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דבר ראש העיר יהודה בן חמו

דבר הנשיא היוצא אבי רוקנשטיין
שלום רב,
בימים אלה אני מסיים את תפקידי כנשיא המועדון.
קשה לסכם את התקופה הזו ,קל לי יותר להגיד מה אני מרגיש ברגע זה.
אני מרגיש שאני עוזב 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.








שימור הפריחה והקשרים החברתיים ומיצוי היכולות של חברי המועדון.
עידוד לפעילויות חברתיות והתנדבותיות למען הקהילה.
פיתוח קשרים ושיתופי פעולה עם ארגוני המתנדבים ומחלקות העירייה.
השתלבות בפעילות הבינלאומית של ארגון הרוטרי.
טיפוח ועידוד דור המשך המבוסס על עקרונות הרוטרי.
השתלבות המועדון בפעילות הארצית של הרוטרי
גיוס כספים בערב התרמה לפעילויות למען הקהילה.

תכנית זו הציבה אתגר לא פשוט אך בהחלט הושגה ברובה וזאת בשיתוף הפעולה
העשייה מאומצת ,שילוב הרצונות ,הנכונות והיכולות של כל אחת ואחד מכם ושל כולנו ביחד הם
שהובילו אותנו להצלחה.
אני מודה לחברי להנהלה:
לנינה גונן ,לצילה רשטיק ,לאיתן הריס ,לחנן האס ,ליוסי לוי ,לשמריהו כפיר ,לעולי רשטיק ולזאב
ויינשטיין על פעילותם הענפה.
תודה מיוחדת ל מזכירת המועדון פנינה כרמון על הסיוע הרב והתמיכה במהלך כל השנה.
ואחרונה ויקרה ,איטה רעייתי שתמכה ,עודדה והאמינה בי לאורך כל הדרך .המון תודה!!!
אסיים בדברי ברכה חמים לעולי רשטיק הנשיא הנכנס ולכל חברי המועדון המשך
שנת פעילות וחברות מוצלחת.
אבי רוקנשטיין

ברכות המזכירה היוצאת
שנת הפעילות חלפה עברה לה .בשנה זו גיבשנו עקרונות וקווים מנחים שישפיעו בוודאי על פעילות
המועדון לשנים הקרובות ,בכל האפיקים.
יחד בנינו תשתית ארגונית יעילה לביצוע פרויקטים שאותם הובילו חברים מהמועדון .פרויקטים כגון:
הנואם הצעיר ,גישור ,חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים ,ובמיוחד ארגון הכנס החצי שנתי שהתקיים
בכפר סבא ,שבו לכולם היה חלק פעיל והתוצאה הייתה ,אולם מלא מפה לפה ,אירוע שהפך לשם דבר,
בארגון רוטרי כולו.
התוודעתי לאיכות האנושית של חברי המועדון ,לרעות השוררת ביננו ,למחויבות ,לנתינה מכל הלב,
דברים שבאו לידי ביטוי בעשייה המבורכת שלנו בקהילה ,ואשר הוסיפו לתדמית הטובה של המועדון.
אני חשה גאווה להיות שייכת לקבוצת חברים שכזו.
את תפקיד י עשיתי בחדווה ובאהבה ,השתדלתי לשתף וליידע את חברי המועדון בכל תחום ,דלתי הייתה
פתוחה (במיוחד המייל שלי) לכל ונעניתי לכל בקשה.
אני מודה על האמון והידידות שקיבלתי מכל אחת ואחד מכם.
תודה מיוחדת לנשיא ,אבי רוקנשטיין ,שדאג להכיר לי את יסודות ארגון רוטרי ועזר רבות בעבודה
משותפת שעשינו יחד לקידום המועדון.
היו ברוכים,

פנינה כרמון

דבר הנשיא הנכנס
חברותי וחברי למועדון ,
אני שמח על הזכות הגדולה שניתנה לי לשרת אתכם פעם שניה כנשיא המועדון.
משוכנע אני כי באמצעות ההרכב האנושי והמקצועי של חברות וחברי המועדון והלכידות
החברתית אוכל לעמוד ביעדים שהצבתי לעצמי.
בראש וראשונה אשתדל ביחד אתכם להקים מועדון רוטרי נוסף בכ"ס  ,שיהיה מועדון של צעירים
וצעירות חדורי מוטיבציה שיפעל במקביל למועדוננו הקיים ,כי זה צורך השעה!
פעילות הרוטרי ממשיכה ומתגלגלת באפיקים השונים  ,הרוטרי עומד על שתי רגליים עיקריות ,
חברתית וקהילתית.
באפיק המועדון אנו נדאג לשמור ואף לשפר את המרקם החברתי של המועדון .יושבות ראש אפיק
המועדון הכינו לנו תוכנית פעילות מגוונת ועשירה ואני תקווה כי כמה שיותר חברים יטלו בה חלק
הן בפעילות הפנים מועדונית והן בזו שמחוץ למועדון.
באפיק הקהילה בכוונותינו להמשיך לבצע את פעילויותינו החשובות הקיימות  .כמו כן נעשה
מאמץ למציאת פרויקטים חדשים לטובת הקהילה על כל מרכיביה.
באפיק המקצוע נשתדל לקרב את אנשי העסקים לקהילה באמצעות פרויקטים משותפים בעירנו
וכן לקיים כנסים והרצאות מקצועיות.
האפיק הבינלאומי יעשה פעילות נמרצת להרחבת הקשרים הבינלאומיים של המועדון  .נקווה
שהשנה גם תורחב מסגרת התורמים לקרן הרוטרי הבינלאומי ( פול האריס) למען שנוכל בעתיד
לבקש עזרה לפעילות בינלאומית משותפת.
אפיק יחסי הציבור והפרסום יעביר אותנו לעידן האינטרנט ויעשה שימוש נרחב במדיה
האינטרנטית על מנת לפרסם את פעילויותינו בתקווה שנקצור את עמלנו ע"י קבלת חברים
חדשים ומציאת ספונסרים לפעילותינו הקהילתית.
לסיום,ברצוני להודות לנשיאנו היוצא אבי רוקנשטיין ולצוותו על שנת רוטרי עשירה ומוצלחת
ולאחל הצלחה לצוות הנכנס.

עולי

דברי העורכת
ראשית,

השתתפותנו הכנה במות חברנו הוותיק ורב -הפעלים
נחום אברוצקי ז"ל
ת .נ .צ .ב .ה
אצלנו ברוטרי אין מסיבות סיום שבהן פרידות קורעות לב ,אין ספרי זיכרונות ,או ספרי מחזור ואין גם...
הורים ואולי טוב שכך .בחודש יוני מסתיימת לה שנת כהונה בכל מועדוני רוטרי בעולם ומתחילה שנת
כהונה חדשה של כל בעלי התפקידים.
שנת  2015 – 2014החלה אמנם בצלו של 'מבצע צוק איתן' ,אך החזרה לשגרת העשייה הייתה מהירה.
הפעילות התנהלה במרץ ובתנופה, ,באווירה חיובית ,בהרבה שיתופי פעולה ובאנרגיה מחודשת תחת
כהונתו של אבי רוקנשטיין
המועדון פעל במספר היבטים:


פעילות לטובת הקהילה באופן בולט בזמן 'מבצע צוק איתן' ובזמני הרגיעה כמובן.



פעילות חברתית פנים מועדונית -כולל תכנים רבים כמו :הרצאות ,טיולים ,יציאה משותפת
לאירועים תרבותיים ,מסיבות ,ערב אזכרה לחברנו חוליו לב ז"ל במלאת עשור למותו
וערב אזכרה לחברנו אלי פורס ז"ל במלאת שנתיים למותו ,ארגון חוג לתנ"ך שנפגש
באופן שבועי לדברי הסבר מלומדים של מאיר כרמון ,בביתם של פנינה ומאיר כרמון ,
ערבי פיירסייד בבתי חברים ,הבאת פסוק השבוע ,חיוך השבוע ,צילום והכנת מצגות על
ידי חברינו גבי מזור ויעקב קנטרוביץ ,גזבר המועדון וגזברי הקהילה המסורים שמריהו
כפיר ורינה שטיבלמן ,כתיבה ועריכת הרוטריתון ועוד.



פעילות רוטריונית ,בתוקף היותנו חלק משלם ,אחד מכ  60-מועדונים בארץ וכ 33,000-בעולם.

בעלון זה תובא הפעילות באופן הומוגני ותשלב מלל ותמונות במכלול ההיבטים.
******
תקצר היריעה מלפרט את כל הפעילויות שביצע המועדון בשנה החולפת ואת הרשימה הענפה של
החברים שתרמו במישרין ו/או בעקיפין לקיומה של התרחשות זו או אחרת .מטבע הדברים חלק
מהחברים מתחבר יותר להרצאה או לפעילות אחת יותר מאשר לאחרת.גם בחירת תמונה זו או אחרת
מתוך שפע התמונות,היא משימה לא קלה.
גם אם פספסתי ו שמכם לא הוזכר ,או תמונתכם לא פורסמה בעלון ,אנא קבלו את הדבר בהבנה.

מכתב תודה מנגידת האזור על שיתוף פעולה פורה

30/5/15

לנשיא מועדון רוטרי כפר סבא אבי רוקנשטיין  ,ידידי
אנו נמצאים בדיוק חודש לקראת סיום שנת הרוטרי  , 2014-2015מצאתי לנכון להודות לך אישית
על פעילותך כנשיא המועדון ותרומתך האישית להצלחת שנת הרוטרי.
אני מודה לחברי המועדון ,הנפלאים האיכותיים על הפעילות החברתית והקהילתית במסגרת הרוטרי.
הפקתם את הכנס החצי שנתי ברוב חן והדר.
אתם הספונסרים של מועדון חדש ואיכותי רוטרי כפר יונה.
אני בטוחה שהמועדון ימשיך לפעול לחיזוק החברות והרעות ,להצערת המועדון באנשים איכותיים מובילי
דרך ותמשיכו בפעילות המיוחדת למען הקהילה המקומית.
מאחלת לך הצלחה במסגרת יו"ר הוועדה לחיילים בודדים משוחררים מחו"ל.

בברכת ידידות אחווה ורעות
כי "רוטרי מנהיגים דרך"

מלי לוי
נגידת רוטרי ישראל
לשנת הרוטרי 2014-2015

הענקת צ'רטר למועדון חדש -כפר יונה
עיצמו את עיניכם וחישבו -היש עשייה חשובה יותר בעשייה הרוטריונית ,מאשר סיוע ותמיכה מתמדת
לאורך כל השנה ,לגיוס דור המשך ,צעירים בני  40לערך ,כך שיתאחדו למטרה משותפת של הקמת
מועדון רוטרי חדש??
ובכן הפרויקט הצליח וחברים טובים ,שלא הפסיקו להאמין כמו :הנגידה מלי לוי ,אבי רוקנשטיין ,יובל
השכל  -ראש צוות המשימות להקמת מועדונים חדשים ,שלמה גונן ,רן פרידור ואחרים ,זכו להגשים
חלום.
מועדון רוטרי כפר סבא הוא הספונסר והמלווה של מועדון כפר יונה החדש.
זכרו ,במעמד הספונסר יש לא רק כבוד ,אלא אחריות רבה בצדו!!!

הפעמון החדש שנרכש במתנה עבור מועדון כפר יונה
בתמונה :גבי ,עולי ,שלמה ,איתן

אצלנו בישראל ,האספקטים הביטחוניים תמיד קודמים לכל וכל מילה נוספת -מיותרת.
טקס חילופי הנשיאים רב הרושם ,שהתקיים ביוני האחרון הסתיים בצהרי היום ,אך כבר בערבו שמענו
על העובדה המצערת של חטיפת  3הנערים .מכאן ההידרדרות למבצע 'צוק איתן' ,הייתה קצרה.
למרות המצב הביטחוני הקשה ,לא קפא אבי נשיא המועדון על שמריו .המועדון פעל באופן רציף ,וחפש
דרכים לתרום מיכולותיו הרבות ,קשריו ורוח ההתנדבות של חבריו לטובת המצב בחזית ובעורף.
הסולידריות ושיתוף פעולה בין המועדונים ,הובילה לאירוח מלא של כ 55 -מצעירי גן-יבנה ליום כיף
מלא ,כולל אירוח בבריכה ,ארוחות ודיסקוטק מהנה .חברים רבים-רבים התנדבו בתחנות השונות בהם
שהו הצעירים לאורך היום הארוך ולכולם נאמר:יישר כוח!!

שיתוף פעולה כזה עם מועדון 'גדרה בילויים' הוביל לתרומה כספית לטובת ציוד משלים ללוחמים
מחיל תותחנים .גורמים רבים וחברים תרמו אישית מכספם לטובת המטרה.

ראש העיר ויו"ר ארגוני המתנדבים מעניקים תעודת הוקרה לחברים על
פעילותם והתנדבותם במבצע 'צוק איתן'

הרצאות חברים ומרצים אורחים
אפיק המועדון בניהולן המסור והאכפתי של נינה גונן וצילה רשטיק ,הקפיד למלא את ערבינו בתוכן
מגוון ומרתק .ואל יקל הדבר בעיניכם ,לדאוג למרצה ולתוכן מידי שבוע בשבוע .הרצאות מספר ניתנו
ע"י חברי המועדון כמו יעקב קנטרוביץ ,ניני אניאלי ,מאיר כרמון ,עודד שוהם ,שלמה גונן ,גבי מזור ,אייבי
ברכה ,סרגיי פיסרבסקי ,שרון ששון (לבית משפחת שיטרית) ,ואחרים ,אך רובן הגדול ניתן ע"י מרצים
אורחים ,הבקיאים כל אחד בתחומו .יש לזכור שכל ההרצאות ברוטרי ניתנות בהתנדבות וללא תשלום.
תקצר היריעה מלפרט את עשרות ההרצאות שנישאו השנה ואביא פה רק תזכורת למספר מרצים
שהשאירו רישומם על השומעים.

עורכת הדין גלית שמש מבהירה ומזהירה על החשיבות בהכנת
צוואה בזמן ועדכונה  ,כך שתהלום את הנתונים המשתנים של
המוריש והיורש ,שהרי מדובר בציווי בעל ערך משפטי שאדם
מבקש ומצפה שייעשה למענו ,אחר מותו.
העידן המודרני ,התארכות החיים ,והגישה ש'הכל שפיט' ,מחייבת
את כולנו לנקוט במשנה זהירות בהקשר להתנהלותנו ולרכושנו.
סיפוריה מראים כי אכן המציאות עולה על כל דמיון.

המחברת סני פרי ריתקה אותנו באנקדוטות ובסיפורים
מלאי ההומור  ,וההרמזים שבספרה "תרנגול פרסי"  ,רומן
אותנטי על המתרחש בחצר האחורית של רחובות איראן,
על הבגידות והארוטיקה ,המאכלים ,הריחות והצבעים
הניבטים אלינו מכל פינה .הדיאלוג הער שהתקיים עם
חברי המועדון השאיר אותנו עם טעם של עוד..

מספר הסיפורים הקטנים והאנושיים ,שוקה דינור הציג
מאוסף סיפוריו מחממי הלב שנצברו ונצברים בשנים
האחרונות בבלוג 'זיקוקי די-נור' .הסיפורים נוגעים בנימי
נפשנו העמוקים ביותר ,וגורמים לא פעם ללחלוחית
בעינינו .שוב ושוב אנו מגלים שכולנו רקמה אנושית אחת.

נציג עמותת על"ם מספר על העמותה הפועלת בכפר סבא,
ועושה ימים ולילות (בעיקר לילות) ברחובות העיר ,במטרה
לאתר נוער בסיכון ,מצוקה ומצבי משבר ,לייצר עמו יחסי
אימון  ,ליצור קשר ולנסות למנוע הדרדרות והיחשפות
לסמים ,אלכוהול ,שוטטות וזנות.

סיפורו נוגע הלב של אדם מבוגר מאומץ ,שהאמין כל חייו כי הוא יתום מ  2הוריו
וחסר כל שרשים .בקורו בטרבלניקה כמלווה לנכדתו ,על קברי האחים מעורר בו
רגשות חדשים שלא הכיר .במאמצים מחודשים ובהסתייעות בטכנולוגיה  ,הוא
מגלה שעדיין יש לו אח שחי בקנדה ועובדות חדשות על אמו ואורח חייה.

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"
הרב שלמה קרליבך

מסיבות
המנהלות האנרגטיות של אפיק המועדון ,לא שכחו כמובן ,את נושא המסיבות.
חגים ומועדים רבים לנו ורובם-ככולם זוכים לאזכור הולם במועדון ,בין אם ע"י השמעת תפילה רלבנטית,
הבאת דברי הסבר על משמעות החגים ,הסמלים והמקורות ,מאכלי חגים ,תחפושות וריקודים בפורים
ועוד ועוד.


מסיבת ראש השנה התקיימה במועדון בשיתוף עם מועדון הוד השרון ורעננה.החברים התכבדו
בהרמת כוסית לכבוד החג וטעמו משפע הכיבוד שהובא .להקת 'סקפינו' (בנם של משפחת
גונן) תרמה את הפן האמנותי ושעשעה אותנו בקטעים מהופעתם.



אירוח מסורתי כיד המלך בסוכתם המקושטת של דני ויעל חן ,בחול המועד סוכות ,דברי
הסבר על משמעות החג וסמליו ומשחקי חברה.



מסיבת החנוכה התקיימה במועדון בשיתוף מועדון הוד השרון ורעננה .הדלקת נרות ע"י דני חן,
ניני אניאלי ,שמוליק קוויטני ושוקי עזרא ,כיבוד מסורתי והופעה אמנותית מלאה של להקת
"השתיים" (קארין ספר ,הילה גונן ושחר בורק על יד הפסנתר) שהביאו לנו שילוב ייחודי של
אופרה קלסית ואלתורים ג'אזיים לשירים מוכרים שמרחיבים את הלב.



מסיבת פורים  -ראו להלן.ערב שבועות ויום ירושלים -נערכו במועדון.

חברי להקת 'השתיים' בסיום ההופעה

מסיבת פורים
גם השנה ,כהרגלם בשנים האחרונות פינו צילה ועולי את ביתם והכשירוהו למסיבה העליזה ורבת
המשתתפים (  – ?? 80 ??70מי סופר).העובדה שהמארחים צילה ועולי וחברים כה רבים מוכנים ל'זרום'
ומגיעים מחופשים  -מדברת בעד עצמה.
החברים הגיעו עליזים ומחופשים ברוח הנושא הכללי שנקבע 'גן הילדים' ,גבי מזור הביא לנו קטע היתולי
ברוח הזמן ,וענת בן עמי הקריאה את הספר המקסים 'הליצן שנרדם' (שרה זלוף) ,המיועד לבוגרים
וילדים כאחד .גם מעדנים ושתייה כיד המלך לא חסרו והעיר כפר סבא צהלה ושמחה.
ואילן טל....הוא כרגיל הביא לנו אווירה סוערת בצד ריקודי סלואו ,לרומנטיקנים שבינינו.
וניתן לתמונות לדבר – תמונות מקסימות מהגנון שהוצגו ב 2המצגות המושקעות של יעקב קנטרוביץ
חברנו.

עשייה למען הקהילה
פעילויות רבות לטובת הקהילה ,מבוצעות הן על ידי המועדון (בד"כ תרומה כספית ,לגופים וארגונים
שונים כמו' :אנוש' ,תלמידים ממשפחות קשות  -יום בחטיבת בר לב' ,מלוא הטנא' 'ניצן' 'גלריה  29ועוד)
והן ע"י חברים שדבקים במשימותיהם ,לרוב לאורך שנים.
ראויה לציון התמדה זו שכרוכה לרוב בהקדשת זמן על חשבון זמנו הפנוי של החבר.


עזרה לילדים בהכנת שיעורי בית במועדונית 'ארזים' ,איתור וטיפוח מיומנות ריקוד והוצאת
הילדים לימי כיף בעיר– קלודי יעקובי ,רן פרידור.



מתן שיעורי עזר ב'אורט שפירא' במקצועות האלקטרוניקה – יעקב שטיבלמן ויוסי בן עמי.



הקניית יסודות המחשוב ב  3מועדוני קשישים – איציק ארבל ,איתן הריס ,יהודה קידר ,יעקב
קנטרוביץ.



הקניית יסודות השפה העברית במועדון קשישים יוספטל – חיה קנטרוביץ.



עזרה לילדים עם צרכים מיוחדים בהפעלת אופניים מיוחדים ,בפארק –דני קופל ,יהודה קידר.



הפעלה חברתית שבועית במועדון "אנוש" – יהודה קידר.



חלוקת סלי מזון בפרויקט 'מלוא הטנא' 3( -מסלולי חלוקה) –שלמה גונן ,דני קופל ,איתן הריס,
איציק ארבל ,יוסי בן עמי ,מיכאל שלו ,יוסי לוי פרי לוי וחברים אחרים לפי הצורך.



שני ימי כיף לקהילה האתיופית – איתן הריס ,מיכה גולן ,פיני לוזון ,דני חן ,שאול צייג.



טיול שנתי למבוגרים מהקהילה האתיופית – איתן הריס וכפיר שמריהו.



ביצוע בדיקות לחץ דם לאוכלוסייה מזדמנת במסגרת 'יום המעשים הטובים' -ציפי ושמואל
קוויטני ,אבי ואיטה רוקנשטיין ,גבי וציקי מזור ,אילנה ואיתן הריס ,איציק ארבל ,חיה ויעקב
קנטרוביץ ,עולי וצילה רשטיק ,אסתר וחנן האס ,שיקל וחברים נוספים במהלך היום.



הרצאה בלווי מומחים רפואיים על הדרכים למניעת לחץ דם -אבי רוקנשטיין ,פנינה כרמון
ומיכאל שלו.



חלוקת דבש לקשישים ב ארבעה מועדוני קשישים – יובל השכל ,יחיאל שטרית ואיתן הריס



הזנה ועדכון קבוע של אתר 'רוטרי כפר סבא'  ,העשרת האתר– אייבי ברכה



הזנה ועדכון קבוע של רשת הפייסבוק מאירועי המועדון -העלאת תמונות ופוסטים -גבי מזור
ואייבי ברכה.



ניהול והתנדבות באופן שוטף ובאירועים חגיגיים במהלך השנה ב'אנוש' -חנה אברוצקי ,שיקל.



פעילות למען צעירי 'גלריה  - ,'29שוקי עזרא (תחרויות ,ציוד משלים וכד').



התנדבות קבועה בבית החולים 'מאיר' וביד שרה' – ציפי קוויטני ושמואל קוויטני.

המועדון קיים ערב עיון בנושא מניעת יתר לחץ דם  " ,הרוצח השקט" כערב לזכרו של נ"ל
אלי פורס ז"ל  ,הוגה ומפעיל פרויקט הרוטרי הארצי לבדיקות לחץ דם לציבור.
במסגרת הערב שנערך בחסות ובתמיכת בי"ח "מאיר"  ,הרצתה הנפרולוגית הבכירה ,
הדר' נעמי נקש  ,על מחלת יתר לחץ דם ומניעתה ,ואחריה הפיזיותרפיסטית מירב דוד
זיגדון שדיברה על תזונה נכונה ופעילות גופנית המשפרים את המניעה של יתר לחץ דם.
אבי רוקנשטיין נשיא המועדון וראש העיר יהודה בן חמו מברכים ואחריהם  2ההרצאות.
כיבדו אותנו בנוכחותם אורחים רבים בינהם חברים וחברות ממועדוני נתניה והוד השרון.

איטה ,ציפי ושמוליק בדוכן שהוקם בקניון ערים כחלק מ'יום המעשים הטובים'-
במטרה לעודד בדיקות לחץ דם -הפרויקט ע"ש חברנו אלי פורס ז"ל

חיה מגישה לראש העיר ברכה לחג
שנכתבה על ידי קשישים במועדון יוספטל

רוטרי פועל למען העסקים הקטנים בכפר סבא

הנואם הצעיר
פרויקט רוטריוני ארצי שמפתח מנהיגות צעירה ,באמצעות מדריך במימון רוטרי ,שתפקידו
להנחות תלמידים מבתי ספר יסודיים ,לשאת דברם באופן רהוט וקוהרנטי ,ולנסות לשכנע את
ציבור השומעים( .דיבייט)
הפרויקט המקומי אורגן ע"י יוסי לוי ובמהלך התחרות בנוכחות נשיא המועדון ,נקבע הנואם
המצטיין מבין תלמידי כתות ה'-ו' אשר ייצג את רוטרי כפר סבא ,בתחרות האשכולית .בתחרות
השתתפו  5שופטים :ביניהם אסתר האס ,מאיר כרמון מחברינו .שלמה גונן בעל קול הבס
הנחה את האירוע המכובד.

חלוקת מלגות
רוטרי כמנהגו למעלה מארבעים וחמש שנה מחלק מלגות לתלמידים המצטיינים הן בלימודיהם
והן בנתינה ועשייה למען הקהילה .ניהול הועדה וישיבותיה וארגון הטקס על כל שלביו היה
בידיו האמונות של יעקב קנטרוביץ .שלמה גונן הנחה בגאון את הטקס שתוכנן לפרטיו .

פעילות רוטריונית בינלאומית
 סיוע כספי לפרויקט טורקנה וסיוע כספי,שמירת קשר ושליחת ברכות והתכתבויות עם מועדונים בעולם
.לרוטרי ישראל לבניית גשרים שנהרסו בשיטפונות

[mailto:sekretaria@teutakonstruksion.com]
Sent: Friday, September 26, 2014 11:05 AM
To: YOHANAN HAS
Subject: Re: International Toast

Dear Hanan,
It is always a great pleasure to receive heartfelt and praising words from people
especially from Rotary fellows.
No doubt, the win of our football team over a great team as the Portuguese one and
the appreciation you make to the religious tolerance rejoice you and us together,
two peoples linked with bonds of friendship, testified particularly during the Second
World War.
Let me and the Rotary Club of Tirana join in the international toast wishing your
country and people prosperity and good luck.
Kicking off a cooperation between our two clubs and other Rotary clubs in both
countries is something we intend to plan in our activities for this Rotary year. First
thing to do, we think, is to establish a cooperation of both countries Rotary in the
framework of ICC-s.
Former president of the Club, Ing .Lefter Klemo, thanks you too for the kind words
addressed to us.
Yours in Rotary,
Alfons Hani
RC Tirana President
2014-2015

כנס חצי שנתי
בהתראה קצרה ,ובהתאם לבקשת הנגידה ,התנדב המועדון 'להרים' כנס חצי שנתי של האזור כולו
שעסק באחריות ובמעורבות חברתית בראייה עסקית .המטרה היא הגברת שיתופי פעולה בין מפעלים
לבין צרכי הקהילה ,ברוח הימים האלה.הכנס נחל הצלחה רבה והאולם היה גדוש ומלא .נשיא רוטרי אבי
רוקנשטיין ברך את הנגידה וזכה לקבל מגן הוקרה מיוחד  .את הפן המקצועי הציג לפנינו המרצה הידוע
בתורת המשחקים פרופ' חיים שפירא בהרצאתו על קבלת החלטות ,שריתק את כל שומעיו באמירותיו
היקשיו ובחוש ההומור שלו.

מגן הנגידה שהוענקה לנשיא ולחברי המועדון על ארגון
הכנס החצי שנתי

מגן הסובלנות לרן פרידור
פרויקט הגישור המונהג מזה מספר שנים במספר בתי ספר יסודיים בכפר סבא ,זכה זה מכבר בהכרה
ובהוקרת רבים .גם הנגידה מלי לוי נתנה לו 'דחיפה' בהעניקה את מגן הסובלנות לרן פרידור בכנס
מכובד שהתקיים בבית הגפן בחיפה .בעקבות פרסום הפרויקט ,החלו מועדונים נוספים במהלכים
ליישומו בסניפם.

רן פרידור בטקס הענקת מגן הנגיד לסובלנות

הועידה האזורית של רוטרי ישראל בכרתים
קבוצה גדולה ומכובדת של חברים ( 9זוגות) נסעה לכרתים ,לייצג את מועדון הרוטרי של כפר סבא.
הועידה שבה השתתפו כ 330-רוטריונים מכל הארץ ,תוכננה כך שהימים הוקדשו לטיולים מאורגנים
ומונחים ברחבי כרתים ( העיר חאניה ,עיר עתיקה בסגנון וונציאני) ,הפלגה לספינלונגה (אי המצורעים,
ששמו בלבד מעורר נימי צער וטרגדיות אנושיות בלתי הפיכות) ,פודלה ,עיר הבירה הרקליון ,האי
המוסתר ועוד.
לאחר ארוחות הערב המושקעות התקיימו טקסים שנוהלו ביד רמה ע"י מלי לוי וצוות הנגיד לחלוקת
מגינים ופרסי פול האריס  ,כשהם משולבים בקטעים אומנותיים של מוזיקה בסגנונות שונים .הקבוצה
מכפר סבא דאגה תמיד להופיע בהרכבה המלא ולהפגין רוח לכידות וגיבוש .בערב יום שישי ערך

שמואל קוויטני קידוש וחברים הצטרפו לזמירות השבת.

עדות לשמחה ולאווירה הטובה בכרתים ,ניתן לראות גם בסרטון הבא
(ראו קישור)

https://www.facebook.com/mazor.gaby/videos/vob.1277392911/10206401661941853/?type=2

אבי ואיטה בערב הנגידה בכרתים

תמונה קבוצתית בעיירה פודלה

מי אם לא חברנו אייבי יכול להזכיר לנו את זורבה והסירטאקי

"הדרך היחידה להצלת נפשך היא המאבק להצלת אחרים'
ניקוס קאזאנצאקיס מתוך 'זורבה היווני'

טיולים
אפיק המועדון לא נח לרגע ודאג גם לארגון  3טיולים במהלך השנה .הטיולים אורגנו
בצורה מדוקדקת  ,תוך חשיבה מוקדמת על הפרטים .גם המדריכים נבחרו בקפידה
והראו בקיאות וידע .בסיומו של כל טיול  ,אכלנו במסעדות שהשביעו כל חיך.

כבוד למארגנות נינה וצילה.


ביקור מאורגן במוזיאון הילדים בחולון בנושא 'דיאלוג עם הזמן ,תערוכה בנושא זקנה
המועברת ע"י אנשים שגם הם הגיעו לגיל ,אך עדיין 'צעירים ברוחם'.



טיול לנמל אשדוד



טיול בעקבות שיריו של אהוד מנור

חברי הרוטרי מטיילים

אירוע התרמה שנתי
ערב התרמה של רוטרי כפר סבא ,נערך השנה ב'היכל התרבות העירוני' הגדול והמשופץ ,משמע הדבר
שמאות כרטיסים נמכרו והקהל גדש את היציעים .הקהל הרב שמגיע מבטא את האמון הרב שיש
לתושבי כפר סבא והסביבה ברוטרי ובעשייתו.
את הטקס כיבד בנוכחותו ראש העיר וחברי מועצת העיר  ,נגידת האזור מלי לוי נגיד האזור המיועד מר
אמיל אל אסמר וכן נג"לים ונשיאים רבים-לשעבר .הטקס אורגן ביד  -אומן ע"י חברנו יחיאל שיטרית
וצוותו .כל החברים לקחו חלק במכירת הכרטיסים ומכירת החסויות.
מזה מספר שנים תורם הרוטרי מידי שנה כ 70-80 -אלף שקל מההכנסות לטובת הקהילה .על הצד
האמנותי המרשים והמהנה הופקדו טילדה רג'ואן  ,מוזס סימנטוב הילה גונן והמטייל-הצלם ואיש השטח,

יואל שתרוג.

