עלון מס' 6
מועדון רוטרי כפר סבא
אזור  0942ישראל

רוטרי – יחד נשנה חיים
0202 – 0209

www.rotary-kfar-saba.org.il
כתיבה ועריכה :אילנה הריס

פעילות המועדון בחודשים מאי-יוני 0209
מאי-יוני
4102

הנושא

א'

9.4.09

ערב יום הזיכרון -אין מפגש

ב'

4.4.09

מסיבת יום העצמאות

ריקודים ,שירה בציבור ,הקראת
קטעים נבחרים ,חידון בתמונות
ועוד ועוד.

ו'

4.4.09

הלוויה של חברתנו בת שבע
יניב ז"ל שהלכה מאיתנו
בחטף ,בטרם עת

נאלמו המילים והלב סרב להאמין לשמועה הרעה על
מותה של חברתנו בת שבע ,האישה הצנועה והענווה
שבלטה בנתינה לכל נזקק ,שהתמצאה והבינה בכל
תחום ותרמה בכיף מידיעותיה  ,מכושר הארגון
ת .נ .צ .ב .ה
ומיכולותיה האחרות.

א'

00.4.09

א'

 01.4.09משק החשמל בישראל

א'

02.4.09

א'

0...09

א'

1...09

באולם 'אשכול פיס'

ערב חלוקת מלגות לתלמידי
תיכון מצטיינים

הרצאה והדגמה מפי חברנו גבי מזור

יח' באייר -ל"ג בעומר:
שני פרקים מספר הזוהר מפי
חברנו מאיר כרמון שאיחד את
מנהגי ל"ג בעומר
ומשמעויותיו עם זכרה של בת
שבע יניב ז"ל.

ו'

02...09

א'
א'

00...09

א'

04...09

04...09

הרצאה ומצגת בנושא "אירועים
מיוחדים בעולם השלישי" ,בהגשתו
של מר בני ניסים
דיווח ראשי האפיקים על הפעילות
השנתית

טקס חילופי נשיאים

המקובלים שחיו בצפת במאה ה 61-הוסיפו תוכן
חדש לל"ג בעומר  -את ההילולה על קברו של
שמעון בר יוחאי במירון ושנהג גם הוא לעיין בספר
זה .הוא נפטר לפי המסורת בל"ג בעומר על פי
המסופר בספר הזוהר ביום מותו של רבי שמעון
בר יוחאי שנחשב כצדיק ,היה ביתו אפוף אש ,ועם
פטירתו עלתה נשמתו לשמים וכאילו התאחדה עם
עולמות עליונים .איחוד זה נחשב למעין חתונה,
הילולה ,ומכאן מנהג ההילולה והדלקת המדורה
בל"ג בעומר על קברו של שמעון בר יוחאי במירון(.ט.
ל .ח)

רשמי מסע בין שבטים פרימיטיביים וטקסיהם
כמו ה  SURMA -ואחרים באתיופיה ועל גדות

הגנגס בהודו.

באולם אירועים 'פיתאיה'
בכפ"ס

אין מפגש

על הסיפורים הקטנים והגדולים
"מאחורי התמונה" -הרצאה בליווי שמסתתרים מאחורי תמונות של
מצגת של חברנו יעקב קנטרוביץ
ציירים מפורסמים כמו :ארנסט
מסוניה ,אדאורד מאנה ואחרים.
ישיבה עיסקית
"מקום שיש רצון  -ישנה גם דרך"

פתגם אנגלי

שמחים ועליזים ביום העצמאות .הבה נגילה
הבה...

מוכרחים להיות שמח....

ריקודי שורות -הריקודים המאחדים את העולם כולו

תנו לנו עוד ועוד מהסוג הזה.....

טקס חילופי נשיאים
"לקום מחר בבוקר עם שיר חדש
לשיר אותו בכוח ,לשיר אותו בכאב
לשמוע חלילים ברוח החופשית
ולהתחיל מבראשית "
נעמי שמר"-ולפעמים החגיגה נגמרת"

אצלנו ברוטרי אין מסיבות סיום שבהן פרידות קורעות לב ,אין ספרי זיכרונות ,או
ספרי מחזור ואין גם ...הורים .ואולי טוב שכך .בסופו של חודש יוני בכל מועדוני
רוטרי בעולם ,מסתיימת לה כהונה ומתחילה לה שנת נשיאות חדשה
הצוות הקודם הכולל את הנשיא וראשי האפיקים (ועדות) ,מסיים את כהונתו
והחל מאותו זמן בכל שנה ,מתמנה לו נשיא חדש ועמו חברים אחרים
מהמועדון שיסייעו לו במהלך אותה שנה .זו הזדמנות – פז לכוחות רעננים
לתרום ולהוכיח את יכולותיהם וכישרונם.
שנת  61/61התנהלה לה במרץ תחת כהונתו של הנשיא זאב ויינשטיין
כשלצידו לאורך כל הדרך המזכירה קלודי יעקובי והגזבר שאול צאיג וכן ראשי האפיקים הפעילים..

תקצר היריעה מלפרט את כל הפעילויות שעברו על המועדון במשך שנה ואת
כל הרשימה הענפה של החברים שתרמו בעקיפין ובמישרין
לעשייה זו או אחרת .מטבע הדברים חלק מהחברים מתחבר יותר לפעילות
זו יותר מאשר לאחרת .כאן עובד העיקרון 'כולנו שותפים' גם אם עזרנו במכירת זוג כרטיסים אחד
בלבד ,בערב ההתרמה.
העשייה שלנו למען הקהילה ,נוכחותנו המתמדת במועדון ולמען האמת גם המסים הקבועים שאנו
משלמים , ,עוזרים לנו להציג עצמנו כגוף ערכי תורם שמשאיר את חותמו בעיר.

"השינוי מהווה איום כשהוא נעשה לך והזדמנות כשנעשה על ידך"

"

היום היום
שרית חדד
מילים :דודו ברק
לחן :מוני אמריליו

היום היום הזה ממש
אני כבר לא עצוב כל כך
אני כבר לא עצוב כל כך
אני יודע היום
היום אני אולי נרגש
אני אוהב פתאום לחיות
היום אולי אני נרגש
אתה שומע היום .
תן לנו לחיות היום מהתחלה
תן לנו מהתחלה ועד הסוף
ואז תראה איך שאני הולך
יפה בתלם והולך
והולך והולך והולך .
היום ביום הזה ממש
אני אומר תפילת תודה
אמרי שאין זו אגדה
אמרי בשקט היום
היום אני אולי נרגש
אני אוהב פתאום לחיות
אני אוהב פתאום לחיות
אתה שומע היום
תן לנו לחיות היום מהתחלה ...
היום ביום הזה ממש
אני שואל את אלוהים
אני שואל את אלוהים
אני כורע היום
תן לנו לחיות היום מהתחלה ...

הענקת תעודת הצטיינות לשאול הגזבר.

חברות המועדון ונשות חברים לפני תחילת הטקס

חברים בהאזנה מלאה

חברים ממועדון כפר סבא עם אמיל אל-אסמר ואשתו

פרויקט ההסעות:
השתתפות פעילה בהסעת מיטל לקורס טייס אזרחי -אחד הפרויקטים הבולטים בשנה זו

מיטל במדים עם חברים מהמועדון

והנה -חלק מהכלים במטבח-מתוך אוסף התמונות של יוסף פתאל מהפייסבוק

תיהנו בינתיים ,בין מנה למנה
חלוקת פרסים לתלמידי תיכון מצטיינים הבולטים בהישגיהם הלימודיים וגם בעשייה קהילתית
עשייה בולטת אחרת של המועדון המתקיימת מזה כ 05 -שנה באופן רצוף ,הוא חלוקת הפרסים לתלמידי
התיכון בעיר .המועדון מקפיד שהפרסים יוענקו לאותם צעירים שמצטיינים גם בעשייה למען הקהילה .הועדה
בראשות חברנו שלמה גונן  ,נפגשה ובדקה בעיון רב עשרות פניות שהגיעו מ 1-בתי ספר תיכוניים בעיר,
והגיעה להחלטה מיהם אותם התלמידים שיזכו לפרסים .בטקס מרשים ב'אשכול פיס' ,במעמד אורחים רבים,
ראש עיריית כפר סבא ,הורים וחברים של הצעירים הזוכים וכן חברי המועדון ,חולקו הפרסים.

תלמידה מקבלת פרס

תמונה קבוצתית של מקבלי הפרסים

"לתת כמו הפרחים:
מפיצים ריח לכולם,
בלי חשבונות ,בלי תמורה
סתם משום שהם פרחים"...
אסתר קל
} "סיפור כמו הפרחים" מתוך השיר {

כאן המקום להודות לכל החברים כולם ,שתרמו מזמנם ,ממרצם ,ומיכולותיהם
ואפשרו למועדון להיות מועדון המשלב גם פעילות חברתית ענפה וגם
מהמועדונים המובילים בעיר!!! היו גאים בעשייתכם!!!!!!!

מי חוגג במאי
ימי הולדת

טובה רדושקביץ ,פנינה גונן ,צילה רשטיק ,פרי לוי,

טובה שיטרית ,זאב ויינשטין ,ציפי קוויטני

מי חוגג ביוני
ימי הולדת

שאול צאיג ,איטה רוקנשטיין ,שמריהו כפיר

קלודי יעקובי ,מרים קידר ,האס אסתר

ימי נישואין

משפ' רוקנשטיין ,משפ' שוהם ,משפ' שיטרית

קבלה למועדון

מיכה גולן ,רוני עוזר ,שלמה גונן ,דני חן,
גבי מזור ,אלי רדושקביץ ,דני קופל

