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כתיבה ועריכה :ר' אילנה הריס

מהו היתרון הבולט בעבודת צוות?
המטלות  -נחלקות בין רבים
ואילו

ההצלחה

–

מוכפלת!!!

עקרון זה הוא המנחה העיקרי של העשייה המועדונית .כך מצליחים ל'הרים' אצלנו
ערבי התרמה מוצלחים ומלאי-קהל  ,מידי שנה בשנה .השנה יתקיים הערב ב -
 12.3.16תחת כהונתו של נשיאנו לשנה זו עולי רשטיק וחלוקת התפקידים כבר
בעיצומה.
בכוח לכידותו החברתית והחוזקות המקצועיות הרבות של חברים במועדון הצליח
המועדון לארגן תוך זמן קצר 'כנס חצי שנתי '  ,לדרבן הגעה לחיפה והשתתפות
מירבית של חברים בטקס הענקת מגן הסובלנות לחברנו שי יניב ,ו/או לארגן מסיבת
ראש השנה ,פורים ,יום העצמאות ,חנוכה טיולים ועוד.
נשיא המועדון מלהטט במיומנות וברגישות אישית כאותו מנצח על תזמורת ,
מאפשר לכל ראש אפיק וחבריו ליזום ולפעול ולבטא עצמו במיטבו ,אך דואג ומקפיד
על מתן ההדגשים הייחודיים כך שתפקוד המועדון יגיע למיצויו המלא.

נשיא המועדון וחברי ההנהלה
נשיא המועדון המכהן הוא חברנו עולי רשטיק שעיקר מעייניו הוא
קידום המועדון תוך הרחבת מגוון הפעילויות לתחומים חדשים ,הגדלת
מספר החברים ,והחלום של הקמת מועדון חדש לבני  +40כל זאת בנוסף
לקשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברים חולים ,או שנבצר מהם להגיע מכל
סיבה שהיא .יד ימינו ואשת סודו בכל עשייתו היא רעייתו ה תומכת
חברתנו צילה רשטיק .צילה היא גם מנהלת החשבונות של עמותת רוטרי
בהתנדבות.
לצידו פועל בנאמנות ובאכפתיות מזכיר המועדון יעקב קנטרוביץ שדואג
לעדכון מלא ומהיר ובשקיפות רבה של מידע רלבנטי ,בין אם במייל,
בוואטסאפ ובפניות אישיות.
להלן רשימת חברי ההנהלה ,שכולם כאחד מחויבים לתפקידם:
גזבר  -שמריהו כפיר
יו"ר אפיק הקהילה  -זאב ויינשטיין
יו"ר אפיק המועדון  -פנינה כרמון ואיטה רוקנשטיין
יו"ר אפיק המקצוע  -יוסי בן עמי
יו"ר האפיק הבינלאומי  -אייבי ברכה
יו"ר אפיק קחיץ (קשרי חוץ ,יחסי ציבור)  -גבי מזור
יועץ הנשיא  -שלמה גונן
נשיא לשעבר  -אבי רוקנשטיין
ההנהלה נפגשת בתכיפות קבועה ומרכזת דיווחים עדכניים על הפעילות
בכל אפיק .ההנהלה פתוחה לשמוע רעיונות והצעות חדשות ,ודנה בכל
נושא לגופו.
מזכיר המועדון עורך ומעבד את הפרוטוקולים ומפיצם במהירות לכל
חברי ההנהלה.

נאום נשיא המועדון הנכנס
מכובדי כולם ולא אחזור על כל השמות שהזכיר המנחה,
אני רוצה לומר לכם שאני נזכר שעמדתי בפורום דומה לפני  25שנים בדיוק  ,בחצר
של משפחת גרינברג  .הייתי אז מאד נרגש  ,קצת יותר צעיר ,ועם קצת יותר שיער
בראש ( אין מה לעשות ) וקבלתי על עצמי להיות נשיא המועדון .
והנה שוב ,אני נמצא באותו מעמד ,מאד שמח על הזכות הגדולה שניתנה לי לשרת
אתכם פעם שנייה כנשיא המועדון.
לא ארבה במילים  ,כי את מה שנעשה במועדון אבי כבר סיכם  ,רק אוסיף ואציין
את היעדים המרכזיים המתוכננים בשנת נשיאותי.
משוכנע אני כי באמצעות ההרכב האנושי והמקצועי של חברות וחברי המועדון
והלכידות החברתית אוכל לעמוד ביעדים שהצבתי לפני.
ב ראש וראשונה שמתי לי למטרה להקים מועדון רוטרי נוסף בכ"ס  ,שיהיה מועדון
של צעירים וצעירות חדורי מוטיבציה שיפעל במקביל למועדוננו הקיים ,כי רבותיי,
זהו צורך השעה!
פעילות הרוטרי ממשיכה ומתגלגלת באפיקים השונים  ,הרוטרי עומד על שתי
רגליים עיקריות  ,חברתית וקהילתית.
ב אפיק המועדון אנו נדאג לשמור ואף לשפר את המרקם החברתי של המועדון.
יושבות ראש אפיק המועדון ,פנינה כרמון ואיטה רוקנשטין ,הכינו לנו תוכנית
פעילות מגוונת ועשירה ואני תקווה כי כמה שיותר חברים יטלו בה חלק הן בפעילות
הפנים מועדונית והן בזו שמחוץ למועדון.
ב אפיק הקהילה בראשותו של זאב וינשטיין ,בכוונתנו להמשיך לבצע את
פעילויותינו החשובות הקיימות  .כמו כן נעשה מאמץ למציאת פרוייקטים חדשים
לטובת הקהילה על כל מרכיביה .ואכן סגרנו פרויקט חדש בפנימית 'עלומים'.
ב אפיק המקצוע ,בראשותו של יוסי בן עמי ,נשתדל לקרב את אנשי העסקים
לקהילה באמצעות פרויקטים משותפים בעירנו ,וכן לקיים כנסים והרצאות
מקצועיות.
ה אפיק הבינלאומי ,בהנהגתו של אייבי ברכה ,יעשה פעילות נמרצת להרחבת
הקשרים הבינלאומיים של המועדון  .נקוו ה שהשנה גם תורחב מסגרת התורמים
לקרן הרוטרי הבינלאומי ( פול האריס) למען נוכל בעתיד לבקש עזרה לפעילות
בינלאומית משותפת.

א פיק יחסי הציבור והפרסום ,בראשותו של גבי מזור ,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 לפעילותנו
הקהילתית.
כמובן ,לא אשכח ואציין את שאר חברי ההנהלה ,אבי רוקנשטיין נשיא יוצא ,שלמה
גונן יועץ לנשיא ויעקב קנטרוביץ מזכירנו הנאמן.
שלוימל'ה ,כאן המקום להודות גם לך על ההנחיה המכובדת בטקס זה.
לסיום ,ברצוני להודות לנשיאנו היוצא אבי רוקנשטיין ולצוותו על שנת רוטרי
עשירה ומוצלחת ולאחל הצלחה לצוות הנכנס.

ולכל האורחים תודה שהגעתם.

עולי

הענקת תעודת 'גלגל הזהב' מנשיא נכנס עולי רשטיק לנשיא יוצא אבי רוקנשטיין

נגיד האזור ,אמיל אל-אסמר ,אבי רוקנשטיין עולי רשטיק ומנחה האירוע שלמה גונן

נג"ל גידי פייפר מעניק אות 'פול האריס ' לצילה רשטיק

תמונה קבוצתית רחבת היקף של רבים מחברי המועדון
(ותודה לחברנו יעקב קנטרוביץ על הצילום)

הענקת סיכת נשיא לחברנו עולי רשטיק ע"י הנגיד אמיל אל-אסמר

מילים חמות במכתבו של ראש העיר יהודה בן חמו לחברנו הנשיא הנכנס עולי רשטיק

אפיק הקהילה
מאז ומתמיד בלט המועדון כאחד ממועדוני המתנדבים הידועים בעיר
במוניטין הרב שרכש בזכות עשייתו ובמוכנו ת חבריו להתנדב לכל משימה
בקהילה הן בתקופת רוגע והן בעת מתיחות ביטחונית ,ובה בעת לתמוך
במצוינות ולעודד כוחות צעירים .ואיך זכינו למוניטין? – כי לנו אכפת!!
המגוון ורבגוניות הפעילויות בהן משתתפים החברים הן בהתנדבות והן
בתרומה או בשילוב שני האלמנטים ,מעידות על כך ותקצר היריעה
מלפרט את כולן .את האפיק מנהל ומלווה ביד רמה חברנו זאב וינשטיין.
להלן חלק מהפעילויות:
פעילויות נוספות ימצאו מקום ב'אפיק המקצוע' ,חלקן נמשך לאורך
שנים ,וחלקן מתקיים  ,לפי צרכי השעה:
הקמת עמדה לביצוע בדיקות לחץ דם ,בשיתוף גורם מקצועי,
להגברת המודעות של תושבי העיר ל 'אויב השקט' .השתתפו
בעשייה :ציפי ושמואל קוויטני וחברים אחרים.
פעילויות התרמה בשטח לטובת ה'אגודה למלחמה בסרטן' ,איסוף
קופות .השתתפו בעשייה :יהודה קידר ,שלמה גונן ,דני קופל ,איתן
הריס.
הפעלת פרויקט 'גישור' ב  3 -בתי ספר יסודיים בעיר ,סיוע כספי
בהדרכה מקצועית של דרכי הגישור וקשר מתמיד עם הגורם
המקצועי .השתתפו בעשייה :רן פרידור
עזרה בהכנת שיעורי בית במועדונית 'ארזים' וסיוע כספי לרכישת
ציוד משלים .ליווי פיזי של חבר המועדון ביום כיף לילדי
המועדונית  .השתתפו בעשייה קלודי יעקובי ורן פרידור.
אימוץ מרכז המוסיקה לנוער 'גלריה  - '29רכישת כלים וציוד
משלים ,השתתפות חברים בתחרויות שמקיים המרכז .זהו גם
מקום מפגשו השבועי של המועדון.השתתפו בעשייה :שוקי עזרא
וחברים נוספים.
ארגון טיול שנתי ו  2-ימי כיף לילדים בני העדה האתיופית בבריכת
השחייה העירונית  ,ליווי פיזי בבריכה ומתן כיבוד לצעירים.

השתתפו בעשייה :איתן הריס ,מיכאל שלו ,יהודה קידר ,שמריהו
כפיר ,זאב ויינשטיין ,פיני לוזון ,שלמה גונן ,עולי רשטיק.
תמיכה כספית בחלקות חקלאיות אותן מעבדים בני הקהילה
האתיופית ,ליווי ומעקב ,השתתף בעשייה :שמואל קוויטני.
מתן שיעורי עזר לתלמידי ביה"ס 'אורט" (ראה פירוט ב'אפיק
המקצוע').
סיוע כספי עבור הוראה מתקנת לילד נזקק במסגרת 'ניצן'.
העברת תרומות והתנדבות אישית במועדון 'אנוש' .השתתפו
בעשייה :חנה אברוצקי ,שיקל ,יהודה קידר.
הקניית יסודות המחשב במועדוני קשישים בהדרכה אישית.
השתתפו בעשייה :איתן הריס ,יהודה קידר ,איציק ארבל  ,ויעקב
קנטרוביץ.
הקניית יסודות השפה העברית במועדון קשישים .השתתפה
בעשייה :חיה קנטרוביץ.
מימון קורסים לתלמידי חטיבת 'בר לב' בפרויקט 'נגב' על סכנות
האינטרנט ,הדרכתם האישית כך שיוכלו לשמש חונכים ל תלמידים
אחרים בבית ספר יסודיים .פרויקט חשוב זה ייקרא ע"ש חברנו
מיכה גולן ז"ל ,שהיה יזם הפרויקט .השתתפה בעשייה :זאב
ויינשטיין  ,רבקה גולן.

רכישת זוג אופניים בעלי אבזור מיוחד לטובת נכים וליווי אישי של
רכיבת נכים בפארק .השתתפו בעשייה :שיקל ,יהודה קידר ,דני
קופל.
תרומה והשתתפות פיזית של חברים בפרויקט 'מלוא הטנא'.
השתתפו בעשייה :יהודה קידר ,שלמה גונן ,דני קופל ,איתן הריס,
איציק ארבל ,מיכאל שלו ,יוסי בן עמי ויוסי לוי.

התנדבות ולווי חניכים מפנימית 'עלומים' ,קיום פגישת היכרות
בין אנשי המועדון לבין אנשי הצוות והצעירים בתוספת כיבוד,
עריכת ימי הולדת לקבוצת צעירים שחגגו ימי הולדת ,ליווי לסרט,
כיבוד וברכה .השתתפו בעשייה :ענת בן עמי ,ציקי מזור ,אסתר
האס ,תמי ברכה ,חיה קנטרוביץ.
פרויקט 'בר מצוה' באחריותו של דני חן .הסעת צעירים ממשפחות
מצוקה שלא חוו חגיגת בר מצווה ,לכותל המערבי.

חלוקת צנצנות דבש בראש השנה ל  3 -מועדוני קשישים בעיר.
השתתפו בעשייה :זאב ויינשטיין (ראש האפיק) ,יובל השכל ,יחיאל
שיטרית ,איתן הריס ,עולי רשטיק .הפרויקט הוא רב -שנתי.
חלוקת שוברים ל רכישת חולצות בית ספר ,לבני משפחות קשות -
יום .ראו מכתבה של סימה בן שמואל  .השתתפו בעשייה :עולי
רשטיק ,זאב ויינשטיין.

חלוקת מלגות לתלמידים המצטיינים בהישגיהם הלימודיים
ובנתינה קהילתית ,מעל לחמישים שנה!! בראשותו של יובל השכל
יו"ר קרן המלגות.
קרן סיוע לבודדים  -היענות לפניות חריגות .חברים בוועדה:
יהודה קידר ,חנן האס  ,רינה שטיבלמן.

מדידת לחץ דם  -פרויקט לזכרו של אלי פורס ז"ל ,חבר
המועדון לשעבר ויוזם הפרויקט

"יכולת ללא הזדמנות אינה שווה" (נפוליאון בונפרטה)

אפיק המקצוע
האפיק מתמקד בשנה זו הן בפרויקטים קיימים ונמשכים והן ביזום של פרויקט
חדש.

פרויקט מתן שיעורי תגבור לתלמידי ביה"ס 'אורט שפירא' בחשמל,
באלקטרוניקה ובמקצוע ליבה נוסף ,ע"י שני חברי המועדון ,מהנדסים
במקצועם ,על בסיס של  2מפגשים בשבוע .התגבור אשתקד כבר הוכיח עצמו
בשיפור ציוני התלמידים .התגבור נעשה בתיאום עם המורים המקצועיים.
בנוסף זוכים התלמידים לסרגל ועט עם לוגו של המועדון .השתתפו בעשייה:
יוקי שטיבלמן (ראש הפרויקט) ויוסי בן עמי.
פרויקט 'הנואם הצעיר' –חלק מפרויקט ארצי של 'רוטרי ישראל' בבתי ספר
יסודיים ותיכוניים .מימון מדריכים המכשירים ומתרגלים צעירים לומר את
דבריהם באופן רהוט ומובנה במשך  5דקות ,ארגון תחרויות מקומיות
ואשכוליות ,עד לתחרות הגמר שתיערך במרץ .2016השתתפו בעשייה :יוסי
לוי ,יוסי בן עמי ,איציק ארבל.
עידוד המודעות לבטיחות עובדים במקומות עבודה באמצעות ציורי ילדיהם
בנושא.
יצירת קשר שוטף עם מנהלי הבטיחות וגורמים נוספים במפעל/ארגון
לעידוד הט מעת הנושא .בסיום הפרויקט תתקיים תחרות שבה יזכה ציורו
של הילד שביטא באופן החוויתי ביותר את נושא הבטיחות ושלמות
המשפחה.
בשלב זה מתקיימת הפעילות ב 2 -מפעלים ,ADVICE :ושאול כהן ובניו בע"מ
והמגמה לנסות פרויקט זה גם על מפעלים וארגונים נוספים בעיר .לשם כך
הוכנה גלויה והנחיות לעובד לשליחת הציורים .השתתפו בעשייה :יוסי בן
עמי ויובל השכל.

אפיק המועדון
תקצר היריעה מלתאר ולפרט כל מפגש של אפיק זה שעשייתו המושקעת ניכרת מידי
שבוע ,ואכן זכינו למגוון פעילויות :הרצאות -אורח ,הרצאות חברים ,טיולים,
מסיבות בחגי ישראל וגם ביקור משותף בתיאטרון ,הליכת בוקר למשכימי קום,
מפגש משותף על חוף הרצליה ועוד ועוד .את האפיק מנהלות ביד רמה ובהרבה
מחשבה ,חברותינו איטה רוקנשטיין ופנינה כרמון.
במסגרת ההרצאות נתמקד רק בשתיים :הרצאתו של ד"ר באוניברסיטה
ש'חזר בשאלה' וניתק כל קשריו עם משפחתו החרדית שאף 'ישבה' עליו
שבעה ,וההרצאה על המדבריות בעולם בצירוף תמונות מרהיבות (לוע פתוח
של הר געש באתיופיה) ,צמחייה ,מבני בוץ וכד' .מסביבנו עולם מרהיב.
יושבות ראש האפיק המסורות והאכפתיות ,ארגנו טיול מיוחד ומוקפד
למחלבו ת 'שטראוס' ומפעל הממתקים בשילוב של סבים/סבתות ונכדים
שהסב הנאה מרובה לכל המשתתפים ,ולא נשכח את הממתקים ,כמובן,
להם זכו המשתתפים.
יציאה משותפת של חברים רבים במועדון להצגה מוצלחת בתיאטרון
ה'קאמרי' והנאה מלאה מהנושא ומהשחקנים .ההצגה 'הישראלי הנודד'
שנכתבה על בסיס סיפור אמיתי של השחקנים.מומלץ.
 3מסיבות בחגי ישראל בהם זכינו לסטנדאפיסטים ושחקנים מעולים.
בהצגת חנוכה שותפו עולי רשטיק ופנינה כרמון בהצגה (בהפתעה) שהעלו
חיוך וצחוקים על פני כל החברים.
בנוסף ל'ערבי רעות' על חוף הצוק בהרצליה ,התקיימו כבר  2צעידות על
חוף הים ,לספורטאים שבינינו.
בנוסף מתקיים חוג לתנ"ך שנפגש זו השנה השנייה בבית משפחת כרמון
וזוכה לשמוע פרשנות והבהרות על פרשת השבוע .החוג גם יצא ל 2 -סיורים
לימודיים בצפון.

ככה זה כשנהנים

שוקולד קטן ושוקולד גדול
שוקולד יקר ושוקולד בזול
שוקולד אגוזים ושוקולד סתם
לעשירים ולכולם הריח בחינם
וכל האזרחים עוצרים ומריחים...
(יונתן גפן מתוך השיר 'ריח של שוקולד')

ד"ר שלומי דורון מקבל תעודת הוקרה מנשיא המועדון

מר בני נסים מקבל תעודת הוקרה מנשיא המועדון

האפיק הבינלאומי
האפיק פועל להעלאת המודעות על שמעו של מועדון 'רוטרי כפר סבא',
בקרב מועדונים אחרים בעולם ,יצירת קשר ברכות והתכתבויות עם
מועדונים בחו"ל.
האפיק כתב והכין 'ברושור' (עלון מידע) באנגלית על המועדון ועל
העיר כפר סבא.
ל כל מועדון שלכבודו הורם 'טוסט' מדי שבוע ,נשלח ברושור כזה
בדוא"ל.
הרצאת שגריר סרביה בישראל מר מילוטין סטנויביץ בפני חברי
המועדון בקפה ג'ו שבפארק .את המעמד כיבד נג"ל גידי פייפר,
שנעזר בארץ ברוטריונים ממספר מועדונים .יחד עם השגריר הגיע
מדריך חקלאי המועסק בסרביה בחווה חקלאית המטפלת בילדים
ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים ,כאורח של 'רוטרי ישראל' ובחסות
קרן גרדינר .המדריך הגיע להשתלמות מקצועית ונהנה מסיורים
וב יקורים מקצועיים רבים באתרים הקשורים לעבודתו ו כן זכה
לשהייה ואירוח מסביר פנים בבית משפחת האס (דוברי סרבית)
ממועדוננו .את האירוע יזם חברנו חנן האס בעזרתה המסורה של
רעייתו חברת המועדון אסתר האס.
האפיק הוסיף עמוד באנגלית ומצגת באנגלית על פעולות המועדון
באתר המועדון.
אנו במגעים להרחבת הקשר עם מועדון תאום באחד ממועדוני
בלגרד בסרביה.
בכוונתנו להרחיב את הקשר עם מועדון ויסבאדן ריינגאו בגרמניה.
בכוונתנו להגדיל את מספר החברים שיעבירו תרומות שנתיות
כעמיתים נלווים בקרן 'פול האריס' עד להשלמת התרומה וקבלת
האות.
יו"ר האפיק אייבי ברכה הרצה במועדון בנושא 'קרן הרוטרי' .

נשיא המועדון עולי רשטיק מעניק את דגל המועדון למדריך החקלאי מסרביה

נשיא המועדון עולי רשטיק  ,אשת שגריר סרביה ואסתר האס ,ממשפחה דוברת סרבית

כתבו עלינו בעיתון

אפיק קחיץ (קשרי חוץ ויחסי ציבור)
תפקיד האפיק להביא לידיעת הציבור את פעילות המועדון באמצעי המדיה השונים
שכידוע הולכים ומתרבים מאד בתקופה האחרונה.
הפעולות שבהן נקט יו"ר האפיק גבי מזור:
כל מפגש מועדוני ,בין אם במועדון או מחוצה לו ,מתועד ומצולם ומועבר
במהירות האפשרית לאמצעי התקשורת .המידע מועבר כחומר טקסט,
תמונות ,סרטוני וידאו וכו'.
המידע הועלה בתוספת כיתוב לדף הפייסבוק של המועדון,
' . 'ROTARY KFAR - SABAבדרך זו נחשפים גם חברים שנעדרו מאחד
המפגשים ויכולים להתרשם מהמפגש ומתגובות חברים לאירוע.
מידע ראוי הועלה גם לאתר של 'רוטרי ישראל' .כידוע הרשת מגדילה מאד
מאד את האוכלוסייה החשופה לכל מידע על המועדון באמצעות פעולת
'שתף' ( )SHAREשל חברינו.
לגבי חומר שנמצא ראוי לתפוצה רחבה ,נכתב מאמר לעיתונות בתוספת
תמונה לעיתונות המקומית 'ירוק'' ,קול הכפר' ,ולפורטל המקוון 'פורטל
השרון פוסט'.
הקמת קבוצה ציבורית בוואטסאפ ע"י ראש האפיק  ,לרשות הנשיא בלבד,
להודעות בזמן חירום או מצבים בלתי צפויים.

עשייה רוטריונית
כפי שקורא ורואה הנגיד -מדובר במועדון ש'אינו נח מעשייתו' ומראה נכונות מלאה
להופיע באירועים של רוטרי ישר אל  ,רבים ככל שיהיו וגם המרחק אינו מרתיע.
הפקת ערב ההתרמה שיתקיים כאמור ב 12.3.16 -תחת שרביטו המיומן של
יו"ר הוועדה המארגנת ,חברנו יחיאל שיטרית וחברים אחרים בוועדה.
מפגש נציגי אפיק הקהילה ואפיק המועדון במכללת אשקלון
השתתפות חברים רבים בטקס חילופי הנגידים ברחובות.
השתתפות חברים בטקס קבלת הצ'רטר של מועדון הרצליה ,שמועדוננו היה
ה'ספונסר' שלהם .נשיא המועדון חשף את פעמון מועדון הרצליה.
התגייסות מלאה של רבים -רבים ( )30מחברי המועדון לכנס בנושא הבנה
בינעדתית וסובלנות ב'בית הגפן' בחיפה להענקת 'מגן הסובלנות' לחברנו
המסור והפעלתן שיקל ,הוא שי יניב.
היענות רבה של חברים נצפתה גם בכנס האזורי הראשון ושאורגן ע"י מועדון
כפר יונה ,מועדון שאך זה הוקם ,שמועדוננו היה ה'ספונסר' שלו.
יש לזכור שמתחילת השנה נוספו למועדון  2חברות חדשות :אילנה נדלר
וגליה גולדברג ,וזאת במסגרת מאמצי הנשיא להרחיב את המועדון.

תמונה קבוצתית כפי שצולמה ע"י של חברנו יעקב קנטרוביץ  -כמו שרק הוא יודע

חברים שפועלים באיזור
ישנם בקרבנו מספר חברים הפועלים בצוות הנגיד ועוסקים בעשייה חשובה:
חברינו אבי רוקנשטיין (מטעם רוטרי ישראל) ויוסי לוי (מטעם המועדון)
מטפלים בפרויקט התומך בחיילים בודדים מחו"ל ,לאחר שחרורם.
חברנו יובל השכל מכהן כיו"ר הועדה להרחבת האזור והקמת מועדונים
חדשים

חברנו חנן האס משמש כיו"ר ועדת ישראל סרביה.
חברנו עולי רשטיק משמש מזכיר עמותת רוטרי ישראל.

חברנו שיקל עם מיטל ונגיד הסובלנות שקבל

מה עוד לא סופר???
אתר 'רוטרי כפר סבא' מתוחזק ומעודכן באופן מתמיד ע"י אייבי ברכה.

מידע עדכני ובזמן אמת על המועדון ועל מכלול עשייתו  ,מועבר לפייסבוק
בזמן אמת ע"י גבי מזור ואייבי ברכה .גבי מזור הוא אחראי מידע רוטרי.
חברנו שלמה גונן אחראי לניהול שוטף של ערבי ה'פיירסייד' .
חברנו עודד שוהם משמש כיו"ר הועדה להקמת מועדון רוטרי חדש.

בתפקיד יו"ר הועדה לקבלת חברים חדשים מכהן חברנו משה קוצ'ין.

ב תפקיד יו"ר ועדת המינוף מכהן חברנו יעקב שטיבלמן .יו"ר הועדה קידם
את הקשר עם 'להקת האריות' שתופיע במסיבת הפורים ועם 'להקת 'הכל
עובר חביבי' בערב ההתרמה השנתי.

חברנו סרגיי פיסרבסקי הוא אחראי מצגות ודואג לתקינות המכשור המשמש
את המועדון בפגישותיו השבועיות.
חברתנו נינה גונן מסייעת לאפיק המועדון ותורמת מניסיונה המצטבר
בנושא.
חברנו יהודה קידר מעביר מעת לעת את הפינה 'ששים שניות בענייני בטיחות
וזהירות בדרכים'.

חברת המועדון אילנה נדלר משמשת כקצין חילופי נוער.

עלון המועדון נכתב ונערך ע"י חברתנו אילנה הריס

'פסוק השבוע' מועבר ע"י החברים :ניני אניאלי ואילנה הריס

חברנו יעקב קנטרוביץ מצלם במצלמתו את אירועי המועדון והמסיבות
ומעבירן במצגות מושקעות ומקצועיות.
חברתנו ציפי קוויטני אחראית על נושא הרעות ומעדכנת אותנו מידי שבוע מי
חגג מה וכן אחראית למשלוח פרחים לימי הולדת 'עגולים' .בהעדרה,
משמשת בתפקיד רבקה גולן.
חברנו שמואל קוויטני משמש כ'שר הטקס' ואחראי להכנות המוקדמות
לקיומו של הטקס הרוטריוני.
איתן הריס אחראי פרויקט 'בית אברהם' לקהילה האתיופית ,יחד עם פיני
לוזון.

חברתנו רינה שטיבלמן משמשת גזברית הקהילה.

חברנו איציק ארבל אחראי להכנת המסגרות לתעודות ההוקרה המוענקות
במפגשי המועדון למרצים .

גזברית קרן המלגות – מירה ולינגשטיין.

תודה לכל אלה שלא הוזכרו ועזרו.

אמצע החיים
אהוד מנור :מילים
חנן יובל :לחן

"פתאום אני נמצא באמצע החיים
עייף מן הריצה באמצע החיים
הדרך מאיצה באמצע החיים
.מושכת אל קצה באמצע החיים
אני עוצר ומנסה להיאחז
רוצה להישבר אבל עוד לא מעז
ממשיך לשיר ,ממשיך לרקוד ולפזז
.למרות שהימים חדלו להתחרז
באמצע החיים ,עלה ברוח
חושש מצעדים באמצע החיים
אוגר אין -ספור פחדים באמצע החיים
נרדם בין ידידים באמצע החיים
.להתעורר מקדים באמצע החיים
ואת עצמי אני מרבה עכשיו לשאול
.אם העולם היה יפה יותר אתמול
,עוד יש בו מים ואוויר ואש וחול
.נדמה לי שהייתי פעם כל-יכול
.באמצע החיים ,עלה ברוח
צוחק על סף דמעות באמצע החיים
קורבן של השמועות באמצע החיים
צמא למחמאות באמצע החיים
.כשהסירות טובעות באמצע החיים
אני שותק ומנסה להאזין
שומע כל מילה ,אבל כבר לא מבין
אומר "יהיה בסדר" אך לא מאמין
.ולמחרת בעצם אני לא ממתין
.באמצע החיים ,עלה ברוח
חושש מצעדים באמצע החיים
אוגר אין ספור פחדים באמצע החיים
נרדם בין ידידים באמצע החיים
.להתעורר מקדים באמצע החיים
ואת עצמי אני מרבה עכשיו לשאול
.אם העולם היה יפה יותר אתמול
עוד יש בו מים ואוויר ורוקנ'רול
נדמה לי שהייתי פעם כל יכול
באמצע החיים ,עלה ברוח

היו ברוכים חברים יקרים!!

