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פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת  

החודש



מזל טוב לחוגגים  
!יום נישואים

אסתר וחנן 

האס

5.8

אורנה 

וליאון גילמן

8.8

ואייביתמי 

ברכה

10.8



פעילות אפיק המועדון החודש

2.8.20הרצאה

הופיעה בפנינו בסיפור  , זמרת יוצרת ומרצה, עינת שמל

. אישי במופע המשלב הרצאה ושירה

". לחיות עם אור"נושא ההרצאה

9.8.20ישיבה עסקית

15.8.20התקיים מפגש חברי המועדון בפארק העיר.

16.8.20הרצאה

מדענית לשעבר   MY INVESTלית"ליאת בן חיון מנכ

.ומנהלת סיכונים

מאחורי הקלעים של ניהול סיכונים  "נושא ההרצאה 

".וביטוחסיכוניםניהול". וביטוח

.



23.8.20הרצאה

בנם של אתי, וחשמלטל פרל מהנדס אלקטרוניקה

.וצביקה

".21-מבוא לבינה מלאכותית במאה ה"נושא ההרצאה 

30.8.20הרצאה

ל"אורי בן עמי מדריך ומלווה קבוצות לחו

.של יהדות ספרד" תור הזהב"נושא ההרצאה 



נציגות חברי המועדון ברוטרי ישראל  

.עוזרת נגיד לאשכול שרון-ל פנינה כרמון "נ

חבר בעמותת האזור-ל אבי רוקנשטיין "נ

חבר בוועדת בחירת ואיתור נגיד-ל עולי רשטיק "נ

ל"חבר בקרן משה גרדינגר ז-ל אייבי ברכה "נ

.ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל"יו-חנן האס ' ר

.חבר ועדה בין ארצית ישראל צרפת-ראובן נחמד ' ר

.וחבר באפיק יחסי ציבור האזורי

חברה בוועדה הארצית של הנואם -אביבה אברהם ' ר

.הצעיר

חברה במיזם ארצי של נוער שותה  -טובי הרפה ' ר

.מים

יש לנו נציגות מאוד מכובדת של חברים ברוטרי ישראל



פעילות אפיק הקהילה החודש

הוותיקיםהאזרחיםמועדונימרביתאוגוסטחודשבמהלך

.הרצאותשלפעילותואיןכמעטלכן.בחופשהונמצאיםסגורים

שתרמנוהתרומהעלעלומיםמפנימיתתודהמכתבקיבלנו

תלמידיםלתגמלעצמועללקחהמועדון.עלומיםלפנימית
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.הנזקקותלמשפחותהשיאתיעבירוהם.הרווחהלמחלקתנמסר



מועדוננושלותרומתופעילותועללהעידתודהמכתבכמואין

.עלומיםפנימייתלמעןזהובמקרה,הקהילהלמען



,טוביםצהריםחני
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.באהבהעטופותשהןהבידודאףעלשהרגישו,עליהבשכונתלקשישותלשבת

הנפשיורווחתןלשלומןדאגהמתוךהיסוסללאוהנתינההלברוחבעללכםתודה
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,בברכה

054-9074444:לאפוןפ|09-7443107:טלפוןעליהמועדוןמנהלת|רודוייעל

למצואאפשר,התנדבותורוחלנתינהדוגמהמחפשיםאם

.האריסאיתןחברנואצלאותה

,עליהמועדוןמנהלת,רודנייעלמספרתאיתןשלהיוזמהעל

:מועדוננונשיאתלחניהתודהבמכתב



כלי זמר-לוינשלאלי , שוקי עזרא: העתקרשטיקצילה : לכבוד

.קרליבךשלמההרבשלמילותיובו״שיאמיןאחדמבוגרצריךנער״כל

קבוצה!שלמהקבוצהיש-בנעריםשמאמיןאחדמבוגררקאין,29לגלריה

אליהלשאתיכוליםוהנערותשהנעריםקבוצה.ואוהבתחמה,ערכית,מיוחדת

,שוויוןשלערכיםעל,והתנדבותיתהומניטריתפעילותעלוללמודעיינים

...ועודלמצויינותמכוונות

רבזמןזההגלריהבפעילויותתומך,סבא-כפררוטרימועדון,הזוהקבוצה

שלהחשוביםבאירועיםלהופיעהגלריהלנערימתאפשרפעולותיוובזכות

שידםונערותלנעריםכליםלספקואףהלהקותתחרותאתלקיים,המועדון

.משגתאינה

הנעריםשארמעלבולטותאשר,מצטיינותנערותשלושקיבלולאחרונה

לרכושיכלולאאותן-נגינהכלי,שלהןההתנדבותיתבפעילותוהנערות

.בעצמן

עללהתאמןלגלריהמגיעיםוהנעריםבגלריהנגינהכליישנם,שגרהבזמני

ונאלצנולנוערסגורההיתההגלריה,הקורונהבגלל,לצערנו.הללוהכלים

להמשיךיכולולאמהםרבים,כןעל.דיגיטלייםבאמצעיםהנעריםעםלתקשר

.בביתהכליםאתלהםאיןכיפשוט-ולנגן

!רבזמןחלמהעליהגיטרהקיבלה,נעמי

למוזיקהמשמשאךקטנהלגיטרההדומהמיוחדכלי-יוקליליקיבלה,עמרנה

.האינדימהז׳אנר

.מיוחדחשמליפסנתרקיבלה,ושירז

:והרי התגובה

נגינהכליהעניקרוטרימועדון,הנשיאותחילופיבטקס

.29מגלריהמצטיינותלנערות



עללחלוםהעזהלאשהיאליואמרהשירזאליניגשה,הכליםקבלתלאחר

.בהתרגשותאמרהלי״קרהשזהמאמינהלא״אני-לעצמהשכזהפסנתר

.נוצצותעינייםועםנרגשותהביתהחזרושלושתן

הרכישהבעתלכםסייעאשרזמר״״כליחנותמנהל,לאלילהודותברצוני
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!מאוד

המילים,המבט,החיוך.סבא-כפררוטרימועדוןלכללהודותרוצהאני,לסיום

מרעיפיםהמועדוןשחברימהמעלותחלקרקהן,והתמיכההפרגון,הטובות

העתידדור-והנערותהנעריםעבור,עבורנו,כאןשאתםעלתודה.הגלריהעל

להתקבץיהיהניתןשבהםלזמניםלשובלנומאחלאני.העירשלהמוזיקלי

ואףאהובנועםלהיפגש.בפרטומוזיקהבכללתרבותלצרוך,רבהמון

.בריאותלכולנומאחלאני,ישובואלושזמניםועד.לחבקם

, בכבוד רב

ליאור רז 

.29מנהל הגלריה 



06/08/2020 Toast From Miami Florida Club

Shavua tov,
Robert H. Bull (Zvi ben Abraham) מועדון מיאמי

104th President of the Rotary Club of Miami

התקיימה פגישת זום של  ( זמן מיאמי פלורידה ) 12:30לחודש ביום חמישי בשעה 6ב 

.מועדון מיאמי 

במהלך הפגישה נשיא  . מספר חברי המועדון שלנו עלו על שיחת הזום והשתתפו במפגש

מועדון מיאמי  שלח ברכות חמות למועדון כפר סבא והציג תמונות של חברי המועדון 

.  במהלך הפגישה 

,חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

:ל"שלח ברכות למועדוני רוטרי בחו

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

.לחודש קבלנו ברכות ממועדון רוטרי בסינגפור16ב 

16/08/2020 Toast From Rotary club of Singapure

Warm wishes to you and to the whole club. I hope 
that you will have a prosperous and successful 
year!

Varun Gulati – Rotary club of Singapure

.דאבי-לחודש שלחנו ברכות רעות  למועדון רוטרי באבו14ב 

הובטח להם שכאשר השמיים  . דאבי הבטיחו לשלוח לנו בקרוב  ברכות למועדון-מועדון אבו

.יפתחו נתכנן ביקור הדדי ונגיע למועדונם



לחודש שלחנו ברכות רעות למועדון  רוטרי בלרנקה22ב 

נשלחו ברכות רעות למועדון בלרנקה אותו בקרנו בשנה שעברה ואנחנו עובדים איתו על 

תכנית  

.עד רגע זה לא קבלנו תשובה. של אימון בני הדור השלישי לחיזוק הזיכרון 

.בצרפת HBSלחודש קבלנו ברכה בינלאומית ממועדון 30ב 

30/08/2020

Bonsoir,

Le club Rotary de Houilles Bezons Sartrouville, 
dans le district 1660 (Paris et OuestParisien) et ses
membres, souhaitent àtous le membres du club 
de Kfar Saba et à son responsable
international une excellente réunion statutaire
pour ce soir.



:שאלנו את חברי המועדון

?מהו מועדון רוטרי בשבילך

: להלן התשובות

:נשיאת המועדון–ר חני ברקת גלנצר "ד

,  לחברים במועדון, רוטרי בשבילי הוא מעגלים של אכפתיות ונתינה תומכת"

.בהלימה למטרות רוטרי ישראל ורוטרי עולמי, סבא-לקהילת כפר

".    שירות לזולת לפני הפרט

".בשבילי מועדון רוטרי הוא מועדון התנדבותי וחברתי: "אביבה אברהם' ר

".מועדון רוטרי בשבילי הוא עוגן בחיים: "חנה אברוצקי' ר

".אני מרגיש במועדון הרוטרי כמו אצל חברים בבית: "ניני אניאלי' ר

,  זו מסגרת חברתית של אנשים טובים-רוטרי בשבילי : "איציק ארבל' ר

".המוכנים לתת מעצמם למען הזולת

".מועדון רוטרי בשבילי זה החברותא והתרומה לקהילה: "מוטי בוכבינדר' ר

.ואמיתייםכניםחבריםשלמועדוןהואעבורירוטרי":עמיבןיוסיל"נ

אתמעצימים,כבסיסשםשהמועדון,בקהילהההתנדבותיתהפעילות

."בפזיסולאשלאסיפוקאותיוממלאיםלתרוםשליהיכולות

".מועדון רוטרי הוא השתייכות לקבוצה: "ענת בן עמי' ר



".מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות התנדבות ומנהיגות: "ל אייבי ברכה"נ

,  זו מסגרת חברתית של אנשים טובים-רוטרי בשבילי : "גליה גולדברג' ר

".המוכנים לתת מעצמם למען הזולת

מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון התנדבותי וחברתי הפועל  : "רבקה גולן' ר

".בקהילה בעזרה לאוכלוסיות חלשות ובטיפוח מצוינות

".מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות והתנדבות: "נינה גונן' ר

".מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות והתנדבות: "ל שלמה גונן"נ

שכן אפשרי לשפר את העולם  להוכיחאנשים שמצליחים: "אורנה גילמן' ר

.".ואת הסביבה הקרובה על ידי מעשים קטנים כגדולים ולהנות בדרך

".חברות ונתינה לזולת: "ציקי גיל מזור' ר

".בשבילי מועדון רוטרי הוא התנדבות ונתינה: "מיכל דקרוק' ר

בשבילי מועדון רוטרי הוא ארגון לנשמה ואני מרגישה  : "עדנה דרעי' ר

".שהוא בית שני עבורי

מועדון רוטרי הוא מקום שאני יכולה להיות אדם  : "אסתר האס' ר

".יותר טוב תורם ונתרם



מועדון רוטרי בשבילי הוא קשר עם העולם דרך האפיק  : "חנן האס' ר

.קשר עם החברים במועדון ואפשרות לתרום לאוכלוסיה הנזקקת, ל"הבינ

מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון לפעילות קהילתית : "נ ארנון הראל"נ

".התנדבות וחברות

,  מועדון רוטרי בשבילי הוא הגלגל מסתובב: "אילנה האריס' ר

".המשכיות וחדשנות

".מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברתי והתנדבותי: "ל איתן האריס"נ

מועדון רוטרי בשבילי הוא קבוצת חברים ששמה לעצמה  : "טובי הרפה' ר

".מטרה לקדם את הקהילה בה חיה על פי כללי רוטרי העולמי

מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברים ומקום : "עמי הרפה' ר

".להתנדבות בקהילה

".מועדון רוטרי בשבילי הוא משהו בשביל הנשמה: "ל יובל השכל"נ

".מועדון רוטרי בשבילי הוא התנדבות: "ל זאב וינשטיין"נ

מועדון רוטרי בשבילי הוא קבוצת חברים שלי שאני אוהב : "יניב שי' ר

".ושמח להיות איתם

מועדון רוטרי בשבילי הוא מערכת חברתית שמאוד  : "ל שמריהו כפיר"נ

".חשובה לי ומערכת של עזרה למען הקהילה

מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברתי שדואג  : "ל פנינה כרמון"נ

".לתרום בפעילות בקהילה



מפגש חברים  –מועדון רוטרי בשבילי הוא עולם ומלואו : "ל פיני לוזון"נ

".בכייף

".מועדון רוטרי בשבילי הוא דרך לעזור לזולת: "יוסי לוי' ר

".מועדון רוטרי בשבילי הוא אורח חיים: "ל גבי מזור"נ

מועדון רוטרי בשבילי הוא הנכונות לתרום ללא  : "ר אלי מנחמי"ד' ר

".תמורה וחברות כנה

מועדון רוטרי בשבילי הוא מפגש חברתי עם אנשים  : "אילנה נדלר' ר

".מקסימים

".מועדון רוטרי בשבילי הוא מחשבה וסגנון של חיים: "ראובן נחמד' ר

".מועדון רוטרי בשבילי הוא לתת המון אהבה לאנשים: "ל שוקי עזרא"נ

מועדון רוטרי בשבילי זה שאני מרגיש שיש לי : "סרגיי פיסרבסקי' ר

".את היכולת לתרום ולקבל בחזרה

".מועדון רוטרי בשבילי זה נתינה וחברותא: "רן פרידור' ר



אנשים טובים באמצע הדרך  'מועדון רוטרי בשבילי הוא : "אתי פרל' ר

".'חברות–

עשייה  , מועדון רוטרי בשבילי הוא התנדבות: "צביקה פרל' ר

".וחברות

".מועדון רוטרי בשבילי הוא חברים: "ציפי קוויטני' ר

מועדון רוטרי בשבילי הוא התנדבות חברים  : "שמוליק קוויטני' ר

".ועשייה

".מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון התנדבות ורעות: "ין'ל משה קוצ"נ

".מועדון רוטרי בשבילי הוא מקום להתנדב ולתרום: "אתי קמר' ר

מי שנותן מתוך  'מועדון רוטרי בשבילי זה נתינה כי : "חיה קנטרוביץ' ר

".וכמובן חברותא( אמא תרזה)' שמחה נותן הכי הרבה

מועדון רוטרי בשבילי הוא הזדמנות לנתינה  : "יעקב קנטרוביץ' ר

".לקהילה ולחברים

–מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברים : "אלי רדוסקוביץ' ר

".מסגרת לפעילות חברתית

מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברתי  : "ל אבי רוקנשטיין"נ

".שהגדיר לעצמו גם מטרות קהילתיות



".הכל-מועדון רוטרי בשבילי הוא עולם ומלואו : "ל עולי רשטיק"נ

".מועדון רוטרי בשבילי הוא נתינה וקבלה: "ל צילה רשטיק"נ

מועדון רוטרי בשבילי הוא קבוצת חברים שיש לה  : "ל עודד שוהם"נ

מטרה לסייע באופן אקטיבי למען הקהילה ובנוסף עושה פעולות למען  

".חיזוק החברות במועדון

מועדון רוטרי בשבילי הוא ארגון מתנדבים שרואים בו : "מיכאל שלו' ר

".את הכלל לפני הפרט

:  דורית ואריה שטריימר' ר

".מועדון רוטרי בשבילנו זה אנשים נפלאים שפגשנו בו"

רעות ומקום , מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות: "ל יחיאל שטרית"נ

".שבו אני מאד נהנה להיות

תודה לכל חברי המועדון על נכונותכם להשתתף במשאל  

.  ועל תשובותיכם מחממות הלב



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוגוסט

.הטילה את הפצצה על הירושימהב"ארה–6.8.1945-ב

המחשבאתלשוקהוציאהIBMחברת–12.8.1981-ב

IBMהאישי PCשלתפוצתםאתשהזניק

.האישייםהמחשבים

.פיזהמגדלשלבנייתוהחלה–9.8.1173-ב

.הבינלאומיהאדוםהצלבנוסד–22.8.1864-ב

למסעויצאקולומבוסכריסטופר–3.8.1492-ב

.אמריקהלגילוי



חברים מספרים על התנדבותם

2013משנתברוטריחברהפנינה

יסודמאז,כנשיאהשכיהנההראשונההאישה.2016-17בשניםהמועדוןנשיאת

.המועדון

.הנשיאהכיועצת20-21לשנתהמועדוןהנהלתחברת

,המועדוןבפעילויותפעילחלקלקחתיתמיד,רוטריבמועדוןכחברההשניםבכל

.בקהילהוגםבהנהלהגם

המועדוניםלפעילותמניסיונילתרוםשאוכלשמחהאני,הנגידכעוזרתבתפקידי

.ולגיבושםבאשכול

2020-21בשנתהשרוןלאשכולהנגידעוזרת:נוכחימינוי

:הנגידעוזרתפקיד

כלשלוישיבותמשותפותבפגישותאם,המועדוניםנשיאיעםורצוףאישיקשרבניית

.יחדהמועדוניםנשיאי

.עצמםלביןבינםוגםהנגידלביןהמועדוניםביןהקשרלהיות

.אישיבאופןלרבעוןאחתלפחות,האשכולבמועדונילבקר

.להתפתחלהםלאפשרמ"עועצותמידעלספק,המועדוניםבצרכילדוןלאפשר

.המועדוןשליעדיםופיתוחעבודהתוכניותבקידוםבאשכוללנשיאיםלעזור

.במועדונםהנגידשללביקורולהתכונןלנשיאיםלעזור

.האזורלנגידההערכהעלולדווחיעדיהםבקידוםהמועדוניםהתקדמותאחרלעקוב

ל פנינה כרמון מספרת על פעילותה כעוזרת נגיד  "נ



למועדוןהצטרפותיעםשהכרתיואמיתייםכניםחבריםשלמועדוןהואעבורירוטרי

.שניםששלפני

ותרומההדדיקשרשלזהותכוונותעםכנהחברותאלאמהעברמשקעיםבלי

.לזולת

חבריומצאנואינטימייםיותרקשריםלבנותהדדיתבחרנומהחבריםחלקשעםנכון

.שוויםכולםעצמובמועדוןכאשרלחלוטיןטבעיוזהאמיתייםנפש

והםלמועדוןאותםלהביאודאגנושלנומהחבריםחלקגםלשדרגרצינוהשניםעם

.ויפההשתלבו

שליהיכולותאתמעצימים,כבסיסשםשהמועדוןבקהילהההתנדבותיתהפעילות

.בפזיסולאשלאסיפוקאותיוממלאיםלתרום

ובניתבמועדוןלחברים,קהילתיתועשייהחברותשלשניםהרבהעודלכולנומאחל

.הממשיךהדור

המועדוןבפעילותוהןהמועדוןבהנהלתהןפעילאנילמועדוןשהצטרפתימיום

.בקהילה

לקהילההישירבקשרלתרוםהאפשרותלצערימאיתנונמנעההקורונהמגפתעקב

קהלעםהמועדוןחברישלובפעילויותהחינוךבמערכתבעיקר,האחרונהבשנה

.(ובמועדוניםהחינוךבמערכותנוערובנימבוגרים)היעד

ל יוסי בן עמי מספר על חברותו והתנדבותו ברוטרי "נ



:האחרונהבתקופהבקהילהשליהפעילותאתאסכם

–"הטנאמלוא"עםיחדשבועכלנזקקותלמשפחותמזוןחלוקת

עשרהלשבעשבועכלמזוןסלימחלקיםואנחנוחלוקהקווישלושהישנםלרוטרי

.בעירנזקקותמשפחות

.יבורכוכךועלהמועדוןחברישבעהמשתתפיםבפעילות

מלווהמכתבעםקניהתלושיהחלוקהבקווילמשפחותמחלקהמועדוןבשנהפעמיים

.לחגמזוןבהצטיידותלמשפחותלעזורמנתעלהפסחוחגהשנהראשלקראת

הספרבביתמתקשיםלתלמידיםוהאלקטרוניקההחשמלבמקצועותעזרשיעורי

תלמידים8-10שללקבוצהלשבועאחתמתנהליםהשיעורים.לעירבכניסה"אורט"

.הספרבביתהיעדבמקצועותמתקשים

שנוכלמקוויםוכולנוהמגפהבגללהלימודיםהתקיימולאכאמורהאחרונהבשנה

.לטובהעלינוהבאההלימודיםבשנתלפעילותלחזור

והרמתהחגיםלקראתבשנהפעמייםכנסיםארגון.בעירהאתיופיתהקהילהאימוץ

.הפסחבחגוכשרשמחאביבוחג,השנהבראשטובהשנהברכתעםייןכוסית

חגלקראתמזוןמוצרילרכישתחגתלושיהקהילהלחבריגםחילקנוהחולפתבשנה

.הפסח



אמנות על קצה המזלג

איטליה, 1483-1520, ָרָפֵאלו סאנציו

(  La Fornarina)בת האופה 

.בשיאוהרנסנסשלהאידיאליםחזקביטוילידיבאורפאלושלביצירותיו

שלמיצירותיהםגםהושפע.עליועלהמהרהועדינו'פרוגממורוהושפע

לצייר2-היוליוסהאפיפיורידיעלזומן.מלאונרדוובמיוחדפירנצהאמני

לגדולנחשבמכןשלאחרהשנים300ובמשךבוותיקןנרחביםאזורים

.תבלאמני

:שנת יצירה

1518/19

גלריה לאומית

לאמנות עתיקה  

רומא



בעתרפאלאתשפגשהוכנראה,איכרלאופהנולדהלוטי

אצלועבדההיא.ברומאהאפיפיורעבורעבודתואתשהשלים

.אהביםפרשתביניהםנרקמהובמהרה,כדוגמניתמהתקופת

היאאך,ביביאנהלמאריהשניםמספרמאורסהיהכבררפאל

שרפאללמרות.נשואיםעלהכריזובטרם,1514בשנתנפטרה

,לוטיאתלשאתלוהתירלא10-הליאוהאפיפיור,פנויהיה

.הנחותמוצאהבשל

אתשיבשהשהחלטתומצא,רבצערלרפאלשגרםהאפיפיור

אוגוסטינוהבנקאיבידידונועץהוא,כןעל.רפאלשלעבודתו

מרפאלנלקחהלוטי.העלמהחטיפתעלהמליץוזה,שיגי

בדיכאוןמידשקעהאמן.אחרגברעםשהסתלקהלוונאמר

,האפיפיורשללאינטרסיםנגעכברזה.כלילהופסקהועבודתו

יחדיולחיותלהםוהתיר,אהובתואתלרפאלהשיבכןועל

היא,בלבדחתימהאינה,הסרטשעלהכותרת.שיגיבארמון

פנימיתבשכבהחושפתרנטגןבדיקת.אהבתםאתמסמלת

טבעתמאצבעותיהאחתעלעונדתשהעלמה,הציורשל

התחייבותצורתעלשמלמדמה.אדומהבאבןמשובצת

.ושבעשלושיםבןרקבהיותו1520בשנתמתרפאל.לאירוסין

מעשהבסערתלוטישלבזרועותיהמתהואהאגדהפיעל

נאלצה,"מבקרותעיניים"מלהימלטשביקשה,לוטי.אהבה

.פרנציסקניבמנזרימיהסוףעדלחיות

בת האופה  
( שחל החודש, חג האהבה–ו באב "סיפור אהבה לרגל ט)



חברים כותבים שירה

שיר מאת חברנו רן פרידור

"(הקרב על השלווה"מתוך ספר שיריו )



יחיאל מוהר



לראיין:חשובהמטלההמועדוןנשיאתאזצילהעליהטילהחדשיםמספרלפני

וזאתבעירכיסופיםמועדוןחברישלסיפוריהםאתבחוברתולכרוךלרשום

.כמוהמעיןקלההמשימההריכיבחיובעניתי.הבאיםהדורותלמעןכתיעוד

!טעיתיכמה

להמתיןכ"ואחלמועדוןחדשהמנהלתלמינוישבועותמספרלהמתיןנאלצתי

לתתעליהיהנפגשנוכאשר.לעבודהשלהההסתגלותתקופתתוםעדעוד

זהההרוטריסיכתאתענדתיהטובלמזלי?רוטרימהו:בנושאמפורטהסבר

שני:שלהםלמועדוןתרומתנועלהמעידההתעודהעלשהופיעהלסיכה

.מחשבים

חשדנייםומעטמסויגיםהיוהם.החבריםאתפגשתיסוףסוף,ואז

?האומנם"כולםכמואנחנו...לספרמיוחדמשהולנואין..,רגיליםאנשיםאנחנו"

נפתחוהלבבותכימיההייתה,אמוןנוצר,בנפרדואחתאחדכלעםנפגשתי

.זרמווהזיכרונות

בלתיהיההקשר.מאדומרגשיםמפתיעים,כאובים,מרתקיםהיוהספורים

שנישלבמרחקישבנו,מסיכותעטינוהזמןמןבחלקכיאמנםנכון.אמצעי

לאזועובדהאך,קורונהחוקילאותםכפופיםכולנוהריכיהשנימןהאחדמטרים

.בינינולאמפטיההפריעה

."נפשינכספהלך"בחוברתמתועדיםהמספריםבלשוןהספורים
.הנוכחיתהנשיאה,ברקתחניחברתנווערכהפיקחנההדפיסה

לאדברשלבסופו.ומושגיםמונחיםמספרוביארתיהיסטורירקעמעטהוספתי

שלהתהוותהבעתבארץלחיותאוישראלעםשלהיסטוריהללמודזכוכולם

ההיסטוריה

וגאיםממשפחתםונחתאושררוויםהמרואייניםהחבריםאתלראותמאושרת

.זהפרויקטלפועללהוציאהזכותעלומודהולמדינהלחברהבתרומתם

ומבורכתטובהשנהלכולנומאחלת

האסאסתר

ראיונות בימי קורונה

לך נכספה נפשי

חברתנו אסתר האס מספרת על הפקת החוברת



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

.במערכון המפורסם" הגשש"כך אמרו 

במהלך גיל  . הייתי מנוי על השרות הבולאי ואספתי הכל, כילד אספתי בולים

ההתבגרות זנחתי את הבולים וחזרתי אליהם לאחר הצטרפותי למועדון  

.  הרוטרי

גיליתי שהמון מדינות בעולם מכבדות את תנועת הרוטרי ומוציאות בולים ודברי 

.בולים לכבודה

כל גיליון מזכרת וכל חותמת של רוטרי מסתתר סיפור מעניין  , מאחורי כל בול

ודרכו אתה מגלה את הפעילות האמיתית של רוטרי ברחבי  , שאותו יש לגלות

.העולם

ROSשנקרא FELLOWSHIPהצטרפתי לקבוצה של רוטריונים שחברים ב 

(ROTARY ON STAMPS )– רוטריונים ברחבי העולם  300אנחנו כ

חודשים עם כל מה שחדש  3יש לנו עיתון שיוצא כל . שאוספים בולי רוטרי

אבל זה דורש המון זמן שלא  –בזמנו הצגתי במספר תערוכות בולים . בנושא

.היה לי

ביניהם מספר בולים נדירים  , אלבומים של בולי רוטרי24האוסף שלי מכיל 

הייתי שותף בהפקת (. עותקים ברחבי העולם10שיש כמוהם פחות מ )ביותר 

.מספר דפי מזכרת בוועידות של רוטרי ישראל

.מעטפת יום ראשון להופעת בול רוטרי בישראל-1979

.בעמוד הבא מובא הספור של הבולים הראשונים של רוטרי



עבודתו של רוטרי הונצחה בבולים

מדינות ברחבי העולם כיבדו את פעילותו של רוטרי עם בולים  150מעל 

הדפסה  -כאשר אוסטריה יצרה טביעת יתר , 1931וחותמות זיכרון מאז 

לכבוד הוועידה הבינלאומית של רוטרי  -מאוחרת מעל בול שהונפק רשמית 

סדרות הופקו ונמכרו כולם ביומיים  20/6/1931.50,000הנפקה ב . בווינה

.  הראשונים של הוועידה בבניין הקונצרטים בווינה שם שכן מטה הוועידה

הבולים נמכרו בכפול מהמחיר שנרשם עליהם כאשר ההפרש נתרם לפעילות  

.קהילתית של רוטרי

מאוסף בולי רוטרי של אייבי ברכה



...ספרים רבותי ספרים

ר מאיר כרמון הוציא לאור לאחרונה עוד ספר מרתק "חברנו ד

חברים שקראו את הספר  כתבו את חוות דעתם

אייבי ברכה

מאד נהניתי לטייל באמצעותך בשבילי הלבאנט של שנות  ".רצח בבעל בק"סיימתי לקרוא את ספרך האחרון 

.החמישים

הספר נוגע באירועים היסטוריים אמיתיים והצלחת להפוך אותם  . הספר מלא במתח ומסתורין וריתק אותי מאד

חלק מהשמות היו מוכרים לי אבל בפעילויות אחרות באזורים אלו  .י הוספת נופך סיפורי ואישי"למוחשיים יותר ע

.של המזרח התיכון

.אמליץ עליו לחברים שלי

טובי הרפה

על הארה של צדדים כה  , תודה לך מאיר. וחשוב שניכר שהושקע בו הרבה  מחקר ועיון  מוקדם ומעמיק, ספר מרתק

.מומלץ. רבים בפרשה המפותלת ועל העלאה על נס  על חלקן של נשים בפרשה

אסתר האס

והגיבורים חלקם  . מאיר היקר קראתי את ספרך בהנאה רבה מותחן מצויין עלילה מרתקת התקופה מעניינת

.השבת בחברת הספר.תודה על  עונג. מוכרים וחלקם כמיטב  דמיונך  המשובח

גבי מזור

כתוב בצורה מיוחדת ומעניין מאד  , הספר מרתק ".  רצח בבעל בק"זה עתה סיימתי לקרוא את הספר המדהים 

.בסקירה ובאמינות ההיסטורית שלו



ר מאיר כרמון"ספרים נוספים מפרי עטו של ד



מתכון החודש

:הקיגל של חברתנו ציפי קוויטני
(הקיגל שכל חברי המועדון אוהבים)

:מצרכים

  חבילה אטריות בינוניות

2כוסות סוכר

200גרם אגוזים טחונים

200גרם צימוקים

4ביצים

כפית קינמון

50חמאה' גר

:אופן ההכנה

.לבשל את האטריות כמו שרשום על השקית לשטוף ולסנן

,  אגוזים טחונים,צימוקים, כוס סוכר1להוסיף לאטריות המסוננות 

.קינמון ואת הביצים ולבחוש היטב

מבשלים על אש קטנה תוך כדי בחישה  . מכינים קרמל מכוס סוכר

וכשזה מבעבע שופכים בזהירות כוס מים רותחים ומערבבים היטב  

.עד שאין גושים

.חצי מכמות הקרמל מערבבים לתוך עיסת האטריות

משמנים תבנית ולתוכה שמים את העיסה מעליה שופכים את  

מהדקים היטב ומעל מפזרים את החמאה חתוכה  . יתרת הקרמל

.לקוביות

דקות40מעלות למשך 180-אופים בתנור שחומם מראש ל

(.עד שמשחים)






