רוטריתון
עלון מס' 3
כפר סבא מועדון רוטרי
אזור  0942ישראל

רוטרי – יחד נשנה חיים
0203 – 0209
www.rotary-kfar-saba.org.il
כתיבה ועריכה :אילנה הריס

פעילות המועדון בחודשים נובמבר-דצמבר 3102
נובמבר3102

הנושא

א'

2100102

ישיבה עיסקית

א'

01.00.01

חשיבה חיובית

א'

07.00.01

אין פעילות

ד'

31100102

מפגש אשכולי

א'

31100102

חוקרים טוענים כי עד היום התמקדה הפסיכולוגיה בחקר
הפתולוגיה והקשיים ובתיקון נזקים .כיום רבים מתנגדים
לגישה זו והדגש להבליט את החוזקות והיכולות החיוביות
של אנשים וקבוצות ,על מנת לשפר את איכות החיים .בין
התכונות :הכושר לאהבה ולעבודה ,אומץ לב ,חמלה,
גמישות ,תקווה ,יצירתיות ,חוכמה ,ובמניעה של תופעות כמו
המחקרים מבליטים את חשיבות כושר .דיכאון וחרדות
הראייה האופטימי על ההתנהלות בחיינו המורכבים.

מפגש משותף עם שגריר יוון בישראל

במועדון שרון
הרצליה
מפגש אשכולי
במועדון פתח

יצחק ורדי רוטריון ממעלות מסבר את אוזנינו לגבי
מסורות ומנהגי החג ,הפלוגתא בין בית שמאי לבית הלל
והדגשי החג בתקופות השונות -האם 'גבורה' או 'נס'?

תקוה

הרב קוק "על אור ונרות"
'צריך שכל איש או אישה ידע ויבין
שבתוך תוכו דולק נר השמחה
ואין נרו שלו כנר חברו וזה מאיר את אישיותו המיוחדת .
אין אדם שאין לו נר שיוכל להאיר לזולתו
כל אדם צריך לעמול ולהשתדל להאיר את אור הנר ברבים
להדליקו באבוקה גדולה
לנסות להיות מלאך לרגע אחד בשביל אדם אחר
ולהאיר את העולם כולו בשמחה ואחווה'

דצמבר
3102

הנושא

א'

0103102

מסיבת חנוכה
במועדון

א'

8.02.01

מפגש אשכולי

א'

01.02.01

א'

22.02.01

א'

28.02.01

ואורחים רבים
במועדון-גיא

הדלקת נרות ע"י דני חן  ,הסברים הקשורים למסורות
ומנהגי החג ע"י חברנו מאיר כרמון ,חנוכיות מעוצבות
במצגת שהוכנה ע"י חברנו יעקב קנטרוביץ ,ספור עממי
שסופר ע"י מאיר אהרוני ,שירה בציבור ודקלום שוטף
ורהוט של "זה היה בחנוכה" השיר הסיפורי הידוע של
אלתרמן .השילוב המיוחד של דרמטיות והומור ,של
משחק ושנינות-לשונית ,ע"י חברנו ניני אניאלי.
הכל ללא העזרות בשום פתק,ספר ,או לוח!! ( 8דקות).
עו"ד גיא רשטיק מאיר את עינינו בנושא :רכישה ומכירה
של דירות לאור השינויים בחוק ההסדרים והרפורמה
במיסוי מקרקעין ( מס שבח ותיקונים נוספים) שעליהם
הוחלט באוגוסט .2101

רשטיק
פרשיות ריגול-
ע"י מר משה כץ
ההרצאה
התמקדה
בפרשת פולארד
והשפעתה על

פולארד שהוא אזרח אמריקאי ריגל למען ישראל בגלל
אהדתו הרבה לישראל .בתקופה שבין יוני  0881ועד
ללכידתו בנובמבר  ,0881העביר אלפי מסמכים מסווגים
למפעיליו בישראל .כעסם של האמריקנים על ישראל
נובע מהעובדה שפולארד עשה שימוש מופקר בחומר
מודיעיני רגיש ובמה שהאמריקאים רואים כהתערבות
ורצון להשפיע על פסיקת השופטים למרות שפולארד
מעל באמון מולדתו ובאמון מעסיקיו והפר את החוק
האמריקאי ,לדבריהם ביודעין.

יחסי ישראל-
ארה"ב
רוטרי 2121
יובל בר נר
השקט הנפשי
-טל אור סלע

סוקר את המצב במועדוני רוטרי השונים ומתייחס
לתופעה של קיטון מספר החברים בכל מועדון ובכמות
הכוללת של המועדונים בארץ ובעולם  ,רעיונות למניעת
התופעה.
אישה בעלת מודעות גבוהה וכוח רצון עצום שהחליטה
לשנות את חייה ולשפרם ודווקא לאחר שהתברר לה
שהיא חולה במחלת הפיברומיאלגיה ,מחלה המלווה
בתסמינים רבים של קושי וכאבים .טל עברה תהליך
רוחני משקם  ,נפתחו בפניה ערוצי יצירה חדשים ,והיא
מסייעת לאחרים בתחומי הידע שלה.

אז מה היה לנו פה בחודש אחד -חמסין או שלג??
או מה עושה המטרייה בחמסין??

"ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ"....
(אריק איינשטיין ז"ל)

וחנוך דאום כתב שקוביות הקרח במקרר ביקשו "לסגור את הדלת כי נכנסת רוח קרה"111

גיא רשטיק מקבל את דגל המועדון מנשיא המועדון זאב ויינשטיין

"ישנן שתי ירושות יציבות שאנו מעניקים לצאצאנו1
האחת היא שורשים; השנייה היא כנפיים"1
הודינג קרטר ג'וניור

"זוהי המדינה היחידה שבה התפוצצו כבר טילים מעיראק ,קטיושות מלבנון ,מתאבדים
מעזה ופגזים מסוריה ,ועדיין דירת שלושה חדרים עולה יותר מאשר בפאריז"1

אפריים קישון

גשם

אלי לוזון
יעקב גלעד :מילים
יחיאל אמסלם :לחן

ברחובות כיבו מזמן את הניאון
את נראית לי עייפה נלך לישון
האור דולק בחדר השני
.אבל מישהו בוכה וזה לא אני
אני רוצה לשמור עלייך ועלי
היום עבר עלינו יום קשה מדי
בחוץ יורדים עכשיו גשמי ברכה
.ואת בוכה ,ואת בוכה
ספרי לי מה כבד עלייך
את כל מה שחבוי בך ונרדם
אני אמחה את דמעותייך
.ורק שלא תבכי עוד לעולם
אין מקום לדאגה היי שקטה
אני איתך ,את לא לבד לעת עתה
עכשיו הכל זורם כאן במנוחה
.ואת בוכה ,ואת בוכה
...ספרי לי מה כבד עלייך

להאזנה:
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=130&wrkid=852:

מעשים טובים של חברים במועדון
? ""אם אינכם נותנים לעולם את המיטב שבכם ,לאיזה עולם אתם שומרים זאת קנת קית שואל:

פרויקט לחץ דם לזכרו של אלי פורס ז"ל ,שהיה יוזם הרעיון ,נערך ביום
ו'  21.02.01ב"קניון ערים" בליוויה התומך של אלמנתו רחל פורס.
תושבים רבים(למעלה מ )011-שמחו לגלות על קיום הבדיקה שאורגנה
תוך שילוב כוחות בין חברים ברוטרי ,מגן דוד אדום ו'יד שרה'.
הבדיקה נערכה במסגרת פרויקט ארצי של מועדוני רוטרי להעלאת
מודעות האוכלוסייה למה שקרוי 'הרוצח השקט' .יהודה בן חמו -ראש
העירייה הגיע גם הוא להזדהות ולהיבדק.
הפעילות אורגנה ע"י ציפי קוויטני  ,ובסיועם של גבי מזור ,דני חן
(צילום),שמוליק קוויטני ,לאה ומיכאל שלו (מדידה בפועל) איתן ואילנה
הריס ,אסתר וחנן האס ,פיני לוזון ,שיקל ובת שבע יניב ,קלודי יעקובי,
נינה ושלמה גונן ,איציק ארבל ,אלי רדושקביץ ,חיה ויעקב קנטרוביץ ,אבי
רוקנשטיין ,וכמובן נשיא המועדון זאב ויינשטיין.

יישר כוח לכל העושים במלאכה!!
זמירה צאיג ,אשתו של חברנו שאול ,מתנדבת במועדון 'כיסופים'
ומסייעת לבאי המועדון בחוג לאומנות ומלאכת יד.
פרי לוי ,אשתו של חברנו יוסי  ,מתנדבת בעמותת 'מלוא הטנא' בהבאת
מזון לנצרכים עד פתח ביתם.

ראש העיר במהלך בדיקת לחץ דם .ברקע -חברינו מיכאל ושמוליק

חברים בפרויקט הגברת המודעות לבדיקת ל.ד ב"קניון

לבריאותך  -הקפד
להיבדק!!!

ערם"

icc
טקס חתימת עם סרביה-מונטנגרו

נגיד האיזור שאול ד'אנגלי הגדיר את המושג איי.סי.סי "אינטרקאונטרי קומיטיי"' :קבוצה של
רוטריונים ,מועדוני רוטרי או אזורים ,הנוצרת על ידי או באישורם של נגידים מעוניינים ,כדי לעודד
מגעים בין מועדונים ורוטריונים ביו שתי ארצות או יותר ועל ידי כך לפתח הבנה ביניהן תוך אחווה בין
אנשים באומות שונות.
בתמונה לעיל יושבים מימין :נגיד האיזור שאול ד'אנגלי ,אחראי על קשרי סרביה ישראל ,וחברנו חנן
האס.
עומדים :נציג סרביה ,אבנר פוקס ,הנשיא העולמי הנבחר ,וגידי פייפר-דירקטור ברוטרי עולמי.

לוותיקים שבינינו :גם אם יצאתם לגמלאות -הניסיון שלכם לא יצא
.לגמלאות1
"ניסיון הוא השם שכל אחד מביא לטעויות שלו"1
(אוסקר ווילד)

"שום דבר אינו דורש תיקון כמו הרגליהם של

האחרים"( 1מארק טווין)

ימי הולדת

לוזון לילי

ימי נישואין

משפחת חן

משפחת קידר

ימי הולדת
עודד שוהם ,רבקה גולן  , !!!!! 01יעל חן  ,!!! 01בת שבע קופל ,אורה פרידור ,עזרא חגית,

 52שנה למועדון רוטרי כפר סבא!!

ימי נישואין
משפחת אניאלי

משפחת יניב

קבלה למועדון
איציק ארבל ,

ניני אניאלי,

עולי רשטיק

