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 3102פעילות המועדון בחודש יוני 

 

  הנושא 3102 יוני 
 

 ישיבה עיסקית 3016002 א'

 
 

על האידאולוגיה -ניאיראהאיום ה 9016002 א'
 באיראןוהפוליטיקה 
 

ריתק את חברי  ליטבק  פרופ'
המועדון בהרצאתו המקיפה. שרה 

תעודת הוקרה וכן אהרוני הגישה לו 
את ספרה המתאר סאגה משפחתית 

 איראן.ב המתרחשת

 06016002 א'
 

 מוזיקלי  ילוובערב מספרי סיפורים 
 

 ערב של צחוק ודמע 

הרצאתו של : מועדוני – מפגש בין 32016002 א'
 הנגידותעל שנת  נג"ל מוטי בר דגן

המפגש במועדון הוד השרון  
 למועדונים: כפ"ס, הוד השרון, 

 

  21016002 א'
 

אין מפגש בעקבות מותו של חברנו 
 ז"ל אלי פורס

 

 

 

אבלים מרה על מותו הפתאומי 
 של חברנו 

 נ"ל אלי פורס ז"ל 

 ת0נ0צ0ב0ה



  מתמשכותקבועות ופעילויות 

 

 כל השנהבמשך ת מבוצעולפעילויות שבעלון תי במהלך השנה לא התייחס
 . להלן מקצת מהפעילויות:בהתמדתםשכוחם  ונעשות ע"י חברים רבים מתוכנו 

 
כל אחד באפיק עליו הוא מופקד: איציק ארבל, בהרכבה הכולל,  חברי ההנהלה 

–אייבי ברכה  ,עודד שוהםשרה אהרוני, חיה קנטרוביץ, שאול צאיג, יובל השכל, 
הנשיא  מאיר אהרוני.  -תזמורת שלמה תחת שרביט המנצחכלם יחד מתפקדים וכ

 לראש האפיק לפי הצורך. וסייעשבחלק מהאפיקים פעילים חברים נוספים  
 

, דני קופל, שלמה גונן, יוסי קידריהודה  -)חלוקת מזון שבועית('מלוא הטנאפרויקט ' 
 פרי לוי, איתן הריס, קויטני שמואל, רן פרידור איציק ארבל, חנן האס. ,לוי

 
יסודות השפה העברית: יהודה /מועדוני קשישים בתחום המחשוב  3 -הדרכה ב 

 יעקב קנטרוביץ, אילנה הריס,  ,קידר, איתן הריס, חיה קנטרוביץ
 .איציק ארבל

 

 חנה אברוצקי , יהודה קידר, שיקל )שי יניב(. –ב"אנוש" פעילות  

 

 יהודה קידר, הפעלת אופניים לילדים בעלי צרכים מיוחדים: דני קופל,  

 

 יעקובי.קלודי  -מועדונית "ארזים"פעילות ב 

 

 .רן פרידור  -"ברנר" ספר יתהגישור לבקורס פרויקט איש הקשר ב 

 

הסעת צעירים מהקהילה האתיופית לרשל"צ ובחזרה: זאב ויינשטיין, יהודה קידר,  

 )שי יניב(.יוסי לוי, שלמה גונן, שיקל.איתן הריס, 

 

 אסתר האס-אירועי המועדון בכל  כיבודיםנושא ה לאחריות ע 

 

-דני קופל, פינת החיוך-הגשת 'פינות' קבועות במפגשי המועדון: ברכות רעות 

 ניני אניאלי. -לסירוגין ו'פסוק השבוע'-שמוליק קויטני ואילנה הריס

 

 יעקב  קנטרוביץ. -צילום והכנת מצגות במסיבות, טיולים וטקסים 

 

 חברנו אייבי ברכה. -תיחזוק ועדכון תמידי של אתר 'רוטרי כפר סבא'   

 

 רו"ח עולי רשטיק  -ניהול מאזני המועדון וקופותיו לשם הגשה לשלטונות המס  

 

 .אילנה הריס -כתיבה ועריכה של העלון החודשי של המועדון 

 

 במלאכה בהתמדה ובמסירות!!!עושים לכל ה "ישר כוח" -מה נאמר אז



 

 

 וכותרותאיורים בתמונות הענפה הפעילות השנתית מקצת מ

 3103יולי  -הרוטריונית תחילת השנה 

 

 מקבל את סיכת הנשיא מאיר אהרוני הנשיא הנכנס

 

 

 

 

 

 ראש העיר וסגנו מכבדים את המעמד

 

 

  



 לעניין צוות

 

 

 

 

 

 



 בין החופשות והחגים

הרצאה ביניהם : חגים( ל חופשות  שהתקיימו בין)הראשונים בחדשים  לטו מספר אירועים ב

 סמטתהישן ב נייןבהמלך בסוכתם של דני ויעל חן, מעבר  מהאירוח כיד על חשיבות אד"י, 

.לצעירים העוסקים במוזיקה ום  מפגש כמקהמשמש   92 למועדוננו החדש ברח' גלר  'אנוש'  

  

 

 

 

 

                   עוברים דירה

 

 



 



 ולקראת הסתיו הקרב : השיר "כמו חצב" 

 מילים ומנגינה: נעמי שמר

 

שוברי הרוח מנסים "...  

 לשמור עלי מן הבאות 

  -במעבה הפרדסים 

 אמרו מתי קץ הפלאות 

 אמרו מתי קץ הימים 

 הלא מדבריות שלמים 

 יש לעבור בניד עפעף 

 שבין הקיץ והסתיו 

 

 וכמו ענן להתגשם 

 מעל חלקת שדה ריקה 

 ולהביא לרגבים 

"..את הבשורה הירוקה0  



 

 

  



 ביקור הנגיד  שהשתלב עם 

 סיפורה  של גברת טובה גלר

 סבא אזרחית הכבוד של כפר

 אלוף)בדימוס( דורון אלמוגשל ה מעוררת ההשראה עשייתו על -יםאתגר הטיפול בחלש

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

הצלחנו לגייס ערב גיוס תרומות0 

התרמה השנתי הערב לתורמים רבים 

האולם היה מלא מפה לפה  0של רוטרי

של מאיר הניב  יותהחסודף ורעיון 

 תרומות רבות!!!!!

 !!!!!יחיאל והועדה שוב שיחקו אותה
 



 טיול להכרת המורשת הבדואית וההעצמה הנשית שאורגן ע"י שרה ומאיר

 

 

מורכבת משני סימנים, אחד מסמל טרגדיה ואחד מסמל  'משבר'כשהיא כתובה בסינית, המילה 
.הזדמנות  

 
 ג'ון פ0 קנדי 

 

 

 בביתו של  אחמד אלהוזייל, בנו של השייח' סלמאן אלהוזייל השני

 

  

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%92%27%D7%95%D7%9F+%D7%A4.+%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%5D/1/1/0/


 טיול חורפי לעמק הירדן ולדרום רמת הגולן בניצוחו של מיכה

 

 

 

 

 

 

 



 התקנת גלאי עשן בבתי קשישים

 

 פיזור למשימההחברי מועדון רוטרי וצעירים חניכי 'בית האבן' לפני 

 
  

 

 

  עם ראש עיריית כפר סבא -וגבי הצוות המובילעולי 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  ...אדוני השופט

  פעם פוגש אני בתייר

  ,שרצה להשקיע באיזה דבר

  - אז מכרתי לו בית שלא היה שלי

 כי לא רציתי שיסע מפה עם יחס שלילי 

  אדוני השופט...

       

  

אומרים  כולם, אז גם  -הכל שפיט

 אנחנו זכינו לסדרת 

כמו:  ומשפטהרצאות בנושאי חוק 

ירושות וצוואות ידועה בציבור, ה

  -חברנו מפי וגם ש מפי עו"ד שי דדו

 .עורך דין במקצועו –אלי פורס 

 

 

ו דמוסתנס ננולדנו לצערנו לא כול

בפרויקט ולכן החליט הרוטרי לתמוך 

 המיועדת הצעיר' הנואם 'תחרות

 בעמידה ונוער ילדים ולאמן להכשיר

 וידע שכנוע כלי הקניית, קהל מול

 'אשכול השרון'התחרות של  .כללי

התנהלה במועדוננו תחת ניצוחו 

. צעירים יובל השכלשל הרהוט 

 .מוךתרבים הגיעו כדי ל

 .במועמדיהם



 מסיבת פורים ושוב כרגיל- בבית משפחת רשטיק

 

 

 

 

 

 

 

  



 מפגש בין מועדוני עם מועדוני רוטרי מהודו, טורקיה וירושלים 

 בנצוחו של חברנו עודד שוהם

.. 

 

 

 

 חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים

 

  

 82-קיום טקס חלוקת מלגות ל

 בשילובתלמידי העיר המצטיינים 

תרומה משמעותית ו לימודים

של  94-זהו הטקס ה .לקהילה

ארגון הטקס שוקי  הרוטרי בעיר.

 עזרא וחברים נוספים.



 רודוסבנציגות מכובדת של חברים בועידה השנתית 

 

 

 

 

 

 

  



 

 בישראל מציאות חיינו

  

וגרף דמבהרצאתו במועדון התמקד ה

המגמה על  ארנון סופרהפרופ' 

אוכלוסייה  ריכוזיהיווצרות  לש

 יהודית במרכז לעומת הפריפריה

. המרצה איתגר אותנו לגבי הנזנחת

המגמות העתידיות והסכנות 

 האפשריות.

נדמה לנו שכבר שמענו וקראנו הרבה על 

מנגיש   ליטבקמאיר איראן, אך פרופ' 

 ,לנו מידע מפורט ומרתק על האידאולוגיה

ועל חיי על הפוליטיקה  ,על המשטר

 היומיום באיראן.

חברים ואורחים רבים הגיעו 

 –הידוע  לשמוע את הסוציולוג 

בעניין  עוז אלמוגהפרופ' 

דיוקן עכשווי של  החברה 

הישראלית על המגזרים 

שבתוכה, מאפייני המגזרים 

 השונים  ומבט לעתיד.

 000"מחר גם טוב ויהיה אתמול היה000"

 שלמה ארצי בשירו "ירח"                                             



 על ארגון הרוטרי:עוד 

 אנחנו, לזה מעבר הרבה הוא,  מתנדבים ארגון לא רוטרי הוא 

 ברוטרי".  חבר" אני  אלא" ברוטרי מתנדב אני"  מכריזים לא

 

איפה עוד תמצאו ארגונים ומוסדות שבהם מה שקרוי  

, מתחלפת כולה בהתנדבות  שנה שלמהשכיהנה  'ההנהלה'

אחרים, עם דגשים ורוח אחרת לפעול  ומאפשרת לאנשים

והכל תוך שמירה על התקנון  –ולתפקד  על פי הבנתם 

 והנהלים של הארגון העולמי?? 

 

   אם אינך מצליח בהתחלה, יש לך שפע של עמיתים.  

 אלדון פדרסון                                                                 

 

 

  



 
 

 יום הולדת

 

 שמריהו  כפיר איטה רוקנשטיין  ול צאיגשא

 האס אסתר מרים  קידר קלודי יעקבי   

 

 

 יום נישואין

 משפחת שוהם משפחת אהרונימשפחת רוקנשטיין, 

 משפחת שיטרית

 

 

 

 

 קבלה למועדון

 דני חן שלמה גונן,רוני עוזר מיכה גולן 

 דני קופלאלי רדושקביץ גבי מזור 

 

 

 


