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 "הצל ליבו של ילד"ביקור במיזם 



 



 ברוטריחדשנות 

 בסימן העצמת חברי האזור
 2016ספטמבר 







רוטרי ישראל  היום תוכל להוריד חינם את האפליקציה של 
אשר בטלפון שלך ולהיות מעודכן כל הזמן היישומים מחנות 

מועדון וכן לאתר /אשכול/ל על הפעילות באזור"בארץ ובחו
 בעלי מקצוע חברי הארגון



פ עם מרכז "התחלנו לקדם שת - ערים תאומותהשתלמות ה
השלטון המקומי בנושא ערים תאומות במטרה לנסות ליצור  

פעילות משותפת עם הרשויות המקומיות כך שנוכל להביא 
לידי ביטוי את עובדת היותנו ארגון בינלאומי עסקי מקצועי 

 שיכול ליזום ולטפח קשרים עם  
 התאומות לעיר בה נמצא  מועדונים בערים 

 . המועדון 

 



 למען  השלום אינטראקט

 ז"סוכות תשע

 

16-21/10/2016 







 אש 
 בזיכרון יעקב

 סיוע כספי לאבי הולינגר ובחיפה 

 , יפו, חולון, תרמו מועדוני נהריה עמיתים
 ,רמת גן, בית דגן, חדרה, רמלה

 הוד הכרמל, בנימינה, גדרה, נשר,כפר סבא 
 ועוד הרבה חברים באופן אישי



 כנס בריאות

 02/12/2016 -חולון 





  2019-20נגיד מיועד לשנת 

 מתי הראל

















 אר'מגמועדון  -פסטיבל הזית

 מועדון כרמל –סוכת השלום 

  –בשביל הבנים הדרוזים 
 דלית אל כרמל





 סייד-ביקור באורט אל ביקור גומלין באורט נעמי שמר



 





Rotary Hands Across Water 

 נוער שותה מים ודעת
Rotary Hands Across Water 

Agiel High School, Jaffa, Israel 

Hosting 

Donna Klein Jewish Academy,  

Boca Rattan, Florida USA   
  

April 2017 

 

 



Rotary Hands Across Water 

 

Recognition as a note worthy project  
By The Rotary Foundation, the ministry of education and the Globe program   

Find us on face book,  

where our award wining class research activity is presented 





 גת בית הספר יד יצחק קריית 
 חולון  הספר ניב בית 
 [.מועדון גדרה הבילויים]גדרה הספר רימונים בית 
 בתיה ביניים בבית ספר תיכון במזכרת חטיבת 
 מועדון רוטרי כרמל בחיפה', עירוני אתיכון. 

 



 .כפר סבא •
 .בנימינה •
 .חדרה •
 בית דגן •
 נצרת•
 מעלות   •
 זיכרון יעקב     •
 [ 13]      קיסריה•



 .השתתפומועדונים  34

 :שמשתתפים גייסו בתי ספר המועדונים 

   152                  יסודי  

      37                ביניים חטיבת 

     70       עליונהחטיבה 

 בתי ספר 259                  כ"סה

      תלמידים 15,000 מעלבתחרות השתתפו  





 יסודיים וחטיבות הביניים ס תיכונים"בתי





 600-פגישות על בסיס חודשי עם כ•

 .חיילים

חודשיים איך  -בדיקות לאחר כחודש •

 .הסתדרו והאם נדרש סיוע שלנו

מלגות מחיה ותלושי שי  הענקת •

 בעזרת מועדונים באזור  





  אינטראקטלמועדון  ארטר'צ
 מזכרת בתיה



 שלומי

 נצרת

 מזכרת בתיה
 כרמיאל
 אשקלון



 אשקלון כרמיאל מזכרת בתיה

one of the most important is also one 

of the simplest: that if we want to bring 

all of Rotary forward, we've all got to be 

moving in the same direction . 

Vision is not a dream -vision is a plan. 



























 א"מייסד זק –יהודה משי זהב 
 "חיבוק ראשון"מייסדת  – קוריאטמיכל 
 מנזר אבו גוש – אוליבייההאח 







 קרן רוטרי חברות

שיחות לא פורמליות  
על עניינים שעל סדר 

 היום

יחסי  
 ציבור

 ירושלים מזרח

  Zone 21 -מעבר ל
 יצירת קשרים

 ל"בינ ברוטרימינויים 





 התקבלו למועדוני האזור 

 חברים חדשים   155

 146ממועדוני האזור פרשו 
, חודשים 9לאחר , שהגידול נטוכך 

 .חברים בלבד 9עמד על 



 חברים 1,434מונה כרגע  2490אזור 

  2016-2017 הרוטרימתחילת שנת 

 חברים חדשים   189

 ,חברים 149ופרשו 

 

 .חברים 40 גידול נטו של כלומר

המספר הזה של גידול נטו מתעלם מהסגירה והפתיחה 

 .בתחילת השנה אר'ומג  יאסיףכפר של מועדוני מחדש 

 שלומי
29 



91  

 

30 



החודשים הראשונים  6-מהחברים פורשים ב 12.5% 

 במועדוןלחברותם 

 הבאיםהחודשים  6-נוספים ב 14.2%

למעלה מרבע   של   turnoverתוך שנה יש  כלומר 

 .  החברים החדשים

ספק שיש לנו אתגר של תאום ציפיות לפני קבלת אין 

ואתגר עוד יותר גדול לפעול  , לרוטריהחבר החדש 

 .לקליטתו הנכונה בתקופה הראשונה של חברותו

גם בהקמת מועדונים חדשים יש להקפיד על הבנה  

  -אם לא, נכונה של הארגון אליו המועדון מצטרף

 .במוקדם או במאוחר ייסגר



We need Rotarians, not members of Rotary clubs. 

 והוא מצטרף לדעתו של הנשיא העולמי המכהן

It is not enough simply to bring in new members 

and form new clubs: our goal is not more 

Rotarians, but more Rotarians who can achieve 

more good Rotary work, and will become the 

Rotary leaders of tomorrow. 
איך נגדיר את 

  הרוטריון
שאנחנו 

מחפשים 
 ?למועדון



 הם גלובליים הרוטריהרעיונות העומדים בבסיס 

 ולא רלוונטיים תמיד למציאות הישראלית 

 ?אז מה כן





 2017יוני  10-14



 בהצלחה לנגידים הבאים




