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!יקריםוחבריםחברות

.הנשיאיםחילופיאירועהתקייםהחודש

נשיאותשנתעלמודיםאנו,שלומיכאל,היוצאלנשיא

.וברוגעבשלווהניהלאותה

הצלחהמאחליםאנו,שטריתיחיאל,הנכנסלנשיא

.שהציבהיעדיםבכלועמידה

פורייהפעילותשנתמאחליםאנוהמועדוןלחברי

.לכולםטובהובריאות

דבר העורכים

חיה ויעקב  

קנטרוביץ



הממונה השנה על ברכות רעות  , עדנה, חברתנו

:ציינה את החברים ובירכה אותם, במועדון

מזל טוב לחוגגי יום  
ההולדת החודש

ברכות רעות 



מזל טוב לחוגגים 
!יום נישואים

טלרמןנילי ואילן 

5.6.1978

טובה ויחיאל  
שטרית

30.6.1977



ברכות לקבלה כחבר למועדון

גונן שלמה
24.6.1984

ראש העיר-סער רפי 
(חבר כבוד)

20.6.2019

מזור גבי
24.6.1990



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה





פעילות אפיק המועדון החודש

ישיבה עסקית–12.6.22❖

.הרצאה–19.6.22❖

אחמד שריףהרצה לנו

.  האחמדים בארץ ובעולם: נושא ההרצאה

(.ראה הרחבה)טקס חילופי נשיאים –26.6.22❖



סבאבכפר"אדוויס"בביתנשיאיםחילופיערב
שטריימראריהחברנווצילםמזורגביל"נחברנורשם

טקס חילופי הנשיאים

נפגשנו באווירה חגיגית עם כיבוד  , בכפר סבא " אדוויס"בבית 

בפואייהוכיבוד במינגלינגהערב נפתח . עשיר לטקס השנתי

.  של מרכז האירועים בבית

נערך  , יוסי בן עמי , לאחר דברי הפתיחה של המנחה החינני 

,  ( גליה ואיציק ) עם פסוק השבוע , מקובל רוטריוניטקס 

,  ( צילה עבור חנן ) ברכה בינלאומית , ( עדנה ) ברכות רעות 

והוזמן הנגיד ( אלי ) ובדיחת השבוע ( אייבי ) רוטרימידע 

.  דני גלבוע לברך,הבא 

בדברי ברכתו התייחס הנגיד לחילופי צוות הניהול המועדוני  

הנגידים מתפקדים כצוות כדי לשמור על  . אחת לשנה
הנגיד רואה במועדון את מרכז  . רציפות הפעילות

.  ושמירה על הרעותהרוטריוניתהפעילות 

ר מועצת ארגוני המתנדבים מר  "אחריו נקרא לברך יו
.  מאיר אהרוני והוא ציין את מרכזיותו של המועדון בעיר

.הצלחהלחיליקהודה למיכאל ואחל 

בדברי הסיכום ציין הנשיא היוצא את הפעילות  
. הקהילתית הרבה שהייתה השנה

ועולי ברך את  " גלגל הזהב"גבי העניק למיכאל תעודת 
.  מיכאל על שנת נשיאות מוצלחת

.וצילהלחיליקשולחן הנשיאות התחלף ממיכאל ועמי 



.  שירים2הנעים את זמנינו ב " 29גלריה "צוות מ

ביחד עם סגן  , מר רפי סער ורעייתו , ראש העיר 
.  כיבדו אותנו בנוכחותם, דני הרוש , ראש העיר 

בדברי ברכתו ציין ראש העיר את מרכזיותו של 
המועדון בעיר והוא מודה למועדון על עשייתו  

.  הרבה

שטרית הציג את הנהלת  חיליק, הנשיא הנכנס 
,  המועדון וציין את תוכניתו לחיזוק המועדון

.  והגדלת הפעילות הקהילתית

, בסיום האירוע הוענק זר פרחים לזיווה ואלי נחום 
אצלם התארחנו לאירוע החשוב  " אדוויס"בעלי 
. הזה 

"תעודת המשמרת "הנשיא הנכנס קיבל את 

.הטקס הסתיים כמקובל בשירת התקווה











דבר ראש העיר מר רפי סער

בטקס חילופי הנשיאים

,מ וסגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה"מ, דני הרוש

נשיא  , יחיאל שטרית, היוצארוטרינשיא , מיכאל שלו

מאיר  , ישראלרוטרינגיד , דני גלבוע, הנכנסרוטרי

מנחה הערב  , יוסי בן עמי, ר ארגוני המתנדבים"יו, אהרוני

,  "אלקטרוניקהאדוויס"ל "מנכ, אלי נחום, ברוטריוחבר 

.היקרות והיקריםרוטריחברות וחברי 

אני שמח להיות כאן ונרגש לקחת חלק באירוע חילופי  

,  הנשיא היוצא ליחיאל שטרית, הנשיאות ממיכאל שלו

.הנשיא הנכנס

כפר  רוטריאני מברך על הפעילות הענפה של מועדון 

על חלקכם ותרומתכם הרבה והחשובה לעיר על יד  , סבא

תמיכה וסיוע לתושבות ותושבי העיר  , עזרה הדדית

,  תרומות, קידום ערכים חברתיים. במהלך כל השנה

.פרויקטים חברתיים ועוד, חינוכייםפרוייקטים

בזכות שיתוף הפעולה ההדוק והפורה של העירייה עם  

הצלחנו להגיע לכל אחת ואחד  , מתנדבות ומתנדבי העיר

.  מתושבי העיר שהיה זקוק לנו בימים של חוסר ודאות

כפר סבא מהווה חלק חשוב ובלתי נפרד  רוטריארגון 

.מענף ההתנדבות המבורך והחשוב

של מועדון  העניפההעיר כפר סבא זכתה וזוכה מפעילותו 

רבים מתקיימים על  פרוייקטים. לאורך כל השנהרוטרי

.והם מעשירים את תושבי העיררוטריידי ארגון 



קיימתם המון פרויקטים חשובים שתורמים  , כבכל שנה

חינוך  , חינוך, בקידום מוסיקה-רבות לקהילה בעיר 

,  סיוע לנזקקים, עזרה במזון, עזרה לקהילות, מיוחד

פיתוח והכשרות של ילדים וילדות ודאגה לרווחתם של  

.גמלאים ועוד

שדוגלים  , אתם הנחתם את אבני דרך ההתנדבות בעיר

תרמתם והנכם ממשיכים  . הערכי, במסר החברתי

.לתרום רבות לחוסן החברתי בעיר שלנו

על כל מה שאתם עושים  , הרוטריתודה לחברי מועדון 

המפגשים אתכם ממלאים אותי תמיד  . כל השנה

סיפוק ואמון ביכולתם של אנשים  , תחושות של גאווה

.להשפיע על סביבתם באמצעות נתינה לזולת

האנרגיה החיובית שלכם סוחפת את כולנו ומרחיבה  

אנחנו נעשה ככל יכולתנו לתמוך  . את מעגלי התמיכה

בכם לעשות את מה שאתם עושים בהצלחה כה רבה  

.למען איכות חיי כולנו בעיר

,  2022–2021, אני מודה למיכאל שלו על שנת כהונתו

,  ועל פעילותו רבת השנים ומאחל ליחיאל היקר

.   בהצלחה והמשך עשייה ברוכה



דבר הנשיא היוצא מיכאל שלו

מיטלורעייתוסעררפימרהעירראשכבוד

הרושדנימרהעירראשסגן

זוגוובתגלבועדנימרהנגידכבוד

שרהורעייתואהרונימאירמרהמתנדביםארגוניר"יוכבוד

מאירובעלהכרמוןפנינההנגידעוזרתידידתי

נכבדיםאורחים

המועדוןחבריחברים

מגפתשלמורכבתתקופהבשלהיבאההמועדוןכנשיאלתפקידכניסתי

.במועדוןשקטואיהקורונה

הרוחותאתלהרגיעהייתהעצמיעלשלקחתיהראשונההמשימהואכן

.ורגועשקטביםלשוטהמועדוןספינתאתולהחזיר

בשיטתנקטתיבמועדוןכאןגם,עבודתיבתקופתניהולבתפקידיכמו

ההצלחה,פיקוחעםהאפיקיםלראשיפעולהחופש,מבוזרתניהול

שהתאפשרברגע,הדרךבתחילתהקורונהמגבלותלמרות.רבההייתה

.מרביתתנופהקיבלהובקהילהבמועדוןהעשייה

.לאותוללאבמרץפעלאפיקכל

בטקס חילופי הנשיאים



אתולרענןלעצורהחלטנולכןמצומצםהיהלרשותנושעמדהתקציב

למועדוןמוסףערךלהםשישהפרויקטיםאתרקולאשרהפרויקטים

.לרשותנושעמדהתקציבבגבולותתהיההכספיתוההוצאה

שהיההתקציבאתשחילקהחנילשעברלנשיאהלהודותרוצהאניכאן

.לשלישלההפעילותשנתביןברשותה

:בעולשנשאואפיקיםוראשיההנהלהחברילכללהודותהמקוםזה

לצידישעמדהרפהעמיהמועדוןלמזכירלהודותרוצהאניראשית

.בהמשךהצלחהלךמאחלאניעמי.הדרךכללאורך

יובל,וחדשנייםחדשיםפרויקטיםשהובילהשכליובל-הקהילהבאפיק

.שוניםעירייהאגפיבפעילותושיתףהמועדוןשםאתוהעציםקידם

החשיפהאתמגבירים,העירייהאגפיעםרקולא,הפעולהשיתופי

העולמירוטריברוחהיועבדנועליהםהמיזמים.יותרגדוללציבור

.הטכנולוגריןכמוהסביבהבהגנתהתמקדותלדוגמה

רבותעשהנשתעמםשלאשדאגהמועדוןאפיקר"יושטריתיחיאל

.החברתיתללכידות

הפרויקטיםאתלקדםבנחרצותשפעלהבינלאומיאפיקר"יוהאסחנן

.האפיקשל

לאבחששותעצמהעלשקבלההמקצועאפיקר"יו-שטריימרדורית

שלובעזרתוהודותהרבההמשימהאתוצלחההתפקידאתמבוטלים

לחניוכמובן.המועדוןקופתעלבקפדנותששמרהאריסהשכלאיתןיובל

.במועדוןששמענומההרצאותשנשכילשדאגה



תודה מיוחדת מגיעה לחיה ויעקב קנטרוביץ על העבודה האיכותית  

!!כל הכבוד". זר"בהכנת והוצאת ירחון המועדון 

את סיכום הפעילות שהייתה רבה ראיתם במצגת שנשלחה אליכם  

.והוצגה במועדון

הוא להגדיל את מספר החברים תוך  רוטריהיעד הראשון במעלה של 

אנחנו בחזקת דלת ". דור המשך"הורדת הגיל הממוצע כדי להכין  

אך חלק מהחברים עזבו את  , קיבלנו השנה מספר חברים. מסתובבת

.המועדון

.זהו הדבר שמצער אותי כי לא הצלחתי למנוע את פרישתם מהמועדון

הסיכום שלי הוא לראות את מבע  , אם לסכם את שנת הנשיאות שלי

.זה הסיכום שלי. פניכם   השמחות ואת הניצוץ שבעיניים

תודה לכולכם על שיתוף הפעולה והצלחה  מכל הלב ליחיאל  נשיאנו  

.תודה לכולכם. הבא וצוותו



תודה לנשיאנו היוצא  

מיכאל שלו ולכל חברי ההנהלה  



ל יחיאל שטרית  "דבר הנשיא הנכנס נ

בטקס חילופי הנשיאים

ערב טוב

ראש העיר מר רפי סער

סגן ראש העיר מר דני הרוש   

נגיד האזור מר דני גלבוע

מכובדי כולם

כפר סבא ובני זוגםרוטריחברותי וחברי למועדון 

.משפחתי היקרה

.פעם שנייהראשית תודה על בחירתכם בי כנשיא המועדון

.99/2000הקדנציה הקודמת שלי הייתה בשנת 

הקרובה נמשיך לשמר את הפרויקטים המסורתיים של  הרוטריבשנת 

.המועדון

נמשיך להדק את הקשר והרעות במועדון כי הם הבסיס להצלחת  

.המועדון בכל המשימות אותם אנו מתכננים לבצע

נפעיל את כל האפיקים ונכונה לנו שנה של פעילות מבורכת ובעזרת  

.כולכם תהיה זו שנה מוצלחת



:22/23אני רוצה להציג את הנהלת המועדון לשנת 

מזכירת כבודרשטיקצילה 

23/24גבי מזור יועץ לנשיא ונשיא נבחר 

ר אפיק הקהילה"ר חני ברקת יו"ד

ר אפיק המועדון"יוסי בן עמי יו

ר אפיק הבינלאומי"חנן הס יו

ר אפיק המקצוע"איציק ארבל יו

ר אפיק נוער וצעירים"יושטריימראריה 

איתן הריס גזבר

מיכאל שלו נשיא יוצא

לכל חברה וחבר במועדון יהיה תפקיד אחד או יותר   

.הרוטרייחד כקבוצה נצליח למלא את כל המשימות המתוכננות לשנת 

.להגדיל את השפעתנו כמועדון וכחבריםבין היתר ברצוננו השנה

.להרחיב את טווח השפעתנו

.רוטרילהגדיל את היקף השתתפותנו במיזמי 

אני רוצה להודות לשותפתי לחיים טובה ולמשפחתי על התמיכה בי ועל  

.הסיוע למילוי המשימה שלקחתי על עצמי בהצלחה

:השנהרוטריאסיים בסיסמת הנשיאה העולמית של 

"דמיינו עולם טוב יותר"

.ערב טוב 



איחולי הצלחה לנשיאנו הנכנס

ל יחיאל שטרית ולכל חברי ההנהלה"נ



רשטיקל עולי "דבר נציג החברים נ

בטקס חילופי הנשיאים

היקרנשיאנומיכאל

רוטרימועדוןכנשיאהקדנציהאתמסייםואתהשנהלהעברה

.סבאכפר

בעיקר,רבותמהמורותעםקלהלאשנהלךשהייתהלומרברצוני

.החבריםביןהיחסיםשלבקטעהדרךבתחילת

הכיבצורהבכולןעמדתלהצליחוהרצוןהשלווהעםואתה

גילינוהמועדוןחברי–אנחנושגםלהוסיףהמקוםופה,מכובדת

.שלךוהטובההרגועההמנהיגותאתבך

בצורהתפקדומועדוננוורוגעשלווהכולנועללנסוךהצלחת

יכולאניוזאת,קליםלארגעיםכמהלךשהיולמרותמכובדת

.הרבותהאישיותלשיחותינובהמשךלומר

צברנו,בארץשבועוסופיולטיוליםביווןמדהיםלטיולנסענו

היטבלפעוללנושאפשרדבר,טובהרעותעםמשותפותחוויות

.בזכותךזאתוכל–בקהילה

לצידךשעמדהרעייתךלאהאתונזכיר,תודהלךלומררצינואז

.הדרךכללאורךבךותמכה

.פורייהעשייהוהמשךבריאותהרבה



ה לָּ ִמיד ַהְתחָּ סֹוף ֶזה תָּ

לאה נאור: מילים
יורם צדוק: לחן

לכבוד חילופי הנשיאים



רוטרימידע 
ל אייבי ברכה"פינתו של חברנו נ

במספרים הוקרא בפני חברי המועדון  רוטרימידע 

26.6.22-ב



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש יוני

ששתבמלחמתירושליםאיחוד–7.6.1967-ב

.הימים

בחוף"אלטלנה"הספינההופגזה–22.6.1948-ב

אביב-תל

הצרפתיוהטייסהסופרנולד–29.6.1900-ב

הנסיך"הספרשלמחברו,אכזופרי-סנטדהאנטואן

"הקטן

שליטגלעדהישראליהחיילנחטף–25.6.2006-ב

גרמניה–השנייההעולםמלחמת–12.6.1944-ב

V-1מדגםשיוטטיללראשונהמשגרתהנאצית

בריטניהלעבר

ח"הפלמאנשי–"הגשריםליל"–16.6.1946-ב

ניסיון;ישראלארץברחביגשריםעשרהמפוצצים

נכשלזיב-אגשרפיצוץ



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  













האישה  , בסוף החודש שעבר מטובה גלרבצער רב נפרדנו 

.שהלכה לעולמה, המדהימה

בוגרת  . היא עלתה ארצה כילדה מסלונים שבפולין

".תלפיות"וסמינר " הרצליה"גימנסיה 

,  ל"זאב גלר ז, הקימה בית בכפר סבא יחד עם אישה

.שלימים כיהן כראש העיר כפר סבא

עסקה בהוראת נערים  , הייתה גננת: פעילה בתחום החינוך

"  הנחלת הלשון"במסגרת , עובדים ובחינוך מבוגרים

כשלמעשה הוראת השפה הייתה רק  , "הבערותביעור"וב

.חלק מהקשר האישי עם האנשים והסיוע בקליטתם

.  סוציאלי-פעילה בתחום ההתנדבותי במישור הקהילתי

".ן"איל"ר "שימשה כיו

,  במרכז פעילותה ההתנדבותית עומדים מועדוני הקשישים

במסירות  , להם היא העניקה מזמנה וממרצה באופן אישי

על פעילותה זו קיבלה את  . ובהתמדה במשך שנים רבות

".אם המועדונים"התואר 

בו נמצאה אוזן קשבת ולב חם לכל אדם  , ניהלה בית פתוח

בית ששקק פעילות ציבורית ושימש בסיס מוצק  , במצוקה

.למען העיר כפר סבא, ל"זאב גלר ז, ותומך לפעילות אישה

.ועל כל אלה הוענק לה התואר יקירת כפר סבא

ל"טובה גלר ז



ROTARY  מה חדש בירחון
פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – May 2022

עתה נובעת מכך שהירחון התעכב  2022מאי רוטריהצגת הנושא מתוך ירחון : הערה

.בהגעתו



פועלות למען העצמת נשים בארצות מתפתחות  רוטריוניות

דקאממועדון אודחורי'צמומתזהרוטריונית:  בנגלה דש1)

יוזמת תמיכה  לתלמידות בתי ספר תיכוניים  בזמן הלימודים  

.וגם אחר כך כדי לכוונן  ליזמות

קונאוממועדון פרגנטהמילדרדהרוטריונית: פיליפינים2)

מטרו מפיקה תכנית טלוויזיה המתרכזת  בשיקום בנות  

שעברו התעללות מינית

מנהלת תכנית  ורוגה'נגלידיה קיאמבוחברת מועדון : קניה3)

לאומית לתלמידות בתי ספר תיכוניים ומדריכה אותן איך  

לטפל בעצמן בזמן המחזור החודשי על מנת לא להפסיד ימי  

.לימוד



דברי ראשונים

ברקוביץ. מאמרו של א

2-1963/64' כפר סבא מסרוטרימתוך עלון 

לרוטריהנימוקים להשתייכותך 



שיפור יכולות קוגניטיביות

סיכומו של מוביל הפרויקט בישראל חברנו חנן האס

מריוסר"דהבינלאומיהפרויקטיוזםתגובתאתנאראו

.שבקפריסיןלרנקהקיטיוןממועדוןקיריאזיס

המבוגרתהאוכלוסייהאצלקוגניטיביותיכולותשיפור:הפרויקטמטרת

.תרגיליםביצועדרך

בקפריסיןסבאכפררוטרימועדוןביקורבעתהכרתימריוסאת

.המקומייםהרוטריונייםעםנפגששלנוהמועדוןבובערב,לרנקה

.באירופהשםבעל-השלישילגילמומחהגרונטולוגהינוקיריאזיסר"ד

,קורונהבידודי:מבוטליםלאקשייםלמרותביצענובפרויקטחלקנואת

ובחירתבארץלאוכלוסייהשאלוניםהתאמת,יעדאוכלוסייתאיתור

תרגילים

:הפרויקטביישוםחיוביותנקודותשלושציינתי

מנטליתרגוללביצועהחשיבותהדגשת-

דייריהלמצבדאגההראתההתיכוןהיםמגדליהנהלת-

רוטרימועדוןבאמצעותבמגדליםההרצאהדרך

בקהילהמעורבותואתהפגיןרוטרימועדון-

האסחנן:בישראלהפרויקטמוביל

שטריימרואריהשלומיכאלהמועדוןנשיא:בשטחמשתתפים

עמיבןיוסי:שאלוניםבהכנתהשתתפות



Dear Marios

June 25, 2022

I am writing this email to you in order to complete our efforts regarding 

the project : exercises for senior citizens in order to improve mental 

abilities.

Our Rotary club in Kfar Saba, Israel was involved in implementing the 

project.

Beside myself our club president and one more Rotarian took active 

part.

The list of exercises was reduced to those suitable for the way of life of 

citizens in Israel ..

That list I translated into Hebrew.

The English questionnaire was adapted to our audience adding Hebrew 

translation for each question.

Who was selected to participate/ answer the questions as a group of 

seniors ? The selected group: residents of the Mediterranean 

Towers - senior life-long center in the city . That institution is considered 

as one of the best in the country.

Due to the Covid-19 pandemics we had met difficulties when trying to 

approach those citizens but eventually we succeeded to a certain 

degree �thanks to a very positive approach from the institution 

management.

To begin with we were enabled to hold a lecture about the project before 

an audience of about 80 seniors - residents of the Towers.

About 20 people were ready to arrange terms in order to meet us 

Rotarians holding the list of questions.

Later on some of those 20 changed their mind and did not participate.

No one actually wanted to proceed and perform the suggested 

exercises during a period of three months.

However some of the residents (who suffered a stroke par 

example) took professional help and performed similar exercises as 

those suggested by our project.

What has been achieved ?

1) The residents of the Towers understood once again - in the 

project presentation - the importance regarding exercises 

to improve cognitive abilities.

2) The Tower management showed involvement in the well-being of 

the residents

3) Rotary as a leading non-profit group in our community 

had impact : socializing with seniors in the city - an activity 

which has a growing importance in the developed countries.



I intend to send you a list of chosen exercise in English and in 

Hebrew ( screened �sent in consecutive emails) and an example 

of the questionnaire having both English and Hebrew texts

( also screened �sent in consecutive emails).

Another email shall be sent to you containing the results 

for each participant of the Towers ( with cc to our Rotary 

management and the Towers management).

Let me emphasize how privileged I feel being able to meet you 

and work together. I hope very much to meet you here in Israel.

Sincerely yours,

Hanan

Dear Hanan
June 26, 2022

Many thanks for all your emails, and for your efforts to implement this 
project. We hade similar results here in Cyprus, for example many 
people participated in the initial information lectures, but fewer people 
actually did the test and even fewer did the exercises. But the main 
points are as you say: Inform the public about the importance of doing 
mental activities, about preventing diseases of ageing, and showing 
that we as Rotarians have an interest in the community and get 
involved in practical ways.

So, from this point of view we have succeded. We will announce this 
cooperation between our club and the Kfar Saba rotary club in all our 
local contacts here in Cyprus, to show the good level of cooperation 
between us.

We will certainly meet and cooperate again in the future.
Best wishes
Marios Kyriazis



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

בוכולדגדליה  היינץל"נג

בוכולדגדליה  היינץ: שם

Heinz Buchladבאנגלית 

מיכל: רעייתו 

יפו-תל אביב :ממועדון 

1969-1970:  שנת נגידות

James F. Conway:  נשיא  עולמי

 Review and Review:סיסמת נשיא עולמי

"סקור וחדש"

לימודיואתסיים.אמידהלמשפחה,באוסטריה1920-בנולד

.בהצטיינות

ביתרחבריכאלפייםעםויחד"סקריה"לאניההוברח,1939פברואר-ב

התגייסשחרורועם.עתליתלמחנהונשלחנתפס,הארץלחופיהגיע

.במצריםהאנגלילצבא

.האספקהבחילפלוגתיסמלכרבשירת

עדהצבאיבשירותוהמשיךהמדינהקוםולאחרלהגנההתגייס1947ב

ואספקהשיכוןמפעליממקימיהיה.סרןבדרגתהשתחרר.1950

ישעיהושלהראשוןכמזכירכיהן.(1950)"הקבעחיילילמשפחות

.ל"כסמנככךואחררסקוחברתל"מנכ,פורדר

עצמאיתחברהלהקמתופרש"ופיתוחשיכון"חברתל"כמנככיהן

אגודתר"ויו,בטוןפיונירל"כמנככיהן.הלקוחהזמנתלפישבנתה

.הצרכנות

.השפותמדעי-בפילולוגיההתמחה

היחסיםמערכותלקידוםפעולותיועלגרמניהממשלתהזהבצלבבעל

.לישראלגרמניהבין



לעזרה בהגנה על יישובי  רוטריארגון משמרות של חברי 

הצפון

שנפגעו במסגרת  , רוטריייסוד קרן לעזרה לנפגעים חברי 

.התנדבותם

וארגון תחנות כיבוד  . ארגון הסעות לחיילים מהרכבת הביתה

.לחיילים

.קידום נושאים הקשורים לשיקום האסיר

לשם מציאת  רוטריחיבור בין אסירים משוחררים לבין אנשי 

.תעסוקה נאותה לאסירים המשוחררים

.לטובת האסירים, הקמת ספריה באבו כביר

.ישראל דרך רואה חשבוןרוטריהנהיג הצגת תקציב 

אבאבבית,1969באפריל10-15-16'מסרוטריועידת

,חיפההעירראש,רוטריחברי600השתתפו.בחיפהחושי

ברכתאתשהביאין'דולצאריהוהשרחושיאבאמר

הודו,משוודיהאורחיםהשתתפובוועידה.הממשלה

.המיועדהעולמיהנשיאברטהולדארנולדביניהם,ורומניה

:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 



חברים מציירים

ציירה חיה קנטרוביץ

ם ם ְבֵלב ַהיָּ שָּ



ם ְבֵלב ַהיָּם שָּ
'סגלוביץזוסמן:מילים

ם–ְשֵתי ֵעיַני רֹואֹות ַהְרֵחק  ם ְבֵלב ַהיָּ שָּ

ם–ַיְשְמִאילּו אֹו ֵייִמינּוִאם  ם ְבֵלב ַהיָּ שָּ

ֶהם  רּוחֹות בָּ ם–ֵייִלילּוהָּ ם ְבֵלב ַהיָּ שָּ

ְך שֹוֵטף חֹוֵלף ַהיֹום  ם–כָּ ם ְבֵלב ַהיָּ שָּ

ַמִים ּו ם ְבֵלב ַהיָּם–ְטהֹוִרים ֵהם ַהָָּּׁ .שָּ

https://www.zemereshet.co.il/m/artist.asp?id=1884


חברים כותבים

לקורונהנרונהלא 

,באופן רציף, יותר משלוש שנים

,שאנו חיים כאן בצילו של נגיף

.שהתנחל בארצנו ופתח סניף

,פעם מקל הוא ופעם מחריף

.בלי משוא פנים הוא מצליף

,בין אם אדם פעיל או סתם משקיף

.אזרח שקט או מדינאי מדליף

.בלי להעדיףכולםנפגעו כולם 

גם אצלנו במועדון הוא התקיף

,למרות שעטינו מסכות וצעיף

.ואיש איש הגן סביב כמו זקיף

(ז"בלע, מגפה)" מלאדה"לבלדה 

מאת איציק ארבל

גם אם חלון או תריס ניסו להגיף

.את חג הקטיף, הרשע, חגג הוא

מעטים ניצלו אמנם בזה הסעיף

,אך אל נא נמהר הדגלים להניף

,וכעת אין לחגוג ושמחה להרעיף

.כי החמקמק יכול לשוב להחטיף

.מי ידע מתי יבוא ויגבה התעריף

,אך אנו לא ניכנע לזה השחיף

אפילו זרזיף, כי תמיד יש תקווה

לעבור ולגבור באופן ישיר או  

!עקיף



סיפור של סופר בלתי מזוהה

הסיני והאורז
להשכמוסרסיפור עם 

הוא רואה  כשפתאוםאדם אחד הניח פרחים על קבר אשתו 
:  שאל את הסיני. סיני שם צלחת מלאת אורז על הקבר הסמוך

"  ?אתה באמת חושב שהמת ייצא מהקבר לאכול את האורז"
."  כשאשתך תצא להריח את הפרחים, כן: "ענה לו הסיני

:  מוסר השכל

לכבד את דעותיו של האחר היא אחת התכונות הכי טובות של 
בני אדם שונים זה מזה ולכן מתנהגים אחרת וחושבים  . האדם
,  ואם אתה לא יכול להבין, רק נסה להבין, אל תשפוט. אחרת

.שכח מזה

:  זכור את חמשת הכללים הפשוטים בדרך אל האושר

משנאהלבךשחרר את 
שחרר את ראשך מדאגות

חייה בפשטות
תן יותר

צפה לפחות 



אמנות על קצה המזלג

פאריס, 1725-1805, גרוזבפטיסט -אן'ז

-גטיפול : מוזיאון

קליפורניה

1767: שנת יצירה

"החסד הרומי"–ופרו קימון

קוראהאב"עם1755שלבסלוןגדולההצלחהלוהייתה.צרפתיצייר

עצומהבפופולאריותלזכותהמשיךהוא.(פאריס,לובר)"לילדיוך"בתנ

גםזכתהיצירתו.דומותודרמטיותסנטימנטליותסצנותשלאנר'בז

שלוכהצגה"בצבעמידותטוהר"כדידרוהדעותהוגהמפילשבחים

נושאיםכציירלהצליחגםהשתוקקהוא.בימיוהנעלההאידיאליהציור

הסלוןידיעלנדחהשלו"וקרקלהסוורוסספטימיוס"אבל,היסטוריים

גרוזשלהמאוחרותמיצירותיוהרבה.גדולהלמבוכהלווגרםבפאריס

מינייםרמזיםמביעותאשר,צעירותבחורותשלתמונותמכילות

.רגשניתתמימותשלהחיצוניהרושםתחת,נסתרים

והואהאופנהמןיצאהיצירתו,קלאסיות-הניאושללטעםהתפניתעם

הואשלוהקרירהסוףלקראת.1789במהפכתהאלמוניותאלשקע

.בעונימתהואאבל,נפוליוןשלדיוקנואתלציירמינויקיבל





שלוהנדיביםהמופתיםחייהעלמבוססהפופולרי"הרומיהחסד"סיפור

כיכרגניבתעלוצמאברעבלמוותנידון,קימון,שאביה,פרובשםאישה

.לחם

הייתה,בתו,פרו.בלגיה,בגנטהרומיהנציבידיעללצינוקהושלךקימון

להביאהרשותלהניתנהולא,אביהאתלבקרלהשהותרהיחידהאדם

.לאמאהפכהוכברבוגרתהייתההבת.שתייהאואוכללו

שבועותלאחרעדייןבחייםנותרשקימוןמכךהופתעוהכלאשלטונות

בחלביוםמדיאותוהניקהפרו,אביהחייאתלהצילבניסיון.כליאהשל

שלטונותידיעלשנתפסהעדאביהשלבהנקההמשיכההיא.שלה

פרו.אביהשללזהזההלהיותאמורהיההצוהפרתעלהעונש.הכלא

.ציותאיבשלשופטבפניהובאה

שלההאםחלבאתחולקיםשלהוהילדפרושלשאביההשופטכששמע

והורההתרגשכההוא,בכלאהזקןשלחייואתלקייםשתוכלכדי

.תנאיללאובתוהאישאתלשחרר

,"הקדמוניםהרומאיםשלוהאמירותהחשוביםמעשים",בכתביו

Valerius)מקסימוסואלריוסהעתיקהרומיההיסטוריון Maximus)טוען

כיבודשלנעלהדוגמהשלהצגההיאפרושלאנוכיתהבלתישנדיבותה

.ואםאב

,הפופולאריהנושאשלשונותגרסאותציירוגדוליםאמנים17-הבמאה

הרקע.שלאחריהבמאההחיוםאחריםואמניםגרוזבפטיסטאן'זאשר

דניס.רובנספאולשללגרסתוקרובהבצורהמבוססים,הדמויותוסידור

התכליתואתההיסטוריהעםאנר'הזשלהשילובאתמאדשיבחדידרו

.ציבוריתהמוסרית

.קיעקב

פיטר רובנס

ופרו  קימון

1630: שנת יצירה



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

ל אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  "חברנו נ

בבולאות-בהונגריה רוטרי

רוטרימועדוני .1925הראשון בבודפשט נוסד ב רוטרימועדון 

מועדון  1990ב. הפסיקו פעילותם במהלך מלחמת העולם השנייה

1,181מועדונים בהונגריה עם 54היום .   בודפשט הוקם מחדש

.רוטריונים

גיליונות מזכרת קטנים לרגל ביקורו של 2הונפקו 16/8/1991ב 

.בשחוררוטריבתחתית הגיליונות סמל . האפיפיור בהונגריה

.גיליון עם מסגרת אדומה

55$היה EBAYהגיליונות האלו במכירות הפומביות ב 2השווי של 



.גיליון עם מסגרת כחולה

.בולים רגילים ובול באמצע עם דיוקן האפיפיור2הגיליונות נושאים 

?קשור לביקור האפיפיור רוטרילא ברור איך 

בינלאומילרוטרישנה 100הונפק בול לציון –2005לפברואר 4

.50הבולים הונפקו בגיליונות של 



מתכון החודש

מהמטבח של חברנו איציק ארבל

:חומרים
ופרוסה במעבד מזון  מפורקת לפרחים, כרובית בינונית טרייה1

.בדיסק פריסה דק
חתוכים לקוביות  , גדולים( אני אוהב במלח)מלפפונים חמוצים 5

.קטנות
אפשר גם )חתוכים לקוביות קטנות ( גמבה)פלפלים אדומים 2

(.קלויים
כפות גדולות של מיונז3
כף חרדל1

מיץ מחצי לימון סחוט
כוס שמיר קצוץ דק1/2
.גרעיני דלעת קלויים' גר100

.פלפל שחור, מלח, ילי חתוך'פלפל צ: ניתן להוסיף–לפי הטעם 
!זהו

:ההכנה
למעט הגרעינים ומשהים במקרר  , מערבבים את כל החומרים

.לספיגת הטעמים, למספר שעות
ניתן  יבשואם זה נראה מעט, מערבבים שוב, מוציאים מהמקרר

(.3:1)להוסיף מיונז וחרדל באותו יחס 
את היתרה מפזרים מעל  . מהגרעינים ומערבבים2/3מוסיפים 

.לקישוט
.גמבה ומה שבא לכם, מקשטים בעלי חסה

!אוכלים

וקל להכנה, טריהסלט כרובית 



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

משחק  , מערכות הבחירות הללו
"  אס..."שלא מצליח להביא, קלפים

(61! )

:תרגיל לשוני
,לגלג...אין ל

!גלגל ...כשמתהפך ה

,  לא לצחוק על דבר; זה טיפשי, לצחוק על כל מה שנאמר"
מרוטרדםארסמוס~ ." זה אווילי

החלה מלחמת
" !דמגוג...גוג"

:חוזר על הקביעה, לצערי
"מקשים...שדה"-מקלדת 

,"חצייה...ממשלת מעבר"
!נרד מהפסים ...שלא, נקווה

!הצלה ...הגנה מפני השמש



ית ַהַקִיץ  ְוַהיִָּמים ְיֵמי ֵראִש 
ְיֵמי ֵראִשית  

ִנים ְסתָּ רַבבֻּ ְוֵעץ ַהַזִיתַצבָּ
רּוַח ֲחִריִשית

ַבר ְבֶדֶר  ר  ֵהֶלְך עָּ פָּ ְך עָּ
ִציר ְיֵמי  ְוִשירּוןִנּגְיֵמי בָּ
ִציר ְיֵמי  ְוִשירּוןִנּגְיֵמי בָּ

ַבר ְבֶדֶר  ר  ֵהֶלְך עָּ פָּ ְך עָּ
ִיץְיֵמי ֵראִשית ַהקַ 

ה יֶָּפה ְבחּוט זָּ  ב  ַעְלמָּ הָּ
ה  רֹוֶקֶמת ַבֵדי ְקִטיפָּ 
יֵדי  ַכדּור ֶשל ְבֹדַלח בִ 

קֹוֶסֶמת
ה ַמְרָאה ְשקּופָּ

פָּ  ַבר ְבֶדֶרְך עָּ ...ר ֵהֶלְך עָּ

יָּה ִבְדמּות אֹו תֹו  ּוִמי הָּ
ֶעֶלם הָּ

ִלְשֹאלִתְרֶצה 

יָּה הּוא  ְגֵדי ֶבן  ְבבִ ֵהֶלְךהָּ

ֶמֶלְך
נִָּסיְך ֶשל ְשאול

ַבר ְבֶדֶרְך ר ֵהֶלְך עָּ פָּ ...עָּ

ימי ראשית הקיץ
ה רוטבליט'יענקל: מילים

שמוליק קראוס: לחן


