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 9201 נובמבר 30   

 מילוי טופס הבקשה באנגלית :
 

וקל למלא   Wordטופס הבקשה הינו בפורמט  ידני.ולא   במחשביש למלא את הטופס  .1
טופס הממולא ידנית לא יתקבל ולא יטופל  את הנתונים במשבצות הקיימות בטופס.   

 ויוחזר למועמד.
 
צורך לצרף אותם לטופס הבקשה.   הם הנחיות למילוי הטופס בלבד.  אין 2ו  1עמודים  .2

הם למילוי הפרטים האישיים של  4ו  3, כאשר עמודים  7עד  3הטופס מתחיל מעמוד 
הם הוראות והנחיות והצהרות אשר בסוף עמוד  6ו  5ת ושל ההורים . עמודים \המועמד

על המועמד לחתום במשבצת המיועדת לו, ועל ההורים לחתום במקומות המיועדים  6
 ן כן דרוש חתימת "עד"  ממועדון הרוטרי השולח את המועמד. להם. כמ

 
ואת השם הפרטי   Capital Lettersיש לרשום את שם המשפחה באותיות גדולות  .3

 באותיות קטנות.  זה יעזור לאנשים בחו"ל להבדיל בין השם הפרטי לשם המשפחה.
 
יש . ת\מדאת שם המועבה בראש כל דף ,מצד ימין, יש משבצת אשר צריכים למלא  .4

 לעיל. 3למלא השם בכל דף ולפי ההנחיות שח סעיף 
 

את תאריך הלידה ואת התאריכים שיש למלא במקומות השונים בטופס, יש לרשום את  .5
אז יש   22.08.2000שם החודש ולא את מספר החודש. לדוגמא אם מישהו נולד ב 

 .  August 2000 22לרשום   
 

+  הקידומת של ישראל , 972חייבים להתחיל ב  כל מספרי הטלפונים הנייחים והניידים .6
יש  04-8805003פון לדוגמא מספר טל)  . 0ולאחר מכן את קידומת האזור ללא (

-972+אבל בתוך סוגריים :   0או ניתן להשאיר את ה  972-4-8805003+לרשום  
(0)4-8805503   . 

  0בלי ה שום יש לר 050-5336080אותו דבר לגבי מספר נייד : דוגמא נייד מספר 
  . 50-5336080(0)-972+בתוך סוגריים        :  0הראשון או לרשום ה

 
המבקש לקבל על על כן,  .רוטרית על ידי מועדון \ת, חייב להיות מועמד\כל מבקש .7

 מהמועדון השולח אותו  את הנתונים הבאים אשר יש להטמיע אותם בטופס הבקשה :
 )9ו  8(ראה להלן סעיפים 
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את שם המועדון,  את מספר המועדון כפי שרשום בספר מועדוני הרוטרי  יש לקבל   .8

בעולם, את שם נשיא המועדון ואת שם מזכיר המועדון. הנתונים אלו יש לרשום אותם 
 ( מספר הדף רשום בתחתית הדף). 7(למלא במשבצות המיועדות לכך) בדף 

 
הפרטים כמו הכתובת,  יש לקבל מהמועדון את שם קצין חילופי הנוער במועדון כולל כל .9

ל  כפי שדרוש ומספרי הטלפונים הניידים והנייחים, הפקס, הדואר האלקטרוני... הכ
 .  לרשום את הפרטים בטופס.4במשבצות המופיעות בתחתית עמוד 

 
, אין חובה להחתים את ההורים על טופס הבקשה כפי  18לכל אלה שהם מעל גיל  .10

  אבל, למקרה חירום .  3טים שלהם בעמוד, כמו כן את הפר 6בתחתית עמוד שמופיע 
הפרטים של אחד ההורים כך שניתן יהיה אחד כולל , כדאי לרשום לפחות שם חס וחלילה

 להתקשר איתם בעת הצורך. יש לרשום מספרי טלפון ודואר אלקטרוני.
 

אישה אחרים \, יש משבצות המיועדות לרשום את הפרטים של איש 6בתחתית דף  .11
רך התקשרות במקרה חירום וכאשר לא מצליחים להתקשר עם מההורים.  זה לצו

 \דודה  \אחות \אח  \ה האלטרנטיבי הזה, יכול להיות סבא, סבתה, דוד\שההורים.  האי
  חבר .... 

 
ת ( חזרה על השם והפרטים) וגם למועדון \, החצי העליון שלו הינו מיועד למועמד 7דף  .12

ון המארח בחו"ל ולכן אין מה למלא בחצי השולח.  את החצי התחתון הינו מיועד למועד
 .7התחתון של דף 

 
למועמד כמו מה התחביבים , וכו' .  איו חובה לענות עליהם חוץ שאלות  הינם  8דף  .13

להשתתפות בעבר הינה חובה לענות עליה : השאלה מתייחסת אשר השאלה האחרונה מ
כבר יקבל מידע אנו ממליצים שתענו על השאלות כך שהמחנה בחו"ל  במחנה רוטרי.

 עליכם ויארגן פעילויות בהתאם.
 

  עליו לחתוםלאחר מילוי כל הפרטים והשלמת הנתונים בטופס, ניתן להדפיס את הטופס ,  .14
כמו כן יש צורך להחתים )  6בדף (ואחראי ממועדון הרוטרי   ,ולהחתים את ההורים

ש להדביק י). .7בדף ת על הטופס (\את נשיא ומזכיר המועדון השולח את המועמד
, לעשות סריקה של צד ימין עליון)  3ועדת לכך ( דף במשבצת המי תמונת פספורט

, ולהעביר את PDFלהלן, בפורמט  15הטופס הזה ושל הטפסים הנדרשים לפי סעיף 
לחבר הועדה עיסאם סרוג'י לפי הכתובת: הטפסים בדואר האלקטרוני 

Issam.youth@gmail.com   .אצלכם לשמורהטפסים המקוריים יש  את . 

mailto:Issam.youth@gmail.com


 
 

 -עמותת חילופי נוער
 רוטרי ישראל ע"ר

 580493229עמותה מס'   
Youth Exchange Association 

Rotary Israel 
  

 נלאומירוטרי בי 
 ישראל 2490אזור 

Rotary International 
District 2490 Israel 

 ري الدولياالروتـ
 اسرائیل 2490منطقھ 

 
______________________________________________________________________  

  Youth Exchange  Committee Chair: Amos van Raalteיו"ר הועדה לחילופי נוער: נ"ל עמוס ון ראלטה   
                                  

 P.O.B:Address   4907כתובת: ת.ד. 
Haifa 3104801 

 Cell  52-8951119972-נייד  Fax   972-4 8675798-פקס
amosyouth@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

כדאי לרשום על פתק נפרד ( או בהודעה טלפונית או בדואר אלקטרוני) את התאריך או 
ת לצאת למחנה בחו"ל.  רוב המחנות הם בחודשים יולי \התקופה  המועדפת למועמד

לב  לתלמידי בית הספר, לשים ואוגסט, אבל יש גם מחנות בחודשים  יוני וספטמבר. 
. למתגייסים גם כן  14.07לתאריכי בחינות הבגרות כולל מועדי ב' אשר מסתיימים בערך ב 

 לשים לב לתאריכים האפשריים לצאת.
   

 : טפסים אחרים שיש לצרף אותם לבקשה .15
 

. טופס זה הינו בעברית. יש להדפיסו  "הצהרת הורים".א.   יש להדפיס טופס 15
 ר אלקטרוני . אריקה ולהעבירו בדותים את ההורים עליו , לבצע סחולה

 
טוב, ועל  ו:  יש להדפיס טופס זה, לקרוא אות"כללי התנהגות".ב.  טופס 15

המועמד לחתום עליו ולצרף אותו לשאר הטפסים ( לעשות סריקה ולהעביר בדואר 
 אלקטרוני).

 
פי נוער רוטרי עמותת חילו"לטובת  ₪ 400בסך  העברה בנקאיתלבצע .ג. יש 15

   לחשבון העמותה הרשום להלן:   "ישראל
 12מספר בנק  -  בנק הפועלים   :שם בנק 

   ה שאנן  נו  :סניף  שם
 702מספר סניף : 
 עמותת חילופי נוער רוטרי ישראל  שם החשבון:

 0374-840מספר החשבון: 
 

 . בנקאיתההעברה ה* יש לצרף לטפסים אישור 
יוחזר אליו.  אבל  ז הסכוםא,מחנה  לו א יימצאעמד לא יתקבל למחנה ולוהמבמקרה ו 

המועמד יבטל את השתתפותו מסיבות אם המועמד יתקבל וישובץ במחנה, ולאחר מכן 
 ., אז הסכום לא יוחזר אישיות
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.ד.   יש לצלם את הדף הראשי של הדרכון , לעשות סריקה ולהעביר אותו עם שאר 15
תאריך  ה היא לצורך אימותשוב אם הדרכון אינו בתוקף, כי הכוונהטפסים.   לא ח

את השם בטופס הבקשה צריך להיות כפי שמופיע  הלידה ואת השם בלועזית. 
 בדרכון.

 
ופי הנוער של רוטרי הבהרה ושאלות, נא לפנות לקצין חיללכל בירור נוסף, 

 אר אלקטרוני מופיעים בתחתית הדף.ו. מספרי הטלפון ודהישראל, מר עמוס ון ראלט
 
 
 
 , בברכה    
 
 
 נ"ל עיסאם סרוג'י   ה, עמוס ון ראלטשיא לשעבר נ  

 חבר ועדת חילופי הנוער    יו"ר הועדה לחילופי נוער
 רוטרי ישראל      רוטרי ישראל

         


