
 

 

  P.O.B 1243 Gan Yavne 7080000           0707777גן יבנה  3421ד .ת

orengav@bezeqint.net  orengav@bezeqint.net 

754-2504013  (972) 524572731 

 

 Gabi Oren                                       גבי אורן             
            Rotary Governor /610270              נגיד רוטרי

 District 2490 Israel                      ישראל    6941אזור 

 

 6102מהחלטות הוועידה התחיקתית  - שינויים מהותיים למועדונים ואזורים

יעל לצרוס"נג: תרגום  מ אלון בנדט"נג:עריכה , ל 

 

   נוכחות

 מועדונים רשאים להקל או להחמיר בדרישות הנוכחות או מדיניות הפסקת חברות . כולת לשנות תקנותי

מועדון שחפץ להמשיך . חות נוכחות"ם להגיש לנגיד דוהמועדונים עדיין נדרשי, יחד עם זאת. בשל היעדרות

 .ולדבוק בדרישות המסורתיות של נוכחות רשאי לעשות זאת

  פטור רוטריונים מלמלא אחר תקנת הנוכחות באם סך שנות החברות שלהם במועדון לניתן . 58תקנת ה

 .61ת בתנאי וסך שנות החברות שלהם הוא לפחו, 58אחד או יותר בתוספת גילם שווה ל 

 הנהלת מועדון

 גזבר מועדון יהיה מעתה חבר קבוע בהנהלת המועדון .גזבר. 

 יש להכין פרוטוקולים של כל פגישות הנהלת המועדון ולהעמיד אותם לעיון החברים  .פרוטוקול ישיבה

 .יום מקיום הפגישה 21תוך 

 כספי מועדון

 מועדונים רשאים , מאידך. ניתן לצרף חברים חדשים ללא תשלום דמי הצטרפות. דמי הצטרפות

ויש להם את הגמישות לשנות את תקנון המועדון ולהוסיף דמי הצטרפות או , להחליט ולשמר אגרה זו

 .אגרות אחרות

 על מנת להתמודד עם האתגרים הכספיים והצורך בשיפור השרות למועדונים. העלאת מסי המועדון ,

לחצי $ 01ל  –אחת משלוש השנים הבאות  לכל$ 9לאומי ב -הועלו המיסים החצי שנתיים לרוטרי בין

 .6104-6161לחצי שנה ב $ 09ו , 6105-6104לחצי שנה ב $ 06, 6105-/610שנה ב 

 פגישות מועדון

 מועדונים רשאים כעת לשנות ולגוון את ימי ושעות המפגשים. האפשרות לשנות מועדי פגישות ,

מועדון שיחפוץ להמשיך , מאידך. ודשכל עוד הם נפגשים לפחות פעמיים בח, ויכולים לבטל פגישות

 .ולדבוק בדרישות המסורתיות של המפגשים וביטולם רשאי לעשות כך

 מועדונים רשאים לבטל פגישה בשבוע בו חל חג. ביטול פגישה. 

  פגישות , מועדון רשאי לקיים פגישות בנוכחות אישית .בפגישה (ליין-און)השתתפות אישית ומקוונת

 .או להחליף בין הפורמטים האלה, נוכחות מקוונת בפגישות של נוכחות פיזיתלהרשות לחבר , מקוונות

 ועידה תחיקתית

 הצעות חוק אשר מבקשות להביא לשינוי במסמכי חוקת : יידונו רק שני סוגים של הצעות. הצעת חוקים

 .לאומי-י הנהלת רוטרי בין"והצהרות עמדה המוגשות ע, לאומי-רוטרי בין

 ביולי שך השנה שלאחר בחירתם 0החל ב , לועידה יכהנו במשך שלוש שנים הנציגים. נציגי הועידה .

 .6161ביוני  01ולכהן בו עד  /610ביולי  0להתחיל בתפקיד ב  6104על נציג לועידת , לדוגמא

 תתכנס אחת לשנה באופן מקוון, בה חברים נציגי הועידה התחיקתית, ועידת החלטות. ועידת החלטות ,

הנהלת רוטרי או ועידה , ועידה אזורית, י מועדון"ת לדיון יכולות להיות מועלות עהצעו. לדון בהמלצות

לאומי -תועברנה למזכיר הכללי של רוטרי בין, י רוב הנציגים"שהתקבלו ע, הצעות להחלטה אלו. שנתית

 .ביוני שבשנה שלפני הועידה התחיקתית 01עד ל 

 

 שינויי אזור

 חברים 0,011רשאית לאחד בין אזורים שבהם פחות מ  הנהלת רוטרי. העברת מועדון לאזור שכן ,

 .י העברת מועדונים לאזור שכן"ע, מועדונים 011או לפצל אזורים שבהם מעבר ל 

 י הנהלת רוטרי לסגירת או שינוי גבולות "כל החלטה ע. שינויי אזורים יכנסו לתוקף לאחר שנתיים

 .קבלת ההחלטה חודש ממועד 69אזור לא תכנס לתוקף לפני שיחלפו לפחות 
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 הנהגת אזור

 תפקיד זה היה אמור להחליף את הנגיד במקרה והיה . אינו בגדר חובה יותר' סגן נגיד'קיום  .סגן נגיד

תבחר הוועדה נגיד לשעבר כממלא , אם קיימת באזור ועדת מינויים. נמנע ממנו למלא את תפקידו

לא מקבלת הצעה או שלא השתמשו  אם ועדת המינויים(. הבא)י הנגיד הנבחר "אשר יוצע ע, מקום

ממלא מקום הנגיד יכהן בשנה שבה הוא . ל כממלא מקום נגיד"רשאי הנגיד הנבחר לבחור נג, בוועדה

 . נבחר

 חות הכספיים "המאזן והדו על .חות הכספיים השנתיים של האזור"כללים לאי אימוץ המאזן  והדו

או במהלך הכנס , תום הועידה השנתיתהשנתיים להיות נידונים ומאושרים תוך שלושה חודשים מ

באם לא . יום 01ושזימונו נעשה בהתראה של , האזורי הבא שאליו רשאי כל מועדון לשלוח את נציגו

 .יום מתום שלושת החודשים לערוך הצבעה בדואר 21חייב הנגיד בתוך , מתקיים כנס אזורי

 כולל ניהול לא תקין של , של רוטריכל מי שכשל בציות לדרישות הכספיות . טיפול כושל בכספי האזור

 .עד שייושבו אי הסדרים, ייאסר עליו מלהחזיק כל תפקיד ברוטרי או בהנהלת האזור, קופת האזור

clubs-E 

 ההבחנה בין מועדוני רוטרי מסורתיים ומועדונים אלקטרוניים בוטלה .ומועדוני רוטרי קלבז-אי .

רשאים מועדונים , ממסמכים חוקתיים של רוטרילמרות שאזכור מועדונים אלקטרוניים הוסר 

הנפגשים באופן בלעדי או בעיקר על גבי , אלקטרוניים לקרוא לעצמם ולקדם את עצמם כמועדוני רוטרי

 .הרשת

 בחירות

 מספר המועדונים החייבים להצטרף למועדון הקורא תגר על בחירתו  .הסכמה ואתגר לבחירת נגיד

זכאים להביע התנגדותם . הגדול מבין השניים, מסך מועדוני האזור 61%או , 01של נגיד נבחר גדל ל 

 .ביולי באותה שנה 0רק מועדונים בני לפחות שנה מאז 

 אם אזור מתחיל מחדש את תהליך בחירת נגיד בשל . ייעול תהליך בחירות מיוחדות של מועמדים

היו כאלה במהלך תהליך  אין הנגיד מחויב לחזור ולבקש הצעות מהמועדונים אם לא, נסיבות מיוחדות

 . הבחירה הראשון

 כתב עת

 שני רוטריונים הגרים באותה כתובת רשאים להיות מנויים במשותף על  .מנוי משותף לכתב העת

  .או על כתב עת אזורי קבוע המגיע למועדון שלהם' רוטריאן'ה

 חברות

 ת להעברת חבריםמועדונים רשאים לקבוע את החוקים של עצמם או את הדרישו. תקנות וכישורים ,

. הם גם חופשיים להמשיך על פי התנאים המסורתיים כלפי חברים אלה. חברות כפולה וחברות כבוד

יושרה , היותו אדם בוגר שהפגין אופי טוב -הכישורים היחידים המחייבים לחברות ברוטרי הם 

    ;ומנהיגות

 שרת בקהילה וברחבי העולםושיהיה נכון ל; במקצוע ובקהילה, שיהיה בעל מוניטין טוב בעסקים. 

 

 מועדונים רשאים להציע סוגים שונים של חברויות על בסיס חברתי. סוגים חדשים של חברות , 

מועדונים המציעים סוגים נוספים כאלה ידווחו את החברים האלה לרוטרי . 'משפחתי וכו, תאגידי

, ('עלויות הארוחות וכו, מועדוןמסי )חובות כספיים נוספים . לצורכי חשבוניות של המועדון" פעילים"כ

רק חברים , יחד עם זאת. י המועדון"וציפיות לשרותם של חברים אלה ייקבעו ע, דרישות נוכחות

 .וייספרו במניין חברי המועדון לצורך קביעת זכויות הצבעה, פעילים יילקחו בחשבון למשרות במועדון

 

 ם להיות בו זמנית חברים במועדון רוטרקט רוטרקטים יכולי. חברות כפולה במועדוני רוטרי ורוטרקט

 .ומועדון רוטרי
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 חברים פוטנציאלים החייבים כספים למועדון אחר פסולים לחברות. ח מאזן של חבר עובר"דו .

. אין עומדים כנגדו חובות למועדונים שלו מהעבר, מועדונים חייבים אישור שחבר רוטרי העובר אליהם

או שהיה בעבר חבר , מצבה כספית של החבר המועמד למעברח "כשמועדון מבקש ממועדון אחר דו

יונח שאין לחבר כל , במידה והבקשה לא תיענה. יום 01חייב המועדון להיענות לבקשה תוך , בו

שינויים אלה מופיעים בתקנון רוטרי אך לא מופיעים פעם נוספת בחוקים הסטנדרטים של . חובות

 .המועדונים

 מועדונים חדשים

 חברים  61למועדונים חדשים צריכים להיות לפחות (. רטר'צ)חברים לצרכי הסמכה מספר מזערי ל

 .לקבלת הסמכה

 

 שעיהה

 חובה על , בתום תקופה זו. יום 41מועדונים רשאים כעת להשעות חבר לעד . השעיית חברות

חבר מושעה רשאי לערער על ההשעיה או . המועדון או להפסיק את חברותו או להשיב אותו על כנו

 .קש גישור או בוררותלב

 

 מועדונים עלולים להיות מושעים או . השעיית או סיום פעילות מועדון בגלל התדיינות משפטית

לרבות  –נסגרים באם אחד מחבריהם נוקט בצעדים משפטיים כנגד רוטרי בין לאומי או קרן רוטרי 

עים לקבלת סעד לפני שנקטו בכל האמצ –בעלי תפקיד ושכירים , נאמנים, תביעות נגד מנהלים

הועידה גם מבהירה את התנאים בהם עלולה הנהלת רוטרי בין לאומי לנקוט בפעולה כנגד . רוטריוני

 .אזור שבו ישנן תלונות חוזרות בקשר לבחירות

 

 

 

 

 

 

 


