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סיפור אישי

סיפורם של

הרצאה בנושא "אחריות ציבורית
ומדיניות ציבורית "–המרצה טוען
ותומך במחויבות אישית של האדם
שבראש הפירמידה לשאת
בתוצאות פעולותיו מרצונו החופשי.
גישה זו ניתן להטמיע באמצעות
חינוך והפנמת הערכים.
שחיתות בצמרת הפוליטית
והכלכלית -ארי אבנרי שימש
כעיתונאי חוקר ותרם לעשרות
חשיפות וגילויים הקשורות לדמויות
המפתח שכיהנו בתפקידים השונים.
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ד"ר אורי ארבל גנץ
(בנו של חברנו יצחק

ארבל)

אריה אבנרי

"אל תגיד שאתה רוצה לתת ,אלא קדימה ,תן!"

וולפגנג גתה

מפגש מס'  1טקס חילופי הנשיאים
שעון החול תקתק .התאריך הוא  1לחודש יולי בו נערכים בכל
מועדוני רוטרי בעולם טקסים לחילופי נשיאים .לתפקיד הנכבד
לשנה זו נבחר מאיר אהרוני.
טקס חילופי הנשיאים נערך השנה ב"אשכול פיס" כפר סבא
בהנחייתו המכובדת של עודד שוהם.
מלבד חברי המועדון ובני/בנות זוגם השתתפו גם אורחים רבים
שנכחו בטקס:
ראש העיר יהודה בן-חמו ,המשנה לראש העיר ,הנגיד היוצא של
האיזור משה אידלמן ,המזכיר היוצא של האיזור מר אמיל אל-אסמר,
ראש ארגוני המתנדבים בכפ"ס ד"ר צביקה ימי ,עוזרת נגיד האזור,
ונשיאים מכהנים של מועדוני רוטרי ברעננה ,רמת השרון ועוד וכן בני
משפחה וחברים קרובים של הנשיא הנכנס.

מספר דברים ייחודיים בלטו בטקס זה:
ראש העיר מעניק תשורה ומכתב הערכה לנשיא היוצא שמריהו כפיר.
ראש העיר מעניק מכתב התחייבות למאיר אהרוני -מכתב המעיד כי
דלתו תהיה פתוחה תמיד לכל בקשה ופנייה ,מברך את שרה אהרוני
ואת בני הזוג אהרוני על תרומתם המתמדת לעיר בתחומים השונים.
הנגיד היוצא מעניק מגן לגבי מזור על הצטיינותו כ'עוזר נגיד לאזור
השרון' במהלך  3השנים האחרונות.
הנגיד היוצא מעניק מגן 'מפעל חיים' למר מר נחום אברוצקי.
הענקת תעודת הוקרה 'גלגל הזהב' לנשיא היוצא .החלפת סיכות.
הענקת תעודות הוקרה ל 5-מחברי המועדון על פעילות יוצאת דופן.
החברים הם:מאיר אהרוני ,שרה אהרוני ,אילנה הריס ,דני חן ,יחיאל
שטרית.

מאיר אהרוני פותח את ישיבה מס'  2של המועדון  -הדגש הוא
הגדלת תקציב הקהילה ב01%-
הערב הסתיים בצחוק ושיר – תרומתו של חוקר הזמר שמוליק צבי,
שניתנה בהתנדבות ,כמקובל ברוטרי.

תנו לתמונות לדבר

אמירות שעבר זמנן – האמנם??
לכאורה ,מה שהיה כבר לא יהיה.
כתבות ארוכות ,מאמרים חכמים ,שירים וסרטים מלמדים אותנו שהנה – הכל השתנה!
המציאות של היום כבר שונה ,שום דבר אינו עוד כתמול-שלשום .אם אנו בגילנו המופלג
מזכירים משהו מלפני  33-03שנה מייד אנו נחשבים בעיני הילדים והנכדים 'ארכאים' ,ילידי
תרפפ'ו'' ,אנטיקות מהלכות'' ,ותיקים' ועוד ועוד כינויי-עבר .ותחשבו מה הם אומרים עלינו על
אמרות כנף שאנו מצטטים ושנאמרו עוד בבית אמא -אבא.
ובכל זאת לא הכל בטל ולא על הכל צריך לעשות . DELETE
אמירות כמו "בשביל אמא ילד תמיד נשאר ילד" (מפרסית)
או " :אם אלוהים סוגר בזעם את הדלת הוא פותח דלת אחרת" (מפרסית)
הן אמיתות חיים שאינן תלויות במציאות חיינו פה או שם ,היום או בעבר הרחוק ,או בגילויים
מדעיים כאלה ואחרים .וטוב שכך.
אם ניקח פתגם אחר כמו "כסף אינו גדל על העצים" – האם השתנתה נכונותו? חוזקו?
תוקפו?? הרלבנטיות שלו?
או ביטוי כמו ":כשהאדם מתכנן האלוהים מגחך" (מאידיש) (נאמר כאשר פרויקט נכשל ,או
כאשר תלו בו תקוות רבות מדי ,ובפועל הדברים יצאו הפוכים ).
או " :אין אחד שנהנה מכל הטוב " (אלעס אין איינעם איז נישטו ביי קיינעם) -מאידיש.
נכונותם עדיין שרירה וקיימת וטרם נמצא להם תחליף הולם ואינם כסלוגן פרסומי .אמרות
הכנף הן בדרך כלל קצרות ,שנונות ,קליטות ,כאלה שיש בהן מוסר השכל או עוקץ כלשהו
המאפשרות זכירה מהירה גם של צעירי המשפחה.
שוב ושוב אנו נותרים פעורי פה מול חוכמת החיים של ההורים והיכולת שלהם
לתמצת את החשוב בחיים ולהעביר את אותם פתגמים מדור לדור .אז תנו כבוד גם לדורות
העבר!!

שתלתם ניגונים בי אימי ואבי
ניגונים מזמורים שכוחים
גרעינים גרעינים נשאם לבבי
עתה הם עולים וצומחים
עתה הם שולחים פאורות בדמי
שורשיהם בעורקי שלובים

ניגוניך אבי ושירייך אימי
בדופקי נעורים ושבים
שירם של פניה ברגשטיין ודוד זהבי

מסיבת פרידה מצעירי חו"ל שהגיעו
במסגרת חילופי נוער
הם הגיעו מרבות ממדינות אירופה ,ארה"ב ואוסטרליה.
הם  -הכוונה ל  81צעירים בני  81-28שהגיעו לשהייה של שבועיים
בארץ ,כשהם מסיירים בכל הארץ ואתריה ,לאורכה ולרוחבה ,אוטובוס
ומדריך צמוד ,מתארחים וישנים בבתי חברים ממועדוני רוטרי בכל
רחבי הארץ .מידי יומיים –שלשה עוברים הצעירים לעיר אחרת בארץ
ולמשפחות אחרות שהיו אחראיות לאירוח.
החברים קלטו את הצעירים כבר בשדה התעופה ופתחו את הבתים
ואת הלבבות והצעירים ספגו והטמיעו באופן בלתי-אמצעי את ישראל,
ואת הישראלים היפים בחיי היום-יום שלהם .יש לציין את רשל
ממודיעין שאירחה בביתה  9צעירים בו-זמנית!!
על ניהול הפרויקט המורכב ,התיאומים והעדכונים הבלתי-פוסקים,
היה אחראי חברנו אלי פורס קצין חילופי נוער,
ועל כך יבוא על הברכה!!!
רוטריונים רבים טרחו והגיעו מכל קצות הארץ וכיבדו בנוכחותם את
מועדון כפ"ס ונשיאו מאיר אהרוני:

הנגיד מושיק ינאי ,עוזר הנגיד לשעבר אמיל אל-אסמר וכן עוזרי הנגיד
באשכולות שומרון ,הגליל,השפלה,השרון ,מרכז ודרום וכן נשיאי
מועדון הוד השרון ,רמה"ש ומודיעין בעבר ובהווה.
המשפחות ממועדון כפ"ס שאירחו בבתיהן צעיר אחד או שניים  -לרוב
ל 2-לילות והתנדבו להסיע את בני הנוער לנתב"ג :משפחת שוהם

(אירוח והסעה לנמל התעופה) ,משפחת פורס (אירוח והסעה לנמל
התעופה) ,קלודין יעקובי (אירוח והסעה לנמל התעופה) ,שמריהו
כפיר וחנה (אירוח) ,משפחת רדושקביץ (אירוח והסעה לנמל התעופה
בחצות) ,משפחת אהרוני(אירוח) ושלמה גונן שהסיע אורח לנמל
התעופה.

תודה ענקית לחברות וחברים שטרחו והכינו את
התקרובת לקהל הרב שנכח בערב :ציפי ושמואל קוויטני,
אסתר וחנן האס ,רבקה גולן ,חיה קנטרוביץ ,אילנה
הריס ,ויעקב קנטרוביץ אשר צילם את האירוע.
תודות גם לחברנו אלי רדושקביץ שהיה גזבר הפרויקט.

במסיבה ניכרה האווירה הטובה שנוצרה בין הצעירים לבין עצמם,
בינם לבין המדריך ארנון נחמיאס ,ובינם לבין המשפחות המארחות
והיה ברור שהפרידה מהארץ

ומהחוויה העוצמתית שחוו קשה

עבורם.
היה כיף ומרנין-לב לשמוע צעירים מכל קצווי תבל ,שרים" :הבאנו
שלום עליכם" ואנו בטוחים שהם יהיו שגרירים נהדרים של מדינת
ישראל כמדינה ושל מועדוני רוטרי בפרט.
הרשתות החברתיות רק יסייעו להם ואנו נהיה המורווחים.

תמונה קבוצתית של בני הנוער ב'פרוייקט חילופי נוער'

השפה העברית  -נס ??
ראיתם את השכן החדש ? מי ?? ההוא מקומה  ??22נראה כמו אחדש'הולך עם אף למעלה'...
קומה  22היא סיבה 'להרים את האף' ?תראה ,עדיף כך מאשר 'ידחוף את האף' לענייני החנייה..תשמחו שהוא 'מסתפק באצבע ולא מבקש את כל היד'לי הוא נראה 'חמוץ-פנים' ,חולני כזה ,ממש 'צבט לי את הלב'  ,ואשתו הפסלתבכלל נראית כאחת שיש לה 'פרפרים בראש' ובכל רגע 'מאבדת את ידיה ורגליה'
וכו' וכו'
זהו קטע משיחות חולין המתנהלות סביבנו מידי יום ביומו .האם שמתם לב לשפתנו
ולאוצר המילים שלנו? בלי משים ,גם בחיי היומיום שלנו אנו משתמשים בדימויים
חזותיים וציוריים לרוב ומטפורות שונות ומגוונות לאיברי הגוף השונים( .ולא רק להם).
אנו מתארים את עצמנו ואת הסובבים אותנו בדימויים הלקוחים מהחי ,מהצומח,
מאיתני הטבע ,הנופים ,אוכל ,אבנים יקרות ,וכד''( .יש לו לב זהב') .ביטויים רבים
נסמכים כמובן על העושר הלשוני של התנ"ך ואת אופן ההבנה של אותם ימים לגבי
תפקודם וחשיבותם של אברים שונים בגופנו.
שפתנו היא סוג של נס ,נס ששרד אלפי שנים ,אך לא רק .שהרי מדובר בשפה חיה
ובועטת( ,אופס...שוב דימוי) ,שאינה חדלה לרגע להשתנות ולהתעצב.
ואפרופו 'הגוף' -נסיים בנימה היתולית( :מתוך הבלוג 'עונג שבת' בעריכת דוד אסא)
התווכחו ביניהם האברים ,מי החשוב מכולם
אמרו העיניים ,אנחנו הכי חשובות ,אנחנו הרואות
אמרו האזניים ,אנחנו הכי חשובות ,אנחנו השומעות
אמר המח ,אני הכי חשוב ,אני החושב
אמרה הלשון  ,אני הכי חשובה ,אני המדברת
לפתע נשמע מלמטה קול "אני הכי חשוב"
"מי אתה"?שאלו כולם
"אני החור של התחת" ,באה התשובה.
פרצו כל האברים בצחוק רועם,והחור של התחת נעלב התכווץ ונסגר.
אחרי שבוע ,המח לא חשב ,העיניים לא ראו ,האזניים לא שמעו ,ורק הלשון לחשה תפילה
ל"אשר יצר" עשה שיפתח.
מוסר השכל :בכל משרד ממשלתי יש איזה שהוא "חור תחת " כדי לקבל אישור כל שהוא צריך לא רק
לשכנע את המוח ,אלא בעיקר לא להעליב את חור התחת .אחרת האישור לא משתחרר.

חשיבה יהודית
יהודי מבריסק עולה לרכבת הנוסעת לוורשה ,מתיישב והרכבת מתחילה לנסוע.
נכנס הכרטיסן לקרון והיהודי שואל אותו מה המרחק מבריסק לוורשה? -
מאתיים מייל משיב הכרטיסן - .ומוורשה לבריסק?  -אני לא מבין את השאלה,
מסביר הכרטיסן וממשיך  -אם מבריסק לוורשה מאתיים מייל ,הרי מוורשה
לבריסק גם מאתיים מייל
איזה פלא? משיב היהודי מה הפלא? שואל הכרטיסן בסקרנות
אתם כנראה יש לכם חשבונות אחרים .אצלנו החשבון אחר לגמר :מפורים עד -
פסח חודש אחד ואילו מפסח עד פורים אחד עשר חודש

האם שמתם לב שבחיי היומיום שלנו ,למרות שאנו מתנהלים בדרך כלל לפי
הלוח הלועזי ,משנסתיים לו החג האחרון ,הוא חג השבועות ,מתחילים ארגונים
ומוסדות שונים לראות בכך סימן שאפשר לסמן  Vונסתיימה לה עוד שנה.
כך במוסדות החינוך מגיל  3ועד האוניברסיטה ומי מאיתנו אינו קשור בדרך זו
או אחרת למערכת החינוך ?? הוא עצמו (סיום קורסים למיניהם) או דרך
הילדים והנכדים?? כלומר מדובר בנתח ניכר מאוכלוסיית המדינה שרמת
פעילותו משתנה לקראת סוף יוני.
מיד אח"כ (חודשים יוני-אמצע ספטמבר) נכנס המשק כולו למין אתנחתא:
מסיבות סיום לכל ארגון וחוג המכבד את עצמו (כולל רוטרי) ,קייטנות ,חופשות
קיץ בארץ ובחו"ל .תרבות הפנאי תופסת לה מקום של כבוד.
עד מתי??? ובכן עד' ...אחרי החגים' של השנה העברית העומדת בפתח.
חודש החגים כמובן מנוטרל מראש לטובת המשפחה הגרעינית והמורחבת
וכך אנו מוצאים עצמנו רק בחודש אוקטובר/נובמבר מוכנים לזינוק מחודש ,ומלא
מרץ .....אלא אם  -נגמר לו גם התקציב השנתי.
וכך כתבה נעמי שמר

בשירה :

התחדשות אחרת
אחרי החגים יתחדש הכל .
יתחדשו וישובו ימי החול
האוויר ,העפר ,המטר והאש
גם אתה ,גם אתה ,תתחדש!

הצצה מצולמת למפגשי המועדון

אורי ארבל עם האב הגאה ועם נשיא המועדון מאיר אהרוני

מאיר אהרוני מגיש את דגל המועדון למרצה ארי אבנרי

הידעת??

במדינות שונות מכונה הסימן @ ששימושו העיקרי בציון כתובות דואר אלקטרוני
בכינויים שונים .בישראל מכנים את הסימן במילה "שטרודל" בשל צורת
המאפה המוכר או בעברית "כרוכית " באוסטריה הוא מכונה "  aמסחרי",
במדינות דוברות אנגלית "  – atאצל " ,בצ'כיה ובסלובקיה "הרינג " בגרמניה
ובסלובניה "קופיף" ,ברומניה ובהולנד "זנב קוף "ברוסיה" -כלבלב" ,בשבדיה
ובדנמרק "חדק של פיל" ,באיטליה ובצרפת "חילזון" ,בקוריאה "שבלול"
ובאיסלנד " אוזן".
אז מי אמר שלאנשים מסביבנו אין דמיון יוצר??

אפרופו כלכלה -בתקופה הקשה של המשבר הכלכלי ,עודד שר האוצר יהושע
רבינוביץ` את הציבור" -כעת אנו נמצאים על פי התהום ,אך בקרוב ,נצעד צעד
גדול קדימה..

כשנשאל צ`רצ`יל בזקנותו איך זה להיות בן  ,93תשובתו הייתה -טוב מאד,
בהתחשב באלטרנטיבה...

אגדת עם אינדיאנית
"בתוך כל אדם נאבקים שני זאבים" ,סיפר האינדיאני לנכדו בעת ערב ,האחד,
הוא רוע ,כעס ,קינאה ,צער ,חרטה ,תאוות בצע ,יוהרה ,רחמים עצמיים ,אשמה,
עלבון ,נחיתות ,שקרים ,עליונות ואגו .השני ,הוא טוב ,הנאה ,שלום ,אהבה,
תיקווה ,שלווה ,ענווה ,טוב לב ,נדיבות ,אמפטיה ,אמת ,רחמים ואמונה" .לאחר
מחשבה ,שאל הנכד:
"איזה זאב מנצח?" ענה האינדיאני" :זה שאתה מאכיל".

פורס רחל

שטרית יחיאל

פרידור רן

ארד איתן

משפחת פרידור

פורס אלי

שטרית יחיאל

שוהם עודד

צייג שאול

לוי יוסי

