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עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים

לפני שישים שנה התכנסה קבוצת אנשים טובים
והחליטה שבכפר סבא ,שעדיין הייתה מושבה ,יש
להקים מועדון רוטרי.
מועדוני רוטרי היו קיימים כבר בכל המדינות הנאורות
בעולם משנת  ,1905ובישראל נוסד המועדון הראשון
בירושלים בשנת .1929
לא קלה הייתה דרכם של הראשונים .הם היססו,
התלבטו ,ונעזרו בחברי מועדון "השרון" של רוטרי
הרצליה .כאשר מניין החברים הגיע ל ,20-כפי שדורש
התקנון של רוטרי העולמי ,הם קבלו את הצ'רטר.
זה היה האות שיש להתחיל את הפעילות הרוטריונית
למען הקהילה.

מאז חלפו שישים שנה .חברים באו וחברים פרשו,
המועדון שינה כמה פעמים את מעונו ,אבל עשייה
התנדבותית רבת ערך למען הקהילה נמשכה ללא הרף,
כאשר לנגד עיני החברים ניצבו תמיד הסעיפים של
"מבחן הארבעה".
העלון הזה מתאר מעט מן העשייה המפוארת
שהתבצעה ועדיין מתבצעת ע"י חברי מועדון נפלאים,
שבראש מעייניהם עומדת טובת הקהילה.

אנו מודים לכל החברים שהעבירו לנו חומר לעריכת
העלון .ובמיוחד מודים לחברנו אייבי ברכה ,שאוזנו
הייתה כל הזמן כרויה לשאלותינו וסיפק לנו כל חומר
שביקשנו .תודה מיוחדת נתונה גם לחברנו גבי מזור
שסיפק לנו מזיכרונו הרב כל מידע שביקשנו.
תוך עיון בחומר הרב שהצטבר במשך שישים שנה,
גילינו ים של פעילויות התנדבותיות וחברתיות.
העברנו אליכם ,חברינו היקרים רק קמצוץ מכל האוצר
הרב שגילינו ואנו ממליצים בחום לכל אחת ואחד מכם
לעיין באתר המועדון ,אותו משמר ומתחזק חברנו היקר,
אייבי .פשוט מחמם את הלב.
לכבוד יום הולדת המועדון נרים כוס לחיי כל החברים
ונאחל לכולם בריאות טובה והמשך פעילות פורייה
במועדון הנפלא שלנו.

ברכת ראש העיר כפר סבא

ברכת הנגיד ד"ר נחום פרנקל

ברכת נשיאת המועדון ד"ר חני ברקת גלנצר

חברי מועדון יקרים,
שישים שנים של פעילות למען הקהילה ,בתוך ארגון ארצי גדול ועולמי
אינם דבר של מה בכך.
מיום הקמתו ,פעל מועדון רוטרי כפר סבא ,לטובת תושבי העיר כפר סבא,
הפרויקטים שהמועדון יזם וקידם לאורך כל השנים ,נגעו והטיבו עם כל
קצוות החברה בעיר :נוער ,צעירים ,אוכלוסיות נזקקות ואזרחים ותיקים.
מועדון רוטרי תומך בחינוך הנוער ללימודי מדעים ,יוזם פרויקטים חדשים
שיענו לצרכי הקהילה ועובד ביחד עם צוות עיריית כפר סבא ,למען
אזרחים ותיקים ונזקקים בקהילה שלנו.
פעולות אלה כללו עידוד נוער ללמידה משמעותית והצטיינות ,עידוד
תלמידים לשינוי שיח ופתרון סכסוכים ,דרך גישור והבנת האחר .המועדון
מטפח ומעודד את נושא ההתבטאות של הצעירים באמצעות תחרות הנואם
הצעיר ,מטפח את חדר המוסיקה בגלריה  ,29פועל למען נוער בעל צרכים
מיוחדים ,ומאמץ את תלמידי הפנימיות בעיר.
יוזמה מבורכת היא הושטת יד לעזרה לנזקקים בקהילה.
מועדון רוטרי כפר סבא היה ממקימי פרויקט מלוא הטנא ,תרם את מכולת
המזון ופועל במסלולי חלוקה שבועיים מאז תחילת הפרויקט ,פעילות ענפה
ומשמחת במועדוני הקשישים ,הכוללת מסיבות בחגים ,חלוקת שי
והרצאות של חברים ,עזרה לקהילה האתיופית בעיר ,טיפול בחיילים
בודדים ,שמירה על בריאות התושבים ומעורבות בשמירה על ניקיון העיר
ותקינות המתקנים בה.

במקומות רבים בעיר יש אזכור כזה או אחר ,לעשייה שלנו ,ובעיקר שלטים
המספרים :נתרם ע"י מועדון רוטרי כפר סבא .
לאורך השנים נעשו פעולות של קידום שירות בינלאומי –בשיתוף פעולה
עם רוטריונים ממדינה אחרת .יש לנו מועדונים תאומים בסרביה ,קרואטיה,
וטורקיה ואנו עמלים על הקמת מועדוני תאום נוספים
גם בארץ יש לנו קשרים עם מועדונים נוספים מחוץ לאשכול שלנו ,ארחנו
והתארחנו במועדון נצרת וחברים שלנו מרצים במועדוני רוטרי ברחבי
הארץ.
אבל -הדבר שמייחד את מועדון רוטרי כפר סבא הוא החברות.
אנחנו חוגגים יחד כל חג ,יוצאים יחד לטיולים בארץ ובחול ,מתארחים זה
אצל זה ושומרים על קשר חברי ורצוף בין כל חברי המועדון .תחושת
הביטחון והרעות של חברי המועדון בתוך קבוצת החברים ,לא תסולא בפז.
זאת הגאווה האמתית של מועדון כפר סבא.
אני מאחלת לכולנו ,שנמשיך במתכונת הנוכחית ,ליזום פרויקטים לרווחת
תושבי העיר ,בכל מקום שיידרש ,שנמשיך עוד שנים רבות לזכות בחברות
הטובה והמאמצת הזאת ,בבריאות טובה ובשמחה.
שאפו חברים.
מועדון לתפארת.
חני

ברכת יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים
בכפר סבא מר מאיר אהרוני
לנשיאה ,ד"ר חני ברקת גלנצר,
ולחברי מועדון רוטרי כפר סבא היקרים,
לברך אתכם כיו"ר מועצת ארגוני המתנדבים בכפר סבא ,בחגיגת
 60שנות פעילות המועדון – זה בבחינת סגירת מעגל עבורי.
את פעילותי ההתנדבותית התחלתי אתכם ,והיה לי הכבוד לפעול
כראש אפיק המועדון וכנשיא המועדון .את גיוסי התרומות התחלתי
ברוטרי והמשכתי ביתר שאת בקרן סיוע לנזקקים.
רוטרי כפר סבא הפועל למען הקהילה ,הוא מארגוני המתנדבים
הגדולים והמשפיעים בעיר ,והפך למושג כפר סבאי.
העיר שלנו שהצמיחה יותר מ 120-ארגוני מתנדבים ויותר מ20-
אלף מתנדבים ,המוכנים לעשות למען אחרים .גם בימי משבר
הקורונה מאות רבות של מתנדבים מתייצבים לסייע לנזקקים
ולניזוקי הקורונה.
אני גאה בכם ,חברי הרוטרי ,על העשייה הבלתי נלאית למען
הקהילה מזה  60שנה ,ועל המעשים הטובים המובילים את דרככם.
המחזאי היווני הנודע סופוקלס אמר ,כי לעשות מעשה טוב הוא
משימתו המהוללת ביותר של האדם.
משבר הקורונה הצר את צעדנו מצד אחד ,ומצד שני הניב דרכים
יצירתיות למעשי חסד.
אני מאחל למועדון החברתי-התנדבותי עוד שנים רבות של פעילות
מבורכת בשני התחומים גם יחד – החברתי וההתנדבותי.
בריאות איתנה לכל החברים ולמשפחותיהם.
מאיר אהרוני
יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים בכפר סבא

מועדון רוטרי מיאמי מברך אותנו
ליום ההולדת 60

מועדון רוטרי זאמון (התאום שלנו)
מברך אותנו ליום ההולדת 60

 מערב- מועדון רוטרי סקונדראבאד
60 בהודו מברך אותנו ליום ההולדת

Dear President Dr Hani Bareket-Glentzer,
This is Suren Poruri, Past President of Secunderabad West
, RI District 3150, from India.
Your rotary club of Kefar Saba was chartered on 11-12-1960
, which is today.
I would like to extend my warm wishes to you and to all your
club members on this joyous moment.
Rotary is the only organization which has global foot print
and is working towards happy communities across the world
with it's noble initiatives.
Thanks to our rotary club founder Rtn Paul Harris, we are
able to make a difference in the communities where we live.
Looking forward to working with your club on service
projects .

Thanks and regards
Suren Poruri
District Best Club President for year 2017-18
Secunderabad West
RI district 3150
+91 99855 55289.

והנה זה בא – החגיגה!
כתב חברנו איציק ארבל
אלו חברי "רוטרי"

ה"כְּ רישים"

ישים!
במועדון כפר-סבא בן ה ִׁש ִׁ
ידידיי ,שבודאי נרגשים,
ַ
ואתם
לחגוגִׁ ,לצְּ הֹול ולשמוח מבקשים,
אך בַ עֵ ת הזאת ,רק ב"זּום" נפגשים.
ובכל זאת משתדלים ומתעקשים,
לבלות יחדיו גם ללא נשנּושים.
מקפידים מאד להישאר מגובשים,
ומ ְּרשים,
שומרים על מורל גבוה ַ
ממשיכים את המטרות להגשים,
ושומרים על עקרונות מקּודשים.
ואנו החברים ,שהיום מאַ יישים
את המועדון הכפר-סבאי ,חשים
שאנו בימינו ,באמת-באמת היורשים
ישים",
של אלו הראשונים ה"פָּ ִׁט ִׁ
ש"יש מאַ ין" יצרו בתנאים קשים.
מועדונים לרוב קמו ,מאד נחושים,
המ ְּמחישים
אך אנו בין ְּמ ֵתי-המעט ַ
שניתן לׂשרֹוד כשלא מתייאשים.
שומרים על פעילות ולא חוששים,
(גם אם חלקנו כבר "קשישים"
ואפילו אולי מעט "משומשים"),
להראות ,שאנו עדיין לא מתקשים
לסייע בַ ְּקהילָּ ה לאלו החלשים,
ולא סתם מתרברבים ומקשקשים,
אלא גאים בכל המיזמים החדשים.
מול הקשיים לא נותרים אדישים
ובכל פעולותינו איננו מתביישים
להראות ברבים – אנחנו ה"פָּ ָּר ִׁשים",
שדוהרים קדימה והכל ְּמ ָּמ ְּמ ִׁשים!
זהו מועדוננו בן העֶ ֶׂשר ועוד חמישים,
ישים!
מי ייתן וניפגש בעוד שנים ִׁש ִׁ

אלו חברי מועדון רוטרי כפר סבא

ד"ר חני ברקת גלנצר
נשיאת המועדון

ר' אביבה אברהם ר' חנה אברוצקי

ר' מוטי בוכבינדר:

ר' גליה גולדברג:

ר' ניני אניאל

נ"ל יוסי בן עמי :ר' ענת בן עמי:

ר' רבקה גולן

ר' נינה גונן

ר' איציק ארבל:

נ"ל אייבי ברכה:

נ"ל שלמה גונן

ר' ציקי גיל מזור

ר' אורנה גילמן

ר' מיכל דקרוק

ר' עדנה דרעי

ר' אסתר האס

ר' חנן האס

ר' אילנה הריס

נ"ל איתן הריס

ר' טובי הרפה

ר' עמי הרפה

נ"ל יובל השכל

נ"ל זאב וינשטיין

נ"ל שמריהו כפיר

נ"ל פנינה כרמון

ר' יניב שי

נ"ל פיני לוזון

ר' יוסי לוי

ר' ראובן נחמד

ר' אתי פרל

נ"ל משה קוצ'ין

נ"ל גבי מזור

ר' ד"ר אלי מנחמי

נ"ל שוקי עזרא

ר' סרגיי פיסרבסקי

ר' צביקה פרל

ר' ציפי קוויטני

ר' אתי קמר

ר' חיה קנטרוביץ

ר' אילנה נדלר

ר' רן פרידור

ר' שמוליק קוויטני

ר' יעקב קנטרוביץ

ר' אלי רדוסקוביץ

נ"ל אבי רוקנשטיין נ"ל עולי רשטיק

נ"ל עודד שוהם

ר' אריה שטריימר

ר' מיכאל שלו

נ"ל יחיאל שטרית

נ"ל צילה רשטיק

ר' דורית שטריימר

קבלת הצ'רטר
11 - 12 - 1960

המחשבות של הראשונים

ככה זה התחיל
שנתיים למועדוננו – ישראל גוטמן ז"ל

גלריה 29

גישור
קרן סיוע

מועדונית ארזים
חלקות חקלאיות
פרויקט לחץ דם

אופניים לבעלי
מוגבלויות

גלאי עשן

רובוטיקה
דבש לראש
השנה

מייקרים צעירים

האקתון

מלוא הטנא

שיעורי עזר לתלמידי תיכון

תוכנית נוער
שותה מים ודעת

מפגש עם האוכלוסייה
הבוגרת

חברנו נ"ל אייבי ברכה מסכם  60שנות
פעילות המועדון

איך מסכמים  60שנות פעילות של רוטרי כפר סבא ?
התחלנו  22חברים ,היום אנחנו 52
 19מתוך  52החברים כיהנו כנשיאים (חמישה מהם פעמיים  -גוטמן,
מולצ'דסקי ,הריס ,שוהם ,רשטיק).
19מתוך  52החברים הן נשים.
במהלך  60שנות פעילות המועדון היו חברים בו  200חברים.
 34חברים נפטרו בעודם רוטריונים.

לאורך השנים היו לנו  8מקומות מפגש:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מלון "פיתוח" ברעננה– לפני קבלת הצארטר
בי"ס אוסישקין  -לפני קבלת הצארטר
בית החולים ליולדות .12.1960 - 14.3.1961 -
בית ויצו (בית שרה) 14.3.61 – 1984
המרכז הקהילתי אלי כהן 1984 – 2000 -
בית אנוש 2000 - 13.10.2012 -
גלריה 14.10.2012 - 31.1.2019 – 29
בית המתנדב – 1.2.2019

ביצענו מאות פרויקטים ואי אפשר לתאר את כולם ,אבל אנחנו שותפים
בהקש בדלת מאז  1964ועד היום.
אנחנו תומכים בבית חולים מאיר מאז  1962שהקמנו ספרייה של 1400
ספרים ,דרך ציוד לחדר שלם בגריאטריה ומבצע מרים ב  1982שגייס
תרומות למכשירים מיוחדים במחלקות רבות ,שיפוץ חדר המיון,
ובהמשך תרומות בכל שנה .תרמנו במצטבר כחצי מיליון שקל בערכים
של היום.

•קרן המלגות שלנו חילקה מאז  1964מלגות למעל  1,300תלמידים
בהיקף של מיליון וחצי שקל בערכים של היום.
•אנו פועלים עבור הקהילה האתיופית מאז הגעתה לכפר סבא
מקייטנות עם בריכה בקיץ ,דרך חלקות חקלאיות למבוגרים ,טיולים
שנתיים ברחבי הארץ ,תמיכה בחגים ועד הסעות לקורס טייס אזרחי.
•אנחנו תומכים בפרויקט מלוא טנא מאז הקמתו בשנת  1994עת
רכשנו את מכולת הקירור עבור הפרויקט ומאז ועד היום יש לנו מספר
מסלולים קבועים של חברי רוטרי לחלוקת מזון.
אנחנו פועלים כל השנים במועדוניות קשישים בחלוקת דבש בראש
השנה ,בהרצאות גם בימי קורונה .בחלוקת תנורים ושמיכות בחורף,
בלימוד אינטרנט לקשישות במועדוני עליה וכיסופים ,במימון חוגי
דרמה ובהוצאת ספר עם סיפורי חיים של הקשישים.
אנחנו המצאנו את פרויקט והדרת פני זקן ,ליווינו אותו מספר שנים ואז
העברנו אותו לטיפול ע"י העירייה ,חבר מועדון שלנו הקים את
העמותה למען הקשיש ב  ,1980חברת מועדון שלנו הקימה את אנוש
בכפר סבא .אנחנו הבאנו את פרויקט הגישור לבית הספר ברנר,
הרחבנו אותו והעירייה ממשיכה את הפרויקט.
אנחנו המצאנו את תשואות ראשונות ,תחרות כישרונות צעירים בעיר,
המשכנו עם הגלריה  29שאנו תומכים בה .מיום הקמתה ברכישת כלי
נגינה וציוד לגלריה ולצעירים שידם אינה משגת.
ארגנו ומימנו את ההצגה די לסמים ל  3,500תלמידים בעיר ,וביצענו
בוררויות ליד בתי המשפט.
אימצנו משפחות עולים ונערות ונערים ממסגרת פרויקט נעל"ה שעם
חלקם אנו בקשר עד היום.
המצאנו את פרס העובד המצטיין בביטוח לאומי ,בעירייה ,במס
הכנסה ,במשטרה ,בתי משפט ,משרד הפנים ,מגן דוד ,מכבי אש,
אחיות קהילה ועוד עד שהפרויקט הפך לפרויקט ארצי.
היינו מהתומכים הכספיים להקמת האנדרטה להנצחת השואה יחד עם
מועדון בני ברית ואחרים.

כיכר רוטרי בצומת הכרמל – הרצל הוקמה לפני  20שנה ביום הולדת
 40למועדון.
אימצנו את חיילי משמר הגבול ששמרו על כפר סבא החל מ ,1962
המצאנו את פרויקט טלטרמפ לחייל ,אימצנו חיילים בודדים ,ובדירת
הבנות ללא עורף כלכלי כולן חיילות וקצינות .השתתפנו בזמנו בשמירה
על יישובי ספר וחילקנו שוקו לחיילים בטרמפיאדה.
הקמנו את מעבדת המחשבים הראשונה בעיר בכצנלסון והבאנו את
פרויקט הנואם הצעיר לבתי הספר.
כרתנו ברית מועדונים תאומים עם מועדון מרסין-טורוס בטורקיה,
זגרב-קפטול בקרואטיה ,אנה-נגר בהודו ומועדון זימון בסרביה.
חברי מועדון ביקרו במועדונים ברחבי העולם ,יחזקאל חיימוביץ עמד
בראש קבוצת רוטרי לקליפורניה ואילו נצח דוידי עמד בראש קבוצת
לימוד להוואי ,שלחנו דם ופלסמה למועדון באלי באינדונזיה שספגה
רעש אדמה בשנת ( 1998ראה תרשים) ,בובות למוזיאון הבובות של
מועדון רוטרי בהודו .חבר מועדון ניהל את חילופי הנוער לחו"ל ואת
טיול ארץ התנ"ך לנערות ונערים מרחבי העולם במשך  10שנים .תרמנו
מכספנו לרעבים באתיופיה ולפרויקט טורקנה בקניה.
 39מחברי המועדון בעבר ובהווה הם עמיתי פול הריס על תרומתם
לקרן רוטרי בינלאומי .תרמנו מכספי החברים כ  $40,000למיגור מחלת
הפוליו בעולם.
 13חברי מועדון ובני משפחותיהם קיבלו פרס גלר מאז  1992ועד
 2017על התנדבות יוצאת דופן.
ומעבר לכך גם קיימנו פעילות חברתית ענפה שבה יצאנו יחד לטיולים
בהר הנגב ,בתבור ,בבאקה אל גרבייה עם יצחק ולד ,בנצרת,
בעוספייה ,בחריש ובגליל עם הדרכתו של מיכה גולן ז"ל ,במרכז פרס
לשלום ביפו ,באשדוד ,בבית שאן ,במטולה ,בראש הנקרה ,בלכיש,
בנחל התנינים ובבקעת הירדן ושתלנו עצים ביער רוטרי בדרום.

נסענו יחד לאיסטנבול ,לסרביה לקפריסין ושטנו יחד על הדנובה.
חגגנו יחד ועידות רוטרי ברודוס ,בולגריה ,קפריסין וכרתים.
חגגנו יחד ימי עצמאות אצל גבי ,לאחר מכן אצל משפחת רוקנשטין
ולבסוף אצל משפחת שטרית.

פורים אנו מתחפשים תמיד אצל משפחת רשטיק .את שבועות חגגנו
עם גבינות ויין אצל חוליו וסילביה ואצל משפחת חדוות.
את ראש השנה אצל הקוצ'ינים וישבנו בסוכה של דני ולילי חן שנים
רבות עד שעברנו לסוכתם של טובה ויחיאל.

ואחרי כל הכתוב לעיל עוד ידנו נטויה.

תרשים מסלול משלוח תרומת דם לבנק הדם בבאלי

חברנו ניני אניאלי מספר זיכרונות
היו זמנים
" 28שנים"  -אמר לי עולי  28 ",שנים אתה כבר חבר מועדון ".
"וואו" אמרתי 28 ,שנים זה זמן.
אינני יודע אם יש דבר כזה הנקרא מקריות .ישנם הטוענים כי כל מעשינו
מנוהלים על ידי מקריות אחרים טוענים שאין דבר כזה אלא סיבות שונות
הנפגשות זו עם זו גורמות לדברים שייקרו .על כל פנים פגישתי עם מועדון
רוטרי הייתה שלא במתכוון ,הווה אומר מקרית.
היה זה זמן בו הייתי אכול חרון על שהוצאתי לגמלאות למרות הבטחה
שאמשיך לפעול בבית הספר בו לימדתי .באותו הזמן פגשתי את מכרי מאז,
את יחזקאל חיימוביץ .היכרותי עם יחזקאל הייתה מהזמן בו לימדנו שנינו
באותו בית ספר .כדרך אדם פגוע שמוצא אפשרות לשתף נפש
נוספת בכאבו ,סיפרתי לו על מצב רוחי .יחזקאל סיפר לי על מועדון שבו
אמצא מוצא לרצוני לפעול וגם אמצא חברה .לא ידעתי אם לקבל את הצעתו
אבל זוגתי עשתה איתו יד אחת ושכנעה אותי לנסות.
הפגישה הראשונה שלי עם חברי המועדון הייתה בזמן חלוקת דבש
לנצרכים לפני ראש השנה .יחזקאל הציג אותי לפני עולי (שכנראה ארגן
חלוקה זו) וזה נתן לי מיד תפקיד- :לסדר צנצנות בתיבה .זו הייתה פגישה
מוזרה ,מיד נותנים לי תפקיד עוד לפני שיודעים מי אני .על כל פנים החלטתי
להישאר.
יחזקאל הציע לי לבוא איתו לפגישת במועדון החלטתי לבוא .המלה
מועדון הצטיירה בדמיוני כחבורה של אנשים המסבים ביחד על כוס משקה
ומשוחחים במעשיהם אלא כאן נתקלתי בפעמון ,נשיא ,מזכיר ,גזבר ,וטכס
הכולל פסוק ,ברכות ,ושאר דברים שלא הבנתי את טיבם .חי שמים ,חשבתי
בליבי ,לאן נקלעתי? האם זה סניף של הבונים החופשיים המשמר טכסים
עתיקים מימי הביניים? חשבתי לומר ליחזקאל תודה רבה על רצונו הטוב
לגביי ,לקום וללכת .אבל הסקרנות הטבועה בי עצרה אותי וכך ישבתי
ושמעתי (הייתה זו שיחה עסקית) והחלטתי להישאר ,על תנאי כמובן.
בפגישה עם ועדת הקבלה השכילו אותי שאדע למה אני עומד להיכנס ומה
הוא רוטרי ,שאין זה מועדון קטן העוסק בעניינים מקומיים ופעוטים אלא ארגון
בין לאומי של מועדונים הנוטלים עליהם משימות עולמיות .הנה עתה
עוסקים בחיסול מחלת הפוליו בעולם .בשמעי זאת רחב לבבי ,הנה אני הולך
להשתייך לעולם הגדול ולא רק להיות אזרח של מדינה קטנה .שבקושי
רואים אותה על מפת העולם.

המשימה הראשונה שקיבלתי הייתה איסוף תרומות לאגודה למלחמה
בסרטן .צורף אלי איתן (הריס) כתגבורת ושנינו ,כאבירים ,יצאנו לכבוש את
אזור התעשייה ולהביא מזור לנזקקים .אינני יודע מה חשב איתן אבל אני
הייתי בטוח שנצא משם עם רכוש גדול .שהלא לא נעסוק עם הדיוטות ופשוטי
עם התורמים עשרה או עשרים שקלים אלא עם רבי ממון היושבים
במשרדיהם ומנהלים מפעלים חובקי עולם .אך גילינו שלא קל יהיה הדבר כי
גדודי המזכירות היוו חיל מגן למעבידיהן ואם כבר הצלחנו לפרוץ חומה זו
קיבלנו תשובות שניסחו ,בצורות שונות .את המשפט "כבר תרמתי במפעל".
שחה רוחי ,אך איתן ,נשמה טובה ,הרגיע אותי והציע שנפנה גם לאנשים
פשוטים ,למזכירות ,לעובדי הניקיון ,לעובדים במשרדים ,ואכן מאיתם קיבלנו
תרומות ביד נדיבה.
היה זה שיעור מאלף במהותו של הקפיטליזם הנאור.
המועדון היה אז מועדון קטן ואנשים בו מעט .ושררה בו מיודעות כמעט
משפחתית .ולא מפליא הדבר ,כי חלק מהחברים גרו בבניין אחד (חטיבת
גולני  )6ויש לחשוב כי חלק מההחלטות נידונו בו לפני הבאתם לדיון במועדון.
ההיכרות הייתה אישית וכך היווה המועדון חברה שהיא מעבר לאוסף אנשים
שהתאספו למטרה מסוימת.
את החגים הינו חוגגים בבתי החברים שיכלו להכיל את כולנו  .החג
המרשים ביותר היה חג הבשר ,כלומר ערב יום העצמאות .חג זה נחוג אצל
גבי (מזור) .גבי גר בשכונת גאולים בבית קטן מוקף דשא רחב ושכנים
חרשים .וזה בדיוק התאים לנו.
היינו באים אליו בשעה תשע בערב (לאחר שהשכבנו את הילדים) .גבי
קיבל את פנינו כשהוא אדום מחום כאחד משדי השאול ,עוטה סינר ובידו
המזלג שלוש השניים ,כשהוא עומד מאחורי אסכלא ,מלאה בגחלים בוערות,
שעל הרשת שמעליהן ניצלים בשרים שונים .והוא שואל "מה אתה רוצה?".
לאחר ששבענו מכל מיני הבשרים ושאר המטעמים היינו מתיישבים על
הדשא .ואז היה מגיע סאשה או גרישה עם האקורדיון ,מתקין את מקרן
השקופיות והיינו שרים שירי מולדת .שירה שיצרה אווירה שקטה והרגשה
חברתית של מסיבת רעים.
הרצון שלנו היה לגדול .וכל הזמן ניסינו להוסיף חברים למועדון .ואכן מפעם
לפעם באו אנשים לראות מה אנחנו .היו מהם שלאחר פעם אחת לא הגיעו
יותר .היו שנשארו זמן מה ,עד שראו שאין המועדון תואם את מאווייהם .היו
שנשארו עד שקיבלו את סיכת המועדון .כי הסיכה (כך נודע לי מפי אחד
מאלה) אשר בארץ נחשבה כסמל מועדון בלבד ,הרי בחו"ל היה ערכה רב
כמעמד חברתי .דבר שעוזר ליצירת קשרי עסקים .והיו שנשארו והפכו
לחברים.

המועדון היה מועדון גברים בלבד .לפי חוקת רוטרי .לנשים היה מועדון
משלהן שנקרא הגלגל הפנימי .ויכול להיות שמועדון גברים אינו
אטרקטיבי במיוחד .כי רק כאשר נשתנתה חוקת רוטרי לגבי קבלת חברים
נשתנה מצבנו.
רבנינו החכמים ושאר יראי אלוהים (אינני יודע איזה) מטיפים לנו ומנסים
ללמד אותנו שאשה נחותה מהגבר ולכן אינה יכולה להיות שווה לגבר
בזכויותיה החברתיות .אך כל המעיין בכתוב המקראי היה מגלה כי היא זו
שהביאה לעולם את תרבותו החומרית והרוחנית .משום שאם היא לא
הייתה אוכלת מפרי עץ הדעת ,הרי אנו היינו עד היום זומבים ,שמשקים את
העצים בגן העדן.
וכך גם אצלנו .שכאשר התאפשרה קבלת נשים למועדוני רוטרי והתחלנו
לקבל משפחות התחיל המועדון לצמוח ולהיות כפי שהוא היום.
בהתאם למחקר אישי ,המועדון שלנו הוא מועדון יהודי מקורי ,יותר מכל
מועדון בעולם .וזאת לא מפני שחבריו עוטים טליתות בזמן התכנסותם אלא
שהוא מקיים בגופו את המנהג היסודי של היהדות .זה שמזהה אותה
משאר העמים - ,הנדודים .בכל ההיסטוריה היהודית נדודים ממקום למקום
היו חלק עיקרי .וכך נם במועדוננו.
פגישותיו הראשוניות היו במלון "בורסה" ברעננה .ממנו נדד לבית ספר
אוסישקין .משם עבר להיפגש בבית החולים ליולדות .ומשם לבית שרה
(ויצ"ו) .מתנ"ס אלי כהן היה מארחו לאחר מכן .ומשם עבר להתכנס בבית
אנוש .וממנו לגלריה  .29והיום אנחנו נפגשים בבית המתנדב.
היש יהודי יותר מזה?

ותיק חברי המועדון נ"ל שלמה גונן מספר על
חברותו במועדון

כותיק חברי המועדון ,הצטרפתי למועדון כחבר ביוני ( 1984לאחר שהייתי
מועמד  6חודשים לפי התקנון דאז).
במועדון היו  20חברים גברים בלבד כמקובל בכל העולם.
לצד כל מועדון היה ארגון נשות החברים שנקרא ה"אופן הפנימי".
במועדון היו חברים ותיקי כפר סבא וביניהם בני דור המייסדים כמו:
נחום אברוצקי ,ירח ולינגשטיין ,יואב אשר ,יחזקאל חיימוביץ זיכרונם
לברכה ועוד רבים וטובים מוותיקי העיר.
כבר לאחר מספר חודשים פנו אלי והציעו לי את הנשיאות ,אך היות והייתי
צעיר מדי ,הסכמתי להיבחר לסגן נשיא של אריק אונגר ז"ל
(בתקנון היה אז מקובל שמי שמכהן כסגן נשיא בשנה לאחר מכן הופך
להיות נשיא).
תוך כדי תקופה זו באירוע של יובל ה 25-למועדון הזמנתי כמרצה אורח
את שר החוץ דאז ,מר יצחר שמיר.
האירוע התקיים ב"אולמי השרון" והוזמנו אליו מספר אורחים ביניהם עולי
רשטיק ואלברט עמר שהצטרפו לאחר זמן קצר למועדוננו.
בתקופת נשיאותי ,ערכנו אירוע התרמה גדול במלון "מנדרין" החדש,
בהנחייתו של מני פאר ז"ל.
באירוע זה היה חברנו עולי פעיל ביותר וההכנסה מאותו ערב הייתה
למעלה מעשרים וחמישה אלף דולר.
בתום תקופת הנשיאות ,החליף אותי כנשיא המועדון ,ד"ר מרדכי צור ז"ל.

באותה תקופה ,פנו בארה"ב חברות מ"האופן הפנימי" לבית
המשפט הגבוה נגד היות הרוטרי ארגון לגברים בלבד ובית
המשפט קבע ,כי רוטרי חייב לפתוח את שורותיו לנשים.
מספר חברים במועדון הביאו הצעה למועדון לקבל נשים והיא
עברה ברוב של שני חברים בלבד .התומכים בצירוף הנשים היו
החברים הצעירים .מאחר והרוב היה קטן ,דחינו את הביצוע
ולאחר מספר שנים היה כבר רוב גדול להחלטה זו ,אבל אז
תגובת נשותינו הייתה "חכו קצת" והן הצטרפו רק לאחר מספר
שנים.
החברה הראשונה הייתה אמי השכל ולשמחתי יש היום שיוויון
מוחלט בין המגדרים.

בכדי לדייק ,אני חייב לציין שהחברים פיני לוזון ושאול צאיג
הצטרפו לרוטרי לפני אך במועדונים אחרים.
ביום חג זה ,אני מאושר להיות בחברת חבורה מופלאה ושנזכה
לעוד שנים רבות של עשייה וחברותא ביחד.
שלמה גונן.

חברנו נ"ל עולי רשטיק מספר על שנת
נשיאותו הראשונה 1990/1991
ובעיקר על מבצע ס.מ.ל - .סל מצרכים לעולה

במהלך שנה זו התקיימה מלחמת המפרץ-אשר שיבשה חלק גדול מתוכניות
המועדון.
אבל ,עוד לפני כן ,במהלך מאי  1990כשהתגבר גל העלייה לארץ מברית
המועצות ,החלטנו לחלק סל מצרכים לכל עולה חדש .
שם המבצע שנכנס ללקסיקון –"ס.מ.ל" -סל מצרכים לעולה.
הרעיון בתחילתו היה להעניק סל מצרכים לעולים על מנת להנעים להם את
הקליטה בעיר.
הפרויקט היה אמור להתקיים לקראת ראש השנה.
הקמנו דוכנים ומיקמנו אותם במרכז אהרוני וברחבי העיר ,בהם התרימו
החברים את העוברים ושבים ב 5-שקלים.
עם קבלת הדים חיוביים הגברנו את ההתרמה לתדירות של פעמיים בשבוע.
כשנוכחנו שקצב גידול העלייה עלה על קצב ההתרמה ,החלטנו לדחות את
המבצע .מאחר ובינתיים פרצה מלחמת המפרץ והיה סגר()1/91דחינו את
המבצע לפסח.
נעזרנו במבצע בוועדת הקליטה במחלקה לשירותים חברתיים של העירייה
בראשותה של עליזה מנור ז"ל (שאיתה צילה הייתה בקשר הדוק).
מטרה נלווית למבצע הייתה לעדכן שמות וכתובות של העולים בעיר.
מבחינה תקציבית נעזרנו קצת בכספי העירייה ,בכספים שאספנו בדוכנים.
מאחר וכל זה לא הספיק נעזרנו בחברנו נחום אברוצקי ז"ל שהיה מקושר עם
אחד מראשי הסוכנות היהודית ושכנע אותו לתרום למבצע סך של 100000
שח.
פנינו לכל רשתות השיווק בעיר וערכנו מעין מכרז לגבי אספקת מוצרי יסוד.
הרשת שהייתה הזולה ביותר הייתה חברת בת של שופרסל(שאיני זוכר את
שמה).
ארגון חלוקת השי היה מסובך ביותר ,מאחר ולא הייתה לעירייה רשימה
מעודכנת של העולים.
לאחר מאמצים רבים הגענו למסקנה שמדובר בכ 1400-משפחות.
הדבר העיקרי שהנחה אותנו היה שחלוקת השי תהיה מכובדת ,מסודרת
ושלא תבייש את העולה.

הסל כלל מוצרים בסיסיים ,שחלקם שימש לליל הסדר כגון :שמן ,יין,
מצות ,סוכר ,קמח ,חומרי ניקוי וקוסמטיקה.
ספרי בישול ברוסית והגדה של פסח שהדפסנו במיוחד ,שהייתה
מהודרת ומעוטרת בחלקה ברוסית ובחלקה בעברית.
קיבלנו גם תרומה מ"גיבור" כ"ס של תחתוני נשים.
הערך הכספי של כל סל היה כ 120-שקלים – סכום נכבד בזמנו.
לצורך האריזות והחלוקה קיבלנו מעיריית כ"ס את אולם ההתעמלות
של בי"ס ארן (שלא קיים כיום) אשר היה ממוקם ברחוב נחשון – מרכז
העיר .מאחר והיה חשוב שהחלוקה תהיה מסודרת ללא צפיפות
החלטנו שהמבצע יימשך שבוע ימים ,בכל יום משעה 19:00 – 14:00
לפי סדר הא-ב של שמות המשפחה.
במקביל פרסמנו מודעות בעיתונות המקומית ובלוחות המודעות לגבי
המבצע -בעברית וברוסית.
ערכנו תורנות של כל חברי המועדון כולל הנשים הילדים והנכדים.
בכל תורנות השתתפו  16חברים.
יש לציין שההתלהבות שאחזה בכל החברים הדביקה את כל בני
המשפחה.
הפעילות הזו הייתה מרעננת וסייעה להגברת הגיבוש במועדון.
מלבד חברי המועדון ובני המשפחה נעזרנו במתנדבים דוברי רוסית
שסייעו לנו כסדרנים ושימשו כמתורגמנים.
בימים שלפני החלוקה היינו עסוקים בפירוק המשאיות .ההתלהבות
הייתה גדולה מגבשת ומרשימה.
בזמן החלוקה העמדנו בכניסה שולחן עם המתנדבות דוברות הרוסית
שרשמו את השמות והכתובות של העולים.
התנאי לקבלת הסלים היה  -משפחות עולים תושבי העיר שעלו לארץ
לאחר ספטמבר . 1989
בסופו של המבצע חילקנו  1406חבילות שי.
כאמור המבצע נמשך שבועיים ( שבוע להתארגנות ושבוע לחלוקה) ובו
השתתפו כל חברי המועדון ובני המשפחה.
בנוסף ,הצלחנו לערוך מפקד של כל העולים – דבר שאיפשר הערכות
נכונה לטיפול יעיל של העירייה בעולים.
בעיקר הצלחנו להגביר את הרעות במועדון.
המבצע זכה להדים נלהבים בכל רחבי העיר הן מצד הציבור הכפר
סבאי הן מצד הרשויות ובעיקר מצד העולים ,שחלקם נראו בוכים
מהתרגשות.
עולי רשטיק

חברנו נ"ל יחיאל שטרית
מספר על פעילותו במועדון

אני חבר במועדון רוטרי כפר סבא מזה כ 34שנים.
שימשתי בתפקידי מזכיר ,ראש אפיק ,ונשיא המועדון בשנת .2000
בין הפרוייקטים החשובים שבוצעו בשנת נשיאותי היה "שבוע נגד
אלימות" בעיר ,וערב מוסיקה עברית-ערבית.
מזה כעשר שנים אני משמש כיו"ר ועדה לגיוס כספים של המועדון.
אני רוצה להזכיר ולהוקיר את זכרם של החברים שהלכו לעולמם
ושהיו נדבך חשוב בהקמה ופעילותו של המועדון.
אני רוצה לברך את המועדון שלנו שימשיך בהידוק הקשר והרעות בין
חברי המועדון  ,שהוא הבסיס להצלחה של המועדון בעתיד.

מועדון רוטרי כפר סבא עבורי הוא בית

חברנו נ"ל גבי מזור מספר על שנת נשיאותו

כשנתבקשתי ע"י בני הזוג קנטרוביץ לכתוב לעלון  60שנות המועדון ,
התקשיתי מאד להתמקד.
הגעתי למועדון רוטרי כפר סבא לפני  30שנה ( בהגיעי לגיל , ) 40
בעקבות שיחה עם חבר מילדות  ,נצח דוידי  ,על רצוני להתחבר לקבוצה
באמצעותה אוכל לתרום לחברה .נצח הזמין אותי לפגישות המועדון ,
ולמרות שהייתי צעיר מאד באותה תקופה  ,התחברתי מהר מאד לאנשים
המיוחדים שהיוו אז את עמוד השידרה של המועדון.
כבר בשנתי השניה במועדון  ,מינה אותי נ"ל נחום אברוצקי למזכיר המועדון
תוך שהוא מסביר לחבריו שהרימו גבה  ,כי הוא רואה בי פוטנציאל גדול.
ואכן  ,שנת נשיאות מצויינת עשינו באותה שנה  ,אך לא עליה אני הולך
לספר .במהלך השנים עשיתי כל תפקיד אפשרי במועדון וברוטרי ישראל ,
כולל מזכיר המועדון מספר פעמים  ,יו"ר כל האפיקים האפשריים  ,עוזר
נגיד לאשכול במשך  3שנים  ,יו"ר ועדת הנוער והצעירים ברוטרי ישראל ,
ועוזר נגיד כמנטור לראשי האשכולות.
אך לא לכך כיוונתי את הסיכום שלי  ,אלא לשנת נשיאותי במועדון  ,שהייתה
שנה מאד מיוחדת  ,עבורי ועבור המועדון .בסיומה של שנת הנשיאות שלי ,
המועדון קיבל מהנשיא העולמי אות הצטיינות PRESIDENTIAL ,
CITATION
פעילות המועדון היתה בשנה זו מאד מגוונת .להלן – מתוך אתר המועדון :
 .1נחתם הסכם מועדונים תאומים עם מועדון מרסין טורוס בטורקיה
 .2הועברה עזרה לאסון הומניטרי באינדונזיה
.3קבלת פרס האזור לפעילות בינלאומית
 ".4פרויקט "נוער אומר לא לסמים"  -באומנות
.5פרויקט הקמת ספריה ב"בית לזרוס" עם תרומה של אזרחי כפר סבא
.6פרס הנשיא העולמי על הצטיינות בארבעת אפיקי הרוטרי
.7ביקור הנשיא העולמי קרלו רביצה ביום העצמאות
.8אירוח מועדון רוטרי ראמה
".9השתתפות במבצע "הקש בדלת"

.10חלוקת  30פרסים לתלמידים מצטיינים 21.2.99 -
".11מימון טיול ל"בני גיל הזהב"
.12רכישת מיטה מיוחדת למחלקת אשפוז יום בביה"ח מאיר
.13מימון טיול לפולין לנערה ממוצא אתיופי
.14חלוקת  6מלגות לסטודנטים בבית ברל הפעילים בקהילה
הקמת חדר מחשבים עם  6עמדות מחשב בבית הנוער לזרוס בשכונת
.15עליה
.16עזרה למועדון " אנוש “
".17המשך תמיכה ב"מלוא הטנא"
.18תרומה לטיול ביה"ס מפתן.
.19עזרה לקשישי אלי כהן
.20מסיבת פורים לילדי פר"ח.
 .21תרומה לפליטי קוסובו  -דרך מועדון אילת.
פעילות יצירתית ומשולבת בארבעת אפיקי השרות של רוטרי  ,היא זו
שהביאה את הנגיד יורם כהן להמליץ על המועדון לקבלת אות הנשיא
העולמי.

שלושה ארועים שריגשו אותי במיוחד בשנת הנשיאות שלי :
ביקור בעיר מרסין בטורקיה
ביחד עם נ"ל יואב אשר ז"ל שליווה אותי לכל אורך תקופת נשיאותי ,
ביקור שלווה בחום רב של המארחים ושיאו בחתימה על אמנת מועדונים
תאומים ויצירת  2פרויקטים קהילתיים חשובים שזכו לתמיכת ROTARY
 FOUNDATIONבאמצעות  MATCHING GRANTשקיבלנו.
הפרויקטים היו תרומה נכבדה למלר"ד ( אז קראו לו חדר מיון) בבי"ח
מאיר לרכישת מכשיר החייאה  LIFE PACKו  3עמדות טיפול נמרץ
לילדים וכן הקמת מעבדת מחשבים לילדים עם צרכים מיוחדים בטורקיה.

תרומת משלוח גדול של פלאסמה לנפגעי אסון הומניטרי באי
באלי שבאינדונזיה.
לאחר פניה שקבלנו  .הפעלנו את קשריו של נ"ל אלי נדלר ז"ל במד"א
לקבלת המטען  ,ובאמצעות משרד החוץ ורוטריונים באמסטרדם
ובסינגפור הועבר המטען לאי באלי .מכתב מרגש לאות תודה נמצא באתר
המועדון .לימים  ,אלי ואילנה נדלר הפכו להיות משפחה עם נישואי
אביבית ונמרוד שהתחברו במסגרת משלחת חילופי נוער של רוטרי
לאוסטריה.

ביקור של הנשיא העולמי במסיבת יום העצמאות שנערכה
בביתנו בגאולים.
הנשיא קרלו רביצה הגיע לביקור בארץ באותו יום ועשה את דרכו
לכיוון חדרה .המארח שלו נג"ל דוד עמיאל עבר בכפר סבא ,ובתאום
מוקדם אתו ,הביא את הנשיא העולמי ורעייתו לאכול איתנו סטקים
ולחגוג .
לסיכום ,לאחר  30שנה במועדון ,בהם הכרתי בזכות חברי תמי ואייבי
ברכה ,את אשתי האהובה ,ציקי ,שחברה לחיי ב  ,1993ומלווה אותי
בכל העשייה הברוכה שלי והצטרפה כחברה מין המניין למועדון לפני
מספר שנים .אני רואה במועדון את ביתי השני ,את חבריו כחברי
ובדרך הרוטריונית ,אורח חיים.

כיכר רוטרי

ראש העיר יצחק ולד ונשיא
המועדון יהודה קידר חונכים את
הכיכר

דגל המועדון

את דגל המועדון עיצב האמן דויד שמוס בשנת .2000
באותה שנה עיצב גם את כיכר רוטרי כפר סבא.

חברנו נ"ל אבי רוקנשטיין מציג את
תובנותיו מתפקיד נשיא המועדון
קשה לסכם את התקופה הזו ,קל לי יותר להגיד מה אני מרגיש ברגע
זה.
אני מרגיש שעזבתי תפקיד ,שקבלתי ממנו הרבה .החל מפרספקטיבה
שלמה איך פועלים המועדון ,ארגון רוטרי ,המערכת הציבורית העירונית,
ארגוני המתנדבים והמשך בתחושה של סולידריות אמיתית ושיתוף
פעולה באין ספור רגעים מרגשים ובסיום בהבנה מלאה יותר של
המטרות והיעדים שכולנו מחפשים.
אני יכול היום לומר שאני יודע איך אנשים שונים מגיבים ,מה העיניים
שלהם מספרות כאשר אתה יושב מולם ונוחת עליהם בבקשות ומשימות.
מבחינתי אני בהחלט חושב שיצאתי מתקופה זו עם ניסיון עשיר ומגוון
בתחומי ההתנדבות והתרומה לקהילה.
מה בכל זאת עשינו שם ,מה היה בכל הזמן הזה בשעות האין סופיות
של דיונים שלפעמים יבשו את המוח ולפעמים הייתי מצטער שהם
נגמרים וצריך לחזור הביתה.
אני יכול לנסח מספר ראשי חץ שהיו היעדים העיקריים לשנה החולפת.
 oשימור הפריחה והקשרים החברתיים ומיצוי היכולות של חברי
המועדון.
 oעידוד לפעילויות חברתיות והתנדבותיות למען הקהילה.
 oפיתוח קשרים ושיתופי פעולה עם ארגוני המתנדבים ומחלקות
העירייה.
 oהשתלבות בפעילות הבינלאומית של ארגון הרוטרי.
 oטיפוח ועידוד דור המשך המבוסס על עקרונות הרוטרי.
 oהשתלבות המועדון בפעילות הארצית של הרוטרי
 oגיוס כספים בערב התרמה לפעילויות למען הקהילה.
תכנית זו הציבה אתגר לא פשוט אך בהחלט הושג ברובו וזאת בשיתוף
הפעולה ,העשייה המאומצת ,שילוב הרצונות ,הנכונות והיכולות של כל
אחת ואחד מחברי המועדון ושל כולנו ביחד ,הם שהובילו אותנו
להצלחה.

ריקודים ,שירה וגישור :החוויות שבחרתי
לשתף ממסע ההתנדבות – רן פרידור
מתוך שפע הזיכרונות והחוויות לאורך שנות התנדבותי במועדון,
בחרתי לשתף בסיפורים שריגשו אותי והעניקו לי סיפוק ותחושת
גאווה ובהם גישור למניעת מקרי אלימות ,תמיכה בילד שנולד
לרקוד ,יצירת פרויקטים חדשים ,תוך דאגה שמנגינת המועדון
תמשיך.
כשהתחלתי להתנדב ,עשיתי זאת כדי לתרום לקהילה ,ללא ציפייה
לתמורה כלשהי ,ולאורך השנים גיליתי מה שכל מי שמתנדב יודע,
המתנדב תורם ,אך הוא גם נתרם ,לכן חשוב שמי ששוקל אם
להתנדב ידע  -יש תמורה ,הערכה והכרה בהתנדבות ובחשיבותה.
המתנדבים והמתנדבות זוכים לסיפוק משמעותי ,לתחושת של תרומה
לקהילה ,לחברה ולמדינה ומענה על צרכים שונים ,כגון הצורך לתרום
לכלל או להשתלב במסגרת חברתית.
התגמול המרכזי להתנדבות בעיני היא בעיקר כשמדובר בעזרה של
ממש ,למי שזקוק לה ,במשוב מאלו שנהנו מפירות ההתנדבות
שממנו עולה שמעשה ההתנדבות היה משמעותי עבורם ,באמת סייע
ולעיתים אף חולל שינוי קהילתי או חברתי ,כל זאת תוך חשיפה
לסיפורים אנושיים מרתקים ומרגשים.
בגיליון "זר רוטרי" המוקדש ל  60 -שנות קיומו של מועדוננו
,בחרתי לשתף אתכם חברי למועדון  ,בשלוש חוויות יוצאות דופן
להם הייתי שותף במהלך עשר שנות פעילותי במועדון.
שניים מהמקרים אלו שאתאר צפו בין שפע הזיכרונות כמקרים
ייחודים שבהם קיבלתי החלטות מהירות ויצירתיות .כשאתאר את
המקרים אשלב בהם את התגובות שזכיתי להן וגרמו לי לסיפוק
והתרגשות רבה ובלתי צפויה.

פעילותי במועדון החלה בחגיגה שמחה כמשמעות שמי (רן)...
עוד בשנה הראשונה להצטרפותי למועדון  ,שי "שיקל" יניב ,ששימש
ראש אפיק הקהילה ,באותה שנה ,המליץ עלי להחליפו בתפקיד
בשנה לאחריה.
עם כניסתי לתפקיד מיפיתי את הפעילויות הקיימות והכינותי רשימת
פעילויות שאני מציע ליישם בשנת כהונתי כראש אפיק הקהילה.
באותה תקופה אימץ המועדון את מועדונית "ארזים" .זו השנה
השמינית שמועדון "רוטרי" כפר סבא  -בפעילותו ההתנדבותית
למען הקהילה מאמץ את ילדי מועדונית של ילדים בכיתות א' – ב'
המטופלים במסגרת מחלקת הרווחה של העירייה .למען ילדים אלו
 הלומדים בבתי הספר ברחבי העיר  -הוקמו על ידי מחלקתצהרונים.
מעין
המהוות
מועדוניות
במספר
הרווחה
תרומת מחלקת הרווחה מתבטאת באיסוף הילדים בתום הלימודים
למועדונית ,מתן ארוחת צהריים ,ופעילות חינוכית וחברתית עד
אחה"צ כשההורים אוספים אותם לבתיהם .בכל מועדונית ,מרכזת
חינוכית וצוות עזר.
בעבר פעלה המועדונית ברחוב אנא פרנק תחת השם "מועדונית
גפן" ובשנה האחרונה עברה ל"עלומים" תחת השם מועדונית
"ארזים"
אימוץ המועדוניות מתבטא בקשר הישיר עם מרכזת המועדונית
במתן מענה לרבים מצרכי הילדים:
בעזרה בלימודים ובהכנת שיעורי בית אחת לשבוע.
במימון חוג למוזיקה או ריקוד אחת לשבוע ,כולל הכנה למסיבות
חגים וסוף השנה.
מימון רכישת ציוד לימודי ,משחקים ,מחברות וספרים.
יום כיף בקייטנת פסח המתבטא במימון הליכה משותפת לסרט על
כל הנלווה לכך (פיצה ,פופקורן ושתיה קלה) .יש לזכור שרבים
מילדים אלו לא זכו עדיין לבקר בקולנוע וזאת חוויה ראשונית
עבורם.
בנוסף "רוטרי " קשוב לצרכי המועדונית היומיומית.
לדוגמא ,כשמכשיר הטלוויזיה שלהם נגנב ,רכשנו עבורם מכשיר
חדש.

 - THE SHOW MUST GO ONהמנגינה חייבת להמשיך
על רקע פעילות המועדון בנושא אימוץ המועדוניות כפי שתיארתי
לעיל התרחש מקרה המשלב הווי ,מוזיקה ו"אקשן" .המקרה
התרחש במהלך מסיבת סיום שנה ,שכללה הופעת ריקוד לה
התכוננו הילדים זמן רב ונוכחות ההורים נציגי מחלקת הרווחה
ונציגי "רוטרי" .המוזיקה לריקוד הושמעה באמצעות טייפ השייך
למועדונית
פתאום ,באמצע הריקוד ,הייתה הפסקת חשמל והמסיבה נעצרה.
כנציג המועדון שנכח במסיבה ראיתי את האכזבה ומפח הנפש של
כל הנוכחים ,החלטתי שבסיטואציה כזו צריך לפתור את הבעיה
במהירות וכך פעלתי במטרה למצוא את הדרך כיצד למנוע
מהילדים מפח נפש לאחר שהתכוננו לאירוע החגיגי.
לפתע עלה בראשי רעיון בלתי שגרתי כיצד להתמודד עם הבעיה.
עזבתי בריצה את המועדונית ששכנה ברחוב אנה פרנק ומיהרתי
לחנות חשמל קרובה ,הסברתי בקצרה למוכר שאני מבקש לרכוש
מידית טייפ הפועל על סוללות .בדקתי בזריזות שהטייפ תקין
וחזרתי למועדונית.
למותר לציין את שמחת כל הילדים והנוכחים כשהבינו שמצאתי
פתרון לבעיה והריקודים המשיכו כמתוכנן.
אבל הסיפור לא נגמר כי לאחר סיום ההופעה חזר החשמל ומה עם
הטייפ?
אמנם הטייפ היה כבר מיותר ,אך הסיפוק שחשתי היה גדול.

מתן במה לכישרון על במת הריקודים
המקרה השני התרחש באחת ממסיבות חנוכה של המועדונית
אליה הוזמנתי ,הוכנה תוכנית מושקעת שחלק גדול מהחגיגה
הורכב משרשרת ריקודים.
תשומת ליבי הופנתה לאחד הילדים ,בן ,אשר ניכר היה כי הוא חי
את הריקוד ועושה זאת כמקצוען.
באותו רגע התלהבתי מהכישרון של בן ועלה לי רעיון לאפשר לבן
לפתח את התחום שבו הוא מצטיין ולרתום את המועדון כדי לעודד
ולטפח את כישרונו

בין היתר בעזרת סיוע במימון שיאפשר לו את ההזדמנות להגשים את חלומו.
באישור הנהלת מועדון "רוטרי" ובמימון המועדון ,נרשם בן לחוג ריקודים
בתחום "ברייק דאנס" בסטודיו "שייפ" בהנהלת שרון ,אשר הסכימה להנחה
בתשלום החוג.
בן התמיד בשיעורים וזכה להערכתו הרבה של אופיר המדריך וחבריו לקבוצה
שהיו מבוגרים ממנו.
במהלך השנה הובא לידיעתי על ידי שרון ,בעלת הסטודיו ,כי ההשתתפות
בחוג נתנה לו ביטחון  ,שיפרה את התייחסותו ללימודים והכנת השיעורים.
ההזדמנות שבן ציפה לה כדי להוכיח את כישרונו הגיעה במסיבת הסיום של
"סטודיו שייפ" שנערכה באולם המועצה האזורית דרום השרון.
הייתה זאת הופעה מקצועית של כל התלמידים ובן שלנו הופיע וגם קיבל קטע
סולו של ברייק דאנס ,חבריו לחוג הפתיעו אותו בהופעה בחגיגה.
להשלמת הסיפור אציג גם את נקודת מבטה של נורית ,אמו של בן .כפי
שתיארה אותו במכתב התודה ששלחה להנהלת המועדון.

מלי ,מירי והילדים המגשרים – הכרה בפרויקט שנגע לליבי
המקרה השלישי שונה משני קודמיו ולכן מחייב הקדמה קצרה.
קצרה היריעה מלתאר את תרומתו של פרויקט הגישור הייחודי ומאפייניו
לתלמידי בתי הספר היסודיים שהחל ביוזמתי שלשמחתי מועדון "רוטרי
כפר סבא" אימץ את הרעיון ואת תכנית הפרויקט ,אישר ומימן .הפרויקט
החל בבית ספר "ברנר" בכפר סבא בהנהלת מירי וקסמן .מירי הייתה
שותפה נאמנה
להפעלת הפרויקט והפצת רעיונותיו לתלמידי בתי הספר שבשלב מסוים
הופעל בסך כולל של חמישה בתי ספר בעיר.
הפעלת הפרויקט דרשה ממני לקבל אישורים מאגף החינוך בעיריית כ"ס
שביקש אישור ממשרד החינוך וקיבל.
בשלב הבא הייתי חייב לאתר מדריכת גישור שהתקבלה במכרז שעשה
אגף החינוך .בשלב הבא בעזרת מנהלת המחלקה לחינוך יסודי בעירייה
שיווקתי את הפרויקט למנהלות בתי ספר יסודיים בדגש על יתרונותיו
היחסיים ומאפייניו הייחודיים לעומת פרויקטים אחרים של גישור בבתי
ספר ,השונים בתכלית מהפרויקט שגיבשתי לאחר מחשבה רבה.

לאחר תהליך שהורכב מהשלבים שתיארתי ומשלבים נוספים ,הפקת
חוברת ומצגת ,מפגשים עם ראשי אפיק הקהילה המקבילים בכל הארץ,
הפך הפרויקט לשמחתי לאחד מהפרויקטים המובילים של "רוטרי ישראל"
לאורך שנים רבות.
בענווה אציין כי בעבור פרויקט זה הוענק לי "מגן הסובלנות" לשנת 2014
מטעם ראש עיריית חיפה ,נשיא רוטרי חיפה דאז והנגידה באותה שנה,
מלי לוי.
באותה שנה במסגרת ביקורי הנגידים במועדונים השונים ,הגיעה מלי
לביקור גם במועדון כפר סבא.
כמקובל בכל ביקור נשיא המועדון נוהג להציג לנגיד אחד מפרויקטי הדגל
של אותה שנה.
בביקורה של מלי במועדון ,החליטה הנהלת המועדון להציג לאורחת את
פרויקט הגישור.
לשם כך הוזמנה מלי בליווי נציגי הנהלת המועדון ובהשתתפותי כיוזם
וכאחראי על הפרויקט להיפגש עם מירי מנהלת בית ספר "ברנר"
שכאמור תרמה רבות לקידומו.
מירי הציגה לנגידה את הפרויקט ,תיארה בפניה את הצלחת הפרויקט
כפי שמתארים המגשרים ,המגושרים ,המורים והובאו בפניה קטעי
העיתונות כחלק מחשיפה תקשורתית רחבה שזכה הפרויקט בכפר סבא.

הרגשתי שהפגישה ותיאוריה של מירי נגעו מאד לליבה .ביחוד כאשר הביאה
ציטוטים נבחרים מתגובות המורות ,התלמידים המגשרים והילדים שעברו
את התהליך:
המורה רונית" :זו פעילות מבורכת ,השפיעה לטובה על האקלים הבית ספרי
ומכשירה לחיים באמת ,הן את המגשרים והן את המגורים .ניתן לראות כיצד זה
מצמית אותם"

יובל שקד כיתה ו'  2מגשר" :למדתי להיות בן אדם נעים יותר ,גמיש
יותר .למדתי להיות קשובה לאנשים ,לכבד יותר את כל האנשים -גם
אם הם שונים ממני .להיות סובלנית וסבלנית .לא לפתח דעות על
אנשים מבלי שהכרת אותם"
נועם ושיר כיתה ו'" :נועם נפגעה מכך ששיר מתפרצת עליה בלי
שליטה ופוגעת בה .שיר הבטיחה לנסות לשלוט על עצמה ונועם
הבטיחה להיפגע פחות.
למדנו מתהליך הגישור שגם אם מישהו כועס ,לא בטוח שזה אישי אלי.
ראינו שבהידברות רגועה ,אפשר להגיע לפתרון ולא לוותר על חברות
טובה"
הרגשתי שהפגישה ותיאוריה של מירי נגעו מאד לליבה.
השתתפתי מספר פעמים בפגישות עם נגידים וזו הייתה הפעם
הראשונה שראיתי את מלי הנגידה מנגבת את עיניה מהתרגשות.
קשה לתאר את הרגשתי כשראיתי את התגובה של מלי לפרויקט
שאני כה גאה בו.
 3סיפורים  3 -הלוואי
הלוואי ויהיו עוד אנשים שייקחו את התמיכה של חברי המועדון ויתרגמו
אותה להתפתחות אישית של כישרון ויכולות.
הלוואי וכל אירוע יגרום לשמחת המשתתפים בו כשהמנגינה ברקע
תהיה נעימה ולא תיפסק.
הלוואי ופרויקט הגישור ימשיך לפעול לאורך דורות כחלק מתרומת
המועדון למאבק באלימות במערכת החינוך וע"י כך תרומה לקהילה
ולחברה.

חברתנו אילנה נדלר מספרת על התנדבותה

"מיומנה של מתנדבת"
לפני שנתיים עיריית כפר סבא פנתה בהצעה לפנסיונרים "צעירים"
לעבור קורס "חוסן זהב" .קפצתי למים ונרשמתי .כעשרה חברים
וחברות עברו את הקורס.
מטרת הקורס להעביר סדרת הרצאות בנושא חוסן נפשי לאנשים בגיל
השלישי .או התנדבות אחד על אחד עם אנשים בגיל השלישי.
בסיום הקורס "קיבלתי" שתי נשים מקסימות .האחת בת  84אישה
אצילית חכמה הייתה פעילה מאד בקהילה ושוט הידרדרה למצב פיזי
קשה .היא לא יוצאת מן הבית .ואני תומכת מבקרת משעשעת ומשוחחת
איתה.
השנייה בת  73פוטרה מעבודתה ואני מלמדת אותה למלא את חייה
תוכן חדש ועשיר .אני מצלצלת כל שישי לברכן לשבת ומשתדלת
ל"הרים" אותן.
בימי הקורונה המצב הרבה יותר מאתגר .גם לי כאישה שעברה אי אלו
מהמורות קשות בחיים.
התנדבות זו תורמת רבות.
שמחתי לשתף אתכם.

פרס גלר להתנדבות

פרס גלר להתנדבות" הפך למסורת לאחר מותו של זאב גלר
ז"ל אשר כיהן כראש העיר ,ומטרתו להוקיר עשייה
התנדבותית למען הקהילה .אלמנתו ,גב' טובה גלר ,יקירת
העיר כפר סבא ,ביקשה להנציח את מורשתו באמצעות
חלוקת פרסי הצטיינות למתנדבים .זאב גלר ז"ל ראש העיר
של כפר סבא היה ממניחי היסוד לפעילות התנדבותית,
והענקת הפרס מידי שנה מהווה כעין נר לעילוי נשמתו.
להלן רשימת חברי המועדון ו/או בני משפחתם ,אשר הוענק
להם פרס גלר להתנדבות:

טובה ואברהם הררי ז"ל
תמי ברכה
יחזקאל חיימוביץ ז"ל
דור קידר
חנה אברוצקי
שי יניב (שיקל)
רות אניאלי
שוקי עזרא
יהודה קידר
דני חן
איתן הריס
חניתה רודני
עולי רשטיק

1992
1999
2001
2002
2005
2006
2007
2010
2010
2011
2012
2014
2017

פרסים שונים שהוענקו למועדון ולחבריו

בשנת נשיאותו של רומן פרוימוביץ ז"ל
 1981/82קיבל המועדון את פרס האזור
על פעילות מצוינות באפיק הקהילה
על מבצע מרים לטובת בית חולים מאיר.
נגיד האזור היה אברהם נוסן ז"ל.
בשנת נשיאותו של מיכאל הראל
 ,1989/90הוענק למועדון גביע הנגיד
אליהו ברכה ז"ל.

בשנת נשיאותו של עולי רשטיק ונגידותו
של דוד נוימן  ,1990/9הוענק למועדון
פרס האזור על נוכחות הכי גבוהה באזור
ובגלל התקנון שלא אפשר לאותו מועדון
לקבל  2פרסים לא קיבל המועדון פרס
עבור מבצע ס.מ.ל( .סל מצרכים לעולה)
בשנת נשיאותו של גבי מזור 1998/99
קיבל המועדון את פרס האזור ופרס
רוטרי על פעילות ומצוינות באפיק
הבינלאומי
תרומת דם לאינדונזיה ומועדון תיאום עם
טורקיה  -נגיד האזור היה יורם כהן.

בשנת נשיאותו של איתן הריס ,2002/03
הוענק למועדן אות יקיר הקליטה מהנגיד
אברהם חמו

בשנת נשיאותו של ישראל הרצל
 2004/05הומלץ שוקי עזרא ע"י
המועדון וקיבל את אות יקיר הקליטה
מידי נשיא המדינה בירושלים .הנגיד
היה גד שפר.

בשנת נשיאותו של דני קופל
ונגידותו של אבנר פוקס ,ב12/2005-
קיבל דני חן את מגן הנגיד לסובלנות
בזכות פרויקטים שהוא הוביל למען
הקהילה האתיופית בכפר סבא

בשנת נשיאותו של פיני לוזון
ב 2008/09 -הוענק למועדון פרס
מיוחד מרוטרי בינלאומי על
הנוכחות הגבוהה באזור.
הנגידה היתה יעל לזרוס.

ב  2/6/2011בשנת נשיאותו של
איתן הריס הוענק למועדון את
מגן הנגיד כמועדון מצטיין לשנת
הרוטרי 2010/11
על פעילות רבת היקף למען
הקהילה .הנגיד היה מוטי בר
דגן.

ב  ,31/5/2012-בשנת נשיאותו
של שמריהו כפיר ,הוענק
למועדון את מגן הנגיד ,משה
אידלמן ,לשנת הרוטרי
 2011/12על גיוס חברים ועל
שימור והרחבת האזור.

ב12/12/14 -בשנת נשיאותו של
אבי רוקנשטיין ,קיבל רן פרידור
את מגן הנגידה לסובלנות בזכות
פרויקט הגישור לילדי בתי ספר
שהוא הגה והוביל בבית ספר
ברנר והפך את הפרויקט לפרויקט
ארצי .הנגידה היתה מלי לוי.

ב 12/ 2015בשנת נשיאותו של
עולי רשטיק הוענק לשי יניב
(שיקל) מגן הנגיד לסובלנות
בזכות התנדבות ארוכת שנים
ובמיוחד התמיכה בקהילה
האתיופית בכפר סבא ובתמיכה
בטייסת מייטל .הנגיד היה אמיל
אל אסמר.
ב 15/12/17בשנת נשיאותו של
עודד שהם ,קיבל שוקי עזרא את
מגן הנגיד לסובלנות ,מהנגיד דני
פסלר ,בזכות פעילות מתמשכת
בגלריה ה  29ובזכות פעילות כנס
הרמוניה.

ב  19/6/20קיבל המועדון  2פרסי
אזור על הצטיינות,ע"י הנגיד מתי
הראל:
 .1פרס האזור על גידול ושימור
חברים.
 .2פרס האזור על השתתפות
בכנסים ובפעילויות באזור.
את המועדון ייצגה הנשיאה צילה
רשטיק.

ב  19/6/20קיבל המועדון  2פרסי
אזור על הצטיינות .ע"י הנגיד מתי
הראל:
 .1פרס האזור על גידול ושימור
חברים.
 .2פרס האזור על השתתפות
בכנסים ובפעילויות באזור.
את המועדון ייצגה הנשיאה צילה
רשטיק.

ב  19/6/20קיבל חבר המועדון
נ"ל עודד שוהם את פרס האתיקה
הארצי.

ט.ל.ח .מתנצלים במקרה והחסרנו חבר כלשהו ממקבלי הפרסים

משיריו של נ"ל דוד גריובר ז"ל
()1921- 2011

1.11.1949

חג למועדון
מאת חברתנו אילנה הריס
שלום לך גברת ,שלום לך אדון
ומי כבודו?? אני המועדון
ורציתי לספר לכם מעט על עצמי,
כבר הרבה שנים יש לי קושי בהגדרה
אני הרי א -פוליטי-
האם זה טוב האם זה רע??
כולם אומרים לי :תתבגר ,תחליט,
האם אתה מרכז/שמאל או ימין?
ואני עונה :אני מי שאני,
ורק בזה אני מאמין!!
ואז את עצמי אני שואל:
האם אני כבר בן ? 60
או שאני רק בן ??60

ואני מסכם לי לעצמי,
יש לי דגל  ,חברים וגם מעמד
ובעירי ידוע כמועדון מכובד.
אז איך זה שכולם פה מתפעלים
ואותי ללא הרף שואלים:
תגיד ,אתה עוד מתנדב
ולא קשה לך להמשיך להתחייב?
ואיך זה שאתה גם מסכים
שיכניסו לך את היד לכיסים
ולרוטרי הבינלאומי
אתה עוד משלם מיסים?
ואני את עצמי שוב שואל ותוהה:
האם אני כבר בן 60
ואולי אני רק בן ?? 60

בוקר בהיר אנשים אותי שואלים:
זה נכון שאתה שוב
מחלק מלגות וגם פרסים?
"זה נכון" -לחשתי,
בוא לראות פה פנים מאירים
של אותם צעירים,
מתנסים ,מתחרים
ואז אני לפרויקט מצטרף
וקומתי תוסיף ותזדקף
ושוב אני ,ביני לבין עצמי תוהה:
האם אני כבר בן 60
ואולי אני רק בן ??60
וכך בוודאות .וללא הנחות
נוכחנו שגם הנשים
במועדוננו מצליחות
ובתפקיד נשיאות מכהנות
והיו כבר נשים שלוש
למדו הן בגאון לעמוד בראש
וגם בימים קשים ,סוערים
בהם כולנו
לזום עוד ועוד רתוקים
העובדה היא:
המועדון כאן לדורות

*

השיר נכתב במיוחד ליום הולדת ה 60-של המועדון

סיכה קטנה
שיר שחיבר חברנו
נ"ל אייבי ברכה לפני  30שנה

סיכה קטנה עונדים על דש
ברוטרי חבר חדש
והיא מראה על חברות
על ידידות ונכונות

ישנם זונחים אותה בתוך ארון
ונזכרים בימי ראשון
ואז עונדים על דש בגדם
לפגישת מועדונם

וזו תחילת ההסברה
על רוטרי וגם –
על מעשים שהוא עשה
בארץ ובעולם.

אך יש עונדים זאת בגאון
בכל שעה משעות היום
בכל אירוע ,בכל מקום
כסמל :אני רוטריון

והשומע אם רגיש הוא
נשתל בו רעיון
אולי יחליט גם הוא להיות
חבר במועדון

ואם נשאלת " :מה היא זו
שעל הדש ענדת כה" ?
פתח את פיך והסבר:
"אני ברוטרי חבר"

אז זה הזמן והמקום
לומר לכל ברנש:
"הוצא סיכה מן הארון
ענוד אותה על דש"
אולי בזכות זו הסיכה
אשר יצאה מן הארון
אנו עשויים לזכות
בעוד חבר למועדון.

שירת הנתינה
מאת חברנו נ"ל שוקי עזרא

מתנגנת שירת הנתינה
"ברוטרי" כפר סבא,
ללא משוא פנים,
עומדים לרשותה
קודקודים רבים
שהופכים לאחד.
כל מיזם  -כובשים בסערה!
במדעים וטכנולוגיה,
משמחים ומסייעים
במועדוני קשישים,
מרעיפים עדנה.
מועדון של אנשים
שאוהבי אדם.

*

השיר נכתב במיוחד ליום הולדת ה 60-של המועדון

הנתינה
צייר חברנו נ"ל שוקי עזרא

"כל קודקוד מסמל את בעליו והוא משמש את חוד החנית
בתפקידו" שוקי עזרא

*

הציור צוייר במיוחד ליום הולדת ה 60-של המועדון

מגן הנגידה הוענק לנשיא המועדון והחברים
על אירגון הכנס החצי שנתי

דף מזכרת בולאי
לרגל ועידת האזור ה 37-בחיפה
מתוך אוסף הבולים המיוחד של חברנו נ"ל אייבי ברכה

ב  5/6/1997הופק דף מזכרת בולאי לרגל הועידה האזורית ה37
של רוטרי ישראל שהתקיימה במרכז הקונגרסים בחיפה.
למעשה הוועידה וטכס חילופי הנגידים ביום השני חנכה את מרכז
הקונגרסים והייתה האירוע הראשון שהתקיים במקום.
הוועידה הייתה האירוע הגדול ביותר של רוטרי ישראל מאז הקמת
מועדון רוטרי בירושלים ב  1929ועד היום.
בוועידה השתתפו  1,240רוטריונים ,רוטראקטים ,חברות האופן
הפנימי ואורחים.
הוועידה נוהלה ע"י חברי מועדון רוטרי כפר סבא.
עולי רשטיק מנהל הוועידה ,אייבי ברכה מזכיר הוועידה ועוד
חברים רבים :חוליו לב ז"ל ,שלמה גונן ,יחזקאל חיימוביץ ז"ל,
נצח דוידי ,גבי מזור וחברים נוספים ,שכולם עבדו למעלה משנה
לארגון הוועידה.
דף המזכרת שהונפק ע"י השרות הבולאי ורוטרי ישראל בכמות
של  1,010עותקים בלבד נמסר רק למי שנרשם מראש מבחינת
כל הקודם זוכה .לנרשמים רק ליום השני של הוועידה לא נשארו
דפי מזכרת.

אירועי התרמה למען הקהילה

בכל שנה ,החל מהיווסדו ,המועדון מקיים ערב התרמה ,שהוא
מופע של אמנים מפורסמים .ההכנסה המתקבלת ממכירת
הכרטיסים לציבור מוקדשת כולה למימון הפרויקטים למען
הקהילה.

חברי המועדון
בערב התרמה

טיולים
ביפו

במטולה

בדאלית אל כרמל

תצפית למונפורט

בבית שאן

בלכיש

בבקה אל גרבייה

מסיבות

פיירסייד בבית משפחת לוי

לזכרם

1900 – 1966

ר' ד"ר פריץ ביבר ז"ל
היה ממייסדי המועדון בשנת 1960
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.
ר' שלום אקרמן ז"ל
היה ממייסדי המועדון בשנת 1960
משפחתו הנציחה את זכרו וזכר אשתו
בקרן המלגות.

1900 – 1967

ר' אריה ברקוביץ ז"ל
היה ממייסדי המועדון בשנת 1960
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות

1906 – 1970

1901 – 1970

ר' ברוך טמפלהוף ז"ל
היה ממייסדי המועדון בשנת 1960
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.

1929 – 1971

ר' משה רוזווסר ז"ל
חבר רוטרי משנת 1963
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.
.

1894 - 1979

נ"ל ד"ר ארנסט גבריאל פרסר ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1964/65
מקים קרן המלגות בשנת 1964
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.

1906 - 1983

נ"ל ישראל גוטמן ז"ל
מייסד ומקים מועדון רוטרי כפר סבא.
נשיא המועדון בשנים 1960/61
1971/72 1961/62
משפחתו הנציחה את זכרו ואת זכר אשתו בקרן המלגות .
כמו כן את זכר בנו שנפטר ממחלה ממארת.

1935 – 1984

נ"ל שלמה יפה ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1978/79
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.

1932 – 1994

נ"ל ירח ולינגשטיין ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1969/70
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.

נ"ל אברהם הררי ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1967/68

1917 -1995

ר' אברהם פלדנקרייז ז"ל
הנציח את אשתו בקרן המלגות.

1913 – 1995

נ"ל רומן פרוימוביץ ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1981/82

1922 – 1996

1914 – 1997
ר' אלימלך בידרמן ז"ל
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.

נ"ל יואב אשר ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1970/71
משפחתו הנציחה את זכרו ואת
זכר אשתו בקרן המלגות.

1927 – 2002

נ"ל חוליו לב ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1993/94
הנציח את הוריו שלמה ושרה לב ז"ל
בקרן המלגות ומשפחתו קבעה מלגה
מיוחדת על שמו בקרן המלגות.

1941 – 2004

נ"ל יורם נוי ז"ל
נשיא המועדון בשנת .1984/85

1943 – 2005

נ"ל ד"ר מרדכי צור ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1987/88
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות

1923 – 2007

נ"ל אריק אונגר ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1985/86

1920 – 2008

נ"ל אלי נדלר ז"ל
נשיא המועדון .בשנת 2003/04

1950 – 2009

1932 – 2009
ר' אליעזר אפנדוביץ ז"ל
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.
1921 – 2011

נ"ל דוד גריובר ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1977/78
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.

נ"ל אליהו (אליאס ,אלי ) פורס ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1994/95
הגה ויזם את פרויקט "יתר לחץ דם",
שהפך להיות פרויקט ארצי.
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.

1952– 2013

1922 – 2015

נ"ל נחום אברוצקי ז"ל
נשיא המועדון בשנת 1992/93
גולת הכותרת בשנת נשיאותו – מבצע "די לסמים".
היה פעיל במועדון עד יום מותו.
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות.
ר' מיכה גולן ז"ל
איש רב פעלים .הקים יישובים ,תרם רבות לקהילה,
התנדב לכל משימה .על אומץ ליבו ,צה"ל העניק לו
את עיטור העוז .היה פעיל במועדון עד יום מותו.

ת .נ .צ .ב .ה.

1939 – 2015

ולסיום ,על שירת החברים...

