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 בחודש מאיפעילות המועדון 

 

  ישיבה עסקית 25.5.6 'א 93

 95.5.6. 'א 04
 ל גבי מזור"נ המועדון כיצד מתפקד 

 

 ל אייבי ברכה"נ המועדון שלנו וקרן הרוטרי 645.5.6 'א .0

 665.5.6 'ג 

הענקת פרס המתנדב המצטיין 

 ל איתן הריס"לנ –גלר אב ש ז"ע

 

 היכל התרבות

  אין פגישה -חג שבועות 615.5.6 'א 

06 
סוף 

 שבוע
9.5.-9525.6 

 הועדה השנתית

 6. -ה

במהלך הפלגה בים 

 התיכון

 

 

 

 כלים שלובים                

 

 

 

 

 



 חג מתן תורה -חג השבועות
                                    

  5הקציר חג, הביכורים חג תורה מתן חג, שבועותה חג – אחדים שמות השבועות לחג

ביכורים  זיכרון חגיגת חיטים קציר, תורה מתן – החג תכני כל מאוחדים שוב, בישראל, בימינו

 5  וקריאת התורה במהלך כל הלילה בהשפעת הקבלה

 הפוריות את מתארהביטוי נשתבחה הארץ ו םשבהוגידולים שבעת המינים הם שבעה פירות 

 :סדר הופעתם בפסוק הוא גם סדר הבשלתם5 הארץ של החקלאית

 בבקעה יוצאים ותהומות עיינות, מים נחלי ארץ, טובה ארץ אל מביאך אלוהיך' ה כי"

 (.ח-ז' דברים ח" )ארץ זית שמן ודבש, חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ, ובהר

 בפירות אלא לקיים אין הביכורים מצוות את כי נתייחד להם מקום רב וזו קובעת בהלכה

בני  כאשר רק ך"בתנ בא הארץ בהם שהתברכה שבעת המינים של הציון 5המינים שבעת

 5קבע לישיבת ישראל עוברים

 תיים וכמוטיבים בעיטור ב’בוויטראז בולט מרכיב המינים שבעת משמשים היום ועד מאז

 ' פלקטים וכו, בולים ,מטבעות וחותמות: יום כמו-כנסת וחפצי יום

ִקיָפה: "והבטחה נוספת הקשורה לחג עֹון ַהשְׁ ךָ  ִממְׁ ךָ  ֶאת ּוָבֵרךְׁ  ַהָשַמִים ִמן ָקדְׁשְׁ  ֶאת ַעמְׁ

ָרֵאל ַבעְׁתָ  ַכֲאֶשר ָלנּו ָנַתָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה וְֵׁאת ִישְׁ " ּודְָׁבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ַלֲאבֵֹתינּו ִנשְׁ

 5' ?מאכלי החלב'כחג אז פלא שהחג נחשב התורה נחשבה כחלב וכדבש (. טו, 'דברים כו)

 
 
 
 

                                             
 תמימות ושחוק עוללים                                                           השיבולת המארחת     

 
 

 
 

 הארץהמון בריאות וצבע מגידולי 

 



                                         

  
 

 
 
 

 הימים בהם שהה משה בהר סיניכמספר ,  04= חלב בגימטריה
 
 

 
 
 
 
 
 

 ??? צניעות כבר אמרנו– אירוח אופייני בישראל

 
 

 (ג"תרי) המצוות כמספר 316 הן הבגימטרי ב-ל-ח -ו ש-ב-ד האותיותכ "סה

  



 התקנון הפנימי ותפקוד המועדון 
 

 
אשכולות שבראשם  ..אשכול אחד מתוך ), גבי מזור המשמש גם כעוזר הנגיד לאשכול השרון

סבא לבין  –הסביר על מועדוני רוטרי בעולם ועל הקשר בין המועדון הבודד שלנו בכפר , ('הנגיד'

 5ורוטרי הבינלאומי עליהם אנו נמנים, (מועדונים 3.) 6034אזור  ' רוטרי ישראל'

לכולם נשיא המתחלף מידי שנה ואפיקים המסייע 5 בעולם מתנהלים באופן דומהכל מועדוני רוטרי 

 5בפעילותו השוטפת

פ מתכונת אחידה בכל "אופן בחירת הנשיא המכהן והתכנסות ההנהלות והאפיקים נעשית ע

 5 המועדונים

  ,(יבניהולו של אייב)' רוטרי כפר סבא'להבנה טובה יותר של הנושא מומלץ לחברים להיכנס לאתר )

lsaba.org.i-kfar-http://www.rotary   בנושאים המתמקדים ברוטרי ישראל '  קישורים'בסעיף

 5והרוטרי הבינלאומי

 י חברים ממועדון כפר סבא  "שנכתב וגובש עשל המועדון הפנימי התקנון בפגישת המועדון הוצג 

ים המתבקשים למציאות הנהוגה בעולם והניואנס' הסטנדרטית'תוך התאמה מרבית לחוקה   339. -ב

 5 חיינו פה

קבלת חברים , הרכב הנהלת המועדון:כמופרקים נבחרים בהתמקד גבי שהרצה על הנושא 

ם סעיפיהסביר את הכוונות בתוכן ה', היעדרויות וכו, קליטה והיקלטות של חברים חדשים,חדשים

 5 ומשמעותן

 5בתום ההרצאה  חולקו עותקי התקנון לכל חבר

 

 

 

  

, לואי פסטר, יש לך בדיוק את אותו מספר השעות ביממה שניתנו להלן קלר, אין לי זמןאל תגיד "

 "אלברט  איינשטיין, י'ליאונרדו דה וינצ, לו'מיכאלאנג

קסון בראון'ג          

     

 

  

 
  
 5"אך חיים אותם קדימה, היא שאפשר להבין אותם רק לאחור הבעיה עם החיים" 

           
 סרן קירקגור                      

 



 תמהיל

קבוצה , לעת ערבישבנו שם 5 לאחרונה נזדמנתי לאחד מבתי הקפה הידועים בעירנו 

  5ידידיםעשרה של 

 קפההתשובה האחידה הייתה 5 ושאלה מה נרצה להזמין, חינניתמיד הגיעה מלצרית  

אך כשעברה ממזמין 5 ונראה היה שעבודתה  של המלצרית הצעירה יהיו קלים יחסית 

, חזק פחות או יותר, כוס כזו ואחרת :את שפע הואריאציות יאוזני וקלט ,למזמין 

 5כיד הדמיון אפשרויותגרגרים ועוד , נמס, שחור, אספרסו, חם/חלב  קר, עם קצף/בלי 

ורבים וטובים היו מגדירים  ONE MORE CUP OF COFFEE  בוב דילן עצמו כבר כתב  

 5 'פרק הזמן העובר  בין קפה לקפה' את עשייתם  וחשיבתם כ 

  

, לך קפה על הבוקר כיןבת זוג שמ/אם יש לך בן, וואלה: מתבונן מהצד חשבתי ליכ 

 ץבלי שתאל– לכל שיגיונותיך ,ככפפה ליד, בדיוקאבל   ,בדיוקשמתאים קפה כזה   

תעשה לו  5אפשר לראות בכך סוג של אהבה, בלבך נצור את הרגע ,להכביר מילים 

    5שפעם אתה נותן ופעם מקבלואל תשכח , לפחותלייק  

 בכוס גבוהה וצרה  ומומלץ לשתות, חם-אם אתה אוהב קפה חם: וטיפ קטן 

 5שהחום לא יברח 

 
 
 

 
 
 

 

 ית קפה יאסר על שת מלך שבדיה גוסטב :אפרופו המלחמה בין קפה ותה 

  נדונים למוות לשתות משקה  6הוא ערך ניסוי ואילץ  5של תושבי ממלכתו 

 5רופאיו הבכירים התבקשו לדווח לו על התוצאות 56 יחיד עד סוף ימיהם 

כעבור שנים רבות מת , 136. -המלך עצמו נרצח ב5 הרופאים נפטרו ראשונים 

 5לגיל מופלגשותה הקפה הגיע 5 דווקא שותה התההיה זה 5 אחד האסירים 

5 

 מתפרק זה – מהצד אוכל אתה אם, פיתה כמו זה נישואין: זכרו       

  



 קרן הרוטרי
 

מצגת ה כדאי להתחיל עם, דבר ראשון לפני שאתם ממשיכים, ה'אז חבר
 והועברה אליכם באמצעות  'רוטרי קרן'בשם  י אייבי"המאלפת שהוצגה ע

  5ורוני שלטהדואר האלק
 

 תהומאניטארי עילותם פהמקיי, עולמי שירות ארגון הוא רוטרי, כידוע לכולנו

 5ובעולם בקהילה התנדבותית

 כסף עולים, עשייה כל, שינוי כל, שיפור כל5 מספיקות אינן יפות מילים ,לצערנו

 תנועת של הביצועית הזרוע היאש הרוטרי קרן הוקמה זו למטרה5 והרבה

 רוטריונים של וולונטריות מתרומות במלואה נתמכת והיא הבינלאומית הרוטרי

 5 רוטרי קרן חברי ושל

 5"העולם למען טובים דברים לבצע"  הקרן מטרת

 :תחומים 9תוכניות קרן הרוטרי מתמקדות ב
 פוליו פלוס 
 5והכשרה מקצועית תוכניות חינוכיות 
, רעב, הספקת מים נקיים: בנושאים שונים כמו מענקים הומניטאריים 

 5ועוד שיפור הבריאות
 

  5רוטריהלקרן $ .6,,94מועדון כפר סבא תרם שנות קיומו  ..ב 
 

  ?כל רוטריוןמ בעצם מצפיםמה אז 
 

 את הרוטריוןמזכה הרוטרי הבינלאומית   לקרן $ 444,.תרומה של  מתן
 (5ראה תמונה להלן) 5ריסאבעיטור פול ה

ועל מתוך התשלום של עמית פול הריס ( 6.4$) %.6המועדון משלם  בפועל
 1.4$5 סכום של שלים עצמו לה החבר 

 5שנים רצופות 4.תרומה זו ניתן לצבור במהלך 

 ,כשרואים על פי המצגת והבולים מהם ההישגים הגדולים של הקרן
 5יודעים כי לא לחינם ניתנה התרומה

 

 



 

 פרס גלר

      

                 
 

 מצגתתמונות בותודה לאייבי על הניסוח וליעקב על ה                    



 

 ְמֻדוָּח
 

 , הטכנולוגיהשל   כוחההחרד מפני אחד כזה , טכנופוב מושבע כמוני אתה גם אם  

 5בידךאינו מזמן זה כבר 

שימוש או מ, חדש גם אם הצלחת לשרוד את לחץ הצעירים ולהימנע מרכישת מחשב 

שלי ושל  ,שלך םהרי שכל פעולות היומיו, באינטרנט וברשתות החברתיות אינטנסיבי 

 5פהמזמן כבר ' אח הגדול'ה5של הרשת ומצטברקבוע  ,חלק מדיווח יומיומיהם , וכולנו 

 

 אורך השיחה , הנמען, הזמן המקום5 נרשמת -ניידמהבית ובכל שיחת טלפון שלנו  

 5'וכו' וכו 

 ,הזמן, בו זמנית נרשמו פרטי מכוניתך?? וביקשת אישור לחנייהנסעת לבקר ידידים  

נאלצת כשנסעת עם המשפחה לחופשה ודבר דומה קורה 5 המקום ומשך השהייה 

 25להשתמש בכביש  

 

נזקק הם כבר מזמן סוד גלוי עבור אתה התרופות והטיפולים להם , מצבך הרפואי 

אל תשכח  -או לכספומט' פגישה אישית'ואם הגעת לבנק ל  ,פקידת קופת החולים 

 5שקלטו ותיעדו ת הביטחוןומצלמ555ל חייךל 

מן הסתם גם זו  -השתתפת באירוע רוטריוני  והצטלמת בתמונה קבוצתיתלמשל אם  

זוהי מציאות  חיינו לטוב5 ידע-ומי שירצה לדעת איפה היינו היום 5כבר מככבת ברשת 

 ??לא ,רצינו קידמה 5לרעו 

 
 
 
 

 
 טווח הראייהלמחוץ 



 הידעת??

 

?"פעם שלישית גלידה:"מהיכן נולד הביטוי    

חכשניפגש פעם שלישית אני אצר: אומרים ,הרעיון הוא שבאנגלית בעת פגישה מקרית  

Third time I"ll scream  

  :אך בעברית העילגת של אותה תקופה הוא נשמע כמו

ICE CREAM 

'פעם שלישית גלידה':ואמרו ' ככה-ככה'ששליטתם באנגלית הייתה  באו חכמי הדור   

.ומכאן בשעה טובה ומוצלחת נולד לו ביטוי חדש  

 

  

 

וכתוצאה מכך טווח , היא יוצרת כוח עילוי לחברתה שעפה מאחוריה, כשחסידה מכה בכנפיה"

5הטיסה של הלהקה גדל בשבעים אחוז מטווח הטיסה האפשרי של חסידה בודדה   

5 ואחרת תופסת את מקומה, האחורי היא נסוגה לאגף, כשהחסידה בראש החץ מתעייפת   

" הביתה,מתוך ) 5555"חסידה חולה או מתקשה אינה ננטשת על ידי הלהקה:נתון מדעי חשוב נוסף

5שווה להאמין -אין זה מדויקאם וגם 5 (של אסף ענברי  

   



  

 

 יום הולדת

  

 

 יום נישואין

 

 קבלה למועדון    

 

 

 שטרית 

  טובה

 אניא

רדושקביץ 

 טובה

 קוויטני 

 ציפי

' משפ

 דורון

 לוי 

 פרי

 גונן

 פנינה

רשטיק  

 צילה 

ויינשטיין 

 זאב

דורון 

 נתנאל


