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 רשימת הועידות
 

שנת  מספר
 התחלה

  ועידה  שם שנת סיום

פנחס וולסלי  1961 1960 1
 אהרון

   

    וולף צגלה 1962 1961 2
    קלמן גרדינגר 1963 1962 3
    אליעזר מלחי 1964 1963 4
    יעקב גרומן 1965 1964 5
    אברהם נווה 1966 1965 6
    אברהם גולדווסר 1967 1966 7
    מאיר בן דוד 1968 1967 8
    אליעזר דשא 1969 1968 9
    היינץ בוכוולד 1970 1969 10
    אוריאל שלון 1971 1670 11
    זאב צלטנר 1972 1971 12
    גרשון ריבלין 1973 1972 13
    יעקב בר זאב 1974 1973 14
    אגון פלג 1975 1974 15
    לוסיאן האריס 1976 1975 16
    שלמה גרופמן 1977 1976 17
    יונתן פרידן 1978 1977 18
    יצחק בראז 1979 1978 19
    דוד נויימן 1980 1979 20
    שמואל כהן 1981 1980 21
    אברהם נוסן 1982 1981 22
    טוביה רייכמן 1983 1982 23
    טוביה לביא 1984 1983 24
    איזי לונשטיין 1985 1984 25
 V כ"ו  דוד אורן 1986 1985 26
 V כ"ז  נתן קלדור 1987 1986 27
 V כ"ח  מושיןקלמן  1988 1987 28
 V כ"ט  אלכס פוגל 1989 1988 29
 V ל  אליהו ברכה 1990 1989 30
ישראל לויט/  1991 1990 31

 נויימן
 V ל"א 

 V ל"ב  אריה אבידור 1992 1991 32
 V ל"ג  סלים גובראן 1993 1992 33
 V ל"ד  גדי ססובר 1994 1993 34
 V ל"ה  גידי פייפר 1995 1994 35
 V ל"ו  אברהם שלזינגר 1996 1995 36
 V ל"ז  ויקטור בן נעים 1997 1996 37
 V ל"ח  אהרון גריזים 1998 1997 38
 V ל"ט  יורם כהן 1999 1998 39
 V מ  יוסף סרוגי 2000 1999 40
 V מ"א  דוד עמיאל 2001 2000 41
 V מ"ב  בני נווה 2002 2001 42
 V מ"ג  אברהם חמו 2003 2002 43
 V מ"ד  אירן לויט 2004 2003 44
 V מ"ה  גד שפר 2005 2004 45
 V מ"ו  אבנר פוקס 2006 2005 46
 V מ"ז  רן לין 2007 2006 47
 V מ"ח  ברוך ברק 2008 2007 48
 V מ"ט  יעל לצרוס 2009 2008 49
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שנת  מספר
 התחלה

  ועידה  שם שנת סיום

 V נ  אורי צייגר 2010 2009 50
 V נ"א  מוטי בר דגן 2011 2010 51
לא  נ"ב  משה אידלמן 2012 2011 52

 התקיימה
לא  נ"ג  מושיק יונאי 2013 2012 53

 התקיימה
 V נ"ד  שאול דאנגליס 2014 2013 54
לא  נ"ה  מלי לוי 2015 2014 55

 התקיימה
לא  נ"ו  אמיל אל אסמאר 2016 2015 56

 התקיימה
 V נ"ז  גבי אורן 2017 2016 57
לא  נ"ח  דני פסלר 2018 2017 58

 התקיימה
 V נ"ט  אלון בנדט 2019 2018 59
  ס  מתי הראל 2020 2019 60
  ס"א  נחום פרנקל 2021 2020 61
  ס"ב  חיים קנת 2022 2021 62
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 והחלטות הועידה הכ"

 68/5198לשנת הרוטרי  249נגיד אזור  – דוד אורן
, שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא במדינה, מר 249רוטרי ישראל, אזור הועידה האזורית הכ"ו של  .1

 חיים הרצוג, לממשלת ישראל ולצבא הגנה לישראל.

הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל ומצרים ולממשלותיהם, להישגיהם בקידום השלום בין שתי  .2
יחסי רעות בין ח והמדינות ומביעה תקוותה להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים ולפית

 הרוטריונים במצרים ובישראל.

הועידה מביעה תקוותה כי לא ירחק היום ויחסי שלום יושגו גם בין ישראל ושכנותיה מצפון  .3
 .245וממזרח ויתקיימו קשרים רוטריוניים תקינים בין המועדונים מישראל והמועדונים בכל אזור 

י ג'ולס פ. פלוק, נציגו של נשיא רוטרי הועידה מברכת את סגן הנשיא לשעבר של רוטרי בינלאומ .4
חן לנה. נאומו וברכותיו היו מקור השראה לכל הרוטריונים -בינלאומי ד"ר אד קדמן, ורעייתו ר

 שנכחו בועידה.

הועידה מציינת בסיפוק את השתתפותם של מועדוני האזור בקרן רוטרי בינלאומי המכשיר של  .5
ומית ופונה לכל המועדונים להוסיף ולהגדיל את תנועת הרוטרי לעידוד ההשכלה וההבנה הבינלא

 חלקם בקרן.

החברות במועדונים, להגדלת מספר החברים, להקמת  ןלריענוהועידה קוראת לפעול נמרצות  .6
 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

הועידה פונה לנגיד הנכנס שיפעיל את כל מועדוני האזור למען המשך טיפוח יחסי רעות והבנה  .7
 בין כל תושבי ישראל בכל העדות.הדדית 

 הועידה מברכת את מושב " נווה שלום" ואת חברינו הרוטריונים התומכים בפיתוחו. .8

-הולנד, ישראל-ספרד, ישראל-גרמניה, ישראל-הועידה מברכת את הועדה הבינארצית ישראל .9
ו סרבדיו איטליה בראשותם של הנגידים לשעבר שלמה גרופמן, טוביה לביא, שמואל כהן ונל/ ברונ

 על פעילותם הברוכה לחיזוק הקשרים בין מועדוני רוטרי בישראל ועמיתיהם בארצות הנ"ל.

מקסיקו לקידום היחסים בין שתי -ארצית ישראל-הועידה מברכת על היוזמה להקים ועדה בין .10
 מדינות אלה.

מונתה הועידה ממליצה לכל חברי רוטרי להתגייס לפעילות למניעת תאונות ומעודדת את הועדה ש .11
 לפעילות ברוכה.

הועידה קוראת למועדונים ולנגיד הנכנס לקדם את הקשר עם האוניברסיטה הפתוחה ולסייע  .12
 מטרותיה. יבמילו

הועידה ממליצה כי נגיד האזור יעמוד בקשר עם המועדונים ויתאם עמם מינויים לתפקידים  .13
 במסגרת האזור.

הנגידים וממליצה להקדים הכנס ככל  הועידה מביעה משאלה כי כנס האזור יופרד מכנס החלפת .14
   האפשר.  

הועידה מחזקת את ידיה של ממשלת ישראל וקוראת לה לא להרפות מפעולתה ובמלוא התנופה  .15
 לפעול לשחרור אסירי ציון משוביים בכל אתא ואתר.

 הבטלוויזיהועידה קוראת להנהלת רשות השידור לפעול להגבלת הזמן של תשדירי השרות  .16
דדים את הציבור להימורים ומשחקי מזל ובמקומם להפיק תשדירי שירות שיחנכו המחנכים ומעו

ויעודדו את הציבור לעבודה יצרנית ושינוי תרבות ההתנהגות למען איכות חיים טובה יותר 
 בארצנו.

 הועידה ממליצה לכל מועדוני האזור להציב את דגל הלאום בצורה נאותה בכל מועדון ומועדון. .17

גיד האזור להודיע למועדונים כי כל הצעות ההחלטה שישלחו לועדת ההחלטות הועידה ממליצה לנ .18
של הועידה, לשם הבאה לדיון במליאת הועדה, תובאנה יחד עם דבר ההסבר ותוך ציון השפעת 

 האזור והמועדונים. תפקודההחלטה על 
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 זהחלטות הועידה הכ"

 78/6198לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  – נתן קלדור
 

 בוטלה בועידה הנ"ט     הוחלט –) תרגום (  1החלטה מספר 
 

 להגיש לרוטרי בינלאומי הצעת ההחלטה הבאה :
בכדי להבטיח השתתפות בלתי מוגבלת של רוטריונים בועידות ובכנסים שמאורגנים על ידי רוטרי 

 ישראל ( :)  249בינלאומי, מוצע על ידי אזור 

על ידי הוספת סעיף  5סעיף  – XVIהוחלט על ידי רוטרי בינלאומי לתקן את תקנות רוטרי בינלאומי פרק 
 משנה חדש בין סעיפי המשנה השני והשלישי בזו הלשון :

לא ייערכו ועידה או כנס מאורגן על ידי רוטרי בינלאומי בכל מקום שהוא אלא לאחר שהנהלת רוטרי 
הבטיחה באמצעות ממשלתה או הרשות המוסמכת של הארץ המארחת, שתינתן גישה בלתי בינלאומי 

 מוגבלת ובלתי מופרעת למקום המוצע לכל רוטריון שברצונו להשתתף, ללא הבדל נתינות, גזע או דת.

 אושררה בועידה הנ"ט      הוחלט – 2החלטה מספר 

 

 י רוטרי.)תשעה( מועדונ 9לצרף לעמותת אזור רוטרי ישראל נציגי  .א

נציג המועדון יבחר בכל מועדון ומועדון באסיפה הכללית שלו מבין הנשיאים לשעבר או  .ב
 הנשיא המכהן של המועדון.

 שנתי ובין האולפן לנשיאים ומזכירים -בחירה זו תיערך בתקופה שבין הכנס האזורי החצי
 נבחרים.

ו כנציגי המועדונים כדי לשמור על רוטציה וחפיפה בין נציגי המועדונים בעמותה, יבחר .ג
(נציגי שלושה מועדונים לשלוש  87/88שנתי הקרוב ) בשנת הרוטרי -המייצגים בכנס החצי

, 88/89שלושה מועדונים לשנתיים ושלושה מועדונים לשנה אחת. החל משנת הרוטרי  שנים,
 יבחרו כל שנה נציגי שלושה מועדונים לתקופה של שלו שנים.

 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 3החלטה מספר 

 
הצעות לתקנונים  1987הוק" אשר תעבד ותכין עד סוף שנת -להמליץ בפני הנגיד הנבחר למנות ועדת "אד

לעמותה ) בהסתמך על חוקי היסוד וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי( שתוכלנה לשמש בסיס לקבלתן על ידי 
 כל מועדון שירצה בכך.

 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 5החלטה מספר 

 

כי יוכן וינוהל ספר ההחלטות התפעוליות המתקבלות בועידות האזוריות ) או בכנסי האזור  .א
 אם יופנו הנושאים להחלטת הכנס השנתי(.

לרכז מכל הנג"לים ומארכיון  87/88ומהנגיד המיועד לשנת  86/87לבקש מנגיד האזור לשנת  .ב
שך השנים האחרונות ולרשמן לפי מיספור האזור את ההחלטות התפעוליות של הועידות במ

 הועידות בספר הנ"ל.

, מנגיד האזור המכהן לדאוג לעריכת דיווח מעקב על ביצוע 87/88לבקש החל משנת הרוטרי  .ג
ועדת ההחלטות תפיץ דוח זה יחד עם הצעות וההחלטות מהשנה הקודמת ולגרום לכך ש

 תו.ההחלטות שתשלחנה למועדונים לפי הועידה האזורית של שנ
 

 בוטלה לאחר קבלת הצעת הנגיד בועידה הנ"ט    הוחלט – 6החלטה מספר 
 

להמליץ בפני נגיד האזור להבהיר לכל מועדון חדש שרצוי הוא, שכל חבר יתרום תוך תקופה  .א
) עשרה דולאר ארה"ב( לקרן בכדי  10$של שישה חודשים ממועד הסמכת המועדון תמורה של 

 .100%התחלתית של להעלות את המועדון לרמה 

להמליץ בפני נגיד האזור להבהיר לכל מועדון באזור שטרם עשב כך, שרצוי הוא שכל חבר בו  .ב
) עשרה דולר  10$יתרום תוך תקופה של שישה חודשים ממועד ועידה אזורית זו תמורה של 

 .100%ארה"ב( לקרן רוטרי בינלאומי בכדי להעלות את המועדון לרמה ההתחלתית של 
 

  בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 7מספר החלטה 
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להמליץ בפני המועדונים לקבל על עצמם התחייבות להרים תרומות למבצע פוליו פלוס של קרן רוטרי 

)ששים דולאר ארה"ב( לחבר ולעשות  60$על בסיס של  88/89 – 86/87בינלאומי במשך שלוש שנות הרוטרי 
בשלושה שיעורים שווים עד כמה שאפשר עד לסיומה של כל אחת  יגויסם זה אכן וכמיטב יכולתם שסכ

 משנים אלה.
 

 אושררה בועידה הנ"ט      הוחלט – 8החלטה מספר 
 

 יוצאות לפי שיקול דעתו הבלעדי.להחזיר לנגיד את הסמכות המוחלטת למנות את ראשי קבוצות העיון ה

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 9החלטה מספר 
 

 והנגידים שיבואו אחריו : 87/88להמליץ בפני הנגיד הנבחר לשנת הרוטרי  .א
לתפקיד כנגיד האזור ועדת איתור מועמדים לבחירת הנגיד לשנה  והיכנסלמנות מיד עם 

 השנייה לאחר שנת כהונתו.
 )חמישה ( נשיאים ו/או נשיאים לשעבר. 5 -)ארבעה( נג"לים ו 4 –להרכיב ועדה זו מ 

יבחרו בועידה האזורית שלפני כניסתו  לדאוג לכך שחמשת הנשיאים או הנשיאים לשעבר
 חר בכנס האזורי הראשון שלאחר ועידה אזורית זו.לתפקיד כנגיד או לכל המאו

)ארבעה( נציגים לועדת האיתור באחת מישיבותיו שלפני  4לגרום לכך שפורום הנג"לים יבחר 
 עריכת הועידה האזורית הנ"ל.

להסמיך את ועדת האיתור שתאפשר אמנם לכל מועמד לאחר אישור כשירותו בהתאם  .ב
, גם לעודד מצידה רוטריונים רבפני הגוף הבוח לתקנות רוטרי בינלאומי לעמוד לבחירה

להעמיד את מועמדותם לתפקיד הנגיד,  וגם להמליץ יחד עם זאת על שניים או שלושה 
שנראים בעיניה ביותר לפי סדר עדיפותם, כשהגוף הבוחר יהיה רשאי לקבל את  מבניהם

 וא רואה לנכון.המלצותיה ולבחור באחד ממועמדים אלה או לא להתחשב בהן ולבחור במי שה

 לדאוג לכך שחברי ועדת האיתור לא יכהנו באותה שנה גם כחברים בגוף הבוחר. .ג
 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 10החלטה מספר 
 

להמליץ בפני נגיד האזור ויושב ראש ועדת ההחלטות להעביר את העתקי הצעות ההחלטה שתוגשנה 
 (-אם אמנם מונה כזה-, תיקוניהן ותוספותיהן לידי היועץ המשפטי של האזור )ןשינוייהלועידה האזורית על 

 לעיונו ולהערותיו האפשריות לקראת הדיון בהן במושבי הועידה האזורית.
 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 11החלטה מספר 
 

ואלכוהוליזם על  בשכרותלהמליץ בפני המועדונים לסייע לאגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל במאבקה 
 ) שלושת אלפים דולר בערך(. 3,000$) שעלותו מוערכת בסך  הבטלוויזי לפרסוםידי מימון הפקת תשדיר 

 
 בועידה הנ"טה אושרר      הוחלט -12החלטה מספר  

 
מסה"כ תקציב האזור ואשר יעמוד לרשותו  10%לכלול בתקציב האזור סעיף קבוע, וזאת מדי שנה, בשיעור 

של הנגיד המיועד לשנה שלאחר שנת התקציב הנידונה, וכך כל שנה, לצורך הוצאותיו של הנגיד המיועד 
 להכנת שנת כהונתו.

 
 בועידה הנ"טה אושרר      הוחלט – 13החלטה מספר 

 

שלא תתבצע ולא תתקבל החלטה על הצעה כל שהיא בועידה האזורית, אלא אם יהיו נוכחים  .א
 נציגים מוסמכים מבין מועדוני האזור. 50%בין המצביעים לפחות 

דקות מזמן העלאת ההצעה בפעם הראשונה ניתן יהיה להצביע ולקבל החלטות  10רק כעבור  .ב
 הנציגים, המוסמכים הנוכחים בהצבעה.מחייבות על פי רוב של 

 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 14החלטה מספר 

 
 418חילופי קבוצות עיון עם האזורים  87/88לאשר את הצעת נגיד האזור, נתן קלדור, לערוך בשנת הרוטרי 

 ארה"ב(. הלואיזיאנ) 619 -) מקסיקו ( ו
 

 הוחלט – 15החלטה מספר 
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ולהכריז על נ"ל אלכס פוגל כנגיד המיועד של האזור  7/1/1987אזורי שנערך ביום לאשר את החלטת הכנס ה

 .1988/1989לשנת הרוטרי 
 

 הוחלט – 15החלטה מספר 
 
הועידה הכ"ז של רוטרי ישראל שולחת את ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, לממשלת ישראל  א.

 ולצבא הגנה לישראל .
נציגו האישי של נשיא רוטרי  בוף, -הועידה מברכת את דירקטור רוטרי בינלאומי ארט יאן דה ב.

 חן/ ליס.-בינלאומי מ.א.ט. קאפלר ורעייתו ר
 הועידה מברכת ומביעה את תודתה והוקרתה : ג.

 לנגיד האזור נתן קלדור ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו. 
 ה ולעומד בראשה נג"ל אברהם גולדווסר.לקרן האזורית לעזרה הדדית על פעולותי 

הנגיד נתן קלדור ונג"ל קני  –האזורית על שם משה גרדינגר ז"ל ולעומדים בראשה  המלגותלקרן 
 גרדינגר.

 לקרן האזורית על שם נג"ל השופט ולדימיר זאב צלטנר ז"ל ולעומד בראשה נג"ל שלמה גרופמן. 
 ולעומד בראשה נג"ל טוביה רייכמן.לקרן האזורית על שם נג"ל אליעזר דשא  
 מקסיקו ולעומדים -ספרד וישראל-הולנד, ישראל-גרמניה, ישראל-הבינארציות ישראל עדות ולו 

 בראשן נג"ל טוביה רייכמן, נג"ל ברונו סרבדיו, נג"ל איזידור לונשטיין ונג"ל נתן 
 קלדור.

 שלה  המשנהיה לביא על ועדות ועדה האזורית לקרן רוטרי בינלאומי ולעומד בראשה נג"ל טובול 
 נג"ל שמואל כהן, נג"ל טוביה לביא ונג"ל  והעומדים בראשן, נג"ל טוביה רייכמן, נ"ל ברונו סרבדיו,

 שלמה גרופמן. 
 למארגני הועידה האזורית הכ"ח בהנהגתו של נ"ל שמואל קישלס. 

 בהנהגת האזור בשנת  הועידה מברכת את הנגיד הנבחר קלמן מושין ומאחלת לו ולצוותו הצלחה ד.
  נ"ל אלכס פוגל.. 88/89ומברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  87/88הרוטרי 

)הוואי( וכן את חברי הועדה המארחת והעומד  500הועידה מברכת את חברי קבוצת העיון מאזור  ה.
 בראשה נג"ל טוביה לביא.

בקרן רוטרי של רוטרי  ורהועידה מציינת בסיפוק את השתתפותם של מרבית מועדוני האז ו.
בינלאומי  במבצע "פוליו פלוס" ובמיוחד את העובדה שהמועדונים תרמו בשנת רוטרי זו עד כה 

, דהיינו קרוב לפי שלושה מהתרומות בשנים קודמות, ומציינת בקשר לכך בסיפוק 20,000$מעל 
יושב ראש הועדה ובהערכה את פעילויותיהם של נגיד האזור נתן קלדור, של נג"ל טוביה לביא, 

 האזורית לקרן רוטרי,  ושל נג"ל היינץ ג. בוכוולד , יו"ר המבצע "פוליו פלוס"..
הועידה קוראת לנגיד הנבחר ולכל המועדונים להמשיך ולקדם את הקשר עם האוניברסיטה  ז.

 הפתוחה ולסייע לה במילוי משימותיה.
וטרי , ד"ר וולף צגלה, ומאחלת לו הועידה שולחת את ברכותיה לדירקטור לשעבר, נאמן קרן ר ח.

גווניות לטובת רוטרי אזור -החלמה מהירה ושלמה, בכדי שיוכל לשוב ולהמשיך בפעילויותיו הרב
 ורוטרי בינלאומי. 249
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 חהחלטות הועידה הכ"

 88/7198לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  – קלמן מושין

 אושררה בועידה הנ"ט      הוחלט – 1החלטה מספר 

 
שבחירת המועמדים לכהונה כנציגי המועדונים בעמותת רוטרי ישראל תיערך בכל מועדון בכל שנה  א.

 בנובמבר 30לא יאוחר מאשר עד ליום  
 שבחירת נציגי המועדונים לכהונה של שלוש שנים בעמותת אזור רוטרי ישראל תיערך החל משנת  ב.

 ובכל שנה לאחר מכן על ידי הנשיאים המכהנים בעת הכנס החצי שנתי. 89/88הרוטרי 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 2החלטה מספר 
 

 לגרום לכך ש: להמליץ בפני הנגיד הנבחר והנגידים המיועדים לשנים הבאות
 
 ועדה אזורית, ועדת מישנה אזורית, הנהלת קרן אזורית וכל גוף ניהולי אזורי אחר ) להלן "ועדה"( א.

תהא מורכבת מלא פחות משלושה רוטריונים,  –נבחרת או ממונה על ידי גוף אזורי, ועידה וכו' 
 שכל אחד מהם חבר במועדון אחר.

 שנים  2-נוסף מחבריה ל 1/3שנים,  3-מחבריה ל 1/3מנו עם מינוייה של ועדה כנ"ל בראשונה י ב.
 שנים. 3לאחר מכן ייעשו המינויים תמיד לתקופה של  מחבריה לשנה אחת. 1/3-ו

 רצוי שליושב ראש ועדה ימונה רוטריון בעל ותק של שנה אחת לפחות באותה ועדה. ג.
 ב' לא יחול על :-האמור בסעיפים א' ו ד.

 זוריות.נציגי משפחות בקרנות א 
 הוק"(.-ועדה שמנתה זמנית לעניין ספציפי ) ועדת "אד 
 יושבי ראש של הועדות האזוריות בארבעת אפיקי השירות הראשיים הממונים מדי שנה על ידי  

 הנגיד.
)שש( שנים עם  6למרות האמור לעיל ניתן למנות חברי הנהלה של קרן אזורית לתקופה של  ה.

מהחברים יוכל לכהן במשך שש  1/3שבסעיף קטן ב' לעיל, דהיינו רוטציה במינויים על פי הכלל  
מחבריה במשך שנתיים ; לאחר מכן ) החל מהשנה  1/3-שנים ו 4נוסף מחבריה במשך  1/3 \שנים 
 השלישית( יוכלו כולם לכהן במשך שש שנים. 

ו/או של רוטרי כל האמור לעיל מותנה בכך שאיננו נוגד התקנות הקיימות של הקרן האזורית  ו.
 בינלאומי.

 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 3החלטה מספר 

 
 להמליץ בפני נגיד האזור להטיל על יושבי ראש הנהלות הקרנות האזוריות לדווח לכל ועידה אזורית בכתב

 על הפעולות שבוצעו במשך התקופה שעברה מאז הועידה האזורית הקודמת בצירוף מאזנה האחרון של 
 וכן לפני מועד הועידה האזורית. כשהוא מאושר על ידי רואה חשבון.הקרן שה

 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט – 4החלטה מספר 

 
 להמליץ בפני הנגיד הנבחר והנגידים המיועדים שיבואו אחריו :

 
 למנות מדי שנה ועדה אזורית מיוחדת או לקבוע במפורש בין תפקידי אחת הועדות בנושא פרסומי  א.

 רוטרי בעברית, שמתפקידיה יהיה לעזור לנגיד לתרגם לעברית את החשובים שבין פרסומי רוטרי 
 בינלאומי במתקבלים במועדונים הצריכים להדריך את הנהלותיהם.

 
 ה לקבלת תקציבים מיוחדים לעריכת תרגומים אלה ולעדכונם מדי לפנות לרוטרי בינלאומי בבקש ב.

 שנה, כפי שנעשה הדבר לגבי פרסומי רוטרי בשפות הרשמיות של התנועה.
 לערבית למועדוני האזור דוברי ערבית. מפרסומים תרגומיםלבקש מרוטרי בינלאומי לספק  ג.
 

 הוחלט – 5החלטה מספר 
 
 היינץ ג. בוכוולד כנציג במועצה התחיקתית של רוטרי בינלאומי שתכונס בסינגפור  –לבחור בנג"ל  א.

 .1989בינואר 
 לבחור בנג"ל דוד אורן כנציג מחליף של האזור במועצה התחיקתית של רוטרי בינלאומי שתכונס  ב.

 .1989בסינגפור בינואר 
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 בוטלה בועידה הנ"ט     הוחלט – 6החלטה מספר 

 
 להדגיש הדגשה מיוחדת שחוקת רוטרי בינלאומי אוסרת באיסור מוחלט ניהול תעמולה כל שהיא  א.

 ור.בקשר לבחירת נגיד האז
 לעודד את הנהלות המועדונים להזמין את המועמדים לתפקיד הנגיד להופיע באחד ממפגשיו  ב.

 השבועיים של המועדון.
 שמו על ידי ועדת האיתור להיענות להזמנות  פרסוםלעודד כל המועמד לתפקיד נגיד האזור לאחר  ג.

 שלב בהם את השקפתו על המועדונים ולהקדיש את דבריו או חלק מהם לנושא רוטריוני ולנסות ל
 הבעיות האקטואליות של התנועה ואת דרך הפעולה שהוא מציע לטיפול בהם לקידום האזור 

 ופעילויותיו.
 

 בוטלה בועידה הנ"ט     הוחלט – 7החלטה מספר 
 
 והנגידים המיועדים שיבואו אחריו לבקש מהנגיד  89/90להמליץ בפני הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  א.

 המכהן לדאוג לכך : תורכב ועדה לאיתור מועמדים לבחירת נגיד לשנה השנייה לאחר שנת כהונתו.
 )חמישה( נשיאים לשעבר. 5-)ארבעה( נג"לים ו 4 -עדה זו תורכב מושו 
 שו את שמות מועמדי מועדוניהם לחברות בועדת האיתור בכל שנה עד שנשיאי המועדונים יגי 

 לסוף חודש פברואר.
 שנשיאי המועדונים ייבחרו את חמשת הנשיאים לשעבר מבין המועמדים המוצעים בועידה 

 האזורית.
 )ארבעה( נציגים לועדת האיתור באחת מישיבותיו שלפני עריכת הועידה 4שפורום הנג"לים יבחר 

 האזורית.
 והנגידים המיועדים והנבחרים שיבואו  89/90להמליץ בפני הנגיד המיועד והנבחר לשנת הרוטרי  ב.

 אחריו למנות בהקדם אחרי היכנסם לתפקיד את ועדת האיתור המורכבת מהנציגים שנבחרו 
 כאמור בסעיף קטן א'.

 ותו בהתאם לתקנות להסמיך את ועדת האיתור שתאפשר אמנם לכל מועמד לאחר אישור כשיר ג.
 רוטרי בינלאומי לעמוד לבחירה בפני הגוף הבוחר, גם לעודד מצידה רוטריונים להעמיד את 
 מועמדותם לתפקיד הנגיד וגם להמליץ יחד עם זאת על שניים או שלושה מביניהם שנראים 

 בית.-בעיניה ביותר ולפרסם את שמותיהם לפי סדר האלף
 יכהנו באותה שנה גם כחברים בגוף הבוחר.לדאוג שחברי ועדת האיתור לא  ד.
 לדאוג לכך שהועדה תכריז על ותפיץ את שמות המועמדים במועד מספיק מוקדם על מנת שישה  ה.

 ספק בידי המועדונים לשמוע ולהכיר את המועמדים והשקפותיהם.
 

 הוחלט – 8החלטה מספר 
 

ולהכריז על נ"ל אליהו ברכה כנגיד מיועד של  26.1.88לאשר את הבחירה של הכנס האזורי שנערך ביום 
 .89/90לשנת הרוטרי  249אזור 

 
 הוחלט – 9החלטה מספר 

 
של המדינה שולחת את ברכותיה ואיחוליה  40-הועידה הכ"ח של רוטרי ישראל שמתכנסת בשנת ה א.

לנשיא המדינה, לממשלת ישראל ולצבא הגנה לישראל ומביעה את תקוותה שישרור שלום 
 ו במהרה.באזורנ

הועידה מברכת את דירקטור לשעבר רוטרי בינלאומי צ'רלס מ. פוגל, נציגו האישי של נשיא רוטרי  ב.
 חן/ ברניס.-בינלאומי צ'רלס קלר ורעייתו ר

 הועידה מברכת ומביעה את תודתה והוקרתה : ג.
 לנגיד האזור קלמן מושין ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו. 
 לעזרה הדדית על פעולותיה ולעומד בראשה נג"ל אברהם גולדווסר.לקרן האזורית  

הנגיד קלמן מושין ונג"ל קני  –האזורית על שם משה גרדינגר ז"ל ולעומדים בראשה  המלגותלקרן 
 גרדינגר.

 לקרן האזורית על שם נג"ל השופט ולדימיר זאב צלטנר ז"ל ולעומד בראשה נג"ל שלמה גרופמן. 
 נג"ל אליעזר דשא ולעומד בראשה נג"ל טוביה רייכמן. לקרן האזורית על שם 
 -תורכיה וישראל-הולנד, ישראל-איטליה, ישראל-גרמניה, ישראל-הבינארציות ישראל תלוועדו 

 מקסיקו ולעומדים בראשן נג"ל טוביה רייכמן, נג"ל ברונו סרבדיו, נג"ל איזידור לונשטיין ונג"ל נתן 
 קלדור.

 שלה  המשנהי בינלאומי ולעומד בראשה נג"ל טוביה לביא על ועדות האזורית לקרן רוטר הלוועד 
 טוביה רייכמן, איזידור לונשטיין, דוד אורן והיינץ ג.  םוהעומדים בראשן, נ"ל שמעון בס והנג"לי

 בוכוולד.



                     
 

9 

 

 האזורית לפיתוח ומידע רוטרי ולעומד בראשה נג"ל שמואל א. כהן. עדה ולו 
 שלה. המשנההארצית לרעות בינלאומית ולעומד בראשה נ"ל רפי אברהם על ועדות  עדה ולו 
 למארגני הועידה האזורית הכ"ח בהנהגתו של נ"ל שמואל רבינו. 

 הועידה מברכת את הנגיד הנבחר אלכס פוגל ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור בשנת  ד.
  נ"ל אליהו ברכה. 89/90רי ומברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוט 88/89הרוטרי 

)מקסיקו( וכן את חברי הועדה המארחת  418הועידה מברכת את חברי קבוצת העיון מאזור  ה.
 והעומד בראשה נג"ל טוביה לביא.

הועידה מציינת בסיפוק את השתתפותם של מרבית מועדוני האזור במבצע "פוליו פלוס" של קרן  ו.
את השגת היעד שאזורנו נתבקש להשיג,  שאפשרהת בתשלומים ובהתחייבויו רוטרי בינלאומי

מביעה את הערכתם לעומדים בראש הפעולה, נג"ל טוביה לביא, נ"ל שמעון בס ונג"ל היינץ ג. 
בוכוולד ומעודדת את המועדונים להמשיך ולתרום למבצע "פוליו פלוס" ולקרן רוטרי בינלאומי 

 ז.שנתקבלה בועידה האזורית הכ" 6בהסתמך על החלטה מס' 
הועידה קוראת לנגיד הנבחר ולכל המועדונים להמשיך ולקדם את הקשר עם האוניברסיטה  ז.

 הפתוחה ולסייע לה במילוי משימותיה.
הועידה שולחת את ברכותיה לדירקטור לשעבר, נאמן קרן רוטרי לשעבר, ד"ר וולף צגלה ומאחלת  ח.

 249גווניות לטובת רוטרי אזור -לו החלמה שלמה, בכדי שיוכל לשוב ולהמשיך בפעילויותיו הרב
 ורוטרי בינלאומי.

 
 הערות

 
הנשיאים לשעבר לועדת איתור  5בתחילת המושב נבחרו ע"י נשיאי המועדונים הנוכחים בישיבה  א.

 .90/91הנגיד לשנת הרוטרי 
 29.6.88הדיווח על מצבם של הקרנות האזוריות ומאזניהן נדחה לכנס האזורי שיתכנס ביום  ב.
בדבר השגת היתר ממועצת המנהלים של רוטרי  13גם הדיון וההחלטה על הצעה מספר כך  ג.

 בינלאומי לקבלת נשים למועדוני רוטרי ישראל.
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 החלטות הועידה הכ"ט

 1988/89לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –אלכס פוגל 
 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 2חלטה מסי ה
 

לקבוע שתשלום דמי חבר לאזור הינו חובה לכל מועדוני האזור ולהיות מודעים לכך שלאחר שמועצת 
המנהלים של רוטרי בינלאומי תקבל מנגיד האזור אישור שמועדון מפגר ביותר משישה חודשים בתשלום 

 למועדון כל עוד ההיטל לא שולם. הארגוןההיטל לאזור, היא תורה על הפסקת כל שירותי 
  

 הוחלט  - 3לטה מס' הח
 

לבקש מנגיד האזור המכהן לא רק לדווח לועידה האזורית על מצב ביצוע ההחלטות משלוש  א. 
 הועידות הקודמות, כי אם גם לשאוף לביצוע מזורז של החלטות שטרם בוצעו. 

לבקש מהנגיד ומהנגיד לשעבר המידי לדווח לועידה על ביצוע החלטות הועידה האחרונה ולהפיץ  ב. 
דיווח זה לפני התאריך שנקבע להגשת הצעות החלטה לועידה האזורית הקרובה וזאת בנוסף על 

 הדיווח על ביצוע החלטות קודמות. 
החליט על אילו החלטות מהדיווח בעת הדיון בועידה האזורית בדוחות לפי סעיף החלטה ב' לעיל ל ג. 

 מציאותיות יותר לביצוע.-הנובעות מועידות קודמות רוטריוני האזור "מוותרים" כלא

 אושררה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 4החלטה מסי 
 

דוח ביצוע"  -השנה, לכל מועדוני האזור "מאזן בוחן -לבקש מגזבר האזור להגיש בכל שנה לפני כנס מחצית
השנה להביא הערותיהם לניצול הכספים בהשוואה לתקציב -לנציגי המועדונים בכנס מחציתולאפשר 

 המאושר לאותה שנה.
 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 7טה מסי להח
 

ועדת האיתור, שתמונה על ידי הנגיד, תאתר מועמדים ותאשר מועמדים שהוגשו על ידי  .א
 .-1/11ת המועמדים לנגיד לא יאוחר מהמועדונים. הועדה תסיים עבודתה ותגיש רשימ

 . -15/11הנגיד יפיץ תולדות חיים של המועמדים שאושרו כנ"ל לא יאוחר מ ב. 
 המועמדים יוכלו לתאם עם המועדונים הופעה אישית במועדונים כנהוג היום.

 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט   - 8החלטה מס' 

 
שנתקבלה בועידה האזורית הכ"ח בנושא הועדה לאיתור  7של החלטה מס'  'לשנות את נוסח סעיף ג

 מועמדים לתפקיד נגיד האזור שיקרא כדלהלן להסמיך את ועדת האיתור לפעול כדלקמן: 
לאפשר הצעת מועמד לעמוד לבחירה רק לאחר אישור כשירותו בהתאם לתקנות רוטרי בינלאומי  א. 

כיהן כחבר צוות הנגיד או בכל תפקיד אזורי אחר במשך ולאחר שהועדה וידאה שהמועמד המוצע 
 לפחות שנה לפני שנת מועמדותו לבחירה. 

לעודד מצד הועדה העמדת רוטריונים כמועמדים לתפקיד הנגיד רק אם הוגשו לועדה פחות מחמש  ב. 
 המלצות של מועמדים מצד המועדונים. 

ר ולפרסם את שמותיהם לפי סדר יותבשנראים בעיניה  מבניהםלהמליץ על שניים או שלושה  .א
 בית.-האלף

 הוחלט  - 14החלטה מס' 
 

 הועידה כ"ט של רוטרי ישראל שמתכנסת בירושלים בירת ישראל שולחת .א
כי  תקוותהברכותיה ואיחוליה  לנשיא המדינה, לממשלת ישראל ולצבא ההגנה לישראל ומביעה 

 ישרור שלום באזורנו במהרה. 

 את  הועידה מברכת את נציגו האישי של נשיא רוטרי בינלאומי רויס אבי, .ב

 חן/אתל. -ג'פרי ה. פייק ור – RIBIדירקטור לשעבר ונשיא לשעבר של 

 הועידה מברכת ומביעה את תודתה והערכתה : .ג
 לנגיד האזור אלכסנדר פוגל ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו. 

 לקרן האזורית לעזרה הדדית על פעולותיה ולעומד בראשה נגל/אברהם 
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 גולדווסר. 
יד אלכסנדר פוגל ונגל/קני האזורית על שם משה גרידינגר ז"ל ולעומדים בראשה נג המלגותלקרן 

 גרידינגר. 
לקרן האזורית על שם נגל/השופט ולדימיר זאב צלטנר ז"ל ולעומד בראשה השופט נל/אליהו 

 וינוגרד. 
 לקרן האזורית על שם נגל/אליעזר דשא ז"ל ולעומד בראשה נגל/טוביה רייכמן. 

-טורקיה וישראל-ישראלהולנד, -איטליה, ישראל-גרמניה, ישראל-הבינארציות ישראל עדות ולו
מכסיקו ולעומדים בראשן נגל/טוביה רייכמן, נל/ברונו סרבדיו, נל/משה הראל, נל/רפי אברהם 

 ונל/אריה אבידור. 
האזורית לקרן רוטרי בינלאומי ולעומד בראשה נגל/היינץ ג. בוכולד ולמזכיר הועדה  עדה ולו

 נל/שמעון בס. 
 טרי בינלאומי ולעומד בראשה נגל/דוד אורן. האזורית למועמדים ובוגרי קרן רו  עדהולו
 לפיתוח האזור ולהרחבתו ולעומד בראשה נל/קורט ריזה.  עדה ולו
 האזורית למידע רוטרי ולעומד בראשה נל/ברנרד קרשטיין.  עדה ולו
 לציון שישים שנה לרוטרי בישראל ולעומד בראשה נגל/שלמה גרופמן.  עדה ולו
 האזורית לידידות בינאזורית ולעומד בראשה נגל/דוד נוימן.  עדה ולו

 למארגני הועידה האזורית הכ"ט בהנהגתו של נל/שמואל קישלס. 
הועידה מברכת את הנגיד הנבחר אליהו ברכה ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת אזור בשנת  ד. 

 ל לויט. נל/ישרא 90/91ומברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  89/90הרוטרי 
)דרום אפריקה ( וכן את חברי הועדה המארחת  935הועידה מברכת את חברי קבוצת העיון מאזור  ה. 

 והעומד בראשה נגל/גרשון ריבלין. 
הועידה מציינת בסיפוק את השתתפותם של מרבית מועדוני האזור במבצע "פוליו פלוס" של קרן  ו. 

 את השגת היעד שאזורנו נתבקש להשיג.  ושאפשררוטרי בינלאומי בתשלומים ובהתחייבויות 
ברכותיה לדירקטור לשעבר, נאמן קרן רוטרי לשעבר ד"ר וולף צגלה ומאחלת 1הועידה שולחת את  ז. 

 249גוניות לטובת רוטרי באזור -לו החלמה שלמה, בכדי שיוכל לשוב ולהמשיך בפעילויותיו הרב
 ורוטרי בינלאומי. 

 
 הערות

  
 . נדחוהוסרו או  -13, ו12, 11, 10, 9, 5, 1הצעות החלטה מספרים  א. 
 . 28.6.89הדיווח על מצב כל הקרנות האזוריות נידחה לכנס האזור שיתכנס ביום  ב. 
 . 28.6.89נידחה לכנס האזורי שיתקיים ביום  6הדיון בהצעת החלטה מסי  ג.

בתחילת המושב השני של הדיונים בהצעות ההחלטה בחרו נשיאי המועדונים שנכחו בישיבה  ד. 
. החברים שנבחרו הם: 91 92עדת האיתור לנגיד לשנת הרוטרי /חמישה נשיאים לשעבר כחברים בו

 נל/לני קרטון, נל/אורי פלד, נל/שמואל צוקר, נל/יהודה מאירוביץ ונל/פאול רוזנפלד.
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 החלטות הועידה האזורית ה"ל"
 1989/90 ילשנת הרוטר 2490נגיד אזור   -אליהו ברכה 

 
 הנ"טבוטלה בועידה       הוחלט  - 1החלטה מס' 

 
( שהמליצה כי הנגיד המכהן והנגידים 1988של הועידה האזורית הכ"ח ) 5בהסתמך על החלטה מסי   א.

מסמכי רוטרי בינלאומי החשובים לשפה  בתרגוםשיבואו אחריו ימנו ועדה אזורית מיוחדת לטיפול 
ת זו, העברית, הממליצה גם כי הנגידים יפנו לרוטרי בינלאומי בבקשה לקבלת תקציבים לפעילו

 ( והנגידים שיבואו אחריו לאור הצלחת 90/91מתבקשים הנגיד המיועד )
והיענות משרד רוטרי בציריך להשתתף  89/90מסמכי רוטרי בשנת  לתרגוםהפעילות האזורית 
  - התרגוםחלקית בהוצאות 

מסמכי רוטרי בינלאומי נוספים ולעדכן מדי שנה במידת  בתרגוםלהתמיד בפעילות זו, להמשיך 
 ורך את המסמכים שכבר תורגמו. הצ

ממליצים גם לכלול בכל שנת רוטרי סעיף מיוחד בתקציב האזור למימוש משימה זו וזאת  .ב
בהתחשב בכך כי מימון מטעם רוטרי בינלאומי למטרה זו ובהיקף מספיק גם בעתיד יהיה מוטל 

 בספק.
  

 ה בועידה הנ"טאושרר                                                               הוחלט  - 2החלטה מסי 
 

"ל" מחליטה לבקש מכל נגיד לשעבר של האזור, מהנגיד הנוכחי ומהנגידים -הועידה האזורית ה א. 
לעתיד למסור לארכיון האזור באמצעות הנגיד המכהן את המסמכים על כל שלבי העשייה באזור 

 בשנת כהונתם. 
ן לים שהלכו לעולמם וכ"כן ממליצה הועידה שנגיד האזור יבקש מבני משפחות של נג-כמו ב. 

 'ממוסדות אליהם הועברו הארכיונים של נג"לים ז"ל, ריכוז והעברת המסמכים המפורטים בסעיף ג
 לארכיון האזור, 

המסמכים המוזכרים כוללים עותקים מכל איגרות הנגיד, העתקי דיווחי הנגיד על ביקוריו  ג, 
שנתיים -במועדוני האזור, חוברות הועידות האזוריות והחלטותיה, העתקי הדיווחים החצי

רשימות מקבלי פרסי  והשנתיים שנערכים לפי הוראות רוטרי בינלאומי, תיאורי מבצעים אזוריים,
 האזור עם הנמקת ועדות הפרסים ולבסוף כל התכתבות בינלאומית ולאומית יוצאת דופן.

לבקש מהנגיד המיועד למנות ועדת ארכיון מורכבת משלושה חברים )נגידים לשעבר ו/או נשיאים  ד.
אחד במשך שנתיים ואחד במשך שנה )הכל החל  שעבר ( שאחד מהם יכהן במשך שלוש שנים,ל

( ומהנגידים העתידים למנות בכל שנה שלאחר מכן רוטריון נוסף שיכהן במשך שלוש  1.7.90מיום 
 שנים ויבוא במקומו של הרוטריון שמסיים את תפקידו.

ת רוטרי ישראל" לרכוש בכל ההקדם מקום לבקש מהנגיד ומהנגיד המיועד להמליץ בפני "עמות ה.
 מתאים במרכז הארץ שיוכל לשמש אכסניית קבע לארכיון.

 אושררה בועידה הנ"ט       הוחלט  - 3החלטה מסי 
 

נגיד האזור יוודא שהדוחות הכספיים של קרן האזור )כשהם ערוכים תוך השוואה עם התקציב  א. 
המאושר( ושל הועידה האזורית יתקבלו מהנגיד לשעבר המיידי )שעליו החובה להכינם כשהם 

 באוקטובר בשנת כהונתו.  31מאושרים על ידי רואה חשבון( לא יאוחר מאשר עד ליום 
האזור את הדוחות תוך שבועיים בין כל חברי הנהלת "עמותת רוטרי ישראל"  עם קבלתם יפיץ נגיד ב .

 ויפרסמם באיגרתו הראשונה לאחר קבלתם על ידו, או יפרסם בה את העובדה שלא קיבלם. 

 אושררה בועידה הנ"ט       הוחלט  - 4החלטה מסי 
 

חייב להישמר במלואו  שהסכום שהאזור גובה עבור הנגיד המיועד )כפי שהוחלט בועידה הכ"ח( א. 
 בנפרד ואין להשתמש בו כחלק מההוצאות השוטפות של הנגיד המכהן. 

סכום זה יש להעביר לנגיד המיועד בהקדם, אך לא יאוחר מהראשון לינואר של שנת הרוטרי  ב .
 השוטפת.

 

 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 5החלטה מסי 
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 -את ה 1.5.91הכללי של רוטרי בינלאומי לפני  להטיל על נגיד האזור להעביר לידי המזכיר

PROPOSED  ENACTMENT 
 

 TO ENSURE UNRESTRICTED PARTICIPATION OF ROTARIANS IN 

ALL INTERNATIONAL  MEETINGS ORGANIZED BY ROTARY  

 ROPOSED BY THE ROTARY CLUB OF HAIFA DISTRICT 249 , ISRAEL 

 

IT IS ENACTED BY ROTARY INTERNATIONAL THAT BY-LAWS OF  

ROTARY INTERNATIONAL.ARTICLE XVI BE AND HERBY IS 

AMENDED AS FOLLOWS; 

TO OMIT SECTION 5 PARAGRAFH 3 READING AS FOLLOWS ; 

“NO CONFERENCE OR INSTITUTE ORGANIZED BY ROTARY 

INTERNATIONAL SHALL BE HELD IN ANY PLACE UNLESS THE 

BOARD HAS ENSURED THROUGH THE GOVERNMENT OR OTHER 

APPROPRIATE AUTHORITY IN THE HOST COUNTRY,IN 

WRITING,THAT ACCESS TO THE PROPOSED VENUE IS IN FACT 

AVAILABLE TO ALL ROTARIENS WISHING TO 

ATTEND,IRRESPECTIVE OF CITIZENSHIP,RACE,OR RELIGION” 

TO ADD UNDER ARTICLE XVI – “OTHER ADMINISTRATIVE MATTERS” 

A NEW SECTION 7 TO READ AS FOLLOWS ; 

“NO INTERNATIONAL 

CONVENTION,ASSEMBLY,CONFERENCE,INSTITUTE,OR ANY OTHER 

UNTERNATIONAL MEETUNG ORGNAZED BY RITARY 

INTERNATIONAL SHALL BE HELD IN ANY PLACE UNLESS THE 

BOARD HAS ENSURED THROUGH THE GOVERNMENT OR ANY 

OTHER APPROPRIATE AUTHORITY IN THE HOST COUNTRY,IN 

ARITING,THAT ACCSES TO THE PROPOSED VENUE IS IN FACT 

AVAILABLE TO ALL ROTARIENS WISHING TO 

ATTEND,IRRESPECTIBLE OF CITIZENSHIP,RACE OR REKUGION” 

 

PURPOSED AND EFFECT 

 

PARAGRAFH 3 OF SECTION 5 WAS ADDED TO ARTICLE XI AT THE 

LAST COUNCIL OF LEGISLATION IN ACCORDANCE WITH THE 

PROPOSED ENACTMENT PUT FORWARD BY THE ROTARY CLUB OF 

HAIFA AND ENDORSED BY THE DISTRICT CONFERENCE OF 

ROTARIENS UN USRAEL. 

EXPERIENCE LATER SHOWED THAT IT IS IMPORTANT TO ENSURE 

THE GRANTING OF FREE ACCESS TO ALL ROTARIENS ALSO AT 

INTERNATIONAL CONVENTIONS AND/OR ASSEMBLIES AND NOT 

ONLY AT CONFERENCES AND INSTITUED. 
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IT IS,THEFORE PROPOSED THAT PARAGRAFH 3 OF SECTION 5 NOW 

BE REPKACED WITH A BROADER VERSION TO COVER ALL 

INTERNATIONAL MEETINGS ORGANIZED BY ROTARY 

INTERNATIONAL” 
 

 הוחלט  - 6החלטה מס' 
 

על תוצאות ההצבעה לבחירת נגיד האזור לשנת  16.1.990לברך את הכנס האזורי החצי שנתי שנערך ביום 
 92לשנת הרוטרי / 249( כנגיד המיועד של אזור ולהכריז על נל/אריה אבידור )ממועדון רמת השרון  91/92

91 . 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 12החלטה מס' 
 

הוק" המורכבת מחמישה עד שבעה חברים -שנגיד האזור בתאום עם הנגיד הנבחר ימנה ועדת "אד א, 
נהלי בחירת נגיד האזור הקיימים, לחוות את דעתה עליהם ולהמליץ  מכלולשיוטל עליה לבחון את 

תוספות ו/או השמטות בהם, הכל בהתבסס על  אם היא תמצא לנכון לעשות זאת על שינוים,

 של חוקי העור של רוטרי בינלאומי.  7פרק מישנה  XIIרק המתחייב לפי פ
 . 31. 8.90שהועדה תגיש את חוות דעתה ואת המלצותיה לנגיד האזור עד ליום ב.
 שנגיד האזור יביא את חוות הדעת וההמלצות לידיעת נשיאי המועדונים והנגידים לשעבר  ג.

 .30.9.90עד ליום 

 הוחלט  - 15החלטה מס' 
 

לממשלת ישראל  של רוטרי ישראל שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, "ל"-הועידה ה .א
 ולצבא הגנה לישראל ומביעה את תקוותה שישרור שלום באזורנו במהרה.

 הועידה מקדמת בברכה את נגל/מינס ורגיס נציגו האישי של נשיא רוטרי בינלאומי היו ארצ'ר.  ב.
 ועידה מברכת ומביעה את תודתה והערכתה : ג.

 לנגיד האזור אליהו ברכה ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו. 
 לקרן לעזרה אזורית על פעולותיה ולעומד בראשה נגל/אברהם גולדווסר. 

האזורית על שם משה גרידינגר ז"ל ולעומדים בראשה הנגיד אליהו ברכה ונגל/קני  המלגותלקרן 
 גרידינגר. 

צלטנר ז"ל ולעומד בראשה נל/השופט אליהו לקרן האזורית על שם נגל/השופט ולדימיר זאב 
 וינוגרד. 

 לקרן האזורית על שם נגל/אליעזר דשא ז"ל ולעומד בראשה נגל/טוביה רייכמן. 
-טורקיה וישראל-הולנד, ישראל-איטליה, ישראל-גרמניה, ישראל-עדות הבינארציות ישראלולו

ל/משה הראל, נל/רפי אברהם מכסיקו ולעומדים בראשן נגל/טוביה רייכמן, נל/ברונו סרבדיו, נ
 ונל/אריה אבידור. 

כיר הועדה זעדה האזורית לקרן רוטרי בינלאומי ולעומד בראשה נגל/היינץ ג. בוכולד ולמולו
 נל/שמעון בס. 

 עדה האזורית למועמדים ובוגרי קרן רוטרי בינלאומי ולעומד בראשה נגל/דוד אורן. ולו
 עדה האזורית לפיתוח האזור ולהרחבתו ולעומד בראשה נגל/טוביה לביא. ולו
 עדה האזורית למידע רוטרי ולעומד בראשה נל/ברנרד קרשטיין. ולו

 רוטרי לשפה העברית ולעומד בראשה נגל/שמואל א. כהן.  פרסומי לתרגוםהאזורית  המשנהלועדת 
 נל/רלף הדני. האזורית לרעות בינלאומית ולעומד בראשה  המשנהלועדת 

 למארגני הועידה האזורית ה"ל" בהנהגתו של נל/שמואל רבינו ולמועדון זכרון יעקב. 
ומאחלת לו ולצוותו הצלחה  90/91הועידה מברכת את הנגיד המיועד ישראל לויט לשנת הרוטרי  ד. 

 נל/אריה אבידור.  91/92 י בהנהגת האזור ומברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטר
)יוטה, ארה"ב( וכן את חברי הועדה המארחת  542דה מברכת את חברי קבוצת העין מאזור יהוע ה. 

 והעומד בראשה נגל/איזי לונשטיין. 
הועידה מברכת את נל/השופט סלים ג'ובראן על קבלת הפרס היוקרתי על שם לורד מרכוס זיו  ו. 

 לקידום ההבנה בין יהודים וערבים. 
 

 
 הערות: 

 
 הצעות ההחלטה הבאות לא נתקבלו על ידי צירי הועידה האזורית.  א. 
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 של נגל/שמואל א. כהן בנושא הקצבת ומן לדיון כללי במפגשים אזוריים.  13הצעה מס' 
של מועדון רעננה בנושא פרסים לכתבה/ות שתרמה/ו לשיפור איכות החיים  14הצעה מס' 

 בקהילה. 
א עליה לרגל לקבר הנגיד הראשון של האזור נגל/וולסלי של נגל/שמואל א. כהן בנוש 16הצעה מס' 

 פ. אהרון ז"ל. 
את הצעות  12הועידה החליטה להעביר לטיפולה של הועדה שתמונה בהסתמך על החלטה מס'  ב. 

 ההחלטה הבאות: 
 יפו בנושא אופן ההצבעה בבחירת נגיד האזור. -של מועדון ת"א 7הצעה מס' 
 בנושא ועדת האיתור למועמדים לבחירת נגיד האזור.  יפו-של מועדון ת"א 8הצעה מס' 
 חירת נגיד האזור. בשל מועדון רמת אביב בנושא שינוי שיטת  9הצעה מס' 
 סבא בנושא הועדה לאיתור מועמדים לתפקיד נגיד האזור. -של מועדון כפר 10הצעה מס' 
 .של מועדון נתניה בנושא זכות ההצבעה בבחירות לנגיד האזור 11הצעה מס' 
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 החלטות הועידה הל"א

 1990/91לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –דוד נוימן 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 2החלטה מסי 

 
 הקמת קרן רוטרי לקידום החינוך הגבוה בישראל בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה. 

הקים באזור קרן אזורית נוספת לקידום החינוך הגבוה בישראל אשר תעניק מידי שנה אות ל א. 
 הוקרה על תרומה לקידום החינוך הגבוה בישראל. 

ו למטה ז ותמשיך לגייס קרן תעניק את אות ההוקרה מתוך ההכנסות מתרומות שכבר התקבלה .ב
 כספים להגדלת הקרן. 

מחליטים להקים ועדה בהרכב הנג"לים: ש. גרופמן, י. ברא"ז, ט. לביא וד. נוימן אשר תגיש  ג .
תוכנית מפורטת לגבי המבנה המשפטי של הקרן )עמותה( ולגבי  30.11.91למועדונים עד ליום 

 הגבוה כישראל.  תקנות חלוקת אות ההוקרה השנתי בתחום קידום החינוך

 הוחלט לאשר את ההחלטה הנ"ל בתיקון כדלקמן: להוסיף את נגל/קלמן  .ג
כן הוטל על הנגיד אריה אבידור למנות חמישה נשיאים לשעבר -גרידינגר לסעיף קטן ג'. כמו

 עדה בהרכב סעיף קטן ג' לעיל. ושיצטרפו לו
 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט   3החלטה מס' 
 
 הועדה לאיתור הנגיד  . 1

 תוקם ועדה שתקרא "הועדה לאיתור הנגיד" )להלן "הועדה"(.  א. 
תפקיד הועדה יהיה איתור ומיון מועמדים לשמש בתפקיד נגיד האזור לשנת הרוטרי  ב. 

 שלאחר שנת הרוטרי הבאה. 
)ארבעה( נשיאים  -4( )ארבעה( נגידים לשעבר ו4)תשעה( חברים, מהם ) -9הועדה תורכב מ ג. 

 IMMEDIATE PASTלשעבר כשהחבר התשיעי יהיה הנגיד לשעבר המיידי )

DISTRICT GOVERNOR,או, אם נבצר ממנו מסיבה כל שהיא להשתתף בה ) 
 הנגיד לשעבר שכיהן לפניו. 

 חברי הועדה ייבחרו כדלקמן:  ד. 
כחברים חליפיים  נג"לים נוספים 2הנג"לים ייבחרו על ידי מועצת הנג"לים. כן יבחרו  4

 למקרה שיהיה צורך לתפוס מקומו של נג"ל נבחר מסיבה כל שהיא. 
 2הנשיאים לשעבר ייבחרו בועידה האזורית בשנה שלפני כהונת הועדה, כן ייבחרו  4

נשיאים לשעבר נוספים כחברים חליפיים למקרה שיהיה צורך לתפוס מקומות של נשיא 
 לשעבר נבחר מסיבה כל שהיא. 

 31ה תיבחר לתקופה של שנה אחת ותסיים את הליכי המיון של המועמדים לפני יום הועד ה. 
 באוקטובר באותה שנת רוטרי בה היא מכהנת. 

 עיקרון הרוטציה יחול על בחירת חברי הועדה.  ו. 
 עדה יותר מחבר אחד ממועדון כל שהוא בין נג"ל ובין נשיא לשעבר. ולא יכהן בו ז. 
 מלהציג את מועמדותו לנגידות בשנת כהונתו בה.  חבר הועדה יהיה מנוע ח.

 
 נהלי פעילות הועדה  . 2

ליולי בכל שנה הודעה לכל נשיאי המועדונים בה הוא מזמין  15נגיד האזור ישלח עד ליום  א. 
באוגוסט, בכל שנה הצעה  31ועדה, עד ליום ואת כל המועדונים שרוצים בכך להגיש ל

 יו כשכל מועדון יכול להציע מועמד אחד בלבד. למועמד מתאים לנגידות מבין חבר
מועמד לנגידות יכול להיות רק מי שהינו נשיא לשעבר, שעונה לדרישות המפורטות בחוקי 

 העור של רוטרי בינלאומי. 
 ההצעה תהיה מלווה: 

 בתקציר תולדות חייו ופעילותו הרוטריונית של המועמד.  ו( 
פגש שבועי של המועדון להגיש את במסמך שמאשר את ההחלטה שנתקבלה במ ( 2

המועמדות של החבר החתום על ידי נשיא המועדון ומזכיר הכבוד ותוך ציון 
 תאריך המפגש. 

 באישור החתום על ידי המועמד המוצע בו הוא מאשר את הסכמתו למועמדותו.  ( 3
הוא רוצה חבר או מועדון להציע כמועמד נשיא לשעבר שהינו חבר במועדון אחר, יכול  ב. 

לפנות לנשיא מועדונו של הרוטריון ולהציע לו להגיש את מועמדות הנשיא לשעבר 
המומלץ על ידו ורק אם מועדונו של הרוטריון מאשר את הסכמתו למועמדותו היא תוכל 

 עדה.ולהיות מוגשת לו
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אם כי כל תשעת חברי הועדה יעשו אף הם כל שלאל ידם לאתר, מבין הנשיאים לשעבר,  ג 
והמתאימים ביותר לכהונת נגיד האזור, גם הם יוכלו לפעול להצגת  את הטובים

 לעיל.  2מועמדותם של חברים רק בהתאם לנאמר בסעיף קטן 
הועדה תראיין את כל המועמדים שהוצעו באופן יסודי ומעמיק ותקבע את המלצותיה  ד. 

 בהתאם לאמות המידה הבאות: 
 ידע רוטריוני.  ו( 
 גישה למילוי תפקיד הנגיד ותוכניותיו לרוטרי ישראל.  ( 2
 היכרות עם מועדוני האזור ועם רוטריונים )לרבות קשרים בינלאומיים(.  ( 3
 פעילות רוטריונית במסגרת האזורית ותפקידים באזור.  ( 4

 שליטה בשפה העברית ובשפה/ות נוספת/ות הנהוגה/ות ברוטרי בינלאומי. (5

 פה. -יכולת הבעה בכתב ובעל (6
 יכולת שיתוף פעולה עם צוות עוזרים.  ( 7
תרשמות כללית מהמועמד לנגידות )לרבות אפשרויות ה (8

 "טכניות" שעומדות לרשותו למילוי התפקיד(. 

                                                                                                  
 ( שני המועמדים המתאימים 2ה.         עם סיום הראיונות וסיכום דיוניה תקבע הועדה את )

ביותר לדעתה ותמסור את שמותיהם לנגיד האזור בצירוף בקשה לפרסם בין כל 
 באוקטובר. 31ם לא יאוחר מאשר עד ליום המועדוני

 
 נוהל בחירת הנגיד  . 3

הבחירה בין שני המועמדים המומלצים על ידי הועדה תיערך בהצבעה של הצירים  א. 
שנתי, או אם הוא לא יוכל להיערך מסיבה כל -המוסכמים של המועדונים בכנס החצי

 שהיא, אזי בועידה האזורית. 
לכללים הקיימים ברוטרי בינלאומי לפי מספר החברים בכל  הצבעה זו תיערך בהתאם ב. 

 25מועדון ביום האחרון של החודש לפני מועד הבחירה, כשלכל מועדון קול אחד בגין 
 )עשרים וחמישה( חברים או החלק המירבי מהם. 

 
 כללי  . 4

במועמדותו פועלים אם הועדה תקבל דיווחים מבוססים כי מועמד לנגידות או חברים שתומכים 
בקרב נשיאים וחברי מועדונים באופן הנוגד את החוקה וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי, רשאית 

 הועדה. לאחר שתאפשר למועמד לומר את דברו. להמליץ כפני הנגיד לבטל את מועמדותו.
 

 בוטלה בועידה הנ"ט       הוחלט  - 5החלטה מסי 
 

ברות עסקיות( אשר בו תופענה ההחלטות שהתקבלו על ידי הועידה לנהל באזור ספר החלטות )כמקובל בח
 האזורית וזאת במגמה לאפשר לועדת ההחלטות מידי שנה בשנה ולכל רוטריון החפץ בכך לעיין בהחלטות. 

ספר ההחלטות יאפשר גם מעקב אחרי ביצוע ההחלטות. על הנגיד ומזכיר האזור מדי שנה בשנה לפעול 
 לביצוע ההחלטה. 

 הוחלט  - 8מס'  החלטה
 

של רוטרי ישראל קוראת, מתריעה ומצפה לתגובה של רוטרי בינלאומי להגיב על  -31הועידה האזורית ה
פגיעה במרכזי מגורים ומרכזים קהילתיים והפרעה לחיים  התקפות העיראקים על אוכלוסייה אזרחית.

 הסדירים ושיבושם לתקופה ארוכה. 
על הכיבוש  -ההתארגנות הבינלאומית היתה למעשה המטרה לשחרור כווית מהכיבוש הבלתי חוקי ועל זה 

 מחה העולם ובצדק.  -
ה והבנה בינלאומית להשמיע אנו קוראים לכן, לכל הרוטריונים בעולם לפעול ברוח הרוטריונית של אחוו

על  עוינתולהביע את סלידתם מהאירועים הן של שלילת החופש ממדינה ריבונית ושאט נפש מפעילות 
עורף אזרחי. גם בכווית וגם במדינת ישראל, דבר אשר פגע באוכלוסייה אזרחית שלווה המורכבת הן 

 מיהודים והן מערבים. 
 רוטרי בינלאומי צריך שישמע להגנתם של אזרחי מדינה זו. על אף שבסעודיה לא קיים רוטרי קולו של 

על  -ובתוכם רוטרי בינלאומי  -חוסר התגובה של העמים ו/או השמעת קולם של הארגונים השונים 
הביא ללא ספק לפעילות העיראקים כנגד העם הכורדי לפתרון סופי של  הפגיעה באורחים שלווים כמתואר,
 ם. הבעיה לדעתם על ידי השמדת הע

בהזדמנות זו. אנו מבקשים בזה להעלות על נס את הזדהותה של תנועת רוטרי בעולם עם מדינת ישראל. 
בין אם זה היה על ידי טלפונים ומכתבים של המשרד של רוטרי בינלאומי בציריך, ובין אם  -בעת המלחמה 

 על ידי טלפונים ומכתבי עידוד מרוטריונים רבים בעולם.
 להעביר נוסח ההחלטה לנשיא רוטרי בינלאומי הועידה מחליטה לכן, 
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PAULO V.C. COSTA   ל."בעולם ברוח המחאה הנכדי שיוציא קול קורא לכל מועדוני רוטרי 

 הוחלט  - 9החלטה מס' 
 

ולהכריז על  9.4.91שהתקיימו ביום  92/93מוצע לאשר את תוצאות ההצבעה לבחירת נגיד האזור בשנת 
 .  92/93לשנת הרוטרי  249כו( כנגיד אזור נל/סלים ג'ובראן )ממועדון ע

 

 הוחלט – 10החלטה מס' 
  

לועידה התחוקתית של רוטרי בינלאומי  249מוצע לאשר את בחירתו של נגל/דוד אורן כנציג אזור 
 . -1992שתתקיים באנהיים ב

 התפקיד.לאשר את מינוי של נגל/יצחק ברא"ז כמ"מ במידה ונג/ל אורן לא יוכל למלא את 

 הוחלט - 12החלטה מס' 
  

הועידה מתייחדת עם זכרו של נגיד האזור לשנה זו, הנגיד ישראל לויט אשר נפטר בראשית כהונתו  א. 
 249לנגיד האזור בשנת הרוטרי הנוכחית ושולחת שוב תנחומים לרעייתו ולמשפחה. אזור רוטרי 

 יזכור תמיד פועלו ועשייתו. 
ונה בניכר באופן פתאומי. הועידה מתייחדת עם זכרו של נגל/אברהם נוסן שנפטר בשבת האחר ב. 

 ויישארשולח תנחומים לרעייתו אילנה ולמשפחה היושבים עדיין שבעה. זכרו ועשייתו  249אזור 
 בזיכרוננו תמיד. 

לממשלת ישראל  ל"א של רוטרי ישראל שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה,-הועידה ה ג. 
 רנו במהרה. שישרור שלום באזו תקוותהומביעה  ולצבא הגנה לישראל,

 הועידה שולחת ברכותיה : .ד
 דירקטור לשעבר, ד"ר מייסטר אולריך  ולוועידתנלנציגו האישי של נשיא רוטרי בינלאומי 

 חן/איוון. -ור
 לנגיד האזור נגל/דוד נוימן ולצוות הנגיד על הנהגת האזור בשנה זו. 

בתחומי הקרן האזורית ר הקרנות האזוריות וחברי ועדותיהן כל אחד על פעולתו ופעילותו "ליו
 ברוח תנועת הרוטרי. 

 למארגני הועידה האזורית הל"א, חברי הנהלת הועידה בהנהגתו של נגל/טוביה לביא. 
 ליו"ר הועדות האזוריות וחברי ועדותיהן על פעולתם באזור בשנה זו. 

 נל/סלים ג'ובראן,  92/93הועידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  ה. 
ה שולחת את  ברכותיה לדירקטור לשעבר, נאמן קרן רוטרי לשעבר, ד"ר וולף צגלה הועיד ו, 

 להתקדמות החלמתו ולהחזרתו במהרה להמשך פעילותו בתנועה. 
הועידה שולחת ברכות למאות אלפי העולים החדשים שהגיעו לארץ מגלות רוסיה, אתיופיה  ז. 

 וגלויות אחרות, במיוחד מאז הועידה ה"ל". 
הועידה מציינת בסיפוק תרומתם של רבים ממועדוני האזור ומאות רבות של חברי הרוטרי אשר 

 ים. נרתמו כל אחד במקומו ובתפקידו לקליטה החברתית של העולים החדש
הועידה ממשיכה ורואה את נושא הקליטה החברתית וקליטה מקצועית של העולים החדשים 
שהגיעו ושיגיעו למדינת ישראל כאחד האתגרים החשובים של המדינה וקוראת לכל מועדוני 

 מרץ לפעולה חשובה זו.  במשנההאזור להמשיך ולהירתם 
שארצותיהן עדיין במצב מלחמה עם ישראל הועידה קוראת לכל מועדוני הרוטרי במזרח התיכון  ח. 

 להרים קולם למען שלום אזורי בין מדינותיהן וישראל במהרה. 
 

 נדחו.  -11, ו7, 6, 4, 1הערה:  החלטות מסי 
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 קטע מתוך הודעה על: 
 

 ועדת מנדטים וסדרי הצבעה בועידה האזורית הל"א 
על פי כללי הרוטרי הקיימים משכבר הימים, יונהגו החל מועידה זו ואילך סדרי הצבעה הלוקחים  א. 

 בחשבון את גודל המועדון, 
 25דהיינו מספר החברים בו כל מועדון שהסדיר תשלום כל מיסיו כדרוש זכאי, לקול אחד בגין כל 

 .-25חברים או חלק המירבי מ
 אשר כל מועדון זכאי לו כדלקמן: לפיכך יהיה מספר הקולות בהצבעה  ג. 

 קול  1חברים  37מועדון שיש בו עד 
 קולות  2חברים  62עד  38מועדון שיש בו 
 קולות  3חברים  87עד  63מועדון שיש בו 
 קולות  4חברים  112עד  88מועדון שיש בו 
 קולות  5חברים או יותר  113מועדון שיש בו 

 בועידה לועדת המנדטים בו יפורט כל מועדון יצייד את נציגו במכתב שיוגש .א
רשאי להצביע. כל חבר מועדון, ולא דווקא רק חברי  -מי מחברי המועדון הנוכח בועידה  -שמות 

רשאי להתמנות למצביע. למי שכך יוסמך תמסור ועדת המנדטים כרטיס  -ההנהלה של המועדון 
 הצבעה. 

 ון הזכאי, לאורכל מצביע רשאי להחזיק רק כרטיס הצבעה אחד. דהיינו מועד .ב
חייב לוודא כי בדיונים בהצעות ההחלטה למיניהן יהיו  -האמור לעיל, ליותר מקול אחד בהצבעות 

נוכחים החברים המצביעים שאם לא כן תימנע מהמועדון הצבעתם של מי שלא נוכחו ואינם 
 מחזיקים אישית את כרטיס ההצבעה שלהם.
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 החלטות הועידה הל"ב
 1991/92לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור אריה אבידור 

 אושררה בועידה הנ"ט       הוחלט  -החלטה מס' ו 

 
נגיד האזור יוודא שהדוחות הכספיים של קרן האזור )כשהם ערוכים תוך השואה עם התקציב  א. 

המאושר( של הועידה האזורית יתקבלו מהנגיד לשעבר המיידי )שעליו החובה להכינם, כשהם 
 בספטמבר בשנת כהונתו.  30מאושרים על ידי רואה חשבון( לא יאוחר מאשר עד ליום 

אזור את הדוחות תוך שבועיים בין כל חברי הנהלת "עמותת רוטרי ישראל" עם קבלתם יפיץ נגיד ה ב. 
 ויפרסמם באיגרת הראשונה לאחר קבלתם על ידו או יפרסם בה את העובדה שלא קיבלם. 

נגיד האזור יוודא גם שהדוחות הכספיים של כל הקרנות האחרות של האזור יתקבלו מיושבי ראש  ג. 
בה להכינם כשהם מאושרים על ידי רואה החשבון( לא יאוחר קרנות אזוריות אלה )שעליהם החו

 בספטמבר בשנת כהונתו.  30מאשר עד ליום 
עם קבלתם יפרסם נגיד האזור דוחות אלה באיגרת הראשונה לאחר קבלתם על ידו או יפרסם את  ד. 

 העובדה שלא קיבלם. 
יתקבל מהנגיד  "רוטרי ישראל עמותת אזור"בהיותו יושב ראש יוודא נגיד אזור שהדוח הכספי של  ה. 

לשעבר המיידי )שעליו החובה להכינו כשהוא מאושר על ידי רואה חשבון( לא יאוחר מאשר עד 
 בדצמבר בשנת כהונתו.  31ליום 

עם קבלתו יפרסם נגיד האזור את הדו"ח באיגרת הראשונה לאחר קבלתו על ידו או יפרסם את  ו. 
 העובדה שלא קיבלו. 

 את דוחות קרן האזור והועידה האזורית לא יוכל למלא תפקיד אזורי עד  נגיד שלא הגיש ז.
 להגשת הדוחות הנ"ל.

  
 ה בועידה הנ"טאושרר       הומלץ  - 2החלטה מסי 

 
נשיא המועדון יוודא שהדוחות הכספיים של המועדון )כשהם ערוכים תוך השוואה עם התקציב  א. 

המאושר( יתקבלו מהנשיא לשעבר המיידי שעליו החובה להכינם, כשהם מאושרים על ידי רואה 
 בספטמבר בשנת כהונתו.  30חשבון או ועדת ביקורת, לא יאוחר מאשר עד ליום 

הדוחות תוך חודש ימים בין חברי המועדון )או יפרסמם בעלון עם קבלתם יפיץ הנשיא את  ב. 
 המועדון( או יודיע לכל חבר במועדון שלא קיבלם. 

אם מועדון מקיים עמותה לניהול קרנותיו ידאג הנשיא לכך שדוחותיה הכספיים של העמותה ליום  ג. 
 במרץ הבא.  31בדצמבר יוכנו לא יאוחר מיום  31

 דוחות אלה תוך חודש ימים לכל אחד מחברי המועדון או  עם השלמתם יפיץ הנשיא ד.
 יפרסמם בעלון המועדון. 

 
 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 3החלטה מס' 

 
)חמש( שנים  5כל מועדון זכאי ליזום הקמת מועדון חדש ובלבד שאם טרם מלאו למועדון המציע  א, 

האזור מועדון נוסף כמדריך ומלווה למועדון מיום קבלת תעודת ההסמכה, יצרף יו"ר ועדת הרחבת 
 המוקם.

 בוטלה בועידה הנ"ט       הוחלט  - -4החלטה מסי 

 

I.  לפנות למועצת המנהלים של רוטרי בינלאומי בבקשה להאריך את גיל החברות המותר לחברי
 )שלושים ושלוש( שנים.  33ישראל עד גיל  - 2490רוטראקט באזור 

 בוטלה בועידה הנ"ט       הוחלט  - 5החלטה מסי 
 

I. וטרי לפנות להנהלת רוטרי בינלאומי בהמלצה להכריז על פרוייקט הבוררות כתוכנית של ר
 בינלאומי. 
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 ה בועידה הנ"טאושרר       הוחלט  - 7החלטה מס' 
 

I.  שנגיד האזור ימנה ועדה שתבדוק את הנוסח העברי של ארבעת המבחנים בהתבסס על הנוסח
 של רוטרי בינלאומי. הרשמיהאנגלי 

 הוחלט  - 8החלטה מס' 
 

 הועידה הל"ב של רוטרי ישראל שולחת ברכותיה : א, 
 נגל/קליאן בנרג'י ורעייתו בינוטה.  ועידתנו והאישי של נשיא רוטרי בינלאומי ללנציגו 

 לנגיד האזור אריה אבידור ולצוות הנגיד על הנהגת האזור בשנה זו. 
ליו"ר הקרנות האזוריות וחברי ועדותיהן כל אחד על פעולתו ופעילותו בתחומי הקרן האזורית 

 ברוח תנועת הרוטרי. 
 זורית הל"ב וחברי הנהלת הועידה בהנהגתו של נל/רלף הדני. למארגני הועידה הא

 ליו"ר הועדות האזוריות וחברי ועדותיהן על פעולתם באזור בשנה זו. 
בשנת  הועידה מברכת את הנגיד הנבחר סלים ג'ובראן ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור  ב.

 נל/גדי ססובר.  93/94ומברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי   92/93הרוטרי 
הועידה שולחת את ברכותיה לדירקטור לשעבר, נאמן לשעבר של קרן רוטרי בינלאומי, דייר וולף   ג.

 צגלה להתקדמות החלמתו ולהחזרתו במהרה להמשך פעילותו בתנועה. 
הועידה שולחת ברכות למאות אלפי העולים החדשים שהגיעו לישראל. הועידה מציינת בסיפוק   ד.

מתם של רבים ממועדוני האזור ומאות רבות של חברי הרוטרי אשר נתרמו כל אחד את תרו
במקומו ובתפקידו לקליטה החברתית והכלכלית של העולים החדשים וממליצה לכל מועדון לצרף 

 העומדים כקריטריונים של הרוטרי.  -לשורותיו מספר הולם של עולים חדשים 
ברתית וקליטה מקצועית של העולים החדשים הועידה ממשיכה ורואה את נושא הקליטה הח

שהגיעו ושיגיעו למדינת ישראל כאחד האתגרים החשובים של המדינה וקוראת לכל הרוטריונים 
 מרץ לפעולה חשובה זו.  במשנהוהרוטריוניות ומשפחותיהם להמשיך ולהירתם 

 עם הועידה קוראת לכל המועדונים כמורח התיכון שארצותיהם עדיין כמצב מלחמה  ה.
 ישראל להרים קולם למען שלום אזורי בין מדינותיהם וישראל במהרה. 

 
 הערות: 

 
 של ועדת ההחלטות בנושא חידוש ביטאון רוטרי ישראל הורדה מסדר היום.  6הצעת החלטה מסי  א. 

בעכו, בו תידון הצעת התקנון  30.6.92הועידה החליטה לקיים מושב נוסף בעת כנס האזור ביום  .ב
 לקרן רוטרי לקידום החינוך הגבוה שהופצה בין נציגי המועדונים. 

 בוטלה בועידה הנ"ט       הוחלט  - 9החלטה מס' 

 
 לקידום החינוך הגבוה בישראל בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה.  -קרן רוטרי 

בזו  2.7.91הכנס מאשר מחדש את ההחלטה שנתקבלה בכנס האזורי הל"א במלון השרון ביום  א. 
 הלשון: 

להקים באזור קרן אזורית נוספת לקידום החינוך הגבוה בישראל אשר תעניק מדי שנה אות הוקרה 
 מה לקידום החינוך הגבוה בישראל. על תרו

 הקרן תעניק את אות ההוקרה מתוך הכנסות מתרומות שכבר התקבלו למטרה זו ותמשיך לגייס 
 כספים להגדלת הקרן. 

 
הכנס מטיל על הועדה הקיימת בראשותו של נגל/יצחק ברא"ז לבדוק את כל ההערות וההשגות  ב. 

את התקנון של הקרן לתקנונים דומים של קרנות  שהוגשו לועדת ההחלטות ובשים לב עליהן לסגל
אזוריות אחרות וביניהן בעיקר ל"קרן צלטנר למחקר שליד רוטרי ישראל", שמטרותיה בתחום 

 המשפט הינן זהות למיועדות לקרן לקידום החינוך הגבוה שפועלת כבר יותר מעשר שנים. 
 

הגיש לנגיד סלים ג'ובראן את על הועדה בראשותו של נגל/יצחק בראייז לסיים את הבדיקה ול
 . 30.10.92הנוסח המתוקן עד ליום 

על הנגיד סלים ג'ובראן להפעיל מיד לאחר מכן את ההליכים המקובלים באזורנו לאישור הנוסח 
 המתוקן על ידי כנס האזור.
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 בוטלה בועידה הנ"ט       הוחלט  - 10החלטה מס' 
 

מעמותת רוטרי ישראל הלוואה לתשלום דמי השכירות  1991לאחר שהכנס רשם לפניו שהאזור קיבל במאי 
 של ארכיון האזור, לבקש מהנגיד ומועדת הכספים לדאוג כהקדם לסילוק החוב לעמותת רוטרי ישראל. 

 
 נספח א' 

 
 ולחברות בהנהלת העמותה רוטרי ישראל.  94/95תוצאות הבחירות לועדת איתור נגיד האזור לשנת הרוטרי 

 
 נבחרו הנשיאים לשעבר הבאים:  94/95לועדת איתור נגיד האזור לשנת הרוטרי 

מועדון קישון;  -יפו דרום; נל/עמיחי כץ -מועדון ת"א -מועדון כרמל; נל/שמעון בס  -נל/שמואל רבינו 
 -מועדון זכרון יעקב )ממלא מקום(; נל/אליהו אלרואי  -מועדון בנימיה; נל/יצחק פילוסוף  -ל/יוסף רן ב

 ה )ממלא מקום(. ימועדון נתנ
 

 להנהלת עמותת רוטרי ישראל נבחרו הנשיאים לשעבר הבאים; 
 3נה )לתקופה של מועדון בנימי -שנים(; נל/אודי סביון  3מועדון רמת השרון )לתקופה של  -נל/גידי פייפר 

מועדון חדרה )לתקופה של  -שנים( נל/אלן כץ  3מועדון נתניה )לתקופה של  -שנים(; נל/אליהו אלרואי 
 מועדון  -שנתיים(; נל/שמעון בס 

 -יפו דרום לתקופה של שנתיים(; נל/עמיחי כץ. מועדון קישון )לתקופה של שנתיים(; נל/טוביה דניאלי -ת"
מועדון נהריה )לתקופה של שנה(; נל/ויקטור  -לתקופה של שנה(; נל/ראובן משכית יפו מזרח ) -מועדון ת"א

 העמק )לתקופה של שנה(.-נעים. מועדון מגדל-בן
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 החלטות הועידה הל"ג
 1992/93לשנת הרוטרי  2490סלים ג'ובראן נגיד אזור 

 

 טיפוח הבנה בין יהודים וערבים .1
 

 הוצוותו בפיתוח קשרי ידידות והבנה בין האוכלוסיי הנגיד,הועידה מציינת בסיפוק את היוזמה של 
היהודית והערבית בישראל כדרך חיובית להגברת הרצון הטוב וההיכרות ההדדית בין חלקי האוכלוסייה 

 בארץ, הועידה מציינת בסיפוק את הכנסים הבינמועדוניים שתרמו רבות באפיק ההבנה היהודי ערבי. 
הנכנס להמשיך ולעודד פעולה זו כמבצע אזורי וקוראת לכל מועדוני רוטרי  הועידה ממליצה לנגיד האזור

ישראל, להשתלב בפעולה זו ולהרחיבה, תוך דגש מיוחד על פעילות לקירוב לבבות כין נוער  2490באזור 
 יהודי וערבי. 

 
 אושררה בועידה הנ"ט     תיקון אורחות החיים בישראל  - 2
 

לתיקון  -להם  שאכפתשראלית מחייבים מאמץ משותף של אזרחים הזעזועים הפוקדים את החברה הי
 נורמות החיים בישראל. 

הועידה קוראת לכל המועדונים באזור ולכל רוטריון באופן אישי לגלות בעניין זה יוזמה לתיקון מידות 
 ברוח עקרונות המוסר של רוטרי. 

הבה נשמש דוגמה אישית בהקפדה מלאה על כללי אזרחות טובה, הגינות, הצנע לכת וייזום פעולות 
 ישראל. אורחות החיים ב אזוריות ומועדוניות להשפיע על שיפור

בשיתוף  -חינוכיות, הדרכתיות וחברתיות  -הועידה קוראת למועדונים באזור ליזום פעולות מתאימות 
 פעולה עם הגופים המוסמכים למניעת פשיעה ואלימות. 

 
 אושררה בועידה הנ"ט     . התנדבות פעילה ל"משמר האזרחי" 3
  

וראת הועידה לכל המועדונים לדרבן את ק "מתוך הערכת החשיבות המיוחדת שיש כיום ל"משמר האזרחי
 אזרחי זה.-חבריהם להתגייס ולהשתתף באופן פעיל ומתמיד בשרות ההתנדבותי

  
 אושררה בועידה הנ"ט      . שיפור מערכת יחסי העבודה  4
 

נוכח המתחים ביחסי העבודה בישראל קוראת הועידה לכל המועדונים באזור וכן לכל רוטריון בתחום 
ול ברוח השרות שבמקצוע של רוטרי, לגלות יוזמה ולחפש דרכים לשיפור יחסי עובד ונותני עיסוקו, לפע

תוך מאמץ משותף  -הייצור  פריוןעבודה, להעלות את מוסר העבודה, לייעל דרכי העבודה ולהגביר את 
דה והוגן לסלק עיוותים ושיבושים במערכות המשק הישראלי ולהגביר את ההגינות בתחום המקצועי. הועי

ממליצה לנגיד האזור בשנה הבאה לעבד בעזרת ועדה מיוחדת תוכנית פעולה לכל מועדוני האזור במאמץ 
 לרתום את רוטרי לשיפור המערכת המקצועית בארץ.

 
 אושררה בועידה הנ"ט       .  קרן רוטרי בינלאומי 6
 

הועידה קוראת לכל מועדוני האזור להגביר את חלקם בקרן רוטרי בינלאומי. הקרן עושה גדולות באמצעות 
 השתלמות בינלאומיות, להגברת ההבנה והרצון הטוב וטיפוח מנהיגות בין בני הנוער.  מלגות

 
 אושררה בועידה הנ"ט       . הרחבת האזור  7
 

חרונה להקמת מועדוני רוטרי נוספים וממליצה לנגיד האזור הועידה מציינת את הפעילות הטובה בשנה הא
בשנה הבאה לבדוק אפשרויות להקמת מועדונים נוספים. מן הראוי שמועדונים מייסדים יראו מתפקידם 

 להמשיך ולסייע למועדונים החדשים תוך קיום קשר הדוק איתם. 
הצורך לסייע להעלאת הפעילות  כן קוראת הועידה להגברת שיתוף פעולה בינמועדוני תוך הדגשת-כמו

 במיוחד במועדונים הזקוקים לחיזוק. 
 
 . הערכה לנגיד האזור  8
 

הועידה מביעה הערכה והוקרה לנגיד האזור בשנה זו, סלים ג'ובראן וצוותו, על החריצות והמסירות 
 בהפעלת כל מועדוני האזור. 

 המשפט המחוזי בחיפה. -הועידה מביעה הערכה והוקרה לנגיד האזור סלים ג'ובראן על מינוי כשופט בית
 
 . ברכות לאורחי הועידה  9
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י הכבוד שבאו אלינו במיוחד מחוץ לארץ: בראש ובראשונה את נציגו הועידה שמחה לארח את אורח

 נגל/אהרון אזאגורי.  האישי של נשיא רוטרי בינלאומי,
 
 הבעת תודה למארגני הועידה  .10
 

וביצועה המושלמים של הועידה ומברכת את חברי הועידה על סדר  ארגונההועידה מציינת בסיפוק רב את 
ותרמו  וממרצםמזמנם  ה ולכל חברי הועדה המארגנת שנתנו מיוזמתם,ניהולה ותודה למנהל הועיד

 להצלחת הועידה. 
 
 .      אישרור בחירת נל/גדי ססובר כנגיד 11
 

 . 1993/94לשנת הרוטרי  2490ובר כנגיד אזור רוטרי ססהועידה מאשררת את בחירת נל/גדי 
 
 ו.      ברכות 2
 

 ה וצה"ל.ראש הממשל הועידה מברכת את נשיא המדינה,
 וכן לנשיא העולמי הנכנס רוברט ברט,  92/93ינלאומי לשנת בהועידה מברכת את הנשיא העולמי של רוטרי 

 93/94הועידה מברכת את הנשיא הנבחר גדי ססובר ומאחלת לו ולצוותו בהנהגת האזור בשנת הרוטרי 
 פר. יגידי פי 94/95מברכת את הנגיד המיועד לשנת  וכן הצלחה ושנת רוטרי פורייה,

וכן את חברי הועדה המארחת בראשותו של  דה מברכת את קבוצת העיון מאזור דרום דקוטה ארה"ב,יהוע
 נל/לני קרטון.

 הועידה מברכת את דירקטור לשעבר נאמן קרן רוטרי לשעבר ד"ר וולף צגלה ומאחלת לו החלמה שלמה,
עבר ולרוטריונים שנבצר מהם להיות לנשיאים לש לנג"לים, רכת הועידה ומאחלת החלמה שלמהבוכן מ

 נוכחים בועידה מטעמי מחלה.
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 החלטות הועידה הל"ד

 1993/94לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –גדי ססובר 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 1החלטה מס' 
 

כי יוכן וינוהל ספר ההחלטות שמתקבלות בועידות האזוריות )ובכנסי האזור, אם יופנו נושאים  א. 
 להחלטה לכנס השנתי(. 

לרכז את ההחלטות שנתקבלו בועידות  94/95ומהנגיד המיועד לשנת  93/94לבקש מהנגיד לשנת  ב. 
 ל. "השנים האחרונות ולרשמן בספר הנ האזוריות )וכנסי אזור( בעשר

מהנגיד המכהן לדאוג לעריכת דיווח מעקב על ביצוע החלטות  94/95החל משנת הרוטרי , לבקש, .ג
ביצוען של החלטות שנתקבלו, -עדת ההחלטות תפיץ דו"ח על איושו מהשנה הקודמת ולגרום לכך

 יחד עם הצעות ההחלטות שתשלחנה למועדונים לפני הועידה האזורית של שנתו.

 בוטלה בועידה ל"ז       הוחלט  - 2החלטה מסי 

 
להקדיש תשומת לב ומאמצים מיוחדים  95/96 -ו 94/95להמליץ בפני הנגידים המיועדים לשנות הרוטרי 

יחד עם נשיאי המועדונים הנוגעים בדבר שיכהנו בשנות הרוטרי הנ"ל לתגבר את המועדונים כך שיגיעו 
 ( רוטריונים.25)או לכל הפחות  30לחברות של 

 בוטלה בועידה ל"ז       לט הוח - 3החלטה מסי 
 אושררה בועידה הנ"ט         

 
נגיד האזור יוודא שהדוחות הכספיים של קרן האזור )כשהם ערוכים תוך השוואה עם התקציב  א. 

המאושר( של הועידה האזורית יתקבלו מהנגיד לשעבר המיידי )שעליו החובה להכינם, כשהם 
 בספטמבר בשנת כהונתו.  30אשר עד ליום מאושרים על ידי רואה חשבון( לא יאוחר מ

עם קבלתם יפיץ נגיד האזור את הדוחות תוך שבועיים בין כל חברי הנהלת "עמותת רוטרי ישראל"  ב. 
 ויפרסמם באיגרת הראשונה לאחר קבלתם על ידו או יפרסם בה את העובדה שלא קיבלם. 

נגיד האזור יוודא גם שהדוחות הכספיים של כל הקרנות האחרות של האזור יתקבלו מיושבי ראש  ג. 
ריות אלה )שעליהם החובה להכינם כשהם מאושרים על ידי רואה החשבון( לא יאוחר קרנות אזו

 בספטמבר בשנת כהונתו.  30מאשר עד ליום 
עם קבלתם יפרסם נגיד האזור דוחות אלה באיגרת הראשונה לאחר קבלתם על ידו או יפרסם את  ד. 

 העובדה שלא קיבלם. 
הכספי של "עמותת רוטרי ישראל" יתקבל מהנגיד  בהיותו יושב ראש יוודא נגיד האזור שהדוח ה. 

לשעבר המיידי )שעליו החובה להכינו כשהוא מאושר על ידי רואה חשבון( לא יאוחר מאשר עד 
 במרס בשנת כהונתו.  3ליום ו

עם קבלתו יפרסם נגיד האזור את הדוח באיגרת הראשונה לאחר קבלתו על ידו או יפרסם את  ו. 
 העובדה שלא קיבלו. 

נגיד שלא הגיש את דוחות קרן האוור והועידה האזורית לא יוכל למלא תפקיד אזורי אחרי מועדי  ז, 
 ההגשה הנ"ל ועד להגשת הדוחות בפועל, 

 הוחלט  - 4החלטה מסי 

 
 למנות את נגל/אליהו ברכה כנציג האזור למועצה המחוקקת בקראקס.  א. 
 למנות את נגל/דוד נוימן למחליפו.  ב.
 

 בוטלה בועידה הנ"ט       הוחלט  - 5החלטה מס' 
 

 הועדה לאיתור הנגיד  א. 
 הקמת הועדה: תוקם ועדה שתקרא "הועדה לאיתור הנגיד" )להלן: "הועדה"(.  . 1

הועדה יהיה איתור ומיון מועמדים ובחירת מועמד לשמש בתפקיד  תפקיד הועדה: תפקיד .2
בשנת הרוטרי  -נגיד האזור לשנה השלישית לאחר השנה בה מונתה )דוגמה: מינוי הועדה 

 (. 96/97 –שנת הכהונה של המועמד שיבחר  93/94
 )חמישה( נגידים לשעבר, שאחד 5)תשעה( חברים, מהם  -9הרכב הועדה: הועדה תורכב מ . 3

נשיאים לשעבר. הנגיד לשעבר המיידי יכהן כיושב  -4מהם הינו הנגיד לשעבר המיידי ו
 ראש הועדה. 
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 : ותפקודםבחירת חברי הועדה  . 4
פי שיטת הרוטציה הקיימת במועצה. כן -ארבעת הנג"לים יבחרו על ידי מועצת הנג"לים על

 יבחרו שני נג"לים נוספים כחברים חלופיים.
ארבעת הנשיאים לשעבר ייבחרו בועידה האזורית בשנה בה תמונה הועדה. כן יבחרו שני 

 נשיאים לשעבר נוספים כחברים חליפיים. 
יודיע הנגיד לאזור את שמות חמשת הנג"לים שנבחרו על ידי  94/95החל משנת הרוטרי 

נים מועצת הנג"לים וארבעת הנשיאים לשעבר שנבחרו בועידה האזורית וזאת שלוש ש
לפני כניסת הנגיד הנבחר לתפקידו, והועידה האזורית תאשרר את מינויים של כל חברי 

 הועדה. 
עקרון הרוטציה יחול על בחירת חברי הועדה, כך שאף חבר לא יכהן בה במשך יותר 

 משנתיים רצופות. 
 עדה יותר מחבר אחד ממועדון כל שהוא, בין נג"ל ובין נשיא לשעבר. ולא יכהן בו

חבר בועדת האיתור יהיה מנוע מלהציג את מועמדותו לנגידות בשנת כהונתו כחבר 
 עדה. ובו

חבר הועדה יהיה מנוע מלהצביע כנציג מועדונו בפורום הבוחר את הנגיד המיועד בשנה 
 בה כיהן כחבר בועדת האיתור. 

 הונת נגיד בועדת האיתור. כוב משפחה מדרגה ראשונה של מועמד ללא יכהן קר
ועידה ועד לגמר ההצבעה בכנס מחצית בביולי לאחר בחירתה  1הועדה תכהן החל מיום 

 השנה או בועידה האזורית. 
 

 לוח זמנים  ב. 
בחירת הועדה: בועידה האזורית שלוש שנים קודם לכניסת הנגיד שיבחר  . 1

ביולי של שנת הרוטרי שלאחר  1פקידה לא יאוחר מיום לתפקידו ותיכנס לת
 בחירתה. 

כניסה לתפקיד: הועדה תיכנס לתפקידה מיד עם בחירתה על ידי הועידה. בפגישה  . 2
הראשונה של הועדה יקריא יו"ר הועדה את נוהל המועמד כפי שאושר בועידה 

 ואשר יהיה תקף כתקופת כהונתה. פעילות זו של הקראת הנוהל תירשם
כפרוטוקול הראשון שאליו יצורף גם העתק ההחלטה של הועידה על הנוהל 

 תקף. ה
קריאה למועדונים להציג מועמדים: הועדה תתכנס לישיבתה הראשונה עד ליום  . 3

ביולי ותגרום לכך שהנגיד יפרסם פניה למועדונים להציג מועמדים. פרסום  15
לא יאוחר מאשר עד ליום  94/95הפנייה למועדונים תתבצע החל משנת הרוטרי 

 ביולי.  31
 באוגוסט.  31הגשת המועמדים: תסתיים עד ליום  . 4
 באוקטובר.  31תהליך המיון: יסתיים עד ליום  . 5

שינוי לוח הזמנים: הועדה תשמור בקפדנות על לוח הזמנים הנ"ל. אם מסיבות  .1
 של כוח עליון או אחרות היא תאלץ לשנותו היא תוכל לעשות זאת ובלבד

שתשקול את הנימוקים בעד ונגד ותודיע את החלטתה על שינוי לוח הזמנים 
 לנגיד שיודיע על כך למועדונים. 

 
 נוהל הצגת המועמדים  ג. 

 ( לעיל. 3הצגת מועמדים על ידי המועדונים: הועדה תפעל כאמור בסעיף ב) . 1
מועדון להציע כמועמד הצגת חברים כמועמדים ממועדונים אחרים: רוצה חבר או  . 2

נ"ל שהינו חבר מועדון אחר, יכול הוא לפנות לנשיא מועדונו של הרוטריון 
ולהציע לו להגיש את מועמדות הנ"ל המומלץ על ידו. רק אם מועדונו של 

 עדה. והרוטריון מאשר את הסכמתו למועמדותו, היא תוכל להיות מוגשת לו
הועדה יעשו אף הם את כל שלאל  הצעות חברי הועדה: אם כי כל תשעת חברי . 3

ידם לאתר מבין הנשיאים לשעבר את הטובים והמתאימים ביותר לכהונת נגיד 
 האזור, גם הם יוכלו לפעול להצגת מועמדותם של חברים רק בהתאם 

 ( לעיל. 2לנאמר בסעיף קטן )
 דרישות מהמועמד:  . 4

לתפקיד נגיד  נשיא לשעבר בעל ותק של לפחות שבע שנים בתנועה בעת כניסתו
 האזור. 

של חוקי העזר של  7סעיף  XIIהוא חייב גם למלא לפי כל הדרישות שבפרק 
 רוטרי בינלאומי. 

מומלץ כי מועמד לתפקיד נגיד האזור מילא בעבר לפחות תפקיד אחד בצוות 
 הנגיד במשך שנה שלמה. 

 חומר נילווה להצעת המועמדים:  . 5
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ורט, רצוי מהשנה האחרונה( ופעילותו תקציר תולדות חייו )כולל תמונת פספ
 הרוטריונית של המועמד. 

מסמך שמאשר את ההחלטה שנתקבלה במפגש שבועי של המועדון להגיש את 
המועמדות של החבר חתום על ידי הנשיא ומזכיר הכבוד של המועדון תוך ציון 

 מועד המפגש. 
 עמדותו. אישור חתום על ידי המועמד המוצע, בו הוא מאשר את הסכמתו למו

 
 נוהל פעילות הועדה  ד. 

 מיון וקביעת המועמדים  . 1
הועדה תראיין את כל המועמדים שהוצעו באופן יסודי ומעמיק ותקבע את 

 המלצתה בהתאם לאמות המידה הבאות: 
 ידע רוטריוני. 

 גישה למילוי תפקיד הנגיד ותוכניותיו לרוטרי ישראל. 
 ם )לרבות קשרים בינלאומיים(. היכרות עם מועדוני האזור ועם רוטריוני

 פעילות רוטריונית במסגרת אזורית ותפקידים באזור. 
 שליטה בשפה העברית ובשפה/שפות נוספת/ות הנהוגה/ות ברוטרי בינלאומי. 

 יכולת הבעה בכתב ובעל פה בעברית ובשפה זרה אחת לפחות. 
 יכולת שיתוף פעולה עם צוות עוזרים. 

 התרשמות כללית מהמועמד.
 פרסום שם המועמד  . 2

עם סיום הראיונות וסיכום דיוניה תיקבע הועדה את המועמד המומלץ המתאים 
 ביותר לדעתה ותמסור את שמו לנגיד האזור. 

 15הנגיד יפרסם את שם המועמד שנבחר למועדונים לא יאוחר מאשר עד ליום 
בנובמבר. עד לאותו מועד יודיע הנגיד למועדונים שמועמדיהם לא אושרו, 

בנובמבר כמועמדים נגדיים  30ד עד ליום שזכותם להגישם לנגי

(CHALLENGERS אם יממשו המועדונים זכותם זו. יודיע הנגיד לכל .)
יום מקבלת ההודעות. אך לא יאוחר מאשר עד  14המועדונים על החלטתם תוך 

 . רצי' שבכל מקרה ייעשה מאמץ לקצר את משך התקופות הנ"ל. 15.12ליום 
על קביעת מועמד מוסכם יחיד, היא תודיע על  אם הועדה לא תוכל להגיע להסכם

באוקטובר ואז תהיה בחירת המועמד מבין כל המועמדים  31כך לנגיד עד ליום 
 עדה ורואיינו על ידה. ושהוגשו לו

 
 נוהל בחירת הנגיד  ה. 

בחירת הנגיד המיועד תהיה בהצבעה חשאית של ציריו המוסמכים של המועדונים  . 1
אם הבחירות לא תוכלנה להיערך מסיבה כל שהיא, או בכנס מחצית השנה, או 

 בועידה האזורית. 
הצבעה זו תיערך בהתאם לכללים הקיימים ברוטרי בינלאומי לפי מספר החברים  . 2

בכל מועדון ביום האחרון של החודש לפני מועד הבחירה, כשלכל מועדון קול 
 חברים או החלק המירבי מהם.  25אחד בגין 

מבין קולות הצירים המוסמכים   50%חר חייב המועמד לקבל יותר מעל מנת להיב . 3
 בהצבעה. 

( ייבחר המועמד המומלץ על CHALLENGERSאם לא יועמד מועמד נגדי ) . 4
ידי הצירים המוסמכים של המועדונים בכנס מחצית השנה או, אם מסיבה כל 

הועידה שהיא לא תוכל ההצבעה להתקיים באותו מעמד, אזי היא תיערך במהלך 
 האזורית. 

 אם מסיבות כל שהן לא יכול המועמד הנבחר למלא את תפקידו, יודיע הנגיד על  .5
 ל תוך קביעת לוח זמנים חדש "החלת התהליך לבחירת הנגיד מחדש לפי הנוהל הנ

 ומקוצר. 
 

 כללי  ו. 
אם יקבל הנגיד דיווחים מבוססים כי מועמד לנגידות  -סמכות לביטול מועמדות  . 1

חברים שתומכים במועמדותו פועלים בקרב הנשיאים וחברי המועדונים באופן  או
הוק -הנוגד את החוקה וחוקי העור של רוטרי בינלאומי, ימנה הנגיד ועדת אד

לברור התלונות. הועדה רשאית, לאחר שתפנה למועמד לומר את דברו, לבטל את 
 מועמדותו. 

 ביטול החלטות קודמות  . 2
 החלטה קודמת שנושאה הוא שיטת בחירת הנגיד. החלטה זו מבטלת כל
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 טיפוח הבנה בין יהודים וערבים בישראל  - 6החלטה מסי 
 

הועידה מציינת בסיפוק את היוזמה של הנגיד וצוותו, בפיתוח קשרי ידידות והבנה בין האוכלוסייה 
בין חלקי האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל כדרך חיובית להגברת הרצון הטוב וההיכרות ההדדית 

 עדתית. נבארץ הועידה מציינת בסיפוק את הכנסים הבינמועדוניים שתרמו רבות באפיק ההבנה הבי
הועידה ממליצה לנציג האזור הנכנס להמשיך ולעודד פעולה זו כמבצע אזורי וקוראת לכל מועדוני רוטרי 

על פעילות לקירוב לבבות בין נוער ישראל, להשתלב כפעולה זו ולהרחיבה, תוך דגש מיוחד  2490באזור 
 יהודי וערבי.

 אושררה בועידה הנ"ט    תיקון אורחות החיים בישראל  – 7החלטה מסי 

 
לתיקון  -להם  שאכפתהזעזועים הפוקדים את החברה הישראלית מחייבים מאמץ משותף של אזרחים 

נורמות החיים בישראל. הועידה קוראת לכל המועדונים באזור ולכל רוטריון באופן אישי לגלות בעניין זה 
יוזמה לתיקון מידות ברוח עקרונות המוסר של רוטרי. הבה נשמש דוגמה אישית בהקפדה מלאה על כללי 

ות להשפיע על שיפור אורחות החיים אזרחות טובה, הגינות, הצנע לכת ויזום פעולות אזוריות ומועדוני
 -חינוכיות, הדרכתיות וחברתיות  -בישראל. הועידה קוראת למועדונים באזור ליזום פעולות מתאימות 

 בשיתוף פעולה עם הגופים המוסמכים למניעת פשיעה ואלימות.
  

 אושררה בועידה הנ"ט   התנדבות פעילה ל"משמר האזרחי"  - 8החלטה מסי 
 

" קוראת הועידה לכל המועדונים לדרבן את יהערכת החשיבות המיוחדת שיש כיום ל"משמר האזרחמתוך 
 אזרחי זה.-חבריהם להתגייס ולהשתתף באופן פעיל ומתמיד בשרות התנדבותי

 אושררה בועידה הנ"ט    שיפור מערכת יחסי העבודה  - 9החלטה מסי 
 

כל המועדונים באזור וכן לכל רוטריון בתחום נוכח המתחים ביחסי העבודה בישראל קוראת הועידה ל
עיסוקו, לפעול ברוח השרות שבמקצוע של רוטרי, לגלות יוזמה ולחפש דרכים לשיפור יחסי עובד ונותני 

תוך מאמץ משותף  -עבודה, להעלות את מוסר העבודה, לייעל דרכי העבודה ולהגביר את פריון הייצור 
המשק הישראלי ולהגביר את ההגינות בתחום המקצועי. הועידה  והוגן לסלק עיוותים ושיבושים במערכות

ממליצה לנגיד האזור בשנה הבאה לעבד בעזרת ועדה מיוחדת תוכנית פעולה לכל מועדוני האזור במאמץ 
 לרתום את רוטרי לשיפור המערכת המקצועית בארץ.

 אושררה בועידה הנ"ט     קרן רוטרי בינלאומי  - 10החלטה מס' 
 

ראת לכל מועדוני האזור להגביר את חלקם בקרן רוטרי בינלאומי. הקרן עושה גדולות באמצעות הועידה קו
 השתלמות בינלאומיות, להגברת ההבנה והרצון הטוב וטיפוח מנהיגות בין בני הנוער. מלגות

 אושררה בועידה הנ"ט      הרחבת האזור  - 11החלטה מס' 
 

ת כאחד העדיפויות של הפעילות הקמת מועדוני רוטרי הועידה קוראת לנגיד האזור בשנה הבאה לראו
 חדשים באזור, תוך כי' הרחבת וחיזוק המועדונים הקיימים. 

הועידה קוראת לכל מועדוני האזור לסייע למועדונים החלשים יותר תוך כדי הגברת שיתוף הפעולה 
 הבינמועדוני.

 יפר כנגיד יאישור בחירת נל/גידי פ - 12החלטה מס' 
 
  94/95לשנת הרוטרי , 2490יפר כנגיד אזור רוטרי יידה מאשררת את בחירת נל/גידי פעהו

 החלטות הצהרה - 13החלטה מס' 
  

הועידה שולחת ברכה  לנשיא המדינה מר עזר ויצמן שנבחר בשנה רוטריונית זו כנשיא המדינה  א.
 ומאחלת לרעייתו ולו בריאות טובה ופעילות נשיאותית מבורכת למדינת ישראל. 

הועידה מברכת את ראש הממשלה מר יצחק רבין וחברי הממשלה במיוחד לאור מאמצי הממשלה  ב. 
 ת ערב וישראל, המהווה אחד מאבני היסוד של תנועת הרוטרי.לקידום השלום בין מדינו
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תנועת הרוטרי בישראל הדוגלת כתנועה בעולם כולו בשלום בין מדינות, רואה בשלום בין ישראל 
ומדינות ערב גם אפשרות לפיתוח רעיונות ופעילות בין רוטרי ישראל למועדוני הרוטרי בארצות 

 ערב כנדבך חשוב בדרך לשלום. 
עידה מברכת את ראש המטה הכללי, חברי המטה הכללי, חיילי צה"ל, כוחות הביטחון הו ג. 

 והמשטרה העומדים על משמר ארצנו והדואגים לביטחון הפנים של מדינת ישראל. 
 הערכה לנגיד האזור  ד. 

הועידה מביעה הערכה והוקרה לנגיד האזור בשנה זו, גדי ססובר וצוותו, על החריצות והמסירות 
 ת כל מועדוני האזור. בהפעל

 ברכות לאורחי הועידה  ה. 
הרוטריונים המשתתפים בועידה, ובמיוחד את  בתוכנו את אורחי הכבוד הועידה שמחה לארח

 דירקטור לשעבר בהיר אונזי ורעייתו.  -נציגו האישי של נשיא רוטרי בינלאומי 
זו שהגיע ממצרים, מדינתנו  הועידה מציינת באופן חשיבות נוכחותו של נציג הנשיא העולמי בשנה

השכנה, שלנו עימה יחסי שלום ושכנות טובה והמסייעת לישראל בקידום יחסי השלום עם 
 הפלשתינאים ומדינות ערב האחרות. 

הועידה מבקשת מבהיר אונזי להעביר ברכות הועידה לנשיא מצרים, חוסני מובארק ולחברי 
 במצרים. כן להעביר ברכות למועדוני רוטרי ש-ממשלתו וכמו

ומאחלת להם המשך שהות נעימה  9520הועידה מברכת את חברי קבוצת העיון מאוסטרליה אזור 
 בקרב מועדוני האזור.

 ובאמצעותם לנגיד  9520הועידה שולחת ברכות לקבוצת העיון של אזורנו השוהה עתה באזור 
 האזור. 

 שתתפים בועידה. הועידה מברכת את הרוטריונים מגרמניה המתארחים בעיר אילת אשר מ
 הבעת תודה למארגני הועידה  ו. 

וביצועה המושלמים של הועידה ומברכת את חברי הועידה  ארגונההועידה מציינת בסיפוק רב את 
 וממרצםעל סדר ניהולה. תודה למנהל הועידה וכל חברי הועדה המארגנת שנתנו מיוזמתם, מזמנם 

 ותרמו להצלחת הועידה. 
 

 ברכות  ז. 
רוברט ברט ואת הנשיא  93/94הועידה מברכת את הנשיא העולמי של רוטרי בינלאומי לשנת 

 העולמי הנכנס ביל הנטלי.
 הועידה מברכת את הנגיד המיועד גידי פייפר ומאחלת לו ולצוותו הצלחה 

נל/אברהם  95/96,וכן מברכת את הנגיד המיועד לשנת 94/95בהנהגת האזור בשנת הרוטרי 
 שליזינגר. 

 ועידה מברכת את דירקטור לשעבר נאמן קרן רוטרי ד"ר וולף צגלה ומאחלת לו החלמה שלמה,ה
גרשון ריבלין,  ל"וכן מברכת הועידה ומאחלת החלמה מהירה ובריאות טובה לנג"לים ובמיוחד לנג
 לנשיאים לשעבר ולרוטריונים שנבצר מהם להיות נוכחים בועידה מטעמי מחלה,
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 החלטות הועידה הל"ה

 1994/95לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –גידי פייפר 
  

 אושררה בועידה הנ"ט      הוחלט  - 1החלטה מס' 
 

על הנגיד המכהן וכל הנגידים שיכהנו אחריו, להגיש דוח כספי תוך שישה חודשים מיום סיום  א. 
 כהונתם. 

יגישו  על הנגיד המיועד וכל הנגידים שיכהנו אחריו, לגרום לכך שגזברי האזור שיכהנו בשנותיהם, ב.
-ם, בכנס החצידוח ביצוע", ולאפשר לנציגי המועדוני -"מאזן בוחן  בכל שנה לכל מועדוני האזור,

 שנתי, להביע את דעתם על ניצול הכספים בהשוואה לתקציב המאושר לאותה שנה.

 אושררה בועידה ל"ז      הוחלט  -  2החלטה מס' 
 אושררה בועידה ל"ח        
 אושררה בועידה ל"ט        

לבקש מנגיד האזור, להטיל על יו"ר הנהלות הקרנות האזוריות, להגיש לכל ועידה אזורית את  א. 
מאזנה האחרון של הקרן, שהוכן לפני מועד כינוס הועידה האזורית, כשהוא מאושר על ידי רואה 

 החשבון או ועדת הביקורת. 
 אזורית הקודמת. דוח בכתב על הפעולות שבוצעו על ידי הקרן, בתקופה שעברה מאז הועידה ה

 להמליץ על אמצעים נאותים שיבטיחו את ביצועה של החלטה זו על שני חלקיה.         ב.

 הוחלט  - 3החלטה מסי 
 

 להמליץ בפני הנגיד, הנגידים לשעבר, והנשיאים שנבחרו ושיבחרו כנציגים בהנהלתה של  א.  
סימלית למען הגשמת מטרותיה "עמותת אזור רוטרי ישראל", להפעיל את כספיה וקרנה בצורה מק

 המוצהרות של התנועה. 
 ראש המיועדים של -להמליץ בפני נגיד האזור, המיועד וכל הנגידים שיבואו אחריו, כיושבי ב. 

"עמותת אזור רוטרי ישראל", לכנס את הנהלתה לפחות פעמיים במשך שנות כהונתם לשם ביצוע 
 ההמלצה הנ"ל.

 לה בועידה הנ"טבוט       הוחלט  - 4החלטה מסי 
 

להמליץ בפני הנגיד למנות, בתאום עם הנגיד המיועד, ועדה אזורית "אד הוק", שמתפקידה יהיה  א, 
להכין, לרכז ולעבד הצעות שתוגשנה על ידי רוטריונים ומועדונים, ו/או שתוזמנה על ידה, בקשר 

ומי, ובחוקה אחידה לשינויים, תיקונים, תוספות והשמטות בחוקה ובחוקי העזר של רוטרי בינלא
של מועדוני רוטרי, לקראת הבאתם לדיון ולאישור בועידות האזוריות שתערכנה לפני המועד 

 1988שיקבע להגשת הצעות החלטה למועצה המחוקקת שתכונס בתחילת שנת 
(, חברים הבקיאים בנושא ובמידת 7( ולא יותר משבעה )3עדה זו, לא פחות משלושה )ולמנות לו ב. 

צברו ניסיון בשטח זה בעקבות השתתפותם בדיונים שנתקיימו בעבר בנושאי החוקה,  האפשר, גם
ולהטיל  1988וחוקי עזר אלה, שיכהנו עד למועד האחרון להגשת הצעות למועצה המחוקקת 

 . 1995/96עליהם להגיש המלצות ראשונות כבר לועידה האזורית הל"ו 

 בוטלה בועידה הנ"ט         5החלטה מס' 

 
הועדה ממליצה בפני מועדוני האזור, לקבוע את חודשי אוקטובר או נובמבר של כל שנה כמועד לחלוקת 

 המלגות מטעמם, וזאת במידה והדבר אפשרי מצידם,
 

  6החלטה מסי 
 

 לטיפוח הבנה בין יהודים וערבים בישראל
  

בנה בין האוכלוסייה הועידה מציינת בסיפוק את היוזמה של הנגיד, וצוותו בפיתוח קשרי ידידות וה
היהודית והערבית בישראל כדרך חיובית להגברת הרצון הטוב  וההיכרות ההדדית בין חלקי האוכלוסייה 

 בארץ, הועידה מציינת בסיפוק את הכנסים הבינמועדוניים שתרמו רבות באפיק ההבנה היהודי ערבי. 
ע אזורי וקוראת לכל מועדוני רוטרי הועידה ממליצה לנגיד האזור הנכנס להמשיך ולעודד פעולה זו כמבצ

תוך דגש מיוחד על פעילות לקירוב לבבות בין נוער  ישראל, להשתלב בפעולה זו ולהרחיבה, 2490באזור 
 יהודי וערבי.
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  7החלטה מסי 
 

 לתיקון אורחות החיים בישראל
  

לתיקון  -להם  שאכפתהפוקדים את החברה הישראלית מחייבים מאמץ משותף של אזרחים  הזעזועים
נורמות החיים בישראל, הועידה קוראת לכל המועדונים באזור ולכל רוטריון באופן אישי לגלות בעניין זה 
יוזמה לתיקון מידות ברוח /עקרונות המוסר של רוטרי, הבה נשמש דוגמה אישית כהקפדה מלאה על כללי 

נית להשפיע על שיפור אורחות החיים אזרחות טובה, הגינות, הצנע לכת וייזום פעולות אזוריות ומועדו
 בישראל. 

בשיתוף  -חינוכיות, הדרכתיות וחברתיות  -הועידה קוראת למועדונים באזור ליזום פעולות מתאימות 
 פעולה עם הגופים המוסמכים למניעת פשיעה ואלימות. 

  8החלטה מס' 
 

 התנדבות פעילה ל"משמר האזרחי"
  

" קוראת הועידה לכל המועדונים לדרבן את ייום ל"משמר האזרחמתוך הערכת החשיבות המיוחדת שיש כ
 אורחי זה.-חבריהם להתגייס ולהשתתף באופן פעיל ומתמיד בשרות התנדבותי

  9החלטה מסי 

 
 לשיפור מערכת יחסי עבודה 

 
נוכח המתחים ביחסי העבודה בישראל קוראת הועידה לכל המועדונים באזור וכן לכל רוטריון בתחום 

לפעול ברוח השרות שבמקצוע של רוטרי, לגלות יוזמה ולחפש דרכים לשיפור יחסי עובד ונותני עיסוקו, 
תוך מאמץ משותף  -הייצור  פריוןעבודה, להעלות את מוסר העבודה, לייעל דרכי העבודה ולהגביר את 

 והוגן לסלק עיוותים ושיבושים במערכות המשק הישראלי ולהגביר את ההגינות בתחום המקצועי. 
הועידה ממליצה לנגיד האזור בשנה הבאה לעבד בעזרת ועדה מיוחדת תוכנית פעולה לכל מועדוני האזור 

 במאמץ לרתום את רוטרי לשיפור המערכת המקצועית בארץ. 

  10החלטה מס' 
 

 מלחמה בתאונות דרכים 
 

יירתמו לפעילות ציבורית נמרצת למלחמה בקטל בדרכים. מן  2490הועידה ממליצה שמועדוני רוטרי באזור 
בשיתוף עם  ממדיםהראוי שבכל מועדון תפעל ועדה מיוחדת שתרכז מטעם המועדון פעילות ציבורית רבת 

 רר דאגה.גורמים אחרים, נגד ריבוי תאונות הדרכים שנזקיהן גדלים והולכים בהיקף החייב לעו

 אושררה בועידה ל"ז        11החלטה מס' 
 אושררה בועידה ל"ח        

  אושררה בועידה ל"ט      קרן רוטרי בינלאומי 
 בוטלה בועידה הנ"ט        

 
ומי. הקרן עושה גדולות באמצעות הועידה קוראת לכל מועדוני האזור להגביר את חלקם בקרן רוטרי בינלא

 לגות השתלמות בינלאומיות, להגברת ההבנה והרצון הטוב וטיפוח מנהיגות בין בני הנוער. מ
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  12החלטה מס' 
 

 הרחבת האזור 
 

הועידה מציינת את הפעילות הטובה בשנה האחרונה להקמת מועדוני רוטרי נוספים וממליצה לנגיד האזור 
 כשנה הכאה לבדוק אפשרויות להקמת מועדונים נוספים. 

מן הראוי שמועדונים מייסדים יראו מתפקידם להמשיך ולסייע למועדונים החדשים תוך קיום קשר הדוק 
 איתם. 

להגברת שיתוף פעולה בינמועדוני תוך הדגשת הצורך לסייע להעלאת הפעילות  כן, קוראת הועידה-כמו
 במיוחד במועדונים הזקוקים לחיזוק.

 
  13החלטה מס' 

 
 הועידה מברכת את נשיא המדינה ראש הממשלה וצה"ל. א. 
 הערכה לנגיד האזור   ב.

על החריצות והמסירות פר וצוותו, יהועידה מביעה הערכה והוקרה לנגיד האזור בשנה זו, גידי פי
 בהפעלת כל מועדוני האזור. 

 ברכות לאורחי הועידה   ג.
הועידה שמחה לארח את אורחי הכבוד שבאו אלינו במיוחד מחוץ לארץ: בראש ובראשונה את 

 נציגו האישי של נשיא רוטרי בינלאומי, 

VICE PRESIDENT HOWARD D. VANN  ורעייתוJUDY. 
 הבעת תודה למארגני הועידה  ד.

את חברי הועדה וביצועה המושלמים של הועידה ומברכת  ארגונההועידה מציינת בסיפוק רב את 
המארגנת על אופן הכנת הועידה ועל סדר ניהולה, ותודה למנהל הועידה ולכל חברי הועדה 

 ותרמו להצלחת הועידה.  וממרצםהמארגנת שנתנו מיוזמתם, מזמנם 
 אברהם שליזינגר ומאחלת לו ולצוותו הועידה מברכת את הנגיד המיועד, ה.

 נת רוטרי פורייה.הצלחה וש 95/96בהנהגת האזור בשנת הרוטרי 
  נעים.-ויקטור בן 96/97כן מברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  ו.
)צפון קליפורניה( וכן את חברי הועדה  5160)הודו(  3060הועידה מברכת את קבוצות העיון מאזור  ז. 

 המארחת בראשותו של נל/לני קרטון, 
 על פעילותם הברוכה,  הועידה מברכת את כל הקרנות האזוריות הפועלות באזור ח, 
 ד"ר וולף צגלה ומאחלת לו  הועידה מברכת את דירקטור לשעבר נאמן קרן רוטרי לשעבר, ט.

 החלמה שלמה.
וכן מברכת הועידה ,ומאחלת החלמה מהירה לנג"לים לנשיאים לשעבר ולרוטריונים שנבצר מהם 

 להיות נוכחים בועידה מטעמי מחלה.
טובה" לקבוצת הרוטריונים מהאזור אשר יוצאת לטיול למרוקו ומפגש עם הועידה מאחלת "נסיעה  י.

 ולהשתתף בועידה העולמית, אשר תיערך בניצה בצרפת, 9010רוטריונים באזור 
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 (1995/96החלטות הועידה הל"ו )
 1995/96לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –אברהם שליזינגר 

 
 בועידה ל"זאושררה     הוחלט - -1החלטה מספר 

 אושררה בועידה ל"ח       
 אושררה בועידה ל"ט       
 אושררה בועידה הנ"ט       

 לבקש מהנגיד המכהן לדאוג לכך : .1

 בדצמבר לכל המאוחר בשנת פעילותו 31שהדו"ח הכספי של קודמו יוגש עד ליום  .א
 של הנגיד/ה המכהן/ת.

הועידה האזורית שנערכה בשנת כהונתו של שדו"ח כספי זה יכלול דיווח כספי מושלם של  .ב
 לא רק את יתרת חשבון הועידה שמועברת לדו"ח הכספי השנתי של קודמו. קודמו,

שדו"ח כספי זה יערך תוך כדי השוואה עם סעיפי התקציב המאושר או המתוקן באישור   .ג
 יו"ר ועדת הכספים של האזור.

 ודש ינואר או בשנת כהונתו )או אם ג' באיגרתו לח-לפרסם את הדו"ח השלם לפי סעיפים א' .2
 להודיע על כך באיגרת זו. הדו"ח השלם לא התקבל על ידו,

 
 אושררה בועידה הנ"ט    הוחלט - -2החלטה מספר 

 

 שכל ההכנסות וההוצאות שנוגעות לפעילויותיו של האזור תועברנה דרך חשבונות האזור .א
הכספיים שיוגשו על ידי נגיד האזור עם סיום ותשקפנה בדוחות  שמנוהלות על ידי גזבר האזור.

 תקופת כהונתו.

שכל הפעולות הכספיות הנ"ל תכוסנה על ידי מסמכים שאושרו על ידי  .ב
 גזבר האזור או מי שהוסמך לכך על ידי נגיד האזור המכהן.

      הוחלט - -3החלטה מספר 
 

ישראל" ולשימושם היעיל להמליץ בפני הנגיד לגרום להפעלתה המעשית של "עמותת אזור רוטרי  .א
 והעדכני של הכספים שהצטברו בקופתה.

 להשתמש בכספים אלה לכל מטרה לטובת הקהילה ו/או למשימה ראויה בהקדם האפשרי. .ב

 לכנס את הנהלת העמותה לפחות פעמיים במשך כל שנה רוטריונית.  .ג

 לדאוג לכך שהעמותה תרשם כמלכ"ר. 1996/97לבקש מהנגיד המיועד לשנת   .ד
 

בוטלה בועידה ל"ז     הוחלט - -4מספר  החלטה
 בוטלה בועידה הנ"ט        
  

 לגרום להופעת שני פרסומים במשך שנת כהונתו 1996/97להמליץ בפני הנגיד לשנת 
בדומה לביטאון "רוטרי ישראל" שפרסומו והפצתו הופסקו לפני שנים רבות עם פטירתו של נג"ל 

 עורכו.שנה כ -12יעקב גרומן ז"ל שכיהן קרוב ל

 לשוני שיביא את המסר של רוטרי ישראל ושל ישראל-להמליץ שביטאון עברי זה יכלול חלק רב .א

 ( באירופה ובריטניהNEW ZONEלחברי רוטרי במרבית האזורים של המרחבים החדשים )

(EEMA AND GB &I   .) 

 איזושהי.לבצע משימה זו במסגרת תקציב האזור לסעיף "איגרת הנגיד" ללא תוספת  .ב
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 אושררה בועידה ל"ז    הוחלט - -5החלטה מספר 
 אושררה בועידה ל"ח       
 אושררה בועידה ל"ט       

שלושה חברים לכהונה בת שלוש  3ארבע הועדות האזוריות לארבעת אפיקי השירות יתמנו לפחות  א. 
 . םשני

 3לכל ועדה אזורית לפחות  1996/97י רזה ימנה הנניד לשנת הרוט רב.         שלקראת ביצוע הסד
 חברים, ביניהם אחד לשנה, אחד לשנתיים ואחד לשלוש שנים. 

 שלאחר מכן ימנה כל נגיד עם יציאתם מהועדה של החברים שמונו לשנה אחת ולשנתיים          ג
 שנים.  3בלבד חברים חדשים לתקופה של 

 ים שכיהנו בהן לפחות שנה אחת רהוועדות האזוריות חב כיו"רלהמליץ בפני הנגידים למנות  ד. 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט    הוחלט - -7החלטה מספר 
 

( בנושא 1993/94שנתקבלה בוועידה האזורית הל"ד ) 5מסי  הלשנות את הוראות חסעיפים הבאים בהחלט
 בחירת נגיד האזור כדלקמן :

 

 –( פרסום שם המועמד 2פעילות הועדה( ) )נוהל 2סעיף  א.
עד  בנובמבר. 15הנגיד יפרסם את שם המועמד שהומלץ למועדונים לא יאוחר מאשר עד יום  ב. 

 30שזכותם להגישם לנגיד עד ליום  לאותו מועד יודיע הנגיד למועדונים שמועמדיהם לא אושרו,

 (בתנאים ש:CHALLENGERSבנובמבר כמועמדים נגדיים )

(אושרה על יד חברי  CHALLENGERSהצעה להעמדת חברם כמועמד נגדי  )הגשת ה .1
 המועדון בישיבת המועדון.

 לפחות חמישה מועדונים אחרים הצטרפו להצעה זו.  .2
יום מקבלת  14יודיע הנגיד לכל המועדונים על החלטתם תוך  אם יממשו המועדונים זכותם זו,

רצוי שבכל מקרה יעשה מאמץ לקצר את  בדצמבר, 15אך לא יאוחר מאשר עד ליום  ההודעות,
 משך התקופה הנ"ל.

 
 )בסיס לקביעת מספר הצירים המוסמכים( 2סעיף ה' )נוהל בחירת נגיד( ב.

ועדון מלפי מספר החברים בכל   הקיימים ברוטרי בינלאומי לכללים. הצבעה זו תערך בהתאם 2
כשלכל מועדון קול אחד בגין כל  אומי,כפי שנרשם בדו"ח החצי שנתי האחרון שהוגש לרוטרי בינל

 חברים או החלק המירבי מהם. 25
 

 בוטלה בועידה הנ"ט     הומלץ - -8החלטה מספר 
 

לבדוק עם גזבר האזור את האפשרות להעברת מיסי החבר לרוטרי  1996/97לבקש מהנגיד המיועד לשנת 
זת במועדים שיקבעו על ידו וזאת בינלאומי על ידי מועדוני האזור באמצעות גזבר האזור בצורה מרוכ

 במטרה להקטין עד כמה שאפשר את ההוצאות הכרוכות בהעברות אלה.
 

 בועידה נ"ט בוטלה     הוחלט - -9החלטה מספר 
 

של חוקה המועדון הסטנדרטית ויבחרו את   VIIIפרק  4.2שכל המועדונים יפעלו בהתאם להוראה סעיף 
בדצמבר של השנה שהינו שמונה  -31אך לבטח לא מאוחר מאשר ב הנשיא במידת האפשר במועד המוצע.

ובמידת האפשר עם או מיד אחרי אישור בחירת הנגיד המיועד  עשר חודש לפני כניסתו של הנבחר לתפקיד,
 על ידי הועידה האזורית.

 
 הוחלט - -12החלטה מספר  
 

 .17/1/95החלטה שנתקבלה על ידי הכנס החצי שנתי שנערך ביום ג' 
 

)יחד עם  5לחבל מספר  1מחבל מספר  1977/78( ישראל הועבר בשנת הרוטרי 249)אז  2490ואזור  הואיל

 (CENAEM)אז  CEEMAושוויצריה(של מרחב  אוסטריה גרמניה,
 

שמוגשת למועצה  95-91בהצעת ההחלטה מספר ומועצת המנהלים של רוטרי בינלאומי מציעה  והואיל
החדש  14מחלב מספר  1490בקרקס )ונצואלה( להעביר את אזור  1995המחוקקת שתתכנס בינואר 

 ארצות ערב ואפריקה( החדש )ארצות דרום אירופה, 10אוסטריה וכו'( לחבל מספר  )גרמניה,
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התיכון מכל רוטריון ישראלי סיכוי וביצוע העברה זו תשלול במצב הקיים כעת במרחב המזרח  והואיל
איזהשהו להתמנות לחבר מועצת המנהלים בגלל חוסר האפשרות להגיע לחלק מהארצות 

 שכלולות בחבל זה.
 

 מאפשרים  95-91לאחרונה לנוסח ההחלטה המוצעת מספר  שנוספואיי הביניים סעיף ד' נות והואיל
מתבקש על ידי החלטה שנתקבלה באזור על ידי אם הדבר  העברת אזור ממרחב אחד למרחב אחר,

 רוב מועדוניו.
 

 אי לכך מחליט הכנס האזורי על ידי רוב מועדוניו לבקש ממועצת המנהלים להחזיר את האזור  
 ה אוסטריה וכו'.ירי גרמנויחד עם אז 14לחבל המקורי דהיינו מספר  

 
 13החלטה מספר 

 

 הממשלה וצה"ל.הועידה מברכת את נשיא המדינה ראש  .א

על החריצות  אברהם שלזינגר וצוותו, הועידה מביעה הערכה והוקרה לנגיד האזור בשנה זו, .ב
 והמסירות בהפעלת כל מועדוני האזור.

הועידה שמחה לארח את אורחי הכבוד שבאו אלינו במיוחד מחוץ לארץ : בראש ובראשונה את  .ג

 .MARGRITורעייתו  RUDOLF HORNDLERנציגו האישי של נשיא רוטרי בינלאומי,

וביצועה המושלמים של הועידה ומברכת את חברי הועדה  ארגונההועידה מציינת בסיפוק רב את  .ד
ותודה למנהל הועידה ולכל חברי הועדה  המארגנת על אופן הכנת הועידה ועל סדר ניהולה,

 ותרמו להצלחת הועידה. וממרצםמזמנם  המארגנת שנתנו מיוזמתם,

בהנהגת האזור בשנת  נעים ומאחלת לו ולצוותו,-יד המיועד ,ויקטור בןהועידה מברכת את הנג .ה
 הצלחה ושנת רוטרי פורייה. 96/97הרוטרי 

 אהרון גריזים. 97/98כן מברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  .ו

יפן וכן את חברי הועדה   המארחת  -2500ברזיל ו 4470הועידה מברכת את קבוצות העיון מאזור  .ז
 לני קרטון. בראשותו של נ/ל

 הועידה מברכת את כל הקרנות האזוריות הפועלות באזור על פעילותם הברוכה. .ח

ד"ר וולף צגלה ומאחלת  נאמן קרן רוטרי בינלאומי לשעבר, הועידה מברכת את דירקטור לשעבר, .ט
לנשיאים לשעבר  ומאחלת החלמה מהירה לנג"לים, וכן מברכת הועידה, לו החלמה שלמה.

 ולרוטריונים שנבצר מהם להשתתף בועידה מטעמי מחלה.

הועידה מאחלת "נסיעה טובה" לקבוצת הרוטריונים מהאזור אשר יוצאת לטיול בקאלגרי ואלסקה  .י
 אשר תיערך בקלגרי קנדה. ולהשתתף בועידה העולמית,

 
 הערות:

 

 הצעות החלטה הבאות לא נתקבלו על ידי צירי הועידה האזורית : .א
 

יפו בנושא ההמלצה לעודד את האזור ואת מועדוניו לשמש -אביב-של מועדון תל 6הצעה מספר 
 דוגמא למופת בנושא "הצנע לכת".

 
 של מועדון בנימינה בנושא ניצול כספי מודעות הברכה לחוברת הועידה האזורית. 10הצעה מספר 

 
 המבחנים לעברית.של מועדון בנימינה בנושא הכנסת תיקונים לתרגום ארבעת  11הצעה מספר 

 

לטיפול בשבע הצעות החלטה למועצה המחוקקת של רוטרי  30.6.98דיוני הועדה נדחו ליום  .ב
 .1998בינלאומי שתערך בשנת 
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מושב ועדת ההחלטות של הועידה האזורית הל"ז בחיפה 
 1997ביוני  5מיום 

 1996/97לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –נעים -ויקטור בן
 

  98-1997אזור לשנת הרוטרי א.   תקציב ה
 

 ש"ח,  -323,000 הגיש הצעת תקציב בסך של  נג"ל שלמה גרופמן ,יו"ר ועדת הכספים,
 ל"ח.-לועידה האזורית ה ₪  -300,000שיש תקציב נוסף של  פה,-והוסיף ,בעל

 
 על אף הסתייגותו של נ"מ יורם אבני )אשדוד( ,בהסתמך על הוראות רוטרי בינלאומי אושרו  

 התקציבים על ידי הצירים המוסמכים
 

 לבד.באו בוצעו חלקית  הצעות שנתקבלו בשלוש השנים האחרונות ושלא בוצעו, .ג
  
 מועדונים תגבורבדבר   94-1993משנת  2החלטה מספר  לבטל .1 
 ( חברים. 25)או לכל הפחות  30רק שיגיעו לחברות של           

 
 בדבר הצגת דוחות כספיים 94-1993משנת  3החלטה מספר   לבטל .2 
 מאושרים של האזור )לרבות דוחות כספיים של הועידה האזורית(           
 ופרסומם באיגרת הנגיד הראשונה לאחר מכן. בספטמבר, -30עד ל           

 

 בדבר הגשת דוחות כספיים  95-1994משנת  2החלטה מספר   לאשר     .3
 לועידה     –מאושרים ודוחות על הקרנות בשנה האחרונה      

 האזורית.       
 

         בדבר הגברת השתתפות  95-1994משנת  11החלטה מספר   לאשר .4 
 המועדונים בקרן רוטרי בינלאומי.            

 
   בדבר הגשת הדוחות   96-1995משנת  1החלטה מספר   לאשר .5 
   -31לפרסומם עד ל 1993-94לשנת  3הנזכרים בהחלטה מספר                      
 בדצמבר.                      
  
    בדבר הופעת שני  96-1995משנת  4החלטה מספר   לבטל .6 
 לשוני.-רבבתוספת חלק  פרסומים בעברית,                     

 
  3בדבר מנוי של לפחות   96-1995משנת  5החלטה מספר   לאשר .7 

 אחד לשנתיים ואחד לשלוש  )שלושה( חברים לכל ועדה אזורית,                        
 שנים.           

 
 - 1ג.   הצעת החלטה מספר 

 מועדון רוטרי נתניה.      
 למועדון תמורת בוררות.קבלת תשלום )תרומה(       

 
 לדחות את ההצעה. -הוחלט        

 

 ה בועידה הנ"טאושרר      - 2ד.   הצעת החלטה מספר 
 נהריה וקישון. סבא, -כפר מערב,-ירושלים חולון, שבע, -מועדוני באר      
 מנוי חברים לתפקידים בפורום )צוות( הנגיד.      

 
    התניהלפיו לא תהא  2לאשר את ההצעה בכפוף לשינוי בסעיף  -הוחלט   
    אלא המלצה בלבד.     

 
 נוסח ההצעה שהתקבל 
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 לא יוכל להיות חבר בצוות הנגיד מי שאיננו חבר רוטרי מן המניין. .1 
 

 ו"ר אחד  י גזבר האזור, מומלץ לא למנות לתפקידי מזכיר האזור, .2 
 מי שלא סיים שנת כהונה  -ילופי נוער מאפיקי השירות או קצין ח  
 ,בטרם תועלה מועמדותו 2490כנשיא מועדון רוטרי באזור   
 לתפקיד.  

 
    כמרכזי  מומלץ לנגיד הנבחר למנות כיו"ר וועדות אחרות, .3 
   חברים  או לתפקידים אחרים באזור שלא הוזכרו לעיל, פרוייקטים,  
 העונים על הקריטריונים הנ"ל.  

 
  3הצעת החלטה מספר    ה. 

 נ/ל יצחק סלמה,נ/ל עולי רשטיק. נג"ל היינץ ג. בוכוולד, נ/ל אבינועם אומסי, 
 ניהול כספי האזור          

 
 לדחות את ההצעה. -הוחלט  

 
 אושררה בועידה ל"ח      4ו.   הצעת החלטה מספר 

 אושררה בועידה ל"ט קישון. נהריה, סבא,-כפר ירושלים, חולון, שבע,-מועדון באר     
 אושררה בועידה הנ"ט     נוהל ניהול כספי אזור.     

 
 תוך שינוי לעניין הוספת זכות החתימה של  לאשר את ההצעה,-הוחלט  
 הנגיד בחשבון חילופי הנוער.    
  
 נוסח ההצעה שהתקבל 

 
 בהתאם לחוק  ינוהל במסגרת גוף משפטי, 2490תקציב אזור  .1 
 העמותות.  

 
 יפעל הגוף המשפטי ,אשר יוקם על פי ההחלטה הראשונה, .2 
 בהתאם לכללים הבאים :  

 
 חבר העמותה יהיו :  א.  

 
 מייסדי העמותה. .1   
 1996-97נשיאי המועדונים המכהנים בשנת  .2   
 יהיו זכאים להצטרף אליה גם נשיאי  -1.7.1997ב    
 .1997-98 המועדונים לשנת    
 כל נגיד מכהן וכל קודמיו. .3   
 כל אחד מבעלי התפקידים שעל פי ההצעה הוא .4   
 בעל זכות חתימה בחשבונות העמותה.    

 
 ינהל לפחות ארבעה חשבונות בנק. הגוף המשפטי שיוקם, ב.  

 
 חשבון בו ינוהל תקציב האזור השוטף. .1   
 .חשבון בו ינוהל תקציב חילופי נוער .2   
 חשבון בו ינוהל תקציב הועידה. .3   
   חשבון בו ינוהל יתרות הכספים שנותרו בתום  .4   
 כל שנת רוטרי.    

 
 יהיו כדלקמן : בעלי זכות חתימה בכל אחד מהחשבונות, ג.  

 
 -בחשבון בו ינוהל תקציב האזור .1   

 
 נגיד האזור. א.    
   אחד מחברי העמותה שימונה על ידי  ב.    
 הנגיד כגזבר האזור לשנתו.     
 אחד מחברי העמותה שהוא נגיד לשעבר. ג.    
 שעבר.ל אחד מחברי העמותה שאינו נגיד ד.    
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 חתימה של שניים מהם מחייבת.     
 

 -בחשבון בו ינוהל תקציב חילופי נוער  .2   
 

 קצין חילופי נוער. א.    
 נגיד האזור. ב.    
   שני חברי עמותה שאינם בעלי זכות  ג.    
 חתימה בחשבון אחר של העמותה.     

 
 חתימה של שניים מהם מחייבת.    

 
 -בחשבון בו ינוהל תקציב הועידה  .3   

 
 מנהל הועידה. א.    
 נגיד האזור. ב.    
 גזבר הועידה. ג.    
 מזכיר הועידה. ד.    

 
 שניים מהם מחייבת.חתימה של     

 
   בחשבון בו ינוהלו יתרות הכספים בתום כל שנת  .4   
     -כהונה     

 
 הנגיד המכהן. א.    
   שייבחרו על ידי  ( נגידים לשעבר,2שני ) ב.    
 מועצת הנגידים על פי שיטת הרוטציה      
 ובתנאי שלא יהיו בעלי  הקיימת במועצה,     
 ן אחר של העמותה.זכות חתימה בחשבו     
     
 חתימה של שניים מהם מחייבת.    

 
 -חברים  -11הנהלת העמותה תורכב מ ד. 

הנגיד  הנגיד המיועד, מנהל הועידה, קצין חילופי נוער, גזבר האזור, כיו"ר,-הנגיד המכהן
 מחברי העמותה. ( נשיאים לשעבר,4וכן ארבעה ) שקדם ועוד נג"ל,

 
 על פי חוק העמותות. התקנון המצוי, העמותה תאמץ בתחילה את ה. 

 
   שינוסח בהתאמה לכללי הרוטרי  המייסדים יציעו תקנון לעמותה, ו. 
 ויביאו אותו לאישור בפני האסיפה הכללית של העמותה. הבינלאומי,  

 
 הועידה מבקשת את החברים הבאים לפעול לאלתר לייסוד העמותה לפי האמור לעיל : .3
 

נג"ל  דוד נוימן, -נג"ל  יורם כהן, -נגיד מיועד  אהרון גריזים, -נגיד מיועד  נעים,-ויקטור בן-האזורנגיד 
 נ/ל מכליס משה, נ/ל עמיחי כץ, נ/ל צאקי ישראלי, נ/ל אייבי ברכה, נ/ל דני אבידור, שלמה גרופמן, -

 .נ/ל טל שחר נ/ל אבנר פוקס, נ/ל ניקו ערב, נ/ל אלברט עמר, נ/ל שוקי נתן,
 

  
 בוטלה בועידה הנ"ט     5ז.   הצעת החלטה מספר 

 
 נג"ל היינץ צ. בוכוולד      
 נוהל בחירת נגיד האזור      

 
 לקיים את הדיון בהצעת החלטה זו בכנס האזור הקרוב. -הוחלט  

 
 בוטלה בועידה הנ"ט     6ח.   הצעת החלטה מספר 

 קישון. נהריה, סבא,-כפר ירושלים, חולון, שבע,-מועדון באר     
 נוהל לבחירת מועמד לנגיד האזור     

 
 לקיים את הדיון בהצעת החלטה זו בכנס האזור הקרוב. -הוחלט  
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 9ט.   הצעת החלטה מספר 
 נעים-נגיד ויקטור בן      
 מנוי נציגים למועצה המחוקקת.      

 
 ג"ל טוביה לביא לנציג חילופי של האזור,ואת נ למנות את נג"ל סלים גובראן לנציג האזור,   -הוחלט 

 הודו. בניו דלהי, 1998שתכונס בינואר  למועצה המחוקקת של רוטרי בינלאומי,
 

 2000-1999עדה לאיתור נגיד לשנת הרוטרי וי.  בחירות לו
 

 נבחרו : 
  
 מעלות.  נ/ל בני שטרן .1 
 יפו.-ת"א  נ/ל שמעון בס .2 
 אביב.-רמת  נ/ל דני ברוס .3 
 שבע.-באר  נ/ל שרגא כץ .4 

 
 ממלאי מקום : 

 
 בנימינה.  נ/ל ראובן אור .1 
 הוד הכרמל.  נ/ל אליהו חכים .2 

 
 יא.  בחירות למועצת הנגידים 

 
 נבחרו : 

 
 חיפה. נג"ל קלמן גרידינגר .1 
 ים.-בת נג"ל אברהם גולדווסר .2 
 ים.-בת נג"ל איזי לונשטיין .3 
 כרמל. ובראןנג"ל סלים ג .4 

 
 ממלאי מקום : 

 
 חולון. נג"ל שלמה גרופמן .1 
 תקוה.-פתח עוז-נג"ל יצחק בר .2 
 יפו.-ת"א  נג"ל דוד אורן .3 
 השרון.-רמת  נג"ל גדעון פייפר .4 

 
 יב.  בחירות לעמותת רוטרי ישראל

 )לתקופה של שלוש שנים(       
 

 נבחרו : 
 

 בנימינה.  נ/ל אביבה פליס .1 
 רמת השרון.  עוז-נ/ל יצחק בר .2 
 מעלות.  נ/ל אלי צייגר .3 
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 הועידה הל"ח
06/06/1998 

 שבע-באר
 1997/98לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –אהרון גריזים 

 פרוטוקול ועדת החלטות
 
 שנים אחרונות ושלא  3החלטות שנתקבלו או אושרו מחדש במשך  .1

 בוצעו או בוצעו חלקית
  
 הגשת דוחות כספיים מאושרים ודוחות ביצוע של הקרנות האזוריות א. 
 .94/95משנת  2החלטה  -עדה האזורית ולו  

 
 להשאיר את ההצעה בתוקף. הוחלט

 
 משנת  11החלטה  -י הגברת השתתפות המועדונים בקרן  רוטרי בינלאומ ב.

    94/95. 
 

 להשאיר את ההצעה בתוקף. הוחלט
 

  -בדצמבר  31הגשת הדוחות הכספיים של האזור ופרסומם עד ליום  ג. 
 .95/96משנת  1החלטה     

  
 להשאיר את ההצעה בתוקף. הוחלט

 
 חברים לכל ועדה אזורית ) בהתחלה אחד לשנה,אחד  3מנוי של לפחות  ד. 

 .95/96משנת  5החלטה  -לשנתיים ואחד לשלוש שנים (     
 

 להשאיר את ההצעה בתוקף. הוחלט
 
  -ניהול תקציב האזור במסגרת גוף משפטי בהתאם לחוק העמותות  ה.

 .96/97משנת  4החלטה     
 

 .להשאיר את ההצעה בתוקף הוחלט
 

 הצעת מועדון רוטרי עוספיה. .2
 

 בוטלה בועידה ל"ט     רישום רוטרי ישראל כעמותה 
 

 רוטרי ישראל תרשם כעמותה אצל רשם העמותות במשרד הפנים. 
 

 לקבל את ההצעה. הוחלט
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 הצעת מועדון רוטרי עכו .3
 

 אופן בחירת נשיא המועדון 
 

 כל אחד מהנשיאים לשעבר שיש בדעתו להציע מועמד יעלה את שם  א.
 המועמד בפורום הנשיאים בתוספת נימוקים להתאמתו לתפקיד.    

 
 כל אחד מהנשיאים לשעבר  לאחר שהועלו מספר שמות כולל נימוקים, ב.

 ירשום שם על גבי פתק באופן חשאי.    
 

 כל הנשיאים לשעבר חשאית,לאחר שנמצא המועמד שזכה ברוב בהצבעה  ג.
 יצביעו הצבעה גלויה פה אחד על הסכמתם לבחירת המועמד. 

 
 להסיר את ההצעה. הוחלט

 
 בוטלה בועידה ל"ח      הצעת נג"ל היינץ בוכוולד .4
 

 עדכון שוטף של פרסום החלטות הועידות האזורית 
 

 לבקש מהנגיד המכהן ומהנגידים שיבואו אחריו להטיל על רוטריון או  א. 
 ועדה לדאוג לעדכון שוטף של ספר או חוברת החלטות הועידות האזוריות.    

 
 לבקשו להטיל על רוטריון זה או ועדה לסמן בספר או חוברת זו בצורה  ב.

 מתאימה את ההחלטות שלא בוצעו ושהוחלט לבטלן.    
 

 את ההצעה.לקבל  הוחלט
 
 בוטלה בועידה הנ"ט     הצעת מועדון רוטרי בנימינה .5
 

 מאפייני "מועדון מייסד" 
 

 -יוסמך כ  רק מועדון שיראה על ידי הועדה להרחבת האזור ובאישורו של הנגיד המכהן כראוי
 "מועדון מייסד" להקמת מועדון חדש וזאת אם ימלא כל אחד 

 משני התנאים הבאים :
  
 חברים/ות. 25שימנה לפחות  א. 
 השנים  3שעמד בכל התחייבויותיו לאזור ולרוטרי בינלאומי במשך  ב. 

 האחרונות.    
 

 לקבל את ההצעה. הוחלט
 
 הצעת מועדון רוטרי בנימינה .6
 

 מצוקה""מועדונים ב 
 

 חברים/ות ייחשב  -25מועדון שמונה במשך שנתיים רצופות פחות מ א.
 והנגיד המכהן ימנה חבר/ה או ועדה שמתפקידו/ה  כ"מועדון במצוקה",      
 לפחות. -25יהיה לעזור לו להגדיל את מספר חבריו/חברותיו ל    

 
 לבדיקת המועדון יתמזג עם מועדון סמוך או שהנגיד ימנה רוטריון/ית  ב. 
 אם במשך תקופה של  האפשריות של הקמת מועדון אחר באותו המקום,  

 שנתיים נוספות לא יתווספו חברים/ות או אם מספרם קוטן.    
 

 להסיר את ההצעה על פי בקשת נשיאת מועדון רוטרי בנימינה. הוחלט
 
 בוטלה בועידה הנ"ט     יפו-אביב-הצעת מועדון רוטרי תל .7
 

 כספי האזורניהול  
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 א.     כל הפעילויות הכספיות ) תקבולים ותשלומים ( ללא יוצא מן הכלל 
 תבוצענה אך ורק באמצעות גזברות האזור.

 
 ב.     במסגרת זו ימשיכו כל התשלומים להתבצע על ידי שיקים בחתימותיהם  

 גזבר האזור ומזכיר האזור ) וסגן גזבר  של שניים מבין נגיד האזור,
 ם מונה כזה (.א-האזור

 

 7)חמישה( עד  5למנות ועדה בת  בתיאום עם הנגיד הנבחר, עם זאת מתבקש נגיד האזור, .ד
עורכי דין וחברי רוטרי אחרים הבקיאים היטב  ביניהם רואי חשבונות, )שבעה( חברים,

ולהטיל עליה להכין תקנון לעמותה שתוקם לניהול כל כספי  ניהול הכספים באזור, בענייני
 האזור )לרבות התקציב השוטף ותקציב הועידה האזורית( ולהפיצו באמצעות מזכירות 

 לכל המאוחר. 30.9.98האזור לכל המועדונים עד ליום 
 

 א. על פי בקשת נג"ל היינץ בוכוולד להסיר את סעיף ג להצעה. הוחלט
 תוקף ההחלטה עד להקמת עמותה  -בסייג ב. לקבל את ההצעה   
 לניהול האזור.      

 
 יפו-אביב-הצעת מועדון רוטרי תל .8
 

 ניהול בחירת נגיד האזור 
 

 לבטל את "הועדה לאיתור הנגיד". א. 
 

  לבקש מהנגיד המכהן להטיל על נגיד לשעבר או נשיא לשעבר מנוסה  ב. 
 על מזכיר  או באישור צירי הועידה, שיבחר בועידה האזורית, ותיק,  

 לוודא שהמועמדים שיוצעו על ידי המועדונים ממלאים פי כל  האזור,    

 בחוקי העזר של רוטרי  15.070סעיף  XVהדרישות שפרק     
 לאשר זאת בכתב לנגיד האזור.ו בינלאומי,    

 
 לבקש מהנגיד המכהן למנות ועדה בחירות  אם יאושר יותר ממועמד אחד, ג. 

 ( BALLOT BY MAILלניהול בחירות חשאיות בדואר ) )שלושה(חברים, 3בת     

 בחוקי העזר של רוטרי  13.040סעיף    XIIIבהתאם להוראות פרק     
 בינלאומי.    

 
 )שלושה( חברים  3הוק" של -לבקש מהנגיד המכהן למנות ועדה "אד ד. 

 של הועידה  5ולהטיל עליה לתקן בהתאם את נוסח ההחלטה מספר     
 של הועידה  5( כפי שתוקנה על ידי החלטה מספר 1993/94האזורית הל"ד )    
 ( ולהגיש את נוסחה החדש לאישורם של 1995/96) ו האזורית הל"    
 .30.6.98המועדונים עד ליום     

 
 להסיר את ההצעה לפי בקשת נג"ל היינץ בוכוולד. הוחלט

 
 הצעת נג"ל היינץ בוכוולד .9
 

 נוהל בחירת נגיד האזור 
 הצעה שהועלתה בפני הועידה הל"ז והועברה לדיון בועידה הל"ח 

 
 "הועדה לאיתור הנגיד".לבטל את  א. 

 
  שייבחר להטיל על הנגיד לשעבר המיידי ) או על רוטריון מנוסה וותיק, ב. 
  בועידה האזורית ( לוודא שהמועמדים שיוצעו על ידי המועדונים ממלאים  

   בחוקי העזר של רוטרי 15.070סעיף  XVלפי כל הדרישות שבפרק   
 בינלאומי.  

 
  )שלושה(  3ועדת בחירות בת  במקרה הצורך, נות,הן למכלבקש מהנגיד המ ג. 

 ( בהתאם  BALLOT BY MAILחברים לניהול בחירות חשאיות בדואר )   
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 בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי. 13.040סעיף   XIIIלהוראות  פרק   
 

  )שלושה( חברים ולהטיל עליה 3לבקש מהנגיד למנות ועדה "אד הוק" של  ד. 
  (1993/94של הועידה האזורית הל"ד ) 5החלטה מספר לתקן את נוסח   
   (1995/96של הועידה האזורית הל"ו ) 7כפי שתוקנה על ידי החלטה   
  בהתאם ולהגישה לאישורם של  המועדונים באמצעות הנגיד עד ליום  
  30.6.97. 

 
  להסיר את ההצעה. הוחלט

 
 נהריה וקישון. סבא,-כפר  רב,ירושלים מע חולון, שבע,-הצעת מועדוני רוטרי באר .10

 אושררה בועידה הנ"ט       
 נוהל לבחירת מועמד לנגיד האזור 
  הצעה שהועלתה בפני הועידה הל"ז והועברה לדיון בועידה הל"ח 

 
 הועדה לאיתור הנגיד א. 
  
 הקמת הועדה .1 
   

 תוקם ועדה שתיקרא " הועדה לאיתור ובחינת מועמדים לתפקיד הנגיד 
 "הועדה" (. -)להלן  מיועד"

 
 תפקיד הועדה .2 

 
 תפקידה העיקרי של הועדה יהיה איתור ובחינת מועמדים לתפקיד נגיד   

 הועדה שתמונה  -האזור לשנה השלישית לאחר השנה בה מונתה ) לדוגמא     
 ( כמו  1999/2000תאתר מועמד שיכהן בשנת  1996/97בשנת הרוטרי     
 כן תשמש כוועדת בחירות לנגיד האזור.    

 
 מינוי הועדה .3 

 
                הועדה תמונה בועידה האזורית השנתית המתקיימת בשנת רוטרי הקודמת 

 לשנת כהונת הועדה.
 

 כהונת הועדה .4 
 

 יד עם התחלת שנת מי-הועדה תתחיל את עבודתה באחד בחודש יולי   
 הרוטרי החדשה הבאה אחרי מינויה ותכהן עד גמר אותה שנה.    

 
 הרכב הועדה .5 

 
 שאחד  )ארבעה( נגידים לשעבר, 4מהם  )תשעה( חברים, -9הועדה תורכב מ  

 )חמישה( נשיאים לשעבר כנציגי  -5-מהם הינו הנגיד לשעבר המיידי,ו    
 יכהן כיו"ר הועדה. -מועדונים, הנגיד לשעבר המיידי     

 
 בחירת חברי הועדה .6 

 
 שלושה נגל"ים ) פרט לנג"ל המיידי ( ייבחרו על ידי מועצת  א.  

 כמו כן ייבחרו  הנגל"ים על פי שיטת הרוטציה הקיימת במועצה,  
 שני נגל"ים נוספים כחברים חילופיים.

 
 חמשת הנשיאים לשעבר ייבחרו בועידה האזורית הקודמת לשנה  ב.  

 כמו כן יבחרו שלושה נשיאים לשעבר נוספים  בה תכהן הועדה,
 כחברים חילופיים.

 
 יודיע הנגיד המכהן לנשיאי  כל המועדונים באזור בועידה האזורית, ג.  
 וחמשת את שמות ארבעת הנגל"ים שנבחרו על ידי מועצת הנגל"ים,   
  הועידה האזורית תתבקש לאשר את  הנשיאים לשעבר שנבחרו,   
 המינויים של חברי הועדה ושל החברים החילופיים.   
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 תנאים והגבלות .7 

 
 ייכנס  בין אם הוא נג"ל או נציג אחד המועדונים, עדה,וחבר חילופי בו א.  

 עדה אם וכאשר חבר הועדה פרש ממנה.ולתפקידו בו
 

 כך שאף חבר לא יכהן  עדה,והרוטציה יחול גם על חברי הועיקרון  ב.  
 בה במשך יותר משנתיים רצופות.   

 
 בין אם הוא נג"ל  ועדה יותר מחבר אחד ממועדון כלשהו,ולא יכהן ב ג.  

 או  נשיא לשעבר.
 

 חבר הועדה יהיה מנוע מלהיות מועמד לנגידות בשנת כהונתו כחבר  ד.  
 הועדה.

 
חבר שהינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של מועמד לכהונת  עדה וולא יכהן ב ה.

 נגיד.
 יתפטר חבר הועדה ויפנה את מקומו לחבר חילופי נבחר. במקרה כזה,   

 
 סדר פעולת הועדה ב. 

 
 כניסה לתפקיד .1 

 
 הועדה תיכנס לתפקידה מייד עם תחילת שנת הרוטרי.  

 
 התכנסות ראשונה .2 

 
  ביולי של שנת  15דה תהיה לא מאוחר מאשר ישיבתה הראשונה של הוע  
 בפגישה הראשונה של הועדה יקריא יו"ר הועדה  הרוטרי בה היא מכהנת,  

 ואשר יהיה תקף  ועידת האזור,וב כפי שאושרה את נוהל בחירת המועמד,
 הקראת הנוהל תירשם בפרוטוקול של ישיבתה הראשונה  בשנת כהונתה.

 שאליו תצורף גם ההחלטה של הועידה על הנוהל התקף. -של הועדה 
 

 פנייה למועדונים להציג מועמדים .3 
 

  מיידתגרום לכך שהנגיד המכהן יפרסם  בעקבות ישיבתה הראשונה, ועדה,וה  
 ים תכלול גם את הפנייה למועדונ פנייה למועדונים להציע מועמדים.  

 הדרישות מהמועמדים ) כאמור בסעיף ד' (.
 

 לוח זמנים .4
 

 הועדה תפעל על פי לוח הזמנים ה"מ :  
 יהיה לא יאוחר מיום שלושים  -פרסום הפנייה להציע מועמדים  א.  

 ( של שנת הרוטרי.31.7ואחד בחודש יולי )
 

 דש אוגוסטתסתיים עד ליום שלושים ואחד לחו -הצעת המועמדים  ב.  
 ( של שנת הרוטרי.31.8)   

 
 יסתיימו עד ליום חמישה עשר באוקטובר  -תהליך האיתור והבחינה  ג.  
 ( של שנת הרוטרי.15.10)   

 
         אם מסיבות של כח  הועדה תשמור בקפדנות על לוח הזמנים הנ"ל.  ד.   
 ובלבדהועדה תוכל לעשות כן  עליון או אחרות היא תאלץ לשנותו,   
 ותודיע את החלטתה  שתשקול את הנימוקים בעד ונגד בכובד ראש,   

  מיידשיודיע על כך  על השינוי בלוח הזמנים לנגיד האזור,
 למועדונים.

 
 נוהל הצעת מועמד לתפקיד נגיד האזור ג. 
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 כל מועמד לתפקיד נגיד האזור צריך לקבל את אישור מועדונו  .1  
 (.2על פי האמור בסעיף ה' ) לכך,

 
  כל מועדון רשאי להגיש מועמד לתפקיד נגיד האזור מתוך חברי  .2  
 בכל מקרה לא יוגש יותר ממועמד אחד על ידי מועדון  המועדון,   

 כלשהו באזור.
 

 בתנאי  אחר, הינו חבר מועדון,כל מועדון רשאי להגיש מועמד ש .3  
 על הסכמת המועדון  שיקבל אישור בכתב מנשיא המועדון האחר,

 להגשת המועמדות.
 

 רק אם מועדונו של המועמד מאשר בכתב את הסכמתו למועמדותו   
 עדה.והיא יכולה להיות מוגשת לו   

 
 לאתר מועמדים מתאימים. גם  חברי הועדה ייעשו כל שלאל ידם, .4  
 גם הם יוכלו לפעול להגשת מועמדים על פי הנאמר בנוהל זה.   

 
 דרישות מהמועמד לנגידות ד. 

 
 בעת הגשת מועמדותו: -חייב להיות  כל מועמד לתפקיד נגיד האזור, .1

 
 שנים רצופות 7בעל ותק חברות של לפחות  נשיא לשעבר, א.   
 במועדוני הרוטרי בישראל.    

 

 של חוקי 7סעף  XIIחייב למלא את כל הדרישות שבפרק  ב.   
 הנוסח / התרגום של סעיף זה -העזר של רוטרי הבינלאומי     
 בחוקי העזר מצורף לנוהל זה.    

 
 השנים שקדמו למועד -10המועמד לתפקיד הנגיד מילא ב ג.   
 ,במשך שתי שנות רוטרי 2490הגשת מועמדותו באזור     

 או /ו תפקיד של מזכיר האזור, בפורום הנגיד, מלאות לפחות.
 ו/או קצין  ו/או יו"ר אחד מאפיקי השרות, גזבר האזור,
 ו/או יועץ  ו/או יועץ הנגיד, ו/או יו"ר ועדה, חילופי נוער,

 משפטי.
 

 לת הבעה כולל יכו למועמד חייבת להיות שליטה, ד.  
 ובלפחות אחת השפות הנהוגות  בכתב ובע"פ בעברית, טובה,

 ברוטרי בינלאומי.
 יתרון. -ידיעת השפה האנגלית     

 
 קריטריונים רוטריוניים נוספים .2  

 
 ידע בחוקת רוטרי. א.   

 
 ידע בנעשה ברוטרי באזור ובעולם. ב.   

 
 הכרות עם מועדונים ורוטריונים באזור. ג.   

 
 חומר נלווה להגשת המועמדות ה. 

 
  להצעת המועמדות יש לצרף קורות חיים כללית ובתנועת הרוטרי .1  
 כולל תמונת פספורט עדכנית.   
 תפקידים שמילא המועמד במועדונו -בין השאר  התקציר יכלול,   

 פרוייקטים שהמועמד יזם או היה שותף עם פירוט השנים; ובאזור,
 תפקידים בחיים הציבוריים שהמועמד מילא בהוצאתם לפועל;

 רצוי עם פירוט ככל שניתן כדי שיהיה אפשר ללמוד וממלא וכו',
 ולהכיר את המועמד.
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  שבו מאשרים מכתב החתום על ידי נשיא ומזכיר המועדון הממליץ, .2  
 את ההחלטה שנתקבלה במפגש השבועי ) תוך ציון התאריך (    

 .להגיש את מועמדותו של החבר
 

  בו הוא מאשר את הסכמתו להיות אישור החתום על ידי המועמד, .3  
 מועמד לתפקיד נגיד האזור והודעה כי הוא עונה לדרישות    

 הבסיסיות שצוינו לעיל.
 

 נוהל פעילות הועדה לאחר הגשת המועמדים ו. 
   
 מיון וקביעת המועמדים לבחירה : .1  

 
  דים בדרישות הבסיסיותהועדה תבדוק אם  המועמדים עומ א.   
 (.1כפי שמפורט בסעיף ד' )    

 
 הועדה תיפגש ותראיין את כל המועמדים העומדים  ב.   

 בדרישות הבסיסיות ותברר באופן יסודי אם הם עונים על 
 ( לעיל.2הקריטריונים שצוינו בסעיף ד' )

    
  המועמדתבחן הועדה את כישוריו של  בעת הראיון, כמו כן, ג.   
 כגון : בהתאם לאמות מידה נוספות,    
     
 גישה למילוי תפקיד הנגיד ותוכניות לרוטרי ישראל. -    
 יכולת שיתוף פעולה עם צוות. -    
 התרשמות כללית מהמועמד. -    

 
 תקבע הועדה אם עמד המועמד בכל לאחר הפגישה והראיון, ד.   
 הקריטריונים הנדרשים.     

 
  להיות מועמדים יוכלו כל המועמדים העונים על הדרישות, ה.   
 ללא כל דירוג מצד הועדה. בבחירות לתפקיד נגיד האזור,    

 
 פרסום שמות המועמדים לבחירה .2  

 
 ולא יאוחר מיום תפרסם הועדה, עם תום דיוני הועדה, מייד א.   
 את שמות  ( באמצעות נגיד האזור,1.11אחד בנובמבר )      
 המועמדים שעמדו בכל הקריטריונים הנדרשים ויכולים      

 להיות מוגשים לבחירה.
 

 ב' של שמות המשפחה.-שמות המועמדים יפורסמו בסדר א' ב.   
 

 אם  שום אדם לא יוכל להיות מועמד בבחירות לנגיד האזור, ג.    
 על ידי הועדה לאיתור  לא אושרה מועמדותו קודם לכך,    
 מדים לתפקיד נגיד האזור.ובחינת מוע    

 
 נוהל בחירת המועמד לתפקיד הנגיד ז. 

 
 עדת בחירות.ווועדת איתור הנגיד תשמש גם כ .1  

 
 בחירת הנגיד המיועד תעשה באמצעות הצבעה חשאית  .2  

 בשיטת מעטפות כפולות. בדואר,
 

 לצורך הבחירות באמצעות הדואר תספק הועדה לכל מועדון : .3  
 

 החתומה בחותמת  מעטפה חיצונית עם פרטי המועדון, א.   
 האזור.

 
 כנדרש( שתשמש מעטפת  מעטפה לבנה אחת )או יותר, ב.   

 הצבעה  ללא כל סימן מזהה.
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 כנדרש( שעליו שמות  כרטיס הצבעה אחד )או יותר, ג.

 מועמדים לבחירה.
 

 יקבל כרטיסי הצבעה ומעטפות הצבעה  2490כל מועדון באזור  .4  
 התאם למספר הקולות המגיעים לכל מועדון על פי מספר  לבנות,

 ביום  שלגביהם שולמו דמי חבר לרוטרי בינלאומי, החברים במועדון,   
 ( הקודם לשנת הבחירות.1.7אחד ליולי )   

 
 יהיה קול הצבעה  מספר הקולות להצבעה המגיעים לכל מועדון .5  

 )שלושה עשר  -25חברים או החלק המירבי מ 25אחד בגין כל 
 חברים(.

 
 לפיכך יהיה מספר הקולות בהצבעה אשר כל מועדון זכאי    

 כדלקמן: לו,
 קול 1 -  חברים 37מועדון שיש בו עד    
   קולות 2 -  חברים 62עד  38מועדון שיש בו    
   קולות 3 -  חברים 87עד  63מועדון שיש בו    
   קולות 4 -  חברים 112עד  88מועדון שיש בו    
 קולות 5 - חברים 137עד  113מועדון שיש בו    

 
 לאחר שקיים דיון במועמדותם של המועמדים  כל מועדון, .6   

 מול שם המועמד  Xיסמן  ששמותיהם פורסמו על ידי הועדה,
 למעטפה הלבנה )החלקה(.בכרטיס ההצבעה ויכניסו  הנבחר,

 בכל מעטפה לבנה )חלקה( יוכנס כרטיס הצבעה אחד בלבד.   
 

 המעטפה/מעטפות הלבנות )החלקות( תוכנסנה לתוך המעטפה  .7  
 הנושאת את פרטי הזיהוי של המועדון ותישלח לוועדת  החיצונית,

  עדה,ולו או תובא על ידי נציג המועדון, הבחירות בדואר רשום,   
 לתחילת  -לשעה שתיקבע בסדר היום של הכנס החצי שנתי  עד   

 מניין הקולות על ידי הועדה.
 

 יחד עם  נגיד האזור יפיץ את מעטפות ההצבעה אל המועדונים, .8  
 פרסום שמות המועמדים.

 
 נוהל ספירת הקולות ח. 

 
  עדת קלפי בבחירות שתפקידה לטפל בספירתוהועדה תשמש גם כו .1  
 הקולות.   

 
  ועדת הקלפי תרכז את כל מעטפות הצבעה הכפולות שהתקבלו   .2  
 ותערוך  רישום על קבלתן.    

 
 תתכנס הועדה ותכין פרוטוקול  ביום שנקבע לספירת הקולות, .3  

 ואת שמות  תאריך קבלתן, מספר המעטפות שהתקבלו, שיכלול:
 המועדונים ששלחו מעטפות.

 
 לאחר אימות וזיהוי המעטפות החיצוניות )של המעטפות הכפולות(  .4  
    
 המעטפות הלבנות  תוצאנה מן המעטפות החיצוניות, א.   

 )החלקות( שבתוכן.       
    
 יהיה תואם ייבדק שמספר המעטפות הלבנות של כל מועדון, ב.   
  את מספר הקולות שיהיה זכאי המועדון לפי תקנון רוטרי    
 בינלאומי.    

 
 המעטפות הלבנות תוטלנה לתיבת הקלפי. ג.   
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  כמספר הקולות להן הוא מועדון יהיה רשאי לשלוח מעטפות לבנות, .5  
 זכאי )או פחות( אך לא יותר.   
    
  במספר העולה על במידה ויקבלו ממועדון כלשהו מעטפות לבנות,   
  המעטפות של אותו יפסלו כל  מספר הקולות להן זכאי המועדון,    
 מועדון.   
   
 תרשום הועדה בפרוטוקול את מספר המעטפות  לאחר הבדיקה,   

 הלבנות שאושרו למועדון והוכנסו לתיבת הקלפי.      
 

 תספור את מספר המעטפות הלבנות הועדה תפתח את תיבת הקלפי, .6  
 תאמת את נכונות מספר זה ותרשום אותו בפרוטוקול. שבתוכה,   

 
  תוציא את כרטיסי ההצבעה הועדה תפתח את המעטפות הלבנות, .7  
 ותרשום את מספר הקולות שקיבל כל מועמד.   

 
  הועדה תערוך רשימה מסכמת אשר תהווה מסמך של תוצאות   
 הבחירות.   

 
 הוא שנבחר  המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר, .8  

 לתפקיד הנגיד המיועד.      
 

  אחוז  -55מקרה של מועמד יחיד ייבחר המועמד אם צבר יותר מב   
 מקולות כלל המועדונים הזכאים להצביע באזור.   

 
 שהוא  קיבלו מספר קולות זהה, במקרה ושני מועמדים או יותר, .9  

 אז  עידת האזור הקרובה,ותידחה בחירת הנגיד לו הגדול ביותר,    
 יעמדו לבחירה  רק אותם מועמדים שקיבלו את מספר הקולות     
 ושיטת ההצבעה תהא גם היא בהתאם  הזהה שהוא הגבוה ביותר,    
 לנוהל זה.    

 
 כללי ט. 

 
  אם מסיבה כלשהיא לא יוכל המועמד הנבחר למלא את תפקידו, .1  
  לפי יודיע נגיד האזור על התחלת התהליך לבחירת הנגיד מחדש,   
  תוך קביעת לוח זמנים חדש על ידי אותה ועדה. -הנוהל הנ"ל    
 ומקוצר ככל האפשר.   

 
 אם יקבל נגיד האזור דיווחים כי מועמד לנגידות או חברים  .2  

 פועלים בקרב הנשיאים וחברי המועדונים  שתומכים במועמדותו,      
 והנוהגים  חוקי העזר של רוטרי בינלאומי, ,באופן הנוגד את החוקה,    
 הועדה  עדה לבירור התלונות.ו,יפנה הנגיד לו2490המקובלים באזור     
 ולאחר בדיקת  לאחר שתפנה למועמד ותשמע את דבריו, רשאית,    
 אם מצאה לנכון. לבטל את מועמדותו, הדיווחים,    

 
 ביטול כל החלטות קודמות  

 
  שיטת בחירת הנגידהחלטה זו מבטלת כל החלטה קודמת שנושאה הוא   
 המיועד.  

 
 לקבל את ההצעה. הוחלט

 
 הצעה לסדר היום על ידי נ/ל מכליס משה .11
 

 אישור מס האזור 
 

 .56$בשיעור של  98/99לאשר את שיעור מס האזור לשנת  
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   ש"ח ולא בערכה  -.224לאשר את ההצעה בערכה בש"ח  הוחלט
 בדולארים. 

 
   י ישראל והועדה לאיתור נגידתוצאות הבחירות לעמותת רוטר .12
 

 עמותת רוטרי ישראל .1 
 

 חברים קבועים בעמותה  
   
 שבע-מועדון רוטרי באר-  נ/ל ליאור שניצר א.  
 מועדון רוטרי מזכרת בתיה- און-נ/ל נחמיה בית ב.  
 מועדון רוטרי קישון-  נ/ל עמיחי כץ ג.  

 
 חברים חילופיים בעמותה  

 
 מועדון רוטרי ראשון לציון.-  אלרואינ/ל יוסף  א.  
 מועדון רוטרי נתניה- נ/ל אליהו אלרואי ב.  

 
 הועדה לאיתור נגיד .2 

 
 חברים קבועים  

 
 מועדון רוטרי שרון-  נ/ל גלזר גבריאל א.  
 מועדון רוטרי מזכרת בתיה-  נ/ל פסח אבישי ב.  
 דרום-יפו-מועדון רוטרי ת"א-  נ/ל מרינוב אדיר ג.  
 שבע-מועדון רוטרי באר- נ/ל גרינבאום משה ד.  
 מועדון רוטרי אשדוד-  נ/ל אבני יורם ה.  
   
 חברים חילופיים  

 
 מועדון רוטרי ראשון לציון- נ/ל פליישר מרדכי א.  
 מועדון רוטרי ירושלים-  נ/ל כהן אברהם ב.  
 מועדון רוטרי נתניה-  נ/ל שניידר דוד ג.  

 
 חר עומד בתנאי החלטה י' שהתקבלה בועידה.מספר החברים שנב הערה   
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מושב ועדת ההחלטות של הועידה האזורית הל"ט נהריה 
 1999יוני 

 1998/99לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –יורם כהן 
 

 1הצעה מספר 
 הצעת מועדון רוטרי אשדוד

 
 ניהול כספי האזורהנושא: 

 
 הצעה זו באה להסדיר את ניהול כספי האזור על פי חוקת רוטרי בינלאומי, להחליף את 

 השיטות הנהוגות כיום, הנוגדות את החוקה ושנויות במחלוקת, ולהקטין למינימום ההכרחי 
 את כספי ההיטל השנתי לאזור, הנגבים מהמועדונים.

 

 DISTRICTלהלן: קרן האזור )הכספים המתקבלים מההיטל השנתי של האזור על המועדונים ו

FUND ינוהלו על ידי ועדת כספים שתמונה על ידי נגיד האזור, כדי להבטיח רציפות, ימונה ,) 
 שנים, אחד לשנתיים ואחד לשנה, ומכאן ואילך ימנה הנגיד  -3עדה הראשונה חבר אחד לובו

 שנים במקום זה שסיים את כהונתו. -3הנכנס חבר ועדה ל
 

 אחד מחברי ועדת הכספים ימונה על ידי הנגיד לגזבר האזור ויהיה אחראי על רישום תקין 
 של ההכנסות וההוצאות.

 
 כספי קרו האזור יוחזקו בחשבון בנק של האזור. מורשי החתימה בחשבון יהיו הנגיד המכהן, 

 ורשי מושני חברים נוספים של הועדה )אחד מהם הגזבר(. חתימת הנגיד בצירוף אחד משני 
 בון.שהחתימה האחרים תחייב את הח

 
כספי קרן ישמשו אך ורק לניהול הפעילות השוטפת של האזור על פי הנדרש בחוקת רוטרי בינלאומי 

 תרומות וכיוצא באלה(. ,מלגות)ולא לשום מטרה אחרת, ופיתוח והרחבת רוטרי ישראל,
 

 ימוש הנגיד הבא ולא יועברו עודפי הכספים בקרן האזור בתום כהונת הנגיד יישארו בקרן לש
 לשום גוף או מטרה שאינה ניהול הפעילות השוטפת של האזור והרחבת רוטרי ישראל.

 
 הנגיד הנכנס יביא בחשבון בתחשיב ההיטל השנתי על המועדונים, שיובא לאישור הנשיאים 

ב שמקבל הנגיד ואת התקצי הנכנסים והוועידה כמפורט בחוקה גם את עודף הכספים שנשארו בקרן האזור,
מרוטרי בינלאומי, בכוונה שהעומס הכספי שמוטל על המועדונים לצורכי האזור כתשלום חובה, יהיה 

 המינימלי האפשרי.
 

 כספים שיתקבלו או יאספו על ידי האזור מחוץ למסגרת ההיטל השנתי על המועדונים, 
 תרומה או התרמה  אירוח קבוצת עיון או קבוצת חילופי נוער, -למסרה ספציפית )לדוגמה 

 למטרה ספציפית וכו'(, ינוהלו בחשבון בנק נפרד לאותה מטרה, בנוסף למורשי החתימה של 
 קרן האזור יצורף כמורשה חתימה בחשבון זה גם יו"ר אותה ועדה אזורית שבתחום 

 אחריותה נמצאת הפעילות הנדונה, עם תום הפעילות הספציפית ייסגר החשבון ועודפי 
 ם נותרו, יועברו לקרן האזור.הכספים בו, א

 
 חדשים  3בקרת הכספים והדיווח למועדונים יהיו כמפורט בחוקת רוטרי בינלאומי: תוך 

 מתום כהונתו, יגיש הנגיד היוצא לכל מועדוני האזור את דו'ח ועדת הכספים לתקופת 
 שור כהונתו, בצירוף מאזן כספי מבוקר ומאושר. בנוסף, יובאו הדו"ח הכספי והמאזן לאי

 ועידת האזור הקרובה. 
 

 להסיר את ההצעה לפי בקשת מגיש ההצעה. – הוחלט
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 2הצעה מספר 
 הצעת מועדון רוטרי אשדוד

 
  רציפות קופת האזורהנושא: 

 
 הצעה זו כלולה בהצעה מם' ו, ומובאת כאלטרנטיבה במידה והצעה מס' ו לא תתקבל 

 במלואה. 
 

 :  עם תום כהונת נגיד האזור יועברו עודפי הכספים שנותרו בקופת האזור  תוכן ההצעה
 לתקציב הנגיד הנכנס. תשלומי המועדונים לאזור יופחתו בהתאם.

 
 ת עודפי הכספים לעמותה הנמצאת בשליטת : הנוהג הקיים היום הוא להעביר אהנמקה 

 הנג"לים, ואינה חלק מתנועת רוטרי, העמותה עושה בכספים כרצונה ומעבירה אותם 
הדבר עומד בסתירה לחוקת רוטרי הקובעת כי הכספים הנגבים  למטרות שונות על פי החלטותיה.

 מהמועדונים ישמשו בלעדית לניהול כספי האזור ולפיתוח רוטרי. כמו כן הביאה השיטה 
 הנוכחית לתופעות בלתי רצויות הגובלות לעיתים בחריגות ממינהל תקין.

 
 להסיר את ההצעה לפי בקשת מגיש ההצעה. – הוחלט

 
 3הצעה מספר 

 מועדון רוטרי אשדוד הצעת
 

 הנושא: בחירת הנגיד 
 

 ח בנושא תהליך בחירת נגיד האזור, הנוגדת את חוקת רוטרי "ל-ההחלטה של הועידה ה
 בינלאומי, תבוטל, 

כמפורט בחוקת רוטרי NOMINATING COMMITTEE  תהליך בתירת נגיד האזור יהיה ע"י  
 בינלאומי .

 
 י הועידה "בחירה כפי שאושר עחוקת רוטרי, גורם תהליך ה: בנוסף להיותו נוגד את הנמקה

 ח לתופעות צורמות ואי נעימות ,כמו ניהול מסע בחירות על ידי המועמדים, הוצאות "ל-ה
 מיותרות, ומשקעים מרים אצל מועמדים שלא נבחרו, התהליך הקבוע בחוקת רוטרי מטיל 

 כלל חברי רוטרי באזור, ללא מסע על הועדה לבחון ולאתר את המתאים ביותר לתפקיד מבין 
 בחירות וללא תחרות בין מועמדים, עם זאת, מאפשר התהליך להציג, אם רוצים בכך, 

 מועמדים אלטרנטיביים מול מועמד הועדה, ובמקרה כזה מתקיימות בחירות, 
 

 ל"ח:  -מאלפת העובדה שהשנה הצביעו מועדוני האזור ברגליים נגד השיטה שאושרה בועידה ה
 אף אחד לא היה מוכן להתבזות בתהליך הבחירות ואף מועדון לא הגיש מועמד. הנגיד 

 נבחר בסופו של דבר על ידי ועדת האיתור, ולמעשה בוצע התהליך  2000/1המיועד לשנת 
 הקבוע בחוקת רוטרי. 

 
 לדחות את ההצעה.  חלטהו
 

 בוטלה בועידה הנ"ט       4הצעה מספר 
 הצעת מועדון רוטרי אשדוד

 
 הנושא: דו"ח כספי של נגיד האזור 

 
 לנג"לים שלא הגישו דו"ח כספי למועדוני האזור כנדרש בחוקת  1.1.2000תינתן ארכה עד 

 רוטרי בינ"ל, להשלים את חובתם.
 ותועבר לרוטרי  2000תפורסם באיגרת הנגיד בפברואר  רשימת הנג"לים שלא מילאו חובה זו

 בינלאומי.
 נג"ל שלא הגיש דו"ח כספי כמתחייב, יושעה מפעילות באזור, כולל כל הפורומים והועדות 

 האזוריות, עד אשר ימלא את חובתו.
 חדשים מסיום תפקידו, להגיש  3: חוקת רוטרי מחייבת את הנגיד היוצא, תוך הנמקה 

 למועדונים, לועידה ולרוטרי בינ"ל דו"ח כספי ומאזן מבוקר ומאושר על ניהול כספי האזור 
 בתקופת כהונתו. בשנים האחרונות רק בודדים מילאו חובה זו. בנוסף להפרת החוקה, הדבר 

 נוגד נוהל תקין של שימוש בכספי ציבור, אינו יאה לגוף כרוטרי, האמור לשמש דוגמה 
 וי ולסנקציות.ומופת, וראוי לגינ
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 לא להמליץ על הצעה זו. -המלצת הועדה 

 הועדה קוראת לנגיד לפנות לאותם נג"לים שלא השלימו את חובותיהם בבקשה לעשות כן    
 בהקדם.

 - 91/92משנת  1הועדה מציעה לאשרר את החלטה  מספר 

 להלן נוסח ההחלטה

 הוחלט  -"החלטה מס' ו 
 

נגיד האזור יוודא שהדוחות הכספיים של קרן האזור )כשהם ערוכים תוך השואה עם התקציב  א. 
המאושר( של הועידה האזורית יתקבלו מהנגיד לשעבר המיידי )שעליו החובה להכינם, כשהם 

 בספטמבר בשנת כהונתו.  30מאושרים על ידי רואה חשבון( לא יאוחר מאשר עד ליום 
אזור את הדוחות תוך שבועיים בין כל חברי הנהלת "עמותת רוטרי ישראל" עם קבלתם יפיץ נגיד ה ב. 

 ויפרסמם באיגרת הראשונה לאחר קבלתם על ידו או יפרסם בה את העובדה שלא קיבלם. 
נגיד האזור יוודא גם שהדוחות הכספיים של כל הקרנות האחרות של האזור יתקבלו מיושבי ראש  ג. 

בה להכינם כשהם מאושרים על ידי רואה החשבון( לא יאוחר קרנות אזוריות אלה )שעליהם החו
 בספטמבר בשנת כהונתו.  30מאשר עד ליום 

עם קבלתם יפרסם נגיד האזור דוחות אלה באיגרת הראשונה לאחר קבלתם על ידו או יפרסם את  ד. 
 העובדה שלא קיבלם. 

בהיותו יושב ראש יוודא נגיד אזור שהדוח הכספי של ,עמותת אזור רוטרי ישראל, יתקבל מהנגיד  ה. 
יאוחר מאשר עד לשעבר המיידי )שעליו החובה להכינו כשהוא מאושר על ידי רואה חשבון( לא 

 בדצמבר בשנת כהונתו.  31ליום 
עם קבלתו יפרסם נגיד האזור את הדו"ח באיגרת הראשונה לאחר קבלתו על ידו או יפרסם את  ו. 

 העובדה שלא קיבלו. 
נגיד שלא הגיש את דוחות קרן האזור והועידה האזורית לא יוכל למלא תפקיד אזורי עד להגשת  ז.

 הדוחות הנ"ל."
 

 להסיר את ההצעה. -הוחלט  
 .91/92משנת  1לאשרר את הצעה מספר   

 
 
 בוטלה בועידה הנ"ט        5הצעה מספר  

 יפו-אביב-הצעת מועדון רוטרי תל

 הנושא : שינוי השנה הפיסקאלית

 
 .-31/12ותסתיים ב -1/1דרום מציע כי "שנת הרוטרי " תשונה באופן שתחל ב-יפו-אבי-מועדון רוטרי תל

 
 גזבר הכבוד וההנהלה יקבלו שנה שלמה כדי לממש את תקציבם. הנשיא הנכנסנראה רצוי כי 

 
 להסיר את ההצעה בהתאם לבקשת מציעה. -  הוחלט

 –לאשר את המלצת יו"ר ישיבת ועדת ההחלטות   

 מאזן כספי יוגש לתקופה של מחצית השנה. .א

 צוות הנגיד יכין הצעה לועידה התחיקתית של רוטרי בינלאומי .ב
 .31/12ועד  -1/1שנת הרוטרי מלשינוי 
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 בוטלה בועידה הנ"ט      6הצעת החלטה מס' 
 יפו -אביב -ידי מועדון רוטרי תל-מוגשת על

 
 פרסום החלטות הועידות האזוריותבנושא : 

 
 מוצע להחליט

 

 שפרוטוקולי דיוני ועדות ההחלטות או לפחות ההחלטות שנתקבלו בדיונים   (א
 יום לאחר קיום הועידה באגרת הנגיד או  60אלה יפורסמו לא יאוחר מאשר  
 בכל דרך אחרת שתראה לנגיד המכהן. 

 שינוהל ספר פרוטוקולים מעודכן של החלטות של כל הועידות האזוריות.  (ב
 

 הנמקה
  

 עד למועד הגשת הצעת החלטה זו לא פורסם והופץ הפרוטוקול של החלטות  .1
 (  ונשאלת השאלה מה ערכן ותקפן של החלטות שלא  1997/98הועידה הל"ח ) 

 מובאות לידיעת המועדונים והרוטריונים.
 
 " )הועידות מכ"ו עד ל"ה( 1985-1995ועידות  10מאז הפצת הספרון "החלטות  . 2
 ידי פייפר לא עודכנו פרסומי ההחלטות שנתקבלו.על ידי נג"ל ג  

 
 המכהן והנגידים שיכהנו אחריו ידאגו לכך שהחלטות  אי לכך מוצע שהנגיד, .3

 שנתקבלו יפורסמו בהקדם לאחר קבלתן ושחוברת עם ריכוז כל ההחלטות  
 שנתקבלו בועידות האזוריות תעמוד לרשותו של כל רוטריון שירצה לעיין  
 בה. 

 
 לאשר את ההצעה. - הוחלט

 
 בועידה הנ"ט אושררה     7הצעת החלטה מס' 

 יפו -אביב -ידי מועדון רוטרי תל-מוגשת על
 

  ניהול משק הכספים של האזורבנושא : 
 

 מוצע להחליט
 

 להפריד בין התפקידים של רואה החשבון והמבקר. .א

 לצרף את המבקר לצוות הנגיד.  .ב
 

 הנמקה
 
 וביתר שאת מאז הועידה האזורית הל"ה  1991/92מאז שנת הרוטרי  . 1

 –הוחלט מדי שנה בשנה  1994/95 
 

 בכל שנה את הדו"חות הכספיים   31/12שיש להגיש ולפרסם עד ליום  (א
 באותה שנה . 30/06של הנגיד שסיים את כהונתו ביום 

 

 שעל גזבר האזור להגיש לנשיאי המועדונים לקראת הדיון שייערך  (ב
 שנתי דו"ח על ההכנסות וההוצאות בתקופה שבין-בכנם החצי

 באותה שנה תוך השוואה עם התקציב המאושר. -31/12ו 01/07

 
 שעל כל הקרנות האזוריים להגיש את דוחותיהם הכספיים  ג(   
 ת.המאושרים ודוחות בצוע לועידה האזורי  

 עמותה. –שכספי תקציב האזור ינוהלו בחשבון בנק במסגרת גוף משפטי  ד(,  
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 אף אחת מהחלטות אלה שאושרו לאחרונה בועידות הל"ז והל"ח לא בוצעו. .2
 

 ושכל נגיד   1999/2000עידה זו, תחליט שהנגיד לשנת ואי לכך אנו מציעים שו  .3
 ה לוודא שההחלטות קרי יהיישיכהן אחריו יצרפו לצוותו מבקר שתפקידו הע 
 בעניין ניהול כספי האזור אמנם  יבוצעו כיאה לתנועה של אנשי עסקים  

 ומקצוע שרצונם לשמור על כללי ניהול תקינים של ארגונם,
 
 

 להפריד בין תפקיד המבקר לתפקיד רואה החשבון. א. -הוחלט
 לדחות את הצעת ההחלטה ב'. ב.  

 התנועה לקבוע את להקים ועדה בראשות היועץ המשפטי של ג.
 תפקידו של המבקר וסמכויותיו.

 חודשים. 3הועדה תגיש את מסקנותיה בתוך  ד.  

 שנים 3.     החלטות שנתקבלו או אושרו מחדש במשך 8

 אחרונות ושלא בוצעו או בוצעו חלקית        

  

 הגשת דוחות כספיים מאושרים ודוחות ביצוע של הקרנות  .א
 .94/95משנת  2החלטה  -האזוריות לועידה האזורית 

 
 החלטה זו אושררה בועידה הל"ח.  
   
 נוסח ההחלטה  

 
לבקש מנגיד האזור, להטיל על יו"ר הנהלות הקרנות האזוריות, להגיש לכל ועידה  "א. 

הוכן לפני מועד כינוס הועידה האזורית, אזורית את מאזנה האחרון של הקרן, ש
 כשהוא מאושר על ידי רואה החשבון או ועדת הביקורת. 

 
דו"ח בכתב על הפעולות שבוצעו על ידי הקרן, בתקופה שעברה מאז הועידה 

 האזורית הקודמת. 
 

 להמליץ על אמצעים נאותים שיבטיחו את ביצועה של החלטה זו על שני חלקיה." ב. 
 

 רר את ההצעה.לאש - הוחלט
 
 .94/95משנת   11החלטה  -הגברת השתתפות המועדונים בקרן  רוטרי בינלאומי  ב.

 
 החלטה זו אושררה בועידה הל"ח.  

 
   נוסח ההחלטה

 
 "הועידה קוראת לכל מועדוני האזור להגביר את חלקם בקרן רוטרי בינלאומי. 

השתלמות בינלאומיות, להגברת ההבנה והרצון  מלגותהקרן עושה גדולות באמצעות 
 הטוב וטיפוח מנהיגות בין בני הנוער."

 
 לאשרר את ההצעה. - הוחלט
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  31הגשת הדוחות הכספיים של האזור ופרסומם עד ליום  .   ג
 .95/96משנת  1החלטה  -בדצמבר 

  
 החלטה זו אושררה בועידה הל"ח.  

 
   נוסח ההחלטה

 

 לבקש מהנגיד המכהן לדאוג לכך : .3

 בדצמבר לכל המאוחר בשנת פעילותו 31שהדו"ח הכספי של קודמו יוגש עד ליום  .ד
 של הנגיד/ה המכהן/ת.

כספי זה יכלול דיווח כספי מושלם של הועידה האזורית שנערכה בשנת כהונתו של שדו"ח  .ה
 לא רק את יתרת חשבון הועידה שמועברת לדו"ח הכספי השנתי של קודמו. קודמו,

שדו"ח כספי זה יערך תוך כדי השוואה עם סעיפי התקציב המאושר או המתוקן באישור   .ו
 יו"ר ועדת הכספים של האזור.

ג' באיגרתו לחודש ינואר או בשנת כהונתו )או אם הדו"ח -ח השלם לפי סעיפים א'לפרסם את הדו" .4
 להודיע על כך באיגרת זו. השלם לא התקבל על ידו,

 
 לאשרר את ההצעה. - הוחלט

,אחד לשנתיים ואחד  חברים לכל ועדה אזורית ) בהתחלה אחד לשנה 3מנוי של לפחות  ד.
 .95/96משנת  5החלטה  -לשלוש שנים ( 

 
 החלטה זו אושררה בועידה הל"ח.  

 
   נוסח ההחלטה 

 
 הוחלט - -5"החלטה מספר 

 
  3ארבע הועדות האזוריות לארבעת אפיקי השירות יתמנו לפחות  א. 

 שלושה חברים לכהונה בת שלוש שניס. 
 1996/97י רזה ימנה הנניד לשנת הרוט רשלקראת ביצוע הסד ב.  

חברים, ביניהם אחד לשנה, אחד  3לכל ועדה אזורית לפחות 
 לשנתיים ואחד לשלוש שנים. 

 ג .        שלאחר מכן ימנה כל נגיד עם יציאתם מהועדה של החברים שמונו לשנה אחת   
 שנים.  3ולשנתיים בלבד  חברים חדשים לתקופה של       

ים שכיהנו בהן לפחות שנה  רבו"ר הוועדות האזוריות חלמנות כי ד.       להמליץ בפני הנגידים
 אחת." 

 
 לאשרר את ההצעה. - הוחלט

 

 ניהול תקציב האזור במסגרת גוף משפטי בהתאם לחוק  .ה
 .96/97משנת  4החלטה  -העמותות 
 

 החלטה זו אושררה בועידה הל"ח.  

 נוסח ההחלטה
   

 בהתאם לחוק העמותות. משפטי,ינוהל במסגרת גוף  2490תקציב אזור  .1"  
 

 יפעל בהתאם  הגוף המשפטי ,אשר יוקם על פי ההחלטה הראשונה, .2
 לכללים הבאים :

 
 חבר העמותה יהיו :  א.   
 מייסדי העמותה. .1    
 1996-97נשיאי המועדונים המכהנים בשנת  .2    
 יהיו זכאים להצטרף אליה גם נשיאי  -1.7.1997ב     
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 .1997-98המועדונים לשנת      
 כל נגיד מכהן וכל קודמיו. .3    
 כל אחד מבעלי התפקידים שעל פי ההצעה הוא .4    
 בעל זכות חתימה בחשבונות העמותה.     
    

 ינהל לפחות ארבעה חשבונות בנק. הגוף המשפטי שיוקם, ב.
 חשבון בו ינוהל תקציב האזור השוטף. .1  

 חשבון בו ינוהל תקציב חילופי נוער. .2    
 חשבון בו ינוהל תקציב הועידה. .3    
  חשבון בו ינוהל יתרות הכספים שנותרו בתום  .4              
 כל שנת רוטרי.            

 
 יהיו כדלקמן : בעלי זכות חתימה בכל אחד מהחשבונות, ג.   
 -בחשבון בו ינוהל תקציב האזור .1    
 נגיד האזור. א.     
  אחד מחברי העמותה שימונה על ידי  ב.          
 הנגיד כגזבר האזור לשנתו.      
 אחד מחברי העמותה שהוא נגיד לשעבר. ג.     
   אחד מחברי העמותה שאינו נגיד  ד.     
 לשעבר.      
 חתימה של שניים מהם מחייבת.     

 
 -בחשבון בו ינוהל תקציב חילופי נוער  .2    
 קצין חילופי נוער. א.     
 נגיד האזור. ב.     
  שני חברי עמותה שאינם בעלי זכות  ג.     
 חתימה בחשבון אחר של העמותה.      
 חתימה של שניים מהם מחייבת.     

 
 -בחשבון בו ינוהל תקציב הועידה  .3    
 מנהל הועידה. א.     
 נגיד האזור. ב.     
 גזבר הועידה. ג.     
 מזכיר הועידה. ד.     
 חתימה של שניים מהם מחייבת.     

 
  בחשבון בו ינוהלו יתרות הכספים בתום כל שנת  .4    
     -כהונה      
 הנגיד המכהן. א.     
  שייבחרו על ידי  ( נגידים לשעבר,2שני ) ב.     
 מועצת הנגידים על פי שיטת הרוטציה       
 ובתנאי שלא יהיו בעלי  הקיימת במועצה,      
 זכות חתימה בחשבון אחר של העמותה.      
 חתימה של שניים מהם מחייבת.     

 
 -חברים  -11הנהלת העמותה תורכב מ ד.   
  מנהל  קצין חילופי נוער, גזבר האזור, כיו"ר,-הנגיד המכהן    
 ( 4וכן ארבעה ) הנגיד שקדם ועוד נג"ל, הנגיד המיועד, ה,הועיד    
 מחברי העמותה. נשיאים לשעבר,    

 
 על פי חוק העמותות. העמותה תאמץ בתחילה את התקנון המצוי, ה.

 
 
שינוסח בהתאמה לכללי הרוטרי  המייסדים יציעו תקנון לעמותה, ו.

 ל העמותה.ויביאו אותו לאישור בפני האסיפה הכללית ש הבינלאומי,
 

 
הועידה מבקשת את החברים הבאים לפעול לאלתר לייסוד העמותה לפי האמור  .3

 לעיל :
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 יורם כהן, -נגיד מיועד  אהרון גריזים, -נגיד מיועד  נעים,-ויקטור בן-נגיד האזור
נ/ל צאקי  נ/ל אייבי ברכה, נ/ל דני אבידור, שלמה גרופמן, -נג"ל  דוד נוימן, -נג"ל 

נ/ל ניקו  נ/ל אלברט עמר, נ/ל שוקי נתן, נ/ל מכליס משה, מיחי כץ,נ/ל ע ישראלי,
 נ/ל טל שחר." נ/ל אבנר פוקס, ערב,

   
 לאשרר את ההצעה. - הוחלט

 

 .97/98משנת  2החלטה –רישום רוטרי ישראל כעמותה  .ו
 

   נוסח ההחלטה
 

 "רוטרי ישראל תרשם כעמותה אצל רשם העמותות במשרד הפנים."  
 

 להסיר את ההצעה. - הוחלט
 

 .97/98משנת  4החלטה -עדכון שוטף של פרסום החלטות הועידות האזוריות .ז

 
   נוסח ההחלטה

  
 לבקש מהנגיד המכהן ומהנגידים שיבואו אחריו להטיל על רוטריון או  "א.  

 ועדה לדאוג לעדכון שוטף של ספר או חוברת החלטות הועידות האזוריות.   
 
 ריון זה או ועדה לסמן בספר או חוברת זו בצורה לבקשו להטיל על רוט ב. 
 מתאימה את ההחלטות שלא בוצעו ושהוחלט לבטלן."     

 
 להסיר את ההצעה. - הוחלט

 
 הצעות להצהרות הועידה

 
 שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא  2490הועידה האזורית הל"ט של רוטרי ישראל אזור 

 המדינה מר עזר וייצמן, לממשלת ישראל ולצבא ההגנה לישראל .
 

ה ועידה מברכת את מר אהוד ברק , ראש הממשלה החדש ומאחלת הצלחה לממשלה החדשה ולכנסת 
 שחבריה נקבעו לאחרונה. -15ה
 

היגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי הועידה קוראת למנ
 .ההאוכלוסיי

 
להגברת הנורמליזציה בכל שטחי  הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל מצרים וירדן , לקידום השלום,

 .האזורבין הרוטריונים בישראל, ועמי  רעותהחיים ולפיתוח יחסי 
  

 לא ירחק היום ויחסי שלום יושגו גם בין ישראל ושאר מדינותהועידה מביעה תקוותה כי 
 .2450ויתקיימו קשרים רוטריונים בין המועדונים מישראל ומועדוני אזור  המזרח התיכון,

 
 פרי  ויישאהבלתי נלאים לשחרורו של הנווט רון ארד   תהניסיונוהועידה מביעה תקוותה כי 

 נת ישראל.וכי נראהו חוזר במהרה לחיק משפחתו ולמדי
 

 הועידה מביעה צערה על המתרחש בחבל קוסובו, על גירוש הפליטים האלבנים ועל אובדן 
 חיים, רכוש, וקורת גג. הועידה קוראת למנהיגי העולם לשים קץ למצב בלתי נסבל זה. 

 
 הועידה מברכת את ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית והגורמים ההתנדבותיים על הסיוע 

 האלבניים.המוגש לפליטים 
 

 הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדרות הציבור על פועלם במשך כל 
 "מרבה שרות -ימות השנה בקיימם את סיסמאות הרוטרי "שרות לזולת מעל לפרט" ו

 מרבה שכר".
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 גלן קינרוס מאוסטרליה )הנשיא העולמי  עידה מברכת את הנשיא העולמי הקודם,ווה
 נציגו של הנשיא העולמי גיימס ל. לייסי. נאומו וברכותיו  ( 1997/98בשנת 

 בועידה הל"ט היוו מקור השראה לכל הרוטריונים שנכחו בועידה.
 

 ומאחלת לו ולצוותו  ,יוסף סרוג'י, 1999/2000הועידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת 
 הצלחה בהנהגת האזור בשנה הקרובה.

 
 ,דוד עמיאל. 2000/2001המיועד לשנת הועידה מברכת את הנגיד 

 
בהיות מועדון ירושלים  ,שהינו למעשה גם יום חג לאזור,-70הועידה מברכת את מועדון ירושלים ליובל ה

 ירושלים על פועלם במשך השנים,-כל הכבוד לחברי מועדון הראשון באזורנו.
  -70ת יובל הותודה לנשיאה גבי אירן לויט וחבריה על האירוע היוצא דופן של חגיג

 במלון המלך דוד בירושלים.
 בניו זילנד 9930באנגליה ואזור  1200הועידה מברכת את קבוצות העיון מאזור 

 המתארחים בועידה וזאת בעקבות ביקור הקבוצה בראשות נ"ל יוני פרג'ון באנגליה וביקור 
 הקבוצה בראשות נ"ל אברהם סולם בניו זילנד.

 
 ן ארציות התורמות לקידום ההבנה הבינלאומית ולחיזוק הועידה מברכת את הועדות הבי

 הקשרים בין מועדוני רוטרי בישראל ועמיתיהם בעולם. 
 

 רוכות בתחום הספקת ציוד על פעולותיהן הב האזוריותהועידה מברכת את הקרנות 
 לגות השתלמות שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים ענקת מהרפואי, 

 העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום החינוך הגבוה.
 

 הועידה מברכת את מועדון צפת וחברי עמותת יער פאול האריס הדואגים לשימור
 ולפיתוח יער השלום על שם פאול האריס שבצפת.

 
 שטיין ז"ל שנפטר בשנה החולפת.הועידה מתייחדת עם זכרו של נגיד לשעבר איזידור לונ

 יזכור תמיד את פועלו ועשייתו ושולח שוב תנחומים לרעייתו רות, למשפחתה 2490אזור 
 ים.-ולמועדון בת

 
 בעלי תפקידים הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל :  הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים,

 הגשמה עצמית ם בריאות ועושר,חברי המועדונים ובני/,בנות הזוג ומאחלת לכול אזוריים,
 יה ברוח תנועת הרוטרי.יוהמשך עשיה פור

 
 הועידה שולחת ברכת רפואה שלמה לדירקטור לשעבר, נאמן קרן רוטרי לשעבר, נג"ל 

 ומאחלת לו החלמה מהירה. ד"ר וולף צגלה,
 

 "מועדון ראשונים" , את המועדונים בהקמה  –הועידה מברכת את המועדון החדש באזור 
 בית דגן  ויפו , ומעודדת את שאר המועדונים  -ורם הוגשו המסמכים לקבלת הצ'רטרעב

 בהקמה. 
 

 ים,-מועדון אינטראקט בת –הועידה מברכת את מועדון האינטראקט הראשון באזור 
 ומקווה כי בעקבותיו יצטרפו מועדוני אינטראקט נוספים, ומודה למוביל הקמתו נ"ל 

 אלברט פרון.
 
 ה מציינת בסיפוק רב את ההתפתחות היפה של רוטראקט ישראל והתווספות של שלושה ידעוהו

 עוספיה, יבנה ורחובות. -מועדונים חדשים השנה 
 האופן הפנימי, הרוטרי, –ן שלושת הארגונים הועידה מציינת לטובה את שיתוף הפעולה המבורך בי

 יו"ר האופן הפנימי בשנה זו, ומאחלת כל טוב לגברת אתי צפוני, והרוטראקט,
 יו"ר רוטראקט ישראל וחברי/ות הרוטראקט. וחברותיה ולגברת בתי דאדי,

 
 החברות במועדונים, להגדלת מספר החברים, ןלריענוהועידה קוראת לפעול נמרצות 

 ולהקמת מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.
 

 הועידה מציינת בסיפוק את יוזמת הנגיד וצוותו להיפגש עם מנהיגי העדות בישראל
 נוצרים, דרוזים ובהאיים. מוסלמים, : יהודים, ההאוכלוסייולהדגיש כי פנינו להרמוניה מלאה בין כל חלקי 

 



                     
 

59 

 

 אישים יוצאי דופן לרשימה הנכבדה של  "עמיתי פאול  4ידה מברכת את יוזמת הנגיד לצרף הוע

 נשיא בית המשפט  –הנשיא החמישי של מדינת ישראל, מר אהרון ברק  –האריס"; מר יצחק נבון 

 תעשיין ואיש ציבור. –איש מופת בהתנדבות, מר סטף ורטהיימר  –העליון, מר אייבי נתן 
 

 על ידי בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים של הועידה הל"ט בנהריה, הועידה מציינת
 הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן  מנהל הועידה נ"ל פרופ' שאול שאשא.

הכנתה של הועידה, על סדר ניהולה ועל מיוחדותה, ומודה לכל חברי מועדון נהריה בראשות הנשיא מיכה 
 תה.בלוך שסייעו להצלח

 
 70הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל עם קבלת "אות הנשיא למתנדב התשנ"ט , על עשייה בת 

 שנה לקידום הפרט והקהילה ולטיפוח ההבנה בין העדות והעמים".
 

 הועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור יורם כהן ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו 
 חלומך ברוטרי".( שסיסמתה "לך בעקבות 1998/99)

 
 לאשרר את ההצעה. - הוחלט
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 הודעות
 

 נג"לים חברי ועדה לאיתור נגיד.   .1
 

 עדה נבחרו :וכחברים קבועים בו

 שישמש כיו"ר הועדה. –נגיד יורם כהן    .א

 דור.-נג"ל מאיר בן   .ב

 נג"ל טוביה לביא.   .ג

 נג"ל סלים גובראן.   .ד
 

 ועדה נבחרו :וכחברים חילופיים ב

 נג"ל קני גרדינגר.  .א

 נג"ל אברהם שליזינגר.  .ב

 אישרור תקציב האזור. .2
 

 יעקב בחודש  ןבזיכרושנערך  אושר באולפן נשיאים נכנסים, 1999/2000תקציב האזור לשנת 
 . 1999מרץ

 
 ש"ח. -.240מס האזור לכל חבר רוטרי בישראל נקבע לסך של 

 חברים בעמותת רוטרי ישראל    .3
 

 כחברים קבועים בעמותה נבחרו :
 שבע-מועדון רוטרי באר  סעד דוד נ/ל א. 
  מועדון רוטרי ירושלים ריצ'רד פיין נ/ל ב. 
 מועדון רוטרי נתניה  צבי לוי נ/ל ג. 

 
 כחברים חילופיים בעמותה נבחרו :

 דרום-יפו-אביב-מועדון רוטרי תל אדיר מרינוב נ/ל א. 
 דרום-יפו-אביב-מועדון רוטרי תל יוסף תמיר נ/ל ב. 

 

 חברים ועדה לאיתור הנגיד  .4
 

 נבחרו : ועדה וכחברים קבועים ב
 מועדון רוטרי מעלות  בני שטרן נ/ל  א. 
  מועדון רוטרי ירושלים  יוסי קסוטו נ/ל  ב. 
 מועדון רוטרי קריית גת  הרמן פרגר נ/ל ג. 
 שבע-י בארמועדון רוטר  חיים נתן נ/ל ד. 
 מועדון רוטרי חדרה  פישר קנט נ/ל  ה. 

 
 נבחרו : עדה וכחברים חילופיים בו

 
 דרום-יפו-אביב-מועדון רוטרי תל  אדיר מרינוב נ/ל א. 

 
 -ועדה ומועמדים נוספים שהוצגה מועמדותם הינם חברי מועדון שנציגיו נבחרו ל 2 - הערה

  

 נ/ל כהן מורי ממועדון רוטרי חדרה.   .1

 דרום.-יפו-אביב-נ/ל יוסף תמיר ממועדון רוטרי תל   .2
 

 ועדה שני חברים מאותו מועדון.ועל פי נוהל הבחירות לא רשאים לכהן ב
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 40 -החלטות שנתקבלו בועידה האזורית ה
 2490רוטרי ישראל אזור 

 1999/00לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –יוסף סרוג'י 
 

 מרכז אשכול חייב להיות נשיא לשעבר )הצעה זו הוצעה על ידי מועדון כפר סבא(. .1
 אושררה בועידה הנ"ט

   :מועדון קישון הגיש את שתי הצעות החלטה כדלקמן
 
 הצעת החלטה להרחבת בסיס החברות בעמותת אזור רוטרי ישראל . 1

 
ישראל, לפעול כדי להרחיב את בסיס החברות פונה לעמותת אזור רוטרי  40 –הועידה האזורית ה  •

תובטח חברות בעמותה על ידי נציג אחד מכל מועדון  2490בעמותה, כך שלכל מועדון רוטרי באזור 
 )לא כולל הנג"לים(.

הועידה מבקשת מהגופים המוסמכים של העמותה, לנקוט בצעדים הדרושים לשינוי תקנון  •
ונית, של כל מועדוני האזור בעמותה, ימומש עד העמותה, כך שמימוש עיקרון החברות השווי

 .30.9.2000התאריך 
, להביא לכנס החצי שנתי של האזור, דיווח על מימוש 2000/01הועידה מבקשת מנגיד האזור לשנת  •

 החלטה זו.

נציג המועדון ייבחר בכל מועדון ומועדון באסיפה כללית שלו מבין הנשיאים לשעבר או הנשיא  •
 המכהן של המועדון.

שנים ולהודיע על כך ליו"ר  3-5לשם שמירת רצף של פעילות, מומלץ למועדונים לבחור נציגים ל  •
 ולמזכיר העמותה, עם הבחירה.

במידה ובמועד בו היה על הנציג לסיים את תפקידו, לא הגיע דיווח מהמועדון על בחירת נציג  •
 חדש, ימשיך הנציג המכהן בתפקידו עד למינוי הנציג החדש.

 תוציא כתבי מינוי מתאימים לנציגי המועדונים.העמותה  •

 9בדבר, בחירת  1986/87לשנת הרוטרי  27 -עידת הרוטרי הומו 2החלטה זו מבטלת החלטה מס'  •
 נציגי מועדוני רוטרי לעמותה.

 בוטלה בועידה הנ"ט  הצעת החלטה להגדלת מספר חברי הועד בעמותת אזור רוטרי ישראל .2

פונה לעמותת אזור רוטרי ישראל, לפעול כדי להגדיל את מספר חברי ועד , 40-הועידה האזורית ה •
 העמותה.

הועידה מבקשת מהגופים המוסמכים של העמותה לנקוט בצעדים הדרושים לשינוי תקנון  •
 .30.9.2000העמותה, כך שהחלטה זו תיושם עד תאריך 

אזור, דווח על מימוש להביא לכנס החצי שנתי של ה 2000/01הועידה מבקשת מנגיד האזור לשנת  •
 החלטה זו.

עד העמותה שלושה נשיאים לשעבר מחברי העמותה, שאינם בתפקידי גזבר או מזכיר ולצרף לו •
 בעמותה.

המינוי לחברי ועד העמותה יהיה לשלוש שנים או עד מועד סיום חברותם בעמותה במידה והמועד  •
 מוקדם יותר.

 
 בתום דיון שנערך בעניין הוחלט:

"ל תועברנה לעמותת רוטרי ישראל לשם דיון שיערך בפורום המתאים בעמותת רוטרי שתי ההצעות הנ
 ישראל.

          
 נג"ל אליהו ברכה       
 יו"ר ועדת ההחלטות       
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 הועדה המ"א
 המלצות ועדת ההחלטות לגבי ההצעות שהובאו בפניה

 2000/01לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –דוד עמיאל 
 

 
 חברים( –יו"ר, נג"ל אריה אבידור ונ"ל יצחק פרוינד -ההחלטות )נ"ל ד"ר אליהו וינוגרד ועדת 

 דנה בהצעות שהובאו בפניה ולהלן המלצותיה: 9/4/01בישיבתה מיום 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט    וה(וע"י  נג"מ בני נ)– 1הצעה מס' 
 

ף לתקנון העמותה שיקבע במפורש כי על כל מועדוני האזור הרשומים כעמותה ברשם העמותות להוסיף סעי
אם וכאשר ייסגר המועדון יועברו כל הכספים בקרנות המועדון לקרן עמותת ישראל. לביצוע ההחלטה, יבואו 
כל המועדונים באזור בדברים עם היועץ המשפטי של האזור לצורך רישות העמותות באזור ולאימות ביצוע 

 ההחלטה.
 

 נימוק:
מועדונים ויש מועדונים שיש חשש שיסגרו. בקרנות שהיו בידי המועדונים היה כסף שאבד באזור נסגרו כמה 

 או יאבד לרוטרי אם לא תהיה תוספת כמתואר בהצעת החלטה זו.

 : הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.המלצת ועדת ההחלטות
 

ון. לעשות כן ההצעה התקבלה. הועידה קוראת לכל המועדונים להוסיף את הסעיף בתקנ החלטת הועידה:
 -גם לגבי קרנות המועדון הרשומות כעמותות נפרדות. אם ישנן קרנות שכספיהן מיועדים למטרה מסוימת

 היעוד לא יפגע גם כשהם יועברו לקרן עמותת אזור רוטרי ישראל.
 

 )ע"י יהודה קידר נשיא מועדון כפר סבא( 2הצעה מס' 
 

"עוזר הנגיד". ייעודו, הוא  -חוקת הרוטרי התפקיד מוגדר כבישראל קיים תפקיד של "מרכז אשכול", אך לפי 
 להקל על הנגיד בכל הנוגע לקשרי הנגיד עם המועדונים.

 
 ההצעה

 "עוזר הנגיד". -שמו של תפקיד "מרכז האשכול" יוחלף ל
תפקידיו יוגדרו מחדש והם יכללו קשר הדוק יותר עם המועדונים, השתתפות בישיבות הנהלה של המועדונים, 

 קרת תקציב וכו'.ב
 

: הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו . הועדה אינה ממליצה לשנות את שם התפקיד המלצת ועדת ההחלטות

 . MOP -ל"עוזר נגיד" תפקידו של מרכז  האשכול מוגדר ב
 

 ההצעה נדחתה. החלטת הועידה:
 

 )ע"י יהודה קידר נשיא מועדון כפר סבא( 3הצעה מס' 
 

בשנים האחרונות אנו עדים לפער בין דיווחי הנוכחות במועדונים השונים לבין גובה תשלומיהם לרוטרי  
 ישראל ולרוטרי בינלאומי.

 הדבר אינו עומד במבחן הרוטרי.
 ההצעה

אחד מתפקידיו של "מרכז האשכול" יהיה קבלת העתק דו"ח הנוכחות במועדונים ובדיקת ההתאמה בין 
ולרוטרי בינלאומי ובין מס' החברים בפועל. את הנתונים יש לפרסם באיגרת הנגיד  תשלום המועדון לאזור

 כל רבעון.
 

 יש הגדרה מדויקת   MOP-: הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. בהמלצת ועדת ההחלטות
 לתפקידי רכז אשכול.

 
 ההצעה נדחתה. החלטת הועידה:
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 רמל(: )סטרולוביץ יעקב נשיא מועדון הוד הכ4הצעה מספר 
 
יו"ר אשכול יבחר בעתיד על ידי האשכול בשיתוף של הנגיד המיועד והנגיד המכהן. פעולה כזאת תאפשר  

למועמדים חדשים להצטרף לתפקידים בצוות הנגיד, ותאפשר לנשיאי האשכול למצוא מועמד שלדעתם 
 יתרום להצלחת האשכול.

 
שבעתיד כל יו"ר אשכול חיפה יבחר  במרץ נתקבלה החלטה 21ברצוני לציין שבישיבת אשכול חיפה מתאריך 

 ע"י הנשיאים המכהנים.  אנא כבדו החלטה זאת.
 

: הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. הועדה ממליצה שהנגיד המיועד והנגיד המכהן המלצת ועדת ההחלטות
 ול. יתחשבו בהצעות שתובאנה בפניהם על ידי נשיאי המועדונים שבאשכול,  לפני שהם יבחרו את יו"ר האשכ

 
 ההצעה נדחתה. החלטת הועידה:

 
 : )ע"י יהודה קידר נשיא מועדון כפר סבא(5הצעה מס' 

 
צוות הנגיד אמור להפעיל ולפעול בקרב המועדונים ולהיות בעל יכולת של הפעלה ותפקוד מול המועדונים. 

 במועדונים.ככל שצוות הנגיד גדול יותר, כך פחות חברים רוטריונים יהיו פעילים 
 ההצעה

 ממספר חברי האזור. 1% -ותר מיצוות הנגיד לא יכלול 
 

 : הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. אין גוף רשמי הנקרא "צוות הנגיד".המלצה ועדת ההחלטות
 

 ההצעה נדחתה. החלטת הועידה:
 

 וה(ו)ע"י נג"מ בני נ 6הצעה מספר 
 

דונים, מומלץ לצרף את מועדוני האופן הפנימי למועדוני לאחר שמועדוני האזור החליטו לקבל חברות למוע
 הרוטרי באזור, מועדונים לידם פועלים מועדוני האופן הפנימי.

 
 הסיבות להצעה:

 שני הארגונים פועלים בקהילות ופועלים בשטחים הקרובים לשני הארגונים. .1

מספרים על ידי איחוד, תאפשר במצב השורר בחברה, מספר הארגונים ההתנדבותיים גדול והקטנת  .2
 פעילות רבה יותר.

 איחוד, יגדיל את מספר החברים במועדונים ויקל על פעילותם. .3

4.  
 : הועדה אינה ממליצה לקבל את ההצעה, עם זאת ממליצה הועדה המלצה ועדת ההחלטות

 שכל מועדון שלידו פועל מועדון האופן הפנימי, יבחן כל בקשה שתוגש על                           
 ידי חברה באופן הפנימי בעין יפה ובהתאם לקריטריונים לקבלת חברים                           
 שעל פיהם הוא פועל.                          

 
 המציע. ההצעה נמשכה ע"י החלטת הועידה:

 

 בוטלה בועידה הנ"ט     וה(ו: )ע"י נג"מ בני נ7הצעה מספר 
 

 1997/1997להקפיא את הפעילויות הקשורות בהפעלת עמותת הנגיד כפי שהוחלט על הקמתה בועידה הל"ז  
. לאפשר לנגיד המכהן להמשיך בניהול כספי הפעלת האזור בדרך שהייתה 1998/1999ושאושררה בועידה הל"ט 

 היום תוך העזרות בעמותת רוטרי ישראל לפעילויות המצריכות זאת. נהוגה עד
 

 נימוקים:

החלטה להקים את העמותה החדשה נבעה ממבנה העמותה הקיימת שלא כל המועדונים באזור היו  .1
מיוצגים בה. העמותה הותיקה משנה את מבנה האסיפה הכללית שלה שתכלול את כל המועדונים 

 מספר החברים במועדון ובהנהלה יהיו מיוצגים נציגי כל האשכולות.לפי הייצוג המספרי על פי 

 שנת הרוטרי מתחילה בחודש יולי ומסתיימת בחודש יוני בשנה שלאחר מכן. .2
תקציב נגיד האזור מתייחס לשנת הרוטרי. שנת התקציב של העמותה הוא ינואר עד דצמבר, דהיינו 

 שנת תקציב המתחלקת בין שני נגידים מכהנים.
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 ת הנגיד תמשיך להתנהל כפי שנהוג היה עד היום במסגרת שנת הרוטרי.פעילו .3
 

 : הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו.המלצת ועדת ההחלטות
 

ושאושרה  96/7הועידה רשמה לפניה שבינתיים לא ניתן ליישם את ההחלטה שנתקבלה    ב  החלטת הועידה:
. הנגיד שנבחר ימנה ועדה שתבדוק את המצב בקשר לעמותה ותפקודה ותגיש מסקנותיה לכנס האזור 98/9ב 

 חודשים. 6שידון בה בעוד 
 

 )סטרולוביץ יעקב נשיא מועדון הוד הכרמל( :8הצעה מספר 
 

 עדון שיבחר על ידי צוות הנגיד לתפקיד בצוות הנגיד חייב לקבל את אישור הנהלת וחברי המועדון.כל חבר מו
פעולה זאת  דומה לבחירת מועמד לנגידות, רק לאחר ישיבת הנהלה, צרוף פרוטוקול וישיבה במועדון ניתן 

 לאשר את הגשת מועמדותו של חבר המועדון. 
 

צה לקבל הצעה זו. הועדה סבורה שיש לאפשר                          : הועדה אינה ממליהמלצת ועדת ההחלטות
לכל  נגיד נבחר לבחור את הצוות שהוא יכול ורוצה לעבוד עמו כדי להוציא                            
 לפועל את תפקידו כנגיד האזור. 

 
וות לפני שיבוא בדברים ההצעה נדחתה. הועידה מביעה משאלה שהנגיד לא ימנה חבר לצ החלטת הועידה:

 על כך עם נשיא המועדון.
 

 : )סטרולוביץ יעקב נשיא מועדון הוד הכרמל(9הצעה מספר 
 
 בחירת מועמדים לצוות הנגיד ייעשו בצורה דמוקרטית ולא ע"י מינוי. 

 כל מועדון רשאי להגיש מועמדים משלו לתפקידים בצוות הנגיד.
 

 לקבל הצעה זו. הועדה סבורה שיש לאפשר  : הועדה אינה ממליצההמלצת ועדת ההחלטות
 לכל  נגיד נבחר לבחור את הצוות שהוא יכול ורוצה לעבוד עמו כדי להוציא                           

 לפועל את תפקידו כנגיד האזור.                           
 

 ההצעה נדחתה. החלטת הועידה:
 

 אושררה בועידה הנ"ט   מועדון כפר סבא()ע"י יהודה קידר נשיא  10הצעה מס'  
 

עפ"י חוקת הרוטרי חייבים כל בעלי התפקידים ברוטרי להתחלף בכל שנה, פרט למקרים מיוחדים המאושרים 
 מראש בחוקי העזר השונים.

לפעול במסגרת האזור ואינם מצליחים מכיוון שאחרים תפסו "חזקה" על  םהמעונייניישנם רוטריונים 
 תפקידים באזור.

 ההצעה
 לא יכהן חבר בצוות הנגיד יותר משנתיים ברציפות.

 
: הועדה ממליצה שבעלי תפקידים באזור )צוות הנגיד, ועדות אזוריות וקרנות( לא המלצת ועדת ההחלטות

 יכהנו יותר משלוש שנים רצופות.
 

הארכה שלוש שנים רצופות. במקרים נדירים בלבד תאופשר  -ההצעה נתקבלה. התקופה החלטת הועידה:
 של הכהונה.

 
 בוטלה בועידה הנ"ט   : )ע"י יהודה קידר נשיא מועדון כפר סבא(11הצעה מספר 

 
בשנים האחרונות אנו נתקלים בתופעה כי זמן רב לאחר סיום ועידה, הנהלת הועידה טרם שילמה חלק 

 מהכספים לכל ספקי הועידה. הדבר אינו מתאים לרוח הרוטרי ולכבוד חברי הרוטרי.
 ההצעה

חודשים מיום סיום הועידה, ידווחו מנהל הועידה וגזברו לנגיד האזור על המצב הכספי וסיום כל  6בתוך 
 ההתחשבנויות של הועידה.

 
 : הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.המלצת ועדת ההחלטות

 
ת הועידה חוזרת להחלטות שנתקבלו בועידות קודמות בנושא זה ומאשררת אותן וקורא החלטת הועידה:

 עד שלושה חודשים לאחר סיום הועידה. -לנגידים לוודא ביצוע
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 :  ע"י מזכיר עמותת האזור נ/ל יצחק בר עוז.12הצעה מספר 

 
 הועידה רשמה לפניה את החלטת האסיפה השנתית של העמותה. החלטת הועידה:

 
 הצהרות הועידה 

 
ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, מר משה שולחת  2490של רוטרי ישראל אזור  41 -הועידה האזורית ה

 קצב, לממשלת ישראל ולצבא ההגנה לישראל.
 

 הועידה מברכת את מר אריאל שרון, ראש הממשלה ומאחלת הצלחה לממשלה ולכנסת.
 

הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי 
 האוכלוסייה.

 
הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל, מצרים וירדן, לקידום השלום, להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים 

 ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.
 

הועידה מביעה תקוותה כי לא ירחק היום ויחסי שלום יושגו גם בין ישראל ושכיננו הפלשתינאים ושאר 
 .2450ויורחבו הקשרים הרוטריונים בין המועדונים מישראל ובין מועדוני אזור  מדינות המזרח התיכון

 
הועידה מביעה תקוותה כי הניסיונות הבלתי נלאים לשחרורם של הנעדרים והשבויים בידי האויב של רון 

יישאו  מין אביטן, אלחנן טננבאום, יוסף סמירבני ארד, זכריה באומל, יקותיאל כץ, צבי פלדמן, עומר סועאד, 
 פרי וכי יחזרו במהרה לחיק משפחותיהם ולמדינת ישראל.

 
הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם 

 "מרבה שירות מרבה שכר". -את סיסמאות הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט" ו
 

ן , נציגו של הנשיא העולמי תי. די. גריילי נאומיו וברכותיו הועידה מברכת את הנשיא העולמי פרנק דבלי
 בועידה היוו מקור השראה לכל הרוטריונים שנכחו בועידה. 

 
ה ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור ובני נו 2002/2001הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 

 בשנה הקרובה.
 

 אברהם חמו . 2002/2003הועידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת 
 

 קולורדו המתארחים בועידה.  5470ניו יורק ומאזור  7210הוועידה מברכת את קבוצת העיון מאזור 
 

הועידה מברכת את הועדות הבין ארציות התורמות לקיום ההבנה הבינלאומית ולחיזוק הקשרים בין מועדוני 
 רוטרי בישראל ועמיתיהם בעולם.

 
הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הספקת ציוד רפואי, הענקת הועידה מברכת את הנהלות 

מלגות, השתלמויות שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום 
 החינוך הגבוה.

 
הועידה מברכת את מועדון צפת וחברי עמותת יער פאול האריס הדואגים לשימור ולפיתוח יער השלום על 

 שם פאול האריס שבצפת.
 

הועידה מתייחדת עם זכרו של נגיד לשעבר לוסיאן האריס ז"ל שנפטר בשנה החולפת ועם זכרו של נג"ל 
 ודירקטור לשעבר ברוטרי בינלאומי, וולף צגלה ז"ל שנפטר בשנה החולפת. 

רות האריס,  יזכור תמיד את פועלם ועשייתם ושולח שוב תנחומים לרעיית נג"ל האריס, הגב' 2490אזור 
 יפו. -למשפחות ולמועדונים ירושלים ותל אביב

 הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת.
 יזכור תמיד את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים לרעיותיהם, למשפחות ולמועדונים.  2490אזור 

 
בר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, הועידה מברכת את משפחת רוטרי לישראל: הנגידים לשע

חברי המועדונים ובני/בנות הזוג ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח 
 תנועת הרוטרי.
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 הועידה מברכת את מועדוני האזור ומעודדת את שאר המועדונים בהקמה.
 

הרוטרי, האופן הפנימי, והרוטראקט,  –ת הארגונים הועידה מציינת לטובה את שיתוף הפעולה בין שלוש
בשנה זו ומאחלת כל טוב לגב' עאידה סרוג'י, יו"ר האופן הפנימי וחברותיה ולמיכה ביסטריצקי, יו"ר רוטראקט 

 ישראל וחברי/רות הרוטראקט.
 

ולהקמת החברות במועדונים, לגידול מספר החברים  ןלריענוהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ 
 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

 
באילת , על ידי מנהל הועידה   41-הועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים של הועידה ה

ר מוטי בר דגן . הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על סדר ניהולה 
י מועדון אילת בראשות הנשיא רוברטו גולדרר, לחברי מועדון רמת השרון ועל מיוחדותה ומודה לכל חבר

 וחברי מועדון לוד שסייעו להצלחתה.
 

( 2000/2001הועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור דוד עמיאל  ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו )
 צא לפעילות". -שסיסמתה :"עורר מודעות

 
גת אשר קיבלו את  תקרייפמן ממועדון חולון ואת נ"ל יוסף בן חנן ממועדון הועידה מברכת את נ"ל עמוס של
 פרס הנשיא העולמי על פעילותם.

 
 בירת מדינת ישראל. -הועידה מברכת את העיר ירושלים
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 42 –החלטות הועידה ה 
 2001/02לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –בני נווה 

 
 

, דנה מחדש בהצעות שהופצו למועדונים ולאחר התייחסות  2002במאי ,  14ועדת ההחלטות בישיבתה מיום 
להערות מהמועדונים , החליטה להביא לדיון והחלטה בוועידה האזורית את ההצעות דלעיל. הועידה האזורית 

 נתכנסה בשפיים והחליטה כדלקמן:
 

 : בכל מקום שנאמר בלשון זכר כאילו נאמר בלשון נקבה . הערה
 

 בוטלה בועידה הנ"ט        - 1הצעה מספר 
 יפו-אביב-הצעה המוגשת על ידי מועדון רוטרי תל

 
 – מוצע להחליט

שנה  40להעלות את גיל החברות ברוטראקט עד   2004להגיש הצעת החלטה לוועידה התחיקתית בשנת 
 כנהוג היום( 30)במקום 

 
 – הנמקה

 30שנאלצים לפרוש ממועדוניהם בגיל הניסיון של יותר מעשור הראה שמרבית חברי רוטראקט  .א
אינם מסוגלים להצטרף למועדון האם של הרוטרי או למועדון אחר , לא מבחינה כספית ולא 

 מבחינת חוקי הנוכחות , והולכים לאיבוד לתנועת הרוטרי .

אין בקבלת ההחלטה המוצעת יצירת התחרות בין רוטראקט לרוטרי , כי כל מועמד יוכל לפי  .ב
 שנה. 40 -ו  30להחליט לאיזו משתי התנועות הוא רוצה להשתייך בהיותו בין מצבו 

, לא יוכל איש ממילא להיות בו זמנית חבר ברוטרי או  2001-לפי החלטת הועידה התחיקתית מ .ג
 חבר ברוטראקט .

 
 ההחלטה נתקבלה. -מאושר החלטה:

 בוטלה בועידה הנ"ט        - 2הצעה מספר 
 יפו-אביב-עדון תלהצעה המוגשת על ידי מו

 
 -מוצע להחליט 

  PRORATED DUES -לבטל את תשלומי ה 2004מוצע להמליץ בפני הועדה התחיקתית בשנת 
של חוקי העזר של רוטרי  17.040.2באפריל בכל שנת רוטרי כפי שקבוע בסעיף  01-באוקטובר ו 01לתאריכים 
 בינלאומי.

 
 – הנמקה

התשלומים ורישומם גורמים להוצאות מנהליות ובנקאיות ביצוע התשלומים והוצאות העברת  .א
 שהן ללא יחס לסכומים המועברים בפועל.

להמליץ בפני הנהלת רוטרי בינלאומי לבדוק את העלויות בהשוואה לסכומים שנגבים נטו ואם  .ב
 יתברר כי התוצאה מראה על חוסר כדאיות כלכלית לבטל תשלומים אלה .

 . 43החוקים , עמוד  תכן הצעה זו מהווה המלצה בספר .ג
 

 ההחלטה נתקבלה. -מאושר החלטה:
 
 

 - 3הצעה מספר 
 נגיד האזור –ה והצעה המוגשת על ידי בני נו

 
 -חובת השתתפות באולפן לנשיאים , מזכירים וגזברים  -

 
 

 מוצע להחלטה
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חייב מי שמונה על ידי המועדון לכהן כנשיא המועדון , מזכיר המועדון או גזבר המועדון ,  .1
 להשתתף באופן פעיל באולפני ההדרכה שיקבעו על ידי הנגיד הנבחר לשנת כהונתם .

מומלץ כי מי שלא ישתתף , לא יוכל למלא את התפקיד בשנת הרוטרי האמורה ובעלי התפקידים  .2
 המכהנים ימשיכו בכהונתם .

 הראשונים.הנגיד הנבחר יוכל לקיים אולפן נוסף עבור ממלאי התפקידים שלא נכחו באולפנים  .3
 

 : הנמקה

העבר מוכיח כי אי השתתפות באולפנים  גורמת למינהל לא תקין בשנת הכהונה  ןניסיו .א
. 

כל נגיד מביא את ההוראות האחרונות וההנחיות שברצונו לנהוג לפיהן בשנת כהונתו.  .ב
 אי השתתפות תמנע מבעל התפקיד הכרת ההנחיות.

 התפקיד בשנת הרוטרי החדשה .הוכח כי מלוי התפקיד בעבר אינו מספיק למילוי  .ג
 

 הוסר מסדר היום. -לא נתקבל החלטה:
 
 

 - 4הצעה מספר 
 נגיד האזור –ה והצעה המוגשת על ידי בני נו

 
 – מוצע להחליט

 

ביולי ,  ויסיים את תפקידו  1 -בספטמבר , במקום ב 1 -קצין חילופי הנוער יכהן בתפקידו החל ב .א
 ביוני בשנה שלאחר מכן .  וכך בכל שנה . 30 -באוגוסט , במקום ב 31 -ב

 . 2002באוגוסט  31יכהן לפי זה עד לתאריך  2002/2001קצין חילופי הנוער לשנת הרוטרי  .ב

מומלץ כי בתאום עם הנגידים הנכנס והמיועד יכהן קצין חילופי נוער שלוש שנים )ההמלצה של  .ג
 איגוד קציני חילופי הנוער שהבחירה תהיה לחמש שנים(.

 
 : ההנמק

 מחנות הנוער היוצא והנכנס ,  חופפים שתי שנות רוטרי . .1

 בין שני תקציבים . ותהחפיפה לשתי שנות רוטרי גורמות לבעיות חשבוני .2

 עם השינוי , הנושא התקציבי יהיה מכוסה בשנת תקציב אחת. .3

א, אפשרות לסיים ובאוגוסט, ותהיה איפ 31המחנות של נוער יוצא ונוער נכנס מסתיימים עד  .4
התשלומים עד אז ולאפשר סיכום תקציב חילופי נוער בגמר הפעולה במסגרת שנת תקציב  את

 אחת .
 

 הורד מסדר היום. החלטה:
 
 

 - 5הצעה מספר 
 נגיד האזור –ה והצעה המוגשת על ידי בני נו

 
  – מוצע להחליט

לאזור באותו האופן והמועדים מיסי החבר שיוחלט עליהם על ידי נשיאי המועדונים באולפן הנשיאים ישולמו 
 שמשולמים מיסי החבר לרוטרי בינלאומי כדלקמן :

 
ביוני של  30לחודש יולי לפי מספר החברים במועדון  1-תשלום ראשון , מחצית הסכום שאושר , ישולם ב

 שנת הרוטרי שהסתיימה .
 

בדצמבר של  31-חברים במועדון באר לפי מספר ולחודש ינ 1-תשלום שני , מחצית הסכום שאושר , ישולם ב
 שנת הרוטרי .

 
באפריל , ישלם כל מועדון לאזור את מחצית דמי  החבר שאושרו עבור כל חבר  1-באוקטובר ו 1בתאריכם 

 חדש שהתקבל למועדון בשלושה החודשים שקדמו לתאריכים הנקובים בסעיף זה .
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 :הנמקה
 לתשלומים לרוטרי בינלאומי .שיטת התשלום  תהיה פשוטה יותר ותקביל 

 תשלום בשיטה המוצעת יכסה הוצאות האזור לפי מספר החברים בפועל לאורך השנה .
התשלום בדרך המוצעת יבטיח תשלום לפי מספר החברים במועדון לאורך השנה וימנע את העיוות של דיווח 

 כון .לא נכון לאזור ולרוטרי בינלאומי על מספר החברים בפועל ויבטיח תשלום נ
 

 הורד מסדר היום. -לא נתקבל החלטה:
 

 - 6הצעה מספר 
 – הצעת החלטה מטעם ועדת ההחלטות

 – מוצע להחליט
 

מספר הצירים בהצבעות המועדונים בכל אחת מהצעות החלטה המובאות להצבעה  1
 25יהיה לפי הנוהל המקובל בהצבעות לפי נוהל בחירת נגיד , דהיינו ציר אחד לכל 

 ו החלק המרבי מהם .חברים במועדון א

 כל מועמד לתפקיד חבר בוועדה צריך להיות נשיא לשעבר בתאריך בחירתו . 2

אם בספירת הקולות יזכו שני מועמדים או יותר מספר שווה של קולות יכנסו כל  3
 הנבחרים באותו מספר קולות לוועדה .

חלטות אם לא יהיו מספיק מועמדים לתפקיד המחייב בחירה בוועידה , תחליט ועדת הה 4
באשור הנגיד המכהן   את מי לצרף לוועדה לאיתור נגיד , להנהלת קרן צלטנר והנהלת 

 עמותת האזור .שלא היו מספיק מועמדים , מחוץ לרשימת המועמדים .

מועמד/ים ו/או ציר/ים לוועידה ממועדון שלא השלים תשלום מיסים לרוטרי ישראל  5
 ו/או לרוטרי בינלאומי יפסל .

 
 – הנמקה
 עיפים המובאים להחלטה הם תוצאה של בעיות שעלו בניהול מושב החלטות במהלך מספר ועידות .כל הס

 
 ההצעה נידחת. -הרוב נגד החלטה:

 בוטלה בועידה הנ"ט        – 7הצעה מספר 
 יפו-אביב-מוגשת על ידי מועדון תל

( WORLD  FUNDלבקש מהנהלת רוטרי בינלאומי להגיש חשבון של ההפרשות לקרן העולמית )
 והתשלומים ממנו מאז היווסדו ועד למועד המאזן האחרון שפורסם , בנפרד לכל אחת משנים אלו.

 
 הנמקה :

)ארבעים אחוז( מכל ההשתתפויות לקרן רוטרי  40%מופרשים  SHARE-מאז הפעלת שיטת ה .א

 .WORLD FUND -בינלאומי ל

 ן מנוצלות.רצוי לבדוק אם שיעור הפרשות אלו מוצדק ולאילו מטרות ה .ב

 WORLD FUND -לאחר בדיקה זו מוצע לשקול את הקטנת אחוז ההפרשה במידה וב .ג
 הצטברו יתרות בעלות היקף ניכר.

 
 יועבר לדיון בכנס החצי שנתי. החלטה:

 
 8הצעה מספר 

 יפו-אביב-מוגשת על ידי מועדון רוטרי תל
 –מוצע להחליט 

 

או תלת חודשי( בשפות עברית , ערבית לשקול את האפשרות לפרסם מחדש ביטאון תקופתי )דו  .א
 ואנגלית

לכסות את הוצאות פרסום זה חלקית על ידי מודעות )גם מגורמים לא רוטריונים( וגם מהקצבתה  .ב
 במסגרת תקציב האזור.

 
 הנמקה :
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הפרסומים הרשמיים המוכרים של רוטרי בינלאומי ישנם ביטאונים של כל האזורים של  27מבין  .א
 ( פרט לאזורנו.2450האירופיים והמזרח תיכוניים )כולל אזור המרחבים 

בעברית ואנגלית בהנהלתו  ROTARY ISRAEL( פורסם הביטאון 1973עד לשנת תשל"ג ) .ב
 של נגל יעקב גרומן.

אם כי הצעות קודמות להחיות את פרסומו נדחו על ידי וועידות אזוריות קודמות , מוצע לשקול  .ג
במיוחד בזמן הנוכחי , כשפרסום כזה יוכל להביא את דבר רוטרי בישראל את ההצעה מחדש , 

 במיוחד באירופה , במזרח התיכון ובאגן הים התיכון )גם בערבית(. להרבה אזורים,
 

ועדת ההחלטות ממליצה לא לקבל הצעה זו . מניסיון בשנים האחרונות , אגרות הנגיד ממלאות את התפקיד 
 נאים הנוכחיים אינה מוצדקת והיא לא תשרת את היעדים המצוינים.המוצע . עלות הפקת אגרת בת

 
 ההצעה יורדת מסדר היום. החלטה:

 
 בוטלה בועידה הנ"ט        9הצעה מספר 

 מוגשת על ידי נג"נ אברהם חמו
 

 –מוצע להחליט 
ו לקופת הכספים שנותרו בקופת האזור בסוף שנת הרוטרי , מסעיפים בתקציב אשר יועדו ולא נוצלו, יועבר

האזור ולתקציב שנת הרוטרי הבאה , תוך שלושה חודשים מסיום שנת הרוטרי . הסכום העודף )מסעיפי 
תקציב מיועדים שלא נוצלו( שיועבר , יחשב בשנת הרוטרי החדשה כהכנסה , אשר מקורה בתשלום דמי חבר 

של השנה , כך יהיה ניתן  , ויקוזזו באופן יחסי מן התשלום שעל המועדונים לשלם לאזור למחצית השנייה
 להפחית את מיסי החבר שמשלמים  מועדונים ורוטריונים לאזור.

 

( , קבוצות חילופי נוער , והנשיא העולמי GSEרקע : בשל המצב הביטחוני לא הגיעו לארץ קבוצות העיון )
 שהיה אמור להגיע . 

יכול לקרות גם בסעיפי תקציב  אי לכך , התקציב המיועד למטרות אלה לא נוצל . דבר זה קרה השנה אך
 אחרים ומסיבות אחרות.

העברתו של הסכום המיועד הלא מנוצל לתקציב האזור של השנה הבאה , יכול להקטין את תשלום דמי 
 החבר שעל כל רוטריון לשלם.

 
 ועדת ההחלטות  ממליצה לא לקבל ההחלטה מהסיבות כדלקמן :

 

מות ניזונות מיתרות תקציב הקרנות האזוריות, על פי החלטות ועידות קוד .1
 האזור.

 מיסי החבר ותקציב האזור בנויים על מספר חברים באזור . .2

הדו"ח הכספי של הנגיד מוגש בין שלושה לשישה חודשים מסיום השנה בגלל  .3
 הצורך בסיכום חשבונות הועידה וחילופי הנוער .

אין לקשור את פרטי ההחלטה לשנה הנוכחית היות וכל החלטה המתקבלת  .4
ועידה מתייחסת לשנת הרוטרי החל מהשנה שלאחר ההחלטה ושימוש בו

 בכספים הוא בהחלטת נגיד האזור.
 

 ההחלטה נתקבלה. -מאושר החלטה:
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 הצהרות הועידה
 

שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, מר משה  2490של רוטרי ישראל אזור  42 -הועידה האזורית ה
 ההגנה לישראל.קצב, לממשלת ישראל ולצבא 

 
 הועידה מברכת את מר אריאל שרון, ראש הממשלה ומאחלת הצלחה לממשלה ולכנסת.

 
הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי 

 האוכלוסייה.
 

יזציה בכל שטחי החיים הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל, מצרים וירדן, לקידום השלום, להגברת הנורמל
 ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.

 
הועידה מביעה תקוותה כי הניסיונות הבלתי נלאים לשחרורם של הנעדרים והשבויים בידי האויב יישאו פרי 

 וכי יחזרו במהרה למדינת ישראל.
 

על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם  הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור
 "מרבה שירות מרבה שכר". -את סיסמאות הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט" ו

 

 DIRECTORהועידה מברכת את הנשיא העולמי ריצ'רד קינג ונציגו של הנשיא העולמי לועידה האזורית 

RI  PETER KRON . 
 

רוטרי בינלאומי , ריצ'רד קינג , כמתוכנן ומוחה על  הועידה מביעה אכזבתה מביטול ביקורו בארץ  של נשיא

על מפגשי ועידה נשיאותית לשלום  2002של חודש מאי  THE ROTARIANהפרסום הרחב שניתן בירחון 

כולל   RICHARD KINGבהשתתפותו של נשיא רוטרי בינלאומי  2450במזרח התיכון במרחבי אזור 
 היא חלק בלתי נפרד מהמזרח התיכון .צילומים בשער הירחון מבלי שהוזכרה ישראל ש

 
אברהם חמו ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור  2003/2002הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 

 בשנה הקרובה.
 

 אירן לוויט . 2004/2003הועידה מברכת את הנגידה המיועדת לשנת 
 

באנגליה וביטול הזמנת הקבוצה שלנו לאותו  1220הוועידה מביעה מחאתה על ביטול קבוצת העיון מאזור 
 אזור .

 
קבוצת העיון מהאזור במסגרת חילופי קבוצות עיון  חאירו, סאן פרנציסקו על  5150הועידה מברכת את אזור 

 . תביטחוניולישראל מסיבות  5150ומצטערת על אי יכולת הקבוצה מאזור 
 
 

יהן הברוכות בתחום הספקת ציוד רפואי, הענקת הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולות
מלגות, השתלמויות שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום 

 החינוך הגבוה.
 

הועידה מברכת את מועדון צפת וחברי עמותת יער פאול האריס הדואגים לשימור ולפיתוח יער השלום על 
 שם פאול האריס שבצפת.

 
יזכור תמיד  2490הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזור 

 את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים לרעיותיהם, למשפחות ולמועדונים.
 

הועידה מברכת את משפחת רוטרי לישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, 
ים ובני/בנות הזוג ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח חברי המועדונ

 תנועת הרוטרי.
 

הועידה מברכת את ועדת הרחבת האזור ברשותו של נג/ל יורם כהן ומברכת את שלושה המועדונים שהוסמכו 
 השנה : טבעונים , עמיתים נהריה , דליית אל כרמל .

 
הרוטרי, האופן הפנימי, והרוטראקט,  –שיתוף הפעולה בין שלושת הארגונים  הועידה מציינת לטובה את

 בשנה זו.
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החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ולהקמת  ןלריענוהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ 

 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.
 

בשפיים , על ידי מנהל הועידה   42-של הועידה ההועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים 
נ/ל זהר דביר . הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על סדר ניהולה 

 ועל מיוחדותה ומודה לכל הרוטריונים וחברי רוטראקט שסייעו להצלחתה.
 
 

לת מעל הפרט" מטעם נשיא רוטרי בינלאומי הועידה מברכת את נג/ל טוביה לביא על קבלת אות " שרות לזו
. 

 
( 2002/2001וה ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו    )והועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור בני נ

 שסיסמתה "בני האדם הם ענייננו" .
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 23/5/2003ים המלח  -43-הועידה ה -ועדת ההחלטות
 2002/03הרוטרי לשנת  2490נגיד אזור  –אברהם חמו 

 

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון ת"א יפו – 1הצעה מספר 
 

 :2004תמצית ההצעה לועידה המחוקקת 
 

 שנה. 40להעלות את גיל הרוטראקטים/ות עד 
 

להצטרף לרוטרי או לרוטראקט מחד  30: זה לא מונע מאף מועמד להחליט, אם הוא רוצה אחרי גיל -הנמקה
 שאינם מסוגלים להצטרף לרוטרי מאידך. 30מועמדים מעל גיל ומונע איבוד 

 
 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. -המלצת ועדת ההחלטות

 
 ההצעה נתקבלה. הוחלט:

 

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון ת"א יפו – 2הצעה מספר 
 

 :2004תמצית ההצעה לועידה המחוקקת 
 

 -ו 31/3-1/1לרוטריונים שמצטרפים בתקופות  1/10 -ו 1/1/04בימים לבטל את התשלומים לרוטרי בינלאומי 
30/9-1/7. 

 
 המנהליות: הוצאות הבנק והאחרות עולות על הסכומים המועברים ורצוי גם לבדוק אם ההוצאות -הנמקה

 הקשורות לתשלומים מזעריים אלה אינן עולות גם בהנהלת רוטרי על ההכנסות. 
 

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. -ההחלטותהמלצת ועדת 

 
 ההצעה נתקבלה. הוחלט:

 

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון ת"א יפו – 3הצעה מספר 

 
 :2004תמצית ההצעה לועידה המחוקקת 

 
( לידי צירי 66.7%( או רוב מיוחס       )50.1%להעביר את ההכרעה, אם אישור הצעת החלטה דורש רוב רגיל )

 וקקת.המועצה המח
 

: העדר הוראה בחוקי העזר מאפשרת למועצת המנהלים ו/או לנשיאות המועצה המחוקקת להחליט -הנמקה
 בנדון לפי ראות עיניה.

 
 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. -המלצת ועדת ההחלטות

 
 ההצעה נתקבלה. הוחלט:

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון ת"א יפו – 4הצעה מספר 
 

 :2004ההצעה לועידה המחוקקת תמצית 
 

 לבטל את "הביטוי השנתי של הוקרה" לנשיא רוטרי בינלאומי.
: אין זה מתאים לארגון שסיסמתו "שרות לזולת מעל הפרט" להעניק לנשיא, לנשיא הנבחר ולנשיא -הנמקה

בסך  2001/2המיועד לאחר כיסוי כל הוצאותיהם מענקים )לא הוזכר שהם הסתכמו בשנת 
 דולר(. 220,000$וביחד  25,000$-ו 85,000$, 110,000$
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 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. -המלצת ועדת ההחלטות

 
 ההצעה נתקבלה. הוחלט:

 

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון ת"א יפו – 5הצעה מספר 

 
 :2004תמצית ההצעה לועידה המחוקקת 

 
 חברים באזור. 1500קביעת קול אחד לכל לשנות את מספר הקולות במועצה המחוקקת על ידי 

 
חברים קול אחד שווה )לא הוזכר  6000חברים ולאזור של  500: אין זה דמוקרטי להעניק לאזור של -הנמקה

אזורים כאלה בכל העולם ומאידך  121חברים מתוך  1500אזורים בדרום אמריקה יש עד  63-של
 6000-4501האזורים עם  64וכל  4500-3001עם האזורים  273לאסיה, אירופה וארצות הברית יש כל 

 500בהצבעה בתמיכת אזורים של רק  50%-חברים, דבר שמאפשר כיום התהוות רוב של יותר מ
 ואפילו פחות מכך חבריהם.  1000עד 

 
 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. -המלצת ועדת ההחלטות

 
 ההצעה נתקבלה. הוחלט:

 
 יפו ע"י מועדון תל אביב – 6הצעה מספר 

 

( ועדה "אד הוק" לקביעת 2003/4( מתבקש למנות בתאום עם הנגידה הנבחרת )2002/3הנגיד המכהן ) .א
 המעמד המשפטי ולהסדר ניהול כספי האזור ותקציביו.

חברים, ביניהם רואה חשבון, עורך דין, איש כספים ואיש  7עד  5 -זו תהיה מורכבת מ  עדהומומלץ שו .ב
 י ניסיון מקצועי רב וגם מבין ותיקי התנועה.מינהל, שחלק מהם יהיו גם בעל

הועדה מתבקשת לקבוע מועד מתאם להפצת טיוטת התקציב, על מנת לאפשר לנשיאים לעיין ולדון בו  .ג
 לפני העלאתו לאישור באולפן.

( עד 2003/4על יושב ראש הוועדה יוטלו הסמכות והאחריות להגיש את המלצותיה לנגידה הנבחרת  ) .ד
 לכל המאוחר. 14/11/2003ליום 

( ידאג להפצתן בין כל מועדוני האזור, ממלאי התפקידים האזוריים והנגידים לשעבר 2003/4מזכיר האזור ) .ה
 לכל המאוחר.  05/12/2003עד ליום 

בהתחשב עם הערותיהם של כל הנזכרים בסעיף ה' לעיל )שחייבות  –ו.   ההצעה תעמוד לדיון ולאישור 
בכנס האזורי החצי שנתי שייערך בחודש  –( 31/12/2003האזור בכתב עד ליום להיות מוגשות למזכיר 

 .01/07/2004ביום  2004/5, כך שההסדר שעליו יוחלט יכנס לתוקפו החל מתחילת שנת הרוטרי 2004ינואר 
 

. הניסיון במשך שנים רבות מראה שלמרות ההחלטות אין ספור שנתקבלו על ידי ועדות האזוריות 1 :-הנמקה
 שנים אין ניהול כספים תקין באזור. 10-ות לפני  וגם במשך יותר מרב

 . להלן כמה דוגמאות להבהרת העניין: 2
א. בשנים האחרונות נהוג להביא את טיוטת התקציב לידיעת הנשיאים הנבחרים באולפן. 

 שהי לעיי ולדון.ואבקשכם לאשרו מבלי שיש להם אפשרות איז
 לניהול כספי התקציב, טרם הוקם גוף כזה. ב. אם כי הוחלט להקים גוף משפטי

לאחר סיום כהונתו  31/12ג.   אם כי הוחלט שעל כל נגיד להגיש את הדו"ח הכספי עד ליום 
)רוטרי בינלאומי קובע שהדו"ח חייב להיות מוגש תוך שלושה חודשים מסיום כהונתו( 

בין חודשים  לא הוגש אף דו"ח במשך כל השנים האחרונות במועדו, אלא באיחור שנע
 רבים לשנה ואף יותר.

ד.  דו"חות שהוגשו לא פורסמו על ידי הנגיד שכיהן בעת הגשתם, וגם לא הודעות על 
 הגשתן.-אי

ה. במקרה של חריגות מסעיף, תוקנו רטרואקטיבית תקציבים שנתיים מאושרים, מבלי 
 שפורסמו הנימוקים, ואם הם אושרו על ידי ועדת הכספים האזורית.

יתרת הסגירה של דו"ח שנתי מסוים לא תמיד מתאימה ליתרת הפתיחה שבדו"ח השנה ו. 
 שאחריה.

. נראה לנו שהגיע הזמן לקבוע מסגרות מתאימות לנוהל תקין והוראות מחייבות  לניהול משק 3
 הכספים האזורי. 
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ג: "מעמד הועדה ממליצה לקבל הצעה זו, בתיקון הנוסח על ידי השמטת המוש -המלצת ועדת ההחלטות

משפטי". תקציב נגיד האזור אינו נכלל ו/או קשור לגוף משפטי ו/או אישיות משפטית. יש לקרוא לועדה 
 "ועדת כספים".

 
 ההצעה נתקבלה בכפוף להמלצת ועדת ההחלטות. הוחלט:

 
 ע"י מועדון תל אביב יפו – 7הצעה מספר 

הקרנות האזוריות להגיש את הדו"חות ( מתבקשת לדרוש מיושבי ראש כל 2003/4הנגידה הנבחרת ) .א
, )במידה וטרם הוגשו( 31/12/2002, שהסתיימה ביום 2002הכספיים ודו"חות הפעולות לשנת הכספים 

 . 31/07/03עד ליום 

להפיץ דו"חות אלה בין המועדונים והנגידים לשעבר  2003/4היא גם מתבקשת להטיל על מזכיר האזור  .ב
 .2003במשך חודש אוגוסט 

( וכל הנגידים שיכהנו אחריה מתבקשים לדאוג לכך שהדו"חות הכספיים 2003/4הנבחרת ) הנגידה .ג
ודו"חות הפעולות של כל קרנות האזור יוגשו לא יאוחר מאשר שלושה חודשים אחרי סיום שנת הכספים, 

למרץ לאחריו, ויופצו על ידי מזכיר האזור במשך חודש אפריל בין כל המועדונים  31דהיינו עד ליום 
 והנגידים לשעבר.

מועצת "עמותת אזור רוטרי ישראל" לא תאשר העברת כספים לכל קרן אזורית שלא מלאה לפי ההוראות  .ד
 ג' לעיל.-בסעיפים א' ו

של חוקי העזר של רוטרי בינלאומי )הדן בדו"חות הכספיים של משק הכספים  15.060.4. סעיף 1: -הנמקה
 האזורי( קובע:

The governor must provide an audited annual statement of the 

district finances to each club in the district within three 

months of the completion of the governor’s year in office. This 

audited statement shall also be presented, discussed (if need 

be) and formally adopted by the following district conference. 

מה שחל על תקציב האזור חייב בוודאי לחול גם על קרנות אזוריות שחלק ניכר מכספיהן, אם לא כולן,  .2
 מקורם בעודפי התקציב ותרומות מועדונים ורוטריונים.

ת בעשור האחרון נתקבלו החלטות רבות מאוד בנושא  הגשת דו"חות כספיים ודו"חות פעולות של הקרנו .3
נגר ז"ל, קרן פרופ' ולדימיר זאב צלטנר יהאזוריות )שהן היום: עמותת איזור רוטרי ישראל, קרן משה גרייד

א' של  8ז"ל, קרן האוניברסיטה הפתוחה ועמותת יער פאול הריס(, שהאחרונה ביניהן היא החלטה מס' 
רים בודדים, הן לא (. אך במשך שלוש השנים האחרונות, פרט למק1998/9ל"ט   )-הועידה האזורית ה

 בוצעו.

היות והמדובר בניהול כספים שנתרמו במקורם על ידי ציבור הרוטריונים ואחרים, נראה לנו שמחובת  .4
אזור של תנועת רוטרי לדאוג לניהול התקין, על ידי השלמת והגשת דו"חות כספיים ודו"חות פעולות 

 פקידים האזוריים.מעודכנים, והפצתם במועדים קבועים בין המועדונים וממלאי הת
 

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. -המלצת ועדת ההחלטות
 

 ההצעה הוסרה ברוב קולות. הוחלט:
 

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון תל אביב יפו – 8הצעה מספר 

 ( ועדת "אד הוק" לעריכת ספר החלטות הועידות האזוריות.2003/4בתאום עם הנגידה הנבחרת ) .א

 חברים, רצוי בעלי ניסיון וותק בתנועה, ביניהם משפטן. 3-5 -תהיה מורכבת מועדה זו ומומלץ ש .ב

על יושב ראש הועדה יוטלו הסמכות והאחריות להגיש את המלצותיה לנגידה הנבחרת עד ליום  .ג
 לכל המאוחר. 31.10.2003
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ידים לשעבר ( ידאג להפצתן בין כל מועדוני האזור, ממלאי התפקידים האזוריים והנג2003/4מזכיר האזור ) .ד
 26.12.2003לכל המאוחר. הערות חייבות להיות מוגשות למזכיר האזור בכתב עד ליום  14.11.2003עד ליום 

בכנס  –בהתחשב עם הערותיהם של כל הנזכרים בסעיף ד' לעיל, –ההמלצות יועמדו לדיון ולאישור  .ה
 .2004שנתי שיערך בחודש ינואר -האזורי החצי

( הכין נג"ל יורם כהן לאחר סיום 1997/8ל"ח )-בועידה האזורית ה 4ה מס' . בהסתמך על החלט1 :-הנמקה
חוברת שכוללת את כל ההחלטות שנתקבלו בועידות  1998/9כהונתו כנגיד האזור, בשנת 

 (. 1998/9ל"ט  )-( עד ה1985/6כ"ו )-האזוריות מה

( 2000/1מ"א )-(, ה1999/2000מ' )-ה. מאז נתקבלו אמנם החלטות נוספות רבות בועידות האזוריות 2             
 (, אך הן לא זכו לפרסום ולהפצה עד מועד הגשת החלטה זו.2001/2מ"ב )-וה

.  מאידך, נכללות בחוברת החלטות רבות שבוטלו לאחר מכן, שלא קוימו )מבלי שהוחלט לבטלן( 3             
או שנהפכו לבלתי רלוונטיות )כתוצאה משינויים שחלו בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי או 

 שינויים מנהליים ברוטרי בינלאומי ובאזור(.

להכנת חוברת או ספר מעודכן של החלטות שהנן בעלי תוקף ולהפיצה  לכך מוצע כעת לדאוג-.  אי4             
 בין כל מועדוני האזור וממלאי התפקידים האזוריים.

( ידאג לאחזקת ספר ההחלטות 2003/4.  עם זאת מוצע שכל נגיד שיבוא אחרי הנגידה הנבחרת )5             
ורית שתיערך בשנת כהונתו, אך ולעדכונו מיד אחרי קבלת ההחלטות )או ביטולן( בועידה האז

 לבטח לפני סיום כהונתו.
 

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.  -המלצת ועדת ההחלטות
 

 ההצעה נתקבלה. הוחלט:
 

 אושררה בועידה הנ"ט   ע"י נ/ל חיים קנת מועדון רמת השרון – 9הצעה מספר 
 

בועידה האזורית כלומר, בחירת חברים לקבוע כי הבחירות וההצבעה למוסדות הרוטרי אשר מתקיימת 
 לוועדה לאיתור נגיד, להנהלת קרן צלטנר והנהלת עמותת האזור, יהיו לפי תקנון בחירות מסודר.

 
: עד היום אין נוהל ו/או תקנון תקין לבחירות של חברים למוסדות רוטרי בישראל , המתקיימות -הנמקה

האזורית כלומר לוועדה לאיתור נגיד,  בכל ועידה, למוסדות הרוטרי אשר מתקיימת בועידה
 להנהלת קרן צלטנר והנהלת עמותת האזור. 

כיועץ משפטי של האזור וכחבר בועדת הבחירות ההחלטות במספר קדנציות נתקלתי במספר רב               
 של בעיות העולות בכל פעם בניהול מושב הבחירות במהלך מספר ועידות.

יש לפתור את הבעיה פעם אחת בצורה מסודרת ובתקנון כתוב אשר יסייע בעתיד וימנע בעיות               
 וחילוקי דעות.

 :להלן תקנון מוצע
 

תקנון לבחירות נציגים כנציג הרוטרי בהנהלת קרן צלטנר, חברים בהנהלת עמותת האזור 
 עדה לאיתור נגידווחברים בו

 

 הקמת ועדה: .1
 להלן: "הועדה". -י הנגיד שתיקרא "ועדה הבחירות"תוקם ועדה על יד

 הרכב הועדה: .2
הועדה תהיה מורכבת מנג"ל אשר ימונה על ידי הנגיד וישמש כיו"ר הועדה, היועץ משפטי      

 של האזור, וחבר נוסף אשר ימונה על ידי יו"ר הועדה.

 כהונת הועדה: .3
 רי החדשה ועד גמר אותה שנת רוטרי.טתחילת שנת הרו -הועדה תפעל מאחד בחודש יולי

 תפקידי הועדה: .4
יהיה איתור ובחינת מועמדים לחברים בהנהלת שתי העמותות  תפקידה העיקרי של הועדה

עדה לאיתור ו)נציג הרוטרי בהנהלת קרן צלטנר, חברים בהנהלת עמותת האזור( וחברים בו
 נגיד.

הועדה תגרום לכך שהנגיד יפנה למועדוני האזור בפנייה להציע מועמדים לתפקידים  .א
 הלן.הנ"ל. הפנייה תכלול גם את הקריטריונים הנזכרים ל
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 נוהל הצעת מועמד לתפקידים הנ"ל: .5

 כל מועמד לאחד מהתפקידים הנ"ל צריך לקבל את אישור מועדונו לכך. .1

כל מועדון רשאי להגיש מועמד אחד בלבד לכל אחד מהתפקידים הנ"ל מתוך חברי  .2
 המועדון.

 כל מועמד לתפקיד צריך להיות נשיא לשעבר בתאריך בחירתו . .3

 נוהל פעילות הועדה לאחר הגשת המועמדים:  .6

 הועדה תבדוק את המועמדים וכשירותם. .1

הועדה תפרסם את שמות המועמדים זמן סביר לפני מועד הועידה כדי לאפשר  .2
 למועדונים להחליט בישיבת מועדון מן המניין במי יבחרו .

 

 נוהל הבחירות: .7

 הבחירות יערכו בועידה האזורית.  .1

 בעלי זכות הצבעה:   .2
. מספר הצירים בהצבעת המועדונים יהיה לפי הנוהל המקובל בהצבעות, דהיינו ציר 1

 חברים במועדון או החלק המרבי מהם.  25אחד לכל 

 מספר בעלי זכות ההצבעה מהמועדונים נקבע לפי מספר החברים במועדון. .א

ים לכל מועדון יהיה קול הצבעה אחד בגין כל מספר הקולות להצבעה המגיע .ב
 חברים(. 13חברים ) 25-חברים או החלק המרבי מ 25

 לפיכך, יהיה מספר הקולות בהצבעה אשר כל מועדון זכאי לו  כדלקמן:               

 מספר הקולות בהצבעה מספר החברים במועדון
 1    37עד 
 2   62עד    38
 3   87עד    63
 4   112עד    88

 5   137עד  113
 

בעלי זכות ההצבעה מטעם המועדון הוא  נשיא המועדון או כל חבר הנהלת המועדון  .3
 עם ייפוי כוח חתום על ידי נשיא המועדון. 

בעלי זכות הצבעה יתייצבו בפני נציגי ועדת הבחירות של האזור לאשור ויקבלו כרטיס  .4
הצבעה וטופס עם שמות המועמדים להצבעה אישית כאשר כל צירים מאותו מועדון 

 חייבים להצביע על פי החלטת המועדון. 

 עדה לאיתור הנגיד יש לסמן חמישה שמות בלבד. וברשימה לו .5

 ישראל יש לסמן שלושה שמות בלבד. 2490ברשימה לעמותת אזור  .6

 ברשימה לעמותת קרן צלטנר למחקר יש  לסמן שם אחד בלבד. .7

 -אופן ההצבעה .8

טופס ההצבעה ימולא על ידי הבוחר ויוכנס לקופסת קלפי שבשולחן הבחירות ללא  .א
 סימון שם המועדון או שם נציגו .

ון או נציגו טופס אשר יכלול יותר קולות מהמותר בתקנון או יכלול שם המועד .ב
 יפסל.

 -נוהל ספירת הקולות .9

 ספירת הקולות תערך על ידי הועדה. .1

 בעלי מספר הקולות הרב ביותר יבחרו לפי הסדר.  .2

 לקרן צלטנר למחקר יבחר נציג אחד וממלה מקום אחד. .3

 נציגים ושלושה ממלאי מקום. 3לעמותת האזור יבחרו  .4

 ושלושה ממלאי מקום.נשיאים לשעבר  5עדה לאיתור נגיד יבחרו ולו .5

אם בספירת הקולות יזכו שני מועמדים או יותר במספר שווה של קולות, תערוך הועדה  .6
בחירה חשאית, בפתקים הנושאים את שמות המועמדים באותו מספר קולות לוועדה 

 והזוכה ישמש כמועמד הנבחר.
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חירות אם לא יהיו מספיק מועמדים לתפקיד המחייב בחירה בוועידה, תחליט ועדת הב .7
 את מי לצרף לוועדה לאיתור נגיד, להנהלת קרן צלטנר והנהלת עמותת האזור.

 תוצאות הבחירות יוכרזו במהלך דיוני הועידה. .8

 
 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו ולאשר את התקנון המוצע. -המלצת ועדת ההחלטות

 
 ההצעה נתקבלה פה אחד. הוחלט:

 

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון ראשונים – 10הצעה מספר 
 

 :2004הצעה לועידה המחוקקת 
 

 להפחית את דמי החבר לרוטרי בינלאומי.
 

 .  חוסר נכונות של חברים חדשים להצטרף למועדון עקב העלות הגבוהה. 1 :-הנמקה
 .  בדרך כלל במועדונים מעורבים מצטרפים שני בני הזוג והעלות גבוהה.2   

 
אין זה בסמכות ועדת ההחלטות להציע להקטין את מיסי החבר. יחד עם זאת  -המלצת ועדת ההחלטות

 ממליצה הועדה להעביר ההצעה לועידה התחיקתית וכן לנסות ולהקטין את ההוצאות הפנים מועדוניות.
גם ממליצה לשקול במיוחד בימים אלה את המצוקה הכלכלית של המועדונים ולהשתדל ועדת ההחלטות 

 להקטין את דמי החבר השנתיים לאזור.
 

 ההצעה לא נתקבלה .המלצת ועדת ההחלטות נתקבלה. הוחלט:
 

 ע"י מועדון חולון – 11הצעה מספר 
 

את נציגו כיצד להצביע והצבעת  לא יאושר תקציב מבלי שיוגש תחילה לכל מועדון אשר ידון בתקציב וינחה
 הנשיא המיועד תהיה לאחר דיון במועדון ולפי החלטה שנתקבלה במועדון.

 
סדר מינהל תקין מחייב בדיקה מוקדמת של ההצעה לתקציב ודיון בה במועדון ולא לשמש כ"חותמת  -הנמקה:

 גומי".
 

הגם שהנוהל קיים, הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. הועדה ממליצה לבקש מהנהלת  -המלצת ועדת ההחלטות
 המועדון לקיים דיון בהצעת התקציב לפני אולפן הנשיאים וההצבעה לתקציב.

 
 ההצעה הוסרה ברוב קולות. הוחלט:

 
 אושררה בועידה הנ"ט    ע"י נג"ל בני נווה – 12הצעה מספר 

 
 "דרישות מהמועמד לנגידות" -לעדכן נוהל איתור נגיד

)שבע( שנים רצופות במועדוני רוטרי בישראל  7המועמד חייב להיות נשיא לשעבר, בעל ותק של  .1
)חמש( שנים  5להציע מועמד שהוא חבר רוטרי ישראל עם כניסתו לתפקיד, זאת אומרת, שאפשר 

 בתאריך הגשת המועמדות.

 המועמד חייב למלא את כל הדרישות המוגדרות בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי. .2

המועמד מילא תפקיד בצוות הנגיד, כיושב ראש ועדה אזורית או חבר בוועדה או בתפקיד אזורי  .3
 שנות רוטרי מלאות לפחות.אחר, בעשר השנים האחרונות, במשך שתי 

 .2004/2005התנאים האמורים יכנסו לתוקף בבחירות נגיד האזור לשנת הרוטרי  .4
. אנו עדים לכך כי מספר המועמדים לתפקיד קטן. זה כמה שנים שיש רק מועמד אחד המגיע 1  -:הנמקה

 לשלב הבחירה.
יד האזור עשויה להגדיל את מספר . הרחבת המעגל ממנו אפשר לאתר מועמדים לתפקיד נג2              

המועמדים לתפקיד נגיד האזור ולקבלת מועמדים טובים שללא שינוי הסעיף לא יגיעו 
 לתפקיד.

העבר והמסקנות בדיוני וועדת האיתור לנגיד לשנת הרוטרי  ןניסיו.  הרקע להחלטה הוא 3              
2004/2005. 
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הועדה ממליצה לא לקבל הצעה זו. הועדה ממליצה להשאיר את הקריטריונים כפי   -המלצת ועדת ההחלטות
 ( אולם ממליצים להוסיף בסעיף ג גם את תפקיד "עוזר הנגיד".1997-1998שנקבעו בועידה הל"ח, )

 להלן: הקריטריונים כפי שנקבעו ואושרו בועידה הל"ח:
 

 "דרישות מהמועמד לנגידות
 האזור חייב להיות בעת הגשת מועמדותו :כל מועמד לתפקיד נגיד 

 שנים רצופות במועדוני הרוטרי בישראל. 7נשיא לשעבר, בעל ותק חברות של לפחות  .א

הנוסח /  –של חוקי העזר של רוטרי בינלאומי  7סעיף  XIIחייב למלא את כל הדרישות שפרק  .ב
 התרגום של סעיף זה בחוקי העזר מצורף לנוהל זה.

במשך שתי  2490השנים שקדמו למועד הגשת מועמדותו באזור  10 -מילא בהמועמד לתפקיד הנגיד  .ג
שנות רוטרי מלאות לפחות בפורום הנגיד, תפקיד של מזכיר האזור/ או גזבר האזור ו/או יו"ר אחר 

 מאפיקי השרות ו/או  יו"ר ועדה ו/או יועץ הנגיד ו/או יועץ משפטי.

בה בכתב ובע"פ בעברית, ובלפחות אחת השפות למועמד חייבת להיות שליטה, כולל יכולת הבעה טו .ד
 הנהוגות ברוטרי בינלאומי.

 ידיעת השפה האנגלית יתרון".
 

 שנים"  10הועלתה הצעת מועדון באר שבע להוריד "
 

 הצעת מועדון באר שבע לא נתקבלה. הוחלט:
 

 נג"ל בני נווה נתקבלה. -ההצעה של מועדון תל אביב הוחלט:
 

 בוטלה בועידה הנ"ט  אריה אבידור בשם ועדת ההחלטות ע"י נג"ל – 13הצעה מספר 
 

מוצע לבחון מחדש את תקנוני העמותות אשר ליד רוטרי ישראל על מנת לחזק את ייצוג של נציגי הרוטרי 
 בעמותות אלו ולחזק את הזיקה שבין העמותות לבין רוטרי ישראל.

 
 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.   -המלצת ועדת ההחלטות

 
 ההצעה נתקבלה. הוחלט:

 
 ע"י מועדון רוטרי כרמל )חיפה( – 14הצעה מספר 

 
 מוצע להחליט:

 
 .2003/2004יארגן בשיתוף עם "אילן" מחנה כנ"ל מידי שנה, החל משנת הרוטרי      2490א. אזור 

 ש( עם מוגבלויות פיסיות בלבד!! 18-30ב.  המחנה יהיה מיועד לנכים/ות )
 משתתפים )נכים + מלווים(. 40-ג.  המחנה לכ

בעיקר מאירופה     -נכים ומלווים, באמצעות קציני הקשר של אזורי הרוטרי 5-8ד.  רוטרי ישראל יזמין מחו"ל 
 ויממן את שהותם במחנה הנ"ל. –

בתקציב       השנתי של  לייכלה.  לצרכי מימון חלקו של רוטרי ישראל בארגונו והפעלתו של המחנה הנ"ל, 
 )ארה"ב(. 5,000$ -כום בש"ח השווה  להאזור, ס

 מומנו על ידי "אילן".יתר הנכים ומלוויהם, יוזמנו וי  ו.
 שיהיה גם חבר בהנהלה מורחבת של האזור. –ראי לנושא "הנדיקמפ ישראל" חז.  הנגיד המכהן ימנה את הא

עיפי תקציב אחרים , יוכל להציע מימון אלטרנטיבי מרזרבות ו/או מעודפים בס2003/2004ח. הנגיד לשנת 
 וכדומה.

 
 הנמקה:

, ממחנות קיץ כאלו הנערכים מדי שנה     ע"י רוטרי בהמלצותינו א. נכים מישראל נהנים זה שנים רבות 
 המקומי, במדינות שונות באירופה.

חנה.  –לקיים גם אצלנו מחנה מקביל שנערך בבית הספר החקלאי    בפרדס  1997ב. לכן החלטנו כבר בקיץ 
מאיטליה, שבדיה, בלגיה    ועוד(. המחנה זכה להצלחה ½  -מישראל ו½ נכים ומלווים )  30 -כ השתתפו

והכל בשיתוף פעולה נהדר עם "אילן",    בהתנדבות של חברי רוטרי ממועדונים שונים  -והרבה הערכה
 שאספנו בתרומות!!₪(,  65,000 -ובמימון )כ

נכים ומלווים      4-6ועד היום, אנחנו מקיימים עם "אילן" כל שנה מחנה כנ"ל, כשאנו מביאים  1997ג. מאז 
וכל    פעם אנחנו ממשיכים לזכות  -!!(יהביטחונהשנים האחרונות בגלל המצב  2 -מארצות אירופה) לא ב

ם משמינים מרוב נחת, אבל לשבחים והערכות על פעלינו, מנגידי הרוטרי ומפרנסי הקהילה!! אנחנו אמנ
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את חלקו של רוטרי אנו מגייסים בקושי   ממועדון או שניים וקצת מתרומות אישיות וזה הולך ונהיה יותר 
 ויותר קשה. לכן אנו מציעים 

 שהאזור יכלול מעתה בתקציבו תמיכה כספית נאותה, שתאפשר באופן קבוע את המשכיות    
 ל".הפעלתו התקינה של "הנדיקמפ ישרא   

ד. ראוי לציין שהנושא "הנדיקמפ ישראל" הינו פעולה רוטריונית בלתי רגילה, שמזכה ותזכה     את רוטרי 
ישראל גם בעתיד, בתגובות חיוביות ביותר ברוטרי אירופה ובמקביל תורמת     ומגבירה את המוניטין 

 ואת שמה הטוב של מדינת ישראל!!
 

ספר ניכר של מועדונים, שהיו כבר מעורבים ב"הנדיקמפ ישראל" ה. לכן מוגשת ההצעה הנ"ל על דעתם של מ
בתרומה כספית של המועדון ו/או מעורבות אישית של חברי המועדון  בפעולות המחנה עצמו. אנו 

 באישורה של ההחלטה המתבקשת!! מבקשים בזה גם את תמיכתם של יתר מועדוני האזור,
 

ואיל והגיע לאחר המועד אך הועברה לכל המועדונים הועדה לא דנה בהצעה ה  -המלצת ועדת ההחלטות
 במועד ללא המלצה.

 
 ההצעה לא נתקבלה. הוחלט להעביר ההצעה לעמותת האזור אשר תשקול אפשרות לסייע לפרוייקט. הוחלט:

 
 הצהרות הועידה

 
המדינה, מר משה שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא  2490של רוטרי ישראל אזור  43 -הועידה האזורית ה

 קצב, לממשלת ישראל ולצבא ההגנה לישראל.
 

 הועידה מברכת את מר אריאל שרון, ראש הממשלה ומאחלת הצלחה לממשלה ולכנסת.
 

הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי 
 האוכלוסייה.

 
צרים וירדן, לקידום השלום, להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל, מ

 ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.
 

הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם 
 "מרבה שירות מרבה שכר". -את סיסמאות הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט" ו

 
הועידה מברכת את הנשיא העולמי ביצ'אי רטקול ונציגו של הנשיא העולמי לועידה האזורית קטסילס גיורגיו 

DIRECTOR RI . 
 

אירן לויט ומאחלת לה ולצוות הצלחה בהנהגת האזור  2003/2004הועידה מברכת את הנגידה הנבחרת לשנת 
 בשנה הקרובה.

 
 גד שפר. 2004/2005נגיד המיועד לשנת הועידה מברכת את ה

 
הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הספקת ציוד רפואי, הענקת 
מלגות, השתלמויות שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום 

 החינוך הגבוה.
 

י עמותת יער פאול האריס הדואגים לשימור ולפיתוח יער השלום על הועידה מברכת את מועדון צפת וחבר
 שם פאול האריס שבצפת.

 
יזכור תמיד  2490הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזור 

 את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים לרעיותיהם, למשפחות ולמועדונים.
 

רוטרי לישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים,  הועידה מברכת את משפחת
חברי המועדונים ובני/בנות הזוג ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח 

 תנועת הרוטרי.
 

ם שהוסמכו הועידה מברכת את ועדת הרחבת האזור ברשותו של נג/ל יורם כהן ומברכת את שלושה המועדוני
 השנה ואשר בתהליך : הוד השרון, גן יבנה, אזור.
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הרוטרי, האופן הפנימי, והרוטראקט  –הועידה מציינת לטובה את שיתוף הפעולה בין ארבעת הארגונים 
 והאינטראקט , בשנה זו.

 
מת החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ולהק ןלריענוהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ 

 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.
 

בים המלח, על ידי מנהל   43-הועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים של הועידה ה
הועידה נ/ל יוסי ועידית רן . הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על 

 הרוטריונים וחברי רוטראקט שסייעו להצלחתה.סדר ניהולה ועל מיוחדותה ומודה לכל 
 

הועידה מברכת את נג"ל טוביה לביא וכן את כל חברי הרוטרי החולים, להחלמה מהירה ובריאות ואת יתר 
 חברי הרוטרי לבריאות.

 
ם לו להיבחר יהועידה מברכת את חברינו נג"ל סלים ג'ובראן על מינויו בפועל לבית המשפט העליון ומאחל

 כמינוי קבוע. 
 

( 2002/2003הועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור אברהם חמו  ולצוותו על הנהגת האזור בשנה זו  )
 ."זורעים אהבה" שסיסמתה 
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 נוסח האנגלי של הצעות מועדון תל אביב לועידה התחיקתית
 

PROPOSED ENACTMENT 

To establish the majority votes required for the approval 

 Of a motion 

Proposed by the Rotary Club Tel-Aviv/Yafo (District 2490) 

 

 

It is enacted by Rotary International that the bylaws of Rotary 

International be and hereby are amended as follows: 

 

ARTICLE VIII COUNCIL ON LEGISLATION 

 

8.120  Procedures of the council 

8.120.1 Rules of procedure 

Subject to section 8.130 each council shall adopt such rules of 

procedure as it deems necessary to govern the conduct of 

deliberations. Such rules shall be in harmony with the by laws. 

8.120.2 Approval by majority vote 

The number of votes required for the approval of a motion shall be 

either a simple majority or a two-thirds majority. 

A simple majority shall require at least one more vote in favour than 

the votes against a proposition by the members present and voting. 

A two-thirds majority shall require at least twice the number of the 

votes plus one more vote in favour than the number of votes against 

a proposition by the members present and voting. 

Whenever required the kind of majority of voting for the approval of a 

motion shall be decided by a simple majority vote of the members 

present and voting. 

8.120.3 Appeal 

An appeal may be made to the council from any decision of the chair. 

A majority vote of the council shall be required to overrule the 

decision of the chair. 

Explanation 

1. There is no reference to the method of approval of a proposition 

made in either article X of the constitution of Rotary International 

of article VIII of the bylaws of Rotary International. 

 The only reference thereto appears on page 137 (No.15-Rules of 

Procedure) 
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 of the non-constitutional documents part of the manual of 

procedure (035-EN). 

2. It s suggested that also in the case of a two-thirds majority vote 

there be one vote more than that of the two-thirds of the members 

present and voting. 

 

PROPOSED ENACTMENT 

To ensure appropriate representation of districts according to 

the numbers of their members when voting at the council on 

legislation 

 

Proposed by the Rotary Club of Tel-Aviv/Yafo (district 2490) 

 

It is enacted by Rotary International that the bylaws of Rotary 

International be and hereby are amended as follows: 

 

Article VIII Council on Legislation 

8.090           Credentials Committee 

The president shall appoint a credentials committee which shall meet 

in advance of the council at the site. The committee shall examine and 

certify credentials and issue to the representatives voting cards for the 

group to which they belong according to the instructions contained in 

sub-section 8.110.2 below. 

8.110 Quorum for and Voting at the Council. 

8.110.1 A quorum shall consist of one half of the voting members. 

8.110.2 Each voting member shall be entitled to cast vote/votes on 

each question submitted to vote as follows: 

For districts with up to 1500 members    1 

vote 

For districts with between 1501-and 3000 members 2 

votes 

For districts with between 3001-and 4500 members 3 

votes 

For districts with more than 4501 members   4 

votes 

8.110.3 Numbers of 

members shall be 

based on those 

quoted in the last 

official directory 

published prior to 
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the Council on 

Legislation. 

8.110.4 There shall be no proxy voting in the council. 

 

Explanation: The attached summary which is based on the number of 

members stated in the official Directory 2002-2003,(a copy of which 

is attached for easy reference), which may since have changed, but 

probably not substantially, shows the following picture: 

 

 

Clubs with 

members 

 

Zones 

 

% 

 1-7, 9 7,8 10-16 17,18 19-

21 

22-

34 

Total  

                -

1500 

 5 15 20  2 63  16 121 22.8 

1501-3000 67 14 68 26 19 108 302 57.0 

3001-4500 27 - 24  1 -   39   91 17.2 

        -4501   9 -   3 - -        

4  

   16    3.0 

Total 108 29 115 29 82 167 530 100.0 

 

     2. It is shows: a)  That 62 out of 121 districts or 52.1% are in 

zones 

                                    19-21(thereof 30 with less than 1000 members). 

                       and  b)  That 90 out of 91 (27 in zones 1-7, 24 in zones 

10-16 and 39 

  in zones 22-34 have between 3001 and 4500 

members whilst all of 16 districts with more than 4501 are 

in the same zone groups). 

3. Although it does not exactly apply, we would here 

refer to the old established maxim “No taxation 

without (appropriate) representation”. 

4. We are aware of the fact, that the adoption of this 

enactment would add another 532 votes (via: 

302x1 + 91x2+16x3), thus practically doubling the 

present number, but there need be no increase of 

participants in the council, since representatives 

could be issued different types of voting cards for 

electronic voting. 
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5. We would in this connection also refer to the very 

democratic ruling contained in subsection 

12.030.5 (club voting) in the bylaws of Rotary 

International for the election of a District 

Governor. 

 

Attached. 

 

Attachment to proposed enactment to article VIII of the bylaws of 

R.I. 

 

 

Members 

 

Districts 

 

% 

 1-

7,9 

7-8 10-

16 

17-

18 

19-

21 

22-

34 

total  

          -750     12  12  

  751-1000 1 1 2  18 1 23  

1001-1250 2 4 13 1 22 4 4  

1251-1500 2 10 5 1 11 11 40  

Sub-total 
        

5 

      

15 

      

20 

        

2 

      

63 

     

16 

    

121 

22.8 

1501-1750 12 5 13 4 9 12 55  

1751-2000 11 3 5 7 7 17 50  

2001-2250   9 3 13 8 1 25 59 

 

 

2251-2500   8 2 13 1 - 17 41  

2501-2750 18 - 11 3 2 18 54 

 

 

2750-3000   9 1 13 3 - 19 45  

Sub total       

67  

     

14 

      

68 

      

26 

     

19 

    

108 

    

302 

57.0 

 

3001-3250 5 - 9 1 - 11 26  

3251-3500 4 - 6 - - 7 17  

3501-3750 6 - 2 - - 10 18  

3751-4000 5 - 4 - - 4 13 

 

 



                     
 

86 

 

4001-4250 5 - 2 - - 4 11 

 

 

4251-4500 2 - 1 - - 3 6  

Sub total       

27 

        

0 

      

24 

        

1 

        

0 

      

39 

      

91 

17.2 

4501-5000 5 - 2 - - 2   

5001-5500 2 -     1 - - 2   

5501-6000 2 - - - - -   

Sub-total         

9  

        

0 

       

3 

        

0  

        

0 

        

4  

      

16  

3.0 

Total 

        ===== 

    

108 

      

29 

   

115 

      

29 

      

82 

    

167 

    

530 

  100 

   

 

PROPOSED RESOLUTION 

TO AMEND ARTICLE 44 SECTION 44.040 0F THE R.C.P 

 

PROPOSED BY THE ROTARY CLUB TEL-AVIV/YAFO (DISTRICT 2490) 

 

IT IS TO ENACTED BY ROTARY INTERNATIONAL THAT THE ARTICLE 

44 OF THE R.I. CODE OF POLICIES BE AND HEREBY IS AMENDED AS 

FOLLOWS: 

 

44.040 ROTARACT 

 

ROTARACT STATEMENT OF POLICY 

 

2. A ROTARACT CLUB IS A ROTARY CLUB-SPONSORED 

ORGANIZATION OF YOUNG MEN AND WOMEN 

BETWEEN THE AGES 18 AND 40 WHOSE PURPOSE IS 

TO PROVIDE AN OPPORTUNITY FOR YOUNG MEN 

AND WOMEN TO ENHANCE THE KNOWLEDGE AND 

SKILL THAT WILL ASSIST THEM IN PERSONAL 

DEVELOPMENT TO ADDRESS THE PHYISICAL AND 

SOCIAL NEEDS OF THEIR COMMUNITIES, AND TO 

PROMOTE BETTER RELATIONS BETWEEN ALL 

PEOPLE WORLDWIDE THROUGH A FRAMEWORK OF 

FRIENDSHIP AND SERVICE. 
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EXPLANATION 

 

1. EXPERIENCE OVER A PERIOD OF MORE THAN A 

DECADE HAS SHOWN THAT MOST OF THE 

MEMBERS THAT HAD TO ABANDON THEIR 

ROTARACT MEMBERSHIP ARE UNABLE TO JOIIN 

THER SPONSORING OR ANY OTHER ROTARY 

CLUB, FOR FIINANCIAL REASONS OR BECAUSE 

THEY CANNOT ABIDE BY THE ATTENDANCE 

RULES, AND THEY ARE CONSEQUENTLY LOST TO 

ROTARY. 

 

  

2. THE SUGGESED ALTERATION DOES NOT CREATE 

COMPETITION BETWEEN ROTARACT AND 

ROTARY, SINCE EVERY CANDIDATE MAY 

ACCORDING TO HIS SITUATION DECIDE, WHICH 

CLUB TO JOIN, ALSO BETWEEN THE AGES OF 30 

AND 40. 

 

3. SECTION 4.040 OF THE ROTARY INTERNATIONAL 

BYLAWS PROHIBITS IN ANY CASE A PERSON TO 

HOLD ACTIVE MEMBERSHIP IN A CLUB AND 

MEMBERSHIP IN A ROTARACT CLUB. 

 

4. IT FOLLOWS THAT THE SUGGESTED AMENDMENT DOES NOT 

HARM, BUT RATHER BENEFTS BOTH ROTARY AND ROTARACT. 

 
 
 
 
 

 3/6/2004ירושלים  -44-הועידה ה -דת ההחלטותועי
 2003/04לשנת הרוטרי  2490נגידת אזור  –אירן לויט 

 
 אושררה בועידה הנ"ט  ה, דוד נוימן וע"י נג"לים דוד עמיאל , בני נו  -1הצעה מספר 

   
 מ"ג-לח ותוקן בועידה ה -נושא ההצעה : עדכון "נוהל בחירת נגיד האזור" עליו הוחלט בועידה ה

 כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה ולהפך. כללי:

 
 : )א( יש לרשום בסוף הסעיף את המשפט הבא2עיף ו' .  ס1

 "הפרסום שיופץ על ידי נגיד האזור יכלול את תולדות החיים של המועמדים שאושרו על    ידי הועדה". 
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להוסיף בסוף הסעיף משפט האומר: "או בכנס החצי שנתי בבחירות חשאיות, והבחירה יש  2סעיף ז' .  2
 תיערך במהלך הכנס".

 
 )א(כדלקמן: 2יוסף סעיף ז'.   3

בכנס החצי שנתי, יחולקו מעטפות לבנות לפי מספר בעלי זכות ההצבעה.  "במידה והבחירות נערכות 
 ב(". 6(, ז')5(, ז')4מספר בעלי זכות ההצבעה מבוסס על פי מספר חברי המועדון , ובכפוף לנאמר בסעיף ז')

להוסיף במשפט האחרון שיקרא: "שלגביהם שולמו דמי חבר לרוטרי  בינלאומי ביום  (4תוספת לסעיף ז' ).  4
 בדצמבר של שנת הרוטרי". 31ביולי ומסים לאזור עד  1

 

 :ב' כדלקמן 6יוסף סעיף משנה  -6סעיף משנה  -סעיף ז' .5
"כל בעלי זכות ההצבעה מטעם  המועדון )האלקטורים( אשר מספרם נקבע על פי מספר החברים במועדון 

ורו יצביעו האלקטורים ( חייבים להצביע עבור אותו מועמד. המועמד היחיד עב5)כמפורט בסעיף משנה 
 ,יהיה אותו מועמד, שבבחירות שיערכו במועדון, יזכה ברוב קולות חברי המועדון".

  
 ( כדלקמן:10יוסף סעיף ח ).  6

,יהיה גם נוהל ספירת הקולות   9, ח' 8, ח' 7,ח' 6,ח' 1"נוהל ספירת הקולות המפורט בסעיף ח' 
 )א(.2, ובסעיף ז' 2עיף ז'כשהבחירות נערכות בכנס החצי שנתי , כמפורט בס

 

 :)ו( כדלקמן 1יוסף סעיף ו' . 7
 "ו. "הועדה תמציא למועמדים :    
 . עותק  מעודכן של  "תקנון נוהל בחירת נגיד" אשר אושר בועידות האזוריות, 1     
-. עותק מ"נוהל בחירת נגיד " המופיע בחוקת הרוטרי ותקנון  הרוטרי הבינלאומי. הנוהל מופיע ב2  

M.O.P.    :תחת הכותרתSelection Process   של  58ועד עמוד   54)ונמצא כיום בעמודים
תה של או 213עד   212)הנמצא  כיום בעמודים      10.50(  וכן בסעיף  2001מהדורה של שנת  -הספר 

 מהדורה(.
 . עותק  מ"תמצית הנוהל" מתורגמת לעברית  )התמצית העברית מצורפת להצעה זו(". 3  
  

 )ז( כדלקמן: 1יוסף סעיף ו' . 8 
"ז. כל מועמד יתחייב בפני הועדה לנהוג על פי הנדרש ממנו ב"תקנון נוהל בחירת נגיד" של  האזור  ועל   

יראה סתירה לכאורה ,בין תקנון הנוהל של  האזור לבין  פי תקנון הרוטרי הבינלאומי. היה והמועמד
תקנון הרוטרי הבינלאומי ,יביא המועמד את הנושא בפני הועדה ובפני היועץ המשפטי  ויברר עמם  
 כיצד עליו לפעול. במידה ויתברר שיש אכן סתירה כזו ,יגברו תקנות הנוהל של האזור שאושרו בועידות".

 
 )ד( כדלקמן: 2יוסף סעיף ו' . 9     

"מועמד לנגידות לא יבקש להופיע, ו/או לבקר ו/או לשאת דברים בפני מועדונים באזור,  על מנת להציג  
עצמו כמועמד. אולם, המועמד יוכל להיעתר לפניה  מפורשת של מועדונים המבקשים ממנו לבקר 

 יותר(. דקות למטרה זו )ולא 10במועדונם ולהציג עצמו . במקרה זה המועדון יקצה עד 

היה והמועמד נעתר לבקשת המועדון הוא יוכל במהלך הביקור במועדון , לשאת דברים , תוך הקפדה       
דקות. בביקורים אלה, המועמד רשאי להיות מלווה על ידי בת זוגו בלבד ,ובמקרה  10 -לא לדבר יותר מ  

ועמדת אין בן זוג, וירצו להיות של מועמדת, על ידי בן זוגה בלבד. במידה ולמועמד אין בת זוג ,או למ
מלווים על ידי אדם אחר, יצטרכו המועמדים לבקש , מראש, מן הועדה, אישור לכך ורק לאחר אישור 

 מפורש של הועדה יוכלו לעשות כן".
 

 נימוקים להצעה :

 תקנון נוהל בחירת נגיד האזור, אינו מעודכן לאור השינויים שחלו ויש לעדכנו. .1

 בחירת נגיד האזור, לוקה בחסר.תקנון נוהל  .2

 יש צורך בעדכון אופן הליך הבחירות. .3

לאור בעיות ו/או שאלות  אשר התעוררו, במהלך השנים האחרונות ,במספר מועדונים באזור, ולאור  .4
העובדה שנדרשו הבהרות לאמור בתקנון לגבי אופן ניהול הבחירות, באה הצעה זו ובה  מספר סעיפים 

 , לענות על שאלות שעלו, וכן לציין היכן ניתן למצוא תשובות מורחבות יותר. שתפקידם לספק הבהרות

5.  
 המלצת ועדת ההחלטות:

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.
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 הוחלט: לקבל את ההצעה בתיקון כדלקמן:

: "במידה ויתברר שיש אכן סתירה כזו ,יגברו תקנות הנוהל של   האזור ימחקו המילים 8בסעיף  .1
 שאושרו בועידות".

: "מועמד לנגידות לא יבקש להופיע, ו/או לבקר ו/או לשאת דברים בפני ימחקו המילים 9בסעיף  .2
  מועדונים באזור,  על מנת להציג עצמו כמועמד. אולם".

 : מועמד יוכל להיעתר לפניה...."יחל במילים 9סעיף  .3
 

 :9-ו 8להלן הנוסח המתוקן של סעיפים 

 )ז( כדלקמן: 1יוסף סעיף ו' . 8
"ז. כל מועמד יתחייב בפני הועדה לנהוג על פי הנדרש ממנו ב"תקנון נוהל בחירת נגיד" של  האזור  ועל   

פי תקנון הרוטרי הבינלאומי. היה והמועמד יראה סתירה לכאורה ,בין תקנון הנוהל של  האזור לבין 
פטי  ויברר עמם  תקנון הרוטרי הבינלאומי ,יביא המועמד את הנושא בפני הועדה ובפני היועץ המש

 כיצד עליו לפעול". 

 
 )ד( כדלקמן: 2יוסף סעיף ו' . 9     

"מועמד יוכל להיעתר לפניה  מפורשת של מועדונים המבקשים ממנו לבקר במועדונם ולהציג עצמו     
 דקות למטרה זו )ולא יותר(. 10. במקרה זה המועדון יקצה עד 

יוכל במהלך הביקור במועדון , לשאת דברים , תוך הקפדה היה והמועמד נעתר לבקשת המועדון הוא       
דקות. בביקורים אלה, המועמד רשאי להיות מלווה על ידי בת זוגו בלבד ,ובמקרה  10 -לא לדבר יותר מ  

של מועמדת, על ידי בן זוגה בלבד. במידה ולמועמד אין בת זוג ,או למועמדת אין בן זוג, וירצו להיות 
חר, יצטרכו המועמדים לבקש , מראש, מן הועדה, אישור לכך ורק לאחר אישור מלווים על ידי אדם א

 מפורש של הועדה יוכלו לעשות כן".
 

 הרוש -ע"י  מועדון ירושלים מערב / נ/ל יוסף בן  -2הצעה מספר 
 

הנוגע "הועידה המ"ד קוראת למועמדים העתידיים לתפקיד נגיד האזור להיצמד לחוקת רוטרי בינלאומי בכל 
 לנושא הבחירות למשרה זו, כלשונן וברוחן".

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 לעיל. 1הועדה ממליצה לקבל הצעה זו, כמפורט בהצעה מספר 
 

 הוחלט: למחוק את ההצעה.
 

 אושררה בועידה הנ"ט   נג"נ גד שפר -ע"י  מועדון רוטרי כרמל  -3הצעה מספר 
 

מהמועדונים באזור בתקופה שבין הכרזתם  60% -יחויבו לבקר לפחות במועמד או מועמדת לתפקיד נגיד/ה 
 כמועמדים על ידי ועדת האיתור ועד לבחירה בכנס החצי שנתי.

 נימוקים להצעה :
 חיוב ביצוע ביקורים אלה יתרום ללא ספק להכרה מעמיקה וקשר עם המועדונים טרם קבלת התפקיד.

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 

 אשר הועדה המליצה לקבל. 1ההצעה נוגדת את הצעה מספר  -ממליצה לקבל הצעה זו.הועדה לא 

 הוחלט: לקבל את ההצעה בתיקון כדלקמן:

 המילה: יחידים" תוסף לאחר המילים "מועמד או מועמדת". .1

 המילים "יחויבו לבקר" יוחלפו במילה "יבקרו". .2
 

 להלן הנוסח המתוקן ההצעה שנתקבלה:

מהמועדונים באזור בתקופה שבין  60% -מועמדת יחידים לתפקיד נגיד/ה יבקרו לפחות ב"מועמד או 
 הכרזתם כמועמדים על ידי ועדת האיתור ועד לבחירה בכנס החצי שנתי".

 
 אושררה בועידה הנ"ט   נג"נ גד שפר -ע"י  מועדון רוטרי כרמל  -4הצעה מספר 
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 ".X"עוזר נגיד לאשכול התואר עוזר נגיד יקרא 
 נימוקים להצעה :

יש להביא  ”ASSISTANT GOVERNOR" -מאחר וקיימת אי בהירות ביחס לתואר בעברית של ה
  לאחידות עם התרגום מאנגלית ולמנוע אי הבנות.

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.
 

 הוחלט: לקבל את ההצעה.
 

 בוטלה בועידה הנ"ט  ורון ברנסוןנ/ל ד -ע"י  מועדון רוטרי הוד הכרמל  -5הצעה מספר 
 

 כרטיס חבר שנתי בתנועת הרוטרי.נושא ההצעה : 
 

 נגיד האזור ינפיק כרטיסי חבר לחברי המועדון ששילמו דמי חבר לאזור.
 

 נימוקים להצעה :
בכל מועדון חברים הנפקת הכרטיסים היא מרוכזת כנגד תשלום דמי חבר. בעבר מספר נגידים הנפיקו 
כרטיסים כיוזמה של הנגיד. הכוונה בהצעת ההחלטה להפוך את היוזמות כחלק מחובות הנגיד במסגרת קבלת 

 דמי החבר.
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
 

הועדה לא ממליצה לקבל הצעה זו. לא ניתן לחייב את הנגיד בעלות כספית. הנפקת התעודות כרוכה 
דוני האזור בהעברת שמות חברים עדכניים בעברית בעבודה ניכרת ורבה ובשיתוף פעולה מלא של כלל מוע

 , דבר אשר נכשל בעבר.-ובאנגלית
 

 הוחלט: לקבל את ההצעה בתיקון כדלקמן:
 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט נ/ל עקיבא הררי -מוגשת ע"י מועדון רוטרי כרמל )חיפה(  -6הצעה מספר 
 

 נה קיץ לנכים "הנדיקמפ ישראל".את מח 2490לכלול בתקציב ובפעילות השוטפת של אזור נושא ההצעה: 
 

 מוצע להחליט:

 . 2004/2005החל משנת הרוטרי  יארגן בשיתוף עם "אילן" מחנה כנ"ל מדי שנה, 2490אזור  .א

 ש'( עם מוגבלויות פיסיות בלבד! 18-30המחנה יהיה מיועד לנכים/ות ) .ב

 משתתפים )נכים + מלווים(.  40-המחנה יהיה מיועד לכ  .ג

נכים )+ מלווים( באמצעות קציני הקשר של  3-6רוטרי ישראל יזמין מארצות סמוכות ומאירופה,  .ד
 אזורי הרוטרי ויממן את שהותם במחנה הנ"ל.

 מימון חלקו של רוטרי ישראל יושג כלהלן:  .ה
להחלטת הנגיד המכהן, אולם לא  פחות מאשר  . מתוך התקציב השנתי של "חילופי נוער" בהתאם-

 מסה"כ התקציב השנתי של "חילופי נוער".  25%
גיוס תרומות ממועדוני  -עפ"י הפנית בקשה והמלצה של הנגיד המכהן . תרומה של "עמותת רוטרי",-

 רוטרי וממקורות שונים נוספים. 
 יוזמנו וימומנו ע"י "אילן".  . יתר הנכים ומלוויהם,-
 –נגיד המכהן ימנה את האחראי לנושא "הנדיקמפ ישראל" וגיוס המשאבים הכספיים הנדרשים ו.   ה

 שיהיה גם חבר בהנהלה המורחבת של האזור. 
, יוכל להציע מימון אלטרנטיבי מרזרבות ו/או מעודפים בסעיפי תקציב אחרים 2004/2005הנגיד לשנת  ז.

 וכדומה. 
 

 נימוקים להצעה :
ם זה שנים רבות בהמלצות של רוטרי ישראל, ממחנות קיץ כאלו הנערכים מדי שנה נכים מישראל נהני א.

 ע"י רוטרי, במדינות שונות באירופה. 
לקיים גם בישראל וע"י רוטרי ישראל מחנה מקביל, שנערך בבית ספר  1997לכן החלטנו כבר בקיץ  ב.

בלגיה  שבדיה, יה,מאיטל ½-מישראל ו ½נכים ומלווים ) 30-השתתפו כ חנה.-החקלאי בפרדס
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והכל בשיתוף פעולה נהדר עם "אילן", בהתנדבותם של  -ועוד(.המחנה זכה להצלחה והרבה הערכה
 ש"ח(, שאספנו בתרומות !! 65,000-חברי רוטרי ממועדונים שונים ובמימון )כ

 ועד היום, אנחנו מקיימים מטעם רוטרי ישראל כל שנה מחנה כנ"ל בשיתוף עם "אילן", 1997מאז  ג.
בגלל המצב  השנים האחרונות, 3-נכים ומלווים מארצות הסביבה ומאירופה )לא ב 4-6כשאנו מביאים 

מנגידי הרוטרי ומפרנסי  וכל פעם אנחנו ממשיכים לזכות בשבחים והערכות על פעלינו,-הביטחוני!!(
ים בקושי הקהילה!! אנחנו אמנם משמינים מרוב נחת, אבל את מימון חלקו של רוטרי ישראל אנו מגייס

לכן אנו מציעים  ממועדונים ספורים בלבד וקצת מתרומות אישיות וזה הולך ונהיה יותר ויותר קשה.
שהאזור יכלול מעתה בתקציבו וממקורות כספיים שעומדים לרשותו )ורק קצת מתרומות(,תמיכה 

 את המשכיות הפעלתו התקינה של "הנדיקמפ ישראל".  נאותה, שתאפשר באופן קבוע,
שמזכה ותזכה את רוטרי  ראוי לציין שהנושא "הנדיקמפ ישראל" הינו פעולה רוטריונית בלתי רגילה, ד.

תורמת ומגבירה את  בתגובות חיוביות ביותר ברוטרי בסביבה ובאירופה ובמקביל, ישראל גם בעתיד,
 ישראל!!-המוניטין ואת שמה הטוב של מדינת

מספר ניכר של מועדונים, שהיו כבר מעורבים ב"הנדיקמפ לכן מוגשת ההצעה הנ"ל על דעתם של  ה.
 ישראל" בתרומה כספית של המועדון ו/או מעורבות אישית של חברי המועדון בפעולות המחנה עצמו.

 אנו מבקשים בזה גם את תמיכתם של יתר מועדוני האזור, באישורה של ההחלטה המתבקשת !! 
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
לקבל את ההצעה לקיום מחנה נוער לנכים, אך בהסתייגויות המפורטות להלן.  ועדת ההחלטות ממליצה

 קיום מחנה נוער לנכים הינה פעולה ברוכה ויפה אך לא ניתן לקיימה כפי שמוצע.

אין אפשרות לקיים מחנה נוער מידי שנה בשל העלות הגבוהה. אזורים גדולים ועשירים יותר מאזור  .1
 שנתיים או יותר ולא כל שנה. מקיימים מחנות כנ"ל מידי  2490

 נכים +מלווים, בשל העלות הגבוהה וחוסר תקציב.  3-6רוטרי ישראל אינו יכול להזמין  .2

לא ניתן לחייב נגיד אזור להכניס סעיף נוסף ולהגדיל את התקציב שלמעשה יגרור אחריו הגדלת דמי  .3
תרום באופן קבוע לפרוייקט החבר לאזור. לא ניתן לקבל החלטה בועידה המחייבת את עמותת האזור ל

זה שכן עמותת האזור הינה עמותה עצמאית ולה תקציב משלה. ניתן להמליץ בלבד לעמותת האזור 
 ולנגידים הבאים לשקול קיום מחנה נכים ומימון כנ"ל.

 אין כל צורך בצרוף האחראי על הפרוייקט לצוות הנגיד, או להנהלה המורחבת.  .4

₪  4,000-אם יש השתתפות בינלאומית ו₪(  10,000נימום )למשל הועדה ממליצה כי הסכום יהיה מי .5
 )למשל( אם יש רק נכים מהארץ.

הועדה ממליצה כי ביצוע פרוייקט כנ"ל יש לתקצב מקופת הנגיד המכהן, אשר יחליט באם מעוניין לקיים  .6
 מחנה נכים באזור ואם יכול לממן זאת מתקציבו.

 
 הוחלט: לקבל את המלצת ועדת ההחלטות.

 
 

 מועדון לוד  -מוגשת ע"י נ/ל מייק לוינסקי )ע"נ(  -7הצעה מספר 
 

מתן התייחסות למי ששמש בתפקיד עוזר נגיד, על פי רוב שלוש שנים, בדומה להתייחסות  נושא ההצעה:
 הניתנת לנשיא מועדון לאחר שנת כהונה אחת?

 
 ענג"ל( )ענ"ל או -הכרה בתואר "עוזר נגיד לשעבר", או דומה לו. מוצע להחליט: 

 

 Manual of-הועדה לא ממליצה לקבל את ההצעה שכן התואר אינו כלול בהמלצת ועדת ההחלטות: 

Procedure. 
 

 הוחלט: לא לקבל את ההצעה.
  

מוגשת ע"י נג"ל קני גרדינגר, נג"ל אליהו ברכה, נג"ל אברהם שלזינגר, נג"ל בני נוה, נג"ל גדי  -8הצעה מספר 
 בוטלה בועידה הנ"ט   ססובר, נג"ל דוד עמיאל, נג"ל גידי פייפר, נ/ל חיים קנת. 

 
 נוהל בוררויות ברוטרי ישראל.  נושא ההצעה:

( ועדה בת שלושה משפטנים, חברי רוטרי, 1/7/2004ו לתפקידו )יום מיום היכנס 60הנגיד הנבחר ימנה תוך 
שמתפקידה יהיה לנסח נוהל לבוררויות בין חברי רוטרי, מועדונים, או גופים רוטריונים אחרים באזור רוטרי 

חודשים מיום מינויה, או תוך זמן  4ישראל. על הועדה לסיים את עבודתה ולהגישה לנגיד האזור תוך  2490
בע ע"י הנגיד. המלצות הועדה תהיינה סופיות ומחייבות והנוהל שיוצע על ידה יכנס לתוקף מיד מוקצב שיק

 לאחר הפצתו  לכל המועדונים באזור.



                     
 

92 

 

 
 נימוקים להצעה:

קובע מנגנון בוררויות בין חברי אותו מועדון. כוונת הצעת ההחלטה  Manual of Procedure-ה .1
להרחיב את הנוהל באופן שחבר במועדון מסוים יוכל גם לדרוש בוררות עם חבר במועדון אחר ו/או 

 לאפשר דרישה לבוררות בין מועדונים או גופים רוטריונים אחרים באזור.

את נוהל הבוררות הקיים בחוקת  2001הרחיבה בישיבתה מחודש יוני מועצת המנהלים של רוטרי בינלאומי  .2
המועדון גם לנושאים הקשורים בבחירות באזור. יהיה זה נבון וחשוב כי הנוהל יפעל גם במקרה של 

 .1סכסוכים אחרים כאמור בנימוק מס' 

ות המעכירים את חילוקי דע -קורה שמתעוררים חילוקי דעות בנושאים רוטריוניים בין רוטריונים באזור .3
האווירה ומטילים צל כבד על האחווה והידידות הרוטריונית. לא רצוי כי סכסוכים מסוג זה יובאו לדיון 

 בפני גופים מחוץ לתנועה )כגון בתי משפט(, ולכן מוצע מנגנון אשר יטפל בסכסוכים שיתעוררו.

4.  
יך הבוררות יהיה בהסכמת שני הועדה ממליצה לקבל את ההצעה בכפיפות לכך שהל המלצת ועדת ההחלטות:

 ימנה ועדה אשר תנסח כללים.  2004/5הצדדים. נגיד האזור לשנת 
 

 הוחלט: לקבל את ההצעה בכפוף להמלצת ועדת ההחלטות.
 

 מועדון רמת אביב -מוגשת ע"י ויקטור שטיינברג – 9הצעה מספר 
 

צוותו/ה חוברת בה יפורטו פעילויות  נושא ההצעה: מיד עם סיום סבב הביקורים של הנגיד/ה במועדונים ,יכין
 כל המועדונים בארץ על פי האפיקים.

במועד הפגישה של הנגיד/ה עם נשיא/ת המועדון בביקור השנתי, י/תקבל לידיו/ה דו"ח/טופס המתאר את 
אלה יהווה בסיס לחוברת בת מספר עמודים כמספר  דוחותפעילויות המועדון על פי האפיקים. אוסף 

 המועדונים.
ני הביקור ישלח/תשלח למועדון טופס/שאלון המיועד למילוי לפני הביקור המתוכנן של הנגיד/ה, אשר ימולא לפ

 ע"י הנשיא/ה ומזכיר/ת המועדון לפני הגעת הנגיד/ה לביקור.
 כהקדמה לחוברת יצורף דו"ח הנגיד/ה על פעילויות רוטרי ישראל, כולל דו"ח תקציבי ופעילות קרנות הרוטרי."

 
 המלצת ועדת ההחלטות: הועדה ממליצה לקבל את ההצעה. 

 
 הוחלט: לא לקבל את ההצעה.

 
 מועדון בית דגן -מוגשת ע"י נ/ל מוטי טננבאום  -10הצעה מספר 

 
 כל מועדון יתחייב לשלוח את נשיא/ה המועדון ושני נציגים לפחות, לוועידה השנתית ולכנס החצי שנתי. 

 נימוקים להצעה:

על מנת להבטיח קיום כנסים מבחינת משתתפים ונציגות ראויה, נדרשים כל המועדונים לעשות כל מאמץ  .1
 ועידת האזור.וולשלוח שלשה נציגים לפחות לכנס החצי שנתי ול

ים האחרונות נערכו כנסים וועידות שלא הייתה בהם נוכחות הולמת, וכתוצאה מכך נגרמו הפסדים בשנ .2
 כספיים למועדונים המארגנים וכן תחושה של אי נעימות.

הצלחת הועידה השנתית והכנס החצי שנתי תלויה בין השאר בנוכחות מכובדת של נציגי המועדונים,  .3
 דת של חברי הרוטרי במועדוני האזור.עוצמתה של התנועה ניכרת בנוכחות מכוב

 
הוחלט: לא לקבל את ההצעה הואיל ולא עברה את ועדת ההחלטות. הוחלט להביא את ההצעה לדיון בכנס  

 החצי שנתי.
 
 

 הצהרות הועידה
 

( שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, מר משה 2490של רוטרי ישראל )אזור  44 -הועידה האזורית ה
 לממשלת ישראל ולצבא ההגנה לישראל, למשטרת ישראל ולכל זרועות הביטחון.קצב, 

 
הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי 

 האוכלוסייה.
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ים הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל, מצרים וירדן, לקידום השלום, להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החי
 ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.

 
הועידה שולחת ברכותיה לכל אזורי הרוטרי בארצות אגן הים התיכון ומביעה תקוותה, כי יפעלו במשותף 
לקידום השלום, הגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים ויביאו לטיפוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל 

 ים התיכון.ובכל ארצות אגן ה

 
הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם 

 את סיסמת הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט".
 

הועידה מברכת את הנשיא העולמי ג'ונתן מאג'ייאגבה ונציגו של הנשיא העולמי לועידה האזורית נג"ל פרנקו 

 (. PDG FRANCO KITTMEIRקיטמאייר )
 

גד שפר ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור בשנה  2004/2005הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 
 הקרובה. 

 אבנר פוקס. 2005/2006הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 
 

ן עם אזור הועידה מביעה את אכזבתה על כי קרן רוטרי בינלאומי שבה ומסרבת לאשר חילופי קבוצות עיו
2490. 

 
הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הענקת מלגות, השתלמויות 

 שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום החינוך הגבוה.
 

לשימור ולפיתוח יער השלום צפת וחברי עמותת יער פאול האריס הדואגים  הועידה מברכת את מועדון רוטרי
 על שם פאול האריס שליד צפת.

 
יזכור תמיד  2490הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזור 

 את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים לרעיותיהם, למשפחות ולמועדונים.
 

נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, חברי  הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל: הנגידים לשעבר,
המועדונים ובני משפחותיהם ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח 

 תנועת הרוטרי.
 

 הועידה מברכת את נג"ל סלים ג'ובראן על מינויו לשופט בית המשפט העליון.
 

בראשותו של נג"ל יורם כהן, ומברכת את המועדונים שהוסמכו הועידה מברכת את ועדת הרחבת האזור 
 השנה : הוד השרון וגן יבנה.

 
רוטרי, האופן הפנימי, הרוטראקט +  -הועידה מציינת לטובה את שיתוף הפעולה בין שלושת הארגונים

 האינטראקט .
 

ספר החברים ולהקמת החברות במועדונים, לגידול מ ןלריענוהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ 
 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

 
בירושלים , על ידי מנהל   44-הועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים של הועידה ה

הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על סדר  הועידה נ"ל ריזק אבושר.
 מיוחדותה ומודה לכל הרוטריונים שסייעו להצלחתה.ניהולה ועל 

 
( 2003/2004הועידה מביעה תודתה והערכתה לנגידת האזור אירן לויט ולצוותה, על הנהגת האזור בשנה זו  )

 שסיסמתה "הושט יד".
 

 דור איחולי החלמה מהירה.-הועידה שולחת לנג"ל מאיר בן
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 13/5/2005הרצליה  -45-ההועידה  -ועדת ההחלטות
 2004/05לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –גד שפר 

 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י מועדון רחובות  -1הצעה מספר 

 
 נושא ההצעה: תשלום לקרן רוטרי בינלאומי

ישראל מדורגת במקום  השני  מהסוף ולפני מולדביה מבחינת תרומתה לקרן הרוטרי. המשמעות המוצעת 

Matching Grantהיא שבמידה ואנו לא תורמים  אנו גם לא מקבלים וכו.  ובין השאר לקבוצות  
    -עיון, לחילופי נוער ל

 5על    תשלום חודשי של  גם תדמיתנו בעולם נפגמת משהוא ועל כן מוצע שכל חבר באזור יתחייב
  13.6$שקל שהם  60 חודשים  12שקלים ובסה"כ במשך 

   13.6$X1380$=18,000$   והמשמעות האזורית 

 איסוף הכסף יכול להיות באמצעות תרומה שבועית, חודשית או שנתית. 
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
לחבר. עוד ממליצה הועדה כי האחראי  15$הועדה ממליצה לקבל הצעה זו. אך ממליצה להעמיד את הסכום על   

לגביה יהיה יו"ר ועדת קרן רוטרי בינלאומי. מועדון שלא ממלא אחר החלטה זו, לא יומלץ ויאושר לכל פעילות 
 בקרן רוטרי בינלאומי כמו מענק תואם או השתתפות בקבוצת עיון וכדומה.

 
 החלטת הועידה:

לחבר לשנה. עוד ממליצה  15$העמיד את הסכום על לפחות הועידה ממליצה לראות בהחלטה כהמלצה וממליצה ל
 הועדה כי האחראי להתרמה יהיה יו"ר ועדת קרן רוטרי בינלאומי באזור. 

 
 ע"י נג"ל יורם כהן  -2הצעה מספר 

 
 קרן רוטרי בינלאומי. נושא ההצעה:

 
בשל הכרתנו בחשיבות קרן רוטרי למפעלי רוטרי ברחבי העולם, מפעלים הבאים לשפר את  נימוקי ההצעה:

איכות החיים בארצות העולם השלישי ובכלל, מפעלים הבאים לעודד יצירת יחסי רעות בין העמים והמדינות, 
 מפעלים שמטרתם להשפיע על קידום השלום ועוד.

מקבל מקרן רוטרי בינלאומי בכלל ובתחום המענקים ישראל -2490בשל הכרתנו בחשיבות התמיכה שאזור 

(. הפרויקטים המתבצעים למען הקהילה מטעם מועדוני הרוטרי Matching Grantsהתואמים בפרט )
 והמסתייעים בקרן רוטרי בינלאומי הנם רבי משמעות.

זורנו כהקצאת חוזרים לא 60%-מתרומת מועדוני אזורנו לפעילותה בעולם  ו 40%קרן רוטרי בינלאומי מקצה 
הקרן. ומאחר ותרומת מועדוני האזור לקרן הייתה נמוכה מאד בשנים האחרונות נוצר מצב לפיו  מוסדות 

 הקרן היו עלולות להקטין עד למינימום את תמיכת קרן רוטרי בינלאומי באמצעות המענקים התואמים.
ו להבין כי עלינו להגיע למצב בפועל הקרן הוסיפה לתמוך בנו באמצעות המענקים התואמים אולם נתנה לנ

 בו תרומתנו לקרן תהא משמעותית ובכך לאפשר לקרן להמשיך ולסייע לאזורנו.
 

 ההצעה:

$ לחבר לשנה , לפי  20לשנה או  500$סכום התרומה המינימלי למועדון לקרן רוטרי בינלאומי יהא  .א
 הגבוה שבניהם.

ום נוסף לקרן רוטרי בינלאומי לפי מועדונים המבצעים פרויקטים של מענקים תואמים יתרמו סכ .ב
 מהערך הכולל של כל פרויקט. 2%שיעור של 

  .ג
 המלצת ועדת ההחלטות:

הועדה ממליצה לקבל את רעיון של ההצעה, אך בהתחשב בנטל הכספי של חברי הרוטרי, הועדה ממליצה 
 .$1 לחבר, כפי שהומלץ בהצעה מספר  15להעמיד הסכום על 

 
 החלטת הועידה:

 , ההצעה נדחית.1בהצעה מספר  לאור ההחלטה
 



                     
 

96 

 

נגיד האזור, נג"נ אבנר פוקס, נג"מ רן לין, נג"ל  -ע"י נ/ל חיים קנת יועץ משפטי לאזור, גד שפר  -3הצעה מספר 
]נג"ל קני גרדינגר, נג"ל  7-2006יו"ר ועדה לאיתור נגיד, חברי הועדה לאיתור נגיד -דוד עמיאל, נג"ל אירן לויט

 ה בועידה הנ"טאושרר    ציון כזום, נ/ל נחמיה בית און[.פר, נ/ל יגידי פי
 

והצמדתו לחוקי העזר של רוטרי בינלאומי  הכפפתותיקון נוהל בחירת נגיד האזור, על ידי  נושא ההצעה:

(Manual Of Procedure.ע"י תיקון "מסע הבחירות" ומהלך הבחירות ) 
 

ני, כיועץ משפטי באזור, בשנים האחרונות ויושבי בעקבות הלקחים והבעיות בהם נתקלתי א נימוקי ההצעה:
ראש הועדה לאיתור נגיד, ולאור הלקחים אשר נלמדו מהתנהלות "מסעי הבחירות" באזור, ולאור התיקון, 
שנערך בנוהל בועידות הקודמות, אשר עתה, לאחר יישומו, נלמדו והופקו לקחים, הריני מציע לתקן את נוהל 

מדים לא יתקלו בבעיה בהצגתם בפני המועדונים ובכך שהנוהל הקיים כיום בחירת נגיד האזור כך שהמוע
לבחירות בועידה האזורית ו/או ע"י הדואר יישאר בעיינו אך יותאם לנאמר בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי, 

 והשינוי המבוקש הוא במידה ויוחלט לערוך בחירות בדואר שיערכו במעטפות וללא צורך במעטפות כפולות.
לשים לב שתקנון לבחירת נגיד הקיים מסתמך על חוקי העזר של רוטרי בינלאומי ומספרי הסעיפים של יש 

 חוקי העזר של רוטרי בינלאומי מצוינים בסוגריים בכל מקום.
 

 הנמקה והסבר:

. אין הגיון להגביל מועמדים, אשר מבקרים במועדונים השונים בזמן, או ביכולת לבקש מהמועדונים השונים 1
 להזמין אותם אליהם. 

דקות. לעיתים תכופות אין הזמן מספיק ולא ניתן  10מועמד אשר בה ממרחקים למועדון רחוק מוגבל לדבר רק      
רשאי להחליט לעצמו כמה זמן ייתן למועמד. יש מועדונים דקות בלבד. כל מועדון  10-להתרשם ממועמד ב

ינים כי המועמד לא רק יספר על עצמו, אלא גם ירצה. זאת ועוד מניסיון העבר קשה לאכוף את יאשר מעונ
דקות ו/או הזמנת המועמד. יש מועמדים אשר מקפידים ויש כאלה אשר חורגים ואי השוויון,  10הכלל של 

 גורם לעוול. 

 
ההצבעה בבחירות בדואר אשר כיום מופיעה בנוהל אינה תואמת את השיטה המפורטת בספר חוקי . שיטת 2

לחוקי הרוטרי(. זאת ועוד, אין הגיון במעטפות כפולות כאשר בכרטיס ההצבעה  13.030.1הרוטרי. )ראה סעיף 
י. כדי שהבחירות , כנדרש על ידי חוקי הרוטרי הבינלאומ-מופיע שם המועדון וחתימת נשיא ומזכיר המועדון

תהיינה חשאיות מוצע כי רק חברי ועדת הבחירות יחשפו לתוצאות ו/או מי מטעמם )יו"ר הועדה או היועץ 
 המשפטי לאזור בלבד(.

על ידי שיטת הצבעה באמצעות הדואר אנו נותנים לכל המועדונים אפשרות להצביע ולהשתתף בהצבעה. לא      
מיד להשתתף בועידה בדיוק באותו יום בו נקבעה ההצבעה. לכן באמצעות כל מועדון ו/או נשיא מועדון יכול ת

הדואר ניתן לאפשר לכל המועדונים באזור לקחת חלק פעיל בבחירה. זאת ועוד הדבר חוסך זמן רב, ניסיונות 
עדה לבדוק תלונות אשר יכולות להתקבל על ידי מועמדים ו/או מועדונים ו"זיופים" בבחירות, ומתן אפשרות לו

 ל ההצבעה.ע
שיטת ההצבעה בבחירות בדואר אשר כיום מופיעה בנוהל אינה תואמת את השיטה המפורטת בספר חוקי      

לחוקי הרוטרי  13.040.1לחוקי הרוטרי(. אין צורך במעטפות כפולות. )ראה סעיף  13.030.1הרוטרי. )ראה סעיף 
 הבינלאומי(.

 שבועות. 3לערוך זאת באותו הנוהל כעבור  בהצבעה בדואר אין צורך לחכות לועידה. ניתן    
 
לפי חוקי רוטרי בינלאומי, על הנשיא והמזכיר לחתום על טופס ההצבעה. בעבר היו הבחירות  -. חשאיות ההצבעה3

באזור בהרמת יד ולכן אין ולא היה כל חשאיות. זאת ועוד, כאשר הבחירה של המועמד נעשית במועדונים, 
חשאיות. זאת ועוד דבר זה פוטר את בעיית הבדיקה במקרה של תלונות מצד  באופן גלוי, כך או כך, אין

מועדונים או מועמד וכן את התלונות של מועדונים כאשר יש אי ודאות במי יצביע נשיא המועדון או הציר 

מחליט להצביע למועמד א. ואילו נשיאו בפועל מצביע למועמד ב. אין כל  Xכאשר מועדון  לדוגמא:מטעמו. 
 ההצבעה.  אמיתותאפשרית לבדוק את נכונות ההצבעה. ע"י שיטה זו יכולה הועדה לאמת בבדיקה את דרך 

 חיקה תסומן בקו מחוק.מתוספת תסומן בשני קווים למטה. הערות: 
, 4, ח2. ח7, ז6, ז4, ז3, ז 2)ד(, ז 2להלן מובא נוסח כל נוהל בחירת נגיד. התיקונים מתייחסים אך ורק לסעיפים ו 

 .9,ח7,ח6ח, 5ח
 

 נוהל פעילות הועדה לאחר הגשת המועמדים ו.
 
 פרסום שמות המועמדים לבחירה. 2
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( באמצעות נגיד האזור 1.11מייד עם תום דיוני הועדה, תפרסם הועדה ולא יאוחר מיום אחד בנובמבר ) .א
 את שמות המועמדים שעמדו בכל הקריטריונים הנדרשים ויכולים להיות מוגשים לבחירה. הפרסום

 שיופץ על ידי נגיד האזור יכלול את תולדות החיים של המועמדים שאושרו על  ידי הועדה".

 ב' של שמות המשפחה.-שמות המועמדים יפורסמו בסדר א' .ב

שרה מועמדתו קודם לכך, על ידי ושום אדם לא יוכל להיות מועמד בבחירות לנגיד האזור, אם לא א .ג
 הועדה ובחינת מועמדים לתפקיד נגיד האזור.

מועמד יוכל להיעתר לפניה  מפורשת של מועדונים המבקשים ממנו לבקר במועדונם ולהציג   ד
 10. במקרה זה המועדון יקצה עד ו/או לבקש ממועדונים להזמינו, אך לא יוכל לחייבם לעשות כן עצמו

 דקות למטרה זו )ולא יותר(.

עדון , לשאת דברים , תוך הקפדה היה והמועמד נעתר לבקשת המועדון הוא יוכל במהלך הביקור במו     
דקות. בביקורים אלה, המועמד רשאי להיות מלווה על ידי בת זוגו בלבד ,ובמקרה  10 -לא לדבר יותר מ  

של מועמדת, על ידי בן זוגה בלבד. במידה ולמועמד אין בת זוג ,או למועמדת אין בן זוג, וירצו להיות 
בקש , מראש, מן הועדה, אישור לכך ורק לאחר אישור מלווים על ידי אדם אחר, יצטרכו המועמדים ל

 מפורש של הועדה יוכלו לעשות כן.

 . נוהל בחירת המועמד לתפקיד הנגיד 

 ועדת בחירות.וועדת איתור הנגיד תשמש גם כ .1
 בדואר, בשיטת מעטפות למעט לחברי הועדה, . בחירת הנגיד המיועד תעשה באמצעות הצבעה חשאית2 

 , או בכנס החצי שנתי בבחירות חשאיות, והבחירה תיערך במהלך הכנס.כפולות
א. במידה והבחירות נערכות בכנס החצי שנתי, יחולקו מעטפות לבנות לפי מספר בעלי זכות ההצבעה. 

 ב(.6(, ז')5ז')(, 4מספר בעלי זכות ההצבעה מבוסס על פי מספר חברי המועדון, ובכפוף לנאמר בסעיף ז')
 
 . לצורך הבחירות באמצעות הדואר תספק הועדה לכל מועדון:3

 ., מבוילת עם כתובת משלוח חזרהחיצונית עם פרטי המועדון, החתומה בחותמת האזור מעטפה .א

  ללא סימן מזהה.עם שם המועדון. מעטפה לבנה אחת)או יותר, כנדרש( שתשמש מעטפות הצבעה  .ב

, שם המועדון המצביע כנדרש( שעליו שמות מועמדים לבחירה כרטיס הצבעה אחד )או יותר, .ג
 .וחתימת נשיא ומזכיר המועדון

 
בהתאם למספר הקולות המגיעים לבנות,   יקבל כרטיסי הצבעה ומעטפות הצבעה  2490. כל מועדון באזור 4

בינלאומי ביום אחד לכל מועדון על פי מספר החברים   במועדון, שלגביהם שולמו דמי חבר לרוטרי 
 ( של שנת הרוטרי.31.12בדצמבר ) 31(  ומסים לאזור עד 1.7ביולי )

 
חברים או החלק המירבי  25. מספר הקולות להצבעה המגיעים לכל מועדון יהיה קול הצבעה אחד בגין כל  5

 )שלושה עשר חברים(. 25 -מ
 כדלקמן:לפיכך יהיה מספר הקולות בהצבעה אשר כל מועדון זכאי לו,      
 קול 1  -            חברים     37מועדון שיש בו עד       

 קולות  2  -חברים             62עד  38מועדון שיש בו           
 קולות 3  -חברים             87עד  63מועדון שיש בו           
 קולות 4  -   חברים   112עד  88מועדון שיש בו           
 קולות 5  -חברים          137עד  113מועדון שיש בו           

 

  X.א. כל מועדון, לאחר שקיים דיון במועמדותם של המועמדים ששמותיהם  פרסמו על ידי הועדה. יסמן 6
לבנה )החלקה(. בכל מעטפה לבנה  טפהלמע ם/מול שם המועמד הנבחר, בכרטיס ההצבעה ויכניסו

 )חלקה( יוכנס כרטיס הצבעה אחד בלבד.
ב. כל בעלי זכות ההצבעה מטעם  המועדון )האלקטורים( אשר מספרם נקבע על פי מספר החברים במועדון    

( חייבים להצביע עבור אותו מועמד. המועמד היחיד עבורו יצביעו האלקטורים, 5)כמפורט בסעיף משנה 
 אותו מועמד, שבבחירות שיערכו במועדון, יזכה ברוב קולות חברי המועדון".יהיה 

  
מעטפות הלבנות )החלקות( תוכנסנה לתוך המעטפה החיצונית, הנושאת את פרטי הזיהוי של . המעטפה/7 

ועדה עד לשעה וותישלח לוועדת הבחירות בדואר רשום או תובא על ידי נציג המועדון ל המועדון
 שנתי תחילת מניין הקולות על ידי הועדה. -בסדר היום של הכנס החצי על ידי הועדה שתיקבע

 
 . נגיד האזור יפיץ גם את מעטפות ההצבעה אל המועדונים יחד עם  פרסום שמות המועמדים.8
 

 ח. נוהל ספירת קולות
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 עדת קלפי בבחירות ותפקידה לטפל בספירת   הקולות.ו. הועדה תשמש גם כו1
 
 שהתקבלו ותערוך רישום על קבלתן.הכפולות הקלפי תרכז את כל מעטפות ההצבעה . ועדת 2
 
. ביום שנקבע לספירת הקולות, תתכנס הועדה ותכין פרוטוקול שיכלול: מספר המעטפות שהתקבלו, תאריך 3

 קבלתן ואת שמות המועדונים ששלחו מעטפות.
 
 :פולות(החיצוניות )של המעטפות הכ . לאחר אימות וזיהוי המעטפות4
    

 תוצאנה מן המעטפות החיצוניות המעטפות הלבנות )החלקות( שבתוכן. .א

של כל מועדון יהיה תואם את מספר הקולות שיהיה זכאי המועדון הלבנות ייבדק שמספר המעטפות  .א.ב
 לפי תקנות רוטרי בינלאומי.

 המעטפות הלבנות תוטלנה לתיבת הקלפי. .ו
 
כמספר הקולות להן הוא זכאי )או פחות( אך לא טופסי הצבעה לבנות . מועדון יהיה רשאי לשלוח מעטפות 5

 יותר.
במספר העולה על מספר הקולות להן זכאי מעטפות לבנות ממועדון כלשהו טופסי הצבעה במידה ויתקבלו     

 של אותו מועדון. הטפסים המעטפות המועדון, ייפסלו כל 
למועדון והוכנסו  שאושרוהטפסים  המעטפות הלבנות קה תרשום הועדה בפרוטוקול את מספר לאחר הבדי    

 .ושנפסלו לתיבת הקלפי
 
. הועדה תפתח את תיבת הקלפי, תספור את מספר המעטפות הלבנות     שבתוכה, תאמת את נכונות מספר 6

 זה ותרשום אותו בפרוטוקול.
      
, תוציא את כרטיסי ההצבעה  ותרשום את מספר הקולות שקיבל כל הלבנות . הועדה תפתח את המעטפות7

 מועמד.
 הועדה תערוך רשימה מסכמת אשר תהווה מסמך של תוצאות הבחירות. 

  
 . המועמד שיקבל את מספר הקולות הגדול ביותר, הוא שנבחר לתפקיד             הנגיד המיועד.8

מקולות כלל המועדונים הזכאים להצביע  55% -אם צבר יותר מבמקרה של מועמד יחיד ייבחר המועמד     
 באזור.

  
לועידת . במקרה ושני מועמדים או יותר קיבלו מספר קולות זהה, שהוא גדול ביותר, תדחה בחירת הנגיד 9

אז יעמדו שבועות נוספים.  3לבחירות נוספות באותו אופן באמצעות הדואר לתקופה של  האזור הקרובה 
אותם מועמדים שקיבלו את מספר הקולות הזהה שהוא הגבוה ביותר ושיטת ההצבעה תהא לבחירה רק 

 גם היא בהתאם לנוהל זה.
 

,יהיה גם נוהל ספירת הקולות   9, ח' 8, ח' 7,ח' 6,ח' 1. נוהל ספירת הקולות המפורט בסעיף ח'10
 )א(.2, ובסעיף ז' 2כשהבחירות נערכות בכנס החצי שנתי , כמפורט בסעיף ז'

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו ולתקן את נוהל בחירת נגיד האזור כמוצע.
 

 החלטת הועידה:
 ההצעה וההמלצה מתקבלות.

 
 בוטלה בועידה הנ"ט    נשיא יוסי גלר -ע"י מועדון כרמל  -4הצעה מספר 

 
מועמדים לנגידות האזור, כללי הופעתם יש לדעתנו מקום לחזור לכללים שהיו נהוגים שנים רבות בנושא הצגת 

בפני המועדונים בארץ ולו"ז הגיוני וסביר לביצוע. הכללים ששונו והוחלטו ע"י נג"ל אירן לויט היו קשים 
לביצוע ע"י המועמדים )בלתי אפשריים מבחינת לו"ז ביקורים בכל המועדונים( והן הבקרה על ביצועם בפועל 

 היתה לקויה.
 

 ת:המלצת ועדת ההחלטו
 לעיל. 3הועדה ממליצה לקבל הצעה זו כפי שכבר נאמר בהצעה מספר 

 
 החלטת הועידה:
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 ההמלצה מתקבלת.
 

 ה בועידה הנ"טאושרר                     ע"י שאול כהן נשיא מועדון רמלה  -5הצעה מספר 
 

 דמוקרטית שאפשר.: נושא "התעמולה" לבחירת הנגיד ובחירתו ינוהל בצורה הכי נושא ההצעה
א. חופש תעמולה מלא למועמד לנגידות ללא כל הגבלות שהן לא בזמן ולא באופן הצגת " קורות החיים 

 שלו".
 ב. הבחירות צריכות להיות דמוקרטיות וחשאיות לחלוטין וכל מועמד יהיה מיוצג בועדת הבחירות.

 רות במוסדות המדינה.ג. כל מועמד יהיה מיוצג בקלפי בזמן ספירת הקולות, כמו בכל בחי
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
 ולכן הועדה ממליצה  לקבל הצעה זו. 3סעיף א להצעה נבלע בהצעה מספר 

ולכן הועדה ממליצה   (Manual of Procedure)סעיף ג להצעה מאוגד בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי 
 לקבל הצעה זו.

בינלאומי ששם נאמר מפורשות כי נשיא ומזכיר המועדון חייבים סעיף ב נוגד את הנאמר בחוקי העזר של רוטרי 
לפיה החשאיות תהיה למעט  3לחתום על כרטיס ההצבעה ולכן ממליצה הועדה לקבל את הנאמר בהצעה מספר 

 לחברי הועדה.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה וההמלצה מתקבלת, בכפוף למחיקת המילה "תעמולה" בסעיף א לעיל.
 

 ה בועידה הנ"טאושרר    ע"י נג"מ רן לין מועדון הוד הכרמל. 6הצעה מספר 
 

 לוחות זמנים  -תיקון נוהל בחירת נגיד  נושא ההצעה:
כפי  15.10, ולא 1.10: לשנות את לוח הזמנים כך שתהליך איתור הנגיד יסתיים עד לתאריך מוצע להחליט 
 שמופיע היום.

 הנמקה והסבר: 
למועמד לבקר במועדונים על מנת להציג את משנתו. יש לזכור שמרבית המועדונים יש לאפשר את מירב הזמן 

 ולפיכך יש צורך להעמיד יותר ימים למועמדים. -במספר 18נפגשים בימי ראשון, 
כפי  15.10, ולא 1.10אשר על כן יש להקצות את לוח הזמנים כך שתהליך איתור הנגיד יסתיים עד לתאריך 

 שמופיע היום.
 

 עדת ההחלטות:המלצת ו
 הועדה ממליצה לקבל את ההצעה ולאפשר למועמדים שבועיים נוספים לביקורים במועדונים.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה וההמלצה מתקבלת.
 

 ע"י נג"מ רן לין מועדון הוד הכרמל. 7הצעה מספר 
 

 ביטול סעיף א וב מנוהל בחירת נגיד.  נושא ההצעה:
 

 וב לנוהל בחירת נגיד והחלפתו.:  לבטל את סעיף א מוצע להחליט 
 במקומו יבוא:

 היועץ המשפטי לאזור יבדוק האם המועמדים עומדים בדרישות הבסיסיות כפי שמפורט בסעיף ד. .א

 מידי שנה. 30.8 -היועץ המשפטי יניח בפני הועדה את חוות דעתו לא יאוחר מה .ב

לאשר את  חוות דעתו הועדה תחליט בישיבתה הראשונה לאחר שמיעת הסבר מהיועץ המשפטי, אם  .ג
 של היועמ"ש ותפסול את אלה שלא עמדו בקריטריונים.

 יישאר בתוקפו.  -סעיף ג הישן  .ד
 

: הדבר נועד לקבע מצב של בחירת מועמדים המתאימים לקריטריונים שנקבעו על ידי רוטרי סיבת ההצעה
 .2490בינלאומי ואזור 

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 ההצעה בתיקונים הבאים:הועדה ממליצה לקבל את 
 ב לנוהל הקיים לא יוחלפו, ויוסף להם סעיף משנה נוסף מתוך שני הסעיפים הבאים:-סעיפים א ו
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 הועדה תבדוק ותחליט אם המועמדים עומדים בקריטריונים. .א

הועדה תעביר את כל החומר של המועמדים ליועץ המשפטי של האזור לקבלת חוות דעת לבדיקה  .ב
ונים לפי נוהל בחירת נגיד וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי, אשר יחייב את באם עומדים בקריטרי

 הועדה.
 

 הנמקה: 
אם מעבירים ליועץ המשפטי את החומר לקבלת חוות דעתו באם עומדים המועמדים בקריטריונים לפי נוהל 

 בחירת נגיד וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי, לא ניתן שלא לקבל את חוות הדעת.  

 
 ועידה:החלטת ה

 לאור בקשת המציע ההצעה הוסרה מסדר היום.
 

 אושררה בועידה הנ"ט   ע"י נ/ל מייק לוינסקי רן לין מועדון לוד. 8הצעה מספר 
 

 מלווה. -תיקון נוהל בחירת נגיד  נושא ההצעה:
 

הקיים :  להתיר למועמד להיות מלווה בביקוריו במועדונים במזכיר המיועד. על פי הנוסח מוצע להחליט 
 חייב ללוות את המועמד/ת  מלווה שהוא בת /זוגו/ה.

 ההצעה מדברת על כך שהמועמד לנגידות יוכל להתלוות על ידי המזכיר שיבחר לעצמו בתקופת הנגידות.
 

זמן מצוין למועמד ולמזכיר המיועד להכיר זה  -בחודשיים של הביקורים שנערכים במועדונים הסבר להצעה:
 נוע חיכוכים ובעיות בעתיד בתקופת הנגידות.והדבר עשוי למ -את זה

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 לעיל. 3הועדה ממליצה לקבל את ההצעה שכן תוכנה "נבלע" בהצעה מספר  
 

 החלטת הועידה:
 ההמלצה מתקבלת.

 
 

 ע"י ראובן ויטלה נשיא מועדון ת"א יפו ומאוריציו פסרמן, מזכיר המועדון -9הצעה מספר 
 

החוקה של רוטרי  -7הנגיד, כישוריו סמכויותיו, חובותיו ואופן בחירתו מבוססת על פרק  נושא ההצעה:

(, פרק MoP 2004-של ה 184-ו 181-182של חוקי העזר )עמ'  6( פרק MoP 2004-של ה 169בינלאומי )עמוד 

-213ודים )עמ 8-1סעיפים  13( ופרק  MoP 2004 -של ה 224-ו 223של חוקי העזר )עמודים  7-9סעיפים  15

 ( MoP 2004-של ה 218
 

 ההצעה: 

 MoP  2004-של ה  169עמ'  -החוקה של רוטרי בינלאומי  7פרק  .1

( של רוטרי יהיו הנשיא, הנשיא הנבחר, סגן הנשיא, Officersממלאי התפקידים ) .1 . 11   
 הגזבר,   מנהלים

  (Directorsאחרים, המזכיר הכללי, הנגידים, הנשיא, הנשיא לשעבר ה ) מידי, סגן
 הנשיא וגזבר הכבוד של רוטרי בינלאומי בבריטניה ואירלנד.

 ( ימונו וייבחרו בהתאם לנאמר בחוקי העזר.Officersכל ממלאי התפקידים ) .2 .12
 

 (MoP 2004-של ה 184-ו 183, 181חוקי העזר של רוטרי בינלאומי )עמודים  -  6.  פרק 2

 In goodבינלאומי חייב להיות  חבר בעל מעמד טוב )כל ממלא תפקיד ברוטרי  6.050.1 .21

standing .בתוך המועדון ) 
ביולי לאחר בחירתו אלא לגבי תפקידים  1-תקופת כהונתו של כל ממלא תפקיד יתחיל ב 6.060.1 .22

של הנשיא, חבר הנהלה ונגיד. כל ממלאי התפקידים יכהנו במשך שנה אחת או עד 
 שהבאים אחריהם נבחרו בזמנם.

מועצת המנהלים מוסמכת למנות רוטריון בעל כישורים למלא את המקום הפנוי  6.120.1 .23
במשרת הנגיד לתקופה עד למועד סיום כהונתו. הנשיא רשאי למנות רוטריון בעל 

 כישורים כנגיד בפועל עד שהמקום  שיתפנה ימולא על ידי ההנהלה.
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יכולתו הזמנית של -ם כנגיד במשך תקופת איהנשיא רשאי למנות רוטריון בעל כישורי 6.120.2.  24
 הנגיד למלא את חובותיו כנגיד.

 

-של ה 224-ו 223בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי )בעמודים  15.090-ו 15.080, 15.070סעיפים  – 15פרק  .3

MoP 2004) 
 

הבחירה, איש לא יחשב כמועמד לתפקיד נגיד אלא אם יש לו הכישורים הבאים במועד    15.070.     31 
 אלא אם מועצת המנהלים החליטה באופן מיוחד לוותר על תנאי זה.

 

 ( במועדונו הוא.In good standingהרוטריון חייב להיות חבר בעל מעמד טוב ) 15.070.1 .32 
 

הרוטריון חייב להיות בעל כישורים מלאים לחברותו תוך הקפדה מלאה על תנאיה  15.070.2 .33 
 רוטריוני חייב להיות מעל לכל ספק.ונכונותו של סיווגו ה

 
הרוטריון חייב להיות חבר במועדון פעיל בעל מעמד טוב שאין לו כל חובות לא לרוטרי     15.070.3 .34

 בינלאומי ולא לאזור בסוף השנה שקדמה לזו בה הוא הוצע כמועמד לתפקיד נגיד.
 

תקופה שלמה  או להיות נשיא מייסד הרוטריון היה צריך לכהן כנשיא מועדון במשך  15.070.4 .35
ביוני, בתנאי שתקופה זו היא לכל הפחות  30-שכהן כל התקופה ממועד ההסמכה ועד ל

 )ששה( חודשים. 6
 

הרוטריון חייב להפגין נכונות, התחייבות ויכולת גופנית ואחרת למלא את התפקידים  15.070.5 .36
 שלנו(. 39) 15.090ואת האחראויות של נגיד כמפורט בסעיף משנה 

 
הרוטריון חייב להוכיח ידע של הכישורים, החובות והאחראויות של נגיד המפורטים  15.070.6.  37

בחוקי העזר ולהגיש לרוטרי בינלאומי באמצעות המזכיר הכללי אישור בחתימת ידו 
לפיו הוא מבין היטב כישורים, חובות ואחראויות אלה. מסמך זה חייב גם לאשר 

ר לכהן כנגיד וגם מוכן וגם מסוגל לקבל על עצמו את החובות שהרוטריון כשי
 והאחראויות של המשרה ולבצען נאמנה.

 
אם הוא לא שוחרר באופן מיוחד על ידי מועצת המנהלים הנגיד חייב בעת כניסתו  15.080 .   38

לתפקיד להשתתף בכנס הבינלאומי במשך כל התקופה, צריך היה להיות חבר במועדון 
או אחרים במשך תקופה של לכל הפחות שבע שנים וחייב להיות בעל  רוטרי אחד

 שלנו( לעיל. 31)15.070הכישורים הנזכרים בסעיף 
 

( של רוטרי בינלאומי באזור שפועל תחת הבקרה, Officerהנגיד הנו הממלא תפקיד ) 15.090    .39
רוטרי הכללים והפקוח של מועצת המנהלים. תפקידו הוא החובה לקדם את מטרות ה

על ידי מתן מנהיגות ופיקוח על המועדונים באזור. רצוי שהנגיד יפעל עם המינהל 
האזורי והמועדונים כדי לעודד שיתוף פעולה מצדם במסגרת תכנית מנהיגות באזור 

(District Leadership Plan  שפותח ע"י מועצת המנהלים. על הנגיד לספק )
הבטיח המשכיות של שיתוף פעולה עם השראה ומניע  למועדוני האזור. עליו גם ל

ממלאי התפקידים האזוריים בעבר, בהווה ולעתיד בכדי לקדם מועדונים  חלשים. הנגיד 
 יהיה אחראי לפעילויות הבאות באזור:

 לארגן מועדונים חדשים.  .א

 לחזק מועדונים קיימים. .ב

לקדם הגברת החברות באמצעות פעולה משותפת עם ממלאי התפקידים האזוריים  .ג
 יאי המועדונים לקביעת מטרות מעשיות לחברות לכל מועדון באזור.ונש

 .ובתוכניותיהלתמוך בקרן רוטרי בכל הנוגע להשתתפות כספית  .ד

 לקדם יחסים לבביים בין המועדונים ובינם לבין רוטרי בינלאומי. .ה

להכין ולשבת ראש בועידה האזורית ולעזור לנגיד הנבחר בתכנונו והכנתו של כנס  .ו

 District Assembly( וכנס האזור  )PETSהלימוד של הנשיאים הנבחרים )
.) 

מועדוני שמנוהל במשך כל השנה -לעשות בקור רשמי  בכל מועדון או במסגרת רב .ז
 בזמן שמרכז במידת האפשר את נוכחותו למטרות:
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 לרכז את תשומת הלב לענייני רוטרי. .1

 ם על קיומם.להקדיש תשומת לב מיוחדת למועדונים חלשים ונלחמי .2

 להניע רוטריונים להשתתף בפעילויות אפיקי השירות .3

 להוקיר באופן אישי השתתפויות של רוטריונים באזור.  .4

 לפרסם אגרת חודשית לכל נשיא ולכל מזכיר באזור. .ח

לענות בהקדם האפשרי לרוטרי בינלאומי בהתאם לדרוש על ידי נשיא מועצת  .ט
 המנהלים.

הכנס הבינלאומי מידע על מצב המועדונים בצירוף לספק לנגיד הנבחר, לפני  .י
 פעילות מומלצת לחיזוקם.

להבטיח שכל המינויים והבחירות באזור ינוהלו בהתאם לחוקה ולחוקי העזר של  יא.    
 רוטרי בינלאומי, והמדיניות הקבועה של רוטרי בינלאומי.

 להעביר תיקים אזוריים וחשובים לידי הנגיד הנבחר. .יב

 תפקידים אחרים שנובעים מהיותו ממלא תפקיד של רוטרי בינלאומי.למלא  .יג
 

 (MoP 2004-של ה 213-218מינויים ובחירות לנגיד )עמודים  13.080  - 13.010סעיפים – 13פרק  .4
 

חודש לפני  24-אך לא פחות מ 30-על האזור לבחור את המיועד לנגידות לא יותר מ 13.010. 41      
ועצת המנהלים רשאית להאריך מועד זה בגלל סיבות טובות כניסתו לתפקידו. מ

ומתקבלות על הדעת. המיועד ייבחר בכנס של רוטרי בינלאומי שקודם לשנה בה המיועד 
 1יתורגל בכנס הבינלאומי, כך שישרת שנה אחת כנגיד נבחר וייכנס לתפקידו ביום 

 ביולי של השנה שלאחר בחירתו. 
 

ת הנגיד המיועד בתהליך של ועדת מינויים, אלא אם הוא שוחרר מכך כל אזור יבחר א 13.0201 .42 
ע"י מועצת המנהלים בגלל סיבות מיוחדות שנוגעות לגודל האזור, חישובים כספיים או 
סיבות מאלצות אחרות. על ועדת המינויים לנגיד הוטלה החובה לחפש ולהציע את 

 המועמד  הקיים הטוב ביותר למיועד לנגיד.
למילוי תפקידה של הועדה, לרבות בחירת חבריה ייקבעו בהחלטה של הועדה הוראות     

 האזורית. הוראות אלה חייבות לא לסתור את חוקי העזר.
 

 42) 13.0201כל אזור שלא קובע שיטה לבחור חברים לועדת המינויים כנדרש לפי סעיף  13.0202. 43 
מועדוני האזור כחברי ועדת שעדיין חברים ב המידייםנגידים לשעבר  5-שלנו( ישתמש ב

 5שלנו(. אם אין  41)סעיף  13.0201המינויים. ועדה שכך הורכבה תפעל בהתאם לסעיף 
נגידים כנ"ל נשיא רוטרי בינלאומי ימנה  אנשים מתאימים מאותו אזור בכדי שהועדה 

 חברים. 5תכלול 
 

נגיד. על ועדת המינויים הנגיד יזמין את המועדונים להגיש את הצעותיהם לבחירת ה 13.0203. 44 
 להתחשב בהן אם הן יגיעו במועד שנקבע ופורסם על ידי הנגיד.

הודעה כזו תישלח למועדונים באזור לפחות חודשיים לפני שההצעות חייבות להגיע     
לועדת המינויים. ההודעה תכלול את בכתובת שאליו ההצעות חייבות להישלח. 

יבה רגילה של המועדון ותכלול את שמו של ההצעות יוגשו ע"י החלטה שנתקבלה ביש
המועמד המוצע. ההחלטה תאושר ע"י מזכיר המועדון. מועדון רשאי להציע מועמד 
לנגיד המיועד שהוא חבר במועדון אחר כל עוד המועדון המציע מקבל את הסכמתו של 

 המועדון בו המועמד חבר. 
 

ין השמות שהוגשו על ידי המועדונים. ועדת המינויים לא תהיה מוגבלת בבחירה ב 13.0204 .45 
 הועדה תבחר ברוטריון בעל הכישורים הטובים ביותר המסוגל לכהן כנגיד.

 
על הועדה להודיע לנגיד את המועמד שנבחר על ידה. על הנגיד לפרסם את שמו של  13.0205 .46 

 המועמד המיועד לכל מועדוני האזור.
 

על מועמד אזי הנגיד המיועד ייבחר על ידי בחירה אם הועדה לא יכולה להסכים  13.0206 .47 
 באמצעות הדואר

    (Ballot by Mail  לפי סעיף )שלנו להלן(, כשהנגיד המיועד ייבחר מבין  57) 13.040
)דהיינו הצבעה  15.050המועמדים שהוצעו לועדת המינויים בועידה האזורית לפי סעיף  

 על ידי הצירים המוסמכים בועידה האזורית(.
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 ( לתפקיד הנגידChallengerכל מועדון באזור רשאי להציג מועמד מתחרה ) 13.0207 .48 
המיועד. המועמד המתחרה היה צריך להיות מוצע במועד הנכון לועדת המינויים. שמו 
של המתחרה חייב להיות מוגש בהסתמך על החלטה של המועדון במפגש רגיל. המועדון 
חייב להעביר לנגיד את ההחלטה עד למועד שנקבע על ידו  ושחייב להיות שבועיים 

 ועדת המינויים. אחרי פרסום בחירה לנגיד המיועד על ידי
 

על הנגיד להודיע לכל המועדונים באמצעות הטופס שנקבע על ידי רוטרי בינלאומי את  13.0208 .49 
שמו של כל מתחרה שהוצע כנ"ל. על הנגיד גם לברר אם מועדון כלשהו רוצה להסכים 
למועמדות המתחרה. מועדון שרוצה בכך חייב לקבל החלטה במפגש רגיל שלו על 

טרפות. החלטה זו חייבת להיות מוגשת לנגיד עד למועד שנקבע על ידו. הסכמתו להצ
מכלל המועדונים  10%מועדונים אחרים או על ידי  5רק הצטרפויות שאושרו על ידי 

 , ייחשבו תקפותמבניהםשהיו קיימים בתחילת השנה באזור, הגבוה 
 

ת קבעה כנגיד המיועד, אם לא עדת המינויים האזוריועל הנגיד להכריז על המועמד שו 13.0209 .50 
נתקבלה כל הודעה על הצעת מתחרה עד למועד שנקבע על ידו. הודעה זו חייבת 

יום מהמועד האחרון לקבלת ההודעה על אפשרות  15להימסר לכל המועדונים בתוך 
 של העמדת מתחרה.

 
ל מתחרה עד על הנגיד להודיע לכל המועדונים באזור אם נתקבלה על ידו הודעה ע 10.02010 .51 

יום לאחר מכן. הודעה זו חייבת לכלול  15למועד שהוא קבע והיא תישאר תקפה תוך 
את שמו של כל מתחרה וכישוריו, ולקבוע גם שתיערך בחירה באמצעות דואר או 

 בועידה האזורית.
 

יום על הנגיד  15אם ההצעה על המועמד המתחרה לא נשארת תקפה לאחר תקופה של  13.02011 .52 
ריז על המועמד של ועדת המינויים האזורית כנגיד מיועד. על הנגיד להודיע לכל להכ

 יום. 15המועדונים באזור על כך  תוך 
 

הבחירה תיערך קרוב ככל האפשר על ידי בחירה באמצעות הדואר לפי הוראות חוקי  1302012 .53 
ו מועמד ואם העזר. כל הקולות של מועדון שיש לו יותר מקול אחד חייבים להיות לאות

 לא כן כל הקולות של אותו מועדון ייחשבו כפסולים. 
 

לאזור מותר לבחור את הנגיד המיועד בבחירות באמצעות הדואר בלי ועדת מינויים אם   13030     .54 
 הנסיבות דורשות פעולה כזו וניתנה לכך רשות על ידי מועצת המנהלים.  

 
ירו של כל מועדון באזור דרישה רשמית להצעות לתפקיד על הנגיד לשלוח בדואר למזכ 13.0301 .55 

הנגיד. כל הצעה חייבת להיות בכתב ובחתימת ידיהם של הנשיא והמזכיר של המועדון. 
אם המועמד המוצע על ידי המועדון אינו חבר בו, על המועדון לקבל קודם כל את 

ד שנקבע על הסכמת המועדון של המועמד. ההצעה חייבת להיות בידי הנגיד עד למוע
ידו. מועד זה חייב להיות לפחות חודש ימים אחרי הדרישה להצעות כאלה. אין צורך 
בעריכת בחירה באמצעות הדואר ועל הנגיד להודיע על כך אם נתקבלה רק הצעה אחת 

 ממועדון אחד.
 

הם מועמדים או יותר על הנגיד להודיע לכל המועדונים את שמותיהם וכישורי 2אם יש  13.0302 .56 
 של כל אחד מהם ושהבחירה תיערך בהצבעה בדואר בין כולם.

 
על הנגיד להכין בחירה בהתאם להוראות מועצת המנהלים שכוללת את שמו של  13.040 .57 

ב את -המועמד שנבחר ע"י ועדת המינויים האזורית. ההודעה תפרט לפי סדר הא
תר משני  מועמדים שמותיהם של המועמדים המתחרים שנתקבלו על ידו.   אם יש יו

 הבחירות  ינוהלו  לפי שיטת הקול המועבר היחידי 

    (Single Transferable Ballot על הנגיד להעביר את טופס הבחירה לכל .)
מועדון עם הוראה להחזירו אליו עד למועד שנקבע על ידו. מועד זה חייב להיות לא 

 ו למועדונים.יום לאחר שהטופס נשלח על יד 30-ולא יותר מ 15-פחות מ
 

חברים זכאי לקול נוסף  25-כל מועדון זכאי לקול אחד לפחות. כל מועדון עם יותר מ 13.0401 .58 
חברים נוספים או החלק המרבי שלהם. מספר החברים ייקבע על המספר  25עבור 

בדו"ח החצי שנתי האחרון שהוגש לפני מועד עריכת הבחירות, אך כל מועדון שחברותו 
הופסקה ע"י מועצת המנהלים לא יהיה זכאי להשתתף בבחירות. אם מועדון שזכאי 
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ליותר מקול אחד כל קולותיו חייבים להינתן לאותו מועמד והנשיא והמזכיר חייבים 

( שסופק להם sealedלוודא את שמו של המועמד  ולשלוח לנגיד במעטפה חתומה )
 למטרה זו.

 
 3מקום, היום והשעה לספירת הקולות ועליו למנות ועדה של על הנגיד לקבוע את ה 13.0402 .59 

חברים שעליהם להשיג את המקום ולדאוג לאישור ולספירת פתקי ההצבעה. יש להוציא 
את האישור בנפרד מהספירה. על הועדה לדאוג לכל הסידורים הדרושים על מנת 

ל כל אחד להבטיח את סודיות הבחירה ועליה לדאוג לכך שהמועמדים או נציגיהם ש
מהם יוכלו להיות נוכחים בשעת הספירה. כל המעטפות החתומות ייפתחו בנוכחות 

 המועמדים או נציגיהם.
 

 המועמד שקיבל את רוב הקולות יוכרז כנגיד המיועד של האזור. 13.0403 .60 
 

על ועדת הבחירות למסור את תוצאות הבחירה ללא דיחוי לאחר שמועמד אחד זכה  130404 .61 
לרוב הקולות. בדו"ח זה יש לכלול את מספר הקולות להם זכה כל מועמד. על הנגיד 
למסור לכל המועמדים ללא דיחוי את תוצאת הבחירות. על ועדת הבחירות לשמור כל 

יום לאחר מועד הודעת הנגיד למועמדים. כל פתקי  15ניירות הבחירה לתקופה של 
יום אלה. על  15ועדון במשך תקופה של הבחירה יהיו ניתנים לביקורת ע"י נציג כל מ

 יום. 15יו"ר הועדה להשמידן לאחר התקופה של 
 

אם אף מועמד לא משיג רוב בבחירה ינוהל סיבוב שני בין שני המועמדים שקבלו את  13.0405 .62
למקום השני, הסיבוב השני ינוהל ביו כל המועמדים  שוויוןיש  הקולות המרביים.  )אם

. אם גם בסיבוב זה לא יזכה אף מועמד לרוב אזי ינוהלו סבוב נוסף שזכו למקום השני(
או סיבובים נוספים עד שאחד המועמדים יזכה לרוב. אם כל אחד משני המועמדים 

של הקולות ואחד מהם המועמד  50%-זוכה בבחירות אלה ובסיבובים הנוספים ב
ים ייחשב ויוכרז המומלץ ע"י ועדת למינוי הנגיד המיועד, המועמד של ועדת המינוי

כמועמד הזוכה. אם אף אחד משני המועמדים אינו המומלץ על ידי ועדת המינויים אזי 
 הנגיד יבחר את אחד המועמדים כזוכה.

 
 ימים את שמו של המועמד שהוכרז כנגיד המיועד.10על הנגיד לאשר למזכיר הכללי תוך   13.050 .63
 
חודשים לפני הכנס הבינלאומי על הנגיד ליזום  3אם הבחירה לא נראית תקפה לפחות  13.060 .64

 שלנו(. 55) 13.031מחדש את התהליכים החל מסעיף 
 
כל נגיד מיועד שלא ממלא הכישורים והדרישות שנקבעו ייפסל ולא יוצג ע"י המזכיר  13.0701 .65

 הכללי בכנס הבינלאומי.
 
לים מוסמכת לדחות את מינויו, על אף קבלת דו"ח מפורט מהנגיד המיועד מועצת המנה 13.072 .66

אם יש לה סיבה לחשוב שהמיועד לא יוכל למלא את חובותיו ואחראויותיו כנדרש 
בחוקי העזר בצורה מתקבלת על הדעת. לנגיד ולנגיד המיועד יישלחו הודעות על 
הדחייה ולנגיד המיועד תינתן אפשרות להגיש למועצת המנהלים באמצעות הנגיד 

מידע נוסף בקשר ליכולתו למלא את החובות והאחראויות  והמזכיר הכללי למסור
למילוי משרת הנגיד. מועצת המנהלים תשקול כל הנסיבות שנוגעות לעניין לרבות 
המידע הנוסף שסופק על ידי הנגיד המיועד ומוסמכת לדחות את מינויו של המועמד 

 ע"י הצבעה של שני שליש או לבטל את הדחייה.
 
הכללי להודיע לנגיד האזור שבו מינויו של המיועד נדחתה ע"י מועצת על המזכיר  13.703 .67

המנהלים. על המזכיר הכללי לפרט את הנימוקים לדחייה ועל הנגיד להודיע לנגיד 
המיועד בהתאם. אם הזמן מרשה זאת על הנגיד לדאוג לבחירה באמצעות דואר באזור 

מועמד ראוי ובעל הכישורים  לנגיד מיועד ובהתאם לחוקי העזר. אם האזור יכול לבחור
 שלנו להלן(. 68) 13.080הדרושים, יש לבחרו בהתאם להוראות סעיף 

 
במקרה והאזור נכשל בבחירת נגיד מיועד או כשהמועמד לתפקיד נפסל או המיועד לא   13080 .68

( בכנס Officersנבחר ע"י האזור לפני הבחירות השנתיות של ממלאי התפקידים )
מועצת המנהלים רוטריון שעונה להוראות לבחירת הנגיד לפי סעיף הבינלאומי תבחר 

 שלנו(. בחירה כזו טעונה רוב של כל חברי מועצת המנהלים.   31) 15.070
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 המלצת ועדת ההחלטות:
והמועדונים הועדה לא ממליצה לקבל הצעה זו. מאחר שבאזור נושא בחירת נגיד הפך לסמל השתתפות החברים 

בנעשה באזור וברוטרי, ממליצה הועדה להשאיר את שיטת הבחירות כפי שהיה נהוג באזור מזה שנים רבות 
 .3ואשר אושרה בועידות השונות של האזור במשך שנים רבות ובתיקון כפי שהומלץ בהצעה מספר 

 
 החלטת הועידה:

 לאור בקשת המציע ההצעה הוסרה מסדר היום.
 

 יו"ר הועדה להרחבת האזור -"י נג"ל יורם כהןע  -10הצעה מספר 
 

מתוך רצון לחזק את תפקוד מועדוני האזור, לאפשר גיוון פעולות המועדון, ליתן אפשרות בפני  נושא ההצעה:
חברי המועדונים ללמוד ולהכיר את תנועת הרוטרי בישראל ובעולם על מפעליה המיוחדים ומתוך שאיפה 

 לחזק את הקשר בין המועדונים והאזור ולעודד חברות ורעות אני מציע כלהלן:
 

אולפן הנשיאים  –על המועדון לממן את דמי ההשתתפות של הנשיא בכל אירועי האזור  :נימוקי ההצעה
המיועדים, דיוני הועידה האזורית טרם כניסת הנשיא לתפקידו, טקס חילופי הנגידים, כנסי האזור בשנת 

נוגעים הנשיאות, דיוני הועידה האזורית בשנתו כנשיא, טקס חילופי הנגידים וכל השתלמות ואירוע אזורי ה
לנשיא המיועד ולנשיא בפועל. להזכירכם, בועידה התחיקתית האחרונה שנערכה בשיקאגו, התקבלה החלטה 

 המחייבת את נשיא המועדון/נגיד האזור להשתתף באולפן המיועד להם.
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.

 
 החלטת הועידה:
 ההצעה נדחתה.

 
 יו"ר הועדה להרחבת האזור -נג"ל יורם כהןע"י   -11הצעה מספר 

 
מתוך רצון לחזק את תפקוד מועדוני האזור, לאפשר גיוון פעולות המועדון, ליתן אפשרות בפני  נושא ההצעה:

חברי המועדונים ללמוד ולהכיר את תנועת הרוטרי בישראל ובעולם על מפעליה המיוחדים ומתוך שאיפה 
 ור ולעודד חברות ורעות אני מציע כלהלן:לחזק את הקשר בין המועדונים והאז

 
על המועדון לממן את עלות האולפן ו/או כל השתלמות אחרת של בעלי התפקידים המיועדים  נימוקי ההצעה:

מזכיר המועדון, גזבר המועדון וכל בעל תפקיד מיועד המוזמן להשתלמות. הבטחת השתתפותם של בעלי  –
 לתפקוד המועדון והאזור בשנת הרוטרי החדשה.התפקידים המיועדים בהשתלמויות תסייע 

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.
 

 החלטת הועידה:
 ההצעה נדחתה.

 

 בוטלה בועידה הנ"ט  יו"ר הועדה להרחבת האזור -ע"י נג"ל יורם כהן  -12הצעה מספר 
 

 מתוך רצון לחזק את תפקוד מועדוני האזור, לאפשר גיוון פעולות נושא ההצעה:
המועדון, ליתן אפשרות בפני חברי המועדונים ללמוד ולהכיר את תנועת הרוטרי בישראל ובעולם על מפעליה 

 עות אני מציע כלהלן:ברות ורהמיוחדים ומתוך שאיפה לחזק את הקשר בין המועדונים והאזור ולעודד ח
 

על המועדון לממן את דמי ההשתתפות של כל חברי המועדון, לרבות בעלי התפקידים, בכנסי  ההצעה:נימוקי 
האזור. הצעה זו באה כאמור מתוך רצון לעודד השתתפות ערה של חברי הרוטרי בכלל וחברים חדשים בפרט 

 והרעות בכנסים האזוריים הן לצורך לימוד והשתלמות, הן לצורך הכרת התנועה והן לחיזוק החברות

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

הועדה ממליצה לקבל ההצעה שהמועדון יממן את דמי ההשתתפות של בעלי התפקידים אך לא ניתן לחייב את 
 מימון כל חברי המועדון.

 
 החלטת הועידה:
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 הועידה מחליטה לעודד את ההצעה בין מועדוני האזור.

 הנ"טבוטלה בועידה      ע"י מועדון רחובות  -13הצעה מספר 

 
 נושא ההצעה: חיוב בעלי תפקידים להשתתף בועידה השנתית האזורית.

 הועידה השנתית בכל שנה משמשת בתור גולת הכותרת של כל שנת רוטרי.
בעלי התפקידים המרכזיים של אותה  3יהיו נוכחים נציגים מכל המועדונים, ולפחות  ועידה זווראוי שב

 שנה דהיינו נשיא, מזכיר וגזבר ובני/בנות זוגם. 
 המשמעות תהיה שניתן יהיה לקיים ועידה שנתית בכמות נוכחים הצפויה מראש 

 450יהא  הצפי המינימלי מתכונת זוותתאפשר הערכות בהתאם גם לגבי מיקום, תוכניות, עלויות וכו'. ב
 משתתפים. 

180  90בעלי תפקידים ונג"לים     X2=360 60X3=180 
למרות המינימום תחול על כל מועדון ובמקרה שבו מועדון ישלח פחות ממכסה זו הוא יתחייב על 

 התשלום המלא.
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה וההמלצה מתקבלת כהמלצה.
 

 אושררה בועידה הנ"ט   ע"י שאול כהן נשיא מועדון רמלה  -14הצעה מספר 
 

 : פעילות רוטרי בשבתות. נושא ההצעה
כל זמן שהייתי רוטריון או בעל תפקיד אחר לא הרגשתי את נושא הפעילות בשבת של רוטרי אזורי. אך כעת 

ורואה מחויבות אישית וציבורית להשתתף בכל הפעילויות הארציות האזוריות בשנה שאני נשיא המועדון 
והבינלאומיות )הועידה בשיקגו( הרגשתי זאת בצורה חריפה ביותר, עקב כך נבצר ממני להשתתף בועידה 

 בשיקגו וכן בועידה האזורית על הספינה "הנסיכה".
)לפחות( ביום בשבת, או שיוצהר שלא לכן אני מציע שתתקבל החלטה שלא תיעשה כל פעילות אזורית 

 מתקבלים לרוטרי דתיים ושומרי מסורת.

 המבחנים למחשבותינו, דברינו ומעשינו. 4ברצוני להזכיר לכם את 

 האם זו האמת? .1

 ?םהמעונייניהאם זה הוגן כלפי  .2

 האם זה יטפח רצון טוב וידידות? .3

 ?םהמעונייניהאם זה לטובת כל  .4
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
הועדה ממליצה שבקביעת מועדי פעילות האזור ייקחו בחשבון שלא לפגוע בהשתתפותם של חברי הרוטרי מכל 

 הדתות.
 

 החלטת הועידה:
 ההמלצה מתקבלת.

 

 בוטלה בועידה הנ"ט   ע"י חיים איזנפלד נשיא מועדון רעננה  -15הצעה מספר 
 

 : פעילות רוטרי בשבתות. נושא ההצעה
הועידה המ"ה בסוף שבוע הכולל גם את יום השבת, נשללה מנוטריונים רבים, שומרי שבת, לאור קיומה של 

האפשרות להשתתף ולקחת בה חלק, ההצעה להחלטה היא: " לא יכנסו נגידי האזור ועידות במועד השולל  
 השתתפותם של כלל חברי הרוטרי בישראל ".

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

המלצת הועדה שבקביעת מועדי פעילות האזור ייקחו בחשבון שלא לפגוע ו 14הצעה זו נבלעת בהצעה מספר 
 בהשתתפותם של חברי הרוטרי מכל הדתות.
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 החלטת הועידה:
 ההמלצה מתקבלת.

 
 אושררה בועידה הנ"ט    ע"י מועדון רוטרי בנימינה -16הצעה מספר 

 2490אינטראקט באזור   -נושא ההצעה: קשרי גומלין רוטרי 
 

אינטראקט הינו חלק אינטגרלי ממועדון הרוטרי הסומך. תמיכת המועדון הסומך ומעורבותו, מהווה מועדון 
מרכיב חשוב בהצלחת מועדון האינטראקט החדש. המועדון התומך, יהיה אחראי להדרכת מועדון האינטראקט 

 שבחסותו, כולל השתתפות בהוצאות הנלוות להקמת מועדון זה.
חת דור המשך באמצעות הקמה ותמיכה במועדוני האינטראקט. האינטראקט  על תנועת הרוטרי לעודד צמי

מספק לאנשים צעירים הזדמנויות להשתתף במיזמי שירות המפתחים את כישורי המנהיגות שלהם ומאפשרים 
 נקיטת יוזמות והכרת חברים חדשים. 

 באמצעות פעילות השרות של חברי האינטראקט, הם לומדים את חשיבות:
 ורי מנהיגות ויושר אישי.פיתוח כיש

 הפגנת עזרה וכבוד לאחרים.
 הבנת ערך האחריות האישית ומשמעות עבודה קשה.

 קידום הבנה בינלאומית ורצון טוב.
הועידה תאשר את מדריך הנוהלים המפרט את מהות האינטראקט, דרכי הקמת המועדונים וניהולם, הקשר 

 Manuel)בין רוטרי בינלאומי ורוטרי האזורי לאינטראקט וכן את חוקות המועדונים וחוקי המשנה שלהם. 

of Procedures) 
 מועדון האינטראקט מיועד לתלמידי חטיבת הביניים וחטיבה עליונה.

 עולות הנגיד המומלצות:פ
 מינוי מתאם לפעילות האינטראקט שיהיה חבר בצוות הנגיד.

 יוקצה תקציב לפעילות האינטראקט.
 במסגרת ביקורי הנגיד במועדונים, יבקר גם את מועדוני האינטראקט.

 חברי האינטראקט יוזמנו לכנסים הרשמיים של התנועה ויציגו בהם את פועלם.
 ק המתורגם של המדריך לכל מועדון.הנגיד ידאג לחלוקת העות

 יוקצה מדור בחוברת הנגיד להצגת פעילות האינטראקט.
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
הועדה ממליצה לקבל הצעה זו, בהוספה לכך שהנגיד ידאג לחלוקת העותק המתורגם של המדריך לכל מועדון, 

 במידת האפשר מבחינה תקציבית.
 

 החלטת הועידה:
 וההמלצה מתקבלת.ההצעה 

 
 ע"י ראובן ויטלה נשיא מועדון ת"א יפו ומאוריציו פסרמן, מזכיר המועדון - 17 –הצעה מספר 

 
לחוקי העזר של רוטרי  15של פרק  15.060ניהול כספי האזור מבוססת על הוראות הסעיף  נושא ההצעה:

 בינלאומי.
 

זה כמעט שני עשורים שהועדות האזוריות מאשרות את החלטותיהם של ועדות ההחלטות  נימוקים להצעה:
 מבניהןושמתפרסמות לאחר מכן בין כל מועדוני האזור וממלאי התפקידים האזוריים כאשר חלק לא מבוטל 

"משפרות" את הוראות החוקה וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי לא רק ע"י תוספות מגבילות אלא גם לא 
ט על ידי ביטולים אפילו בנושאים יסודיים. כל זאת נעשה ללא סמכות וכאשר חלקם הגדול מנוגד לחוקי מע

העזר אותם התחייב כל אחד מאתנו לכבד עם קבלתו במועדונו הוא ולתנועת הרוטרי הבינלאומי, ושמשנים 
 באזורנו את ההחלטות שאושרו ברוב קולות על ידי הועדות המחוקקות התלת שנתיות.

בר זה נוגע להרבה נושאים ביניהם לדוגמא הגדרות מעמדו של הנגיד, תפקידיו, סמכויותיו ,חובותיו ואופן ד
המחוקקת התלת   עדהובחירתו, ניהול מוסדותיו וכספי האזור על כל מרכיביו ואופן בחירת נציגנו )צירנו( לו

 שנתית.

פר אירועים שהתרחשו בשים לב לסטיות הרבות מחוקי העזר שהצטברו במשך שנים מחד ומס .1
כתוצאה מכך מאידך אנחנו סבורים שרצוי לערוך בדיקה יסודית ומקיפה של התיקונים, התוספות 

והביטולים )המהווים ביחד את "השיפורים"( ולאירועים שנגרמו על ידם ולשקול אם לא הגיע הזמן 
 לחזור למקורות ולנהוג כמו מרבית אם לא כל האזורים בתנועה.  

מהוות למעשה תרגומים של הפרקים, הסעיפים וסעיפי המשנה  הנוגעים לעניין מתוך חוקי  ההצעות    

 .MoP  2004-העזר כשהוספנו ליד כל סעיף מוצע את הסעיף ו/או סעיף המשנה המתאים ב
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 ההצעה: 

ולניהולו כל אזור ייסד קרן שתקרא "קרן האזור" למימון פרוייקטים יזומים על ידי האזור  15.060.1.  1
 ופיתוחו של רוטרי באזור. קרן זו תיוסד על פי החלטת הועידה האזורית.

 רצוי שקרן זו תנוהל בנפרד מ"קרן רוטרי ישראל" כעמותה נפרדת.     

( של levy  per capitaקרן זו תמומן על ידי כל מועדוני האזור באמצעות דמי חבר )  15.060.2.   2
 כל חבר במועדונים אלה.

מי החבר שייקבע על בסיס תקציב שיוגש לנשיאי המועדונים הנבחרים חודשיים לפני מועד הכנס גובה ד 
 האזורי או הועידה האזורית, הקודם ביניהם הוא יאושר 

או א. בכנס האזור על ידי רוב של שלושה רבעים של הנשיאים הנבחרים של המועדונים כפוף לכך שנשיא      

(   של חוקת המועדון, רשאי c)5בפרק 9כחותו בכנס בהתאם לסעיף נבחר ששוחרר מהנגיד הנבחר מנו
 לקבוע שממלא מקומו מוסמך להצביע במקומו או בהסכמת האזור. 

 או ב. בועידה האזורית על ידי רוב הצירים המוסמכים הנוכחים והמצביעים.     
הנגיד להודיע למועצת המנהלים תשלום דמי החבר הוא חובה על כל המועדונים באזור. על  15.060.3 . 3

חודשים. מועצת המנהלים תורה  6-את שמו של כל מועדון שלא שילם את דמי החבר באיחור של יותר מ
להפסיק את השירותים של רוטרי בינלאומי למועדון שלא מילא את המוטל עליו כל עוד דמי החבר לא 

החבר לרוטרי בינלאומי בשני שיעורים  שולמו על ידיו. רצוי שדמי החבר לאזור ישולמו במקביל לדמי
 חצי שנתיים באישור הנגיד.

על הנגיד להגיש לכל מועדון באזור כעבור שלושה חודשים מסיום כהונתו דו"ח שנתי על  15.060.4 . 4
הסבריו בגין ניהולו הכספי של האזור שנבדק באופן בלתי תלוי על ידי רואה חשבון מוסמך. דו"ח שנתי 

 ל )אם כי הוא לא  מוגבל לכך( את הפרטים לגבי:זה גם חייב לכלו

 כל המקורות של קרן האזור )רוטרי בינלאומי, קרן רוטרי בינלאומי, אזור ומועדון(. .א

 כל ההכנסות שנתקבלו על ידי או למען האזור מפעילויות לטובת פרוייקטים של האזור. .ב

 ים לשימוש על ידי האזור.מענקים שנתקבלו מקרן רוטרי בינלאומי או מענקים שנתקבלו והמיועד .ג

 כל הפעילויות הכספיות של ועידות האזור. .ד

 כל פעילויות הנגיד שבוצעו באמצעות או למען האזור. .ה

 כל הוצאות קרן האזור. .ו

 כל הכספים שנתקבלו על ידי הנגיד מרוטרי בינלאומי. .ז
מוסמכים לשלוח  הדו"ח הכספי על הסבריו יוגש לדיון ולאישור בועידה האזורית, אליה כל המועדונים   

יום שהדו"ח על הסבריו אמנם יוגש. אם לא התקיימה ועידה  30נציג ולגביה נמסרה הודעה מוקדמת של 
 אזורית באזור, הדו"ח על הסבריו יוגש לועידה האזורית הבאה לדיון ואישור.

 
 הנמקות: 

סוטות ואף מבטלות את שנות קיומו של האזור פעלנו לפי החלטות הועידות האזוריות שחלקן  45במשך  .א
 חוקי העזר.

אנו סבורים שהגיע הזמן לנהוג לפי חוקי העזר אלה )כמו כל אזורי רוטרי בינלאומי( ולהחליט שכל  .ב
ההוראות הקודמות מבוטלות מאחר שחוקי העזר הם חד משמעיים ומטילות אחריות על כל הפעולות 

ראש הקרנות האזוריות פועלים אך ורק הכספיות )כולל מקרנות אזוריות( אך ורק על הנגיד כשיושבי 
 כשליחיו.

 עם אישור החלטה זו מתבטלות כל ההחלטות שאושרו בנושא זה בעבר.  .ג

  
 הערות:

  MoP-של ה 223-ו 222. הסעיפים הרשומים בצד ימין הם מספרים של חוקי העזר הרשומים בעמודים 1
2004  . 

 . ההדגשות הן שלנו.2
שאנו מציעים לכלול בנוסח כי היא אינה מבטלת או  סוטה  15.060.1המוצעת בסעיף .  הוא הדין בתוספת 3

 את  הוראות רוטרי בינלאומי אלא רק משלימה אותן בהתאם לצורכנו.
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. לא ישרה השעה להוסיף מסגרות נוספות שמחייבות גיוסי כספים 

מצב במשק, ולכן רצוי שפעילות של קרן כזו תופעל באמצעות עמותת האזור שכבר הקימה מהחברים, לאור ה
 לאחרונה ועדה לגיוס והקצאת כספים שמטרתם היא חלוקת כספים לפעילות מועדונים בקהילה. 
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 החלטת הועידה:
 ההצעה נדחית.

 
 בוטלה בועידה הנ"ט     ע"י נג"נ אבנר פוקס  -18הצעה מספר 

 
 נוהל הערכות למצבי חירום. ההצעה:נושא 

 
בעקבות האסון שארע בדרום מזרח אסיה, ובעקבות אסונות אחרים שהתרחשו בעולם בשנים  נימוקי ההצעה:

למצבי חירום כאלו ולדומיהם.  2490האחרונות, הייתי מעוניין לקבוע כללים להערכות ומעורבות מצד אזור 
דות עליהם מושתת הרוטרי, וכן בהתאם לציפיות שיש ום ליסנראה שחייבים לעשות כן על מנת לפעול בהתא

 לציבור ובעיקר לחברות ולחברים שלנו.
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. לאור המצב במשק והנטל הכספי על חברי המועדונים, אין אפשרות 

יופיעו מצבים כאלה ונזדקק לנושא זה, על להקים מסגרת ייעודית לנושאים של מצבי חירום. אם וכאשר 
 נגיד האזור יהיה לפנות למועדונים להקמת מגבית "אד הוק".

 
 החלטת הועידה:

 ההמלצה מתקבלת.
 

 ע"י מועדון מעלות נשיא משה פאר בשם ר' יצחק ורדי  -19הצעה מספר 
 

לכם שתנועת הרוטרי , זו הזדמנות לספר 2005בעוד עשרה ימים מתחילה שנה חדשה שנת  נושא ההצעה: 
 -מקדישה את חודשי השנה לפעילויותיה. כל חודש מוקדש לתחום אחר: 

 ביעור הבערות -יולי  
 גיוס חברים חדשים. –אוגוסט 

 אפיק הנוער. –ספטמבר 
 אפיק המקצוע.  -אוקטובר 

 קרן הרוטרי. –נובמבר 
 המשפחה . –דצמבר 
 פרסום התנועה. –ינואר 

 עמים.הבנה בין  –פברואר 
  –מרץ 

 אפריל ביטאון התנועה.
 –מאי 
 רעות –יוני 

 כמו כן מוקדשים שני שבועות לתנועות הצעירות 
 לאינטראקט. –שבוע בספטמבר 

 לרוטראקט. –שבוע במרץ 
 2002התנועה יזמה את הקמת הפקולטות ללימודי השלום ופתרון קונפליקטים בדרכי שלום ומשנת  1999בשנת 

 מלצי מועדונים בתחום זה.מממנת לימודיהם של מו
 -אני רוצה להציע כאן שניזום פנייה לועדת ההחלטות העולמית ובה נציע להקדיש את:

 מרץ שעל שם אל המלחמה להפוך לחודש השלום בחודש זה. .א

ספטמבר שהוא חודש תחילת שנת הלימודים להוסיף לאפיק הנוער  את האינטראקט. במקום שבוע  .ב
 בחודש זה.

 ט במקום שבוע בלבד בחודש מרץ מאי לחודש הרוטראק .ג
 ובכך לבטא את החשיבות שמייחסת תנועת הרוטרי לתנועה הצעירה המשמשת מעיין למילוי שורותיה 

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.
 

 החלטת הועידה:
 ההצעה נדחית.

 
 נשיא יוסי גלר -ע"י מועדון כרמל  -20הצעה מספר 

 
 לפעול בנחישות לשם צירוף נציג מטעם האזור שלנו כדירקטור בהנהלת רוטרי בינלאומי. נושא ההצעה: 
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ככל הידוע לי הנציג היחיד והאחרון משלנו בדירקטוריון רוטרי בינלאומי הינו נג"ל וולף ציגלה,   נימוקי ההצעה:
 וזאת לפני שנים רבות. הגיע הזמן לדעתנו לבקש מעמד זה לישראל.

 
 לצת ועדת ההחלטות:המ

 הועדה ממליצה לקבל הצעה זו.
 

 החלטת הועידה:
 ההצעה נדחית.

 
 ע"י ראובן ויטלה נשיא מועדון ת"א יפו ומאוריציו פסרמן, מזכיר המועדון -21הצעה מספר 

 
של חוקי העזר של  8.070עד  8.010בחירת נציג )ציר( לועידה המחוקקת מבוססת על סעיפים  נושא ההצעה:

 נלאומי.רוטרי בי
 

זה כמעט שני עשורים שהועדות האזוריות מאשרות את החלטותיהם של ועדות ההחלטות  נימוקים להצעה:
ושמתפרסמות לאחר מכן בין כל מועדוני האזור וממלאי התפקידים האזוריים כאשר חלק לא מבוטל מבניהן 
"משפרות" את הוראות החוקה וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי לא רק ע"י תוספות מגבילות אלא גם לא 

ט על ידי ביטולים אפילו בנושאים יסודיים. כל זאת נעשה ללא סמכות וכאשר חלקם הגדול מנוגד לחוקי מע
העזר אותם התחייב כל אחד מאתנו לכבד עם קבלתו במועדונו הוא ולתנועת הרוטרי הבינלאומי, ושמשנים 

 באזורנו את ההחלטות שאושרו ברוב קולות על ידי הועדות המחוקקות התלת שנתיות.
בר זה נוגע להרבה נושאים ביניהם לדוגמא הגדרות מעמדו של הנגיד, תפקידיו, סמכויותיו ,חובותיו ואופן ד

ועדה המחוקקת התלת ובחירתו, ניהול מוסדותיו וכספי האזור על כל מרכיביו ואופן בחירת נציגנו )צירנו( ל
 שנתית.

ר אירועים שהתרחשו בשים לב לסטיות הרבות מחוקי העזר שהצטברו במשך שנים מחד ומספ .2
כתוצאה מכך מאידך אנחנו סבורים שרצוי לערוך בדיקה יסודית ומקיפה של התיקונים, התוספות 

והביטולים )המהווים ביחד את "השיפורים"( ולאירועים שנגרמו על ידם ולשקול אם לא הגיע הזמן 
 לחזור למקורות ולנהוג כמו מרבית אם לא כל האזורים בתנועה.  

מהוות למעשה תרגומים של הפרקים, הסעיפים וסעיפי המשנה  הנוגעים לעניין מתוך חוקי ההצעות     

 .MoP  2004-העזר כשהוספנו ליד כל סעיף מוצע את הסעיף ו/או סעיף המשנה המתאים ב
 

 ההצעה: 
הועידה תורכב מהחברים המצביעים הבאים: הצירים, יושב הראש, סגן יו"ר והפרלמנטארי )יועץ  8.010 . 1

משפטי( והלא מצביעים הבאים: הנשיא, הנשיא הנבחר, חברי ההנהלה, המזכיר הכללי, נאמן אחד של 
קרן רוטרי בינלאומי ולא יותר משלושה חברים שימונו על ידי הנשיא למילוי ולאחריות עבור תפקידים 

 מיוחדים.
 כל חבר הועידה חייב להיות חבר במועדון אחד. 8.020.1 . 2

, Officer of R.I)ציר חייב היה למלא תקופה שלמה כממלא תפקיד ברוטרי בינלאומי )כל  8.020.2 .3
אך לפי אישור של הנגיד והסכמתו של הנשיא שלא קיים כזה באזור, רוטריון שלא מלא תקופה שלמה 

 כנגיד או נגיד נבחר יכול להיבחר.
 חובותיו של הנציג הן: 8.030.4. 4

 לועידה.לעזור למועדונים בהכנת הצעותיהם  .א

 להעלות לדיון הצעות שהוצעו בועידה האזורית או במפגשים אזוריים אחרים.   .ב

 להיות בקיא בעמדות הקיימות בין הרוטריונים באזור. .ג

 להעניק תשומת לב ביקורתית לכל הצעה שמוגשת לועידה ולמסור דעות אלו בצורה משכנעת ויעילה. .ד

 לפעול כנציג אובייקטיבי של רוטרי בינלאומי. .ה

 תף במפגשי הועידה במשך קיומה.להשת .ו

 לדווח על דיוני הועידה למועדוני האזור לאחר קיומה של הועידה. .ז

 עידות תחוקתיות העתידיות.ולעמוד לרשותם של המועדונים באזור בהכנת הצעותיהם לו .ח
בועידה להלן( הנציג וממלא מקומו ייבחרו  11-13)סעיפים  8.070-ו 8.060פרט לנזכר בסעיפים  8.050.1. 5

 האזורית של השנה שהיא שקודם לועידה )המחוקקת( בשנתיים.

בכדי להיות כשיר לשרות בועידה הנציג חייב להיות מודע לתנאי השתתפותו ולהגיש למזכיר  8.050.2 .6
 הכללי אישור חתום על ידו שהוא:

 מבין את הכישורים, חובותיו ואחריותו. .א

 ה את חובותיו ואחריותיו אלה.כשיר, מוכן ומסוגל לקבל ולמלא בצורה נאמנ .ב
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 ישתתף בועידה במשך כל תקופת קיומה. .ג
 כל מועדון באזור רשאי להציע חבר כשיר של כל מועדון באזור כנציג לאחר שהחבר הביע את  8.050.3.  7

הסכמתו ויכולתו למלא את התפקיד. על המועדון לאשר את מועמדותו בכתב. הצעת המועדון חייבת  
הם של הנשיא והמזכיר. ההצעה חייבת להימסר לנגיד לשם הצגתה בועידה האזורית. לכלול את חתימותי

 כל ציר מוסמך בועידה האזורית רשאי להצביע בקול אחד בבחירת הנציג.
המועמד שמקבל את רוב הקולות יהיה הציר בועידה. המועמד שקיבל את המספר השני של  8.050.4 . 8

 ציג רק במקרה שהנציג אינו יכול למלא את תפקידו.הקולות יוכרז כממלא מקומו, שישרת כנ
לא תידרש בחירה כשיש רק מועמד אחד באזור. במקרה זה יכריז הנגיד על המועמד כנציג )ציר(  8.050.5 . 9

 לועידה המחוקקת.
אם גם הנציג )הציר( וגם ממלא מקומו לא יוכלו למלא את תפקידיהם, הנגיד יכול לקבוע כל  8.050.6. 10

 ן אחר של מועדון איזשהו באזור כנציג לועידה.רוטריו
מועצת המנהלים יכולה להסמיך לבחור את הנציג )ציר( ואת ממלא מקומו  מסוימיםבמקרים  8.060.1. 11

 13040לועידה על ידי בחירות באמצעות הדואר )שיטה זו תהיה זהה לבחירת הנגיד כפי שפורט בסעיף 
 תאימים לפי העניין(.בחוקי העזר עם השינויים המ 13של פרק 

רוב הצירים המוסמכים הנוכחים ומצביעים בועידה האזורית יכולים להצביע שהנציג )ציר(  8.060.2. 12
וממלא מקומו לועידה המחוקקת ייבחרו בבחירה באמצעות דואר. בחירה זו חייבת להתקיים בחודש 

 לעיל(. 11יף )סע 8.060.1שלאחר הועידה האזורית ולהתנהל לפי הוראות סעיף משנה 
רוב הצירים המוסמכים הנוכחים והמצביעים בועידה האזורית רשאים להצביע שנציג האזור וממלא  8.070. 13

מקומו לועידה המחוקקת ייבחרו לפי שיטת ועדת המינויים. שיטה זו חייבת להיות מאושרת לפחות שנה 

 שהיא ו ידה אזורית איזלבחירת נציגי האזור עבור וע DEAD LINEאחת לפני המועד האחרון ))

( וכתוצאה מכך חייבות להיות מנוהלות Challengerושיטת ועדת המינויים לרבות ענין המתחרה )
ומושלמות בשנה שהוא שנתיים לפני הועידה. שיטת ועדת המינויים חייבת להיות מבוססת על השיטה 

 ד(.)סעיף.....בהצעה לבחירת הנגי 13.020על הבחירה לנגיד המפורטת בסעיף 
 

 הנמקה:

מבלי שנתקבלו אי פעם החלטות בועידות האזוריות היא בניגוד  -השיטה הנהוגה באזורנו מאז ייסודו  .א
מוחלט לחוקי העזר של רוטרי בינלאומי בכך שהיא משאירה בידי מועצת הנגידים )גוף שאינו קיים 

של  בחוקה ובחוקי העזר, אלא שעליו הומלץ כגוף וולונטרי בחלק המסביר את תפקידיו  המנהליים

 (.2004-ל MoP -של ה 29רוטרי בינלאומי בעמוד 

, 2007לפעול  לגבי בחירת המועמד וממלא מקומו לועידה המחוקקת בשנת  אנו מציעים, איפוא,  .ב
, על מנת 30.06.05( עוד לפני 46מ"ו )-במקרה הצורך על ידי דחיית הנעילה של הועידה האזורית ה

לפני שנתיים" על ידי רוטרי בינלאומי, ולנהוג כך  למלא לפי פירוש אפשרי אחר של התקופה "שנה
 גם בשנים הבאות.

 עם אישור החלטה זו מתבטלות כל ההחלטות שאושרו בנושא זה בעבר. .ג
 

 הערות:

 -של ה 188-192הסעיפים הרשומים בצד ימין הם מספרם של חוקי העזר הרשומים בעמודים  .1

MoP 2004. 

 ההדגשות הן שלנו. .2

 ריים.הוא הדין בהוספות שבסוג .3

4.   
 המלצת ועדת ההחלטות:

הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. הנוהל והשיטה הקיימת כיום עונה על הדרישות. המועדונים ממליצים על 
 מועמד והנגיד מרכז ומקיים הצבעה בין המועדונים באזור למועמד המתאים ביותר. 

 
 החלטת הועידה:

 לאור בקשת המציע ההצעה הוסרה מסדר היום.
 

 נ/ל עקיבא הררי. -ע"י נשיא מועדון רוטרי כרמל נ' יוסי גלר 22הצעה מספר 
 חלקית בועידה הנ"ט אושררה         
 נקבע שאחראי מחנה הנכים יהיה חבר בצוות הנגיד המורחב     

 
חילופי הנכים & מחנה "הנדיקמפ  -לכלול בפעילות השוטפת של ה"ועדה לחילופי נוער" את   נושא ההצעה:

 ישראל".
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 מוצע להחליט :
 חיפה.-א. הטיפול בחילופי נכים)מישראל ולישראל(,יעשה במסגרת שיתוף הפעולה הקיים בין רוטרי ישראל/אילן

שיטפל  ועדה ו/או עוזר,-הועדה לחילופי נוער והוא ימנה תתיו"ר  מטעם רוטרי ישראל יהיה אחראי על הנושא, ב.
 חיפה ב:-חודית עם אילןיי
 איתור הנכים המועמדים ליציאה למחנות קיץ "הנדיקמפ" בחו"ל. - 
 מיון המועמדים וקליטתם של הנכים שיגיעו למחנה "הנדיקמפ ישראל". - 
 ישראל". נושאים שקשורים בניהולו ותפעולו של מחנה הקיץ "הנדיקמפ - 
 במשך שהותם בישראל. אחריות לקשר השוטף עם הנכים מחו"ל, - 

יבואו מתוך התקציב השנתי של "חילופי נוער" ויהיו  הכספים לחילופי נכים & מחנה "הנדיקמפ ישראל", ג.
 כלהלן: בהתאם להחלטת הועידה המ"ד,

 אם ישתתפו רק נכים מישראל! ש"ח/שנה,  4,000-מינימום   
 אם ישתתפו גם נכים מחו"ל ! ש"ח/שנה, 10,000–מינימום   

 
 הנמקה:

 אישרה בהחלטתה את קיומו של מחנה הקיץ לנכים "הנדיקמפ ישראל". הועידה המ"ד בירושלים, א.
כרוך בבעיתיות וידע ספציפי)רפואי ואחר( של מה ניתן ומה לא וזו הסיבה העיקרית שבעטיה  עיסוק עם נכים, ב.

 ף הפעולה עם הגוף החלטנו על שיתו
עזר ולנתב דרך קשר ייש גם טעם לה מאותן סיבות ממש, חיפה בהקשר ל"הנדיקמפ ישראל".-המקצועי אילן 

שמתקיימים ע"י  את הטיפול בנכים שיוצאים מישראל לחו"ל להתארח מדי שנה במחנות הקיץ "הנדיקמפ", זה,
 בארצות שונות. רוטרי,

רופו של "האחראי על הפרויקט" לצוות יאינו מאפשר את צ ה המ"ד,מאחר ונוסח ההחלטה שהתקבל בועיד ג.
 במסגרת "הועדה לחילופי נוער", תלהיעשויכול  אלטרנטיבי הולם לנושא זה, שפתרוןנראה לנו נכון  הנגיד,

 באופן שפורט לעיל.
 אנו מבקשים בזה את תמיכתם של מועדוני האזור, באישורה של ההחלטה המתבקשת !! ד.
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. לאחר שנים שישראל לא הייתה במפת חילופי הנוער, מפעל שללא ספק הביא 
לישראל יוקרה, אנו מקווים שבמהרה בימינו מפעל חילופי הנוער יחדש את פעילותו במלוא המרץ ולכן הפעולות 

 שלו חייבות להישאר עצמאיות.
 

 החלטת הועידה:
 .בהאחראי על הפרויקט" של מחנה נכים מטעם האזור ישולב בצוות הנגיד המורח"
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 הצהרות הועידה
 

( שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, מר משה 2490של רוטרי ישראל )אזור  45 -הועידה האזורית ה
 קצב, לממשלת ישראל ולצבא ההגנה לישראל, למשטרת ישראל ולכל זרועות הביטחון.

 
הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי 

 האוכלוסייה.
 

הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל, מצרים, ירדן, לבנון וסוריה, וכן לרשות הפלשתינית לקידום השלום, 
 ם בישראל ועמי האזור.להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריוני

 
הועידה שולחת ברכותיה לכל אזורי הרוטרי בארצות אגן הים התיכון ומביעה תקוותה, כי יפעלו במשותף 
לקידום השלום, הגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים ויביאו לטיפוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל 

 ובכל ארצות אגן הים התיכון.

בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם הועידה מצדיעה למתנדבים 
 את סיסמת הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט".

 
הועידה מברכת את הנשיא העולמי גלן אסטס ונציגו של הנשיא העולמי לועידה האזורית דירקטור סטן 

 טמפלהרסט.
 

פוקס ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור  אבנר 2005/2006הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 
 בשנה הקרובה. 

 רן לין. 2006/2007הועידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת 
 

הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הענקת מלגות, השתלמויות 
 נים בתחום החינוך הגבוה.שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיי

 
הועידה מברכת את מועדון רוטרי צפת וחברי עמותת יער פאול האריס הדואגים לשימור ולפיתוח יער השלום 

 על שם פאול האריס שליד צפת.
 

הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם, נגידים לשעבר, נשיאים לשעבר, נשיאים 
יזכור תמיד את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים לבני/בנות זוגם  2490החולפת. אזור  וחברי רוטרי, בשנה

 ולמשפחות ולמועדונים.
 

הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, חברי 
והמשך עשייה פורה ברוח המועדונים ובני משפחותיהם ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית 

 תנועת הרוטרי.
 

הועידה מברכת את ועדת הרחבת האזור בראשותו של נג"ל יורם כהן, ומברכת את המועדונים שבהקמה 
השנה: רהט, ורמת גן וכן את המועדונים החדשים, אשקלון דרום, שקיבל צ'רטר בביקור הנשיא הבינלאומי 

 בארץ גלן אסטס ומועדון ירכא.
 

רוטרי, הרוטראקט + האינטראקט האופן  -מציינת לטובה את שיתוף הפעולה בין שלושת הארגוניםהועידה 
 הפנימי.

 
החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ולהקמת  ןלריענוהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ 

 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.
 

בים התיכון, על ידי מנהל   45-צועה המושלמים של הועידה ההועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה ובי
הועידה ר' גיורא ירדני. הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על סדר 

 ניהולה ועל מיוחדותה ומודה לכל הרוטריונים שסייעו להצלחתה.
 

ה, סרביה, מונטנגרו, פירום, וצפון יון( נגיד קלצו )בולגרי 2480הועידה מברכת את האורח מחו"ל, נגיד אזור 
 הינוב.

 
( 2004/2005הועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור גד שפר ולצוותו, על הנהגת האזור בשנה זו  )

 שסיסמתה "יובל המאה, לתרומה לחברה".



                     
 

114 

 

 אילת 46-הועידה ההחלטות 
 2006במאי  12
 2490נגיד אזור  – אבנר פוקס

 60/5200לשנת הרוטרי 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט     מועדון נתניה פולג – 1הצעה מספר 
 

עפ"י הפירוש שניתן ע"י היועץ המשפטי של תנועת הרוטרי עו"ד חיים קנת חבר רוטרי אינו רשאי להציג 
עזר של רוטרי את עיסוקו או לחתום על מסמך בתוספת ציון עיסוקו מאחר והדבר נוגד את חוקי ה

 בינלאומי.
 

כחברי תנועה של אנשי מקצוע ועסקים המעוניינים גם בהיכרויות ובקשרים עסקיים נראה כי האיסור 
 שנתפרש בהצגת העיסוק הינו בניגוד לעקרונות התנועה.

 
מדריך בפרסום מדריך האזור מלפני כשנתיים נכללו עיסוקי החברים ובכוונת הנגיד כיום להמשיך ולהוציא 

 מעודכן ומפורט יותר.
 

 אנו מציעים כי חבר בתנועת רוטרי יוכל להציג את עיסוקו בפני חבריו בעל פה וגם בכתב.
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 

 ההצעה עומדת בניגוד לחוקת הרוטרי הבינלאומי.
 

 מומלץ להסיר ההצעה מעל סדר היום.
 

 –חברי הועדה מפנים לסעיפים הבאים בחוקת הרוטרי 
 

1. M.O.P.  חלקII    5פרק  

2. R.C.P.  11.070 

 M.O.P. 30.010.3-חוקי העזר ב לנושא כרטיס ביקור .3
       34.050.3 

 החלטת הועידה: 
 ההצעה מתקבלת.

 ה התחיקתית. הואיל וההצעה עומדת בניגוד לחוקת רוטרי בינלאומי תועבר ההצעה כהצעה לועיד 
 

 מועדן חולון – 2הצעה מספר 
 

 נוהל בחירת נגיד:
 

 בתקנון הקיים קובע כי ההצבעה תהיה חשאית הן בנוכחות אישית והן על ידי מעטפה. 2סעיף 
 

סותר את האמור לעיל וקובע כי ההצבעה במעטפה תהיה גלויה תוך ציון שם המועדון וחתימה של  3סעיף 
 הנשיא והמזכיר.

 
 מועדון חולון אבקש להביא בפני ועדת ההחלטות את ההחלטה :בשם 

 
"בכל הצבעה לבחירת נגיד תהיה בין אם הצבעה אישית בקלפי או הצבעה בשיטת שליחת מעטפות בדואר, 

 ההצבעה תהייה חשאית . הצבעה בקלפי על ידי מעטפה אטומה ופתק הצבעה אחד.
 

למשלוח והשנייה בתוכה עם מעטפה אטומה עם פתק בהצבעה בשיטת המעטפות שתי מעטפות אחת 
 הצבעה אחד ללא ציון שם השולח או שם המועדון המצביע."

 



                     
 

115 

 

הסיבה היא ליצור מערכת בחירות חשאית ודמוקרטית שתתרום לרעות וחברות בין הנגיד שיבחר ובין 
 בין אלו שבחרו בו או לא ,ללא משקעים.  המועדונים,

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 
 להסיר ההצעה מעל סדר היום. ממליצה

 
 –ההצעה אינה עולה בקנה אחד עם תורת הרוטרי 

 
 טופס ההצבעה צריך להיות חתום על ידי נשיא המועדון ומזכירו ןמכאן שאין חשאיות. א.
 ( לנוהל שם המועדון איננו חסוי בפני חברי ועדת הבחירות.3על פי סעיף ז ) ב.
 

 והר הבחירות, מניעת הצבעה כפולה.רישום שם המועדון מאפשר מעקב אחרי ט
 

, שהוגשה לועידה המ"ה, לנימוקי ההצעה, ולהנמקה ולהסבר,  3חברי הועדה מפנים להצעת החלטה מספר 
 .3 -ו 2ובעיקר לסעיפים 

 
 אושרה בועידה המ"ה. 3הצעה מספר 

 
 החלטת הועידה: 

 לבקשת נג"ל יורם כהן מוסרת ההצעה מסדר היום. 
 

 אושררה בועידה הנ"ט      ון ירושליםמועד – 3הצעה מספר 
 
 החלטת ועידה מחייבת את נגיד האזור להגיש את הדוחות  1994/5מאז שנת הרוטרי  .1

 חודשים לאחר סיום  6הכספיים של תקציב האזור לכספים שנאספו מדמי החבר, תוך 
 כהונתו כנגיד האזור.

 
 : נגידי האזור יכללו בדוחות הכספיים את הדיווח לגבי כספים שנתקבלו מקרן רוטרי  הצעה 

 בינלאומי, בשנת נגידותם.
 

 , כספים אלו טרם היו 1995/6 –, אשר אושרה ב 1994/5: במועד ההחלטה משנת סיבות  
 קיימים.

 
ת בקשות למענקים יו"ר ועדת המענקים התואמים באזור, צריך לפרסם בסוף כל שנת רוטרי רשימ .2

 תואמים שהוגשו על ידי המועדונים והאזור, וכן רשימה של פרוייקטים אשר אושרו באותה שנה.
 

: פעולה זו תיתן מידע למועדונים באזור, על פעילות ורעיונות של פרוייקטים, אשר בוצעו סיבה 
 ויתנו תהודה גבוהה יותר לפעילות המועדונים באזור.

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 
 ועדה ממליצה לאשר את ההצעה, על שני סעיפיה.ה
 

 . .D.D.Fהכספים שמועברים על ידי רוטרי בינלאומי לאזור הינם כספי הקרן המיועדת 
 

 פרסום המידע יביא לשקיפות הנתונים בפני הרוטריונים.
 

 פרסום המידע יביא לידיעת המועדונים פרוייקטים שבוצעו.
 

"מענקים תואמים" יפורסם באגרת הנגיד האחרונה לשנת הכהונה, נוכח הועדה ממליצה כי המידע בדבר 
 העובדה כי את הבקשה למענק תואם יש להגיש עד לחודש מרץ של כל שנה.

 
 החלטת הועידה: 

מתקבלת, בתיקון שיקרא במקום המילים "כספים שנתקבלו", "העומדים לרשות האזור".  3.1ההצעה מספר 
וחות הכספיים את הדיווח לגבי כספים העומדים לרשות האזור מקרן רוטרי כלומר: נגידי האזור יכללו בד

 בינלאומי, בשנת נגידותם.
 מתקבלת. 3.2ההצעה מספר 
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 אושררה בועידה הנ"ט  מועדון חדרה –4הצעה מספר 
  

 הצעה לשינוי החלטה בעניין בחירת נציגים לעמותת התנועה ולוועדות השונות.
 

 ועדות חשובות והן קרן צלטנר וועדה לבחירת נגידים. 2בישראל יש עמותה וכן כידוע לתנועת הרוטרי 
 

כל תקופה המועדונים מתבקשים להמליץ/לבחור נציגים לוועדות הנ"ל כשהקריטריון המרכזי להשתתפות 
 הינו נשיא לשעבר ומעלה.

 
 הבאה:לעניות דעתנו ניתן וצריך לשנות קריטריון זה ולאפשר בחירת נציגים לפי החלוקה 

 
 מהנציגים בוועדות הנ"ל יהיו נשיאים לשעבר. 80%

 
 הנותרים יהיו רוטריונים. 20%

 
 שנוי כמוצע להלן יביא ל:

 
 א.      הרחבת מעגל המועמדים וביניהם יותר מועמדים ראויים.

 
 ב.      שיתוף הרוטריונים החדשים בעשייה האזורית וע"י כך, הכשרתם לתפקידים בכירים יותר 

 בתנועת הרוטרי.        
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 

 הועדה מציינת את העובדה כי בקרן צלטנר חבר נ"ל אחד בלבד.
 הועדה מציינת כי בעמותת האזור חברים תשעה נ"ל , ושלושה מהם מתחלפים מדי שנה.

 
 –הועדה ממליצה כי ההצעה תתקבל באשר לעמותת האזור ומציעה לאשר את ההצעה בנוסחה הבא : 

 
יוכל להיות מועמד לחבר  " נ"ל ו/או רוטריון שמילא תפקיד בצוות הנגיד במשך שתי שנים,     לפחות,

 בעמותת האזור".
 

 החלטת הועידה: 
 ההצעה מתקבלת. 

 
 יפו -אביב -מועדון תל – 5הצעה מספר 

 
 אלכס לוינשטיין , מזכיר המועדוןה שושנה אלהררנשיאהע"י  -1הצעה מספר 

 
החוקה של רוטרי  -7הנגיד, כישוריו סמכויותיו, חובותיו ואופן בחירתו מבוססת על פרק  נושא ההצעה:

(, פרק MoP 2004-השל  184-ו 181-182של חוקי העזר )עמ'  6( פרק MoP 2004-של ה 169בינלאומי )עמוד 

-213)עמודים  8-1סעיפים  13( ופרק  MoP 2004 -של ה 224-ו 223של חוקי העזר )עמודים  7-9סעיפים  15

 ( MoP 2004-של ה 218
 ההצעה: 

 MoP  2004-של ה  169עמ'  -החוקה של רוטרי בינלאומי  7פרק  .2

הנשיא, הנשיא הנבחר, סגן הנשיא, ( של רוטרי יהיו Officersממלאי התפקידים ) .1 . 11   

( אחרים, המזכיר הכללי, הנגידים, הנשיא, הנשיא Directorsהגזבר,   מנהלים)
 לשעבר המידי, סגן הנשיא וגזבר הכבוד של רוטרי בינלאומי בבריטניה ואירלנד.

 ( ימונו וייבחרו בהתאם לנאמר בחוקי העזר.Officersכל ממלאי התפקידים )      .2      .13
 

 (MoP 2004-של ה 184-ו 183, 181חוקי העזר של רוטרי בינלאומי )עמודים  -  6פרק  . 2

 In goodכל ממלא תפקיד ברוטרי בינלאומי חייב להיות  חבר בעל מעמד טוב ) 6.050.1 .21

standing .בתוך המועדון ) 
גבי ביולי לאחר בחירתו אלא ל 1-תקופת כהונתו של כל ממלא תפקיד יתחיל ב 6.060.1 .22

תפקידים של הנשיא, חבר הנהלה ונגיד. כל ממלאי התפקידים יכהנו במשך שנה אחת 
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 או עד שהבאים אחריהם נבחרו בזמנם.
מועצת המנהלים מוסמכת למנות רוטריון בעל כישורים למלא את המקום הפנוי  6.120.1 .23

ל במשרת הנגיד לתקופה עד למועד סיום כהונתו. הנשיא רשאי למנות רוטריון בע
 כישורים כנגיד בפועל עד שהמקום  שיתפנה ימולא על ידי ההנהלה.

יכולתו הזמנית של -הנשיא רשאי למנות רוטריון בעל כישורים כנגיד במשך תקופת אי 6.120.2.  24
 הנגיד למלא את חובותיו כנגיד.

 

-של ה 224-ו 223בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי )בעמודים  15.090-ו 15.080, 15.070סעיפים  – 15פרק  .4

MoP 2004) 
 

איש לא יחשב כמועמד לתפקיד נגיד אלא אם יש לו הכישורים הבאים במועד    15.070.     31 
 הבחירה, אלא אם מועצת המנהלים החליטה באופן מיוחד לוותר על תנאי זה.

 

 במועדונו הוא.( In good standingהרוטריון חייב להיות חבר בעל מעמד טוב ) 15.070.1 .32 
 

הרוטריון חייב להיות בעל כישורים מלאים לחברותו תוך הקפדה מלאה על תנאיה  15.070.2 .33 
 ונכונותו של סיווגו הרוטריוני חייב להיות מעל לכל ספק.

 
הרוטריון חייב להיות חבר במועדון פעיל בעל מעמד טוב שאין לו כל חובות לא לרוטרי     15.070.3 .34

 לא לאזור בסוף השנה שקדמה לזו בה הוא הוצע כמועמד לתפקיד נגיד.בינלאומי ו
 

הרוטריון היה צריך לכהן כנשיא מועדון במשך תקופה שלמה  או להיות נשיא מייסד  15.070.4 .35
ביוני, בתנאי שתקופה זו היא לכל  30-שכהן כל התקופה ממועד ההסמכה ועד ל

 )ששה( חודשים. 6הפחות 
 

ריון חייב להפגין נכונות, התחייבות ויכולת גופנית ואחרת למלא את התפקידים הרוט 15.070.5 .36
 שלנו(. 39) 15.090ואת האחראויות של נגיד כמפורט בסעיף משנה 

 
הרוטריון חייב להוכיח ידע של הכישורים, החובות והאחראויות של נגיד המפורטים  15.070.6.  37

בינלאומי באמצעות המזכיר הכללי אישור בחתימת ידו בחוקי העזר ולהגיש לרוטרי 
לפיו הוא מבין היטב כישורים, חובות ואחראויות אלה. מסמך זה חייב גם לאשר 

שהרוטריון כשיר לכהן כנגיד וגם מוכן וגם מסוגל לקבל על עצמו את החובות 
 והאחראויות של המשרה ולבצען נאמנה.

 
מיוחד על ידי מועצת המנהלים הנגיד חייב בעת כניסתו אם הוא לא שוחרר באופן  15.080 .   38

לתפקיד להשתתף בכנס הבינלאומי במשך כל התקופה, צריך היה להיות חבר במועדון 
רוטרי אחד או אחרים במשך תקופה של לכל הפחות שבע שנים וחייב להיות בעל 

 שלנו( לעיל. 31)15.070הכישורים הנזכרים בסעיף 
 

( של רוטרי בינלאומי באזור שפועל תחת Officerנו הממלא תפקיד )הנגיד ה 15.090    .39
הבקרה, הכללים והפקוח של מועצת המנהלים. תפקידו הוא החובה לקדם את מטרות 

הרוטרי על ידי מתן מנהיגות ופיקוח על המועדונים באזור. רצוי שהנגיד יפעל עם 
גרת תכנית מנהיגות האזורי והמועדונים כדי לעודד שיתוף פעולה מצדם במס המנהל

( שפותח ע"י מועצת המנהלים. על  District Leadership Planבאזור )
הנגיד לספק השראה ומניע  למועדוני האזור. עליו גם להבטיח המשכיות של שיתוף 
פעולה עם ממלאי התפקידים האזוריים בעבר, בהווה ולעתיד בכדי לקדם מועדונים  

 ת הבאות באזור:חלשים. הנגיד יהיה אחראי לפעילויו

 לארגן מועדונים חדשים.  .יא

 לחזק מועדונים קיימים. .יב

לקדם הגברת החברות באמצעות פעולה משותפת עם ממלאי התפקידים  .יג
האזוריים ונשיאי המועדונים לקביעת מטרות מעשיות לחברות לכל מועדון 

 באזור.

 .כניותיהוובתלתמוך בקרן רוטרי בכל הנוגע להשתתפות כספית  .יד

 יחסים לבביים בין המועדונים ובינם לבין רוטרי בינלאומי.לקדם  .טו

להכין ולשבת ראש בועידה האזורית ולעזור לנגיד הנבחר בתכנונו והכנתו של כנס  .טז
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 District( וכנס האזור  )PETSהלימוד של הנשיאים הנבחרים )

Assembly .) 

השנה  מועדוני שמנוהל במשך כל-לעשות בקור רשמי  בכל מועדון או במסגרת רב .יז
 בזמן שמרכז במידת האפשר את נוכחותו למטרות:

 לרכז את תשומת הלב לענייני רוטרי. .1

 להקדיש תשומת לב מיוחדת למועדונים חלשים ונלחמים על קיומם. .2

 להניע רוטריונים להשתתף בפעילויות אפיקי השירות .3

 להוקיר באופן אישי השתתפויות של רוטריונים באזור.  .4

 לכל נשיא ולכל מזכיר באזור.לפרסם אגרת חודשית  .יח

לענות בהקדם האפשרי לרוטרי בינלאומי בהתאם לדרוש על ידי נשיא מועצת  .יט
 המנהלים.

לספק לנגיד הנבחר, לפני הכנס הבינלאומי מידע על מצב המועדונים בצירוף  .כ
 פעילות מומלצת לחיזוקם.

וקי העזר של להבטיח שכל המינויים והבחירות באזור ינוהלו בהתאם לחוקה ולח יא.    
 רוטרי בינלאומי, והמדיניות הקבועה של רוטרי בינלאומי.

 להעביר תיקים אזוריים וחשובים לידי הנגיד הנבחר. .יד

 למלא תפקידים אחרים שנובעים מהיותו ממלא תפקיד של רוטרי בינלאומי. .טו
 

 (MoP 2004-של ה 213-218מינויים ובחירות לנגיד )עמודים  13.080  - 13.010סעיפים – 13פרק  .4
 

חודש לפני  24-אך לא פחות מ 30-על האזור לבחור את המיועד לנגידות לא יותר מ 13.010. 41      
כניסתו לתפקידו. מועצת המנהלים רשאית להאריך מועד זה בגלל סיבות טובות 
ומתקבלות על הדעת. המיועד ייבחר בכנס של רוטרי בינלאומי שקודם לשנה בה 

ינלאומי, כך שישרת שנה אחת כנגיד נבחר וייכנס לתפקידו המיועד יתורגל בכנס הב
 ביולי של השנה שלאחר בחירתו.  1ביום 

 
כל אזור יבחר את הנגיד המיועד בתהליך של ועדת מינויים, אלא אם הוא שוחרר מכך  13.0201 .42 

ע"י מועצת המנהלים בגלל סיבות מיוחדות שנוגעות לגודל האזור, חישובים כספיים 
ת מאלצות אחרות. על ועדת המינויים לנגיד הוטלה החובה לחפש ולהציע את או סיבו

 המועמד  הקיים הטוב ביותר למיועד לנגיד.
הוראות למילוי תפקידה של הועדה, לרבות בחירת חבריה ייקבעו בהחלטה של הועדה     

 האזורית. הוראות אלה חייבות לא לסתור את חוקי העזר.
 

 13.0201כל אזור שלא קובע שיטה לבחור חברים לועדת המינויים כנדרש לפי סעיף  13.0202. 43 
שעדיין חברים במועדוני האזור כחברי  המידייםנגידים לשעבר  5-שלנו( ישתמש ב 42)

שלנו(.  41)סעיף  13.0201ועדת המינויים. ועדה שכך הורכבה תפעל בהתאם לסעיף 
ומי ימנה  אנשים מתאימים מאותו אזור נגידים כנ"ל נשיא רוטרי בינלא 5אם אין 

 חברים. 5בכדי שהועדה תכלול 
 

הנגיד יזמין את המועדונים להגיש את הצעותיהם לבחירת הנגיד. על ועדת המינויים  13.0203. 44 
 להתחשב בהן אם הן יגיעו במועד שנקבע ופורסם על ידי הנגיד.

לפני שההצעות חייבות להגיע הודעה כזו תישלח למועדונים באזור לפחות חודשיים     
לועדת המינויים. ההודעה תכלול את בכתובת שאליו ההצעות חייבות להישלח. 

ההצעות יוגשו ע"י החלטה שנתקבלה בישיבה רגילה של המועדון ותכלול את שמו של 
רשאי להציע מועמד  תאושר ע"י מזכיר המועדון. מועדוןהמועמד המוצע. ההחלטה 

במועדון אחר כל עוד המועדון המציע מקבל את הסכמתו  לנגיד המיועד שהוא חבר
 של המועדון בו המועמד חבר. 

 
ועדת המינויים לא תהיה מוגבלת בבחירה בין השמות שהוגשו על ידי המועדונים.  13.0204 .45 

 הועדה תבחר ברוטריון בעל הכישורים הטובים ביותר המסוגל לכהן כנגיד.
 

לנגיד את המועמד שנבחר על ידה. על הנגיד לפרסם את שמו של על הועדה להודיע  13.0205 .46 
 המועמד המיועד לכל מועדוני האזור.
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אם הועדה לא יכולה להסכים על מועמד אזי הנגיד המיועד ייבחר על ידי בחירה  13.0206 .47 
 באמצעות הדואר

    (Ballot by Mail  לפי סעיף )שלנו להלן(, כשהנגיד המיועד ייבחר  57) 13.040
)דהיינו  15.050מבין המועמדים שהוצעו לועדת המינויים בועידה האזורית לפי סעיף  

 הצבעה על ידי הצירים המוסמכים בועידה האזורית(.
 

 ( לתפקיד הנגידChallengerכל מועדון באזור רשאי להציג מועמד מתחרה ) 13.0207 .48 
המיועד. המועמד המתחרה היה צריך להיות מוצע במועד הנכון לועדת המינויים. שמו 

של המתחרה חייב להיות מוגש בהסתמך על החלטה של המועדון במפגש רגיל. 
המועדון חייב להעביר לנגיד את ההחלטה עד למועד שנקבע על ידו  ושחייב להיות 

 ועדת המינויים. שבועיים אחרי פרסום בחירה לנגיד המיועד על ידי
 

על הנגיד להודיע לכל המועדונים באמצעות הטופס שנקבע על ידי רוטרי בינלאומי  13.0208 .49 
את שמו של כל מתחרה שהוצע כנ"ל. על הנגיד גם לברר אם מועדון כלשהו רוצה 
להסכים למועמדות המתחרה. מועדון שרוצה בכך חייב לקבל החלטה במפגש רגיל 

טרפות. החלטה זו חייבת להיות מוגשת לנגיד עד למועד שנקבע שלו על הסכמתו להצ
מכלל  10%מועדונים אחרים או על ידי  5על ידו. רק הצטרפויות שאושרו על ידי 

 , ייחשבו תקפותמבניהםהמועדונים שהיו קיימים בתחילת השנה באזור, הגבוה 
 

ת קבעה כנגיד המיועד, אם לא עדת המינויים האזוריועל הנגיד להכריז על המועמד שו 13.0209 .50 
נתקבלה כל הודעה על הצעת מתחרה עד למועד שנקבע על ידו. הודעה זו חייבת 

יום מהמועד האחרון לקבלת ההודעה על אפשרות  15להימסר לכל המועדונים בתוך 
 של העמדת מתחרה.

 
ל מתחרה עד על הנגיד להודיע לכל המועדונים באזור אם נתקבלה על ידו הודעה ע 10.02010 .51 

יום לאחר מכן. הודעה זו חייבת לכלול  15למועד שהוא קבע והיא תישאר תקפה תוך 
את שמו של כל מתחרה וכישוריו, ולקבוע גם שתיערך בחירה באמצעות דואר או 

 בועידה האזורית.
 

יום על  15אם ההצעה על המועמד המתחרה לא נשארת תקפה לאחר תקופה של  13.02011 .52 
ריז על המועמד של ועדת המינויים האזורית כנגיד מיועד. על הנגיד להודיע הנגיד להכ

 יום. 15לכל המועדונים באזור על כך  תוך 
 

הבחירה תיערך קרוב ככל האפשר על ידי בחירה באמצעות הדואר לפי הוראות חוקי  1302012 .53 
ו מועמד העזר. כל הקולות של מועדון שיש לו יותר מקול אחד חייבים להיות לאות

 ואם לא כן כל הקולות של אותו מועדון ייחשבו כפסולים. 
 

לאזור מותר לבחור את הנגיד המיועד בבחירות באמצעות הדואר בלי ועדת מינויים   13030     .54 
 אם הנסיבות דורשות פעולה כזו וניתנה לכך רשות על ידי מועצת המנהלים.  

 
על הנגיד לשלוח בדואר למזכירו של כל מועדון באזור דרישה רשמית להצעות  13.0301 .55 

כתב ובחתימת ידיהם של הנשיא והמזכיר של לתפקיד הנגיד. כל הצעה חייבת להיות ב
המועדון. אם המועמד המוצע על ידי המועדון אינו חבר בו, על המועדון לקבל קודם 

כל את הסכמת המועדון של המועמד. ההצעה חייבת להיות בידי הנגיד עד למועד 
שנקבע על ידו. מועד זה חייב להיות לפחות חודש ימים אחרי הדרישה להצעות 

ין צורך בעריכת בחירה באמצעות הדואר ועל הנגיד להודיע על כך אם כאלה. א
 נתקבלה רק הצעה אחת ממועדון אחד.

 
מועמדים או יותר על הנגיד להודיע לכל המועדונים את שמותיהם  2אם יש  13.0302 .56 

 וכישוריהם של כל אחד מהם ושהבחירה תיערך בהצבעה בדואר בין כולם.
 

להכין בחירה בהתאם להוראות מועצת המנהלים שכוללת את שמו של על הנגיד  13.040 .57 
ב את -המועמד שנבחר ע"י ועדת המינויים האזורית. ההודעה תפרט לפי סדר הא

שמותיהם של המועמדים המתחרים שנתקבלו על ידו.   אם יש יותר משני  מועמדים 
 הבחירות  ינוהלו  לפי שיטת הקול המועבר היחידי 

    (Single Transferable Ballot על הנגיד להעביר את טופס הבחירה לכל .)
מועדון עם הוראה להחזירו אליו עד למועד שנקבע על ידו. מועד זה חייב להיות לא 

 יום לאחר שהטופס נשלח על ידו למועדונים. 30-ולא יותר מ 15-פחות מ
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חברים זכאי לקול נוסף  25-כל מועדון זכאי לקול אחד לפחות. כל מועדון עם יותר מ 13.0401 .58 

חברים נוספים או החלק המרבי שלהם. מספר החברים ייקבע על המספר  25עבור 
בדו"ח החצי שנתי האחרון שהוגש לפני מועד עריכת הבחירות, אך כל מועדון 

שחברותו הופסקה ע"י מועצת המנהלים לא יהיה זכאי להשתתף בבחירות. אם 
קולותיו חייבים להינתן לאותו מועמד והנשיא מועדון שזכאי ליותר מקול אחד כל 

והמזכיר חייבים לוודא את שמו של המועמד  ולשלוח לנגיד במעטפה חתומה 

(sealed.שסופק להם למטרה זו ) 
 

 3על הנגיד לקבוע את המקום, היום והשעה לספירת הקולות ועליו למנות ועדה של  13.0402 .59 
לאישור ולספירת פתקי ההצבעה. יש חברים שעליהם להשיג את המקום ולדאוג 

להוציא את האישור בנפרד מהספירה. על הועדה לדאוג לכל הסידורים הדרושים על 
מנת להבטיח את סודיות הבחירה ועליה לדאוג לכך שהמועמדים או נציגיהם של כל 

אחד מהם יוכלו להיות נוכחים בשעת הספירה. כל המעטפות החתומות ייפתחו 
 או נציגיהם.בנוכחות המועמדים 

 
 המועמד שקיבל את רוב הקולות יוכרז כנגיד המיועד של האזור. 13.0403 .60 

 
על ועדת הבחירות למסור את תוצאות הבחירה ללא דיחוי לאחר שמועמד אחד זכה  130404 .61 

לרוב הקולות. בדו"ח זה יש לכלול את מספר הקולות להם זכה כל מועמד. על הנגיד 
ללא דיחוי את תוצאת הבחירות. על ועדת הבחירות לשמור כל למסור לכל המועמדים 

יום לאחר מועד הודעת הנגיד למועמדים. כל פתקי  15ניירות הבחירה לתקופה של 
יום אלה. על  15הבחירה יהיו ניתנים לביקורת ע"י נציג כל מועדון במשך תקופה של 

 יום. 15יו"ר הועדה להשמידן לאחר התקופה של 
 

אף מועמד לא משיג רוב בבחירה ינוהל סיבוב שני בין שני המועמדים שקבלו את  אם 13.0405 .62
למקום השני, הסיבוב השני ינוהל ביו כל  שוויוןהקולות המרביים.  )אם יש 

המועמדים שזכו למקום השני(. אם גם בסיבוב זה לא יזכה אף מועמד לרוב אזי 
דים יזכה לרוב. אם כל אחד ינוהלו סבוב נוסף או סיבובים נוספים עד שאחד המועמ

של הקולות ואחד  50%-משני המועמדים זוכה בבחירות אלה ובסיבובים הנוספים ב
מהם המועמד המומלץ ע"י ועדת למינוי הנגיד המיועד, המועמד של ועדת המינויים 

ייחשב ויוכרז כמועמד הזוכה. אם אף אחד משני המועמדים אינו המומלץ על ידי 
 נגיד יבחר את אחד המועמדים כזוכה.ועדת המינויים אזי ה

 
ימים את שמו של המועמד שהוכרז כנגיד 10על הנגיד לאשר למזכיר הכללי תוך   13.050 .63

 המיועד.
 
חודשים לפני הכנס הבינלאומי על הנגיד  3אם הבחירה לא נראית תקפה לפחות  13.060 .64

 שלנו(. 55) 13.031ליזום מחדש את התהליכים החל מסעיף 
 
כל נגיד מיועד שלא ממלא הכישורים והדרישות שנקבעו ייפסל ולא יוצג ע"י המזכיר  13.0701 .65

 הכללי בכנס הבינלאומי.
 
על אף קבלת דו"ח מפורט מהנגיד המיועד מועצת המנהלים מוסמכת לדחות את  13.072 .66

חראויותיו מינויו, אם יש לה סיבה לחשוב שהמיועד לא יוכל למלא את חובותיו וא
כנדרש בחוקי העזר בצורה מתקבלת על הדעת. לנגיד ולנגיד המיועד יישלחו הודעות 
על הדחייה ולנגיד המיועד תינתן אפשרות להגיש למועצת המנהלים באמצעות הנגיד 

והמזכיר הכללי למסור מידע נוסף בקשר ליכולתו למלא את החובות והאחראויות 
תשקול כל הנסיבות שנוגעות לעניין לרבות  למילוי משרת הנגיד. מועצת המנהלים

המידע הנוסף שסופק על ידי הנגיד המיועד ומוסמכת לדחות את מינויו של המועמד 
 ע"י הצבעה של שני שליש או לבטל את הדחייה.

 
על המזכיר הכללי להודיע לנגיד האזור שבו מינויו של המיועד נדחתה ע"י מועצת  13.703 .67

כללי לפרט את הנימוקים לדחייה ועל הנגיד להודיע לנגיד המנהלים. על המזכיר ה
המיועד בהתאם. אם הזמן מרשה זאת על הנגיד לדאוג לבחירה באמצעות דואר באזור 

לנגיד מיועד ובהתאם לחוקי העזר. אם האזור יכול לבחור מועמד ראוי ובעל 
 ן(.שלנו להל 68) 13.080הכישורים הדרושים, יש לבחרו בהתאם להוראות סעיף 

 
במקרה והאזור נכשל בבחירת נגיד מיועד או כשהמועמד לתפקיד נפסל או המיועד לא   13080 .68
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( בכנס Officersנבחר ע"י האזור לפני הבחירות השנתיות של ממלאי התפקידים )
הבינלאומי תבחר מועצת המנהלים רוטריון שעונה להוראות לבחירת הנגיד לפי סעיף 

 כזו טעונה רוב של כל חברי מועצת המנהלים.  שלנו(. בחירה  31) 15.070
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 

הועדה חוזרת ומאשרת את המלצת ועדת ההחלטות בועידה המ"ה, ומציעה להסיר את ההצעה מעל סדר 
 היום.

 
 להלן נוסח המלצת ועדת ההחלטות בועידה המ"ה.

 
 המלצת ועדת ההחלטות:"
 

מאחר שבאזור נושא בחירת נגיד הפך לסמל השתתפות החברים הועדה לא ממליצה לקבל הצעה זו. 
והמועדונים בנעשה באזור וברוטרי, ממליצה הועדה להשאיר את שיטת הבחירות כפי שהיה נהוג באזור מזה 
שנים רבות ואשר אושרה בועידות השונות של האזור במשך שנים רבות ובתיקון כפי שהומלץ בהצעה מספר 

3." 
 

 החלטת הועידה: 
 צעה לא התקבלה.הה
 

 אביב יפו-מועדון תל – 6הצעה מספר 
 

 אלכס וינשטיין , מזכיר המועדוןה שושנה אלהררנשיאהע"י  -2הצעה מספר 
 

לחוקי העזר של רוטרי  15של פרק  15.060ניהול כספי האזור מבוססת על הוראות הסעיף  נושא ההצעה:
 בינלאומי.

 
זה כמעט שני עשורים שהועדות האזוריות מאשרות את החלטותיהם של ועדות  נימוקים להצעה:

ההחלטות ושמתפרסמות לאחר מכן בין כל מועדוני האזור וממלאי התפקידים האזוריים כאשר חלק לא 
"משפרות" את הוראות החוקה וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי לא רק ע"י תוספות  מבניהןבוטל מ

מגבילות אלא גם לא מעט על ידי ביטולים אפילו בנושאים יסודיים. כל זאת נעשה ללא סמכות וכאשר 
עת חלקם הגדול מנוגד לחוקי העזר אותם התחייב כל אחד מאתנו לכבד עם קבלתו במועדונו הוא ולתנו

הרוטרי הבינלאומי, ושמשנים באזורנו את ההחלטות שאושרו ברוב קולות על ידי הועדות המחוקקות 
 התלת שנתיות.

דבר זה נוגע להרבה נושאים ביניהם לדוגמא הגדרות מעמדו של הנגיד, תפקידיו, סמכויותיו ,חובותיו ואופן 
עדה המחוקקת התלת ורת נציגנו )צירנו( לובחירתו, ניהול מוסדותיו וכספי האזור על כל מרכיביו ואופן בחי

 שנתית.

בשים לב לסטיות הרבות מחוקי העזר שהצטברו במשך שנים מחד ומספר אירועים שהתרחשו  .3
כתוצאה מכך מאידך אנחנו סבורים שרצוי לערוך בדיקה יסודית ומקיפה של התיקונים, התוספות 

רמו על ידם ולשקול אם לא הגיע הזמן והביטולים )המהווים ביחד את "השיפורים"( ולאירועים שנג
 לחזור למקורות ולנהוג כמו מרבית אם לא כל האזורים בתנועה.  

ההצעות מהוות למעשה תרגומים של הפרקים, הסעיפים וסעיפי המשנה  הנוגעים לעניין מתוך חוקי     

 .MoP  2004-העזר כשהוספנו ליד כל סעיף מוצע את הסעיף ו/או סעיף המשנה המתאים ב
 

 ההצעה: 
כל אזור ייסד קרן שתקרא "קרן האזור" למימון פרוייקטים יזומים על ידי האזור ולניהולו  15.060.1.  1

 ופיתוחו של רוטרי באזור. קרן זו תיוסד על פי החלטת הועידה האזורית.
 רצוי שקרן זו תנוהל בנפרד מ"קרן רוטרי ישראל" כעמותה נפרדת.     

( של כל levy  per capitaקרן זו תמומן על ידי כל מועדוני האזור באמצעות דמי חבר )  15.060.2.   2
 חבר במועדונים אלה.

גובה דמי החבר שייקבע על בסיס תקציב שיוגש לנשיאי המועדונים הנבחרים חודשיים לפני מועד  
 הכנס האזורי או הועידה האזורית, הקודם ביניהם הוא יאושר 

או א. בכנס האזור על ידי רוב של שלושה רבעים של הנשיאים הנבחרים של המועדונים כפוף לכך      

(   של חוקת c)5בפרק 9חר מנוכחותו בכנס בהתאם לסעיף שנשיא נבחר ששוחרר מהנגיד הנב
 המועדון, רשאי לקבוע שממלא מקומו מוסמך להצביע במקומו או בהסכמת האזור. 



                     
 

122 

 

 או ב. בועידה האזורית על ידי רוב הצירים המוסמכים הנוכחים והמצביעים.     
גיד להודיע למועצת תשלום דמי החבר הוא חובה על כל המועדונים באזור. על הנ 15.060.3. 3

 6-המנהלים את שמו של כל מועדון שלא שילם את דמי החבר באיחור של יותר מ
חודשים. מועצת המנהלים תורה להפסיק את השירותים של רוטרי בינלאומי למועדון 

שלא מילא את המוטל עליו כל עוד דמי החבר לא שולמו על ידיו. רצוי שדמי החבר לאזור 
 חבר לרוטרי בינלאומי בשני שיעורים חצי שנתיים באישור הנגיד.ישולמו במקביל לדמי ה

על הנגיד להגיש לכל מועדון באזור כעבור שלושה חודשים מסיום כהונתו דו"ח שנתי על  15.060.4. 4
הסבריו בגין ניהולו הכספי של האזור שנבדק באופן בלתי תלוי על ידי רואה חשבון 

 אם כי הוא לא  מוגבל לכך( את הפרטים לגבי:מוסמך. דו"ח שנתי זה גם חייב לכלול )

 כל המקורות של קרן האזור )רוטרי בינלאומי, קרן רוטרי בינלאומי, אזור ומועדון(. .ח

 כל ההכנסות שנתקבלו על ידי או למען האזור מפעילויות לטובת פרוייקטים של האזור. .ט

 לשימוש על ידי האזור.מענקים שנתקבלו מקרן רוטרי בינלאומי או מענקים שנתקבלו והמיועדים  .י

 כל הפעילויות הכספיות של ועידות האזור. .יא

 כל פעילויות הנגיד שבוצעו באמצעות או למען האזור. .יב

 כל הוצאות קרן האזור. .יג

 כל הכספים שנתקבלו על ידי הנגיד מרוטרי בינלאומי. .יד
הדו"ח הכספי על הסבריו יוגש לדיון ולאישור בועידה האזורית, אליה כל המועדונים מוסמכים לשלוח    

יום שהדו"ח על הסבריו אמנם יוגש. אם לא התקיימה ועידה  30נציג ולגביה נמסרה הודעה מוקדמת של 
 אזורית באזור, הדו"ח על הסבריו יוגש לועידה האזורית הבאה לדיון ואישור.

 
 ת: הנמקו

שנות קיומו של האזור פעלנו לפי החלטות הועידות האזוריות שחלקן סוטות ואף מבטלות  45במשך  .ד
 את חוקי העזר.

אנו סבורים שהגיע הזמן לנהוג לפי חוקי העזר אלה )כמו כל אזורי רוטרי בינלאומי( ולהחליט שכל  .ה
ומטילות אחריות על כל הפעולות ההוראות הקודמות מבוטלות מאחר שחוקי העזר הם חד משמעיים 

הכספיות )כולל מקרנות אזוריות( אך ורק על הנגיד כשיושבי ראש הקרנות האזוריות פועלים אך ורק 
 כשליחיו.

 עם אישור החלטה זו מתבטלות כל ההחלטות שאושרו בנושא זה בעבר.  .ו

  
 הערות:

-של ה        223-ו 222מודים . הסעיפים הרשומים בצד ימין הם מספרים של חוקי העזר הרשומים בע1

MoP  2004  . 
 . ההדגשות הן שלנו.2
שאנו מציעים לכלול בנוסח כי היא אינה מבטלת או  סוטה  15.060.1.  הוא הדין בתוספת המוצעת בסעיף 3

 את  הוראות רוטרי בינלאומי אלא רק משלימה אותן בהתאם לצורכנו.
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 

ומאשרת את המלצת ועדת ההחלטות בועידה המ"ה, ומציעה להסיר את ההצעה מעל סדר הועדה חוזרת 
 היום.

 
 להלן נוסח המלצת ועדת ההחלטות בועידה המ"ה.

 
 המלצת ועדת ההחלטות:"
 

הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. לא ישרה השעה להוסיף מסגרות נוספות שמחייבות גיוסי כספים 
ולכן רצוי שפעילות של קרן כזו תופעל באמצעות עמותת האזור שכבר הקימה מהחברים, לאור המצב במשק, 

 לאחרונה ועדה לגיוס והקצאת כספים שמטרתם היא חלוקת כספים לפעילות מועדונים בקהילה. 
 

 החלטת הועידה: 
 ההצעה לא התקבלה.

 
 יפו -אביב -מועדון תל – 7הצעה מספר 

 
 אלכס וינשטיין , מזכיר המועדוןאלהררה שושנה נשיאהע"י  -3הצעה מספר 
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של חוקי העזר של  8.070עד  8.010בחירת נציג )ציר( לועידה המחוקקת מבוססת על סעיפים  נושא ההצעה:

 רוטרי בינלאומי.
 

זה כמעט שני עשורים שהועדות האזוריות מאשרות את החלטותיהם של ועדות  נימוקים להצעה:
כל מועדוני האזור וממלאי התפקידים האזוריים כאשר חלק לא  ההחלטות ושמתפרסמות לאחר מכן בין

"משפרות" את הוראות החוקה וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי לא רק ע"י תוספות  מבניהןמבוטל 
מגבילות אלא גם לא מעט על ידי ביטולים אפילו בנושאים יסודיים. כל זאת נעשה ללא סמכות וכאשר 

ותם התחייב כל אחד מאתנו לכבד עם קבלתו במועדונו הוא ולתנועת חלקם הגדול מנוגד לחוקי העזר א
הרוטרי הבינלאומי, ושמשנים באזורנו את ההחלטות שאושרו ברוב קולות על ידי הועדות המחוקקות 

 התלת שנתיות.
דבר זה נוגע להרבה נושאים ביניהם לדוגמא הגדרות מעמדו של הנגיד, תפקידיו, סמכויותיו ,חובותיו ואופן 

המחוקקת  עדה וירתו, ניהול מוסדותיו וכספי האזור על כל מרכיביו ואופן בחירת נציגנו )צירנו( לובח
 התלת שנתית.

בשים לב לסטיות הרבות מחוקי העזר שהצטברו במשך שנים מחד ומספר אירועים שהתרחשו  .4
כתוצאה מכך מאידך אנחנו סבורים שרצוי לערוך בדיקה יסודית ומקיפה של התיקונים, התוספות 

והביטולים )המהווים ביחד את "השיפורים"( ולאירועים שנגרמו על ידם ולשקול אם לא הגיע הזמן 
 ות ולנהוג כמו מרבית אם לא כל האזורים בתנועה.  לחזור למקור

ההצעות מהוות למעשה תרגומים של הפרקים, הסעיפים וסעיפי המשנה  הנוגעים לעניין מתוך חוקי     

 .MoP  2004-העזר כשהוספנו ליד כל סעיף מוצע את הסעיף ו/או סעיף המשנה המתאים ב
 ההצעה: 

מהחברים המצביעים הבאים: הצירים, יושב הראש, סגן יו"ר והפרלמנטארי )יועץ הועידה תורכב  8.010 . 1
משפטי( והלא מצביעים הבאים: הנשיא, הנשיא הנבחר, חברי ההנהלה, המזכיר הכללי, נאמן אחד של 

קרן רוטרי בינלאומי ולא יותר משלושה חברים שימונו על ידי הנשיא למילוי ולאחריות עבור תפקידים 
 מיוחדים.

 כל חבר הועידה חייב להיות חבר במועדון אחד. 8.020.1 . 2

 Officer of)כל ציר חייב היה למלא תקופה שלמה כממלא תפקיד ברוטרי בינלאומי ) 8.020.2 .3

R.I אך לפי אישור של הנגיד והסכמתו של הנשיא שלא קיים כזה באזור, רוטריון שלא מלא תקופה ,
 חר.שלמה כנגיד או נגיד נבחר יכול להיב

 חובותיו של הנציג הן: 8.030.4. 4

 לעזור למועדונים בהכנת הצעותיהם לועידה. .ט

 להעלות לדיון הצעות שהוצעו בועידה האזורית או במפגשים אזוריים אחרים.   .י

 להיות בקיא בעמדות הקיימות בין הרוטריונים באזור. .יא

בצורה משכנעת להעניק תשומת לב ביקורתית לכל הצעה שמוגשת לועידה ולמסור דעות אלו  .יב
 ויעילה.

 לפעול כנציג אובייקטיבי של רוטרי בינלאומי. .יג

 להשתתף במפגשי הועידה במשך קיומה. .יד

 לדווח על דיוני הועידה למועדוני האזור לאחר קיומה של הועידה. .טו

 עידות תחוקתיות העתידיות.ולעמוד לרשותם של המועדונים באזור בהכנת הצעותיהם לו .טז
להלן( הנציג וממלא מקומו ייבחרו  11-13)סעיפים  8.070-ו 8.060ים פרט לנזכר בסעיפ 8.050.1. 5

 בועידה האזורית של השנה שהיא שקודם לועידה )המחוקקת( בשנתיים.

בכדי להיות כשיר לשרות בועידה הנציג חייב להיות מודע לתנאי השתתפותו ולהגיש למזכיר  8.050.2 .6
 הכללי אישור חתום על ידו שהוא:

 הכישורים, חובותיו ואחריותו.מבין את  .ד

 כשיר, מוכן ומסוגל לקבל ולמלא בצורה נאמנה את חובותיו ואחריותיו אלה. .ה

 ישתתף בועידה במשך כל תקופת קיומה. .ו
כל מועדון באזור רשאי להציע חבר כשיר של כל מועדון באזור כנציג לאחר שהחבר הביע את  8.050.3.  7

מועדון לאשר את מועמדותו בכתב. הצעת המועדון חייבת הסכמתו ויכולתו למלא את התפקיד. על ה
לכלול את חתימותיהם של הנשיא והמזכיר. ההצעה חייבת להימסר לנגיד לשם הצגתה בועידה 

 האזורית. כל ציר מוסמך בועידה האזורית רשאי להצביע בקול אחד בבחירת הנציג.
המועמד שקיבל את המספר השני של  המועמד שמקבל את רוב הקולות יהיה הציר בועידה. 8.050.4 . 8

 הקולות יוכרז כממלא מקומו, שישרת כנציג רק במקרה שהנציג אינו יכול למלא את תפקידו.
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לא תידרש בחירה כשיש רק מועמד אחד באזור. במקרה זה יכריז הנגיד על המועמד כנציג  8.050.5 . 9
 )ציר( לועידה המחוקקת.

ממלא מקומו לא יוכלו למלא את תפקידיהם, הנגיד יכול לקבוע כל  אם גם הנציג )הציר( וגם 8.050.6. 10
 רוטריון אחר של מועדון איזשהו באזור כנציג לועידה.

במקרים מסוימים מועצת המנהלים יכולה להסמיך לבחור את הנציג )ציר( ואת ממלא מקומו  8.060.1. 11
 13040ת הנגיד כפי שפורט בסעיף לועידה על ידי בחירות באמצעות הדואר )שיטה זו תהיה זהה לבחיר

 בחוקי העזר עם השינויים המתאימים לפי העניין(. 13של פרק 
רוב הצירים המוסמכים הנוכחים ומצביעים בועידה האזורית יכולים להצביע שהנציג )ציר(  8.060.2. 12

ודש וממלא מקומו לועידה המחוקקת ייבחרו בבחירה באמצעות דואר. בחירה זו חייבת להתקיים בח
 לעיל(. 11)סעיף  8.060.1שלאחר הועידה האזורית ולהתנהל לפי הוראות סעיף משנה 

רוב הצירים המוסמכים הנוכחים והמצביעים בועידה האזורית רשאים להצביע שנציג האזור  8.070. 13
וממלא מקומו לועידה המחוקקת ייבחרו לפי שיטת ועדת המינויים. שיטה זו חייבת להיות מאושרת 

לבחירת נציגי האזור עבור ועידה אזורית  DEAD LINEלפחות שנה אחת לפני המועד האחרון ))

( וכתוצאה מכך חייבות Challengerשהיא ושיטת ועדת המינויים לרבות ענין המתחרה )ו איז
להיות מנוהלות ומושלמות בשנה שהוא שנתיים לפני הועידה. שיטת ועדת המינויים חייבת להיות 

 )סעיף.....בהצעה לבחירת הנגיד(. 13.020שיטה על הבחירה לנגיד המפורטת בסעיף מבוססת על ה
 הנמקה:

מבלי שנתקבלו אי פעם החלטות בועידות האזוריות היא  -השיטה הנהוגה באזורנו מאז ייסודו  .ד
בניגוד מוחלט לחוקי העזר של רוטרי בינלאומי בכך שהיא משאירה בידי מועצת הנגידים )גוף 

חוקה ובחוקי העזר, אלא שעליו הומלץ כגוף וולונטרי בחלק המסביר את תפקידיו  שאינו קיים ב

 (.2004-ל MoP -של ה 29המנהליים של רוטרי בינלאומי בעמוד 

, 2007לפעול  לגבי בחירת המועמד וממלא מקומו לועידה המחוקקת בשנת  אנו מציעים, איפוא,  .ה
, על מנת 30.06.05( עוד לפני 46מ"ו )-רית הבמקרה הצורך על ידי דחיית הנעילה של הועידה האזו

למלא לפי פירוש אפשרי אחר של התקופה "שנה לפני שנתיים" על ידי רוטרי בינלאומי, ולנהוג כך 
 גם בשנים הבאות.

 עם אישור החלטה זו מתבטלות כל ההחלטות שאושרו בנושא זה בעבר. .ו
 

 הערות:

 -של ה 188-192הסעיפים הרשומים בצד ימין הם מספרם של חוקי העזר הרשומים בעמודים  .1

MoP 2004. 

 ההדגשות הן שלנו. .2

 הוא הדין בהוספות שבסוגריים. .3
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 

הועדה חוזרת ומאשרת את המלצת ועדת ההחלטות בועידה המ"ה, ומציעה להסיר את ההצעה מעל סדר 
 היום.

 צת ועדת ההחלטות בועידה המ"ה.להלן נוסח המל
 
 
 המלצת ועדת ההחלטות:"

הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו. הנוהל והשיטה הקיימת כיום עונה על הדרישות. המועדונים ממליצים על 
 "מועמד והנגיד מרכז ומקיים הצבעה בין המועדונים באזור למועמד המתאים ביותר. 

 
 החלטת הועידה: 

 התקבלה.ההצעה לא 
 

 בוטלה בועידה הנ"ט     מועדון קישון – 8הצעה מספר 
 

 ההצעה:
 2490הקמת ועדת בוררות לאזור 

 
 הבעיה:

לעתים נוצרות בעיות הנובעות מסכסוכים בין חבר רוטרי אחד למשנהו )מאותו המועדון 
מועדון או או במועדונים אחרים( או בין חבר רוטרי למועדון שלו או למועדון אחר. בין 



                     
 

125 

 

רוטריון למי מצוות הנגיד או הנגיד עצמו, ואין לנפגע )או למרגיש עצמו נפגע(  הכלים 
 לפתרון.

 
קיום ועדת בוררות כזו תהווה גוף לפתרון אי הבנות והרגעת השטח. אי קיום מנגנון כזה גורם לפעמים 

ה בשנים האחרונות ,שלא לעזיבת חבר פגוע, או לסכסוכים בין חברי המועדון והיינו עדים לכמה שכאל
 תרמו לקידום האחווה באזור.

 
 ההצעה:

 
הנגיד ימנה ועדת על לפתרון סכסוכים ובוררויות. הועדה תקבל סמכות לפעול כגוף על ולא כחלק מצוות 

הנגיד. חברי הועדה ישמשו בתפקידם שנה ועד לסיום כל הבוררויות שהתחילו בהם, גם אם הסתיימה שנת 
לאפשר פעילות מתמשכת עד לסיום כל מקרה לגופו, כאשר הועדה החדשה תקבל על הפעילות . זאת כדי 

 עצמה את כל הפעילויות הנכנסות בשנת הפעילות שלה.
 סטורי:ירקע ה

 
שמעתי שלפני שנתיים בועידה בירושלים אושרה כבר החלטה דומה , שלא יושמה עד 

ההחלטה החדשה כדי לקדם את תוף  יהיום. ניתן לבחון החלטה זו ולקדמה שוב בש
 הנושא בצורה ובתוכן הנכונים והמתאימים ביותר.

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 
 הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.

 
 .8, הצעה מספר 2004הצעה זו הובאה בפני הועידה המ"ד , בירושלים , בשנת 

 
 –הועדה חוזרת על המלצת ועדת ההחלטות לועידה המ"ד 

 
  המלצת ועדת ההחלטות: "
 

    הועדה ממליצה לקבל את ההצעה בכפיפות לכך שהליך הבוררות יהיה בהסכמת שני 
  "ימנה ועדה אשר תנסח כללים. 2005/6הצדדים. נגיד האזור לשנת 

 
 החלטת הועידה: 

 
 ההצעה התקבלה בתיקון השם ל"ועדה לפתרון סכסוכים".

 
 אושררה בועידה הנ"ט     מועדון קישון – 9הצעה מספר 

 
 ההצעה:

 "ועידת רוטרי לעסקים"
 

  הצעת ההחלטה:
 

בוועידה יושם דגש על מפגשים בין אנשי העסקים  ועידת האזור של רוטרי תהיה ל"ועידת רוטרי לעסקים"
  חברי רוטרי.

מתוך כוונה להציג בפניהם  מארגני הוועידה אף יזמינו אליה אנשי עסקים מובילים אשר טרם הצטרפו לתנועה
  את התנועה מתוך רצון שישתלבו בה.

חברי התנועה אשר יוכלו לחשוף עצמם  בוועידה תינתנה אף הרצאות בנושאים כלכליים מקצועיים, רצוי מפי
 בפני יתר החברים

 
 

 רקע:
לסוף שבוע זה, כל בעל עסק / עצמאי אשר יצא  לפני כחודשיים התקיימה בים המלח ועידת חיפה לעסקים.

במסגרת הוצאותיו העסקיות, באשר מדובר בכנס עסקי בו נפגשו  זכאי לכלול את הוצאות השהות במלון
 ובכך תרמו לקידום עסקיהם, ואף שמעו הרצאה כלכלית. אנשי העסקים אשר באזור חיפה

משום הוצאה שוחחתי בעניין עם רואי חשבון ועם משפטנים העוסקים בתחום המיסוי וכולם רואים בכך 
 עסקית.

משמע: יש חשיבות עסקית עליונה לכל בעל  רוטרי הנו גוף שבו חברים אנשי העסקים המובילים בקהילה.
לפגוש את חבריהם הן לצורך יצירת קשרים  זו ההזדמנות של אנשי העסקים –עידת רוטרי ועסק להשתתף בו



                     
 

126 

 

ה ורלוונטיים, וזו ההזדמנות לאנשי על המפ עסקיים חדשים, זו ההזדמנות שלהם להוכיח כי הנם עדיין
 העסקים לרענן את הקשרים העסקיים הקיימים.

משמע: אין זו סתם ועידת רוטרי, אלא "ועידת רוטרי לעסקים", אשר כל איש עסקים הנוטל בה חלק, זכאי 
 להשתתפות מס הכנסה בהוצאה זו .

 ואדגים זאת לגבי הוועידה השנה:
 באוטובוס, סך ₪  320 –וצאות נסיעה, במקרה של החיפאים בצירוף ה₪  1,590 –מחיר השתתפות 

 ₪. 1,910הכל: 
לפי  )חישבתי את מס ההכנסה והביטוח הלאומי₪  764אזי העלות בפועל לעצמאי:  –אם הוצאה זו מוכרת 

בשיעור  נאמר כי נחסך ממנו מס הכנסה -(. אם העצמאי נמצא כבר בדרגת המקסימום של ביטוח לאומי60%
 ₪ !!! 917ל כן מס הכנסה משתתף בסכום של , וע48%של 

 ₪. 650"רק"  –( 34%אם מדובר בחברה, השתתפות מס הכנסה אמנם נמוכה יותר )אם אינני טועה 
 ומה צריך לעשות כדי שהועידה תוכל לנו כהוצאה? לא הרבה: הבה ונקרא לועידה "ועידת רוטרי לעסקים"

 שתמש בכוחות כלכליים של רוטרי(ונקפיד להביא מרצה כלכלי לועידה )ואפשר אף לה
 ועידת רוטרי לעסקים אשר באילת, ישלם בבקשה עודומי אשר ירצה ליטול חלק ב -ואפשר "לעשות ביזנס"

 סכום אשר יועבר לקרן רוטרי ישראל, סכום אשר יהיה למען פרוייקטים לקהילה. ₪,  300
נסה החזר גדול יותר, ובכך גם תרמנו לנו, אנשי העסקים כדי להוסיף סכום זה, שכן אנו מקבלים ממס הכ

 באמצעות פקיד השומה. לקהילה
של  ונקודה נוספת: רוטרי הרי מנסה למצב עצמו לא רק כארגון מתנדבים, אלא מבקש להחזיר את העיקרון

נשדר לכולם כי  –"ארגון אנשי עסקים המובילים בקהילה" באמצעות השם: "ועידת רוטרי לעסקים" 

Rotary talks business" "   וכי אנשי העסקים הרציניים נמצאים בארגון זה, שאם לא כן הם לא
 קיימים.

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 
הועדה ממליצה לאשר את ההצעה, בכפוף לקבלת חוות דעת ואישור של רואה חשבון והגופים הרלוונטיים 

 במשרדי הממשלה. 
 

 החלטת הועידה: 
 קרוני, בכפוף לבדיקה, ולאחר מכן תובא להחלטה בועידה הבאה.ההצעה התקבלה, באופן ע

 
 אושררה בועידה הנ"ט     מועדון רחובות – 10הצעה מספר 

 
 בזמן מפגשי המועדונים יונף דגל ישראל כחלק אינטגרלי של הטקס כמו הפעמון.

 המלצת ועדת ההחלטות

 
 הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.

 
 החלטת הועידה: 

 
 ההצעה התקבלה.

 
 

 הצהרות הועידה
 

( שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, מר משה 2490של רוטרי ישראל )אזור  46 -הועידה האזורית ה
 .ןקצב, לממשלת ישראל ולצבא ההגנה לישראל, למשטרת ישראל ולכל זרועות הביטחו

 
האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את 

 .ההאוכלוסיי
 

הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל, מצרים, ירדן, לבנון וסוריה, וכן לרשות הפלשתינית לקידום השלום, 
 להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.

 
כותיה לכל אזורי הרוטרי בארצות אגן הים התיכון ומביעה תקוותה, כי יפעלו במשותף הועידה שולחת בר

 לקידום השלום, להעמקת הקשרים ולהקמת פרוייקטים שיטיבו עם עמי האזור. 
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הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה 
 ות לזולת מעל לפרט".בקיימם את סיסמת הרוטרי "שיר

 
הועידה מברכת את הנשיא העולמי קארל סטנהאמר ואת נציגו של הנשיא העולמי לועידה האזורית, נשיא 

 רוטרי בינ"ל לשעבר מר ג'ונתן ב. מאג'יאגבי. 
 

רן לין ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור  2006/2007הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 
 בשנה הבאה. 

 
יעל  2008/2009ברוך ברק ואת הנגידה המיועדת לשנת  2007/2008עידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת הו

 לצרוס.
 

הועידה מביעה את הערכתה לקרן רוטרי בינלאומי על חידוש חילופי קבוצות עיון ומברכת את קבוצת 
 העיון שהגיעה מפילדלפיה, ארה"ב, ומשתתפת בועידה האזורית.

 
מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הענקת מלגות, השתלמויות הועידה 

 שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום החינוך הגבוה.
 

הועידה מברכת את מועדון רוטרי צפת וחברי עמותת יער פאול האריס הדואגים לשימור ולפיתוח יער 
 על שם פאול האריס שליד צפת. השלום

 
יזכור תמיד  2490הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזור 

 את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים למשפחותיהם ולמועדונים.
 

זוריים, הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים א
חברי המועדונים ובני משפחותיהם ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה 

 ברוח תנועת הרוטרי.
 

הועידה מציינת לטובה את שיתוף הפעולה בין תנועת הרוטרי לבין שלושת הארגונים: האופן הפנימי, 
 הרוטראקט והאינטראקט .

 
 

ענון החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ירת המאמץ לרהועידה קוראת לפעול נמרצות להגב
 ולהקמת מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

 
באילת, על ידי מנהל הועידה   46-הועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים של הועידה ה

של הועידה, על סדר ניהולה  אלי ליכטר. הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה נ"ל
 ועל ייחודיותה ומודה לכל הרוטריונים שסייעו להצלחתה.

 
, 2005/2006הועידה מציינת לשבח, את פעילותו הנמרצת של נ"ל משה אידלמן, מזכיר האזור לשנת 

 להצלחת הועידה, ומודה לו.
 
 

 הועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור אבנר פוקס ולצוותו, על הנהגת האזור בשנה זו 
 ( שסיסמתה "שירות לזולת מעל לפרט".2005/2006) 
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          לכבוד
 12/5/2006 

 אבנר פוקס -נגיד האזור
 ================ 

 46 -שנערכו בועידה הישראל כפי  2490תוצאות הבחירות למוסדות רוטרי הנדון: 
 2006מאי  12באילת 

 א.נ.,
 

 נג"ל אירן לויט.יו"ר הועדה:  . 46 -להלן דו"ח הועדה לבחירות כפי שנערכו בועידה ה
 .צירים 72–מועדונים   60נציגים מתוך   57השתתפו בבחירות 

 
 להלן תוצאות הבחירה:

 נגל"ים. 4-חילופיים לעתודה והם מצטרפים לנ/ל  3נ/ל ועוד  5עדה לאיתור הנגיד נבחרו ולו
 

 ממועדון
 שם הנבחר קולות

 

 תל אביב
י 44

ה
ו
ד

ה 
ב
ר
י
 ן

1 

 2 אורי הוד 40 יעקב ןזיכרו
 3 דורון ברנזון 37 הוד הכרמל

 4 אנטון גרוס 35 שפרעם
 5 קנט פישר 32 חדרה
 א יואל גלעד 31 חיפה

 ב אלון פלטנר 27 טבעוןק. 
 ג   

 
 .נוספים כעתודה 3שנים שלושת הנ/ל הר"מ וכן נבחרו  3ישראל נבחרו לתקופה של  2490לעמותת אזור 

 
  שם הנבחר קולות ממועדון

 1 חיים קנת 38 רמת השרון
 2 זאב יפה 32 הוד הכרמל

 3 מוטי טננבאום 20 בית דגן
 א מאיר ברנר 17 קישון

 ב אפרים פריהר 16 גבעתיים
 ג דני אורן 12 ק. טבעון

 
 

 לעתודה. 1ועוד  1לעמותת קרן צלטנר למחקר נבחר נציג 
 

  שם הנבחר קולות ממועדון
 1 אלי ארד 19 בית דגן

 א משה יונאי 18 קישון
 בברכה       

 נג"ל אירן לויט          
 יו"ר ועדת הבחירות          
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 6/2007טבריה  47-הועידה ה -ועדת ההחלטות 
 07/6200י לשנת הרוטר 2490נגיד אזור  – רן לין

 
 ה בועידה הנ"טאושרר    מועדון חולון – נג"ל יורם כהן  1הצעה מספר 

 
ימונה אך ורק חבר מבין  לתפקיד מזכיר הוועדה לאיתור הנגיד ו/או כל תפקיד אחר בוועדה או עבורה :ההצע

 .לאיתור נגיד חברי הוועדה
נציגי המועדונים בחרו את המועמדים הנראים להם כחברים מתאימים לוועדה שתפקידה רגיש ובהרכב 

 מסוים ביותר.
 

 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה
 

 החלטת הועידה: ההצעה נתקבלה.
 

 מועדון חולון – נג"ל יורם כהן 2הצעה מספר 
 

לא  חירותלבליולי לשנה שקדמה  1-לרוטרי בינלאומי עד ה מסיםהמצב הנוכחי הוא כי מועדונים שלא שלמו 
 מורשים להצביע בעד מועמד לנגידות. 

ן )דהיינו מס' ימים בלבד טרם הבחירות לדצמבר האחרו 31-לאזור עד ה מסיהםבנוסף, מועדונים שלא שלמו 
 הנערכות בתחילת ינואר הקרוב( לא מורשים להצביע בעד מועמד לנגידות.

 
 1-עד ל 2490להשוות את המועדים, כלומר מועדון שלא שילם מיסיו לרוטרי בינלאומי ו/או לאזור  הצעה:

 זור.ליולי לשנה שקדמה לבחירות לא יהא רשאי להצביע על מועמד לנגידות הא
 

: הועדה רואה חשיבות רבה בתשלומי דמי החבר לאזור, במועד. אי תשלום כנ"ל פוגע בתפקוד המלצת הועדה
הנגיד ובניהול האזור. לא ניתן להשלים עם מועדונים אשר מאחרים בתשלום או לא משלמים כלל. בהתאם, 

 הועדה ממליצה לדחות את ההצעה.
 

 בקשת נג"ל יורם כהן.החלטת הועידה: ההצעה הוסרה מסדר היום ל
 

 אושררה בועידה הנ"ט    מועדון חולון – נג"ל יורם כהן 3הצעה מספר 
 

על פי המקובל מחויבים נשיא המועדון ומזכיר המועדון לחתום על טופס הצעת מועמד לנגידות מטעם 
 ו/או על טופס החלטת המועדון על המועמד שלו. המועדון

 כי בהיעדר הנשיא ו/או המזכיר יחתום על כך ממלא מקומו. מצוין
 

 : לא יחתום אותו אדם פעמיים באחד מהטפסים הנ"ל.הצעה
 

 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה
 

 החלטת הועידה: ההצעה נתקבלה.
 

 מועדון חולון – נג"ל יורם כהן  4הצעה מספר 
 

 הגשת דו"חות שנתיים ע"י עמותות
 .כל עמותה באזור, ובכלל זה עמותות מועדוניות, תחויבנה להכין ולהציג דו"ח שנתי מעודכן הצעה:

 
 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה

 
 החלטת הועידה: ההצעה לא נתקבלה.

 
 

 מועדון חולון – נג"ל יורם כהן  5הצעה מספר 
 

הנגיד ואחר, יינתן אך ורק לאותן עמותות שהגישו עם טסיוע מטעם עמותת האזור, או כל סיוע אחר מ הצעה:
 .מסודרכספי דו"ח 
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 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה
 

 החלטת הועידה: ההצעה לא נתקבלה.
 

 אושררה בועידה הנ"ט    מועדון חולון – נג"ל יורם כהן  6הצעה מספר 
 

 .הסיוע הנדרש לשם כך ויגיש את באזור ליד כל מועדון ,יעודד הקמת עמותה המכהן הנגיד הצעה:
 

 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה
 

 החלטת הועידה: ההצעה נתקבלה.
 

 מועדון כרמל – ר' יוסי סיקולר 7הצעה מספר 
 

 ברור שכפי שמקובלת התחילית. מקובל לכנות רוטריון באופן רשמי בתחילית ר', לדוגמא: ר' יוסי סיקולר
 נ"ל , נג"ל , כך גם ר'.

 .אולם ל ר' קונוטציה של "רב"

 במקום ר'. Rtלשקול לאמץ את התחילית רוט' או רט' או אפילו   הצעה:
 

הועדה  מאחר והמונח רוטריון איננו שגור בפי כל, הקיצור המוצע רוט' או רט' לא אומר דבר.: המלצת הועדה
 כי יצוין המונח במלואו " רוטריון" ממליצה

 
 החלטת הועידה: ההצעה לא נתקבלה.

 
 מועדון כפר סבא – נ"ל גבי מזור 8הצעה מספר 

 
 פגישות רשמיות של האזור, יתנהלו אך ורק בשפה העברית.  הצעה:

יוצאת מין הכלל, הרצאת אורח או דיון עם אורחים בשפה זרה )אנגלית או אחרת( שתתורגם 
 מראש( לעברית. -)ע"י מתורגמן או בכתב  סימולטנית

 
 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה

 
 החלטת הועידה: ההצעה הוסרה מסדר היום לבקשת נ"ל אייבי ברכה.
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 הועידה הצהרות
 

( שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה, לממשלת 2490של רוטרי ישראל )אזור  47 -הועידה האזורית ה
 ישראל ולצבא ההגנה לישראל, למשטרת ישראל ולכל זרועות הביטחון.

הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל חלקי 
 האוכלוסייה.

 
שראל, מצרים, ירדן, לבנון וסוריה, וכן לרשות הפלשתינית לקידום השלום, הועידה שולחת ברכותיה לעמי י

 להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.
 

ברכותיה לכל אזורי הרוטרי בארצות אגן הים התיכון ומביעה תקוותה, כי יפעלו במשותף  שולחת הועידה
 ם, להעמקת הקשרים ולהקמת פרוייקטים שיטיבו עם עמי האזור. השלו לקידום

 
הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם 

 את סיסמת הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט".
 

סגן הנשיא י לועידה האזורית, ואת נציגו של הנשיא העולמ וויליאם בוידהועידה מברכת את הנשיא העולמי 
 . לשעבר, של רוטרי בינלאומי, אייב גורדון

 
ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת האזור  ברוך ברק 2007/2008הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 

 בשנה הבאה. 
 

אורי  2009/2010ואת הנגיד המיועד לשנת  יעל לצרוס 2008/2009לשנת  תהמיועד ההועידה מברכת את הנגיד
 .צייגר

 
 נועררוטרי בינלאומי על חידוש חילופי קבוצות עיון ומברכת את קבוצת  לקרןמביעה את הערכתה  הועידה

 ומשתתפת בועידה האזורית. מפוליןשהגיעה 

 ומשתתפת בועידה האזורית. מארה"בשהגיעה  משלחת רוטרי מקליפורניה,מברכת את  הועידה

 .3060אזור  -רי הרוטרי מהודוקבוצות העיון וחבמברכת את  הועידה

 

הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הענקת מלגות, השתלמויות 
 שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום החינוך הגבוה.

 
הדואגים לשימור ולפיתוח יער  ,פאול האריסהועידה מברכת את מועדון רוטרי צפת וחברי עמותת יער 

 וכן את חברי הועדה בפרוייקט צבע את הגליל בירוק.השלום על שם פאול האריס 
 

יזכור תמיד  2490הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזור 
 את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים למשפחותיהם ולמועדונים.

 
הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, חברי 
המועדונים ובני משפחותיהם ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח 

 תנועת הרוטרי.
ת הארגונים: האופן הפנימי, הועידה מציינת לטובה את שיתוף הפעולה בין תנועת הרוטרי לבין שלוש

 הרוטראקט והאינטראקט .

ענון החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ולהקמת יהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ לר
 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

 
מנהל הועידה  , על ידיבטבריה  47-הועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים של הועידה ה

. הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על סדר ניהולה ערן פוגלנ"ל 
 ועל ייחודיותה ומודה לכל הרוטריונים שסייעו להצלחתה.

 
, 2006/2007, מזכיר האזור לשנת יעקב סטרולוביץהועידה מציינת לשבח, את פעילותו הנמרצת של נ"ל 

 דה, ומודה לו.להצלחת הועי
 

( 2006/2007ולצוותו, על הנהגת האזור בשנה זו  ) רן ליןהועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור 
 ".מנהיגים את הדרך -רוטרישסיסמתה "
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 ים המלח -84 -ועידה האזורית הלחלטות צעות להה
 2008-2007 2490רוטרי ישראל אזור 

 
 אושררה בועידה הנ"ט   מועדון הוד השרוןנשיאת  -רינה מורן  1הצעה מספר 

 
יכולים  לא כל החברים, סיוןימתוך נ במשך השנה מתקיימים כנסים רבים במקומות שונים בארץ. :ההצע
 לכל הכנסים. לבוא

אחרי כל כנס, לשלוח פרוטוקול מפורט לכל נשיאי ומזכירי המועדונים, כדי שיעבירו אותם לחברים מוצע 
מי הרצה על איזה נושא, מה הוחלט,   .השהייתהתכנית כפי  הפרוטוקול חייב לכלול את כל שלא נוכחו.

 מסקנות וכ"ו.
 כך, גם מי שנבצר ממנו להשתתף, ידע מה היה בכנס.

 
 : המלצת הועדה

 האזור מידע וסיכום על הכנסים. ןהועדה ממליצה לאחראי על הכנסים בכל שנה לדאוג לפרסם בביטאו
 

 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.
 

 מועדון כרמל -נ"ל אברהם שרון 2הצעה מספר 
 

במכתבים או בפרסום בעיתון או בחוברת, מוצע להשתמש בתואר  חוץ גורמיכאשר מתכתבים עם  הצעה:
 -נ"ל,  לשעבר נגיד רוטרי -ההגדרהלכתוב את מלוא יש  -נג"להרוטריוני המלא ולא בקיצורי דרך. לדוגמא: 

נגיד הרוטרי לשעבר/או  האדם ניתן ורצוי להוסיף את תוארו של. חבר המועדון -רוטריוןר, לשעב נשיא מועדון
 . אחר ולהוסיף את תוארו ד"ר או עו"ד או כל תואר לשעבר נשיא המועדון

 גורמי חוץ אינם מודעים לקיצורי התארים והדבר מקשה.
 

 :הועדההמלצת 
לא מקובל ברוטרי בינלאומי להוסיף תארי השכלה כי ברוטרי כולם חברים שווים. כמו כן נהוג להשתמש 

 םקיצוריבתארי הרוטרי אולם במידה ומתקשרים עם גוף שאינו יודע מה זה רוטרי ניתן לכתוב ללא  םבקיצורי
 דות רוטרי.הגם שאיננו בטוחים שיבינו מה זה נשיא לשעבר אם אין להם כלל מידע או

 
 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.

 

 בוטלה בועידה הנ"ט    מועדון רמלה -נ"ל שאול כהן 3הצעה מספר 
 

מאחר ושנת הרוטרי מתחילה בראשון ליולי של כל שנה, וצוותים חדשים נכנסים לפעילות, והם  הצעה:
ועדיין לא אספו את דמי החבר לשנה החדשה, נדרשים לשלם מיד לרוטרי האזורי ולבינלאומי )בראשון ליולי( 

ההצעה היא שכל גזבר וצוות המועדון כולל הנשיא הנכנס יכינו  תקציב כך שתישאר יתרה עוברת לצוות 
לשנה הבאה בסכום שיכסה את התשלום הראשון לאזור ולרוטרי בינלאומי וכן ההוצאה לטקס חילופי 

מהתקציב )וזה לא הספיק( כי חרגו מהתקציב במשך  10%נשיאים. עד כה הנוהג היה שמשאירים יתרה של 
השנה. אפשר להחיל הצעה זאת גם על צוות האזור, וכן להחיל את חוק תקציב המועצות, שהפעילות של 
ההכנסות וההוצאות תהינה על בסיס מזומן בלבד, בכדי למנוע מצב של הוצאה ללא כסוי או חובות משום 

 מי החבר בזמן ועד בכלל.מועדונים לא העבירות את ד\שחברים
 

 : המלצת הועדה
הועדה ממליצה לאמץ את ההחלטה אך אי אפשר לכפות על המועדונים כיצד לנהל את הכספים שלהם. 
מומלץ שבישיבות ההנהלה המשותפות של ההנהלה היוצאת וההנהלה הנכנסת ילובנו גם הנושאים 

ראי לא יכול לחרוג מתקציב ואם עשה כך עליו הפיננסיים ע"מ למנוע בעיות מהסוג שהוזכרו בהצעה. גוף אח
 לפתור הבעיה. באזור הבעיה לא קיימת כלל! 

 
 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.
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 בוטלה בועידה הנ"ט     מועדון כרמל -נ"ל זאב יפה 4הצעה מספר 
 
  צעה:ה
יעביר לנשיא שיכנס לתפקידו בשנת . על כל מועדון לשריין בתקציב מחצית מדמי החבר השנתיים, שאותם 1

הרוטרי הקרובה. סך זה יועבר ע"י הנשיא הנכנס באולפן נשיאים מזכירים וגזברים, המתקיים מדי שנה 
 במהלך חודש מרץ.

באותה שנה, ומועדון שלא  31.12 -. המחצית השנייה של תשלום דמי החבר תשולם לאזור לא יאוחר מ2
 ור, לא יוכל להשתתף בבחירות לנגידות.ישלם את החצי השני של המיסים לאז

 
 : המלצת הועדה

הועדה ממליצה לאמץ את ההחלטה אך אי אפשר לכפות על המועדונים כיצד לנהל את הכספים שלהם. 
מומלץ שבישיבות ההנהלה המשותפות של ההנהלה היוצאת וההנהלה הנכנסת ילובנו גם הנושאים 

בהצעה. גוף אחראי לא יכול לחרוג מתקציב ואם עשה כך עליו הפיננסיים ע"מ למנוע בעיות מהסוג שהוזכרו 
 לפתור הבעיה. באזור הבעיה לא קיימת כלל! 

 
 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.

 

 בוטלה בועידה הנ"ט    מועדון רמלה -נ"ל שאול כהן 5הצעה מספר 
 

הצעה: כל סכום דמי החבר לאזור יתוקצב כך שיתרת סוף השנה של הנשיא היוצא תהיה לא פחות מ100% 
.לבינלאומי 50%דמי החבר לאזור ו  

 
 : המלצת הועדה

הועדה ממליצה לאמץ את ההחלטה אך אי אפשר לכפות על המועדונים כיצד לנהל את הכספים שלהם. 
מומלץ שבישיבות ההנהלה המשותפות של ההנהלה היוצאת וההנהלה הנכנסת ילובנו גם הנושאים 

למנוע בעיות מהסוג שהוזכרו בהצעה. גוף אחראי לא יכול לחרוג מתקציב ואם עשה כך עליו הפיננסיים ע"מ 
 לפתור הבעיה. באזור הבעיה לא קיימת כלל! 

 
 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.

 
 ית טבעוןימועדון קר -נשיא ניסים קטלן 6הצעה מספר 

 
יד ניהולי, אני רואה חשיבות רבה לקידום שנה ,פרק זמן קצר לתפק נשיא מועדון מכהן בתפקיד הצעה:

שנתיים. עד שנשיא לומד  צריך להיות בתפקיד שמשכו המועדון, כל מועדון, ולכן נשיא מועדון לעניות דעתי,
שונה וגם הוא לא  הנכס לעיתים בוחר בדרך עבודה הנשיא להכיר את כל הגופים והמוסדות חולפת שנה.

 .הנשיא יכהן שנתיים היא כי הצעהלכן ה מצליח לסיים את תוכניתו.
 

 : המלצת הועדה
אנו חברים ברוטרי בינלאומי וכל עוד נשאר שם נהיה צמודים לחוקת הרוטרי האומרת שיש להחליף נשיא 

 כל שנה.
 

 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.
 

 מועדון רעננה -נ"ל חיים אייזנפלד 7הצעה מספר 
 

 הצעה: 
 בהרכב של הנגיד המכהן ושני הנגידים הבאים אחריו ,חדשה לרוטרי ישראל. תוקם מסגרת ניהולית 1

 לצורך קבלת החלטות לטווח הארוך בלבד)מעל שנה(. 
)אם תהיה(. . תוקם וועדה מיוחדת שתקבע את חלקו היחסי, של כל אחד משלושת הנגידים בהצבעה2  
. ההחלטות שיתקבלו יחייבו את שלושת חברי הועדה.3  
גרת החדשה )ללא זכות הצבעה(, יצורף הנגיד שיבחר באמצע תקופת הנגיד המכהן.. כמשקיף למס4  

 הסבר: החלטה זו תיתן פתרון לבעיית הניהול לטווח ארוך הקיימת היום ברוטרי.

 
 : המלצת הועדה

ברוטרי יש כללים ברורים מי ינהל את האזור וכחברים ברוטרי בינלאומי, אנו מחויבים למלא החוקים 
 והתנאים. כלל ידוע ברוטרי הוא שנגיד הוא עצמאי במהלכיו ובתנאי שמתנהל לפי הכללים המונחים. 
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 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.
 

 מועדון מג'אר -נשיא שכיב סרחאן 8הצעה מספר 
 

 הצעה: הצעה לתיקון נוהל בחירת נגיד האזור, כדלקמן:
 :לאחר פרק ט' לנוהל יבוא פרק י' ,לפיוא.  .1

 הצהרת אמונים" 
 הנגיד הנבחר יצהיר ויחתום הצהרת אמונים זו:         
מתחייב לשמור אמונים לתנועת רוטרי ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כנגיד  -------------------"אני  

 ".האזור
 שם ומשפחה

 מתן הצהרה ותחילת הכהונה 
כנגיד  בתום תקופתו של נגיד האזור הקודם ויתחיל לכהן, הנשיא הנבחר יצהיר ויחתום הצהרת אמונים, 

 מעת שהצהיר" האזור,
 ,לפיו:1יבוא פרק ג. ב. לאחר פרק ג' לנוהל, .2
 
 "סייג למועמדות לנגיד האזור 

לאיתור נגיד לא יציע ולא יגיש מועמד לתפקיד נגיד האזור חבר מועדון שהורשע " מועדון או חבר הועדה 
 -עשרה ) אופציה אחרת -בעבירה שיש עמה קלון וטרם עברו חמש דין סופי, -בפסק משפט, -ידי בית -על

 עשר( שנים מיום הרשעתו".
 
 נימוקי ההצעה 
בתנועה  והמכובד ביותר  ובר בתפקיד הרם במיוחד כשמד דומני ,כי אין להכביר מלים על נחיצות התיקון, 

 באזור. אשמח לקבל את הערותיך.
 
 : המלצת הועדה 

לרוטרי. התנועה פועלת באותה  דרך בכל העולם וזאת לפי חוקת הרוטרי. כל מועדון הינו  עלהישבלא צריך 
עצמאי וסוברני לקבל חבר על פי החלטת המועדון. חוקי רוטרי בינלאומי מגדירים בדיוק מי יכול להתקבל 

 כחבר במועדון. יש לנהוג לפי חוקי רוטרי בינלאומי.
 

 החלטת הועידה: המלצת הועדה מתקבלת.
 

  אושררה בועידה הנ"ט    מועדון הוד הכרמל -נ"ל יעקב סטרולוביץ 9הצעה מספר 
 

ישמשו את פעילות האזור השוטפת בלבד בהתאם להמלצת נגיד האזור,  2490כספי חברי רוטרי ישראל אזור 
 נשיאי המועדונים וועדת הכספים. הצעת התקציב תוגש ללא סעיף של העברת כספים לקרן רוטרי בין לאומי

Rotary Foundation. 
 

 נימוקים להצעה:
התשלום  זבקיזו 2490הכספים שמשולמים על ידי חברי האזור מיועדים לרווחת פעילות החברים באזור 

לרוטרי בין לאומי אגרות מיסים וכד.. יתרת הכסף מיועדת לפעילות השוטפת כגון: כנסים, מנהלה לצוות 
 איגרות הנגיד, אירוח קבוצות מחו"ל, חילופי נוער, תחרות הנואם הצעיר פרויקטים ועוד. הנגיד,

ת רוטרי ישראל כפי יתרות הכספים בתום שנת הרוטרי שיישארו מפעילות נגיד האזור  יועברו לעמות
 שמתקיים כיום.

לא כל שכן שכל מועדון רשאי להחליט על פי החלטת חברי המועדון כמה כסף להעביר לקרן רוטרי בין 

 .Rotary Foundationלאומית 
 

 המלצת הועדה
יצד באמצעות הנשיאים הנכנסים להחליט כנגיד רשאי להציע את מה שהוא חושב לנכון ועל מועדוני האזור 

 להצעת התקציב בדיון שמתקיים באולפן. סעיף תקציבי כזה הוא  נדיר. סלהתייח
 .יבינלאומנגיד מודיע מראש כמה האזור צפוי להעביר בשנתו לקרן רוטרי -לידיעה

  
 מתקבלת ולא המלצת הועדה. החלטת הועידה: ההצעה 
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 אושררה בועידה הנ"ט   מועדון הוד הכרמל -נ"ל יעקב סטרולוביץ 10הצעה מספר 
 

המלצה שההצבעה על תקציב רוטרי תעשה בכנס החצי שנתי על ידי נשיאי רוטרי שמכהנים ומבינים את 
מועד והוצג לחברי המועדון תקציב האזור או לחילופין באולפן נשיאים רק לאחר שהתקציב הוגש מבעוד 

 לאישור.
נשיא המועדון יציג באולפן טופס חתום על ידי הנשיא והמזכיר שבו יש אישור שהתקציב הוצג לחברי 

 המועדון ואושר ) כפי שנעשה כיום בבחירות נגיד האזור המיועד(
 

מוצג התקציב בפני : הנשיאים מיועדים כשמגיעים לאולפן לא מכירים את סעיפי התקציב.  באולפן נימוקים
הנשיאים בפעם הראשונה, לא נראה רציני שתקציב לא הוצג מבעוד מועד לעיון בדיקה יאושר ללא החלטה 

 של מועדון רוטרי.
 

 : המלצת הועדה
המועדונים מקבלים את הצעת התקציב המפורטת כחודש לפני הדיון באולפן הנשיאים הנכנסים וזאת ע"מ 

שלהם. על כל נשיא נכנס לבקש מהנשיא המכהן לדון לפחות בהנהלה בתקציב. כמו שידונו בכך במועדון 
 שכבר הזכרנו פעמים רבות מי שמקיים ההנחיות הקיימות לא צריך חדשות.

 
המועדונים יקבלו את הצעת התקציב המפורטת כחודש לפני הדיון באולפן הנשיאים  החלטת הועידה: 

שלהם. על כל נשיא נכנס לבקש מהנשיא המכהן לדון לפחות בהנהלה  הנכנסים וזאת ע"מ שידונו בכך במועדון
בתקציב. נשיא המועדון יציג באולפן נשיאים אישור חתום על ידי הנשיא והמזכיר המכהנים שהתקציב הוצג 

 ונדון במועדון.
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 הועידה הצהרות
 

מר שמעון  ( שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה2490של רוטרי ישראל )אזור  48 -הועידה האזורית ה
ממשלת ישראל לצבא ההגנה לישראל, למשטרת ישראל ראש ממשלת ישראל מר אהוד אולמרט ול, לפרס

 ולכל זרועות הביטחון.
חלקי הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כל 

 האוכלוסייה.
 הועידה שולחת ברכותיה לעמי ישראל, מצרים, ירדן, לבנון וסוריה, וכן לרשות הפלשתינית לקידום השלום,

 להגברת הנורמליזציה בכל שטחי החיים ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.
בהתקפות  קלון העומדיםלישובים הסמוכים לעזה ולתושבי שדרות ואש ברכותיה שולחת הועידה

 המתמשכות.

 וה לשובם המהיר של חילי צה"ל הנעדרים והשבויים.והועידה שולחת ברכותיה ותק

לכל אזורי הרוטרי בארצות אגן הים התיכון ומביעה תקוותה, כי יפעלו במשותף  ברכותיה שולחת הועידה
 השלום, להעמקת הקשרים ולהקמת פרוייקטים שיטיבו עם עמי האזור.  לקידום

 
הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארגוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם 

 לת מעל לפרט".את סיסמת הרוטרי "שירות לזו
 

ואת נציגו של הנשיא העולמי לועידה האזורית,  ןוילקינסווילף ווילפריד והועידה מברכת את הנשיא העולמי 
 . דירקטור של רוטרי בינלאומי, ברנרד רוזן ורעייתו רג'ין

 
הצלחה בהנהגת  ה ולצוותהומאחלת ל יעל לצרוס 2008/2009לשנת  תהנבחר ההועידה מברכת את הנגיד

 ר בשנה הבאה. האזו
 

 2010/2011ואת הנגיד המיועד לשנת  אורי צייגר 2009/2010לשנת  יםהמיועד יםהועידה מברכת את הנגיד
 .מוטי בר דגן

 
חילופי קבוצות עיון ומברכת את  הסיוע והאפשרות לביצוערוטרי בינלאומי על  קרןמברכת את  הועידה
 האזורית.ומשתתפת בועידה מבלגיה  העיון שהגיעקבוצת 

 שהגיעה ומשתתפת בועידה האזורית. משלחת רוטרי מבלגיה,מברכת את  הועידה

הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הענקת מלגות, השתלמויות 
וחילופי  שנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום החינוך הגבוה

 .רנוע
 

הדואגים לשימור ולפיתוח יער  ,הועידה מברכת את מועדון רוטרי צפת וחברי עמותת יער פאול האריס
 וכן את פרוייקט צבע את הגליל בירוק.השלום על שם פאול האריס 

 
יזכור תמיד  2490הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזור 

 ועשייתם ושולח תנחומים למשפחותיהם ולמועדונים.את פועלם 
 

הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, חברי 
המועדונים ובני משפחותיהם ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח 

 תנועת הרוטרי.
ובה את שיתוף הפעולה בין תנועת הרוטרי לבין שלושת הארגונים: האופן הפנימי, הועידה מציינת לט

 הרוטראקט והאינטראקט .

ענון החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ולהקמת יהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ לר
 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

 
, על ידי מנהל בים המלח  48-ביצועה המושלמים של הועידה ההועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה ו

. הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על משה אידלמןהועידה נ"ל 
 סדר ניהולה ועל ייחודיותה ומודה לכל הרוטריונים שסייעו להצלחתה.

 
( 2007/2008צוותו, על הנהגת האזור בשנה זו  )ול ברוך ברקהועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד האזור 

 ".רוטרי אתכםשסיסמתה "



                     
 

137 

 

 ירושלים -94 -ועידה האזורית הלחלטות צעות להה
 2009-2008 2490רוטרי ישראל אזור 
 

 נ"ל יעקב סטרולוביץ מועדון רוטרי הוד הכרמל, נ"ל חיים קנת יועץ משפטי לאזור -1הצעה מספר 
  בועידה הנ"טאושררה          

 
לקבוע כי כאשר התקשרות עם חברות הפקת הועידה האזורית תעשה עפ"י נוהל מסודר ועם מספר  :ההצע

 גופים במטרה לתחרות הולמת להוזלת המחירים.
 

מידי שנה הנגיד המכהן, עומד בפני התקשרות עם גופים שונים חיצוניים להפקת הועידה אזורית,  הסבר:
זור. קרה לא פעם שמנהל הועידה/הנגיד, מתקשרים עם שעלותה הכספית גדולה ביותר, ביחס לתקציב הא

 בהרבה מחברות אחרות. כספים אלה משולמים על ידי חברי התנועה.  מחיר גבוהחברה אחת, אשר מציעה 
כדי ליעל את התהליך ולעשותו בשקיפות ולגרום לתחרות הולמת, אשר תביא בסופו של דבר להורדת 

שתוקם ועדה ע"י הנגיד המכהן, אשר תעסוק בבחינת עלויות וקבלת המחירים והוזלת מחירי הועידה, מומלץ 
, עפ"י התמחרות בין החברות, אשר יגישו הצעות. הועדה אשר תהיה מורכבת ממספר חברות שונותהצעות 

מהנגיד המכהן, מנהל הועידה היועמ"ש, וחברי ועדת הועידה, תנתח את ההצעות תשווה מחירים, תנהל מו"מ 
הוזלת המחיר של הועידה. על ידי כך חברי התנועה יפיקו את מירב התועלת וההצלחה להורדתם ותגרום ל

 של הועידה במחירים נמוכים יותר.
 

 : הועדה ממליצה לקבל את ההצעה.המלצת הועדה
 

 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה וההמלצה מתקבלות
 

 בועידה הנ"טבוטלה      יועץ משפטי לאזור -נ"ל חיים קנת  -2הצעה מספר 
 

להוסיף ל"תקנון לבחירות נציגים והצבעה למוסדות הרוטרי: קרן צלטנר למחקר, עמותת יער פאול  :ההצע
נציג להנהלת קרן רוטריון משה גרידינגר (, גם 43האריס לשלום, עמותת האזור והועדה לאיתור נגיד", )ועידה 

 ז"ל. 
 

יגים למוסדות הרוטרי השונים. לאחרונה תוקן תקנון : מידי שנה נערכות בועידה האזורית בחירות לנצהסבר
, כך שחבר הנהלה אחד יהיה נשיא לשעבר, אשר יבחר בבחירות בועידה קרן רוטריון משה גרידינגר ז"לעמותת 

 האזורית. יש צורך לבחור נ"ל בועידה אשר יהיה חבר בהנהלת קרן גרידינגר.
 

 : הועדה ממליצה לקבל את ההצעה.המלצת הועדה
 

 טת ועידת ההחלטות: ההצעה וההמלצה מתקבלותהחל
 

 גזבר האוזר לשעבר  -יועץ משפטי לאזור, נ"ל צבי ענר -נ"ל חיים קנת -3הצעה מספר 
  אושררה בועידה הנ"ט         
 בוטלה לאחר קבלת ההצעה של מועדון חולון       

 
למנות "מבקר" ו/או "ועדת ביקורת", אשר תפקידה יהיה לבקר ולבדוק את הוצאות האזור וניהול  :ההצע

 תקין של תקציב האזור ועל ידי כך תסייע לנגיד המכהן לשמור על חוקיות הנעשה. 
 

: ועידת ההחלטות החליטה ואישרה פעמיים בעבר את ההחלטה כי על הנגיד שסיים תפקידו להגיש הסבר
. בשנים האחרונות קיימת 31/12ולאחר מכן תוקן עד ליום  30/9מבוקר, בתחילה היה עד ליום דו"ח כספי 

 ע"י רו"ח, על פעילות האזור בשנתם.  מאושרבעיה שנגידים שמסיימים תפקידם, אינם מעבירים דו"ח כספי 
שר. אין לאזור זאת ועוד, עולה כי לעיתים קיימות בעיות בגין הוצאות כספיות, אשר חורגות מהתקציב המאו

כל ביקורת ו/או אפשרות לבדוק ולוודא מה נעשה בכספים, אשר נגבים כדמי חבר מחברי המועדונים,  2490
 ולברר בעבור מה הוצאו הכספים, ואם הוצאו בהתאם לתקציב המאושר ע"י הנשיאים בתחילת הקדנציה.

כאשר האזור פועל  דת, ובייחולאחרונה, החלו שלטונות מס ההכנסה לבקר ולהקפיד הקפדת יתר על פעולו
 לא כעמותה ו/או כגוף משפטי, אלא כאיגוד חברים )כמו ועד בית(. 

לצורך סיוע לנגיד המכהן, מידי שנה, ולצורך שמירה על בטיחות הנגיד המכהן מפני שלטונות המס, וכן 
או "ועדת /שמירה והקפדה על שקיפות הנעשה בכספים, הנגבים מחברי המועדונים, יש למנות "מבקר" ו

ביקורת", כפי שנהוג על פי חוק בכל עמותה ו/או תאגיד רשום, אשר יבדוק, ידריך ויכוון את הנגיד במהלך 
שנת הפעילות, לגבי הפעולות הכספיות, כשירותן, וההוצאות אשר נעשות במהלך שנת הרוטרי וכן כי ידאג 

 שיוגש דו"ח כספי מבוקר במועד.
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ו תוקם ועדת ביקורת, אשר תהיה מורכבת מיו"ר ועוד שני חברים מומלץ כי "המבקר" יהיה רו"ח ו/א
 ומומלץ שיהיו רואי חשבון, מנהלי כספים בנקאים ו/או עו"ד. 

 הנ"ל ינסחו נהלי עבודה מפורטים והצעה לפעילות אשר יאושרו ע"י מוסדות התנועה.
 

 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה
 

 ההחלטות: ההצעה וההמלצה מתקבלותהחלטת ועידת 
 

 נג"ל גד שפר, נ"ל חיים קנת היועץ המשפטי לאזור  -4הצעה מספר 
 

 .ד לנגידותממהמוע ודרישותבחלק של הקריטריונים  –את נוהל בחירת נגיד  לתקן  :ההצע
 

רוטרי לשנת ה 2490נגיד אזור  -)אברהם חמו 23/5/2003ים המלח  -43-בועידה ה ההחלטותבועדת  -הנמקה
עדים לכך כי  אנו: "בהנמקההצעה לתקן את הנוהל ולהקל בקריטריונים  ,לוה ז"ובני נ ל( הציע נג"2002/03

אחד המגיע לשלב הבחירה. בהרחבת המעגל  מועמדמספר המועמדים לתפקיד קטן. זה כמה שנים שיש רק 
עשויה להגדיל את מספר המועמדים לתפקיד נגיד האזור  האזורממנו אפשר לאתר מועמדים לתפקיד נגיד 

 הסעיף לא יגיעו לתפקיד". שינויולקבלת מועמדים טובים שללא 
 שלא לקבל את ההצעה. המליצהועדת ההחלטות ונתקבלה למרות ש ההצעה

 
כבר קיימת מזה שנים, ישנם מספיק מועמדים מקרב עוזרי  הנגידשנים, ושיטת עוזרי  8-משחלפו כ עתה

האפיקים יועצי הנגיד, וגזברי האזור, אשר הינם ראויים להגיש מועמדות לתפקיד  ר"יונגיד, מזכירי האזור ה
 ניסיון רוטריוני הולם.  ובעלי הנגיד

אשר רכשו ניסיון  ללנוסח הקודם ונאפשר לבעלי התפקידים הנ" שנחזורהינה לתקן את הנוהל, כך  ההצעה
 האזור.מועמדות לתפקיד נגיד  להגישבתפקידם 

 :היא ההצעה
 מזכירתפקיד בצוות הנגיד, כיושב ראש ועדה אזורית, ואשר אחד מתפקידיו היה תפקיד של  מילא המועמד"

הנגיד, ו/או יועץ משפטי,  יועץאחד מאפיקי השרות, ו/או  רהאזור, ו/או גזבר האזור, ו/או עוזר נגיד, ו/או יו"
 ".לפחותות בעשר השנים האחרונות, במשך שתי שנות רוטרי מלא

 
 : הועדה ממליצה לקבל את ההצעה.המלצת הועדה

 
 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה וההמלצה לא מתקבלות

 
 יועץ משפטי לאזור -נ"ל חיים קנת  -5הצעה מספר 

 
להוסיף לתקציב הנגיד סעיף מיוחד, כדי לייחד הקצאת סכום כסף להפקת והדפסת קובץ נהלים של  :ההצע

כך שכל נגיד מכהן ₪.  15,000-שנים הינו כ 3-שנים. עלות הדפסה אחת ל 3-( מעודכן אחת לMOPרוטרי )
יוצא לאור אשר  MOPלהפקת  תאשר יועברו לעמותת האזור כתרומה ייעודי₪  4,500יותיר בתקציב סך של 

 שנים.  3-אחת ל
 

לעברית והדפסתו, יש לדאוג להמשכיות של התרגום  MOP-: הואיל ונערכה עבודה מרובה לתרגום ההסבר
 שנים כאשר יש לעדכן את הקיים לתרגם ולהדפיס מחדש.  3מידי 

 
 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה

 
 היום.החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה הוסרה מסדר 

 
 יועץ משפטי לאזור -נ"ל חיים קנת  -6הצעה מספר 

 
של כל שנה, בעבור התקופה המתחילה  1/6עד ליום  למפרע,מועדונים ישלמו את דמי החבר לאזור  :ההצע

של כל שנה בגין התקופה המתחילה ביום  1/12בגין מספר החברים הקיים באותו מועד, ועד ליום  1/7ביום 
ספר החברים הקיים באותו מועד. היה וקיים שוני במספר החברים במועד הקובע, של כל שנה בגין מ 1/1

 ישלום ההפרש ו/או יוחזר למועדון תוך חודש ימים. 1/1ו/או  1/7כלומר 
בעמוד  2מועדון אשר לא ישלם במועד, יושהה ע"י הנגיד המכהן מכל פעילות ברוטרי, עפ"י חלק ראשון פרק 

תשלום שאושר כדמי חבר לאזור האומר: " MOP-ל 47 יש  –כל מועדון שאינו משלם עבור השתתפותו בָּ
, (RIB 3.030.1)רוטרי בינלאומי. -בידי הנהלת רוטרי בינלאומי היכולת להשעותו או לסיים את חברותו ב
 לתקופה של חודש ימים ולאחר מכן יומלץ לרוטרי בינלאומי למוחקו. 
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של מועדונים אשר אינם משלמים את דמי החבר לאזור במועד והזמן  : בשנים האחרונות קיימת תופעההסבר
חולף עד סוף שנת הרוטרי מבלי שיש יכולת לגבות את התשלום, ובאותו מועד כבר למועדון חוב נוסף על 

 הקדנציה העומדת בפתח של הנגיד הבא.
נכנס ליתרת מינוס בשל נגיד האזור המסיים את תפקידו נותר ללא יכולת לגבות את דמי החבר, לעיתים אף 

 החובות הקיימים. הנגיד הנכנס נמנע מסיבות כאלה ואחרות מלמחוק ו/או להשהות את המועדון החייב.
דבר זה גורם לנטל על קופת הנגיד, על תשלום חובות של הנגיד המסיים את תפקידו, מעכב את הוצאת 

עמותת האזור מעוכבות, דבר הגורם  הדו"ח הכספי, וגורם כי יתרות אשר אמורות להיות מועברות לקופת
של  בפרויקטיםלעבודת ועדת הכספים של עמותת האזור בעיה בעבודתם ועיכוב בהקצאת כספים לתמיכה 

 המועדונים וכן בהקצאת כספים לעמותות האזור השונות.
 

 : הועדה ממליצה לקבל את ההצעה.המלצת הועדה
 

 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה הוסרה מסדר היום.
 

 יועץ משפטי לאזור -נג"ל רן לין, נ"ל חיים קנת  -7הצעה מספר 
 

 .ICC-להוסיף לתקציב הנגיד סעיף מיוחד לפעילות  :ההצע
 

, יש לתקצב את הנושא מראש בתקציב הנגיד. ICC: הואיל ומידי שנה נערכות פעילויות שונות בועדות הסבר
 . השנה היה תקציב לנושא זה.ICC-דות העל כל נגיד לקבוע מראש סכום אשר לדעתו יקצה לפעילות וע

 
 : הועדה ממליצה לאשר את ההצעה.המלצת הועדה

 
 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה הוסרה מסדר היום.

 
 אושררה בועידה הנ"ט   נ"ל יצחק )צ'קלה( גולדפינגר מועדון רוטרי חדרה   -8הצעה מספר 

 
 לא יכהן חבר תנועת הרוטרי ביותר מקרן אזורית אחת. :ההצע

 
: היצע לחברי הרוטרי מהשורה, לכהן באחת מועדות הרוטרי הוא מצומצם ביותר. לכן יש לתת אפשרות הסבר

ועידת ולמספר מקסימלי של חברי התנועה לכהן באחת מהועדות/עמותה, המוצעות לבחירה כל שנה ב
 הרוטרי הארצית.

 
 : הועדה ממליצה לקבל את ההצעה.הועדההמלצת 

 
 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה וההמלצה מתקבלות

 

 בוטלה בועידה הנ"ט    נ"ל מרדכי מנור מועדון רוטרי רעננה   -9הצעה מספר 
 

 לשנה כתרומה לקרן רוטרי בינלאומי.  50$כל חבר מתחייב לשלם מינימום סך של  :ההצע
 

 .DDFשנים לקרן ה 3ומחצית יחזור לאזור לאחר כ  70,000$: בצורה זו יעביר האזור כ הסבר
התרומה תהיה של כל מועדון במרוכז מתחילת שנת הרוטרי ולא יאוחר ממחצית חודש דצמבר, כך שנקדים 

שנה בקרן. בצורה זו כל האזור וכל מועדון יתרמו והאזור יראה בחיוב בקרן רוטרי בינלאומי. לצבור ותק של 
 מה טוב. -במידה ותהיינה תרומות נוספות

 
 : הועדה לא  ממליצה לקבל את ההצעה. המלצת הועדה

 
ום הועידה ממליצה כל חבר יתרום מינימ החלטת ועידת ההחלטות: הואיל וההצעה נוגדת את חוקת הרוטרי

 לשנה כתרומה לקרן רוטרי בינלאומי.  50$סך של 
 

 מועדון רוטרי בנימינה   -נשיאה אביבה פליס  -10הצעה מספר 
 

 לערוך את כנסי האזור ללא ארוחת צהרים.  :ההצע
 

 . הוזלת עלויות הכנס לרוטריונים ועל ידי כך להביא חברים רבים יותר לקחת חלק בכנסים.1: הסבר
 . הקלה למועדון המארח בארגון הכנס.2            
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. הכנסים מתקיימים באולמות שאינם אולמות הסעדה ולפיכך הגשת הארוחה בלחץ, דוחק ואי 3            
 נוחות.

 יש להסתפק בכבוד קל כגון קפה, עוגה ופירות.
 

גבוהה. המועדון המארח לוקח : כל נגיד מכהן דואג לכנסים בשנתו. עלות הכנסים אינה המלצת הועדה
בחשבון את העלות הנדרשת ובדרך כלל כאשר הכנס מאורגן ומתוקצב נכון השתתפות החברים בכנס מכסה 

 את ההוצאות.
 הועדה אינה ממליצה לקבל הצעה זו ומותירה את ביצוע הכנסים לשיקול דעתו של הנגיד המכהן.

 
 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה לא מתקבלות

 

 בוטלה בועידה הנ"ט    נ"ל אלי ארד  מועדון רוטרי בית דגן   -11פר הצעה מס
 

 מחדש. -תרגום סיסמת הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט", :ההצע
 

שנה  80: סיסמת רוטרי זו בגרסתה העברית קיימת מאז הקמת מועדון רוטרי הראשון בירושלים לפני הסבר
 כוונת המחבר ו/או נאה.או בסמוך לזאת. תרגום הסיסמה לעברית אינו 

יש לתרגם את הסיסמא "עזרה לזולת מעל לעצמיות" שמשקף את הכוונה במונחים מתאימים ובעברית של 
 ימינו.

 
: הסיסמה מלווה את התנועה מזה שנים, קליטה ושגורה בפי כל רוטריון. הועדה אינה ממליצה המלצת הועדה

 עדת "עתיד הרוטרי" בראשותו של נג"ל יורם כהן.לקבל את ההצעה, אך ממליצה להעביר הנושא לדיון בו
 

 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה לא מתקבלת אך ההמלצה מתקבלת.
 

 נ"ל אלי ארד  מועדון רוטרי בית דגן   -12הצעה מספר 
 

 נשיאת תגים במפגשים. :ההצע
 

שרים מחד עידות אזוריות מונפקים תגים עם שמות המשתתפים המאפו: כיום מקובל שבכנסים ובוהסבר
זיהוי המשתתף ע"י חברים אחרים ומאידך זיהויו בכניסה למתקנים, ארוחות וכד'. במספר מועדונים בכל 
פגישת מועדון מקבלים החברים את תגיהם ונושאים אותם לאורך המפגש. התגים מקלים על זיהוי הדדי של 

חברים חדשים בקלות במועדון  החברים, יצירת קשרים, מניעת מבוכה עקב אי זכירת שמות ופנים והשתלבות
 או בכנס/ועידה.

שאו ימומלץ שבכל מפגש של מועדון, בין מועדוני/אשכולי/אזורי או בכל פורום בו נוכחים חברי רוטרי י
החברים תגים אלו. כדי לחסוך עלויות, מוצע שכל מועדון יכין לעצמו את התגים, בפורמט שיכלול את שם 

כגון סמל הרוטרי וסמל/דגל המועדון  םמינימלייות קריאות, עם סמלים החבר ותוארו, ושם המועדון באותי
)כדי שלא יצטרכו להחליף בתחילת שנה(. התג יהיה בתוך המנשא פלסטי ויובא ע"י החברים גם לכנסים 

ויחסוך זמן לקבלתו והוצאות להכנתו )גם אם נרכשו מדפסות למדבקות למטרה זו(. הזיהוי  עידות וולו
כמשתתף מאושר יכול להיות ע"י מדבקה צבעונית ללא הדפסה. אפשרי לעשות עדכון בכל שנה עם חילופי 

 כך שכל מועדון WORDבעלי התפקידים או פרטנית עם שינוי התואר, ע"י המועדון. אפשר להכין פורמט 
 יוכל להדפיס את תגיו בקלות. 

 
: בכל שנת רוטרי משתנה הסמל והסיסמא, מקום המפגש והתאריך. האזור רכש לאחרונה המלצת הועדה

מעודפי תקציב הנגיד שנותרו, שתי מדפסות ומחשב, מיוחדים להפקת תגים, כך שהעלות אינה גבוהה והתגים 
תגים שכן בעלי התפקידים והתארים )נשיא, נשיא  יכולים להיות אחידים ועדכניים. לא ניתן להכין מראש

 לשעבר וכו'( מתחלפים.
 הועדה אינה ממליצה לקבל את ההצעה.

 
 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה לא מתקבלת

 
 נ"ל אפרים פריהר  מועדון רוטרי גבעתיים  -13הצעה מספר 

 
   בנושא הרכב העמותה.  -תיקון תקנון עמותת רוטרי ישראל :ההצע

 
: תקנון עמותת רוטרי ישראל ישונה באופן שהעמותה תכלול נג"לים, נגיד מכהן, גזבר, מזכיר ונציג מכל הסבר

 מועדון באזור. יש לתת לנציגי המועדונים משקל הולם בעמותה.
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נשיאים לשעבר  9-ן, נג"נ, שני נגמי"ם, גזבר, מזכיר ו: כיום חברים בעמותה נג"לים, נגיד מכההמלצת הועדה
נבחרים מידי שנה בועידה האזורית השנתית בבחירות דמוקרטיות ואשר מייצגים את כל המועדונים  3אשר 

 באזור.
 

 הועדה אינה ממליצה לקבל את ההצעה זו שכן יש ייצוג הולם לכלל המועדונים.
 

 רוטרי גבעתיים נ"ל אפרים פריהר מועדון  -14הצעה מספר 
 

 העברת עודפי תקציב הנגיד לנגיד הנבחר.  :ההצע
 

: עודפי תקציב הנגיד לא יועברו לעמותת האזור כפי שנהוג אלא לתקציב הנגיד הנבחר. מקור תקציב הסבר
העמותה נובע מעודפי התקציב המועברים ע"י הנגיד היוצא עם תום תקופת כהונתו ואשר מקורם בדמי 

 המועברים לאזור.החבר 
 

: עודפי תקציב הנגיד מועברים לעמותת האזור. המשמעות של אי העברת כספים אלו לעמותה המלצת הועדה
ולא תוכל לתמוך בעמותות השונות שבאזור, כמו עמותת יער פאול האריס לשלום,  רהיא כי העמותה תיסג

 40%פעולות המועדונים באזור. כיום קרן צלטנר למחקר שליד רוטרי ישראל, קרן גריידינגר וכן תמיכה ב
מועברים לתמיכה בקרנות  40%מכספי העמותה חוזרים למועדונים השונים כתמיכה בפרויקטים קהילתיים, 

 האזור. כל נגיד מתקצב  נכונה את שנת נגידותו ולעיתים היו מקרים כי לא נותר כלל עודף להעברה לאזור.
 הועדה אינה ממליצה לקבל את ההצעה זו.

 
 חלטת ועידת ההחלטות: ההצעה לא מתקבלתה
 

 פנינה אילן מועדון רוטרי הוד השרון  -15הצעה מספר 
 

 מעקב ובקרה של המועדונים אחר כספיהם בקרן.  :ההצע
 

: מדי שנה בתום שנת הרוטרי יעביר גזבר עמותת הרוטרי האזורית לכל המועדונים פירוט של התנועות הסבר
ביוני של השנה  30הכספיות )הכנסות והוצאות( שהיו בשנה היוצאת ואת יתרת כספי המועדון בקרן ליום 

ים אישורים רשמיים, שנסתיימה. מועדון שאינו בעל קרן מוכרת לצורכי מס הכנסה ואינו יכול להמציא לתורמ
מפקיד לא אחת כספי תרומות ואירועים בקרן הרוטרי האזורית. כספים אלה נזקפים לזכות המועדון ונמשכים 
עפ"י הוראתו למטרות חיוביות שונות )עפ"י כללים מסוימים( בקרן האזורית אמור להתנהל חשבון מסודר 

 ביחס לכספים הנכנסים ויוצאים ע"י כל מועדון. 
 

: קיימת החלטת ועידה כי על עמותת האזור להציג את הדו"ח הכספי מדי שנה. כמו כן, עמותת ועדההמלצת ה
האזור היא עמותה רשומה אשר מנהלת ספרים ודוחות מבוקרים ע"י רו"ח  ומקפידה מדי שנה לקבל אישור 

 תייעודיוניהול תקין. הדו"ח הכספי מתפרסם מדי שנה בביטאון האזור. באשר למועדונים אשר תרומות 
 מתקבלות בעבורם, באמצעות עמותת האזור הרי מתנהל חשבון מדויק ע"י רו"ח של העמותה.

 הועדה אינה ממליצה לקבל את ההצעה זו.
 

 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה לא מתקבלת
 

 נג"ל אבנר פוקס מועדון רוטרי גדרה  -16הצעה מספר 
 
עדה לאיתור נגיד, עמותת אזור רוטרי ישראל, עמותת קרן צלטנר וחברות וחברים שיבחרו לכהן בו :הצעה

למחקר, עמותת יער פול האריס לשלום,  קרן ע"ש רוטריון משה גרדינגר ז"ל, ישמשו בתפקידם תקופת כהונה 
 ולא יעלה על שלוש שנים.  -אחת, שמשך הזמן שלה נקבע בתקנון הועדה

יד אחר בועדות המוזכרות לעיל, תהיה רק לאחר תום הצגת המועמדות בפעם נוספת, לתפקיד זה או לתפק
 קדנציה של נבחר אחר, אך לא פחות משלוש שנים מעת סיום התפקיד.

 
  הסבר:

 ברוטרי. הרוטציה.עקרון 1
 .מתן הזדמנות לחברים נוספים לכהן בתפקידים באזור.2
 היא עד שלוש שנים. -כמו עוזר נגיד-.תקופת תפקידים מובילים באזורי רוטרי 3
 

ולעמותת האזור נערכות מדי שנה בועידה האזורית באופן דמוקרטי ע"י   עדותו: הבחירות לוהמלצת הועדה
נציגי המועדונים, עפ"י החלטת המועדונים. המקרים עד היום אשר נבחרו נשיאים לשעבר לתקופה נוספת 

דמוקרטיות ועל פי רצון כחברים בעמותה למיטב ידיעת הועדה אינם קיימים ו/או מעטים מאוד. הבחירות הן 
 חברי המועדונים והועדה אינה רואה כל פסול בבחירה דמוקרטית חוזרת.
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 הועדה אינה ממליצה לקבל את ההצעה זו.
 

 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה לא מתקבלת
 

 בוטלה בועידה הנ"ט    מועדון רוטרי חולון -נג"ל יורם כהן  -17הצעה מספר 
 

 ישראל. 2490ההצעה נועדה לשפר את נושא הביטוח עבור כל תנועת הרוטרי באזור  :ההצע
 

: הנגידות מבטחת מידי שנה את מכלול הפעילויות של האזור. המועדונים )או חלקם( מבטחים את הסבר
לחברי חבריהם באמצעות שירותי הרווחה העירוניים המסתייעים במוסד לבטוח לאומי. כיום אין ביטוח צד ג' 

 רוטרי ולמועדונים באזור.
ברצוננו להבטיח כי כל פעילויות האזור, לרבות אלה הנערכות באמצעות המועדונים, יהיו מבוטחות.  :ההצע

ברצוננו להבטיח כי כל חבר ברוטרי ישראל יהא מבוטח כאשר הוא פועל מטעם הרוטרי. ברצוננו להבטיח 
רי באשר הם. מתוך כוונה כי לא יהא נזק ישיר או עקיף ביטוח צד ג' לכל אלה הקשורים לפעילויות הרוט

לחבר רוטרי ו/או מי שמסייע לפעולות רוטרי ההמלצה היא כי הנגידות תבחן לאלתר את נושא הביטוח 
 בכללותו  ותיישם את הנדרש.

 
מבטח את כל חבריו, מידי שנה לכל פעילות  2490: הועדה רואה בברכה את ההצעה. אזור המלצת הועדה

ריונית שהיא לרבות כנסים, ועידות פעילויות התנדבות מחוץ למועדון. הועדה ממליצה להקים ועדה רוט
 חודשים. 3שתבחן את כל נושא הביטוח ותגיש המלצות לנגיד, תוך 

 
 החלטת ועידת ההחלטות: ההמלצה מתקבלת בשים לב לבדיקה של כיסוי של תאונות אישיות.

 

 בוטלה בועידה הנ"ט    דון רוטרי רמלהמוע -נ"ל שאול כהן  -18הצעה מספר 
 

, להחזיר לגזבר האזור ולגזבר 2013הצעה זו הינה לקראת הועידה התחיקתית אשר תתקיים בשנת  :ההצע
 המועדון את כבודו. 

: לתת לגזבר את הכבוד המגיע לו ע"י הזמנתו לשולחן הכבוד בכל אירוע, הצגת שמו ומעמדו ברוטרי, הסבר
"גזבר", עם סיום תפקידו: הענקת תעודה או מגן. עבודתו של הגזבר דורשת אחריות כבדה, הענקת סמל 

 עבודה כפוית טובה ומאמץ רב לגייס את הכספים ולהוציאם בתבונה.
 

: הועדה אינה מסכימה אם הנאמר בהצעה. הועדה סבורה כי לגזבר המועדון ולגזבר האזור יש המלצת הועדה
בר הנוגע לתפקידו. באשר להזמנתו לשולחן הנשיאות, אין הועדה סבורה כי כבוד והוא מקבל כבוד בכל ד

ניתן או צריך לעשות זאת בכל אירוע, שכן גזבר האזור/מועדון, הוא תפקיד בהנהלה ככל תפקיד אחר של 
יו"ר אפיק ו/או עוזר נגיד/נשיא ולא ניתן להזמין את כולם, בכל אירוע, לשולחן הנשיאות. זאת ועוד חוקת 

טרי הינה ברורה לגבי ניהול טקס רוטרי. אין אנו סבורים כי עבודת הגזבר הינה "כפוית טובה", הגזבר הרו
אינו "מגייס כספים" ו/או "מוציאם בתבונה". תפקיד הגזבר הוא לאסוף ולנהל את הכספים והחשבונות ומי 

 שמגייס את הכספים ו/או מחליט להוציאם אינו הגזבר.
הנושא לנציג האזור אשר יבחר בעתיד לייצג את האזור בועידה התחיקתית הועדה ממליצה להעביר את 

 אשר יבחן את ההצעה ויחליט באם לנסחה מחדש ו/או לדחותה. 2013בשנת 
 

 החלטת ועידת ההחלטות: ההמלצה מתקבלת.
 

 מועדון רוטרי חולון -נג"ל יורם כהן  -19הצעה מספר 
 

יכת הוועידה השנתית של רוטרי ישראל ו/או אירועים דומים את נושא הפ יבחנוגיד האזור וצוותו נ  :ההצע
 בתנועה כהוצאה מוכרת על פי פקודת מס הכנסה.

 ההנחיות הנדרשות לכך.ההנחות ווהיה ואפשרי הדבר, יינתנו לחברים באזור כל 
 

בטוחני כי במידה ויתאפשר להשתתף באירועים תוך זקיפת העלות כהוצאה מוכרת למס תהא : הסבר
 השתתפות יותר ערה של חברים/ות ובני/בנות הזוג.

 
: הועדה אינה סבורה כי עפ"י החוק ניתן יהיה להפוך את הכנסים ו/או הוועידה להוצאה המלצת הועדה

מוכרת, שכן קיימים כללים במס ההכנסה אשר מגדירים "השתלמות מקצועית" וקיימת דרישה למספר מסוים 
 יר זמן לענייני הרוטרי.של הרצאות מקצועיות. הדבר לא יות

 הועדה ממליצה כי הנגיד הנכנס ימנה רו"ח אשר יבדוק את הנושא וייתן חוו"ד לנגיד ולצוותו.
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 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה לא מתקבלת
 

 בוטלה בועידה הנ"ט    מועדון רוטרי כרמל -יוסי סיקולר  -20הצעה מספר 
 

להשתתף באולפן ידע מוסרית  מחויבותבר חדש המתקבל לתנועת הרוטרי באזור יקבל על עצמו ח :ההצע
 תוך שנתיים מהצטרפותו לארגון.

 
 : הועדה ממליצה לקבל את ההצעה.המלצת הועדה

 
 החלטת ועידת ההחלטות: ההצעה וההמלצה מתקבלות.

 
      

 הועידה הצהרות
 

מר שמעון  ( שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה2490של רוטרי ישראל )אזור  49 -הועידה האזורית ה
ממשלת ישראל לצבא ההגנה לישראל, למשטרת ישראל ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו ול, לפרס

 ולכל זרועות הביטחון.
ל חלקי הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כ

 האוכלוסייה.
להגברת הנורמליזציה בכל שטחי  לקידום השלום, ולמדינות השכנות,ישראל,  םהועידה שולחת ברכותיה לע

 החיים ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור.
ה לשובם המהיר של חילי צה"ל הנעדרים והשבויים ולשחרורו של גלעד והועידה שולחת ברכותיה ותקו

לכל אזורי הרוטרי בארצות אגן הים התיכון ומביעה תקוותה, כי יפעלו  ברכותיה שולחת  הועידהשליט. 
 השלום, להעמקת הקשרים ולהקמת פרוייקטים שיטיבו עם עמי האזור.  לקידוםבמשותף 

 
גוני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם הועידה מצדיעה למתנדבים בכל אר

 את סיסמת הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט".
 

ואת נציגו של הנשיא העולמי לועידה דונג קורן לי,  Dong Kurn Leeהועידה מברכת את הנשיא העולמי 
 נשיא רוטרי בינ"ל לשעבר ריצ'ארד קינג.האזורית, 

 
הצלחה בהנהגת האזור  ו ולצוותוומאחלת ל אורי צייגר 2009/2010מברכת את הנגיד הנבחר לשנת הועידה 

 בשנה הבאה. 
 

משה  2011/2012ואת הנגיד המיועד לשנת  מוטי בר דגן 2010/2011הועידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת 
 .אידלמן

 
חילופי קבוצות עיון ומברכת את  עהסיוע והאפשרות לביצורוטרי בינלאומי על  קרןמברכת את  הועידה

 ת בועידה האזורית.וומשתתפמהולנד ומטקסס ארה"ב  העיון שהגיעות וקבוצ

 , מהולנד חוברט ואן וסל שמשתתף בועידה 1600הועידה מברכת את נגיד אזור 

 , מטקסס בראד באן שמשתתף בועידה.5730הועידה מברכת את נגיד אזור 

 בועידה האזורית. יםומשתתפ ושהגיע האורחים,מברכת את  הועידה

הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הענקת מלגות, השתלמויות 
 .וחילופי נוערשנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום החינוך 

 
הדואגים לשימור ולפיתוח יער  ,י עמותת יער פאול האריסהועידה מברכת את מועדון רוטרי צפת וחבר

הועידה קוראת לכולם לעשות להמשך קיומו של היער כפרוייקט ייצוגי של אזור  השלום על שם פאול האריס
  רוטרי ישראל ולהבטיח את המשך התפתחותו.

 
יזכור תמיד  2490 רהועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזו

 את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים למשפחותיהם ולמועדונים.
 

הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, חברי 
המועדונים ובני משפחותיהם ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח 

 עת הרוטרי.תנו
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הועידה מציינת לטובה את שיתוף הפעולה בין תנועת הרוטרי לבין שלושת הארגונים: האופן הפנימי, 
 הרוטראקט והאינטראקט .

ענון החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ולהקמת יהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ לר
 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

 
, על ידי מנהל בירושלים  49-ציינת בסיפוק רב את ארגונה וביצועה המושלמים של הועידה ההועידה מ

. הועידה מברכת את כל חברי הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על יעקב סטרולהועידה נ"ל 
 סדר ניהולה ועל ייחודיותה ומודה לכל הרוטריונים שסייעו להצלחתה.

 
, על הנהגת האזור בשנה זו  הולצוות יעל לצרוסהאזור  תוהערכתה לנגידהועידה מביעה תודתה 

 יחד נממש חלומות".( שסיסמתה "2008/2009)
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 הגושרים -50 -ועידה האזורית הלחלטות צעות להה
 2010-0920 2490רוטרי ישראל אזור  אורי צייגרנגיד 

 
מוריה, נג"ל גד שפר, נג"ל יעל לצרוס, נג"ל ברוך ברק, מועדון חיפה  -יעקב סטרול סטרולוביץ -1הצעה מספר 
 יועץ משפטי לאזור. נ"ל מלי לוי -נ"ל חיים קנת

 
 בחירה על ידי ועדת מינוי. -שינוי שיטת הבחירות לנגידים מיועדים הצעה:

 
 :הסבר

ות שיטת הבחירות הקיימת כיום באזור לא הוכיחה את עצמה, ומידי שנה הליך הבחירות הולך ונעשה פח
ופחות מכובד, היוצר אי נעימויות, ריבים, עוגמות נפש, "מסעי בחירות" )האסורים על פי חוקי רוטרי בינ"ל( 
ואשר אינה מכבדת את חברי הרוטרי וארבעת המבחנים. כיום שיטת הבחירות כפופה לתשלום דמי החבר 

 לאזור. שיטה זאת גורמת לטרחה מיותרת
ר בפרק זמן של חודשיים שלושה ברחבי הארץ, בין כל המועדונים, המועמדים לתפקיד הנגיד אמורים לעבו

דבר היוצר, הוצאה כספית מיותרת ומאמץ קשה, שבסופו של הליך גורם למועמד  ואו למועדונו לפגיעה 
 באתיקה והיושר של כללי הבחירות.

 ההליך הקיים אינו עומד בחוקי רוטרי בינ"ל למרות שמותר ואינו סותר אותו.
 

 הצעה:
נגל"ים אחרונים, שכיהנו  5 -חירה לנגיד האזור תיעשה על ידי ועדת מינויים. הוועדה תהיה מורכבת מהב

נשיאים, חברי עמותת האזור, אשר נבחרו  6שנה שלמה באזור, וכן נגיד נבחר ונגיד מיועד. לוועדה יצורפו 
 בועידה האזורית ואשר מכהנים בשנתם השנייה והשלישית בעמותת האזור.

 חברים. 13יה ועדת המינויים סה"כ תה
 הרכב זה יתחלף מדי שנה וכתוצאה מכך בכל שנה יהיה רענון של הרכב חברי הוועדה.

הרכב זה מייצג את מרבית החלקים מהאזור. ההרכב המגוון יאפשר בחירה אתית חוקית ואפילו עניינית 
 כתוצאה מהכרות האנשים באזור.

 , לוועדה מועמדים ראויים, שעומדים בקריטריונים לנגיד האזור. המועדונים יגישו בהתאם לנוהל איתור נגיד
 

 נוהל לבחירת נגיד האזור
 
 הועדה לאיתור נגיד .א
 הקמת הועדה.  1

 ועדה שתקרא "הועדה לאיתור ובחירת מועמדים לתפקיד הנגיד המיועד" )להלן "הועדה"(.בכל שנה תוקם     

 תפקיד הועדה .2
כמו כן תשמש כוועדת לבחירת ומינוי נגיד ו תפקידה של הועדה יהיה איתור ובחינת מועמדים לתפקיד נגיד האזור     

 לאותה שנת רוטרי בלבד. האזור
 הרכב הועדה.  3

וכן שני נגידים לשעבר אשר ( נגידים לשעבר אחרונים, שלושה) 3)שלוש עשרה( חברים, מהם  13-הועדה תורכב מ
)שישה( נשיאים לשעבר כנציגי מועדונים,  6נגיד נבחר ונגיד מיועד, וכן יבחרו בבחירות חשאיות במועצת הנגידים, 

 האזורית ואשר מכהנים בשנתם השנייה והשלישית בעמותת האזור. בוועידהחברי עמותת האזור, אשר נבחרו 
 ה.יכהן כיו"ר הועד -הנגיד לשעבר המיידי 

 כהונת הועדה .4
מייד עם התחלת שנת הרוטרי החדשה הבאה אחרי מינויה ותכהן  -הועדה תתחיל את עבודתה באחד בחודש יולי     

 עד גמר אותה שנה.
 תנאים הגבלות .5

חבר חילופי בוועדה, בין אם הוא נג"ל או נציג אחד המועדונים, ייכנס לתפקידו בוועדה אם וכאשר חבר  .א
 הוועדה פרש ממנה.

 חבר הועדה יהיה מנוע מלהיות מועמד לנגידות בשנת כהונתו כחבר הועדה. .ב

לא יכהן בוועדה חבר שהינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של מועמד לכהונת נגיד. במקרה כזה, יתפטר חבר  .ג
 הועדה ויפנה את מקומו לחבר חילופי נבחר.

 סדר פעולות הועדה .ב
 כניסה לתפקיד .6

 הועדה תכנס לתפקידה מיד עם תחילת שנת הרוטרי.    
 התכנסות ראשונה. 7

 של שנת הרוטרי בה היא מכהנת.( 31/7) לחודש יולי 31ישיבתה הראשונה של הועדה תהיה לא מאוחר מאשר עד       
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 פניה למועדונים להציג מועמדים. 8
המכהן, יפרסם מייד פניה למועדונים להציע מועמדים. הועדה, בעקבות ישיבתה הראשונה, תגרום לכך שהנגיד      

הוועדה לא תהיה מוגבלת לבחירת  הפניה למועדונים תכלול גם את הדרישות מהמועדונים )כאמור בסעיף ד'(.
 אלה ששמותיהם הוצעו על ידי המועדונים באזור. הוועדה תבחר הרוטריון המתאים ביותר הפנוי לשרת כנגיד.

 לוח זמנים. 9
 :תפעל על פי לוח הזמנים כלהלןהועדה 

 של שנת הרוטרי. יולי יהיה לא מאוחר מיום שלושים ואחד בחודש  -פרסום הפנייה להציע מועמדים .א
 ( של שנת הרוטרי.31.8תסתיים עד ליום שלושים ואחד לחודש אוגוסט ) -הצעת המועמדים .ב
 הרוטרי.( של שנת 1/11) אחד בנובמבריסתיימו עד ליום  -תהליך האיתור והבחינה .ג

הועדה תשמור בקפדנות על לוח הזמנים הנ"ל. אם מסיבות של כוח עליון או אחרות היא תאלץ לשנותו, הועדה  .ד
תוכל לעשות כן ובלבד שתשקול את הנימוקים בעד ונגד בכובד ראש, ותודיע את החלטתה על השינוי בלוח 

 הזמנים לנגיד האזור, שיודיע על כך מייד למועדונים.

 מד לתפקיד נגיד האזורנוהל הצעת מוע .ג
 (.2כל מועמד לתפקיד נגיד האזור צריך לקבל אישור מועדונו לכך, על פי האמור בסעיף ה' ) .10
כל מועדון רשאי להגיש מועמד לתפקיד נגיד האזור מתוך חברי המועדון, בכל מקרה לא יוגש יותר ממועמד אחד  .11

 על ידי מועדון כלשהו באזור.
מועמד שהינו חבר מועדון אחר, בתנאי שיקבל אישור בכתב מנשיא המועדון האחר, על כל מועדון רשאי להגיש  .12

 הסכמת המועדון להגשת מועמדות.
. גם חברי הועדה יעשו כל שלאל ידם, לאתר מועמדים מתאימים. גם הם יוכלו לפעול להגשת מועמדים על פי 13

 הנאמר בנוהל זה.
 דרישות מהמועמד לנגידות .ד

 בעת הגשת מועמדותו: -לתפקיד נגיד האזור חייב להיותכל מועמד . 14
)שבע( שנים רצופות במועדוני הרוטרי בישראל עם כניסתו לתפקיד, זאת  7נשיא לשעבר, בעל ותק חברות של א. 

 )חמש( שנים בתאריך הגשת המועמדות. 5אומרת, שאפשר להציע מועמד שהוא חבר רוטרי ישראל 

 ת המוגדרות בחוקי העזר של רוטרי בינלאומי.המועמד חייב למלא את כל הדרישו .ב

כיושב ראש כעוזר נגיד, יועץ הנגיד, יו"ר אפיק אזורי, מזכיר האזור, או המועמד מילא תפקיד בצוות הנגיד,  .ג
 ועדה אזורית, בעשר השנים האחרונות, במשך שתי שנות רוטרי מלאות לפחות.

 קריטריונים רוטריונים נוספים. 15
 ידע בחוקת רוטרי. .א

 דע בנעשה ברוטרי באזור ובעולם.י .ב

 היכרות עם מועדונים ורוטריונים באזור. .ג

 חומר נלווה להגשת המועמדות  .ד
 תמונת פספורט עדכנית. להצעת המועמדות יש לצרף קורות חיים כללית ובתנועת הרוטרי כולל. 16

 הפרויקטיםתפקידים שמילא המועמד במועדונו ובאזור, עם פירוט השנים,  -התקציר יכלול, בין השאר     
 שהמועמד יזם או היה שותף בהוצאתם לפועל; תפקידים בחיים הציבוריים שהמועמד מילא וממלא וכו'.

 רצוי עם פירוט  ככל שניתן כדי שיהיה אפשר ללמוד ולהכיר את המועמד. 

חתום על ידי נשיא ומזכיר המועדון הממליץ, שבו מאשרים את ההחלטה שנתקבלה במפגש השבועי )תוך . מכתב ה17
 ציון התאריך( להגיש את מועמדותו של החבר.

. אישור החתום על ידי המועמד, בו הוא מאשר את הסכמתו להיות מועמד לתפקיד נגיד האזור והודעה כי הוא 18
 ל.עונה לדרישות הבסיסיות שצוינו לעי

 נוהל פעילות הועדה לאחר הגשת המועמדים .ה
 מיון וקביעת המועמדים לבחירה. 19

תקבל מהיועץ המשפטי לאזור חוות דעת בכתב באם המועמד עומד בקריטריונים הנדרשים להלן הועדה  .א
 (.1בדרישות הבסיסיות כפי שמפורט בסעיף ד' )ו

 .חה ולא יוצג על  לבחירהמועמד לנגיד אשר אינו עומד בכישורים הרשומים ובדרישות ייד .ב
ועדה תיפגש ותראיין את כל המועמדים העומדים בדרישות הבסיסיות ותברר באופן יסודי אם הם ה .ג

לרבות בדיקת ידע בחוקת רוטרי בינ"ל ובנעשה ברוטרי  ( לעיל2עונים על הקריטריונים שצוינו בסעיף ד' )
 בארץ ובעולם.

 כמו כן, בעת הראיון, תבחן הועדה את כישוריו של המועמד בהתאם לאמות מידה נוספות, כגון: .ד
 גישה למילוי תפקיד הנגיד ותוכניות לרוטרי ישראל.  -     
 יכולת שיתוף פעולה עם צוות.  -     
 התרשמות כללית מהמועמד.  -     

 לאחר הפגישה והראיון, תקבע הועדה אם עמד המועמד בכל הקריטריונים הדרשים. .ה
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 כל המועמדים העונים על הדרישות, יוכלו להיות מועמדים בבחירות לתפקיד נגיד האזור. .ו

או כאשר המיועד לתפקיד זה נהיה בלתי כשיר או  בבחירת מועמד לנגיד, לא הצליחה שהועדהמקרה ב .ז
ואין מועמד אחר ימונה המועמד הבא אחריו שהופיע בפני הוועדה. היה אין ביכולתו או ברצונו למלאו 

 ותפנה שוב למועדונים להציע מועמדים כנאמר לעיל.מחדש את ההליכים ועדה תחיל התשאותר 
 :פנה את המועמדים לקרוא וללמודהועדה ת .20

 .מעודכן של  "תקנון נוהל בחירת נגיד" אשר אושר בועידות האזוריות עותק  .א
 הבינלאומי.  הרוטרי עותק מ"נוהל בחירת נגיד "המופיע בחוקת הרוטרי ותקנון  .ב

 Code of Policiesוקודי מדיניות הרוטרי  MOPחוקת הרוטרי  .ג

נגיד" של  האזור  ועל  פי  כל מועמד יתחייב בפני הועדה לנהוג על פי הנדרש ממנו ב"תקנון נוהל בחירת .ד
 תקנון הרוטרי הבינלאומי. 

היה והמועמד יראה סתירה לכאורה ,בין תקנון הנוהל של  האזור לבין תקנון הרוטרי הבינלאומי, יביא  .ה
 המועמד את הנושא בפני הועדה ובפני היועץ המשפטי  ויברר עמם  כיצד עליו לפעול. 

 פרסום שמות המועמדים לבחירה .21
( באמצעות נגיד האזור את 1/11במבר )א. מייד עם תום דיוני הועדה, תפרסם הועדה ולא יאוחר מיום אחד בנו

הפרסום שיופץ על שמות המועמדים שעמדו בכל הקריטריונים הנדרשים ויכולים להיות מוגשים לבחירה. 
 הועדה". ידי שאושרו על  המועמדים ידי נגיד האזור יכלול את תולדות החיים של

 ב' של שמות המשפחה.-שמות המועמדים יפורסמו בסדר א' .ב

יוכל להיות מועמד בבחירות לנגיד האזור, אם לא אושרה מועמדתו קודם לכך, על ידי הועדה שום אדם לא  .ג
 ובחינת מועמדים לתפקיד נגיד האזור.

 אתיקה ומשמעת .ו
 
. אם מסיבה כלשהיא לא יוכל המועמד הנבחר למלא את תפקידו, יודיע  יו"ר הועדה לנגיד האזור על מינוי של 22

 במקום השני. המועמד שקיבל את מרבית הקולות
. המועמדים לא יהיו רשאים לערוך מסע בחירות ו/או תעמולת בחירות לא במישרין ולא בעקיפין באמצעות 23

 אחרים.
. המועמדים יהיו רשאים לבקר במועדונים ולהציג את עצמם וכן לחלק עותק של קורות החיים שלהם אשר 24

 אושר על ידי הוועדה לאיתור נגיד.
אזור ו/או יו"ר הועדה דיווחים כי מועמד לנגידות או חברים שתומכים במועמדותו, פועלים . אם יקבל נגיד ה25

בקרב הנשיאים וחברי המועדונים באופן הנוגד את החוקה, חוקי העזר של רוטרי בינלאומי והנוהגים המקובלים 
מע את דבריו, , יפנה הנגיד לועדה לבירור התלונות. הועדה רשאית לאחר שתפנה למועמד ותש2490באזור 

 ולאחר בדיקת הדיווחים, לבטל את מועמדותו, אם מצאה לנכון.
 נוהל בחירת המועמד לתפקיד הנגיד  .ז
 

 בחירות. הוועדה תתכנס לבחירת המועמד לפני או בכנס החצי שנתי. ועדת ו. ועדת איתור הנגיד תשמש גם כ26

 . לאחר דיון בוועדה, בחירת הנגיד המיועד, תעשה באמצעות הצבעה חשאית, ע"י חברי הוועדה.  27
 . המועמד שיקבל את מספר הקולות הגדול ביותר, הוא שנבחר לתפקיד הנגיד המיועד.28
 לדצמבר. 1. יו"ר הוועדה יכריז על המועמד שנבחר עד ליום 29
 

 : המלצת הועדה
 את ההצעה. לקבלהועדה ממליצה 

 
 החלטת הועידה:

 (24נגד  -בעד20ההצעה לא נתקבלה  )
 

 מועדון תל אביב יפו - 2הצעה מספר 
 

 שינוי נוהל בחירת נגיד הצעה:
 

 הסבר
-1990של הוועידה מס' ל''א ) 3( ובהחלטה  מס' 1987-1988של הוועידה האזורית ה כ''ח ) 7בהחלטה מספר 

 לבחירת נגיד האזור ( נקבעו הכללים1991

 וגם ביטולים( (בשנים שאחריהן תוספות ושינויים  נוספווהואיל היות ולכללים אלה 
והואיל ונציג רוטרי בינלאומי הפנה את תשומת לבנו לעובדה שנוהלי הבחירות אצלנו סוטים מחוקי העזר  

 הנגיד  ועלינו לתקנם.(. מהצעת האזור לתפקיד 224-226עמודים  13של רוטרי  בינלאומי )פרק,
 והואיל ושיטה זו מבוססת על  וועדה לאיתור הנגיד, גרמה לא פעם למצבים מביכים.
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 הצעה:

 בהסתמך על חוקי העזר של רוטרי בינלאומי )בתמצית( .א

על האזור לבחור מועמד  לנגיד על ידי וועדה לבחירת הנגיד )להלן: "הוועדה"( או על ידי בחירה בדואר  .1
 או במייל .

הוועדה תחפש ותציע את המועמד המתאים ביותר שממלא  אחרי כל הכישורים ,   .2

(qualifications שבסעיף )של רוטרי בינלאומי.234-235עמודים  17.020 . 

הוועדה לא תוגבל בבחירתה למועמדים שהוצעו ע"י המועדונים אלא יכולה להציע מועמד )בהסכמת  .3
 להודיע לנגיד את שמו ומועדונו של מועמד הוועדה . מועדונו( שנראה לה כמתאים ביותר ועליה  

( בתנאי  שחמשה challengerמועדון רשאי להציע  לאחר מכן  אחד  מחבריו, כטוען לתפקיד ) .4
מועדונים תומכים בהצעתו ומועדונו חייב להגיש את הצעתו עד למועד שנקבע ע"י הנגיד שלא יהיה 

 . פחות משבועיים מפרסום שמו של מועמד  הוועדה

 בהעדר טוען לתפקיד, על הנגיד להודיע למועדונים שהמועמד של הוועדה הוא היחיד העומד לבחירה. .5

אם יהיו יותר מטוען אחד לתפקיד יערכו סיבובים בהם יוצא בכל פעם המועמד שקיבל את מספר הקולות  .6
 טוען אחד לתפקיד אשר יתמודד עם מועמד הוועדה,  רהקטן ביותר עד שיישא

 בחירה האחרון מתקבלת תוצאת תיקו יחשב מועמד הוועדה לזוכה.אם בסיבוב ה .7

כל הנציגים של מועדון שיש לו יותר מקול אחד  , חייבים להצביע  לאותו מועמד,. ולא יחשבו קולותיהם  .8
 פסולים.

 ב. הנהלים המיוחדים של האזור.
 . הוועדה תהיה מורכבת מ:1

 )א(. הנגיד לשעבר המידי אשר יכהן כיו''ר.
 שנתית. -י מועצת הנגידים על בסיס רשימה רבשלושה נגידים לשעבר שיאושרו ע"(. )ב

 )ג(. חמשה  נשיאים לשעבר) רצוי בעלי וותק של שנתיים לפחות אחרי סיום כהונתם.(
. לא יכהן בוועדה יותר מנציג אחד של אותו  המועדון . יוצא איפה שאם  יבחר נשיא לשעבר ממועדון 2

 לשעבר, על הנשיא לשעבר להתפטר ובמקומו יכנס בוועדה  נשיא לשעבר חילופי.שממנו נקבע כבר נגיד 
. אם הוועדה לא תגיע להסכמה בפה אחד, תידרש בהתאם לנוהג בבחירות ממלאי תפקידים בהנהלת רוטרי 3 

 בינלאומי רוב של שלושה או לפחות שניים לאישור  המועמד לנגיד.
או קרוב משפחה של -ועמד  הוועדה, חבר הוועדה ממועדונו ועומד לבחירה נגד מ  . אם הטוען לתפקיד4

 אחד מהם מדרגה ראשונה, עליו להתפטר ובמקומו יכנס נגיד לשעבר או נשיא לשעבר חילופי.
כשהפרסום האחרון )קביעת המועמדים   הנגיד יקבע ויפרסם את מועדי כל אחד מהשלבים הנ''ל

יאוחר  מחודש  ימים  לפני הבחירה בכנס  החצי  המאושרים לבחירת הנגיד המיועד(חייב להיות לא
 שנתי .

 עם אישור הצעה זו יתבטלו כל ההחלטות הקודמות בנושא .
 

 : המלצת הועדה
 .1את ההצעה שכן תמכה בהצעה מספר  לא לקבלהועדה ממליצה 

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום לפי החלטת הרוב הואיל ואין נציגי מועדון ת"א.
 

 מועדון גדרה -לינגימיכל אלב 3הצעה מספר 
 

 מועדון חדש נוהל להקמת הצעה:
 

 הסבר
לאחרונה נקלע מועדוננו למצב לא נעים, כאשר נודע לנו שקיימת ופועלת בגדרה קבוצת אנשים, שהתארגנה 

 בהסתר מאתנו, והיא מתכוונת להקים מועדון רוטרי נוסף ביישובנו. 
ביום שבו הביא הנגיד את הדבר לידיעתנו, הוא גם הכריז שקבוצה זו מהווה מועדון בהקמה. כל ההתנהלות 
של הנהגת האזור נעשתה בחשאי תוך הסתרת מידע ובוצע במחטף ומאחורי גבו של המועדון הקיים זאת 

 המבחנים ועקרונות התנועה.  4-בניגוד ל
ף ויש במעשים אלו פגיעה בעקרונות הרוטרי יצאנו להגן על מאחר שלדעתנו אין בגדרה מקום למועדון נוס

 עקרונות התנועה בה אנו חברים. 
 נעימות מרובה. -הדבר גזל, וגוזל מאתנו זמן רב שיכולנו להקדיש לעניינים מועילים יותר, ואף גורם לנו אי

ני כשנה ומחצה בבאר המיזם" להקמת מועדון נוסף בגדרה צברו "ניסיון" לפ-חשוב לציין כי אותם "אדריכלי
 עומרים. מחטף לא רוטריוני מאחורי גב מועדון ותיק ורציני.–שבע, עת הקימו באותו אופן את מועדון רוטרי 
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היה צפוי שהתוצאה לא תרווה נחת לשוחרי האחדות והשלווה ברוטרי, בדיוק כשם שעלול להיות בגדרה אם 
 יוקם מועדון רוטרי נוסף. 

 ועדת למנוע מצבים כאלה, שאינם מתאימים לתנועתנו.ההחלטה המוצעת על ידנו מי
 

 הצעה:
כל החלטה להקמת מועדון נוסף בישוב שבו קיים מועדון רוטרי יתחיל המהלך בהתייעצות מוקדמת של  .1

 נגיד האזור המכהן עם  המועדון הקיים כל זאת בשקיפות מלאה.
ביישוב כאמור,   לרבות בדיקה לפני התחלת הליך כלשהוא מההליכים לקראת הקמת מועדון חדש 

יודיע נגיד האזור למועדון הקיים על כוונתו  להתחיל בהליכים  מינוי וכל פעולה אחרת, הכרזה, הצהרה,
 ויבקש את תגובתו. להקמת המועדון הנוסף,

ייחשב הדבר כאילו הסכים המועדון הקיים להקמת  יום מקבלת ההודעה, 45לא הגיב המועדון הקיים תוך 
המועדון הנוסף, ובלבד שהנגיד המכהן וידא בשיחה טלפונית עם נשיא המועדון הקיים שההודעה  

 התקבלה.
יטיל  הנגיד המכהן על חבר רוטרי שופט  -הביע המועדון הקיים התנגדות להקמת המועדון הנוסף 

חר והיועץ בדימוס ,להקים וועדה שתורכב מלבד השופט בדימוס מנגיד לשעבר, נשיא לשעבר, הנגיד הנב
 המשפטי לאזור.

יום מיום מינויה, תדון הועדה בשאלה אם לפתוח בהליכים להקמת המועדון החדש ותודיע לנגיד  30תוך 
את החלטתה. החליטה הועדה שאין לפתוח בהליכים אלה, יודיע על כך הנגיד למי שהגיש לו את הרעיון 

 .להקמת המועדון החדש, אם יש כזה ויפסיק את טיפולו בעניין
החליטה הועדה שיש מקום לפתוח בהליכי ההקמה והנגיד החליט לעשות כן, יפעל הנגיד בהתאם לתקנות 

 הרוטרי והוועדה תלווה את ההליך עד לסיומו ותפקח על תקינותו.
הועדה להרחבת האזור תספק נתונים ותסייע לו בכל דרך תוך הצגת הנתונים לכל המעורבים בשקיפות  

 מלאה.
 

ן רוטרי נוסף עד אשר תיבחן האפשרות לקשר ולשיתוף פעולה בין המועדונים ובחינה לא יוקם מועדו .2
יסודית של נתוני היישוב, הסיבות הריאליות להקמת מועדון ביישוב וההשלכות של הקמת המועדון 

 הנוסף על המועדון /נים הקיימים בישוב.
 

וסף ביישוב יהיו חייבים לידע את חברים במועדון רוטרי קיים אשר מעוניינים ליזום מועדון רוטרי נ .3
הנשיא המכהן והנהלת מועדונם ולהגיש התפטרותם מהמועדון הקיים טרם העלאת הצעתם לפני הנהלת 

הם יהיו פסולים  באם יוקם.–האזור. אחרת יהיו פסולים מלכהן בתפקיד נשיא מייסד במועדון הנוסף 
 מלכהן בעתיד בצוותי הנגיד למיניהם.

 

נה על ידי הנגיד המכהן בלבד, נשיא המועדון המכהן שנבחר לתפקיד  יצהיר על מועדון ספונסר ימו .4
 הסכמת  מועדונו לעשות כן בכתב ובאישור הנהלת המועדון שלו.

 
 : המלצת הועדה

 לקבל את ההצעה.  שלאהועדה ממליצה 
ין מקום לשנות הנוהל להקמת מועדון חדש הינו ברור ושריר וקיים בחוקת רוטרי בינלאומי ובנהלי הרוטרי. א

ו/או לחרוג מנהלי הרוטרי ומחוקת הרוטרי בינ"ל הקיימים. אין מקום להקים ועדה נוספת שכן קיימת ועדה 
 מידי שנה להרחבת האזור שבראשה עומד נג"ל וחבירה הינם נשיאים לשעבר ממועדונים שונים בארץ.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה לא נתקבלה  ברוב קולות.
 

 מועדון גדרה -לינגימיכל אלב 4הצעה מספר 
 

 הקמת ועדה לבחירת יועץ משפטי לאזור וקביעת נוהלי עבודה ליועץ משפטי הצעה:
 

 הסבר
מינויו של יועץ משפטי איננו מקובל בעולם הרוטרי ואין לו זכר בחוקה ובחוקי העזר של רוטרי. הדבר הונהג 

מפורטת ומסודרת, על מנת שדרך פעולתו של אצלנו, והוכח כמעשה טוב ומועיל. משכך, יש להסדירו בצורה 
היועץ המשפטי תהיה ידועה ויעילה, ודלתו תהיה פתוחה לכל בעלי התפקידים המובילים באזור. כדי שהיועץ 
יוכל לפעול בצורה עצמאית ובלתי תלויה, נראה לנו שמן הראוי שהוא ימונה ע"י ועדה שלחבריה כישורים 

ים שהתקנות המוצעות על ידנו תייעלנה את פעולתו של היועץ המשפטי מתאימים ולא ע"י הנגיד. אנו מאמינ
 .1.7.11ותבצרנה את מעמדו. אנו מציעים שתחילת תוקפן של התקנות תהיה מיום 

 הצעה:

 יהיה יועץ משפטי, שימונה ויפעל על פי ההוראות המפורטות מטה. 2490לאזור רוטרי   .1
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ויות[ אזור לקיים הליך של מינוי ועדה לבחירת ומינוי נגיד האזור הנבחר יטיל על יו"ר ]הועדה לבורר  .2
שופט  -ישראל, )להלן: "הועדה"(, שתהיה מורכבת מחברי רוטרי-2490יועץ משפטי לאזור רוטרי בינלאומי 
 עורך דין, נג"ל ורוטריון.-מכהן, שופט בדימוס, נשיא לשעבר

היות היועץ המשפטי לאזור ) להלן: ידה, ל-יום מיום הקמתה, תמנה הועדה רוטריון, שייבחר על 45תוך  .5
 "היועץ"(.  

 הועדה תמנה יושב ראש מבין חברי הועדה. .6
 שנים. 3חברי הועדה ימונו לתקופה של  .7

 שנים. 3ניתן להאריך תקופת כהונתו של חבר ועדה תקופה נוספת אחת בלבד של  .8

יון לוועדה בעל רוטרלבוררויות  אם תופסק כהונתו של חבר ועדה מסיבה כלשהי ימנה יו"ר הועדה  .9
אותם כישורים של החבר שכהונתו הופסקה, ותקופת כהונתו תהא ליתרת תקופת הכהונה של חבר 

 הועדה שכהונתו הופסקה.
 הכישורים הדרושים ליועץ הם:  .10
בעל רישיון עריכת דין , בקיא במדריך הנהלים העולמי של רוטרי ובתקנוני עמותות וקרנות הקשורות  .11

 כרות טובה עם מוסדות התנועה בארץ ובחו"ל.ברוטרי ישראל, ובעל הי
תפקידיו וסמכויותיו של היועץ יהיו לחוות את דעתו בכל שאלה משפטית שתופנה אליו ע"י נגיד האזור,  .12

או ע"י חבר צוות הנגיד, או ע"י נשיא מכהן של מועדון. היועץ יהיה רשאי לדרוש ולקבל מכל חבר רוטרי 
פי שיקול דעתו של היועץ יהיה דרוש לו לצורך מתן חוות דעתו, העתק מכל מסמך המצוי בחזקתו ושעל 

וכן לדרוש ולקבל מכל חבר רוטרי תשובה לכל שאלה שלפי שיקול דעתו של היועץ תידרש לצורך מתן 
חוות דעתו.  בחוות הדעת רשאי היועץ, אם ימצא לנכון, להמליץ על כל פעולה שתידרש לדעתו לאור 

 יום מיום הפניה, 45וות דעתו בכתב שיומצא על ידו למי שפנה אליו תוך חוות הדעת. היועץ ייתן את ח
 ידו.  -וימציא לנגיד האזור העתק מכל פניה אליו ומכל חוות דעת שתינתן על

במקרה שהיועץ ימליץ בחוות דעתו על פעולה או מעשה, ומי שבידיו לעשות את הפעולה או המעשה  .13
פי ההמלצה, רשאי כל אחד מאלה שרשאים לפנות אל היועץ -עלשהומלצו )להלן "הצד השני"( לא יפעל 

לעיל, לפנות אל הועדה בבקשה לדון בעניין. היועץ יעביר לוועדה את  4על פי האמור ברישא של סעיף 
נוגע לעניין. הועדה תדון ותחליט אם לדרוש את קיומה של ההמלצה, או  כל החומר שברשותו ואשר

כל שתמצא לנכון, והחלטתה תחייב את הצד השני ואת כל המעורבים לבטל את ההמלצה, או לשנותה, כ
 בעניין.   

 משך כהונתו של היועץ יהיה שלוש שנים מיום המינוי, אלא אם תופסק לפני כן ע"י הוועדה, או שהיועץ .14
יום לפחות ליו"ר הוועדה.  30יתפטר מתפקידו. התפטרותו של היועץ תהיה במתן הודעה מוקדמת של 

הונתו של היועץ מכל סיבה שהיא, תמנה הוועדה יועץ אחר. הוועדה תודיע לנגיד האזור עם הפסקת כ
על מינויו של כל יועץ ועל הפסקת כהונתו של יועץ לפני תום שלוש השנים, והנגיד יודיע על כך לכל 

  מועדוני האזור.
                             תקופת הכהונה של היועץ תהא של שלוש שנים וחופפת לכהונת הועדה.

 
 : המלצת הועדה

 לקבל את ההצעה.  שלאהועדה ממליצה 
 

היועץ המשפטי ממונה על ידי נגיד האזור מידי שנה בשנה. נגיד האזור כפי שממנה את כל בעלי התפקידים 
 בוחר גם את היועצים שלצדו וכן את היועץ המשפטי לאזור. 

 לבד, לנגיד ולצוותו וכן למועדונים באזור.סמכויות של מחליט, אלא מייעץ ב איןליועץ המשפטי 
היועץ המשפטי מחווה דעה ובודק פניות לפי חוקת ונוהלי רוטרי בינלאומי והחלטות האזור והועידה. היועץ 

 המשפטי אינו מחליט ו/או קובע
היועץ המשפטי לאזור משמש מידי פעם כבורר או מגשר בין צדדים אשר מביעים הסכמתם לכם ולא ניתן 

 על אף אחד להיות צד לבוררות או לגישור. לכפות
 

 החלטת הועידה:
 ההצעה לא נתקבלה  ברוב קולות.

 
 

 מועדון יבנה -עדי חסיד 5הצעה מספר 
 

 הוספת תקציב יחסי ציבור לרוטרי בתקציב הנגיד. הצעה:
כל חבר יוסיף לדמי החבר  לצורך תקציב ייעודי ליחסי ציבור לרוטרי. ,לשנה ₪ 30להוסיף לדמי החבר 

 ש"ח לצורך יחסי ציבור. הכספים יחולקו ליחסי ציבור מקומיים ויחסי ציבור ארציים. 30השנתיים 
ממנו לצורך יחסי ציבור לרוטרי באזור ו  50%איש יחסי הציבור ברוטרי ישתמש בתקציב זה באופן הבא, 

 יחסי ציבור מקומיים או אשכוליים .לצורך  50%
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ש"ח, בנוסף לתקציב שהנגיד מקציב , וזה יאפשר חשיפה גדולה  50,000-תקציב יחסי הציבור ברוטרי יגדל בכ
 שלנו באפיקים השונים. הפרויקטיםיותר של 

 
 : המלצת הועדה

קול דעתו של לקבל את ההצעה. למרות זאת הועדה ממליצה להשאיר את הנו/א לשי שלאהועדה ממליצה 
 כל נגיד ונגיד.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום לפי החלטת הרוב הואיל ואין נציגי מועדון. 
 

 מועדון יבנה -עדי חסיד 6הצעה מספר 
 

 הסבר
משאבים לקיום פעולות בהיקף ארצי  רוטרי הינה תנועה שחסרה במשאבים לצורך קידום פעולותיה.

בכל תנועה התנדבותית ישנם אנשים שתפקידם לגייס כספים  תקציב ליחסי ציבור.שדורשות תקציבים וכן 
  בצורה מסודרת, בהתאם להנחיות התנועה, ממי ניתן לגייס ובאלה תנאים וכו.

  הצעה:
 .וקביעת נהלים של מגייס תרומות לרוטריהוספת תפקיד באזור 

בעל  במידה ולא ניתן יש למנות  .חבר רוטרי שמתאים לכךמגייס תרומות לרוטרי, למנות לתפקיד  .1
 כזה בתשלום, תמורת חלק מהתרומות שייתרמו.תפקיד 

  כללים ממי ניתן לגייס ובאלה תנאים וכו. תעיקב .2
 

 : המלצת הועדה
 לקבל את ההצעה.  שלאהועדה ממליצה 

 בכל שנה ממנה הנגיד ועדה לגיוס משאבים הכוללת רוטריונים ממועדונים שונים. אין לתנועה תקציב
 להעסיק אדם בשכר.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום לפי החלטת הרוב הואיל ואין נציגי מועדון.
 

 מועדון תל אביב יפו - 7הצעה מספר 
 

 שינוי נוהל אישור תקציב הנגיד הצעה:
 

 הסבר
רק , המועדוניםהואיל והצעת תקציב האזור מחולקת בשנים האחרונות בדרך כלל לנשיאים הנבחרים של 

של  15.060.2והואיל והם מתבקשים במועד קבלתו להצביע על אישורו  והואיל וסעיף   PTSבאולפן 
תקנות רוטרי בינלאומי קובעות שהתקציב חייב להיות מאושר על ידי שלושת רבעי הנשיאים הנבחרים או 

 הנציגים המוסמכים של המועדונים הנוכחים בוועידה האזורית.
 

  הצעה

 הנגיד הנבחר יפיץ את הצעת תקציב האזור לנשיאים הנבחרים  2011-2012חל משנת הרוטרי ה א.

 םהערותיהעל מנת לאפשר לנשיאים הנבחרים להכין את  ,)עשרים ואחד( יום לפני מועד האולפן 21
 וההסתייגויות מועדונם לקראת אישורו.

 לפני מועד האולפן.רצוי שיגישו אותן לנגיד הנבחר בכתב אם הדבר ניתן שבוע ימים 
 הצעת תקציב האזור תכלול שלושה טורים : ב.

 א. הוצאות בפועל לפני שנתיים.
 ב. הצעת התקציב של השנה הקודמת.            

 הנבחר. . הצעת התקציב לשנת הנגידג            
 

תוגש הצעת התקציב )המתוקן( לאישור על ידי הנשיאים  ג. רק אחרי אישורם של הנשיאים הנבחרים,
 .םביניההנבחרים או לנציגים המוסמכים ויכנס לתוקפו באישור על ידי שלושת רבעי מהנוכחים 

, של הנגיד בשנת 1ההצעה המאושרת הזו תובא לידיעת כל החברים על ידי פרסומה  באגרת הנגיד מספר  ד.
 כהונתו.

 
 : המלצת הועדה

 לקבל את ההצעה.  שלאצה הועדה ממלי
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 ההצעה ברובה כבר אושרה בעבר. 
מידי שנה מופץ התקציב המיועד חודש לפני אולפן הנשיאים הנכנסים ומועבר לנשיא הנבחר אשר אמור 

 להביא את הצעת התקציב לדיון במועדונו.
 שניתן.ככל  -הצעת התקציב כוללת את התקציב של השנה שחלפה וכן את הביצוע בפועל.

 הוועדה ממליצה לנגיד הנבחר והמיועד וכן ונגידים הבאים, להקפיד ולעמוד בכללים שנקבעו.
 

 החלטת הועידה:
 ההצעה הוסרה מסדר היום לפי החלטת הרוב הואיל ואין נציגי מועדון.

 
 מועדון תל אביב יפו -8הצעה מספר 

 
 שינוי נוהל אישור תקציב הנגיד הצעה:

 
 הסבר

הואיל ובוועידה האזורית שנערכה לפני יותר מעשור נקבע כי כל נגיד נבחר יכלול בתקציב האזור הפרשה 

 )עשרה אחוזים( מתקציבו להעברה לנגיד הנבחר שיכהן בשנה שאחריו. 10% בסך 

 קבוע.  בלבד,₪   34,000והואיל והחלטה זו כובדה עד לפני שלוש שנים ומאז הוגבלה לסך 
 הצעה

יכלול כל נגיד נבחר בתקציב האזור לשנת כהונתו הפרשה בסך  2011-2012רוטרי משנת ה החל .1

 )עשרה אחוזים( להעברה לנגיד הנבחר לשנה שאחריו. 10%

לא יאוחר מאשר ליום  מקדמה זו תימסר לנגיד שיכהן אחריו  ותעובר לחשבון הבנק של שנת הנגידות. .2

כסות הוצאות הראשונות לפני כניסתו לחודש דצמבר של שנת הרוטרי המכהנת וזאת לאפשר ל 31

 ליולי . 1לתפקידו ב 
 

 : המלצת הועדה
 לקבל את ההצעה.  שלאהועדה ממליצה 

 ההצעה קיימת וכבר אושרה בעבר. 
 הוועדה ממליצה לנגיד הנבחר והמיועד וכן ונגידים הבאים, להקפיד ולעמוד בכללים שנקבעו.

 
 החלטת הועידה:

 החלטת הרוב הואיל ואין נציגי מועדון.ההצעה הוסרה מסדר היום לפי 
 

 מועדון תל אביב יפו  -9הצעה מספר 
 

 שינוי נוהל אישור תקציב הנגיד הצעה:
 

 הסבר

באוקטובר את הדוחות הכספיים  31( הוחלט שעל הנגיד לפרסם עד ליום 1990) ל'-וועידה האזורית הב

ל ידי רואה חשבון או על ידי חברי בספטמבר עבור שנת כהונתו כשהם מאושרים או ע 30-שהוכנו עד ה
 וועדת בקורת החשבונות.  

מועדים אלה שונו בהחלטות שנתקבלו בשנים לאחר מכן והדוחות הוגשו כעבור ששה חודשים ואף שנה 
  ויותר ואף בצורה בלתי מושלמת. 

  .. של חוקי העזר של רוטרי בינלאומי15.060כל זה נעשה תוך התעלמות מתקנות פרק 
 

 הצעה

ח לכל מועדוני האזור ופעולות הכספיות "דו ,על הנגיד להגיש עד לתום שלשה חדשים מסיום תפקידו .1
 שבוצעו  בשנתו.

 קורת החשבונות.יח זה חייב  להיות  מאושר על ידי רואה חשבון או על ידי וועדת ב"דו .2

אחד מהם נגיד בים להיות רוטריונים שייוועדה זו חייבת להיות מורכבת משלושה חברים שכולם ח .3
בעל זכות חתימה  גזבר, ,לשעבר או בעל ניסיון בביקורת חשבונות )למעט חבר שהיה באותה שנה נגיד

 בחשבונות הבנק של האזור או חבר וועדת הכספים האזורית( שימונו לפי הנהלים שנקבעו  באזור.

  על דוח שנתי זה יכלול כל התקבולים שנתקבלו והתשלומים שבוצעו ממקורות של: .4

 מדמי החבר של גיוס כספים על ידי האזור ומענקים שנתקבלו. .1
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 ידי האזור מרוטרי בינלאומי וקרן רוטרי בינלאומי. שנתקבלו עלכל המענקים  . 2

 הנגיד לטובת האזור. כל הפעילויות הכספיות של הוועדות האזוריות ושל  .3
 כל הכספים שנתקבלו על ידי הנגיד מרוטרי בינלאומי.. 4 

ח והערות הלוואי שלו ידונו בוועידה האזורית הבאה על ידי נציג אחד של כל מועדון אחרי שנתקבלו "הדו

 )שלושים ( יום לפני מועד הדיון. 30הודעות על כך, 
 

 : המלצת הועדה
 לקבל את ההצעה.  שלאהועדה ממליצה 

 ההצעה ברובה כבר אושרה בעבר. 
שנתי. אכן היה מקרה אחד או שניים אשר הדו"ח הכספי היה דו"ח מידי שנה מופץ הדו"ח הכספי בכנס החצי 

לא מאושר ע"י רו"ח והוועדה ממליצה לנגיד הנבחר והמיועד וכן ונגידים הבאים, להקפיד ולעמוד בכללים 
 שנקבעו.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום לפי החלטת הרוב הואיל ואין נציגי מועדון.
 

 ן תל אביב יפומועדו  -10הצעה מספר 
 

 שינוי נוהל אישור תקציב הנגיד הצעה:
 

 הסבר

חוברת שכללה את כל  1998-99מאחר שנג''ל יורם כהן  הכין והפיץ לאחר סיום כהונתו  בשנת הרוטרי 

 (1998-99( ועד הל''ט )1985-86ההחלטות שנתקבלו מהוועידה ה כ'א)

פורסמו בחלקן באגרות  (2008-2009)ט "ועד למ (1999-2000והואיל שהוועידה האזורית  המ' )
 הנו אחרי וועדת ההחלטות או בעמודים כתובים במכונת כתיבה. יהנגידים שכ

והואיל ורצוי שבאזור יהיה קיים ריכוז של ההחלטות שבוצעו ועדין בעלות תוקף החל מאז שנת הרוטרי 

 בה נערכה הישיבה הראשונה במסגרת הוועידה האזורית. 1985-1986
 הצעה:

למנות ועדה בת שלושה חברים )רצוי נגידים ונשיאים  2011-2012 לבקש מהנגיד לשנת הרוטרי .1

 (1985-1986) רכז את כל ההחלטות שנתקבלו בוועידות האזוריות מכ''אשתפקידם יהיה ל לשעבר(

 ושעדין בתוקף. (2008-2009ט )"ועד למ

ראשי הוועדה האזורית  עוזרי הנגיד, לרכז בחוברת שתופץ  בין כל ממלאי  התפקידים  בצוות  הנגיד, .2

 .2010-2011ונשיאי המועדונים עד המועד לכנס החצי שנתי לשנת 

 ם שיכהנו אחריו למסרן עם סיום תפקידיהם ולבאים אחריהםלבקש מהנגידי .3
ד. לבקש מהנגידים לשנים הבאות למנות רוטריון שידאג  לעדכונה של חוברת במשך שנת כהונתו ולהפיצם 

 לאחר הוועידה האזורית ולפני סיום שנת הרוטרי ולממלאי התפקידים הנזכרים בסעיף ג' לעיל.
 

 : המלצת הועדה
 לקבל את ההצעה.  אשלהועדה ממליצה 

 ההצעה ברובה כבר אושרה בעבר. 
אכן נג"ל יורם כהן הכין ועדכן בעבר חוברת של החלטות האזור, אך גם נג"ל אבנר פוקס דאג לעדכן את 

 כליס אשר עשה עבודה מפרכת של עדכון וקיבוץ ההחלטות.צעות נ"ל משה מההחלטות באמ
השונות עד וכולל את הועידה האחרונה נמצא אצל היועץ המשפטי הקובץ המעודכן של כל החלטות הועידות 

 לאזור.
 הוועדה ממליצה לנגיד הנבחר לפרסם את הקובץ המעודכן בחוברת או באתר האינטרנט.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום לפי החלטת הרוב הואיל ואין נציגי מועדון.
 
 

 תמועדון צפ -נ"ל קלייב גולד  -11הצעה מספר 
 

 אופן בחירת יושב ראש לעמותת יער פאול האריס לשלום   :ההצע
 הסבר
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יער פאול האריס לשלום מצוי היום בפני שינויים הכרחיים וקידום תכניות ארוכות טווח, ולכן נדרשים 
 השינויים המוצעים.

הקרן החשיבות שבבחירת יו"ר העמותה לשלוש שנים נעוצה בהמשכיות המתבקשת לשימור על הקשר עם 
הקיימת לישראל, תורמים מחו"ל ומהארץ, רשויות שונות ועם מועדוני רוטרי בארץ ובעולם. פרק הזמן 

 ולביצוע תכניות במהלך כהונתו. המוצע לכהונת יו"ר יאפשר לו לתכנון,
 יש לעגן את השינויים הנדרשים בתקנון העמותה. 

 
 :ההצע

 שנות כהונה, על ידי חברות וחברי העמותה.  יושב ראש עמותת יער פאול האריס לשלום ייבחר לשלוש
ביוני החל משנה  1-המועמדים יהיו נגידים לשעבר, שיגישו את מועמדותם ליועץ המשפטי של העמותה, עד ל

 רוטריונית זו. 
 כיו"ר העמותה בעבר יהיו רשאים להגיש מועמדותם. ונגידים לשעבר שכיהנ

לחודש יוני בכל שנה רוטריונית  15-העמותה שתתכנס לא יאוחר מההבחירות תתקיימנה באסיפה כללית של 
יום לחברי וחברות העמותה.  הודעה על  30, ובהתרעה של 2009-2010שלישית, החל משנת הרוטרי הנוכחית 

תאריך ומקום האסיפה יינתנו על ידי מזכיר המכהן של העמותה.  הרכב חברי העמותה ומועדי בחירתם 
 ימת.יישארו במתכונת הקי

סגן יו"ר העמותה, גזבר העמותה ומזכיר העמותה ייבחרו על ידי מועדון רוטרי צפת וגם הם ייבחרו לשלוש 
 שנות כהונה.

ליו"ר הנבחר תהיה מסירות ומחויבות כלפי פורום חברות וחברי העמותה שבחר אותו.  היו"ר הנבחר יהיה 
 ניות, גיוס כספים וכו'.מחויב לדווח שלוש פעמים בשנה למליאת העמותה על מימוש תכ

 מהנוכחים.  80%-הפסקת כהונתו של יו"ר העמותה תתאפשר בכינוס מליאת העמותה עם הצבעה של יותר מ
 

 : המלצת הועדה
 הועדה ממליצה לקבל את ההצעה. 

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום. הוחלט להעביר את ההצעה לדיון בפני עמותת האזור.
 

 מועדון חיפה -אלברט לינקולן  -12הצעה מספר 
 

 .הגבלת תקופת כהונה של צוות הנגיד כולל הצוות המורחב  :ההצע
 הסבר

 
קבלת הצעה   הצעה זו היא ברוח מסקנות הוועדה לשימור חברות והרחבת האזור שהופצה בימים האחרונים.

רוח חדשה ורעננה בניהול  לתרום ממרצם ומיכולתם ולהפיח, זו תאפשר לחברים נוספים לכהן בצוות הנגיד
 האזור .

   :ההצע
 צוות הנגיד וצוות הנגיד המורחב כולל יועצים ועוזרי נגיד )ראשי אשכול( יכהנו בתפקידיהם בצוות הנגיד

ש שנים תהיה הפוגה של שנתיים בהן לא יכהנו ולאחר של  תקופה של שלש שנים ברציפות לכל היותר.
 או להתמנות שנית./לו להיבחר ובתפקידים בצוות הנגיד ולאחר מכן יוכ

 
 : המלצת הועדה

 הועדה לא ממליצה לקבל את ההצעה. 
ורשאי למנות  סוברנישנים. כל נגיד הינו  3-חוקת רוטרי בינ"ל ממליצה שכל תפקיד אזורי לא יהיה יותר מ

בעלי תפקידים כאלה או אחרים. באזורינו אין מקרים בהם חבר מעוניין להיות חבר בצוות הנגיד המורחב 
 ואשר אינו משלוב באופן זה או אחר בצוות.

 
 החלטת הועידה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום לפי בקשת נשיא מועדון חיפה.
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 נצרת -51 -האזורית ה הלוועידהצעות להחלטות 
 2011-2010 2490ישראל אזור  רוטרי

 
 חיפה מוריהמועדון  -נ"ל ישראל לזר, נ"ל סטרולוביץ יעקב -1הצעה מספר 

 בוטלה בועידה הנ"ט           
 

עמותת  -להציג לכל חברי רוטרי ישראל את הפעילות הכספית והעסקית של כל עמותות רוטרי ישראל הצעה:
רוטרי ישראל, עמותת יער פאול האריס לשלום, קרן צלטנר, קרן גרדינגר וכל עמותה שתצטרף בעתיד. מרבית 

היום מרבית חברי רוטרי ישראל אינם מודעים ואינם מעורבים בפעילות עמותות רוטרי ישראל, נכון ל
הכספים שמועברים ויועברו בעתיד הם מכספי חברי רוטרי ישראל שנשארים מהפעילות השוטפת של האזור. 
למרבית חברי רוטרי ישראל אין מודעות מה הן מטרות פעילות העמותות, ובכדי למנוע רכילות ושמועות 

 מומלץ להציג את הדוחות הכספיים והפעילות למטרתה הוקמה העמותה. 
לרבעון או לחצי שנה יועבר הדוח הכספי והמילולי לנשיאי המועדונים ע"י נגיד האזור או מי מטעמו אחת 

בדוא"ל או בפקס. באחריות נשיאי המועדונים להעביר את הפרסום לחברי המועדונים ולחשוף בפניהם את 
האזור, באותו  הדוח הכספי והפעילות בעמותה. בכנס החצי שנתי כל נגיד מציג את סיום הדוח הכספי של

 מעמד יוצג גם הדוח הכספי והמילולי של העמותות.
 

 ממליצה לקבל את ההחלטה, למרות שהחלטה כנ"ל כבר נתקבלה בועידות קודמות. : הועדה המלצת הועדה
 

 ההצעה התקבלה. הועידה ממליצה לצרף את נשוא השקיפות להצעה. החלטת הועידה: 
 

 יבנהמועדון  עדי חסיד -2הצעה מספר 
 

 להוסיף סעיף בתקציב האזור להוצאות לאפיק המקצוע. הצעה:
להגדרה של רוטרי כתנועה של אנשי עסקים שתורמים לקהילה, צריך לתת ביטוי גם בהתייחסות תקציבית. 
אם אנחנו כתנועה מכירים בכך, שאפיק המקצוע הינו מנוע הצמיחה העתידי לגיוס אנשי עסקים חדשים 

 את התקציב בהתאם. לרוטרי, אנחנו צריכים לחלק
ואילו  40%-30%, לפעילות באפיק הבינלאומי מוקצבים 30%-25%-נכון להיום לפעילות באזור מוקצבים כ

סעיפי הוצאות.  7לפעילות באפיק המקצוע אין התייחסות תקציבית. תקציב רוטרי השנתי באזור כולל 
 ומית. התקציב לסעיף זה צריך להיות שווה לתקציב לסעיף של פעילות בינלא

 הצעות לשימוש בתקציב התקציב ינוצל לפעילות כגון:
 מפגשים עם אנשי עסקים, רוטריונים ושאינם רוטריונים, במקומות שונים בארץ. .1
 הזמנת הרצאות, לעתים בתשלום, על מנת למשוך אנשי עסקים. .2

של הנפקת תעודות לאנשי עסקים, ארגון חסויות של רוטרי לפעילויות עסקיות ולא רק חסויות  .3
 עסקים לאנשי רוטרי.

 להקים אתר נפרד לאנשי עסקים של רוטרי . .4

 להציע לאנשי עסקים חדשים להצטרף לאתר של רוטרי לעסקים. .5

 להקציב סכומי כסף לקידום האתר באינטרנט מתוך מטרה ליצור עניין בקרב אנשי עסקים. .6

הדפסות מקצועי לכל מפגש להשקיע באביזרי עזר למפגשי רוטרי לעסקים, תגים , מצגות ומערך  .7
 בהתאמה.

נכון שניתן לטעון שאנשי העסקים יכולים וצריכים לממן את כל ההוצאות האלה אבל לדעתי,  זה יכול 
להיעשות לאחר שאחוז אנשי העסקים מכלל הרוטריונים יגדל משמעותית. באותו אופן ניתן לטעון 

 לותם בנושא. שהמשתתפים בפעילות באפיק הבינלאומי יכולים לממן את פעי
כאשר חלק מהתקציב יהיה בנוי בצורה קשיחה בנושא אפיק המקצוע אני מניח שהנגיד ישכיל לחלק את 
 התקציב כך שייצר חברים חדשים, אנשי עסקים. בנוסף, קל יהיה יותר לשמר חברים קיימים, אנשי עסקים.

 
 : המלצת הועדה

ילות המתוכננת בשנת הרוטרי הבאה. לעיתים נגיד האזור וצוותו הם המחליטים בכל שנה ושנה על הפע
מתוכננת פעילות באפיק זה או אחר, המצריכה תקציב שונה. אין ולא הייתה בעיה עד כה בתקציבי האזור. 
יש לזכור כי נשיאי המועדונים הם המאשרים את התקציב בכל שנה. לא ניתן להשוות באופן קבוע בין תקציב 

 אפיק זה או אחר.
 הסוברנים להחליט, איך לנצל את התקציב ולא ניתן להכתיב מראש כיצד לנצל את התקציב.  הנגיד וצוותו הם

ההצעה להזמנת הרצאות בתשלום אינה עומדת בקנה אחד עם הוראות חוקי רוטרי בינלאומי ולא ניתן לחייב 
 נגיד להזמין הרצאות בתשלום, ו/או הנפקת תעודות ו/או השקעה בהדפסות וכדומה כפי שמוצע.

 אינה ממליצה לקבל את ההצעה. עדה הו
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 ההצעה נדחית. החלטת הועידה: 

 
 אשקלוןמועדון  נשיאה -יהודית אברמוביץ -3הצעה מספר 

 
למועדון בכנס נשיאים, ₪  790: עלות אחידה של המצב הקייםעלות שוויונית בהשתתפות בכנסים.  הצעה:

אשקלון עלות כנס כזה למועדון  בות, אבלקובל שכנס רב משתתפים כרוך בעלויות רמזכירים וגזברים. מ
מהיתרה  35%-זה מהווה כ מההכנסה החצי שנתית, ולאחר תשלום לרוטרי הארצי והעולמי, 20%-מתקרב ל

בסופו של דבר העלויות מתחלקות בין כל החברים, כך שבמועדון קטן,  שנשארה לפעילות החצי שנתית.
 70חברים בלבד, כך שהעלות לחבר היא: מעל  11החבר נושא בעלויות רבות יותר. כיום המועדון שלנו עם 

 בלבד.₪  15שהעלות לחבר היא לדוגמא לעומת מועדון חיפה ₪, 
י עלויות למועדונים קטנים וגדולים כך שהעלות יש לשקול מחדש באופן דיפרנציאלהצעה לשינוי חוקתי: 

₪,  350חברים עלות של  15: עד אפשרות א' לחבר תהיה זהה ולא עלות זהה למועדון )עפ"י עקרון השוויון(:
כפי שניתן לראות מההצעה שלי,  וכו'.₪  1100חברים  45עד ₪,  850חברים  35עד  ₪,  600חברים  25עד 

המוכפלת ₪(  25-אחידה )של כהיא לחייב כל מועדון בעלות אפשרות ב':  ₪. 25 -העלות לחבר תסתכם בכ
 . בפועל מספר החבריםב
 

 : המלצת הועדה
עלות אולפן נשיאים מזכירים וגזברים, אינה עלות קבועה. העלות נגזרת מההוצאה הכספית שיש בהפקת 

 האולפן, כגון, הדפסות, השכרת אולם, ציוד וארוחת צהריים. 
נציגים  3נציגים מכל מועדון ואין חשיבות לגדל המועדון.  3ים, מזכירים וגזברים משתתפים באולפן הנשיא

 המשתתפים הם גם מהמועדונים הגדולים וגם מהמועדונים הקטנים.
 ההוצאות הינם שוות לכל המשתתפים.

שגם הוצאה של חוקת רוטרי בינלאומי מחייבת השתתפות נשיא מועדון באולפן ולכן זוהי הוצאה חייבת כפי 
 דמי חבר.

 אינה ממליצה לקבל את ההצעה.  הועדה 
 

ההצעה נידחת. תוקם ועדה בראשותו של נגיד מוטי בר דגן אשר תנסה למצוא פתרון הולם.  החלטת הועידה: 
 .2012הועדה תביא המלצותיה לכנס החצי שנתי בינואר 

 
 רמת גןמועדון  אמנון כספי -4הצעה מספר 

 
 ביקורת ומבקר פנים לרוטרי ישראל.הקמת וועדת הצעה: 

יועץ  -,  ]הוגשה אז ע"י נ"ל חיים קנת3, הצעה מס. 49בהמשך ותוך תיקון ויישום החלטת ועידת ההחלטות ה 
 גזבר האזור לשעבר[ מוצע בזאת כי תוקם: -משפטי לאזור וצבי ענר

"ר, את מבקר הפנים של הועידה השנתית ]או מועצת הנג"לים[ תמנה שלושה חברי וועדת ביקורת: את היו
 התנועה, ואת חבר הוועדה השלישי. המינוי יהיה לשלוש שנים.

 הוועדה ומבקר הפנים יסקרו בעבודתם נושאים אלה:  
את כל הנושאים הכספיים של רוטרי ישראל על כל שלוחותיה ועמותותיה. לצורך עבודתה תקבל הוועדה 

 הדרוש לה.מרואי החשבון של עמותות רוטרי את כל המידע 
 את יעילות ותכליתיות הפעילויות, את הכללים המנהליים וההתנהלות בפועל של האזור על כל שלוחותיו.

חברי וועדת הביקורת יפעלו במסגרת תפקידם בהתאם לסטנדרטים המקובלים של מבקרי פנים וועדות 
 ביקורת תאגידיות בישראל.

 וחותיו, כספיים ואחרים.תאופשר גישה לכל מסמכי האזור ושל תלוועדת הביקור
הוועדה תדווח לוועידת ההחלטות על ממצאיה. במהלך השנה תוכל הוועדה להכין דוחות בנושאים הנראים 

אשר יחליטו על המשתמע  -לה חשובים לתפקודה השוטף של התנועה. דוחות אלה יוצגו בפני הנגיד וציוותו
 מדוחות אלה. -והמתבקש

 
 דברי הסבר להצעת ההחלטה

אושרו החלטות בעבר, כי על הנגידים היוצאים להגיש דו"ח כספי מאושר ע"י רו"ח  -שאים הכספייםא. הנו
על פעילות האזור בשנת כהונתם. אנו זקוקים לוועדה כאמור כדי להבטיח הכנת דו"ח זה, כולל בחינת ביצועו 

שה בכספי מיסי וחריגות ממנו, וכדי להבהיר לכל חברי התנועה, במדויק, מה נע -של התקציב המאושר
השקיפות המתחייבת. פעילות זו מתבקשת גם כדי ל"שמור" על הנגיד מפני מעידות בכל הקשור  -החברים

בתקנות מס הכנסה ובעניינים כספיים אחרים. אימוץ החלטה מוצעת זו יהיה בחינת אישרור ההחלטה 
 הקודמת.

 -בעבודה עם גורמים חיצוניים פעילות רוטרי ישראל ענפה, לעיתים כרוכה -ב. הנושאים התפעוליים
של יעילותה, תאימותה עם מטרות רוטרי ונהליו, ועמידתה בסטנדרטיים  תומתבקשת לכן בחינה אובייקטיבי

 OPERATIONS -בתקנות רוטרי בינלאומי הדנות ב 16.120אתיים וחוקיים. יש לאזכר את סעיף 

REVIEW COMMITTEE ים שהוועדה תעסוק בהם.בחינת הנושא -אשר תמציתו סוכמה בהצעה זו 
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הדו"ח השנתי והדו"ח הכספי המבוקר של וועדת הביקורת יופץ בין כל מועדוני רוטרי באזור.  -ג. שקיפות 
 נשיא כל מועדון יציג את הדו"ח בפני כל חברי המועדון.

 ד. מוצעת לכן הקמת הוועדה כאמור. הוועדה תכלול לפחות עו"ד אחד, רו"ח אחד וחבר אחד בעל כשירות
של מבקר פנים בישראל ]אפשרי שחבר אחד יהיה בעל יותר מכשירות מקצועית אחת[.  הוועדה תנסח לעצמה 

ויהפכו חלק מנהלי   - האת כללי עבודתה, במהלך השנה הראשונה, ואלה יאושרו בוועידת ההחלטות השניי
 רוטרי ישראל ושלוחותיו.

 
 המלצת הועדה: 

מזה כשנתיים, מבקר פנים, אשר התמנה בהתאם להחלטת הועידה  חייבת להיות שקיפות ולכן קיים בפועל,
למנות "מבקר" ו/או "ועדת ביקורת", אשר תפקידה יהיה לבקר בירושלים. הוחלט באותה החלטה  49-ה

ולבדוק את הוצאות האזור וניהול תקין של תקציב האזור ועל ידי כך תסייע לנגיד המכהן לשמור על חוקיות 
ש לו את כל הסמכויות לבדוק כל דבר. בנוסף למבקר הפנים קיימת ועדת כספים אשר מבקר הפנים יהנעשה. 

בודקת את ענייני התקציב והעברות הכספים. זאת ועוד, בנוסף, קיים מבקר חיצוני, בלתי תלוי, רו"ח, העורך 
 בכל שנה רוטריונית ביקורת ומאזן על הדוחות הכספיים. 

וא נשאל. בכל כנס חצי שנתי, מפורסם הדוח הכספי של הנגיד, הנגיד עונה במהלך השנה על כל שאלה שה
 המבוקר ע"י רו"ח חיצוני.

באשר לעמותות שליד רוטרי ישראל, קרי, עמותת האזור, קרן גרדינגר, עמותת יער פול האריס, קרן צלטנר, 
אישיות משפטית עמותת חילופי נוער, עמותה לחלוקת אותות עמיתי פול האריס, הרי כל אחת מהן הינה 

נפרדת ועל פי חוק הינה בעלת גוף מבקר, ועדת ביקורת הפועלת עפ"י חוק, לכל אחת מהעמותות רו"ח חיצוני 
העורך בכל שנה דוח כספי מבוקר וכן דוח מילולי עפ"י החוק ולא ניתן למנות ועדת ביקורת/מבקר פנים על 

 ועדת הביקורת הקיימת עפ"י החוק.
 את ההצעה.   אינה ממליצה לקבלהועדה 

 
 ההצעה נדחית. החלטת הועידה: 

 
 יפו-תל אביבמועדון נ"ל יהודה ברין  -5הצעה מספר 

 
 עידת החלטות(.ובעתיד )לו הצעות להגיש  להפסיק המועדונים מהנהלת לבקש הצעה:

 דברי הסבר להצעת ההחלטה
 בקובץ שרוכזו 1999/2000 ועד 1984/1985 בשנים שנתקבלו האזוריות הוועידות של החלטות וועדות הואיל
 שעד החלטה) לקובץ תוספת להכין הוחלט לגביהן שאחריהן בשנים בוועידות וגם כהן יורם ל''נג י''ע שהוכן
 אפילו אחרים ובמקרים סוטות מסוימים שבמקרים החלטות כללו( בוטלה לא היא כי אם בוצעה טרם היום

 .אותן מבטלות
 בעת במיוחד שהתבטא האחרון, דבר בעשור במיוחד ורבו הלכו אלה ובטולים שינויים ומספר והואיל

 .2013/2014 ו 2012/2013 לשנות לנגידים בבחירות
 להוסיף  להפיצן זאת בכל תחליט היא אם או אותן ולדחות לאישור הוועדה מתבקשת תוגשנה זאת ובכל אם

 תאושר  ל''כנ הערה עם המלצה שכוללת כזו הצעה אם .העזר חוקי את תואמת אינה שהיא  הערה להמלצה
 בינלאומי רוטרי של המנהלים למועצת  אותה להעביר המכהן הנגיד מתבקש האזורית בוועידה כן פי על אף

 רק לתוקפה תכנס היא לפייה הערה בתוספת  אך הוועדה ישיבת של בפרוטוקול אמנם תרשם כזו החלטה
 .נוסף דיון ללא  תבוטל היא שלילית תהיה והתשובה ובמקרה המנהלים ממועצת חיובית תשובה קבלת לאחר

 הרוטרי בשנת שימונו חברים -5- חמישה או -3- שלושה בת תהיה שיוגשו הצעות דחית או לאישור הוועדה
 .באזור המקובלת השיטה לפי בבחירות  הבאות ובשנים המכהן הנגיד י''ע 2011-2012

 שיכלול פרוטוקולים ספר יפתח ירשמו 2000/2001 משנת החל שנתקבלו ההחלטות שגם להבטיח מנת על
 .ואילך מאז האזוריות מהוועידות ההחלטות כל את

 יביא שנה בכל החלטות וועדת ראש יושב .אחריו לבא כהונתו סיום עם המכהן הנגיד ידי על יימסר זה ספר
 כלל בוצעו שלא הקודמת הוועידה של ההחלטות רשימת את ראשון כסעיף בוועידה הוועדה של ישיבה בכל
 אם .לבטלן או כהונתו בשנת לבצען הנבחר הנגיד על להטיל עם תחליט והוועידה בלבד חלקי באופן או

 .כמבוטלות  יחשבו הן  הבאה בשנה יבוצעו לא גם אלו החלטות
 המלצת הועדה: 

ועד שנה זו מתועדים  1985עידה משנת אין דיוק בדברים אשר נאמרו בהצעת ההחלטה. כל הצעות החלטות הו
בשנת הנגידות של נג"ל אבנר פוקס , ערך נ"ל משה  2006ונמצאים באזור )בידי היועץ המשפטי לאזור(. בשנת 

, 1985מכליס ממועדון באר שבע, עבודה נפלאה לריכוז כל ההצעות וההחלטות, אשר נתקבלו והוגשו משנת 
חר כל ההצעות וההחלטות. הצעות אשר סוטות מחוקת הרוטרי, ורוכזו יחדיו. מאז ממשיך מעקב רצוף א

 אינן מתקבלות.
 

 אינה ממליצה לקבל את ההצעה.  הועדה 
 

 ההצעה נדחית. החלטת הועידה: 
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 יפו-תל אביבמועדון נ"ל יהודה ברין  -6הצעה מספר 

 
 להניח ויש והואיל. בינלאומי רוטרי של העזר חוקי את תואם אינו האזור של הכספים שניהול הואיל הצעה:
 והואיל. התנועה חוקת פי על יתנהל שהוא וירצו בתחומם הטובים ומקצוע משק אנשי הם התנועה, שחברי
 רב. זמן זה כך אינו והמצב

 
 :להחליט מוצע

  :MOPהנהלים  ספר של 226 225 עמודים 060 סעיף 15 פרק על בהסתמך
  ולניהול ולפעילות האזור י''ע ממומנים מיזמיים לרשום" האזור קרן" שתקרא  קרן ינהל האזור 15.060.1.1

 .הוועידה החלטת פי על תוקם  זו קרן. האזור של ולפיתוח
 יקבע ההיטל גובה. חבריהם כל על חובה היטל באמצעות המועדונים כל ידי על תמומן האזור קרן 15.060.2.2

 :ידי על
 ובמקרה הנבחרים הנשיאים רבעי שלושת של אישור אחרי (DISTRICT ASSEMBLY) האזור כנס. א

  .אחר נציג י''ע  מיוצג להיות  יוכל  הנבחר  הנגיד החלטת פי על להעדר אושר הנבחר לנשיא
   הנוכחים (ELECTORS) הבוחרים ידי על האזורית הועדה.  ב
 .לעיל' א משנה שבסעיף התנאים לפי(PETS) הנבחרים הנשיאים באולפן האזור אופציית לפי. ג

של רוטרי  המנהלים למועצת  להודיע הנגיד על.  באזור המועדונים כל את מחייב החובה היטל 15.060.3.3
 למועדון  תפסיק המועצה. חודשים שישה() במשך ההיטל את שילם שלא  מועדון כל של  שמו את בינלאומי

 .שולם טרם שההיטל זמן כל בינלאומי רוטרי שירותי כל את  זו חובתו מילא שלא
( שלושה) תוך האזור כספי ניהול על והודעה (REPORT)שנתי  מועדון דוח לכל להגיש הנגיד על 15.060.4.4

 של  ביקורת וועדת י''ע או מוסמך חשבון רואה י''ע או תלוי בלתי באופן שנבדק כהונתו מסיום חודשים
 .הבאים הכללים חלים בקורת ועדת על הוחלט אם. האזורית בוועידה  שהוחלט כפי  האזור

 .חברים שלושה לפחות להיות חייבים. א
 .פעילים חברים להיות חייבים החברים כל. ב
 .חשבונות בביקורת ניסיון בעל או אחד ל''נג לפחות יהיו ביניהם. ג
 בחשבונות חתימה זכות ובעלי גזבר נגיד השנה באותה שמכהנים לכהן רוטריונים יוכלו לא אלה חברים בין. ד

 .שלה הכספים וועדת חברי או האזור
 .ידו על שנקבעו  לנהלים בהתאם האזור י''ע שנבחרו חברים. ה

 .הבאים הפרטים את לכך רק מוגבלים לא הם כי אם לכלול חייבים וההודעה הדוח. 15.060.4.5
 (.ומועדונים  האזור קרנות, בינלאומי רוטרי קרן, בינלאומי מרוטרי) האזור קרנות של המקורות כל. א
 . כספים גיוס מפעילויות כתוצאה  למענו או ידו על  שנתקבלו הכספים כל. ב
        שונים לשימושים  שמיועדים ממנה  שנתקבלו כספים או רוטרי מקרן שנתקבלו(GRANTS) מענקים. ג

 .האזור ידי על
 . אזוריות וועדות של הפעילויות כל. ד
 . האזור למען ואו ידו על הנגיד של הכספיות  העסקות כל. ה
 . האזור קרנות של הכספיות ההוצאות כל.  ו
  בינלאומי מרוטרי הנגיד י''ע שנתקבלו האחרים הכספים כל.  ז

 נציג לשלוח זכאים המועדונים כל אליו הבא האזורי במפגש ואישור לדיון יוגשו השנתיים וההודעות הדוחות
 לדיון  יוגשו הם  יתקיים לא כזה אזורי מפגש אם. יום -30-( שלושים) שלפחות מראש  הודעה ניתנה ועליו

 .הבאה האזורית בוועידה ואישור
 רוטרי של העזר חוקי את נוגדים או גורעים שאינם הבאים הסעיפים את אלה להוראות להוסיף מצעים אנו

 .והם רבות שנים במשך מקובלים שהיו אף בינלאומי
 עד שמקובל והוצאות הכנסות במקום אלה בכינויים להשתמש עדיף ותשלומים תקבולים התקציב הצעת. 6

 ואם הקודמת השנה הקרן של בספרי הרשומים הסכומים את גם השנה המוצעים לסכומים נוסף יכללו. כה
 .שלפני השנה של גם הדבר ניתן

  התקבולים לבין השנה של הראשונה למחצית התקציב של 50%  בין השוואה  דוח יכין שהגזבר רצוי.  7
 .שנתי החצי בכנס שיופץ  אלה חודשים בששת והתשלומים שנתקבלו

  שנים לפני שהוחלט כפי  הקודמת השנה תקציב של 10% בסך מקדמה יכלול התקבולים שסעיף. 8
 (האחרונות השנים במשך שמופיע הקבוע הסכום במקום.)רבות
  כי באנגלית בינלאומי רוטרי של העזר חוקי של 060 סעיף 15 פרק של המלא הנוסחיש לראות את : הערה

 .המחייב הוא ניסוחו
 
 

 המלצת הועדה: 
להקים קרן )ואינו חייב(,  רשאיההצעה כפי שהוצגה אינה נכונה. חוקת הרוטרי אומרת בפירוש כי האזור 

 של רוטרי באזור. הלמימון פרויקטים מסובסדים על ידי האזור ופיתוח וניהול האדמיניסטרצי
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באזור קיימת עמותת רוטרי ישראל, אשר אחד מתפקידיה העיקריים, הינה תמיכה וסבסוד פעולות האזור 
 נוספת. והשתתפות בפרויקטים מיוחדים של מועדונים. אין צורך בהקמת עמותה

 אינה ממליצה לקבל את ההצעה.  הועדה 
 

 ההצעה נדחית. החלטת הועידה: 
  

 יפו-תל אביבמועדון נ"ל יהודה ברין  -7הצעה מספר 
 

 MoP הנהלים ספר של( 197-190 עמודים) העזר לחוקי מתאים שאינו בנוהל כה עד נהג והאזור הואיל הצעה:
 המחוקקת המועצה ישיבת קיום לפני נציגו שנתיים את לבחור אזור כל ועל והואיל בינלאומי רוטרי של

 רוטרי בשנת הראשונה בפעם לבוחרו איפה ועלינו והואיל 2012/2013 הרוטרי שנת במשך שתכונס
 8 פרק של  הרלוונטיים הסעיפים על בהסתמך) להחליט מוצע מכן, שלאחר שנים שלוש ובכל 2011/2012

 פרטים)  8.070.  8.060. 8.050 הסעיפים להוראות בהתאם אזור כל מועדוני י''ע יבחר אחד נציג. 8.010.1.1(
 (.להלן 6-15 בסעיפים רלוונטיים

 . במועדון חבר להיות חייב במועצה נציג כל  8.010.  8.020.1. 2
 מלאה. בתקופה תפקיד בעל בחירתו בעת להיות חייב נציג כל  8.020.2.3
 ולהגיש  הדרושים הכישורים בעל להיות חייב הוא המחוקקת עצהבמו לשרת זכאי להיות בכדי  8.020.3.4

 ומסוגל ומוכן מוכשר ושהוא התפקיד לחובות ומודע הכישורים בעל אכן שהוא חתומה הצהרה  הכללי למזכיר
 קיום תקופת בכל המפגשים כל בעת נוכח ולהיות והתפקידים החובות את בנאמנות ולבצע עצמו על לקבל
 .המועצה דיוני

 .במועצה האזור נציג של חובותיו אלה  8.030.5
  למועצה הצעותיהם את להכין למועדונים לעזור. א  
 .אחרים  אזוריים במפגשים  ואו האזורית בוועדה  המוצעת בתחיקה  לדון. ב  
 .באזור הרוטריונים עמדות על ידע בעל  להיות.  ג  
 .שיתעוררו  הבעיות את ביעילות ולהעביר למועצה שמוגשת תחיקה לכל ביקורתית לב תשומת להקדיש. ד  
 . בינלאומי רוטרי של  פעיל כמחוקק לפעול. ה  
 . קיומה תקופת כל במשך המועצה במושבי נוכח להיות.  ו  
 .ותוצאותיה המועצה דיוני על  האזור למועדוני  לדווח.  ז  
 . הבאות למועצות  הצעותיהם בהכנת להם ולעזור  האזור למועדוני נגיש להיות. ח  

 בבחירת שקיים זה על מבוסס שיהיה בנוהל האזורית בוועידה יבחרו  החילופי והנציג שהנציג רצוי  8.050.1.6
 התוצאות שהן והצבעות ערעורים לרבות שהבחירות גם רצוי. העזר חוקי של 13.020 בסעיף כמפורט  הנגיד
 המועצה כינוס לפני שנתיים ויסוכמו יתנהלו, מכך

 .הממנה בוועדה חבר להיות זכאי לא נציג להיות מעומד
 לשעבר הנגידים כל, החילופי והנציג הנציג את הממנה לוועדה חברים לבחור מצליח אינו אזור אם  8.050.2.7

 להיות מעומד .הוועדה להיות חברי מעומדים יהיו לכך שמוכנים ומסוגלים באזור במועדונים חברים שעדין
  הוועדה חבר להיות רשאי אינו נגיד

 למנות מוסמך המכהן הנגיד התפקיד את למלא יוכלו לא החילופי הנציג וגם הנבחר הנציג גם אם 8.050.3.8
 .במועצה האזור של נציגו להיות האזור מועדוני מתוך הדרושים הכישורים בעל  רוטריון

  החילופי והנציג הנציג את למנות ניתן הממנה הוועדה שיטת לפי לפעול לא מעדיף האזור אם  8.060.1.9
  המועצה. כינוס לפני שנתיים זה במקרה גם  האזורית בוועידה

   במועצה לשרת ומוכן שהסכים הדרושים הכישורים בעל חבר  להציע רשאי באזור מועדון כל  8.060.2.10
 הנגיד י''ע תועבר כזו הצעה. המועדון ומזכיר נשיא י''ע חתום לנגיד  בכתב הצעותיו להעביר  המועדון על

 . למועצה הנציג בבחירת אחד קול יהיה( Elector) בוחר כשלכל האזורית הוועידה לפני המועדונים לכל
 שלא המעומד  מועמדים שני יש אם. במועצה  הנציג יהיה הקולות רוב את שמקבל המועמד  8.060.3.11

 אם. תפקידו את למלא מסוגל אינו הנבחר הנציג אם וישרת  החילופי הנציג יהיה הרוב את לקבל הצליח
 " להעברה הניתן  היחיד הקול" שיטת לפי תהיה ההצבעה מועמדים יותר או שלושה ישנם

(single transferable vote) 
 .למועצה כנציג המועמד על יכריז הנגיד זה במקרה. בלבד אחד מועמד יש אם בבחירות צורך אין 8.060.4.12
 האם מועדון של בכתב אישור לקבל חייב הוא בו חבר שאינו מועמד יציע אחר ומועדון במקרה 8.070.3.13

 . והמזכיר הנשיא י''ע חתום שלו
 . למועצה  החילופי והנציג  הנציג שם את  הבחירות אחרי מיד  הכללי למזכיר להודיע הנגיד על  8.080.1.14
 י''ע שנמסרו כפי  הנבחרים הנציגים כל שמות את נבחר נציג לכל להודיע  הכללי המזכיר על  8.080.2.15

 . קיומה לפני יום 30   ומקומו  המפגש מועד את וגם  האזורים נגידי
 ספר של 197-190 עמודים) בינלאומי רוטרי של העזר חוקי של 8 פרק של המלא הנוסח יש לראות את: הערה

 .המחייב הנוסח שהוא MoP  באנגלית  הנהלים
 

המלצת הועדה לנהוג לפי חוקת רוטרי בינלאומי. הואיל וההצעה מתבססת על חוקת רוטרי : המלצת הועדה
 בינלאומי, הרי אין צורך בקבלת החלטה כלשהי, שכן בכל מקרה אנו מחויבים לנהוג בהתאם לחות הרוטרי.
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 אינה ממליצה לקבל את ההצעה.  הועדה 
 

 ההצעה נדחית. החלטת הועידה: 

 בוטלה בועידה הנ"ט   יפו-תל אביבמועדון נ"ל יהודה ברין  -8הצעה מספר 
 

, נכים, עיוורים) מוגבלויות עם לאנשים לעזרה חיים בעלי בעזרת מיזמים בוצעו הואיל ובאזור הצעה:
 רכבים כגון) עזר לאמצעי פניות והואיל ואושרו .בינלאומי רוטרי קרן תמיכת ללא( אחרות ומוגבלויות

 לרכיבה סוסים כמו חיים בעלי לרכישת לא אך( מוגבלויות עם באנשים שמטפלים לארגונים' וכו עזר ומכשירי
'.  וכו במרחב התמצאות אובדן אפילפסיה חולי לנכים עזרה, נחיה ככלבי שונות למטרות וכלבים טיפולית

 במימון בין להבחין שאין סבורים ואנו והואיל .אחרים לאביזרים חיה בין זה בנושא הבדל שאין סבורים אנו
 .חיים בעלי ולרכישת עזר אמצעי לרכישת הדרוש

 
 להחליט: מוצע

 חיים בעלי גם לתמיכה שראויים בנושאים לכלול בינלאומי רוטרי קרן את ויסמיך ימליץ בינלאומי שרוטרי
  .מוגבלויות עם נצרכים לאנשים כעזר המשמשים  אחרים במיזמים כמקובל
 .  הטיפול בנושא סמכה בעלי של מקצועיות דעת חוות י''ע נתמכות להיות חייבות כאלה שפניות

 
 ההואיל ומדובר בשינוי חוקת רוטרי, מומלץ שמועדון תל אביב, יביא הצעה זו לוועיד: המלצת הועדה

 בשיקגו. 2013התחיקתית הבאה בשנת 
 

התחיקתית אשר העתקה  הההצעה מתקבלת. מועדון רוטרי תל אביב ינסח הצעה לוועיד החלטת הועידה: 
 יועבר לנגיד המכהן ולנג"נ משה אידלמן.

 
 יפו-תל אביבמועדון נ"ל יהודה ברין  -9הצעה מספר 

 
לא נוהלו לפי חוקי העזר של רוטרי בינלאומי.  2014-2013 2013-2012הואיל והבחירות לנגידות לשנים  הצעה:

מהדורות של הוראות שאף אחת מהן אינה  3פורסמו שלוש  2014-2015והואיל ולקראת הבחירות לשנת 
. 13. 10. 6מושלמת. והואיל שלא רק רצוי אלא הכרחי לקבוע נוהל בחירות כאלה על פי המפורט בפרקים : 

 ומי.של חוקי עזר של רוטרי בינלא 15
 

 מוצע להחליט:
ונוהל  2014-2015נוסח הצעה לנוהל בחירת הנגיד לשנת  31.08.2011הנגיד המכהן ימנה ועדה שתכין עד ליום 

 זה יישאר קבוע אלא אם תתקבל החלטה לשינוי ע''י המועצה  המחוקקת.
 -1-יהיו לפחות נגיד לשעבר םשביניהחברים בעלי הכישורים הדרושים ) 5ועדה זו תהיה מורכבת מחמישה, 

 (שתכין את ההצעה לתקנון בחירת נגיד.- 1-ובעל השכלה משפטית 
הנגיד יפיץ טיוטת נוהל זו בין כל המועדונים לדיון ועיון ויתבקשו להעיר את הערותיהם והצעותיהם לשינוים 

ים לתוכן ההצעה. אם נשיא שאינו שולח הערות עד מועד זה יחשב כמסכ 28.09.2011ויודיעו לנגיד עד ליום 
יתקבלו הערות וההצעות תכונס הועדה תוך שבועיים לדיון ואם היא רואה צורך בשינויים שתעביר את הנוהל 

 המתוקן לידי הנגיד. הנגיד יפיץ את הנוסח )המתוקן ( לכל המועדונים.
-2011לשנת ( 216-221של חוקי העזר )עמודים  13.020על מנת לשמור על לוח הזמנים שנקבע לפי סעיף 

.לצורך לדחות את הבחירה לוועידה האזורית עם אישור נוהל החדש בוועידה אזורית זו יתבטלו כל 2012
 ההחלטות שנתקבלו עד עכשיו בנדון.

 
 המלצת הועדה:

אין ממש בהצעה זו. האזור נהג לפי הוראות בכתב, אשר נתקבלו מרוטרי בינלאומי, בבחירות לשנת הרוטרי 
ועדה להצעה לנוסח בחירת נגיד. נוהל בחירת נגיד נמצא בחוקת ו. אין כל צורך ב2013-2014-ו 2012-2013

רוטרי בינלאומי ועל פי החלטת מועצת המנהלים של רוטרי בינלאומי, על האזור לנהוג לפי הנאמר בחוקת 
 רוטרי בינ"ל. 

 הנוהל תורגם לעברית וימצא באתר רוטרי ישראל.
 

 לקבל את ההצעה.   אינה ממליצההועדה המלצת הועדה: 
 

 ההצעה נדחית. החלטת הועידה: 
 

 אושררה בועידה הנ"ט  חיפה מוריהמועדון נ"ל יעקב סטרול סטרולוביץ  -10הצעה מספר 
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ביצוע  נשיא המועדון מוודא אתלפני ש שהצטרפו למועדון ה/לא להעניק סיכת רוטריון לחבר/ה חדש הצעה:
לאחר שנשיא המועדון ואו מזכיר המועדון  רק וענקת החבר תסיכ לאומי.נהחבר/ה ברוטרי בישל  רישומו

 .למזכיר האזור אומינליציגו את רישום החבר/ה ברוטרי בי
 

 נימוקים:
אומי את החברים החדשים נלמתברר שחלק גדול מהמועדונים לא מדווחים ולא רושמים ברוטרי בי

 הרוטרי ד האזור ו/או מי מאנשיו להעניק סיכת חלק ניכר מהמועדונים מבקשים מנגימועדון. שמצטרפים ל
למרות הענקת הסיכה מתברר  .או מעניקים את הסיכה בעצמם במעמד ביקור הנגיד או בכנסים אזוריים

 לאומי.נברוטרי ביעל ידי המועדון שהחבר/ה לא נרשמו 
 

 המלצה:
 .למזכיר האזור לאומינטרי ביעל נשיא ו/או מזכיר המועדון להציג לפני הענקת הסיכה רישום של החבר/ה ברו

 ת הרוטרי לחבר/ה החדש.ק את סיכירק לאחר הצגת הרישום למזכיר האזור תינתן הרשות להענ
 

 ממליצה מאוד לקבל את ההצעה.  הועדה המלצת הועדה: 
 

 ההצעה התקבלה. החלטת הועידה: 
 

 גבעתיים, מועדון רוטרי -גזבר האזור -ע"י נ"ל אפרים פריהר -11מספר הצעה 

 אושררה בועידה הנ"ט         
תרומות המועדונים וחברי הרוטרי לקרן רוטרי בינלאומי, בעבור הקרן השנתית של קרן רוטרי בינלאומי, וכן 

( לאחר שלוש שנים, חזרה 50%תרומות נוספות, כמו רכישת עמית פאול האריס, למעשה מגיעות בחלקן, )
 .DDF- Designated District Fundקרן רוטרי בינלאומי. לטובת האזור, לפעילות האזור, בשיתוף 

 דולר!!! 70,000-, לטובת פעילות האזור כ-כיום קיימת בקרן רוטרי בינלאומי
מידי שנה נתקל הנגיד המכהן בבעיה לשחרר כספים אלו לטובת המועדונים אשר באמת זקוקים לתמיכה 

 רי בינ"ל.בפעולות השונות אשר מתבצעות בהתאם למדיניות קרן רוט
 

 ההצעה:
כל נגיד מכהן, יהיה רשאי למשוך מהקרן, לטובת פעילות של מועדוני האזור, מהכספים אשר נצטברו בקרן 

מיתרת הכספים שבקרן, כך שניתן יהיה לתמוך בפעילות של  10%, בכל שנה, עד לגבוה של (DDF)זו 
הנגיד המכהן וקרן רוטרי בינלאומי יראו מועדונים, אשר זקוקים לסיוע בפעילות למען הקהילה ואשר 

 בפרויקט כמתאים.
 

 ממליצה לקבל את ההצעה.  הועדה  המלצת הועדה:
 

 ההצעה התקבלה. החלטת הועידה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 הועידה הצהרות
 

מר שמעון  ( שולחת ברכותיה ואיחוליה לנשיא המדינה2490של רוטרי ישראל )אזור  51 -הועידה האזורית ה
ממשלת ישראל לצבא ההגנה לישראל, למשטרת ישראל ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו ול, לפרס

 ולכל זרועות הביטחון.
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ל חלקי הועידה קוראת למנהיגי ישראל להגביר את האחדות בעם ולפעול למען שיתוף פעולה בין כ
 האוכלוסייה.

להגברת הנורמליזציה בכל שטחי  לקידום השלום, ולמדינות השכנות,ישראל,  םהועידה שולחת ברכותיה לע

 . ולסבלנות ושיווין בין הדתות החיים ולפיתוח יחסי רעות בין הרוטריונים בישראל ועמי האזור
לשובם המהיר של חילי צה"ל הנעדרים והשבויים ולשחרורו של גלעד  ההועידה שולחת ברכותיה ותקוו

לכל אזורי הרוטרי בארצות אגן הים התיכון ומביעה תקוותה, כי יפעלו  ברכותיה שולחת  הועידהשליט. 
 השלום, להעמקת הקשרים ולהקמת פרוייקטים שיטיבו עם עמי האזור.  לקידוםבמשותף 

 
וני המתנדבים ושדירות הציבור על פועלם במשך כל ימות השנה בקיימם הועידה מצדיעה למתנדבים בכל ארג

 את סיסמת הרוטרי "שירות לזולת מעל לפרט".
 

ואת נציגו של הנשיא העולמי לועידה האזורית, ריי קלינגיסמיט,  נשיא רוטרי בינלאומיהועידה מברכת את 
 שוויץ ורעייתו קרלה. 2000נג"ל פיטר גוט מאזור 

 
 יפר על היבחרו לדירקטור של רוטרי בינלאומי.ינג"ל גידי פ יםאת הנגידהועידה מברכת 

הצלחה בהנהגת האזור  ו ולצוותוומאחלת ל משה אידלמן 2011/2012הועידה מברכת את הנגיד הנבחר לשנת 
 בשנה הבאה. 

 
 2013/2014ואת הנגיד המיועד לשנת משה יונאי  2012/2013לשנת  יםהמיועד יםהועידה מברכת את הנגיד

 .שאול דיאנג'לי
 

 בועידה האזורית. יםומשתתפ ושהגיע האורחים,מברכת את  הועידה

הועידה מברכת את הנהלות הקרנות האזוריות על פעולותיהן הברוכות בתחום הענקת מלגות, השתלמויות 
 .וחילופי נוערשנתיות בישראל, הענקת פרסים למשפטנים העוסקים במחקר ולמצטיינים בתחום החינוך 

 
מור ולפיתוח הדואגים לשי לשלום, הועידה מברכת את מועדון רוטרי צפת וחברי עמותת יער פאול האריס

הועידה קוראת לכולם לעשות להמשך קיומו של היער כפרוייקט ייצוגי של  יער השלום על שם פאול האריס
  אזור רוטרי ישראל ולהבטיח את המשך התפתחותו.

 
יזכור תמיד  2490 הועידה מתייחדת עם זכרם של חברי המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה החולפת. אזור

 ושולח תנחומים למשפחותיהם ולמועדונים.את פועלם ועשייתם 
 

הועידה מברכת את משפחת רוטרי ישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי תפקידים אזוריים, חברי 
המועדונים ובני משפחותיהם ומאחלת לכולם בריאות ואושר, הגשמה עצמית והמשך עשייה פורה ברוח 

 תנועת הרוטרי.
יתוף הפעולה בין תנועת הרוטרי לבין שלושת הארגונים: האופן הפנימי, הועידה מציינת לטובה את ש

 הרוטראקט והאינטראקט .

ענון החברות במועדונים, לגידול מספר החברים ולהקמת יהועידה קוראת לפעול נמרצות להגברת המאמץ לר
 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.

 
הועידה  ת, על ידי מנהלבנצרת 51-וביצועה המושלמים של הועידה ההועידה מציינת בסיפוק רב את ארגונה 

הועידה מברכת את כל חברי שרה קלדרון ומודה למועדון נצרת ובית דגן, על שיתוף הפעולה והסיוע. נ"ל 
הועדה המארגנת על אופן הכנתה של הועידה, על סדר ניהולה ועל ייחודיותה ומודה לכל הרוטריונים שסייעו 

 להצלחתה.
 

, על הנגיד ולצוות מוטי בר דגן ולמזכירת האזור נ"ל מלי לויהאזור  הועידה מביעה תודתה והערכתה לנגיד
 גשר ליבשות". -קשר לקהילות( שסיסמתה "2010/2011הנהגת האזור בשנה זו  )
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 -יהיעל האנ -2012-2013משה אידלמן נגיד  52-הועידה ה
 לא התקיימה!! -קפריסין
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לא  -רודוס  – 2013-2014משה יונאי נגיד  -53-הועידה ה
 התקיימה!!
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 אילת -54-ועידה האזורית הלחלטות צעות להה
 2490רוטרי ישראל אזור נגיד שאול דאנגליס 
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 לא התקיימה!! – 2014-2015נגיד  מלי לוי  -55-הועידה ה
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לא  - 2015-2016אמיל אל אסמאר  נגיד  -56-הועידה ה
 התקיימה!!
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 נגיד גבי אורן,  -של רוטרי ישראל 57 -הועידה ה
 מלון יערים

 2017מאי  12 -וועידת החלטות
 

 אושררה בועידה הנ"ט     של מועדון רוטרי כרמל 1הצעה מספר 
  

 הסבר ורקע להצעה:

בהגדרת הפעילות באפיק זה,   אחד מחמשת האפיקים של רוטרי בינלאומי הוא האפיק לשירות במקצוע. .1
הכוונה לאפשר לבעלי עסקים ומקצועות חופשיים בארגון לקיים רשת חברתית עיסקית בין חברי הארגון  

 ת / חברתית כזו.ומחוצה לו  ולאפשר לחברי הרוטרי לקדם עסקים על ידי התקשרות עיסקי

להשתתפות רבה יותר של חברים  ביאהגדרתה של הוועידה השנתית של האזור כוועידת רוטרי לעסקים ת .2
בעיקר העצמאים שביננו אשר יוכלו להכניס את עלות ההשתתפות בוועידה להוצאות העסק  ,בוועידה

 שלהם כהוצאה מוכרת.
 

 ההצעה:
 

אנו להביא  חברים רבים יותר להשתתף בוועידה השנתית ו על מנת לעמוד בהצהרה זו של ארגון הרוטרי
גם וועידת רוטרי לעסקים, לכלול  הנגידחויב מבקשים לקבל החלטה שבכל שנה בוועידה שנתית של האזור, י

של רוטריונים  עסקיהםבה ניתן יהיה לקיים קשרים עם בעלי מקצועות דומים בתוך הארגון, תאפשר חשיפת 
 רת הידע המקצועי על ידי הרצאות או פאנל של אנשים מובילים במשק .ושתהייה מיועדת גם להעש

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 ועדת ההחלטות רואה בעין יפה את ההצעה וממליצה לכל נגידי האזור הנבחר והמיועדים לאמץ הצעה זו.
 סוברנינו יה ובתכניה. למרות זאת, כל נגיד הייבהתאם לחוקת רוטרי ולנהלים ועידת רוטרי מוגדרת באופ

 יה ותוכנה, כל עוד כולל בתוכה את הדברים הנדרשים והמוכתבים עפ"י החוקה והנהלים. ילקבוע את אופ
הועדה ממליצה לדחות את ההצעה ולהסירה מסדר היום שכן נוגדת את חוקת רוטרי בינלאומי אך ממליצה 

 גיד לאותה שנה.לקבל את ההצעה כהמלצה ולא כהחלטה, שכן דבר זה עלול לפגוע בתוכניות הנ
 

      של מועדון רוטרי רחובות 2הצעה מספר 
  

 הסבר ורקע להצעה:
במהלך השנים מפגשי ועדות ההחלטות היו הצעות אשר לאחר בדיקת הועדה הוגדרו כ"מנוגדות לחוקת 

 אבל בכל זאת הועלו בפני הנוכחים ולמציעים ניתן זמן להגן עליהן.  ,הרוטרי הבינלאומי"
 

 ההצעה:
אני מציעה שהצעות המנוגדות לחוקת הרוטרי הבינלאומי, לא תועלינה בכלל, יש כמובן לידע את מגיש 
ההצעה על המסקנה ועל כך שההצעה מנוגדת לחוקת הרוטרי ולא תועלה לדיון כי בעצם אין על מה 

 .וויכוחים מיותרים בישיבה במהלך הועידה דבר זה יחסוך זמן רב   לדון. 
 
 

 המלצת ועדת ההחלטות:
הועדה ממליצה לדחות את ההצעה ולהסירה מסדר היום, שכן אחד מתפקידה של ועדת ההחלטות הינו לבחון 

י עמדתה הכנס האזורי( לגב -ולבדוק את ההצעות ולהדריך את המועדונים ולהמליץ לאסיפה )ועידת ההחלטות
 בנושא זה או אחר.

בדרך כלל, כאשר ועדת ההחלטות נתקלת בהצעה אשר נוגדת את חוקת הרוטרי ממליצה הועדה בהתאם 
 וההצעה יורדת מסדר היום.

הואיל והצעה זו מיותרת ובכל מקרה כך חייבים לנהוג, הועדה ממליצה לדחות את ההצעה ולהסירה מסדר 
 היום.
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 אושררה בועידה הנ"ט     י מודיעיןשל מועדון רוטר 3הצעה מספר 

 
 : קיום טקסי חילופי נשיאים במועדון במסגרת אשכוליתהנושא

 
 הסבר ורקע להצעה:

טקס חילופי נשיאים מתקיים כיום במסגרת המועדון ולטקס מוזמן הנגיד וחברי מועדונים באשכול 
 ובאשכולות הסמוכים.

 סוף חודש יולי ואף גולשים לחודש אוגוסט.הטקסים מתחילים באמצע חודש יוני ונמשכים עד 
לטקס מוזמן הנגיד אך הוא  אינו יכול להיענות  לכל ההזמנות היות וחלקם מתקיימים באותו מועד ועל כן 

 נדרש הנגיד לאתר נג"ל אשר ייצג אותו בטקס.
 חברי הארגון אינם יכולים להשתתף במספר טקסי חילופין כי הנם מתקיימים באותו מועד.

ם אשר נוהגים להשתתף במספר טקסי חילופין נפגשים עם אותם החברים אשר נפגשו בטקס שהתקיים חברי
 לפני מספר ימים במועדון אחר.

נאום הנגיד בטקסים הנו זהה בכל טקס עם שינוי שמות בעלי תפקיד וכך יוצא לחברים אשר משתתפים 
 בטקסים לשמוע אותו נאום מספר פעמים.

 הכרות בין חברי המועדונים. במספר אשכולות לא קיימת
 

: לקיים טקס חילופי נשיאים אשכולי )בהשתתפות כל חברי המועדונים באשכול(. הטקס הראשון ההצעה
יתקיים באחריות מועדון אשר יעלה בהגרלה אשר יקיים עוזר הגיד בהשתתפות נשיאים נבחרים ובכל שנה 

. לצורך קיום הטקס האשכולי תוקם ועדה ב' –לאחר מכן יקיים המועדון הבא באשכול עפ"י סדר הא' 
בהשתתפות נציג מכל מועדון והעלות לטקס תכוסה ע"י המועדונים באזור בחלוקה שתקבע ע"י הצוות 

 )חלוקה שווה/חלוקה ע"י מספר חברים(.
 ינו אשכול אחד.יי סדר שיקבע ע"י הנגיד בכל ערב טקס אחד דה"מועד חילופי נשיאים אשכולי יתקיים עפ

 שנסיג מהשינוי הזה:הדברים 
 קירוב בין חברי המועדונים. .א

 אפשרות השתתפות הנגיד בכל הטקסים ללא צורך באיתור נג"ל אשר ייצג אותו. .ב

 טקסים כמספר אשכולות(. 9זמן חילופי נשיאים ימשך שבועיים בלבד ) .ג

 אפשרות של חברים להשתתף בטקסים באשכולות סמוכים. .ד

 המלצת ועדת ההחלטות:
 

לחודש יולי לאחר שנבחר ו/או ממונה בצורה ובאופן  1לחוקת הרוטרי נשיא המועדון מתחלף כל בהתאם 
 המתואר בחוקת הרוטרי הבינלאומי.

חוקת הרוטרי אינה  מחייב לערוך טקס חילופי נשיאים ונגיד האזור אינו מחויב להשתתף בטקס זה. ברוב 
 אלה.האזורים בעולם, נגיד האזור כלל אינו משתתף בטקסים שכ

 בשנים האחרונות הונהג שהנגיד משתתף בטקסים וכאשר אינו יכול, שולח נציג מטעמו.
הועדה ממליצה לדחות את ההצעה ולהסירה מסדר היום שכן נוגדת את חוקת רוטרי בינלאומי. הואיל וחוקת 
הרוטרי אינה מחייבת לערוך טקס זה ובמיוחד שלא מחייבת את הנגיד להשתתף בו, ממליצה הועדת 

 ההחלטות לדחות את ההצעה.
באותה נשימה ממליצה ועדת ההחלטות לראשי האשכול להמליץ בפני המועדונים באשכול לאמץ הרעיון 

 קירוב בין חברי המועדונים, אפשרות השתתפות  יותר אנשים וכו'.מהסיבות של 

 

 אושררה בועידה הנ"ט     של מועדון רוטרי מודיעין 4הצעה מספר 
 היעזרות בחברי הארגון בתחום עיסוקם לפעילות האזור.: הנושא

 
: במהלך שנת הרוטרי מתקיימות פעילויות מגוונות באזור כדוגמת כנסים, הרצאות, נסיעות לחו"ל, רקע

 אירוח משלחות, ועידה, ביטוח ועוד.
במה כך בשנים האחרונות מבוצעת פעילות באזור החזרת הצלע השלישית של הארגון )צלע העסקי( למרכז ה

 שהארגון יהיה 'ארגון עסקי, מקצועי חברתי הפועל בקהילה'.
 מבוצעת ע"י קבלני משנה אשר אינם חברי הארגון. –הפעילות אשר מבוצעת באזור 

 
: מארגי הפעילויות השונות )כפי שפורטו לעיל( יפנו במקביל לפניה לקבלני משנה גם לחברי הארגון ההצעה

 צעות לקיום הפעילות הנדרשת.אשר תחום עיסוקם בנושא לקבלת ה
 הדברים שנשיג מהשינוי הזה:



                     
 

180 

 

 העצמת התחום העסקי בארגון . .א

 חיבור חברי הארגון לתחום העסקי. .ב

 עידוד חברי הארגון לפעילות באזור גם אם מדובר בפעילות עסקית. .ג
  

 המלצת ועדת ההחלטות:
ההחלטות להמשיך ולאמץ את הרעיון,  אשר  תלוועידועדת ההחלטות רואה בעין יפה את ההצעה וממליצה 

 בכל מקרה נעשה כך במשך שנים רבות.
הנגיד וצוותו תמיד פונים גם לחברי הארגון וחברי הארגון רשאים ליתן הצעות לכל דבר אשר הארגון מבצע. 

 הועידה/ כנסים, נסיעות לחו"ל וכדומה.לדוגמא רכישת מסגרות לתמונות, ניהול 
הואיל והדבר נעשה ומתנהל כך במשך שנים, והואיל ולא ניתן לחייב את הנגיד לבחור בהצעה כזו או אחרת 
ובד"כ ההצעה הטובה ביותר נבחרת )לא תמיד הזולה ביותר( הועדה ממליצה לדחות את ההצעה ולהסירה 

 מסדר היום, אך ממליצה ולקבלה כהמלצה.
  
 של מועדון רוטרי חדרה 5צעה מספר ה
  

 הסבר ורקע להצעה:
 

מועמד לנגידות אמור להיות מנהיג ומוביל במועדון בו הינו חבר. באם המועדון מונה מספר קטן 
מהמינימום לקבלת צ'רטר אשר עליו תחילה להוכיח את יכולתו בהעצמת והגדלת המועדון ומספר חבריו 

-ות לתפקיד נגיד האזור שאמור להוביל את האזור כולו, אזור המונה כלמינימום הנדרש לפני שיגיש מועמד
 חברים וחברות. 1400

תנאי זה עשוי להמריץ חברות וחברים לפעול להעצמת והגדלת המועדון למינימום הנדרש, כך שיוכלו 
 להגיש מועמדות לתפקיד נגיד האזור.

 
יד האזור, יוכל לעשות כן, רק באם :  חבר מועדון רוטרי שמבקש להגיש מועמדות לתפקיד נגההצעה

חברות וחברים או לחילופין מספר החברים במועדון של המועמד  22המועדון בו הינו חבר מונה לפחות 
 הינו כמספר המינימום הנדרש לשם קבלת צ'רטר והקמת מועדון חדש.

 
 המלצת ועדת ההחלטות:

 את חוקת רוטרי בינלאומי. הועדה ממליצה לדחות את ההצעה ולהסירה מסדר היום שכן נוגדת
הליך בחירת נגיד מופיע בפירוט בחוקת רוטרי בינלאומי ובקובץ הנהלים. לא ניתן לשנות ו/או להחליט בניגוד 

 לחוקת הרוטרי.
מד לנגיד האזור ובתנאי שעומד עדון רשאי להעמיד ולהמליץ על מועבהתאם לנאמר בחוקת הרוטרי כל מו

 טרי.יטריונים המפורטים בחוקת הרורבק
 גודל המועדון אינו קריטריון המופיע בחוקה ונוגד את מתן האפשרות לכל חבר להתמודד.

 הועדה ממליצה לדחות את ההצעה ולהסירה מסדר היום שכן נוגדת את חוקת רוטרי בינלאומי.
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 לא התקיימה!! - 2017-2018דני פסלר  נגיד  -58-הועידה ה
 

  



                     
 

182 

 

 ירושלים -נ"ט-ועידה האזורית הלחלטות צעות להה
 2490רוטרי ישראל אזור נגיד אלון בנדט 

 
 המלצות ועדת ההחלטות להצעות שהוגשו ממועדוני האזור

 המלצות ועדת ההחלטות להצעות שהוגשו על ידי הנגיד
 החלטות הועידה הנ"ט

 הצעת מועדון רוטרי אשדוד .א
 

 כותרת ההצעה: תחרות הנואם הצעיר 
 

 תוכן ההצעה
  .למסד את קיום התחרות להגדיר את התחרות כמיזם דגל של האזור

  :נימוקים
 
  .שנה, ונחשבת למיזם דגל של האזור 32התחרות נערכת מזה  -דה פקטו  .1

  .התחרות לא הוכרזה רשמית כמיזם דגל של האזור -דה יורה 
זאת בניגוד, למשל, לתחרויות נואמים באנגלית  .לתחרות מעמד בכורהההחלטה בוועידה תעניק 

  .או בערבית שצצות במועדונים מעת לעת. גם בניגוד לתחרות הדיבייט שהינה עדיין בשלב פיילוט
 
  למסד את שם התחרות  2.

 
 השם: תחרות רוטרי הנואם הצעיר על שם דורון דנקנר ז"ל 

 
  :נימוקים

 
  .בין ש נים ובין מועדוניםא. חוסר אחידות 

 כך גם לגבי אזכור "על שם דורון  "ב. לעתים השם כולל, או לא כולל, את המילה "רוטרי
 היו אף גם שחידשו "תחרות הנואמות והנואמים..." וכיו" ]1[ ."דנקנר    

.במקום הראשון זכה התלמיד  1988התחרות הראשונה של הנואם הצעיר נערכה באשדוד בשנת 
המבריק דורון דנקנר. באותה שנה דורון נפטר ממחלה, ומאז התחרות מנציחה את שמו. אביו של 

  .דורון, האדריכל רפי דנקנר, הוא נ"ל וחבר מועדון אשדוד אז וגם כיום
 

  למסד את סמל התחרות .3
 

 : נימוקים
 

  .א. מועדונים יוזמים מדי שנה גרפיקה חדשה ולא אחידה
  .וצבה שורה של סמלים של רוטרי ישראלב. בשנת רוטרי הנוכחית ע

  .ג. כל הסמלים, לרבות סמל התחרות, בשפה עיצובית אחידה
  .ד. כל הסמלים על דעת הנגיד

 שנה לרוטרי ישראל. בשנים  90הסמלים יכללו את השורות של  2020עד  -2018ה. בשנים 
  .הבאות שורות אלה יוסרו    

  .ראה נספח -לסמלים האחרים  .ה להלןגרפיקה לשנים הקרובות כבר מוכנה, רא .ה
 
 למסד את תקנון התחרות לשינויים בתקנון התחרות מומלץ להיוועץ בחברי מועדון אשדוד .4

 
  :נימוקים

  .א. מדי שנה, צוות התחרות של אותה שנה, נוהג לעדכן/לשפר/לשכתב את התקנון
  .מעוררי מחלוקתב. השינויים לעתים ספוראדיים, לאו דווקא מועילים, לעתים אף 

ת אהם מכירים את התחרות מן היסוד, מבינים  .ג. חברי מועדון אשדוד כתבו את התקנון המקורי
  .רוח התחרות וגם את המשוכות ואת התקלות לאורך השנים

 .ד. היוועצות בהם עשויה אך להועיל
 
 

 המלצות ועדת ההחלטות
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 הועדה ממליצה לקבל את הרעיון הגלום בהצעה.
הועדה ממליצה כי היועצת המשפטית של האזור ביחד עם מועדון רוטרי אשדוד תנסח תקנון 

 לתחרות הנואם הצעיר.
 הועדה ממליצה לבקש מנ/ל יורם שובל לסייע ביד היועצת המשפטית בניסוח הנוהל.

 הנוהל ייתן מענה לנושאים הכלולים בהצעה.
 

 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט
 

 מתנגדים, ללא דיון( 2ההצעה מאושרת )הרוב מאשר,  -תקנון התחרות מיסוד 

 הצעת מועדון רוטרי גדרה  .ב

 כותרת ההצעה 
 

 הסדרת הטיפול בפניות מועדונים
 

 נוסח ההצעה
 

מועדון רוטרי, וכל גוף או אדם הפועל במסגרת תנועת הרוטרי ) להלן "היוזם"(, אשר פונה אל 
לקבלת כל הצעה שהיא בתנאים המפורטים בפנייה, יאשר לכל מי מועדון או מועדונים באזור 

ימים מיום קבלת תגובתו של המציע לפנייה ) להלן "  7שיענה לפנייה ) להלן "המציע"( תוך 
התגובה"( , את קבלתה. במקרה שהתגובה לא ממלאת תנאי כלשהו מתנאי הפנייה, יפרט היוזם 

ימים מיום קבלת  7למציע לתקן את הפגם תוך באישורו את התנאי החסר או הלקוי, ויאפשר 
 ההודעה עליו.

 
 הסבר ונימוקים

במענה לפנייה מטעם מועדון הוד הכרמל להגיש מועמדים לקבלת אות פאול האריס, שלחנו אל 
הצעה בה נאמר בין השאר : " המועדון שחלנו מצא  21/11/18נשיאת המועדון , נסיה מלק, ביום 

לת האות. האיש תרם תרומה גדולה וחשובה לביטחון המדינה, שמר ע.ר. ראוי ומתאים לקב
בפעילותו במשך שנים רבות, כפי שתווכחו לדעת מעיון בתולדות החיים שקיבלתי ממנו ) העתק 

 מצורף בזה(. לפיכך אנו מגישים את מועמדותו.."
ת קיבלנו מהנשיאה נסיה מלק הודעת מייל שבה נאמר " מצורף מכתב המפרט א 22.1.19ביום 

 בחירת הועדה".
מועמדים שהומלצו ע"י המועדונים וכל  15ובמכתב המצורף נאמר, בין השאר, כי הוגשו 

 המועדונים שהוגשו ע"י המועדונים עמדו בתנאי הסף.
כשראינו שמועמדנו ע.ר. לא נכלל בין מקבלי האות, פנינו בשאלה אל הנגיד אלון, ובתשובה 

נים היסודיים לקבלת האות הוא המלצה של מועדון וכי שקיבלנו נאמר בין השאר, שאחד הקריטריו
" כשנבדקו המסמכים נמצא שמר ע.ר.  היה היחיד שלא הומלץ ע"י המועדון אלא כתב את 

 המלצתו בעצמו. בנסיבות שכאלה... לא עלה מר ע.ר. לקבלת האות."
 לאור הנוסח של מכתבנו המצוטט בפיסקה הראשונה הראשונה שלעיל, הקביעה שלא היתה

המלצת מועדון למר ע.ר. היא בלשון עדינה מוטעית לחלוטין. כך גם ההתייחסות אל קורות החיים 
שנכתבו על ידי ע.ר. כאל המלצה שלו על עצמו. וכאשר ההודעה שנתקבלה כאמור בפסקה השנייה 

 שלעיל, שבה נאמר שכל המועמדים עמדו בתנאי הסף
לל לא נדונה, הודעה זו מהווה לדעתנו ללא שום הערה ביחס לעובדה שמועמדותו של ע.ר. כ

 התנהלות לא ראוייה שאיננה עומדת במבחני ההגינות של תנועת הרוטרי.
יתרה מכך, אנו סבורים שבנסיבות שפורטו לעיל, גם לולא הייתה המלצה של המועדון, הייתה 

ע"י הוועדה חייבת ליידע אותנו על כך ולאפשר לנו להשלים את החסר.  עצם הגשת המועמדות 
 המועדון מחייבת לדעתנו, התייחסות כזאת.

כדי למנוע את הישנותה של התנהלות פסולה כזו שהייתה במקרה שלנו, אנו מגישים את הצעת 
 ההחלטה שמטרתה קביעת נוהל מתאים ומכובד במקרים כגון אלה.

 
 המלצות ועדת ההחלטות

 
 הועדה ממליצה שלא לקבל את ההצעה כמות שהיא.     

ממליצה שמועדונים הפונים בהצעה להגשת מועמדות יגבשו נוהל ביחד עם היועצת הועדה 
 המשפטית של האזור, נוהל שיחייב את המועדונים ואת הנהלת האזור.

 
 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט

 
 מתנגדים( 2בעד,  20ההצעה מאושרת )
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 הצעת מועדון רוטרי  חולון     
 

 וועדת ביקורת לעמותת רוטרי ישראל והנהגת האזור כותרת ההצעה :
 הסיבה להגשה:

אינם מודעים ומבינים מה מתרחש בהנהלת האזור ובעמותת רוטרי  2490רבים מחברי אזור 
 ישראל.

 מידי שנה משתנים הדגשים בפעילות הנהלת האזור, כמוכתב ע"י הנגיד המכהן.
 והנהלת האזור.המצב גורר חוסר עניין ונתק בין חברי המועדונים 

 
 תוכן ההצעה :

שנים חובה למנות וועדת ביקורת בת שלושה חברים שתבחן את  3 -עד סוף חודש מרץ, אחת ל
 פעילות עמותת האזור והנהגת האזור. 

הביקורת תערך כל רבעון ודיווח יוגש בסוף כל רבעון של שנת הרוטרי לנגיד המכהן, לתגובתו, 
 .2490נשיאי ומזכירי המועדונים להצגה בפני חברי הרוטרי באזור יום הדו"ח יועבר לכל  21ולאחר 

הוועדה תדווח אחת לשלושה חודשים על התנהלות עמותת האזור והנהגת האזור ברוח ארבעת 
 המבחנים של רוטרי, בהיבטים הבאים: 

 התנהלות אדמיניסטרטיבית, תפקוד של נושאי תפקידים באזור.  -
 בעמותת האזור ובהנהלת האזור.דיווח מפורט על ההתנהלות כספית  -
הוועדה תבדוק ותוודא המשכיות בפעילות במעבר משנה לשנה, מנגיד וצוותו למחליפים,  -

 במהלך השנה ובסופה. 

 כל האמור לעיל נועד להבטיח: 

 .2490שקיפות מלאה אל מול חברי רוטרי בישראל, אזור  -
-  
 נן מיושמות עד היום:להלן הצעות החלטה דומות בנושא הביקורת, שהתקבלו בעבר ואי -

 ירושלים -49 -עידה האזורית הוהצעות להחלטות לו -
 2490רוטרי ישראל אזור  -

-  
 גזבר האוזר לשעבר  -יועץ משפטי לאזור, נ"ל צבי ענר -נ"ל חיים קנת -3הצעה מספר  -
-  
למנות "מבקר" ו/או "ועדת ביקורת", אשר תפקידה יהיה לבקר ולבדוק את הוצאות  הצעה: -

 קין של תקציב האזור ועל ידי כך תסייע לנגיד המכהן לשמור על חוקיות הנעשה. האזור וניהול ת
-  
: ועידת ההחלטות החליטה ואישרה פעמיים בעבר את ההחלטה כי על הנגיד שסיים הסבר -

. 31/12ולאחר מכן תוקן עד ליום  30/9תפקידו להגיש דו"ח כספי מבוקר, בתחילה היה עד ליום 
 מאושרשנגידים שמסיימים תפקידם, אינם מעבירים דו"ח כספי  בשנים האחרונות קיימת בעיה

 ע"י רו"ח, על פעילות האזור בשנתם. 
זאת ועוד, עולה כי לעיתים קיימות בעיות בגין הוצאות כספיות, אשר חורגות מהתקציב  -

כל ביקורת ו/או אפשרות לבדוק ולוודא מה נעשה בכספים, אשר  2490המאושר. אין לאזור 
בר מחברי המועדונים, ולברר בעבור מה הוצאו הכספים, ואם הוצאו בהתאם נגבים כדמי ח

 לתקציב המאושר ע"י הנשיאים בתחילת הקדנציה.
לאחרונה, החלו שלטונות מס ההכנסה לבקר ולהקפיד הקפדת יתר על פעולות, ובייחוד כאשר  -

 האזור פועל לא כעמותה ו/או כגוף משפטי, אלא כאיגוד חברים )כמו ועד בית(. 

לצורך סיוע לנגיד המכהן, מידי שנה, ולצורך שמירה על בטיחות הנגיד המכהן מפני שלטונות  -
המס, וכן שמירה והקפדה על שקיפות הנעשה בכספים, הנגבים מחברי המועדונים, יש למנות 

"מבקר" ו/או "ועדת ביקורת", כפי שנהוג על פי חוק בכל עמותה ו/או תאגיד רשום, אשר 
ידריך ויכוון את הנגיד במהלך שנת הפעילות, לגבי הפעולות הכספיות, כשירותן, יבדוק, 

 וההוצאות אשר נעשות במהלך שנת הרוטרי וכן כי ידאג שיוגש דו"ח כספי מבוקר במועד.
מומלץ כי "המבקר" יהיה רו"ח ו/או תוקם ועדת ביקורת, אשר תהיה מורכבת מיו"ר ועוד שני  -

 חברים ומומלץ שיהיו רואי חשבון, מנהלי כספים בנקאים ו/או עו"ד. 
 הנ"ל ינסחו נהלי עבודה מפורטים והצעה לפעילות אשר יאושרו ע"י מוסדות התנועה. -

-  
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 צעה.: הוועדה ממליצה לאשר את הההמלצת הוועדה -
-  
 ההצעה וההמלצה מתקבלותהחלטת ועידת ההחלטות:  -

 

 הגושרים -50 -עידה האזורית הוהצעות להחלטות לו -
 2490רוטרי ישראל אזור  -

 2490דגן רוטרי ישראל אזור -נגיד מוטי בר -
-  
 מועדון חיפה מוריה -נ"ל ישראל לזר, נ"ל סטרולוביץ יעקב -1הצעה מספר  -
-  
את הפעילות הכספית והעסקית של כל עמותות רוטרי  להציג לכל חברי רוטרי ישראל הצעה: -

עמותת רוטרי ישראל, עמותת יער פאול האריס לשלום, קרן צלטנר, קרן גרדינגר וכל  -ישראל
 עמותה שתצטרף בעתיד. 

מרבית חברי רוטרי ישראל אינם מודעים ואינם מעורבים בפעילות עמותות רוטרי ישראל, נכון  -
ם ויועברו בעתיד הם מכספי חברי רוטרי ישראל שנשארים להיום מרבית הכספים שמועברי

מהפעילות השוטפת של האזור. למרבית חברי רוטרי ישראל אין מודעות מה הן מטרות פעילות 
העמותות, ובכדי למנוע רכילות ושמועות מומלץ להציג את הדוחות הכספיים והפעילות 

 למטרתה הוקמה העמותה. 
הדוח הכספי והמילולי לנשיאי המועדונים ע"י נגיד האזור או אחת לרבעון או לחצי שנה יועבר  -

מי מטעמו בדוא"ל או בפקס. באחריות נשיאי המועדונים להעביר את הפרסום לחברי המועדונים 
ולחשוף בפניהם את הדוח הכספי והפעילות בעמותה. בכנס החצי שנתי כל נגיד מציג את סיום 

 ם הדוח הכספי והמילולי של העמותות.הדוח הכספי של האזור, באותו מעמד יוצג ג
-  
: הוועדה  ממליצה לקבל את ההחלטה, למרות שהחלטה כנ"ל כבר נתקבלה המלצת הוועדה -

 ועידות קודמות.וב
-  
 ההצעה התקבלה. הועידה ממליצה לצרף את נשוא השקיפות להצעה.החלטת הועידה:   -
-  
 .......3/2/2019....ההצעה נדונה ואושרה במליאת המועדון ביום   א'  -
 י המיותר(\ההצעה התקבלה פה אחד   ......................... ) מחק -
-  
 Manual of Procedureהמשכיות בפעילות הנהלת האזור כנדרש לפי ה  -

16.090. Duties of a Governor. 
The governor shall also ensure continuity within the district 

 
 תהמלצות ועדת ההחלטו

 –הועדה ממליצה לאשר את ההצעה בשינויים הבאים 
 

 תמונה וועדת ביקורת .1
 

 הדיווח יהא אחת לחצי שנה .2
 
 ההצעה תחול על כל הגופים מטעם רוטרי ישראל או בחסות רוטרי ישראל . .3
 
 תשתתף בישיבות ועדת הביקורת. 2490היועצת המשפטית של אזור  .4
 
דומות שהתקבלו בעבר אם ההצעה תאושר ועדת ההחלטות ממליצה לבטל הצעות החלטה  .5

 בוועדת ההחלטות.
 

 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט
 
כל העמותות תחת רוטרי ישראל יעבירו דוחות ביקורת למזכיר האזור. המזכיר יעביר הדוחות  .1

 למועדונים.



                     
 

186 

 

 תוקם ועדת ביקורת לנגידות.
 הצבעה על הנוסח הנ"ל: מאושר ברוב קולות. .1.1

 
 יפו -הצעת מועדון רוטרי תל אביב .ג

 
 : מינוי מזכיר/ת קבע בשכר כותרת ההצעה

  תוכן ההצעה
רוטרי ישראל ימנה מזכיר קבע בשכר שישמש כראש לשכת הנגידים הנבחרים ומזכירי האזור 

מזכיר הקבע ירכז את כל הפעילות  .שנים עם אפשרות חידוש לשתי תקופות נוספות 3לתקופה של 
המשרדית, מעקב ההחלטות, התיעוד החשבונאי והכללי, התקשורת הטכנית עם המועדונים ושאר 

מזכיר הקבע יפעל  .הוק שיוקם לצורך זה לאחר אישור ההחלטה-על ידי צוות אדמשימות שיגובשו 
תינתן עדיפות  .מביתו או ממשרד שיועמד לרשותו על ידי הרשות המקומית במקום מגוריו

עלות  .בבחירת מזכיר הקבע לרוטריון ותיק או רוטריון לשעבר המכיר מקרוב את פעילות האזור
  .רת התקציב השנתי של כל נגידותהמזכיר ופעילותו תתוקצב במסג

 
 המלצות ועדת ההחלטות

 הועדה ממליצה לדחות את ההצעה.
 

 מדובר בעלות כלכלית גבוהה ואין מקום לה בארגון מתנדבים.
 צריך לשמר את רוח ההתנדבות.

 
 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט

 
 נגד(. 20בעד,  10ההצעה נדחית )

 
 הנבחר והמיועד    יםבנדט והנגידהצעת נגיד האזור, אלון  .ד

 כנס האתיקה יהפוך לכנס אזורי -  כותרת ההצעה
 תוכן ההצעה 

 
אביב, יהפוך -מוצע כי כנס האתיקה המתקיים כיום בהובלת פורום האתיקה ומועדון רוטרי תל

 לכנס בחסות האזור.
 

 נימוקי ההצעה
 

 אביב.-האתיקה ומועדון רוטרי תלכנס האתיקה המתקיים מזה מספר שנים נערך בהובלת פורום 
 

לאור ההצעה לשלב את הפורום במסגרת אפיק המקצוע מן הראוי שההתנהלות הטכנית תהייה 
 באחריות מועדון רוטרי תל אביב ותכני הכנס יהיו באחריות האזור באמצעות פורום האתיקה.

 
 ד המורחב.מוצע שיושב ראש הפורום יתמנה לתקופה של עד שנתיים וימנה עם צוות הנגי

 
 מוצע שאחת לשנתיים שליש מכל חברי פורום האתיקה יסיים את תפקידו ויוחלף בחברים חדשים. 

  
 המלצות ועדת ההחלטות

 ועדה ממליצה לאשר את ההצעה שכנס האתיקה יהא כנס אזורי.ה .1
 

 אביב-הועדה ממליצה לאשר את ההצעה שהובלת הכנס תהא באחריות מועדון רוטרי תל .2
 

 ממליצה לאשר את ההצעה שתכני הכנס יהיו באחריות האזור ופורום האתיקההועדה  .3
 

 הועדה ממליצה לא לאשר את הגבלת הכהונה של יושב הראש כמוצע. .4
 

שליש מכל חברי פורום האתיקה יסיים את תפקידו  לוש שניםשאחת לשהועדה ממליצה  .5
 ויוחלף בחברים חדשים. 

 
הועדה ממליצה שיו"ר פורום האתיקה יבחר לתקופה של שלוש שנים שניתן יהא להאריכה,  .6

 ויהי חבר בצוות הנגיד המורחב.
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נועדה ממליצה בחירת יו"ר פורום האתיקה תעשה על ידי חברי פורום האתיקה מבין חברי  .7
 .הפורום

 
 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט

 )פה אחד(. את המלצות ועדת ההחלטות מאשרים
 

 הנבחר והמיועד    יםהצעת נגיד האזור, אלון בנדט והנגיד .ה
 

 צורף לאפיק המקצוע -פורום האתיקה  -  כותרת ההצעה
 

 תוכן ההצעה 
האתיקה השנתי, יצורף מוצע כי פורום האתיקה, המתכנס מזה מספר שנים ואשר מארגן את כנס 

 כתת אפיק לאפיק המקצוע בצוות הנגיד
 

 נימוקי ההצעה
 

 פורום האתיקה פעיל מזה מספר שנים ומנסה לשפר את הרמה האתית של רוטרי ישראל.
פורום האתיקה יזם את כנס האתיקה השנתי במסגרתו מוענק מגן למי שתרם רבות בתחום 

 האתיקה.
 למספר חברי רוטרי ישראל.בשנה האחרונה הוענק מגן גם 

צירוף פורום האתיקה לאפיק המקצוע ישלבו בצוות הנגיד ויבא להעלאת המודעות לנושא 
 האתיקה.

 
 המלצות ועדת ההחלטות

 
 הועדה ממליצה לאשר את ההצעה. 
 צירוף פורום האתיקה להנהגת האזור יתרום לפעילותו והמשכיות הפעולה תוך שיתוף  
 צוות הנגיד המורחב. 

 
 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט 

 
 למנות חברים לשנתיים ולא לשלוש שנים. -נג"ל שאול ד'אנג'ליס: מציע שינוי  .1
 הצבעה: הנוסח המתוקן מאושר )פה אחד(. .2

 

 הנבחר והמיועד    יםהצעת נגיד האזור, אלון בנדט והנגיד .ו
 

 תרומה לקרן רוטרי בינלאומי -  כותרת ההצעה
 

 תוכן ההצעה 
 

 .30$מוצע כי סכום התרומה השנתי המינימלי לחבר רוטרי יהיה 
 

 נימוקי ההצעה
 

תרומת חבר מועדון לקרן רוטרי בינלאומי מעלה את רמת המועדון בקרן רוטרי בינלאומי ואת 
 האזור.

 אחר שלוש שנים.מחצית מגובה התרומה לקרן השנתית של רוטרי חוזרת לאזור ל
 GLOBAL GRANT -תרומות המועדון מאפשרות לו ליהנות מהשתתפות ב

 באמצעות ההחזר המגיע לאזור לטובת המענקים המקומיים מתאפשר לנגיד ליתן תמיכה 
 לפרויקטים במועדונים ו/או לקדם פעילות אזורית שתעצים ותחזק את האזור.

 
 המלצות ועדת ההחלטות

 
 לקבל את ההצעה כהמלצה ולא כהחלטה.הועדה ממליצה 

 
ועדת ההחלטות ממליצה לבטל הצעות החלטה דומות שהתקבלו בעבר אם ההצעה תאושר 

 בוועדת ההחלטות
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 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט
 

 מאשרים )פה אחד(.
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 המלצות ועדת ההחלטות לאישרור וביטול החלטות עבר
 2018בפברואר  16

 המלצות הועדה מסודרות לפי סדר הופעתן בקובץ הסיווג של ההחלטות  –הערה 
 שבע.-שליקט וערך נ/ל משה מכליס ממועדון רוטרי באר   

 המלצות .1
 

 87-86משנת הרוטרי   3החלטה  .א
 מינוי ועדת "אד הוק" להציע תקנון למועדונים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל המלצה זו
 

 87-86משנת הרוטרי   11החלטה  .ב
 סיוע לאגודה למניעת אלכוהוליזם

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל המלצה זו
 

 88-87לשנת הרוטרי   2החלטה  .ג
 הרכב חברי ועדות באזור

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל המלצה זו
 לקביעת תקנון לבחירת נציגים לעמותות ולקרנות. 02-03משנת  9התקבלה הצעה מספר 

 
 88-87משנת הרוטרי   3החלטה  .ד

 דיווח ומאזן של הקרנות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל המלצה זו

 התקבלו החלטות מאוחרות שהציעו הצעה דומה
 הוגשה המלצת מועדון חולון שאם תתקבל מייתרת את ההמלצה.

 
 88-87משנת הרוטרי   4החלטה  .ה

 למנות ועדה שתתרגם פרסומים לעברית
 לקבל תקציב מרוטרי בינלאומי לתרגום

 
 ועדת ההחלטותהמלצת 

 לבטל המלצה זו
 92-91משנת הרוטרי  2החלטה  .ו

 הגשת דוחות כספיים של המועדון וקרנות המועדון
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל המלצה זו

 כיום נעשית עבודה להפצת תקנון אחיד למועדונים שיכלול נושא זה.
 

 92-91משנת הרוטרי  7החלטה  .ז
 ארבעת המבחניםלמנות ועדה לבחון את הנוסח העברי של 

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל המלצה זו
 חלף זמן רב ולא נעשה דבר.

 
 93-92משנת הרוטרי  2- 7החלטות  .ח

 מדובר בהמלצות בנושאים שונים
 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
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 לאשרר  המלצות אלו.
 

 94-93משנת הרוטרי  11-2החלטות  .ט
 מדובר בהמלצות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 אלו.לאשרר  המלצות 
 

 95-94משנת הרוטרי   5החלטה  .י
 מועד חלוקת מלגות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  המלצה זו.
 לא ניתן לאחד מועדים.

 
 96-95משנת הרוטרי   4החלטה  .יא

 פרסום מטעם הנגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  המלצה זו.

 
 97-96משנת הרוטרי   2החלטה  .יב

 קריטריונים למינוי
 

 ההחלטותהמלצת ועדת 
 לבטל המלצה זו

 לקביעת תקנון לבחירת נציגים לעמותות ולקרנות. 02-03משנת  9התקבלה הצעה מספר 
 

 05-04משנת הרוטרי   13החלטה  .יג
 חיוב בעלי תפקידים להשתתף בועידה

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  המלצה זו.
 

 05-04משנת הרוטרי   14החלטה  .יד
 פעילות רוטרי בשבת

 
 טותהמלצת ועדת ההחל
 לאשרר  המלצה זו.

 
 05-04משנת הרוטרי   15החלטה  .טו

 פעילות בשבת
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  המלצה זו.

 14ההמלצה "נבלעה" בהצעה 
 

 08-07משנת הרוטרי   1החלטה  .טז
 פרסום מידע וסיכום של כנסים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  המלצה זו.
 

 08-07משנת הרוטרי   3החלטה  .יז
 כספים במועדונים ובאזורניהול 

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  המלצה זו.
 נקבעו נהלים בנושאים אלו.
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 08-07משנת הרוטרי   4החלטה  .יח

 שריון כספים לנשיא נכנס
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  המלצה זו.

 נקבעו נהלים.
 נמצא בהכנה תקנון מועדון אחיד.

 
 08-07משנת הרוטרי   5החלטה  .יט

 חברתקצוב דמי 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  המלצה זו.

 נקבעו נהלים.
 נמצא בהכנה תקנון מועדון אחיד

 
 08-07משנת הרוטרי   10החלטה  .כ

 אופן אישור תקציב האזור
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  המלצה זו.

 
 09-08משנת הרוטרי   9החלטה  .כא

 תרומה לקרן בינלאומית
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 ם תתקבל המלצת הנגיד.לבטל  המלצה זו א

 
 05-04משנת הרוטרי   13החלטה  .כב

 חיוב בעלי תפקידים להשתתף בועידה
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  המלצה זו.

 
 09-08משנת הרוטרי   11החלטה  .כג

 תרגום סיסמת רוטרי מחדש
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  המלצה זו.

 ההצעה נדחתה והועברה לועדה שלא התכנסה מאז.
 

 09-08משנת הרוטרי   17החלטה  .כד
 ביטוח לחברי הרוטרי

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  המלצה זו.
 העלויות גבוהות.

 
 09-08משנת הרוטרי   18החלטה  .כה

 מתן אות כבוד לגזבר
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  המלצה זו.

 .2013הנושא אמור היה להיות מובא לועידה התחיקתית בשנת 
 המועד חלף.

 
 17-16משנת הרוטרי   4-1החלטה  .כו

 המלצה בנושא אפיק השירות למקצוע
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 המלצה בנושא טקסי החלפת נשיא
 המלצה בנושא הפעלת אנשי מקצוע מבין חברי הרוטרי בפעילות האזור 

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  המלצות אלו.
 
 איתור ובחירת נגיד .2
 

 87-86משנת הרוטרי   9החלטה  .א
 מינוי ועדת איתור נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 שקבעה נוהל בנושא איתור נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 

 
 88-87משנת הרוטרי   6החלטה  .ב

 תעמולה למועמד לנגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו.

 שקבעה נוהל בנושא איתור נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 
 

 88-87וטרי  + משנת הר7החלטה  .ג
 מינוי ועדת איתור נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 שקבעה נוהל בנושא איתור נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 

 
 89-88משנת הרוטרי   7החלטה  .ד

 מועד לסיום עבודת ועדת איתור נגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו.

 שקבעה נוהל בנושא איתור נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 
 

 89-88משנת הרוטרי   8החלטה  .ה
 שינוי נוהל ועדת איתור נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 שקבעה נוהל בנושא איתור ובחירת נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 

 
 90-89משנת הרוטרי   12החלטה  .ו

 נגידמינוי ועדת לבחינת נוהלי איתור 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו.

 שקבעה נוהל בנושא איתור ובחירת נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 
 

 91-90משנת הרוטרי   3החלטה  .ז
 נוהל ועדת איתור נגיד ובחירת נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 בנושא איתור נגיד.שקבעה נוהל  97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 
 שקבעה נוהל בנושא בחירת נגיד 04-05התקבלה החלטה בועידה בשנת 

 
 94-93משנת הרוטרי   5החלטה  .ח
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 מינוי ועדת איתור נגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו.

 שקבעה נוהל בנושא איתור נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 
 

 96-95משנת הרוטרי   7החלטה  .ט
 נוהל  ועדת איתור נגיד עדכון

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 שקבעה נוהל בנושא איתור ובחירת נגיד. 97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 

 
 97-96משנת הרוטרי   5החלטה  .י

 מינוי ועדת איתור נגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו.

 נוהל בנושא איתור ובחירת נגיד.שקבעה  97-98התקבלה החלטה בועידה בשנת 
 

 98-97משנת הרוטרי   10החלטה  .יא
 נוהל מינוי ועדת איתור נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 

 03-02משנת הרוטרי   12החלטה  .יב
 דרישות ממועמד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.

 צת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.ועדת ההחלטות מציעה שהיוע
 

 04-03משנת הרוטרי   1החלטה  .יג
 עדכון נוהל ועדת איתור נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 04-30משנת הרוטרי   3החלטה  .יד
 עדכון נוהל ועדת איתור נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 05-04משנת הרוטרי   3החלטה  .טו
 נוהל בחירת נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 05-04משנת הרוטרי   4החלטה  .טז
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 עדכון נוהל ועדת איתור נגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לעיל. 3לבטל  החלטה זו לאור קבלת הנוהל שהוצע בהחלטה 

 
 05-04משנת הרוטרי   5החלטה  .יז

 לת בחירותתעמו
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו

 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.
 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.

 
 05-04משנת הרוטרי   6החלטה  .יח

 עדכון נוהל  בחירת נגיד בנושא לוח זמנים 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו 

 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.
 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.

 
 05-04משנת הרוטרי   8החלטה  .יט

 עדכון נוהל ועדת איתור נגיד , מלווה לנגיד בביקור
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו 

 הנוהל.הועדה ממליצה לעדכן את 
 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.

 
 07-06משנת הרוטרי   1החלטה  .כ

 עדכון נוהל ועדת איתור נגיד, מינוי מזכיר הוועדה או חבר בה
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.
 פטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המש

 
 07-06משנת הרוטרי   3החלטה  .כא

 עדכון נוהל ועדת איתור נגיד, חתימה על מסמך המלצת מועמד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו 

 הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל.
 העדכונים.ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל 

ועדת ההחלטות מבקשת מנ/ל משה מכליס לסייע ביד היועצת המשפטית בהכנת הנוהלים 
 ועדכונם.

 
 פרסום ההחלטות -ועדת ההחלטות .3
 

 87-86משנת הרוטרי   5החלטה  .א
 הכנת ספר החלטות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 בע ופורסמו למועדונים.ש-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר       

 
 87-86משנת הרוטרי   10החלטה  .ב

 העברת החלטות ליועץ המשפטי לבחינתו
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 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 
 87-86משנת הרוטרי   13החלטה  .כב

 מניין חוקי להצבעה בוועידת החלטות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 
 91-90משנת הרוטרי   5החלטה  .כג

 לנהל ספר החלטות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו.

 שבע ופורסמו למועדונים.-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר          
 

 94-93משנת הרוטרי  1החלטה  .כד
 ניהול ספר החלטות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 שבע ופורסמו למועדונים.-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר          

 
 99-98משנת הרוטרי   6החלטה  .כה

 פרסום החלטות הועידות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו.

 שבע ופורסמו למועדונים.-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר          
 

 03-02נת הרוטרי  מש 8החלטה  .כו
 פרסום החלטות הועידות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 שבע ופורסמו למועדונים.-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר          

 
 תקציב .4

 
 87-86משנת הרוטרי  12החלטה  .א

 העמדת תקציב לנגיד הנבחר
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 96-97מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת 
 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.

 
 89-88משנת הרוטרי  4החלטה  .ב

 הגשת מאזן האזור בכנס החצי שנתי
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 96-97 מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת
 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.

 
 90-89משנת הרוטרי  3החלטה  .ג

 מועד להגשת דוחות נגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
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 לאשרר  החלטה זו.
 96-97מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת 

 שיכלול את כל העדכונים.ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל 
 

 90-89משנת הרוטרי   4החלטה  .ד
 תקציב לנגיד נכנס

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 96-97מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת 

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 92-91משנת הרוטרי   1החלטה  .ה
 נוהל הגשת דוחות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 96-97מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת 

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 92-91משנת הרוטרי  10החלטה  .ו
 החזר הלוואה

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 

 94-93שנת הרוטרי  מ3החלטה  .ז
 הגשת דוחות כספיים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 96-97מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת 

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 95-94משנת הרוטרי  1החלטה  .ח
 הגשת דו"ח כספי בסיום כהונת נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 96-97מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת 

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 96-95משנת הרוטרי  1החלטה  .ט
 הגשת דו"ח מסכם של נגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 96-97ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת מומלץ לשלב את 

 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.
 

 96-95משנת הרוטרי  2החלטה  .י
 פעילות כספית בחשבון האזור

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 96-97מומלץ לשלב את ההצעה בנוהל שנקבע בועידה בשנת 

 ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.ועדת 
 

 ) הצעה זו מופיעה גם בפרק דמי חבר( 96-95משנת הרוטרי   8החלטה  .יא
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 העברת כספי מועדון באמצעות גזבר האזור
 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל החלטה זו כיום התשלום נעשה באינטרנט.

 

 97-96משנת הרוטרי  4החלטה  .יב
 נוהל כספים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  החלטה זו.
 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.

 
 98-97משנת הרוטרי   7החלטה  .יג

 ניהול כספי האזור
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה זו לאור הסייג.

 
 99-98משנת הרוטרי   4החלטה  .יד

 נגיד האזור.דו"ח כספי של 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל החלטה זו

 91-92נקבע נוהל בועידה בשנת 
 

 99-98משנת הרוטרי   5החלטה   .טו
 שינוי שנה פיסקאלית

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל החלטה זו.
 

 99-98משנת הרוטרי   7החלטה  .טז
 מינוי מבקר -ניהול משק כספי של האזור

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 .לאשרר  החלטה זו
 

 01-00משנת הרוטרי   11החלטה  .יז
 תשלום לספקי הועידה

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר החלטה זו.
 

 02-01משנת הרוטרי   9החלטה  .יח
 יתרות כספים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  החלטה זו.
 

 03-02משנת הרוטרי   9החלטה   .יט
 ועדה לקביעת מעמד משפטי של האזור וניהול הכספים

 
 ההחלטותהמלצת ועדת 

 לאשרר  החלטה זו.
 ועדת ההחלטות מציעה שהיועצת המשפטית תכין נוהל שיכלול את כל העדכונים.

 
 04-03משנת הרוטרי   6החלטה  .כ

 מחנה קיץ לנכים
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 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל החלטה זו.
 

 05-04משנת הרוטרי   22החלטה  .כא
 מינוי אחראי בצוות הנגיד –מחנה קיץ לנכים 

 
 לטותהמלצת ועדת ההח
 לאשרר  החלטה זו.

 
 06-05משנת הרוטרי   3החלטה  .כב

 הגשת דוחות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 
 08-07משנת הרוטרי   9החלטה  .כג

 אי העברת יתרות לקרן רוטרי בינלאומי
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 
 09-08משנת הרוטרי   1החלטה  .כד

 השנתיתהתקשרות עם ספק לועידה 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו.

 
 09-08משנת הרוטרי   3החלטה  .כה

 מינוי מבקר
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה זו. 

לדעת חברי הועדה קבלת הצעת ההחלטה של מועדון רוטרי חולון תייתר את ההחלטות 
 בנושא התקציב והגשת המאזנים.

 ן יהא צורך לבטל החלטות קודמות.במידה ותתקבל הצעת מועדון רוטרי חולו
 

 דמי חבר .5
 
 87-86משנת הרוטרי   6החלטה  .א

 תרומת חבר לקרן רוטרי בינלאומי
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל את  ההחלטה אם תתקבל המלצת הנגיד 

 
 87-86משנת הרוטרי   7החלטה  .ב

 להרים תרומה למבצע פוליו פלוס
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה 

 
 89-88משנת הרוטרי   2החלטה  .ג

 לקבוע שתשלום דמי חבר הוא חובה
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 .M.O.P-לבטל את  החלטה, הנושא מעוגן ב 

 
 92-91משנת הרוטרי   3החלטה  .ד

 הקמת מועדון
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 המלצת ועדת ההחלטות

 .M.O.P-לבטל את  החלטה, הנושא מעוגן ב 
 

 96-95משנת הרוטרי   8החלטה  .ה
 העברת תשלומי מועדון על ידי גזבר האזור

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל את  החלטה 
 התשלום מתבצע באינטרנט

 
 נוהלים של האזור .6

 
 87-86משנת הרוטרי   13החלטה  .א

 מניין חוקי בועדת החלטות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה 

 
 88-87משנת הרוטרי   2החלטה  .ב

 חברות בועדות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה 

 
 88-87משנת הרוטרי   3החלטה  .ג

 דיווח ומאזן של קרן
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה 

 
 88-87משנת הרוטרי   4החלטה  .ד

 ועדת פרסומים
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה 

 דונים.שבע ופורסמו למוע-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר       
 

 90-89משנת הרוטרי   1החלטה  .ה
 ועדת תרגום

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה 
 

 90-89משנת הרוטרי   2החלטה  .ו
 ארכיון האזור

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  ההחלטה 
 

 91-90משנת הרוטרי   5החלטה  .ז
 ספר החלטות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה 
 שבע ופורסמו למועדונים.-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר       

 
 92-91משנת הרוטרי   7החלטה  .ח

 ועדה לבחינת תרגום ארבעת המבחנים
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 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  ההחלטה
 הנגיד מתבקש ליישם את ההחלטה

 
 94-93משנת הרוטרי   1החלטה  .ט

 ספר החלטות
 

 ההחלטותהמלצת ועדת 
 לבטל  ההחלטה 

 שבע ופורסמו למועדונים.-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר       
 

 96-95משנת הרוטרי   4החלטה  .י
 פרסומים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה 
 שבע ופורסמו למועדונים.-ההחלטות רוכזו על ידי נ/ל משה מכליס ממועדון באר       

 
 96-95משנת הרוטרי   5החלטה  .יא

 חברות באפיקי השירות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  ההחלטה 

 
 96-95משנת הרוטרי   9החלטה  .יב

 מועד בחירת נשיא
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה 

 .M.O.P -יש התייחסות ב
 

 97-96משנת הרוטרי   2החלטה  .יג
 מינוי חבר בצוות הנגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  ההחלטה 
 

 98-97משנת הרוטרי   5החלטה  .יד
 מאפייני מועדון מייסד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה 
 .M.O.P -יש התייחסות ב

 
 00-99משנת הרוטרי   1החלטה  .טו

 אשכולזהות מרכז 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  ההחלטה 

 
 01-00משנת הרוטרי    10החלטה  .טז

 כהונה בצוות נגיד
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  ההחלטה 

 
 04-03משנת הרוטרי   4החלטה  .יז

 שמו של עוזר הנגיד
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 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  ההחלטה 
 

 04-03משנת הרוטרי   5החלטה  .יח
 כרטיס חבר

 
 ועדת ההחלטותהמלצת 

 לבטל  ההחלטה 
 מדובר בעלויות רבות

 
 04-03משנת הרוטרי   8החלטה  .יט

 נוהל בוררויות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה

 הועדה לא התכנסה עד היום .
 .M.O.P -יש מענה במסגרת ה

 
 05-04משנת הרוטרי   14החלטה  .כ

 פעילות רוטרי בשבתות
  

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  ההחלטה 

 
 05-04משנת הרוטרי   15החלטה  .כא

 פעילות רוטרי בשבתות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה

 לעיל. 14ההצעה "נבלעת" בהצעה 
 

 05-04משנת הרוטרי   18החלטה  .כב
 הערכות למצב חירום

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה 
 

 ) מופיעה גם בתקציב( 05-04משנת הרוטרי   22החלטה  .כג
 מחנה נכים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשר  ההחלטה שאחראי מחנה הנכים יהא חבר בצוות הנגיד המורחב 
 

 06-05משנת הרוטרי   8החלטה  .כד
 הקמת ועדת בוררות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה 
 מונתה ועדה שלא דנה בנושא

 מונה חבר רוטרי שפרש לאחר זמן קצר
 

 06-05משנת הרוטרי   9החלטה  .כה
 ועידת רוטרי לעסקים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  ההחלטה 
 

 06-05משנת הרוטרי   10החלטה  .כו
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 הנפת דגל ישראל בישיבות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  ההחלטה 

 
 09-08משנת הרוטרי   20החלטה  .כז

 חבר חדש ישתתף באולפן ידע
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה

 יד ) נשיא, מזכיר, גזבר( איננו מוזמן לאולפן.חבר חדש שאיננו בעל תפק
 חבר חדש מוזמן להשתתף בכנסים האזוריים.

 
 11-10משנת הרוטרי   10החלטה  .כח

 הענקת סיכה לאחר רישום ברוטרי בינלאומי
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  ההחלטה 

 
 הצעות לרוטרי בינלאומי .7

 
 87-86משנת הרוטרי   1החלטה  .א

 בועידות.הבטחת השתתפות 
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה. 

 
 90-89משנת הרוטרי   5החלטה  .ב

 הבטחת השתתפות בועידות.
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה. 

 
 91- 92משנת הרוטרי  4החלטה  .ג

 הארכת גיל חברות ברוטראקט
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה. 

 
 92-91משנת הרוטרי   5החלטה  .ד

 פרוייקט הבוררות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה , עבר זמנה. 

 
 95-94משנת הרוטרי   4החלטה  .ה

 מינוי ועדה להמלצת הצעות לועידה תחוקתית
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה. 

 
 02-01משנת הרוטרי   1החלטה  .ו

 העלאת גיל חברות
 

 ההחלטות המלצת ועדת
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה. 

 
 02-01משנת הרוטרי   2החלטה  .ז

 ביטול תשלומים
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 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה. 
 
 02-801משנת הרוטרי   7החלטה  .ח

 חשבון הפרשות לקרן רוטרי בינלאומית
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה. 

 

 03-02הרוטרי  משנת  1החלטה  .ט
 העלאת גיל רוטראקטים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה 
 
 03-02משנת הרוטרי   2החלטה  .י

 ביטול תשלומים
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה 

 
 03-02משנת הרוטרי   3החלטה  .יא

 מניין חוקי בהצבעה
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה 

 
 03-02משנת הרוטרי   4החלטה  .יב

 ביטול ביטוי הוקרה
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה 

 
 03-02משנת הרוטרי   5החלטה  .יג

 שינוי שיטת הקולות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה 

 
 03-02משנת הרוטרי   10החלטה  .יד

 הפחתת דמי חבר
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה 

 
 06-05משנת הרוטרי   1החלטה  .טו

 ציון עסקו של חבר
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה     

 11-10משנת הרוטרי   8החלטה  .טז
 מיזמים עם בעלי חיים

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה , עבר זמנה     
 

 קרן רוטרי בינלאומי .8
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 87-86משנת הרוטרי   6החלטה  .א

 תרומה לקרן
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה אם תתקבל המלצת הנגיד

 
 91-90משנת הרוטרי   2החלטה  .ב

 קרן רוטרי לחינוך גבוה
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל ההחלטה

 
 92-91משנת הרוטרי   9החלטה  .ג

 קרן רוטרי לחינוך גבוה
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה

  
 95-94משנת הרוטרי   11החלטה  .ד

 הגברת חלק בקרן רוטרי בינלאומי
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה אם תתקבל המלצת הנגיד 

 
 05-04משנת הרוטרי   1החלטה  .ה

 תשלום לקרן רוטרי בינלאומי
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 אם תתקבל המלצת הנגיד לבטל  ההחלטה

 
 11-10משנת הרוטרי   11החלטה  .ו

 זכות הנגיד למשוך מהקרן השנתית לפעילות המועדונים
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר  החלטה 

 תוקף ההחלטה עד להקמת עמותה.
 

 החלטות הקשורות למועדונים .9
 
 92-91משנת הרוטרי   2החלטה  .א

 הגשת דוחות כספיים במועדון
 

 ההחלטותהמלצת ועדת 
 לאשרר  ההחלטה

 
 92-91משנת הרוטרי   3החלטה  .ב

 הקמת מועדון חדש
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה
 .M.O.P -יש התייחסות ב

 
 95-94משנת הרוטרי   5החלטה  .ג

 מועד לחלוקת מלגות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה  

 לא ניתן לאחד מועדים
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 96-95משנת הרוטרי   9החלטה  .ד

 מועד בחירת נשיא
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל ההחלטה  
 .M.O.P -יש התייחסות ב

 
 01-00משנת הרוטרי   1החלטה  .ה

 שינוי תקנון עמותת מועדון בפירוק
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  ההחלטה   

 הנושא מעוגן בחוק העמותות
 

 01-00משנת הרוטרי   7החלטה  .ו
 הקפאת פעילות עמותת הנגיד

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה  
 לא ניתן ליישם את ההחלטה

 
 05-04משנת הרוטרי   12החלטה  .ז

 מימון דמי השתתפות בכנסים
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לבטל  החלטה  

 כיום חובת ההשתתפות חלה רק על אולפן הידע
 כל מועדון רשאי להחליט  בעצמו לגבי הכנסים האזוריים.

 
 ישראל והקרנותעמותת רוטרי  .10

 
 87-86משנת הרוטרי   2החלטה  .א

 מינוי חברים לעמותת רוטרי ישראל
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר את  ההחלטה

 
 88-87החלטה  משנת הרוטרי   .ב

 מועד בחירת נציגים המועדונים בעמותת רוטרי ישראל
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר את ההחלטה

 91-90משנת הרוטרי   2החלטה  .ג
 רוטרי לחינוך גבוהקרן 

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה
 

 92-91משנת הרוטרי   9החלטה  .ד
 קרן רוטרי לחינוך גבוה

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  ההחלטה
 

 94-93משנת הרוטרי   2החלטה  .ה
 הגשת מאזן

 
 המלצת ועדת ההחלטות
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 לאשר  החלטה
 

 94-93משנת הרוטרי   3החלטה  .ו
 בעמותהאופן ניצול כספים 

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר את ההחלטה
 

 95-94משנת הרוטרי   3החלטה  .ז
 אופן ניצול כספי העמותה

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר את ההחלטה
 

 00-99משנת הרוטרי   2החלטה  .ח
 הרחבת מספר החברים בעמותה 

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל את ההחלטה
 

 01-00משנת הרוטרי   7החלטה  .ט
 הקפאת פעילות העמותה

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  את ההחלטה
 

 03-02משנת הרוטרי   9החלטה  .י
 תקנון נוהל בחירות לעמותות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר  את החלטה
 

 03-02משנת הרוטרי   13החלטה  .יא
 בחינת תקנוני העמותות

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  את  ההחלטה
 דוק הנושא.לבקש מהיועצת המשפטית לב

 
 06-05משנת הרוטרי   4החלטה  .יב

 שינוי תקנון הבחירות
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר את ההחלטה

 
 07-06משנת הרוטרי   6החלטה  .יג

 עידוד הקמת עמותות במועדונים
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר את ההחלטה

 כל מועדון יחליט אם לקיים את ההצעה
 

 09-08משנת הרוטרי   2החלטה  .יד
 תיקון התקנון

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל את ההחלטה
 02-03ההצעה נבלעת בהחלטה משנת 

 



                     
 

207 

 

 09-08משנת הרוטרי   8החלטה  .טו
 כהונה בקרן אחת

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לאשרר את  ההחלטה
 

 11-10משנת הרוטרי   1החלטה  .טז
 שקיפות העמותה

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 מועדון רוטרי חולוןלבטל את  ההחלטה באם תתקבל הצעת 
 

 הועדה מפנה להצעה שהוגשה על ידי מועדון רוטרי חולון    .יז
 הועדה מציינת כי למועדונים רבים יש עמותות למלגות, לקהילה, ולמטרות אחרות.
-ידוע לועדה כי ישנה פרשנות לפיה מועדון לא יכול להירשם כעמותה בשל הוראה ב

M.O.P. עת ברורה בנושא., אך הועדה סבורה שיש לקבל חוות ד 
 הועדה סבורה כי התנהלות המועדונים וכן האזור תחת עמותה תביא  
 לשקיפות, ניהול כספי תקין, ביקורת רואה חשבון ועוד. 
הועדה סבורה שההתנהלות של המועדונים והאזור שלא כאישיות משפטית יש בה יש  

 ליקויים רבים.
 

 אינטראקט   .11
 
 05-04משנת הרוטרי   16החלטה  .א

 קשר גומלין
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר את  ההחלטה

 
 קבוצות עיון   .12

 
 87-86משנת הרוטרי   8החלטה  .א

 סמכות הנגיד למנות את ראשי קבוצות העיון
 

 המלצת ועדת ההחלטות
 לאשרר את  ההחלטה

 
 87-86משנת הרוטרי   14החלטה  .ב

 
 המלצת ועדת ההחלטות

 לבטל  את ההחלטה, עבר זמנה
 שבע-נ/ל משה מכליס, מועדון רוטרי באר –רשם 

 
 

 החלטת ועידת ההחלטות בועידה הנ"ט
 

 )פה אחד(.והאישרור הצבעה: מאשרים את הגניזה 
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 רכות  הועידה הנ"טב
 2018/19לשנת הרוטרי  2490נגיד אזור  –אלון בנדט 

 
ואיחוליה לנשיא במדינה, , שולחת ברכותיה 2490הועידה האזורית הנ"ט של רוטרי ישראל, אזור  .1

 .כוחות הביטחון העוסקים בשמירה ובהגנה על הארץמר ראובן ריבלין, לממשלת ישראל ול
 
 בארי ראסין,נציגו של נשיא רוטרי בינלאומי נגיד לשעבר פיטר לינדקוויסט הועידה מברכת את  .2

 נאומו וברכותיו היו מקור השראה לכל הרוטריונים שנכחו בועידה. סוזאן. ורעייתו 
של רוטרי , את המשלחות מגרמניה, מיפן   Peace Action Groupהועידה מברכת את משלחת ה  .3

וממקדוניה את הנגידה הנבחרת של רוסיה ואת הרוטריונים מרומניה ואוקראינה שהגיעו כדי 
 .2490להשתתף ולחלוק כבוד לאזור 

 
עד למועד זה ופונה קרן רוטרי למועדוני האזור  53של תרומתם דה מציינת בסיפוק את הועי .4

$ לחבר להזדרז ולבצע את התרומה בתקופה  30למועדונים שטרם העבירו את תרומתם בסך 
 .להשלים 30$הקרובה ולמועדונים שתרומתם הייתה מתחת לרף 

 
מאחר ו  Annual Fundהוועידה קוראת למועדונים להקפיד להעביר את התרומה לקרן השנתית  .5

שנים לאזור ותוכל לסייע למנף פעילות אזורית להעצמת האזור וכן  3מהתרומה תחזור בעוד  50%
 למועדונים כדי לקדם מפעילות בקהילה.

 
לגיוס חברים חדשים, לפעול כל מועדוני האזור לפעול נמרצות הועידה קוראת לפעול נמרצות ל .6

 מועדונים חדשים במקום בו ניתן הדבר.להצערת המועדונים ולהקים 
 

הועידה מברכת את הועדות הבינארציות על פעילותם הברוכה לחיזוק הקשרים בין מועדוני רוטרי  .7
 בישראל ועמיתיהם בארצות תבל, התורמות לקידום ההבנה הבינלאומית.

 
ל ארגוני המתנדבים ושדרות הציבור על פועלם במשך כל ימות הועידה מצדיעה למתנדבים בכ .8

 "מרבה שרות מרבה שכר".-השנה בקיימם את סיסמאות הרוטרי "שרות לזולת מעל לפרט" ו
  

,שהינו למעשה גם יום חג לאזור, בהיות 90 -הועידה מברכת את מועדון ירושלים ליובל ה  .9
 הראשון באזורנו.  המועדון מועדון ירושלים

 
 וחברידוד זליגמן ירושלים על פועלם במשך השנים, ותודה לנשיא -כבוד לחברי מועדוןכל ה

 בתיאטרון ירושלים. 90 -על האירוע היוצא דופן של חגיגת יובל ההמועדון 
ויזום  הועידה מברכת על יוזמת הנגיד אלון בנדט לנטיעת יער רוטרי בדרום, ביער אשל הנשיא .10

 פרוייקט הדיבייט הבינלאומי.

הועידה מביעה הערכה והוקרה לנגיד האזור בשנה זו, אלון בנדט וצוותו, על החריצות  .11
 והמסירות בהפעלת כל מועדוני האזור.

 
הועידה מברכת את משפחת רוטרי לישראל: הנגידים לשעבר, נשיאי המועדונים, בעלי  .12

, הגשמה תפקידים אזוריים, חברי המועדונים ובני/בנות הזוג ומאחלת לכולם בריאות ואושר
 עצמית והמשך עשייה פורה ברוח תנועת הרוטרי.

 
הועידה מתייחדת עם זכרם של חברות וחברי  המועדונים אשר הלכו לעולמם בשנה  .13

יזכור תמיד את פועלם ועשייתם ושולח תנחומים לבני ובנות הזוג,  2490החולפת. אזור 
 למשפחות ולמועדונים.

 
הועידה מציינת בסיפוק רב את אירגונה וביצועה המושלמים של הועידה ומברכת את  .14

ולכל עוזי ערן ממועדון יבנה הועידה על סדר ניהולה ותודה למנהל הועידה, נ/ל  מארגני
 חברי הועדה המארגנת שנתנו מיוזמתם, מזמנם וממירצם ותרמו להצלחת הועידה. 

 
ומאחלת לו ולצוותו הצלחה בהנהגת י הראל נ"ל מתהועידה מברכת את הנגיד הנבחר  .15

 .2019-2020האזור בשנת הרוטרי  
 

 ד"ר נחום פרנקל  – 2020/21הועידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  .16
 

 עו"ד חיים קנת. – 2021/22הועידה מברכת את הנגיד המיועד לשנת הרוטרי  .17
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 2019מרץ  17ביום  ועדת החלטות 
 הפרוטוקול ההצבעה בוועיד 

 
 הצעה של מועדון אשדוד  .2

 ההצעה מאושרת )פה אחד, ללא דיון( -מיסוד התחרות  .1
 מתנגדים, ללא דיון( 2ההצעה מאושרת )הרוב מאשר,  -מיסוד תקנון התחרות  .2

 
 הצעת מועדון גדרה .3

 נציג מועדון גדרה, אברהם שי, מנמק את ההצעה. .1
 הוועדה ממליצה לדחות את ההצעה. .2
 מתנגדים( 2בעד,  20ההצעה מאושרת ) .3

 
 הצעת מועדון חולון  .4

 נג"מ חיים קנת: ההחלטה כבר קיימת, נותר רק ליישם אותה. .1
 נג"ל שאול ד'אנג'ליס : מציע לחייב את הנגידים למנות ועדת ביקורת. .2
 הנגיד אלון בנדט: מסביר על ועדות הביקורת הקיימות. .3
 נ"ל משה מכליס מנסח המלצה:  .4

וחות ביקורת למזכיר האזור. המזכיר יעביר הדוחות כל העמותות תחת רוטרי ישראל יעבירו ד
 למועדונים.

 תוקם ועדת ביקורת לפעילות הנגידות.
 הצבעה על הנוסח הנ"ל: מאושר ברוב קולות. .5

 
 הצעת מועדון תל אביב .5

 נציג מועדון תל אביב, רפי פריאל, מסביר את ההצעה ותומך בה. .1
 ש"ח בשנה. 60,000עד  40,000אומדן עלות ההצעה: 

 ל מלי לוי: מתנגדת להעלאת דמי חבר.נג" .2
 ש"ח בשנה. 60,000נג"ל שאול ד'אנג'ליס : אומדן עלות ההצעה  .3
 נג"מ מתי הראל: א( ארכיון יש להקים ולנהל בהתנדבות. .4

 500,000עד  -ב( לא ניתן להגדיל  את המחזור הכספי של האזור בשל מגבלה של בנק ישראל  
 ש"ח.

 נגד(. 20בעד,  10הצבעה: ההצעה נדחית ) .5
 
 הצעת לכנס אתיקה .6

 הצבעה: מאשרים )פה אחד(. .1
 
 הצעה לפורום האתיקה .7

 למנות חברים לשנתיים ולא לשלוש שנים. -נג"ל שאול ד'אנג'ליס: מציע שינוי  .1
 הצבעה: הנוסח המתוקן מאושר )פה אחד(. .2

 
 הצעה לתשלומים לקרן הבינלאומית .8

משמעותו הגדלת דמי חבר. מבקש להתנות לשנה לחבר  30$רפי פריאל: תשלום לקרן של  .1
 בהסכמת המועדונים.

 נג"מ חיים קנת: קיימת החלטה של רוטרי בינלאומי בנוסח .2
$100, Every Rotarian Every Year   

 נמוכה מהנ"ל, ונכללת מן הסתם בהחלטה העולמית. 30$ההצעה של 
 הצבעה: מאשרים )פה אחד(. .3

 
 המלצות שונות .9

לוועדת ההחלטות נגנזו מחוסר רלוונטיות, או בשל כפילות או  המלצות רבות שהוגשו בעבר .1
 יתירות. 

 כל ההמלצות שנגנזו הופצו לידיעת המועדונים. .2
 )פה אחד(.והאישרור הצבעה: מאשרים את הגניזה  .3

 
 הצהרה של הוועידה .10

 הנגיד אלון בנדט הקריא בפני הנוכחים את ההצהרה והברכות של הועידה.
 והברכות )פה אחד(.הצבעה: מאשרים את ההצהרה 

 
 רשם: יורם שובל


