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פעילות המועדון בחודש ינואר 1023

ינואר 1023

הנושא

א'

6.2.23

על זכויות הירושה של ידוע/ה בציבור-
אין חוק מוגדר בנושא והזכויות תיקבענה
ע"י ביהמ"ש .מומלץ לבני זוג המצויים
במערכת יחסים-ושאינם נשואים זל"ז-
לערוך 'הסכם שיתוף' שיסדיר את הנושא.

א'

23.2.23

א'

10.2.23

א'

11.2.23

על מעמדה של ישראל באו"ם-
ד"ר לנקרי מסביר על הבעייתיות של
ישראל באו"ם הנמשכת כל עוד מוחזקת
ישראל כמדינת כיבוש ,עובדה
המשלהבת נגדה מדינות שונות החברות
באו"ם.
מופע של מספרת סיפורים – סיפורי חיים
בתחנות חיים שונות השזורים באהבה,
רגש ואמפתיה ומלווים לווי מוזיקלי
מרשים.
על הירושות -למרות קיומו של חוק
הירושה והעיזבון ,כדאי ומומלץ לערוך
צוואה שהיא דרך להורשה לפי רצונו
המפורש של המוריש' .צוואה בעדים'
(אחת מ  4-אופציות) עשויה למנוע
מריבות וניהול משפטים בין היורשים.

חברנו עו"ד

אלי פורס

ד"ר יהודה
לנקרי  -ח"כ
לשעבר
ושגריר
ישראל
באו"ם
אסתר קניאל
וחבורתה

עו"ד שי דדוש

"לא כל מה שניתן לחשב -הוא גם חשוב"

אלברט איינשטיין

גנרל חורף

נתיבי איילון נפתחו

האם מדובר בחורף ישראלי???

ט"ו בשבט הוא חג כפול-גם לטבע וגם לכנסת

השקד כסימן להתחדשות הטבע כמו גם התחדשות הכנסת
"כי האדם עץ השדה
כמו האדם גם העץ צומח
כמו העץ האדם נגדע
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה
כי האדם עץ השדה
כמו העץ הוא שואף למעלה
כמו האדם הוא נשרף באש
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה("...נתן זך ושלום חנוך)
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=960&wrkid=1680

מעשים טובים בינואר

עדכון ,הפניות וקישורים (לינקים) והרחבה מעמיקה
ומרתקת של קטגוריות (פולדרים) רבות באתר " רוטרי
כפר סבא – ע"י חברנו אייבי ברכה.
קישור לאתרhttp://www.rotary-kfar-saba.org.il :

תרומת מחשבים ניידים ע"י חברנו עודד שוהם למועדוני
קשישים בעיר.
פרויקט הגישור בביה"ס "ברנר" ביוזמה ובמימון "רוטרי"
ובליוויו של חברנו רן פרידור ,קוצר הצלחות רבות.
המנהלת דיווחה שמאז הפעלת תהליכי הגישור לא
נרשמו מקרים של ילדים שבאים להירשם במזכירות
עקב בעיות התנהגות .במקרי סכסוך הילדים מעדיפים
לפנות למגשרים ולא למורות.
בעקבות פעולות הגישור נקבעו גם כללי התנהגות
בטיחותית חדשים בבית הספר המונעים פגיעות בעת
משחקי החצר.
עדי ממחלקת החינוך של העירייה ביקשה גם היא
להעביר למועדון "רוטרי כפר סבא" את תודתה על
התמיכה והליווי המאפשרים עשייה והטמעת שפה
חדשה בקרב התלמידים והמורים.
הכשרת מגשרים חדשים תיעשה בפברואר השנה.
התקנת גלאי עשן בבתי קשישים (ראו פירוט בהמשך).

מאיר אהרוני מעניק את אות יקיר המועדון לעו"ד שי דדוש על נדיבותו ורוחב לבו

התקנת גלאי -עשן בבתי קשישים
מישהו חושש מגשם או מרוח? העובדות הוכיחו שלא.
למרות מזג האוויר הסוער והגשום ששרר ביום חמישי האחרון ,התארגנו
 31חברי מועדון רוטרי כפר סבא לפרויקט החשוב כל כך של התקנת
גלאי העשן בבתי קשישים .

את הפרויקט שנחשב פרויקט-דגל של המועדון הובילו חברינו הותיקים
עולי רשטיק גבי מזור
החברים חולקו ויצרו צוותי-התקנה עם חניכי מועדון 'בית האבן' ואלכס
מנהלו והגיעו יחדיו לבתי תושבים ששמם וכתובתם ניתנו ע"י העירייה.
(כ ,)08-על מנת להתקין את גלאי העשן.
לכל גלאי צורף מגנט עם הסברים ידידותיים וממצים לתפעול הגלאי
שעליו מוטבעים סמל הרוטרי וסמל העירייה.
ראש העיר ונציגים ממחלקת נוער וצעירים וממחלקת הרווחה ברכו על
הפרויקט רב החשיבות להצלת חיים מחנק בעת שריפה ,חלילה.

שמות המתנדבים :מאיר אהרוני,אלי פורס ,שלמה גונן ,יצחק ארבל ,איתן
הריס ,יעקב וחיה קנטרוביץ ,יוסי לוי ,פיני לוזון ,קוויטני שמואל ורן
פרידור.
נושא הפרויקט כבר עשה לו כנפיים ומועדוני רוטרי נוספים בישראל
שוקלים להצטרף ליוזמה הברוכה.

כבוד למועדון שכאלה הם חבריו!!!!!!!

גלאי לאחר התקנתו

"לתת כמו הפרחים
מפיצים ריח לכולם
בלי חשבונות ,בלי תמורה
סתם משום שהם פרחים"

אסתר קל

חברי מועדון רוטרי וצעירים חניכי 'בית האבן' לפני הפיזור למשימה

עולי וגבי הצוות המוביל -עם ראש עיריית כפר סבא

יום הבוחר -קטע שהועבר אלי ע"י חברתנו אסתר האס-אל תפספסו...

יום הולדת

תמי
ברכה
ה

זמירה
צייג

סילביה
לב

קוויטני
שמואל

יהודה
קידר
גונן
שלמה

גריובר
ורדה

רן

יום נישואין

משפ' פורס

משפ' מזור

משפ' קופל

משפ' גולן

משפ' צייג

משפ' כרמון

קבלה למועדון

ארד איתן

כהן חזי

כפיר שמריהו

