
רוטרי נעים מאד
רוטרי עולם של הזדמנויות

1. האם זו האמת ?

2. האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים ?

3. האם זה יטפח רצון טוב וידידות ?

4. האם זה לטובת כל המעוניינים ?

הקודים האתיים של רוטרי להם כל חבר רוטרי מחוייב בחייו
האישיים והמקצועיים
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למה לכדאי לי הצטרף לרוטרי
בהיבט המקצועי

◆ להכיר אנשי עסקים מובילים בקהילה ולקשר ביניכם 
◆ לקבל שירותים מהמובילים במקצועם בתחומים שונים מבין חברי הרוטרי

◆ לקדם וליצור הזדמנויות עסקיות עם חלק מחברי המועדון שלכם ועם חברי הרוטרי 
ממועדונים אחרים.

◆ להשתייך לארגון עסקי כלכלי חברתי מוביל ומכובד בישראל. 
◆ להשתייך לארגון עולמי הנהנה מיוקרה ומוניטין בעולם כולו.

◆ להתקבל בברכה בכל מועדון רוטרי בעולם ותוכלו לפגוש חברים עסקיים במיגוון 
תחומים

◆ להצטרף לפורום העסקי חברתי של רוטרי ולקחת חלק בפעילות
◆ לפעול למען הוגנות עסקית בקהילה.

בהיבט החברתי 
◆ להכיר חברים חדשים.  

◆ לחלוק איתם תחומי עניין וערכים משותפים.  
◆ להיפגש באירועים שמקיים המועדון עם הצמרת הכלכלית, 

הניהולית והעסקית ברמה המקומית והארצית .   
של  חברתיות  ופעילויות  שבוע  סופי  בטיולים,  להשתתף   ◆

המועדון .
ולמען  עצמך  למען  וערכיים  משמעותיים  דברים  לעשות   ◆

הקהילה. 
◆ להרגיש את תחושת השמחה שבנתינה. 

בהיבט הקהילתי 
◆ להוביל תהליכים מעוררי השראה ושינוי בקהילה.  

◆ לתרום למען הזולת בהיקף ובמינון שאתה תחליט ותרצה. 
◆ לקחת חלק בפרויקטים מגוונים שמקדמות אוכלוסיות חלשות בקהילה. 

◆ לקחת חלק בפרויקטים שמעודדים מצוינות.  
◆ לקדם פרויקטים שמטפחים מנהיגות 

◆ להשפיע !!
בהיבט הבינלאומי 

◆ קשרים חבריים עם רוטריונים אחרים בעולם.
◆ קשרים עסקיים והזדמנויות עסקיות כרוח היזמות שלך.
◆ אפשרויות לקדם פעילות בינלאומית עם שותפים מחו"ל.

◆ הזדמנויות להשתתף בוועידות עולמיות של רוטרי שהן חוויה "גדולה מהחיים" עם 
60,000 משתתפים נוספים ובמעמד של מנהיגים עולמיים כמזכיר האו"ם, ראשי מדינות 

ועוד.
◆ לבצע באופן אישי פעילות הומניטרית על פני הגלובוס.

◆ לצאת מהקופסא ולהסתכל בגדול.

"אל תשאל את עצמך מה אחרים יכולים לעשות למעני אלא
 מה אני יכול לעשות למען אחרים" 

מהו רוטרי ? 
רוטרי הוא ארגון בינלאומי שנוסד ב 1905 בשיקגו על בסיס מקצועי וחבריו הינם אנשי 
מקצוע ועסקים מהמובילים בתחומם שמאוגדים במועדונים חברתיים ופועלים על פי 
ומקדמים  והמקצועיים  בחייהם האישיים  והגינות  יושרה  מצוינות,  קודים אתים של 

פעילויות הומניטריות בקהילותיהם. 

ברוטרי כ1,250,000 חברים וחברות המאוגדים ב כ35,000 מועדונים ב 200 מדינות 
מיזמים  לקדם  כדי  מקשריהם  גם  כמו  המקצועיים  וכישוריהם  מניסיונם  שתורמים 

ופעילויות קהילתיות במקומות מגוריהם/עסקיהם וברחבי העולם.
אירגון הרוטרי מוביל את המאבק במחלת הפוליו מאז שנת 1985 בתרומות כספיות 
של 1 מיליארד דולר ובפעילות מעשית של רוטריונים רבים בתהליכי החיסון ,פעילות 
שאיפשרה לחסן מאות מיליונים של ילדים ברחבי העולם ולזכות בהכרה ובהוקרה של 

ארגון האומות המאוחדות.

רוטרי מתמקד בתחומי הפעילות הבאים:

קידום השלום ופתרון סכסוכים 

מניעת מחלות  

סניטציה ומים 

ביעור הבערות וקידום חינוך 

סיוע לאימהות וילדים  

קידום יזמות ופיתוח עסקי בקהילות חלשות  

רוטרי בישראל –אזור 2490
ועד אילת בדרום.  כ1500 חברים שפועלים ב60 מועדונים, מנהריה בצפון  בישראל 
הוותיק מבין מועדוני הרוטרי הוא מועדון ירושלים שנוסד ב1929 והמועדונים הצעירים 

הוקמו בשנת 2016 "משגב" וקיסריה. 
במסגרת הפעילות המקצועית, חברי הרוטרי וותיקים מסייעים בליווי עסקי ,מייעצים 
רשויות  המסחר,  לשכות  עם  פעולה  שיתופי  טיפוח  תוך  ועסקים  גופים  ומדריכים 

מקומיות וגופים עסקיים במגוון רחב של נושאים. 
האזרחיים,  לחיים  בדרכם  ומשוחררים  בודדים  לחיילים  לסייע  עצמנו  על  לקחנו 
לקדם מצוינות ומנהיגות קהילתית לקדם סיוע לאוכלוסיות חלשות ונזקקות ולסייע 
למצטיינים. אנחנו אוספים כספים ,מקיימים ערבי גאלה ומעניקים מלגות בהיקף כולל 

של כ2,500,000 ₪ בשנה.    

פעילותנו הבינלאומית מגוונת וכוללת פיתוח קשרים עסקים /מקצועיים וחברתיים עם 
חברי רוטרי בעולם. הקמנו וועדות בינארציות שפועלות לקדם פעילויות הומניטריות 
בתחומי הרפואה, מים וסניטציה, בריתות עם מועדוני רוטרי בחו"ל, חילופי משלחות 
נוער, חילופי משלחות ידידות, מחנות קיץ בחו"ל וקידום תוכניות מנהיגות לבני נוער.

ומעל לכל אנחנו גאים בעושר ובמגוון העצום של פעילויות חברתיות שאנו מקיימים 
,בילויים  ,הרצאות  פעילות חברתיות שכוללת טיולים  ובאזור.  במועדונים באשכולות 

משותפים המיועדות לחברים ובני /בנות זוגם.


