר •



 אשכול עמקים

   התפתחות מספר חברים
 (בינלאומי רוטרילפי הרשום באתר )

 

מספר חברים  

30/4/2017 
מספר חברים  נוספו נגרעו

1/7/2016 
 מועדון

 נצרת 46 2 3 45

 נצרת עילית 19 19

 יסיףכפר  32 4 28

 כ"סה 97 2 7 92



 אשכול עמקים

 רוטריתרומות לקרן 

 

תרומה בפועל עד 

 30/4/2017ליום 
 שם מועדון התחייבות לתרומה

 נצרת 1,000$ 0

 נצרת עילית 0 0

 יסיףכפר  0 0



 אשכול עמקים

 פעילות באשכול

 

אשכול העמקים הוא מאוד קטן ולכן לא הייתה  

 .פעילות משותפת לכל המועדונים ביחד

כל מועדון עשה את התוכנית שלו ומדי פעם הזמין 
 .שאר המועדונים להשתתף אתו



 אשכול עמקים

 פעילות של עוזר הנגיד

 

חדש בחיפה בחסות מועדון  רוטראקטהקמת מועדון 
 .  (Haifa Lighthouse)" מגדלור חיפה"בשם  בנצרת רוטרי

 .חברים ופועלים בקרב הקהילה בחיפה 40במועדון 

 

מאחר ורוב חברי המועדון הם סטודנטים ועסוקים 
רטר יתקיים רק  'הטקס למתן הצ, בלימודים ומבחנים

 !! 2017בחודש אוגוסט 



 מועדון נצרת

 .ענפה פעילות ,חברים 45 עם ,באשכול והוותיק החזק המועדון הוא•

  של אירוע יתקיים בקרוב .סינא-אבן ביניים בחטיבת גישור פרויקט1.

 .העיר ראש בנוכחות למשתתפים תעודות חלוקת

  חולים בבית .ג.א.א למחלקת רפואי ציוד רכישת על עובד המועדון2.

  ומועדונים מפריס מועדון עם פעולה בשיתוף  GG במסגרת צרפתי

   .אחרים

  טיול ,ביריחו שבוע סוף :המועדון לחברי גיבוש תכניות מספר היו3.

 .אחרות תכניות ועוד ביקב ביקור ,הכנרת מחופי לאחד

 ההכנסה מקור שהיא ,המולד בחג גאלה ערב קיים המועדון4.
   .אנשים 420 בהשתתפות המועדון של העיקרי



 מועדון נצרת עילית

 שמספר היא החולשה .טובה בצורה מתפקד המועדון•

 .אחת כיד ועובדים מגובשים אבל בלבד 19 החברים

 :שלהם הפרויקטים•

  ,בנצרת אנגלי חולים בבית דיאליזה למחלקת תרומה1.

 .מסביב וישובים עילית נצרת ,נצרת תושבי את המשרתת

 .בנצרת הפלסטיני הבית למוזיאון תרומה2.

 



 יאסיףמועדון כפר 

  לרוטרי חבר דמי תשלום אי ועקב הקודמת בשנה•

  לתחיה קם המועדון .המועדון נמחק ,בינלאומי

 .2016 אוקטובר חודש בסוף נערכו נשיאים וחילופי

 
 לא .האזור עם קשר שום בלי מתנהל המועדון ,הרב לצערי•

 .אתי פעולה משתף ולא מידע ושום דוחות שום מעביר

 

 


