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2020/21–דיווח סיכום שנת נשיאות 

חיפה-מוריה רוטרימועדון 



חיפה  -מועדון מוריה 

חברות וחברים39המועדון מונה כיום  

(.מועמדים צעירים נוספים מצויים בתהליך גיוס למועדון3) 

פעילות המועדון בקהילה

המועדון מתמקדת בקידום מיזמים חינוכיים  עיקר פעילות 
במיזמים העוסקים  , כמו גם. לחינוך המיוחדבדגש , למצוינות

.בנושא הבריאות



הפעילות הבינלאומית של המועדון  

הרוטריוניל כחלק מהטקס "ל התאפיינת בברכה הבינ"פעילויות בינ
. קיבלה האצה בעידן הקורונהפעילות זו 

בנובמבר האחרון נחתם ברית מועדונים תאומים עם מועדון 
,  שבסיציליהאוגוסטה

הברית תכלול שיתוף פעולה במיזם המועדון ללימוד צלילה לילדים  
.המצויים על ספקטרום האוטיזם

רמלה ומועדון מומביי, בשיתוף מועדון אוגוסטה, נוסףל "מיזם בינ
.  יטפל במאבק במחלת השחפת בהודו

מעורבות המועדון בפעילות האזורית

.חברי המועדון נוטלים חלק פעיל בפעילות האזוריתרבים מ

.  חברי מועדון נמנים בצוות הנגיד6



:2020/21המטרות לשנת הנשיאות 

שימור החברות במועדון1.

.פעילויות במהלך התקופה84המועדון קיים 

83%בפגישות הייתה השתתפות ממוצעת של 

.גידול המועדון והצערתו. 2

חבר אחד  . )חברים32בתחילת השנה המועדון מנה . א

(הצטרף למועדון כרמל

.חברים עברו ממועדון כרמל והצטרפו למועדון2. ב

.צעירים נקלטו במועדון6. ג

שנה71-הגיל הממוצע של המועדון ירד מ. ד

.  66-ל

.חברים19המונה , מוריהרוטראקטהקמת מועדון . ה

30.4.21הרוטראקטל למועדון "בינרוטרירטר של 'צ

. במועדוןהרוטרישמירה על ערכי תנועת . 3

(שמירה על עקרונות היסוד)

ותקנון  MOP-פעילות המועדון מתקיימת על בסיס ה

.המועדון



:המשך-המטרות
:ביצוע המיזמים הבאים. 4

תן חיוך. א

תרומת מכשירים חשמליים למעון לנשים מוכות. ב

תרומת מחשבים למשפחות חסרות אמצעים  . ג

"ואהבת"סאונד למרפאת אולטראתרומת מכשיר . ד

40,000$-וציוד נלווה בערך של כ

אסירים, אוניברסיטה)חלוקת מלגות למצטיינים . ה

(הגלילהנצחה למכללת )

הנואם הצעיר. ו

.ציוד חד פעמי לנזקקים בבתי אבותתרומת.ז

שאיפה לשתף את  החברים בכל פעילויות. 5

. המועדון

83%–אחוז השתתפות חברים בפעילויות המועדון . א

, תוך שאיפה למצוינות, ביצוע הפעילות.  6

.מאוזן ושקוף, ודאגה לתקציב נכון

,    הפעילות התקיימה תוך שאיפה למצוינות ושקיפות. א

.תוך שמירה על  איזון תקציבי

ל"העמקת שיתוף הפעולה עם מועדונים בארץ ובחו. 7

.רמלה, בומבי, פ עם אוגוסטה"שת



מגמות התפתחות מספר החברים
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התפתחות מספר חברי המועדון
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מגמות-חיפה -מוריהרוטריחברי 

חתך גילאי החברים
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החבריםשלמגדריתהתפתחותמגמות
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התפלגות מגדרית של חברי המועדון

כ"סה גברים נשים
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27.5.2021עד סיכום הפעילות -מועדון מוריה 

תרומה שולחן טניס1

פעילות

חודש

ישיבות  טיוליםהרצאות

הנהלה

ישיבות  

עסקיות

פעילות  

אזורית

פעילות  

אשכולית

קבלות  

שבת

הליכה  

בים

כ"סהפעילות כללית

8חלוקת מלגות221111יולי

9+2גיבוש. ע121ועדות3112אוגוסט

6הרמת כוסית21111ספטמבר

לעכו  21אוקטובר

וירטואלי

כנס  111

ראשון

קבלת מועמדים  11

חדשים

8

6פגישה בינמועדונית21111נובמבר

1117גליל31דצמבר

נמל  21ינואר

חיפה

טו בשבט111

אולפן ידע1

7

כנס  חצי  12מיוחדת31פברואר

בריאות+ 

9נואם צעיר1פורים1

ועידה  2111מרץ

ל"בינ

7ערב ליד האח11

יסוד  1אפריל

המעלה

חלוקת תעודות אוני  11111

חיפה ואסירים.

חנוכת אולטרסאונד1

7

רטר 'הענקת צ11ועידה1111מאי

חלוקת מלגות1

7

יוני

224111181671384כ"סה



פעילות קהילתית
תרומת מכשיר אולטרסאונד למרפאה לחסרי מעמדמיזם תן חיוך

תרומת מחשבים לילדים נזקקים
תרומת ציוד חד 

פעמי לבית אבות
תמיכה במקלט נשים למען נשים



חלוקת מלגות אוניברסיטת חיפה

חלוקת מלגות לאסירים משוחררים

חלוקת מלגות מכללת הגליל

מוריהרוטראקטהקמת מועדון 

המשך-פעילות קהילתית 



קבוצת הליכה בים

קבלת חברים חדשים

ל"יום הליכה בינ

טיול לגליל המערבי

טיול וירטואלי לעכו

ערב ליד האח

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה



פעילות מועדונית
חלוקת מלגות לאסירים משוחררים

חלוקת מלגות אוניברסיטת חיפה ביקור בסימולטור גשר אוניה

סיור ביסוד המעלה



האפיק הבינלאומי
שמירת קשר עם המועדון וקבלת החלטה 

על קיום מפגש של המועדונים בזום  

קיום מפגש בין המועדונים במגבלות

8.11.2020-הקורונה בזום ב

חתימה על ברית מועדונים תאומים

קבלת החלטה על הצטרפות מועדון 

אוגוסטה למיזם צלילה לאוטיסטים

טקס ברית מועדונים 



הקמת אופק למועדון

מוריה רוטראקטהקמת 



פעילות האפיק הבינלאומי 

2020/21מועדון מוריה 



סיציליה–הפעילות מול מועדון אוגוסטה 
שמירת קשר עם המועדון וקבלת החלטה 

על קיום מפגש של המועדונים בזום  

קיום מפגש בין המועדונים במגבלות

8.11.2020-הקורונה בזום ב

חתימה על ברית מועדונים תאומים

קבלת החלטה על הצטרפות מועדון 

אוגוסטה למיזם צלילה לאוטיסטים

טקס ברית מועדונים 



?מה אנו רוצים ועושים, לסיכום

ללכד את המועדון וחבריו1.

83%ממוצע השתתפות של , פעילויות84

להתרחב ולצרף חברים חדשים וצעירים. 2

מועמדים3+חברים 39-חברים ל32-מ

לתרום ולסייע היכן שניתן. 3

($84,000)שעות פעילות 840–תרמנו 

($51,000 )בציוד ושווה ערך 

לאתר ולהתקשר עם שותפים טובים. 4

"נפש יהודי", רמלה, מומביי, אוגוסטה



להיות משמעותיים. 5

 26%-בכקליטת חברים חדשים והגדלת המועדון

 66-הורדת ממוצע גיל המועדון ל–הצערת המועדון

 אולטראסאונדתרומת מכשיר

 רוטראקטהקמת מועדון

ל"קיום פעילות בינ



ופורצת , מוצלחת, הייתה זו שנה מאתגרת
תודתי נתונה להנהלת המועדון על . גבולות

תוך כדי התמודדות עם אתגרי , עשייתה הרבה
תודה  . האלתור והביצוע, על היוזמה , השעה

לכם חברים יקרים על שיתוף הפעולה  
אני גאה להיות נשיא . והעשייה המבורכת

,  חזק, מועדון איכותי. חיפה–מועדון מוריה 
.ומלוכד

,בברכה

צחרירון 

סיכום


