רוטריתון
עלון מס' 2
מועדון רוטרי כפר סבא
אזור  2942ישראל

רוטרי – יחד נשנה חיים
2202 – 2209
www.rotary-kfar-saba.org.il
כתיבה ועריכה :אילנה הריס

פעילות המועדון בחודשים ספטמבר-אוקטובר 3102

ספטמבר
3102

הנושא

ג'

19.91.

אין פעילות

א'

39.91.

"מורשת כפר סבא"

א'

01.9.02

ישיבה עיסקית

ה'

09.9.02

אושפיזין בסוכתם של

א'

119.91.

ב'

1.9.91.

א'

1.9.91.

דני ויעל חן

9

ירדנה וייזנברג המטפלת מטעם
העיריה בנושא 'שימור אתרים' עוררה
את געגועיהם של חברים רבים
למבנים ואתרים היסטוריים
בתולדותיה של העיר9

אירוח כיד המלך ,ברכות ,שירה בציבור,
חידון ,קטע לירי והמון שמחה בסוכתם
החגיגית של דני ויעל חן9

אין פעילות
הצדעה לארגוני ההצדעה בפארק שרה אהרוני ייצגה את המועדון
בדברים של טעם הנוגעים לחג
הסוכות.
"הכתב העברי ביצירות אמנות"

ד"ר אפי זיו מרתק אותנו בהרצאתו
על הופעתן של מילים וצירופי מילים
באותיות עבריות (ואף ניקוד)שבהן
"קישטו" ציירים ופסלים את
יצירותיהם ,ביניהם אמנים כמו:
רפאל ,ויטורה קרפצ'יו ,רמברנדט ,על
הטעויות בתעתיקים הנובעים מאי
ידיעה ואי הבנת השפה ע"י האמן
ועל ה'שרבוטים' שלא  -מדעת
כתוצאה משילוב אותיות
בעברית/יוונית/לטינית9

(המשך)

יום

אוקטובר

הנושא

3102
א'

3.01.02

ישיבה עיסקית

א'

02.01.02

ביקור הנגיד

הרכב מוזיקלי של בני נוער הפועלים
בגלריה ( 1.הנתמכת בין היתר ע"י
רוטרי) החלה את הערב החגיגי
לכבוד ביקורו של הנגיד שאול
אנג'לי  9הנגיד העלה את רעיונותיו
לשנה הנוכחית ושיתף את החברים
לגבי הדרכים ליישומן(9מועדון-לוויין,
חודש המלגות ,קוד אתי ,מלחמה
באלכוהול וכד')9

א'

1191191.

"נהגים ותיקים ומנוסים בדרך"

א'

1191191.

"גטו ורשה"-הסיפור שלא סופר

אמיר מעמותת "אור ירוק" שב ומשנן
לנו את חשיבותם של כללי זהירות
לקשישים בהתנהגות בכביש הן
כהולכי רגל והן כנהגים 9המציאות
הוכיחה כי חלקם בנפגעים גדול
בהרבה מחלקם באוכלוסייה9
פרופ' מישה ארנס מרתק אותנו
בסיפור על המרד הנוסף בגטו ורשה
בהנהגתו של פאבל פרנקל בראש
הארגון הביתר"י -אצ"י שפרטיו נודעו
בעקבות משפטי נירנברג9

ואפרופו 'מורשת' ו'שימור' נסיים בקטע משירו של אלתרמן "שיר געגועים" מ1.9.-

"יש ניו-יורק בעולם ,לא אגע בה!
ילי.
לא על ניצה אחלום בלֵ ִ
הוי נפשי רק אליך כפר סבא,
רק אליך כפר סבא שלי!
אויה זה שגעון ,אמא אבא!
כי הנפש יוצאת לכפר סבא!"...

אגף מבית שרה  -בניין לשימור

גן מנשה -גן לשימור

כולנו כגוף אחד בסוכת ראש העיר בפארק העירוני -כשהשלם גדול מחלקיו

חברים ואורחים רבים גודשים את 'גלריה  '39בעת ביקור הנגיד

הידעת??

במסגרת אחד המחקרים על ההתנהגות האנושית שנעשו לאחרונה,
נמצא מחקר שבו הושיבו חלק מהנבדקים מחוץ לקופסא ענקית ,וחלק
בתוכה .המחקר מצא כי הראשונים היו יותר יצירתיים מהאחרים
הם באמת "חשבו מחוץ לקופסא".

אושפיזין בסוכתם של יעל ודני חן

רוח סתיו
גרי אקשטיין
מילים ולחן :גרי אקשטיין

רוח סתיו אל החלון הביאה חזיונות
של ימים קרים ושל שלכת
ובבית שוב האף דבק לזגוגיות
וחשוון דוחק חומו של קיץ9
וכעלה נידף ברוח
כך דואות המחשבות
אל שמש בחופשה
ועל ירח שכבה בחורף
ואילן קטן שכוח
משתופף בצל אביב
ורוח יגעה נושאת משא
לעייפה עד האביב
רוח סתיו אל הדרכים הביאה הבטחות
של ימים טובים עומדים בפתח
ויונה תמימה נושאת ענף למזל טוב
ושלמים שלווים פני השמים
ועוברת לה חולפת עוד עונה ועוד תקופה
והעולם כמנהגו נוהג ומשתנה בתוך שבוע
ואני עומד תמה מתקשה קצת להבין
אבל אף פעם לא אדע ,ולפני סיבה להאמין
רוח סתיו הבהירה מחשבות וזה לא די לה
רוח סתיו עשתה שירות יפה999

להאזנה:
http://www.youtube.com/watch?v=zCW8ZqGdFog

כביסה ביום סתווי

מי אמר למי ???

"אני לא מבין מה כולם מוצאים בי"  -גוגל

"בוא נראה אותך נוגע בי"  -הגדר החשמלית

"די ללחוץ עלי"

– העכבר במחשב

"כל פעם שאתם מעלים מיסים -אני מעלים מס" -האזרח הקטן

"אם תדליק אותי אני אהרוג אותך!" הסיגריה

הרצאתו של פרופ' מישה ארנס על חלקו הייחודי של הארגון הבית"רי אצ"י (ארגון צבאי יהודי) במרד גטו ורשה
בפיקודו של פאבל פרנקל –עובדות שפורסמו רק במשפטי נירנברג

חברים ממועדוני רוטרי בשרון ואורחים בהאזנה דרוכה לפרופ' ארנס

ימי הולדת

רות אניאלי

שלו מיכאל

קנטרוביץ חיה

קוצ'ין רחל

אברוצקי נחום,

עוזר ויקי

האס חנן

ימי נישואין

משפחת רדושקביץ

משפחת גונן

קבלה למועדון
חנה אברוצקי ,רן פרידור ,ויינשטיין זאב ,יניב שי (שיקל),כרמון מאיר ,פיני לוזון,
האס חנן ,קוצ'ין משה ,רוקנשטיין אבי ,קנטרוביץ חיה ,קנטרוביץ יעקב,
קוויטני ציפי ,השכל יובל9

ימי הולדת

קנטרוביץ יעקב(,)!!!!11

רוני עוזר,

אלפנדוביץ רבקה

קבלה למועדון

שוקי עזרא

המון תודות לחברים :גבי מזור ,יעקב קנטרוביץ ומאיר אהרוני שדאגו לשלוח לי את
צילומיהם מהאירועים9

