
 

 דניאל זיב 

 נציג ישראל בכנס רוטרי בין לאומי 

 

את ישראל בכנס רוטרי בין    (12.11.2020)  לצג אתמוי, י" עמיתים נהריהט אינטראק" , חבר  16דניאל זיו, בן 

   ROTARY ZONE 21 INSTITUTEבשם   לאומי

של רוטרי, שמאגד    21 -ה   וז חשל המ הינו אולפן השתלמות של הנגידים המיועדים "  טיטיוט סרוטרי אינ"

מזרח  הד מספר מדינות של ו פריסין, לבנון, ועקטורקיה, יוון,  את לל גם ו ה, וכרות אזורים של מזרח אירופעש

 התיכון. 

 " . ?נושא הכנס היה " שלום אפשרי   תנאי הקורונה התקיים בזום. של, אבל ב ונהת כנס נערך באה

 BRENDA CRESSEY,,  ושבת ראש קרן רוטרי י   HOLGER KNAACK ,השתתפו בכנס נשיא רוטרי בינלאומי , 

 ונציגים של מועדוני רוטרי של אזורים שיש בהם מחלוקת על שלום.   GEORGE MADROS של רוטרי יוון,הנגיד  

 : של מחלוקות בדיון היו שלושה אזוריםנל על שלום.   משוויץ, ניהל פא  WALTER GYGERרוטריון  ה

 ו רצון טוב להדברות . ע . הדוברים היו רוטריונים ותיקים, שהביאזרבדג'ן וארמניה -1 

 תקווה לפתרון המחלוקות.  הביעוהם  . רוטריונים ותיקים היו   הדוברים גם כאן, ן.  ווורקיה וי ט קפריסין,   -2

, שהיא חברת רוטרי בארצות הברית.   REEM GUNAIMרוטריונית  ןפלסטי יצגה את  ישראל ופלסטין.  -3

היא דיברה על   ברוטראקט שם.   והייתה חברהה לומשתתפת בפורום שלום של רוטרי. היא חיה פעם ברמאל 

 לה. לונות מהחיים ברמאר זיכספרה פעילותה היום בפורום השלום ו

יפר  סקטים בכל העולם. זיו א יצג את האינטרויוברים בין הדמהצעיר ביותר היה דניאל זיו, הנציג של ישראל,  

הצעירים יותר פתוחים   , כיהתפקיד לעשות שלוםמוטל הצעירים  עלששהוא מאמין שהשלום הוא אפשרי, ו 

   קיבל מחמאות רבות. ו (, נכתוב אותו בהמשך ,)מאוד יפה  היה ם ונאהות של השונים. עהד את  הבין ל

הוא הספונסר   "עמיתים נהריה"  ןמועדו",שאינטראקט עמיתים נהריה"במועדון חבר דניאל באנחנו מאוד גאים  

 .  ו של

 דניאל הוא נשיא לשעבר של מועדון אינטראקט עמיתים נהריה, השתתף ויזם הרבה פרויקטים למען הקהילה: 

נתינת שיעורי עזר לתלמידי בתי ספר עממיים במחיר מוזל. את הכסף שאספו חברי האינטראקט בפרויקט  

 ה, נתנו לצוות הפגייה במרכז הרפואי לגליל.  הז

 שיחות בזום אם מבוגרים בבתי אבות בנהריה בזמן  קורונה.  



 ניקיון חופים בשיתוף פעולה עם עולים חדשים של מרכז תפוז,  

 חלוקת ערכות פעילות למבוגרים בשיתוף עם עיריית נהריה, ועוד. 

 RIQ   :ROTARYג המועדון ביחד עם אופק נוריאל ב  פעיל בפרוקטים של אינטראקט בינלאומיים בזום. נצי

INTERACTIVE QUARANTINE  . 

 ל הכבוד לזיו. אנחנו בטוחים שמצפה לו עתיד מבריק, ומאחלים לו הצלחה. כ

 

 

 פעילות בינלאומית עם מועדון אינטראקט מקסיקו סיטי. 

 

 נאום של דניאל: ה

Thank you Mr. Walter Gyger 
 . 
  
Let me start by answering the question  …  yes 
 
I do believe Rotary can make peace! But it would be a long process 
.  
Sadly we live in a really racist world who really gets affected by politics and this is exactly 
why Rotary is the best organization to make peace ! 
 
 We all know in Rotary we don’t care about religion and politics. We all have one goal and 
it’s to complete our projects in the best way optional without caring about who you are doing 
this project with. We are doing that for   the people in the world . 
 



The people that I believe would do it the best are the rotary youth! Adult people already have 
their minds built and through the years it was affected by their job their experience and the 
community they are living in  
 . 
 But for us teens, we still have an open mind and we are more open to work with different 
people even if they are different from us ! 
 
 I’m part of the board of a   group of rotary youth named   “ Interactive Quarantine  ”that is a 
group of young    leaders from all around the world   .  
''we meet together and we do projects together and the most beautiful thing about this 
group   is we don’t care about where you are from or what your religion is. we care about who 
you really are 
 
 The area I live in is one huge mess. But with Rotary I do believe that peace is optional that 
people would be able to work together without judging each other .  As my follow friend Reem 
said in Hebrew the word for   peace is really close to Arabic  “ Shalom" ”salam "both also 
mean hello   what   proof that we can say hello to our neighbors and in the future I hope it 
could be then just hello . 
  .  

What I think Rotary needs to do is to keep pushing the rotary youth forward and to give us 
back with their knowledge and experience. My generation was born to the technological 
world and it's part that we can’t take from our life but this is also our strongest point we can 
use it easily and with this creating new bonds and to develop together things that would 
make our life more healthy and happy.  
 
 We have the courage , the power and the faith to make it come true! 
 
In conclusion yes I do believe that peace is possible and that youth will do the best job 
 
Even more than this we are starting with this .…now ! 
 
Thank you 
 

 


