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20-21סבאכפררוטרימועדוןנשיאת,גלנצרברקתחני
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רבינוביץנורית הרצאה של -11.10.20❖

.מומחית להוראה מתקנת

כיצד לחיות את    -NLPו מיינדפולנס: "נושא ההרצאה

".החיים כאן ועכשיו

פעילות אפיק המועדון החודש

ישיבה עיסקית-18.10.20❖

כלתם של  , ליהי שילה פרלר "הרצאה של ד-25.10.20❖

. חברינו אתי וצביקה

חישה , מה הקשר בין סיבים אופטים":נושא ההרצאה

"?ושמים כחולים

חברי . שבת וחג שמחת תורה בבוקר-10.10.20❖
פרשת  "לשמיעת ההקראה של Zoom-המועדון נפגשו ב

ולברכת הגשם  , ר מאיר כרמון"מפי חברנו ד" בראשית

שטרית   חיליקמפי חברנו 



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוקטובר

חטיבת הנגב כובשת את באר שבע–21.10.1948-ב

מידי הצבא המצרי  

אתמגלהקולומבוסכריסטופר–12.10.1492-ב

אמריקהיבשת

משוגר,בחללהראשוןהלוויין,1ספוטניק–4.10.1957-ב

מתוכניתכחלקהמועצותבריתידיעל

הסובייטיתהחלל

החירותפסלנחנך–28.10.1886-ב

הכיפוריםיוםמלחמתפרצה–6.10.1973-ב



פעילות אפיק הבינלאומי החודש

עמיבןיוסיל"נ,רשטיקצילהל"נהחבריםאוגוסטבתחילת

מיאמירוטרימועדוןשלזוםבפגישתהשתתפוהרפהוטובי

.למועדוןברכותלנושלחושהםאחריזה,אותםובירכו

כרטיסהחודשקיבלוהם,בפגישההחברים"ביקור"בעקבות

.השתתפות

Zoomנפלאות ה 



החיוך אומר הכל

."הבנותדירת"הואהקהילהאפיקשלהפרויקטיםאחד

דואגוהמועדוןבודדותחיילותשהן,בנות6מתגוררותבדירה

.למחסורן

שלנוהנתינהכלאתמעריכותמאודהןברקתחניר"דנשיאתנולדברי

ובכלאותנולפגושיכולותלאהןלצערן.אהבההרבהלנוומוסרות

.בקרוביקרהשזהמקוותזאת

.החיוך מאשר את דברי הנשיאה

באפיק הקהילה החודש

(  איזופוס" )מעשה טוב קטן ככל שיהיה לעולם אינו מתבזבז"



."לעצמאותגשר":הנקראתארציתמתוכניתחלקהיא,בהתומכיםשאנוהבנותדירת

העצמאייםבצעדיהםמשפחתיעורףחסריאומנהומשפחותפנימיותבוגרימלווההתכנית

.הראשונים

והשישית,קצינותשתיים,חיילותמהןחמש.בנותששמתגוררות,סבאבכפרבדירה

:לכולןמשותףאחדדבראבל,שונהמרקעבאהמהבנותאחתכל."לאומישירות"בוגרת

.משפחתיעורףחסרותהן,לחזורלאןלהםאין

.לצרכיובהתאםאישיתתכניתצעירלכלנבניתהתכניתבמסגרת•

דיור)בדיורסיועוכן,שוניםבנושאיםוסיועייעוץ,ליווימקבליםהתכניתמשתתפי•

.(מסובסד

השירותנותני

אס.או.אסילדיםלכפריהישראליתהאגודה,החוסהלילדהמועצה-בסיכויילדים•

.נוספיםוגופיםהחברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרדעםבשיתוף,שלוםואור

זכאותותנאייעדאוכלוסיית

גורמילהםוחסריםבאומנהאובפנימיותהתחנכותםאתשסיימו24-18בגילאיצעירים•

.הראשוניםהבוגריםצעדיהםאתשילוותמיכה

התכניתמרכיבי

השוניםולתכניםלצרכיובהתאםאישיתתכנית,איתובשיתוף,נבניתצעירלכל•

.אליוהרלוונטיים

.מדידהודרכייעדים,מטרותנקבעיםהתכניתבמסגרת•

:כגון,בהשנקבעוויעדיםמטרותובמימושהתכניתביישוםהצעיראתמלווההצוות•

,והוצאותהכנסותניהול-כספיתבהתנהלותהמתקשיםלצעיריםכלכליתתכניתבניית

.'וכוחיסכון

פניות,עבודהלראיוןהכנה,חייםקורותבכתיבתסיוע-עבודהבנושאתכניתבניית•

.'וכודרושיםלמודעות

.‘וכותפקידיםביןמעברבעתליווי,לצבאהתנדבות/גיוס-משמעותיצבאישירות•

כל מה שרציתם לדעת על דירת הבנות  

ר חני ברקת גלנצר"סיפרה לנו נשיאתנו ד



ייעוץ ותמיכה, סיוע

:כגון, ייעוץ ותמיכה בנושאים שונים, הצעירים מקבלים סיוע

-משתתפי התכנית מקבלים ייעוץ משפטי בנושאים שונים–ייעוץ משפטי 

כשמדובר  )חלוקת זמני שהות,חובות לגורמים שונים, תביעות ,ירושות

.ועוד( בהורים

.ועודלקויות למידה,הפניה למלגות-לימודים 

.ועודהכשרה מקצועית,ייעוץ תעסוקתי-תעסוקה 

.ואפיקי גיור נוספיםגיור ממלכתי-גיור

.מימוש ומיצוי זכויות

דיור

במסגרת דירות  ( דיור בשכירות מסובסדת)משתתפי התכנית מקבלים סיוע בדיור 

.בוגרים

.ח לחודש"ש600-400שיעור השכירות המסובסדת הוא 

.(ראו פירוט באתר התכנית)הדירות נמצאות בערים שונות ברחבי הארץ 

.ודתיותחרדיותחלק מהדירות מיועדות לצעירות

בנוסף לתקופת השירות הצבאי או )השהות בדירות היא לתקופה של עד שנה וחצי 

.(הלאומי

.ולכן נדרשים מהצעירים תפקוד ואחריות ברמה סבירה, צוות התכנית לא ישן בדירות

אופן קבלת השירות

ס הפנימייה או  "לקראת סיום השהות בפנימייה או במשפחת האומנה יש לפנות לעו

.ויצרף אליו את המסמכים הנדרשיםטופס הרשמה מקווןשימלא, האומנה

.הפונים יוזמנו לראיון ולקבלת הסבר לגבי התכנית

עלות השירות

.שירותי הליווי והייעוץ ניתנים בחינם

.(ח לחודש"ש600-400גובה שכר דירה נע בין )הדיור ניתן תמורת תשלום מסובסד 



שמענו הרצאה מפי  נועה טובי הבת של חני ברקת  , כדי להביא את הנושא לכלל מודעות

?  מה קורה לילד חסר עורף משפחתי המסיים פנימייה, שהעלתה את השאלה

".גשר לעצמאות"אס תוכנית .או.נועה  העלתה את נושא עמותת אס

-תמר , מרכזת התוכנית-חגית , חני ברקת: בישיבה שהתקיימה בדירת הבנות בנוכחות 

הסכימו אורנה ולאון להיות המקשרים בין  , אורנה ולאון והבנות בדירה,  מרכזת הדירה

.המועדון לרכזת הדירה

תספקנה  , על מנת שהחברות החוזרות הביתה מהצבא, הבנות ביקשו מייבש כביסה. 1

.לכבס ולייבש את המדים

.טוסטר וכלי בית, מיקסר, מכונת קפה: חברים מן המועדון תרמו. 2

הבנות ביקשו לבחור בעצמן קישוטים לחדרים ולסלון כדי שלראשונה יהיה להן משהו  . 3

.על פי טעמן

,  נקנו פופים. והבנות הלכו לבחור לעצמן קישוטים, ח לחנות מקסטור"ש1000שולמו . 4

וכן תמונות וחפצים  , ומתקן לייבוש כלים, מיתקן לייבוש כביסה, פינת ישיבה למרפסת

.קטנים

.אורנה ולאון מפנקים את הבנות בעוגות ופירות מן החצר שלהן. 5

.  לאון ועמי סייעו מספר פעמים בתיקונים קטנים בדירה. 6

אחת הבנות סיפרה שסבתא  . לקראת חופשת הקיץ קנינו לבנות כרטיסי קולנוע זוגיים. 7

אבל הכסף היה בצמצום לכן זה לא קרה  , שלה הייתה מזמינה אותה לקולנוע מפעם לפעם

.  הרבה ולראשונה היא הזמינה את סבתא שלה

?מה עשינו למען הבנות בדירת המחסה שלהן



וסניטציהבמיםהרוטריבחרהמיםבנושאהגוברתהעולמיתהמצוקהנוכח

המיםבנושאהיגויוועדתבהובלתישראלרוטרי.בעולםלפעילותומרכזיכנושא

.העולמיתמהתכניתכחלקולפתרונותיולאתגרוהמודעותהחינוךלקידוםפועל

באפיק הקהילה החודש

,והכלכלההחינוךמשרדיבחסותמתקיימת,"ודעתמיםשותהנוער"התוכנית

ארגוןעםובשיתוףבישראלהמיםותאגידיהתעשייה,הטכניון,המיםרשות

הספרבבתי,2007משנתהחל,בהצלחהפועלתהתוכנית.העולמי"רוטרי"

הנושאיםתוכןכאשר,וערביםיהודים,הארץברחביהבינייםוחטיבותהתיכוניים

היסטוריה,פיזיקה,כימיה,סביבה,טכנולוגיה,מדעיםללימודימותאםהנלמד

.ועוד

בהובלתהשלנוהמועדוןי"ע"סורקיס"ספרבביתהתוכניתמופעלתסבאבכפר

.והמקצועהקהילהאפיקר"יו,הרפהטוביחברתנושל

ביוםהתקיים,"העולמיהמיםמשבר"בנושאשעסק,בתוכניתהראשוןהשיעור

.התלמידיםאתלברךהעונגהיהולטובי,כמובןZoom-ב,21.10רביעי

נוער שותה מים ודעת



ולתלמידילתלמידותתאפשראשרחדשהתוכנית:"צעיריםמייקרים"תכנית

תתבצעהתוכנית.ויצירתייםחדשנייםכליםולבנותליצורבעירהחטיבות

שלוטכנולוגיהמדעיםלקידוםהפרסיםקרןבחסותשתתקייםתחרותבאמצעות

אגף,פיסאשכולבשיתוף,השכליובלחברנובראשותסבאכפררוטרימועדון

.יוסףבןטלהחינוכיוהיזםהעירוניהחינוך

החוברת.התחרותשלביאתשמפרטתחוברתהופקההתוכניתהפעלתלקראת

המועדוןוותיקיאתשמנציחה,הפרסיםקרןשלקורותיהעלהיתרביןמספרת

.הקרןשללקיומהתרמוומשפחותיהם,לעולמםשהלכו

בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

תכנית מייקרים צעירים יצאה לדרך



עמוד השער של החוברת

.בשלב הראשון החוברת חולקה לכל חברי המועדון

:לביצוע החלוקה התנדבו החברים

,  ענת ויוסי בן עמי, שמריהו כפיר, תמי ואייבי ברכה, טובי ועמי הרפה, שוקי עזרא

.פנינה כרמון

!כל הכבוד לחברים המתנדבים

.



ל עולי רשטיק נושא דברים  "חברנו נ

ל  "לזכרה של סטלה חיימוביץ ז

.1985בשנתרוטרילמועדוןכשהצטרפתיהכרתיסטלהאת

המועדוןתקופהבאותה-1968משנתשלנובמועדוןחברהיהל"זיחזקאל–בעלה

חלעודתקופהבאותה)הנשיםאתגםשכללומפגשיםהרבההיו.חברים25רקמנה

.בינינוטובהמאדחברותשהייתהכך(לרוטרינשיםלקבלאיסור

כתבהואפילולמתמטיקהמורההייתהבעברה.מיוחדתמאדאישההייתהסטלה

.בנושאלימודספרי

בצוותיקדנציותבהרבההשתתףל"זחזיבעלה-במועדוןפעילהמאדהייתהסטלה

.בכללוועזרהלצידוהייתהתמידוסטלההנגיד

.משמעותיחלקלקחהסטלההמועדוןשלהתנדבותיתפעילותבכל

חבריכלשלבסיועהשנתיתהועידהמנהלאזהייתי,1997שבשנתזוכראני

והפעילויותההישגיםתערוכתארגוןאתעצמםעללקחוויחזקאלסטלה,המועדון

.האזורמועדונישל

עדהדרךכללאורךאותוליוותהוסטלהמאדחולההיהיחזקאלהאחרונותבשנותיו

.שנים3לפנילפטירתו

.איתםמיוחדקשרליוהיהשניהםשלהחשבוןרואהגםשהייתיאומרמוסגרבמאמר

.שבעתייםקשהליהייתההפרידהלכן

."בכפרבית"בכששהתהכחודשלפנינפטרהסטלה

.ברוךזכרהיהי

עולי



שפרשה  , השנים האחרונות12-ב, בכפר סבא" ברנר"מנהלת בית ספר , למירי וקסמן

.יש מקום מיוחד בלבבותיהם של חברי המועדון, בימים אלו לגמלאות

הספרבתילתלמידיהגישורפרויקטאתאישר"רוטרי"מועדון,כעשורלפניכאשר

להפעלתומחויבתנאמנהשותפהבמירימצאתי,שיזמתיהגישורסבאבכפרהיסודיים

.בעירהספרבתילתלמידירעיונותיווהפצתהפרויקט

בעזרת  . מירי  סייעה לי להתגבר על הקשיים ועל הבדלי הגישות ביני לבין אגף החינוך

השנים האחרונות  10-צוות היועצות והמורות שהצליחו להפעיל ב, הנהלת בית הספר

.את נושא הגישור בבית ספרם

מירי הבינה את מהות הפרויקט הייחודי של הגישור שבשונה משאר המקומות  

מישורים3-בבית ספרה ובעזרת מינה זוהר המגשרת פעלו ב, שהפעילו פרויקט זה

מועדון רוטרי הבין את חשיבות רצף הפעילות לאורך השנים והבטיח לתת  בטחונות  

.כלכליים  גם בעתיד

נבחרו מועמדים לקורס הגישור  -ללא יוצא מן הכלל -כדי לאפשר העצמת התלמידים

מתלמידים טובים  הנחבאים אל  , בעלי כריזמה, מקרב תלמידים טובים ומתבלטים

קיבלו  , בסיום השנה ובמעמד נציג המועדון. הכלים ומתלמידים  עם קשיים ומוגבלויות

.המגשרים תעודת סיום קורס בחתימת המגשרת ומנהלת בית הספר

.  מעל הכול מירי פעלה עם רצון טוב ונכונות לגייס הורים ותלמידים לפרויקט

מירי הייתה שגרירה וממליצה של הפרויקט בכל דרך אפשרית הן כלפי בתי ספר  

הן כלפי העיתונות המקומית  ,  אחרים שהתלבטו אם להכניס את הפרויקט לבית ספרם

.רוטרי שבאו לבקר במועדון ובקרו גם בבית הספר"והן לנגידי 

ראיתי אז כיצד . זכור לי ביקורה בשעתו של הנגידה מלי לוי במועדון ופגישתה עם מירי

.עמדו דמעות בעיניה

בפעילותה הברוכה גרמה להעצמתם של התלמידים לפתרון סכסוכים בין הילדים 

.המגשרים השתמשו בחומר הנלמד לפתרון ריבים בביתם בין האחים, וחשוב לא פחות

בנוסף מירי נרתמה למיזמים נוספים של המועדון ובניהם תחרות הנואם הצעיר שבית  

הראשון בעיר לקיים את התחרות המפתחת כישורים חשובים  , ספר ברנר היה החלוץ

.בקרב התלמידים

בין היתר יזם הבית ספר בכיתות תחרות פנימית בין הכיתות והזוכה קיבל פרס מטעם  

.המועדון

אנו מאחלים למירי שתהנה בכל אשר תבחר לפעול ומודים לה על תרומתה רבת  

השנים למועדון

רן פרידור

2020אוקטובר 

חברנו רן פרידור בהוקרה למירי וקסמן

פרוייקט הגישור



חברים מספרים על התנדבותם

ל אבי רוקנשטיין מספר על עמותת רוטרי"נ

לעזור,לתמוךכדיובאה,ישראלרוטרילצדהעומדתעמותההינההאזורעמותת

ולמועדוניישראלרוטרישלידלקרנות,ישראללרוטריולסייע

לתורמיםולאפשרתרומותלקבלעמותותלהםשאיןבישראלרוטרי

.מסלצרכיכהוצאהבתרומההכרהלקבל

החזרי,כהונתםסיוםלאחרנגידיםשלתקציבעודפיומנהלתמקבלתהעמותה

הועדה"את,ישראלרוטרישלשונותוקרנותתרומותבינלאומירוטרישלכספים

."ציבורלאישיהאריספאולאותותלחלוקת

תעודותמכירתי"עישראלרוטרישלהזהבגלגלבספרמרישוםלהכנסותבנוסף

."הזהבגלגלספר"ברישום

והנגידיםהנבחרהנגיד,לשעבררוטרינגידי,המכהןהנגיד,הינםהעמותהחברי

מידיברוטציהנבחרים3אשרבישראלרוטרימועדונינציגי9,כןכמו.המיועדים

.ממוניםחבריםוכןשנים3שללתקופה,שנה

שלכלליתהאסיפהבפניממליצהאשרכספיםוהקצאתלגיוסוועדהלעמותה

למועדוניהעמותהומקרןהעמותהלקרןהכספיםוהקצאתגיוסאופןעלהעמותה

להקצאתוכןהרוטריוהעצמתקידוםלשם,בלבדקהילתייםלפרויקטיםבאזוררוטרי

.ישראלרוטרישלידהאזורלקרנותכספים

ואישרהמועדוניםשלבקשות21-בודנההוועדההתכנסההאחרוןספטמברבחודש

פרויקטעבורסבאכפרמועדוןשלבקשהכולל.מועדונים15-לכספיםהקצאת

.במלואואושרהסכוםח"ש3.700שלבעלותצאליםבמועדוןההצללה

לישהיהלאחרוזאתהכלליתהאספהמליאתכחברהצטרפתי2020יוליבחודש

.3-המתוךהראשוןלמקוםולהיבחרהאזורמועדונימרביתשלבאמונםלזכותהכבוד

בוועדהכחברלהצטרףפרנקלנחוםהנגידממניביקשהאחרוןספטמברבחודש

.העמותהשלכספיםלהקצאת

:האזורלועדותהשנהנבחרוסבאכפרממועדוןחברים2שעודלצייןברצוני

גרדינגרלקרןברכהאייבי

.נגידלאיתורלועדהרשטיקעולי



חברים כותבים שירה

שיר מאת חברנו רן פרידור

מתכון



מתכון החודש

ל צילה רשטיק"מתכונים של חברתנו נ2

עוגת תפוחים  

:מצרכים להכנת הבצק

o2כוסות קמח רגיל

o1כוס סוכר

o2 חלמונים

o100החדר' חמאה בטמפ' גר

o1כפית אבקת אפיה

.לערבב את כל המצרכים ולהשהות חצי שעה במקרר

:מצרכים להכנת המלית

o ½1(  יחידות10)ג תפוחי עץ ירוקים "ק

מ"ס1קלופים ופרוסים לפרוסות בעובי 

(.אפשר לחתוך לקוביות)

o1/3כוס סוכר

o2פרוסות לימון

o20צימוקים' גר

.לסנן–דקות עד שהתפוחים מתרככים מעט 15לאדות הכל בסיר כ 

:   עיצוב העוגה

כפות ריבת משמש מדוללת3למרוח על הבצק , מהבצק2/3לשטח 26בתבנית 

(.  שלא יהיה נוזלי )במעט מים 

.כפות פירורי לחם3לפזר על הריבה 

.כפית קינמון½ להניח את התפוחים ולפזר מעל 

שקית סוכר וניל 1הנותר מהבצק ומעליו לפזר 1/3-מעל התפוחים לפזר את ה

.חמאה' גר50-וקוביות מ

.לאפות בתנור שחומם מראש לחום בינוני כשעה



חצי חצי–עוגת שוקולד 

:מצרכים להכנת הבצק

o1חבילת מרגרינה

o6כפות סוכר

o1(כוסות1/22)קמח אוסם ' חב

o1/3כוס מיץ תפוזים

o3חלמונים

.ל ללוש בצק"מכל המצרכים הנ

להוריד חופן מכמות הבצק ולשים במקפיא ואת יתרת הבצק להניח  

.במקרר למשך שעה

:מצרכים למלית

o200שוקולד' גר

o ½1כוס סוכר

o2כפות קקאו

o ½כוס מים רותחים

o50מרגרינה' גר

o3חלמונים

o1כף קמח רגיל

o2כפות קוניאק

oכפות סוכר3+ חלבונים 6-קצף מ

:הכנת העוגה

מרגרינה  ' גר50להוסיף . סוכר מים רותחים וקקאו, להמיס שוקולד

.החלמונים ולצנן3כ להוסיף את "לערבב היטב ואח

.כפות קוניאק2+ כף קמח רגיל 1להוסיף 

.כפות סוכר ולערבב לתוך עיסת השוקולד3+ חלבונים 6-להכין קצף מ

לשפוך את העיסה על הבצק ומעל לפזר  , לשטח את הבצק על התבנית

.פירורים מהבצק שהיה במקפיא

.לאפות עד שהבצק נעשה חום

(.השוקולד לא מתייבש לגמרי)



אמנות על קצה המזלג

פאריס, 1883-1832, אדואר מאנה

זמרת הרחוב

1862: שנת יצירה

.האימפרסיוניזםולאביהמודרניזםממבשרילאחדנחשבמאנהאדואר

ריאליזםשביוהפערעלשגישרויצירותיובשלנודעמאנה

שלחריפיםניגודים,אחידיםבגווניםמאופייניםציוריו.לאימפרסיוניזם

.חזקהותאורה(המצלמההשפעת)חתוכהקומפוזיציה,וצלאור

מוזיאון לאמנויות יפות 

בוסטון



הדוגמנית.מראןויקטוריןשלדיוקנהמצוירזובתמונה

.1875שנתעדמאנהעלהחביבה

,גיטרהנושאת,הקפהמביתמגיחהשהיאכפי,הזוהדמות

דובדבניםצרורומחזיקה,לשימושמגושמתכהשנראית

שמקרבת,דובדבניםזוגשלפההיאשמתוכו,בניירארוזים

.רומזניתגםאךמתריסהבתנועהלשפתותיהאותם

החייםברישוםשעסקוהצייריםמראשוניאחד,מאנה

יוצאתהצעירההאישהאתמתאר,המודרנייםהאורבאניים

.פריסאיקפהביתאו,לילהכמועדוןלזהותואולישניתןממקום

חשוךהמקוםשלהְפנים,פתוחהמדלתותיושאחתפיעלאף

,הדובדבניםעםוידההזמרתשלמבטהישירות.ומטושטש

עמוקותמחשבותחושפיםאשר,לעיניההצופהאתמרתקים

בביתנעיםבלתימשהוהתרחשהאם:לצופהידועותשאינן

מי?ספציפיתלאהתחייבותלאיזוממהרתהיאהאם?הקפה

?הדובדבניםאתלהסיפק

...בדמיונכםתחפשואלולשאלותהתשובותאת



יצירה חדשה של חברנו  

שוקי עזרא

דונה קורונה



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

?היה רוטרי בקובה 

.1916מועדון רוטרי הראשון בקובה נוסד בהוואנה ב 

המועדון המלווה היה מועדון . זה היה המועדון הראשון בעולם שאינו דובר אנגלית

.פלורידה, רוטרי טמפה

רטר היו  הקומיקאי  'חברים במועד קבלת הצ22ברשימת חברי המועדון שמנתה 

רומיאו "בעל מפעל הסיגרים המפורסם , הקובני המפורסם מסגואר ורמון ארגלס

".ויוליה

בתוך שמונה שנים מיום . חברים100במועדון הוואנה היו כבר כמעט , 1917בשנת 

כולם פרחו ומצאו  . מועדונים נוספים בקובה10נוספו , הקמת מועדון הוואנה

,  לרוטרי הייתה נוכחות כה חזקה בקובה.הזדמנויות רבות לשרת את קהילותיהם

3,719למרות שרק .1940שהוואנה נבחרה כאתר ועידת רוטרי בינלאומי בשנת 

זו בהחלט הייתה הצלחה נהדרת לוועידה שהתקיימה באמצע  , רוטריונים השתתפו

בהזדמנות זו הודפסו בול מיוחד עם גלגל הרוטרי וגליון  יפה . מלחמת העולם השנייה

.בולי רוטרי בקצוות הגליון וסמל הוועידה במרכז4ומיוחד הכולל 



.בינלאומירוטריכנשיאישונותהזדמנויותבשלושכיהנוקובניםאזרחים

.רוטריונים1,400-כעםמועדונים44בקובההיו1946בינואר

מפרץשלהאזוריהכנסשלהשנייהבפעםהמארחתקובההייתה1957בנובמבר

.חברים1,800עםרוטרימועדוני58היובקובה.רוטרישלהקריבימקסיקו

קובהממשלתראש,קסטרופידל.הוואנהעלהמהפכהכוחותהשתלטו1959בינואר

1978בנובמבר,מכןלאחרשנה19רק.1959בבקובהרוטריפעילותאתעצר

רוטרימועדונישלברוטריהחברותסיוםעלבינלאומירוטריהנהלתהחליטה

.לתפקדיוכלולארוטריומועדונייתכןבהןבמדינותהממוקמים

,באפגניסטןהמועדוניםשלבינלאומיברוטריהחברותאתמסיימים,1979בינואר

.ווייטנאם,לאוס,קובה,בורמה

בפייסבוקסימניםלמצואשתוכלולמרות–בקובהרוטרימועדוניאיןלהיוםנכון

.קובהעבורבעולםרוטרימועדונישלהומניטרייםפעולהלשיתופי



ְשֵרי ֵאיָתן  ר תִּ ְמֹלְךעֹוד שַׂ קיפניסלוין/ יִּ


