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 וכללי הגדרת התפקיד

לפי ההגדרות  (Vocational Service)בישיבת הנהלה הראשונה הצגתי ישימות של פעילויות אפיק המקצוע 
 למועדון הוד הכרמל שני נושאים: ים. מצאתי רלוונטיהמצויות באתר רוטרי העולמי

  שנייםלפחות  –ביקורים במקצוע 

 מתן הזדמנות לחברי המועדון להציג את עיסוקם 
 .20.3.2018ובמפעל אלביט כרמיאל  11.7.2017-, נמל חיפה בבוצעו שני ביקורים במקצוע

מקום להצגה פרטנית מעבר חברי מועדון קיבלו בעבר ומקבלים לפי הצורך במה להצגת עיסוקם, לא מצאתי 
 לביקורי המקצוע הנערכים מדי שנה.
 דיון על אפיק המקצוע ראו בהמשך.

 חיפה ביקור בנמל

ביקשה הנשיאה לארגן ביקור בנמל.  ,מר מנדי זלצמן ,של מנכ"ל נמל חיפהבמועדון בעקבות הרצאה מעניינת 
 חברי מועדון בנמל. 19ביקרו  11.7.2017-הנהלת הנמל קיבלה את פנייתנו ברצון וב

ווני התקבלנו על ידי סמנכ"ל התפעול )גם מנדי( שהציג את פעילות הנמל, קשרי לקוחות בארץ ובעולם, כי
 ותרומת הנמל לעיר בהווה ובעתיד.התפתחות של הנמל הקיים והנמל החדש 

הוזמנו לשייט על גוררת בשטח הנמל ובזמן השייט קיבלנו הסברים על הגאוגרפיה של הנמל מצד המים, 
 תפעול הנמל סביב השעון, ראינו את רציפי הפריקה ואת גבולות הנמל מצד המים.

 

 
 תמונה משפחתית על גוררת

 
 הסבר בחדר הדיונים בנמל

 
 במסעדת אבו זיידצוערב 
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 תפקיד האפיקוכללי  –זוריא מפגש אפיק במקצוע

סיכום תי שלח .הארצית והאשכולית ועדת אפיק המקצוע בניהול 25.8.2017-בק בה"ס ליאומפגש נערך בבי
 הכנס נוהל על ידי:להנהלת המועדון. 

 ארצי יו"ר אפיק המקצוע -רפי מונטיאס  נ"ל. 
  איזור צפוןמקצוע אפיק  –ר' גבי מישיאל. 
  איזור חיפה -נשר( )ר' ילנה טלינין. 

שינוי מיתוג של רוטרי העולמי בשנים האחרונות, הפיכת וועדות סיווג לוועדות  ,דני פסלר ,בכנס הציג הנגיד
קבלה, ביטול קריטריון בעל מקצוע אחד במועדון ובקוו תחתון ירידת חשיבות אפיק המקצוע לעומת אפיקי 

 הקהילה והמועדון.
ובעולם לעומת עמותות אחרות והמסר שיש של רוטרי הממותג מול הקהילה  וייחודיותהתקיים דיון על 

להעביר למצטרפים פוטנציאלים, מה הם ירוויחו ומה המועדון ירוויח מהם. במיוחד חודד המסר שיש 
 להעביר לצורך גיוס חברים צעירים.

תחביבים אשר נפגשים במקביל לפגישות המועדוניות לצורך רוחב מועדוני  50-העולמי רשימה של כברוטרי 
 רמל משתתפים ופעילים במועדון היאכטונריםמועדון הוד הכעיסוק ממוקד יותר בנושאים פרטניים. חברי 

רוטרי ישראל מציין כל נרשם בנוסף פעילות רוחבית של מועדוני תחביבים אחרים. באתר . אין הארצי
נה הנוכחי אינו מאפשר חיתוך רוחבי של בעלי תחביבים בבמלמקצוע גם את תחביבים אישיים. האתר 

  נדון במפגש.ניות. הנושא ודעובוצות רוחב בין מדומים ובניית ק
שאנשים נרשמו לאפליקציית רוטרי ישראל ומילאו מקצוע  ולוודא לבדוק הנהימועדון ל כ עבורהמטלה 

לצורך יצירת קשרים בין מועדוניים. מאחר שהנושא לא קודם אשכולית ומחוסר זמן במועדון לא  ותחביבים
 .ועדון שלנומטופל ב

 

 
  הצגת הנגיד בכנס

 

 מאריססטלה  –בין מועדוני 

 יקשנוב , מועדון דובר ערבית שכל חבריו ערבים נוצרים.קשר עם המועדון החדש בסטלה מאריסיצרנו 
עם נשיא מועדון סטלה ונשיאת המועדון חיה קובץ'  םעפגישה  ואמהתלקיים מפגש בין מועדוני במקצוע. 

המועד התבקשנו לדחותו למועד מאוחר ב ך למפגש בפברואר. בהתקרירר חאתם חורי וסוכם תא"מאריס ד
 יותר בשל תהליכי התארגנות במועדון השני.

 יתואם במועד מאוחר יותר לא בשנה זו.מפגש 
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 ביקור באלביט

במפעל הייצור של אלביט  ,במקצוע פיקא במסגרת ,חברי מועדון ובני זוגם 30יקרו ב 20.3.2018בתאריך 
 מערכות בכרמיאל.

 בדיר אל אסד לארוחה טובה. "אנגוס"במסעדת הביקור נפגשנו לפני 
 

 

 

 

 
קוו מוצר  ,הפעילות של חברת אלביט בארץ ובעולם, חטיבת כלי טייס של אלביטהביקור הוצגה במהלך 

 לל הדגמה.שימושים מבצעיים במערכות ראש כוו קסדות טייס למטוסי כנף קבועה
ם והוביל ביקור באגפים יהייצור המתקדמ ליכיהתאת  יגצאטיאס, מנהל קוו ייצור קסדות במפעל השי 

הסתיים במחלקת ההרכבה של קסדות טייס כולל השונים לאורך תהליך הייצור וההרכבה במפעל. הסיור 
  המשתתפים ובמרכזה לאה רובינשטיין חובשת קסדה ומוכנה לצאת לטיסה.תמונה משפחתית של 

 

 סיכום

גו על ידי הנגיד, שינויים בתפקידי הרוטרי ובמטרות מועדון הוד י כפי שהוצהמיתוג ברוטרי העולמשינויי 
, הדרכים ועפקידי האפיקים השונים ומקומו של אפיק במקצתבפרט מחייבים חשיבה דינמית לגבי הכרמל 

פוטנציאל כמוקד משיכה אטרקטיבי לחברים חדשים בעלי  ותוך שימור ת משימות המועדוןאהנכונות למלא 
 שימור עניין ויצירת אתגרים לחברי המועדון הקיימים.תרומה קהילתית וחברתית כמו גם 

מרחיבי דעת וחשוב להמשיך במסורת והיו מגבשים  2017-2018הביקורים שבוצעו במהלך שנת הרוטרי שני 
 זו.

 
 

 בברכה
 מורערן 


