
  

 

 

  ז"בתמוז תשע' ו 

  2017 ביוני 30    

  , הרוטריונים והרוטריוניותחבריל

  

הצלחת ההנהלה .  של שנת רוטרי חדשה ואיחולים של שנה טובה ומוצלחת לנשיא ולצוותותיחתה עם פברכות

  בינינו ותיוזמה ובהרחבת מעגלי היכר, רעות, והמנהיגות במועדון תביא עמה שנת פעילות עשירה וענפה בעשייה

  .לבין עצמנו ובינינו לבין מועדונים אחרים באזור ובעולם כולו

  עוצמתו של את, חוויתי בסן דייגו םבאולפן הנגידי. ורים האישיים והבינלאומיים בחיבהינו של רוטרי כוחו

  . היטב כי כוחו ברשת הקשרים הבינלאומיים הממנפים משאבים ומכפילים השפעהוהבנתיהארגון שלנו 

 יעדיו של המועדון בקהילה אני מקווה שהמועדון ימשיך להוביל פרויקטים ברמה האזורית והבינלאומית לצד

  . בעולםדונים מועעםובניית שיתופי פעולה  ) GG" (נטס גרגלובל"אמצעות ב

  
   הקרובות ם של רוטרי בינלאומי בעולם כולו  לשניהיעדיםל איאן ריסלי הגדיר את " הבינהנשיא

  :והם

 ותמנהיגים ראויים לחבר, מובילים בקהילתם ,  צעירים איכותייםחדשים וחברות לאתר חברים -חברות .1

 . החברות ברוטריהנשים' דגש מיוחד ניתן להגדלת מס. ברוטרי  ולצרפם לשורותינו

חשוב שנבליט .  את המודעות למועדוני רוטרי ולפעילות בדעת הקהל ובקרב ציבור רחב ככל שניתןלהעלות .2

 :את הייחוד המבדל אותנו מארגוני מתנדבים ומארגוני מגזר שלישי אחרים 

 .שת תחומי העניין של רוטרי בעשייה קהילתית בשלהתמקד  .3

 . השלום קידום .א

 . וסניטציהמים .ב

 . הבריאות ומאבק במחלותקידום .ג

 . וחיזוק החינוךקידום .ד

 . נשים וילדים בשכבות חברתיות מוחלשותהעצמת .ה

 ).דגש על עסקים קטנים( כלכלות מקומיות חיזוק  .ו

  

שלנו מוצאות עצמן בקטגוריות  צריכים לשאול את עצמנו האם הפעילויות שאנו מקדמים ויוזמים בקהילה אנו

הדבר יסייע בבידולנו  מארגונים . עלינו לקבל החלטה ולהתמקד בתחומים אלו, נפלא  ואם לא, אם כן, ל"הנ

  .ל"אחרים ויעצים אותנו כארגון בינ

  
בועידה , אני שליח שלכם אשמח מאוד לראותכם לוקחים חלק בפעילות האזור בכנסים, כנגיד האזור, השנה

  .האזורית ובועידה הבינלאומית שתתקיים בטורונטו 

  

  

  



  

 

 

  

  

  .האמיתית את חוויות רוטרי  יםל הם  שיוצר" בכנסים באזור ובועידה הבינהשתתפות

  

  : בבקשה  ביומנכםשריינו

  

  כפר בלום ,  האזור  במלון  פסטורלועידת  -    3-5.5.2018

  

  קנדה,  רוטרי הבינלאומי בטורונטו ועידת  -   24-27.6.2018

  

  .מ מתי הראל"נ אלון בנדט ונג"בצוות מנהיגות האזור עובדים  בשיתוף פעולה מלא נג , עמי

  .החושב יחד אסטרטגית לטווח הארוך לקידומו של אזורנו,  רואים עצמנו כצוותאנו

  

  .לשרת את צרכיו של המועדון ולתמוך בכל נושא לו תזדקקו לעזרה,  כאן בכדי לסייע לכםאנחנו

  .ויחד ננהיג לשינוי, חברים,  שותפיםאנו

  

  

   לכם שנה נפלאהשתהיה
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   פסלרדני

   האזורנגיד
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