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 .רוטריונים יקרים
עבר רק חודש מכניסתי לתפקיד נגיד האזור וזה נדמה כאילו תמיד היינו 

 .כאן
 :אירועי חודש יולי כללו

ר במפגש הסמכה לקרן הרוטרי ברמת השרון שנוהל בצורה יפה על ידי גז
 .ד חיים קנת"ל עו"נ, ר קרן רוטרי בינלאומי "ויוהאזור 

 :הקשורים להסמכה זובמפגש הועלו גם נושאים חשובים 
 כספים לאיסוף הועדה ר"יו -בנדט אלון מ"נג -הרוטרי לקרן לתרום למה
 .בקרן

 ?  "קודמים עירך עניי" האםהעלה את הסוגיה  נפתלי מייק ר"ד
 אזורי למענק בקשה והגשת MOU - ההבנות מזכרל מלי לוי הסבירה על "נג

 .באינטרנט כספים והעברת עולמי ומענק
מועדונים במסגרת אישורי התוכניות  16הועברו על ידי מתוך הטפסים ש

$  411,/6כ התרומות המתוכנן עומד היום על "סה, [?מה עם היתר, אגב]
 .ישראל 6941שזה סכום די קטן אם נחלק למספר חברי רוטרי 

 
כאשר , במקביל המשכנו בביקורינו בטקסי חילופי הנשיאים במועדונים 

מועדונים והתרשמתי מעוצמת המהלך  00 -כ בחודש יולי ביקרתי ב"בסה
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המציב אתגר לא פשוט בפני המועדונים , של חילופי ההנהגות מידי שנה
 .והאזור

 
 ידע בעלי רוטריונים של מאגר צריך רוטרי, שנה בכל התפקידים חילופי עקב

 המועדון את להצעיד מנת על הנדרשים המנהיגות לכישורי מודעים שיהיו
 .קדימה

 
רֹאׁש מועדון של כישלון או שהצלחה וטריהר בעולם מוסכם ִראׁשֹוָנה בְּ  ּובְּ
 .המנהיגות באיכות מותנה

 .שמסכים זה או שמתאים זה
 .חברים לעזיבת גורמת מועדון של כושלת מנהיגות

 
למנהיגות רוטרי  RLIתוכנן ומבוצע בחודשים יולי ואוגוסט סמינר , לכן 

 69ובהשתתפות  יעל לצרוס ל"ל רן לין ובסיוע צמוד של נג"בהנחייתו של נג
אשר יקבלו את הסמכתם בכנס האזורי  6941מנהיגים לעתיד של רוטרי 

 . 1471476102הראשון אשר יתקיים במודיעין בתאריך 
 

בוצע עדכון מועצת הנגידים בנתוני האזור ובאסטרטגיה שלו לעתיד , כנהוג
 כאשר בסיום נכנסו הנגידים לשעבר לכיתת המנהיגים לעתיד להמחשת

 . 6941ההמשכיות במנהיגות רוטרי 
 

במשך חודש יולי אירחנו את מחנה חילופי הנוער שתחילתו עוד בשנת 
מועדונים רבים לקחו חלק ותרמו להצלחת שהייתם של . הרוטרי הקודמת

 .בני הנוער בארץ והפיכתם לשגרירים טובים שלנו בארצות מוצאם
 

של רוטרי   DNA -אשר ה" הצל ליבו של ילד"בסיום החודש ביקרתי במיזם 
 .מורגש בכל צעד ושעל

, ל רפי פריאל"חבר ועד נ, ל יורם כהן"ר העמותה נג"בביקור השתתפו יו
 יוזם הפרוייקטויקטור שטיינברג  ל"נו  הורןמשה נשיא מועדון רוטרי חולון 

 .אביב-רמתממועדון 
ורוטרי ישראל חברו יחד להשתלמות שתי אחיות רוטרי רומניה מולדובה 

 .באמצעות מענק גלובלי של רוטרי בטיפול נמרץ בבית החולים וולפסון
 

חדשנות "ונתכונן לכנס ,  RLIבחודש אוגוסט נמשיך ונסיים את סמינר 
 .חברי האזורבסימן העצמת  –" ברוטרי
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הרף ובקצב המציאות החברתית והטכנולוגית משתנה ללא אנו מבינים כי 

  .מסחרר
יעילות , העולם סביבנו מציב אתגרים רבים ומאלץ אותנו לגלות גמישות
 .ומהירות תגובה על מנת שנתאים את עצמנו לסביבה המשתנה

 הנגשת, המקומית הרשות עם איתן קשר, פעילותו בסביבת המועדון מיצוב
 שךלהמ אסטרטגי אך קטן חלק רק הן, לרוטרי מההצטרפות אישיות תועלות
 .כארגון קיומנו

 .גישה זו תבוא לידי ביטוי בכנס האזורי הראשון, ואכן

 

שצפוי להיות מעניין וחדשני , אני מזמין את כולם להשתתף בכנס זה 

 ,בברכה

 גבי אורן   נגיד האזור


