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 תקנון זה בא כהשלמה לתקנון רוטרי הבינלאומי .
 האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה ולשון רבים ללשון יחיד להיפך. 

 

 מטרות המועדון: .א
 .ל"בין חברי המועדון ובין מועדוני רוטרי נוספים בארץ ובחו ועסקייםקשרים חברתיים, אישיים  לפתח .1

 ליצור מסגרת תרבותית חברתית לחברי המועדון על מנת לחזק את הקשרים הבינאישיים וזאת על ידי .2
 יצירת מפגשים בעלי תוכן משמעותי ופעילויות מגוונות המותאמות לשאיפותיהם של חברי המועדון.

 אישית של חברי המועדון למען עזרה ושיפור החיים בקהילה  לפתח מודעות אישית ומעורבות  .3

הן לשכבות החלשות והן לעידוד וסביבתה לאתר, ליזום ולבצע מיזמים חברתיים וקהילתיים בעיר נשר  .4
 מצוינות

 לאתר וליזום קשרים ופעילויות משותפות בין מועדוני רוטרי בארץ ובעולם .5

 
ל בהתנדבות ומבלי לקבל שכר על רוטרי בינלאומי ו/או רוטרי ישראהמועדון מתחייב לפעול על פי הנחיות 

 כל זאת ברוח התקנות והנהלים של רוטרי בינלאומי., כך

 

 שם המועדון  .ב
 Rotary Club Nesher ועדון יקרא "מועדון רוטרי נשר" המ

 

 מוסדות המועדון וניהולו: .ג
 ,לתקציב שאושרנשיא המועדון הוא זה שמחליט על פעולות המועדון, בכפוף 

 האציל הנשיא ליו"ר האפיקים או ועדות נושא מסוים לטיפול , יחליטו הם בנושא זה.
 בעלי התפקידים במועדון יהיו:      

 נשיא המועדון  .1

 מזכיר המועדון  .2

 גזבר המועדון .3

 יו"ר אפיק המקצוע .4

 יו"ר אפיק המועדון .5

 יו"ר אפיק הקהילה .6

 יו"ר אפיק הבינלאומי .7

 הנועריו"ר אפיק  .8
 

 תפקידים ייעודיים:
 לפעילות השוטפת של המועדון כמו: מהמועדון לתפקידים ייעודיים הקשורים הנשיא ימנה חברים 

 .ועוד כיבוד ברכות רעות, פסוק השבוע,
 
 דוןמפגשי המוע.ד
 במתנ"ס  19:30 – 21:30המפגשים השבועיים של המועדון יתקיימו בימי שני בשבוע בין השעות  .1

 נשר. בגבעת  1בית לנדאו ברחוב אורח חיים 
 מפגש עסקי יהיהמפגש הראשון של כל חודש ה .2

 בכל שינוי או ביטול מפגש שבועי ו/או מפגש עסקי תימסר הודעה לחברי המועדון מבעוד מועד. .3

 המועדון יכולה להחליט על פגרה בשבועות האחרונים של חודש אוגוסט.הנהלת  .4
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 סדר היום במפגש שבועי רגיל.ה

 התכנסות , התרועעות וכיבוד  –19:30-20:00 .1

 :טקס רוטריוני שיכלול 20:00-20:20 .2
 על ידי הנשיא או ממלא מקומו בהעדר הנשיאצלצול פעמון ,  -פתיחת המפגש  •

 אורחיםהצגת  •

  ברכה בינלאומית •

 פסוק השבוע •

 ברכות רעות •

  הודעות הנשיא והודעות המזכיר •

  תודה למרצההרצאה, ודברי השמיעת  כנית שנקבעה, הצגת המרצההרצאה על פי ת •

 המרצה יקבל תעודת הוקרה ממוסגרת שתוכן מראש •

 21:45לא יאוחר מ   - 21:30ב  צלצול פעמון-נעילה •
, 

              
 הנהלה. ישיבות ו

 ובמקרים מיוחדים במועדים נוספים. של המועדון נהלה יתקיימו לפני הפגישה העסקיתישיבות הה .1
 ומטרתם לדווח לחברי  ישיבות ההנהלה ינוהלו על ידי נשיא המועדון ובהעדרו על ידי המזכיר .2

 ההנהלה על פעילויות האפיקים.     

  .הקודם והנבחרבישיבות ההנהלה ישתתפו חברי ההנהלה וכן הנשיא  .3
 סדר היום של ישיבות הנהלה יכלול דיווח של ראשי האפיקים והגזבר ונושאים אחרים שיועלו ע"י  .4

 חברי ההנהלה.

 .הנושאים של ישיבת ההנהלה יישלחו לחברי ההנהלה בדוא"ל מספר ימים לפני הישיבה .5

 

 ישיבה עסקית. ז         

 .הראשון של החודשישבה עסקית תתקיים בדרך כלל בשבוע  .1

 .המועדון ישלח את נושאי הישיבה העסקית בדוא"ל לחברים מספר ימים לפני הישיבה נשיא    .2

  .בישיבת ההנהלהעל ההחלטות שהתקבלו  וידווחוחברי ההנהלה  נשיא המועדון .3
 

 חברות במועדון.ח
 מיסי החבר כסדרם חבר הוא מי שהתקבל ע"י חברי המועדון כחבר מן המניין, ושילם את  .1

 .ביולי( 1דמי החבר השנתיים ייקבעו ע"י ההנהלה לפני תחילת שנת הרוטרי ) .2

 .ההנהלה החדשה בעת הכנת התקציבהנחה ששיעורה ייקבע ע"י לבני זוג החברים במועדון תינתן   .3

 .ייאלץ לעזוב את המועדון –חודש יולי  תחילתחבר שלא ישלם את דמי החבר עד  .4

  , במקרים חריגים ביולי 1תשלומים חודשיים שהראשון הוא לתאריך  4התשלום יוכל להתבצע עד  .5
 תאשר ההנהלה פריסת תשלומים רחבה יותר.        

 חבר שעזב את המועדון לא יקבל בחזרה את דמי החבר ששילם, גם אם שילם בשיקים דחויים.  .6
  צריךלפני ינואר יקבל בחזרה את הסכום שהמועדון היה  מתבצעתבמידה והעזיבה         
 .לשלם עבורו לרוטרי בינלאומי עבור המחצית השנייה של שנת הרוטרי        

 הצבעה של חברי המועדון יהוציא חבר מהמועדון, ההחלטה תתקבל ע"הנהלת המועדון יכולה להמליץ ל .7
 ברוב רגיל.         
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 נוהל קבלת חבר חדש למועדון. ט
 כל חבר יכול להמליץ על מועמד לחברות .1

 פרטים אודות המועמד יועברו ע"י החבר הממליץ בדוא"ל ובעל פה לחברי המועדון. .2

 על המועמד להשתתף בלפחות שלוש פגישות מועדון במסגרתם יציג את עצמו   .3

 .או יותר הביעו התנגדות לקבלת המועמד לא יתקבל המועמד למועדון ושני חבריםבמידה  .4

   ,לכל חבר חדש ימונה ספונסר שילווה אותו בצעדיו הראשונים .5

 ד לסוף שנת הרוטרי, יירשם הוחלט לקבל את המועמד כחבר ישלם המועמד מיסי חבר יחסיים ע .6
 באירוע  ברוטרי בינלאומי ורוטרי ישראל ותוענק לו סיכת רוטרי ותעודת חבר מרוטרי בינלאומי        
 חגיגי.        

 

 התנהלות כספית .י
 . חשבון המועדון:1

 בשנה שאחריה 30.6עד ל. 1.7קציב המועדון יתנהל כתקציב רוטרי החל ת 
 להחלטת ההנהלה. מאירועים שונים בהתאם  כספיםו, הכספים שנגבו מדמי החברהתקציב יכלול את  

 .מורשי חתימה שלושה או יותרינוהל בחשבון בנק עם החשבון 
 מספיקים שני חותמים.דרך האינטרנט ואחרות חתימות על גבי צ'קים ופעולות כספיות ל

  לרוטרי ישראל ורוטרי בינלאומי, כיבודהחשבון ישמש להוצאות השוטפות של המועדון כמו: תשלום 
 .רוטרי ישראלתעודות, תשלום לבנקים, השתתפות באירועי 

                 
 . חשבון העמותה:2

 ערב הגאלה.ומ יכלול כספים שהגיעו כתמיכה מרשויות מקומיות, תרומות
 .ישמשו לפעילות הקהילתית של המועדוןכספים אלו 
  .בחשבון נפרד בהתאם לחוק העמותותינוהל כספים אלו 

 החשבון ינוהל בחשבון בנק עם שלושה או יותר מורשי חתימה
   

 שינוי תקנון –. בי"
 ההנהלה רשאית להמליץ להוסיף או לגרוע או לשנות תקנון זה , כל עוד נשמרת רוח רוטרי .  
 השינוי יקבל תוקף לאחר אישור ההנהלה וחברי המועדון.  
 
 
 

 
 גבי בהם ע"י:  ערךנ

 
 02.09.2019 : אושר ע"י חברי המועדון  בתאריך


