תודות

הרעיון שעמד מאחורי הכנת קובץ זה היה לתת לחברי המועדון אפשרות למבט מרוכז על השנה שהייתה.
לקבל תמונה כוללת על העשייה המקיפה והטובה של מועדון רוטרי חיפה.
קובץ זה ,המתעד את המפגשים ,לא יכול היה לצאת לאור לולא עבודת התיעוד המעולה ,הכתיבה ,העריכה
והצילום של חביבה רוגר ,יורם קנטר ,יורם נאומן ונ"ל נחום לדר .אני מבקשת להודות להם גם בשמכם.
הייתה זו שנת רוטרי מרתקת ,מלאת רעות ועשייה .גלגל השיניים של רוטרי זז היום
תזוזה נוספת .איחולי הצלחה לצביקה יצחקי ולצוותו – שתהיה לכם ולכולנו שנה נפלאה.
תודה מיוחדת לחביבה רוגר על העזרה הרבה והשקעת זמן ומחשבה להצלחת ה״ניוזלטר״ .
תודה מיוחדת לסיון מיארה (מעצבת גרפית) מתילתן על העיצוב הגרפי על התמדה
והצטיינות .תודה לארז ומיכל יששכרוב שבלעדיהם לא הייתה החוברת יוצאת לאור .
תודה למלי אלון -ראש מסלול העיצוב הגרפי בתילתן ,על התמיכה והעזרה הרבה לאורך
כל הדרך.
בזכותכם הוגשם חלומי.

לצרף השנה ,ולמען הקיימות של מועדון חיפה ,ולמען מנהיגות עתידית,
צעירה ורעננה ,לא פחות מ 8-10-רוטריונים חדשים ואיכותיים ,ולא פחות
מכך ,בקבוצת גיל ,אשר תבטיח המשכיות לשנים רבות נוספות ...החברים
החדשים ,הרעות והחברות ,הם המנוע מאחורי הפעילות הקהילתית שלנו.
באפיק הקהילה נמשיך במפעלים החשובים שלנו :הבית החם לנערות
אתיופיות-בית מגל .ביה"ס אבן גבירול; ביה"ס עופר לילדים אוטיסטים
כרטיסים לרכישת ציוד לתלמידים בפתיחת השנה; חיילים משוחררים בודדים
שהם עולים חדשים פרויקט "שמחה לילד"-פרויקט מדהים ומעורר השראה:
כבר בפתיחת השנה יוצאת קבוצת ילדים עם מלווים ורופאים לטייל בקפריסין.
אנו מחדשים את פעילותה של ועדת הבטיחות בדרכים .אנו ממשיכים את פעילות
הוועדה לאיכות הסביבה ואת פרויקט המים ,שהחל בשנה שעברה בסיוע תרומה

נדיבה של רוטרי בינלאומי" .בית מילר" ,עמוד התווך של מועדון רוטרי חיפה ,עבר
מתיחת פנים ועירית חיפה ,השותפה שלנו במקום ,החליטה לתגבר את הפעילות בבית.
נבקר במקומות עבודה של חברים ,נתארח ב"ארוחות מיליון דולר" ,נחזור
למסורת סדר ט"ו בשבט לנו ולמשפחות ,ועוד הרבה.
שני אחים לנו ,האינרוויל – המועדון המפואר והוותיק הוא תוסס ובועט.
השנה הנשיאה היא רוחי קטנר והצלחה מובטחת .מועדון היאכט קלאב
צעיר ושובב ,הקומודור השנה הוא גידי ינאי ואנו מתכננים פעילות משותפת.
תודה שתמכתם .אני מבקשת כי תהיו לי שותפים של חברות והצלחה.

הצוות שינהיג את מועדון
רוטרי חיפה בשנת 2015/16

נשיאה-יוכי פלר ,נ״ל-יוסי כפירי ,נשיא מיועד-צבי יצחקי

החלה פעילות שנת הרוטרי

4.7.2015

הנשיאה יוכי פלר הציגה בנאום הפתיחה את ה"אני מאמין" שלה ואמרה בין השאר
אני מפנה את תשומת לבכם למשפט ,לסיסמת השנה ,למעשה זהו מוטו ,זו תמצית
ההבנה שלי מהו רוטרי ,מה אנחנו עושים כאן ,לאן פנינו מועדות" :מנהיגות בחכמת לב".
בצד הסיסמא של רוטרי בינלאומי "רוטרי מנהיגים דרך".
חכמת הלב ניתנה לאלה שמונו לבניית המשכן בירושלים ואלה גם מתוארים
כבעלי חכמת לב .או ,במילים אחרות" :בעלי מקצועיות נעלה בצד צניעות ונדיבות
לב חדורת אמונה" .חכם לב על פי המדרש הוא זה הרואה את הנולד ומחשב
את מעשיו מתוך הבנה של השפעתם בעתיד .שילוב של מחשבה ורגישות.
חכמת הלב היא זו הנמצאת בלב ולא רק בראש ,היא שונה מזו הנמצאת במחשב
משוכלל .היא מבקשת לראות מולה בני אדם ולחוש אותם .הגמרא לימדה אותנו:
"לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" .ואם לסכם את כל אלה במילה
אחת :מנהיגות בחכמת לב זה רוטרי.
אנחנו מדברים הרבה על הרעות והחברות  -חייבים לעשות יותר .משפחת
מועדון רוטרי חיפה חייבת לראות עצמה כמשפחה ,וכפי שכל אחד כאן יודע ,מבין
ומנוסה :במשפחה משקיעים .אין ארוחות חינם .החברות והרעות הם יסוד עיקרי
בחיי המועדון .ההשתתפות בישיבות המועדון היא – חובה .תקנון המועדון קובע
כי שיעור השתתפות של פחות מ 50%-אינו מאפשר המשך חברות .אבל ,לא
חובת הנוכחות היא שתביא אותנו לכאן .גם אם ההרצאה המתוכננת לא נראית
לנו מעניינת ,עצם ההשתתפות ,השיחה ,ההיכרות ,הם עצם העניין .המועדון יוצא
לטיולים ,לסופי שבוע.האמינו לי ,טיילתי הרבה בארץ וראיתי מקומות בעולם:
היציאה המשותפת ברוטרי היא חוויה יוצאת דופן ,גם בתוכן גם בחברה .חובה
עלינו להגביר את המעורבות :כך גם בערבים חברתיים ,כך גם בערבים ליד האח...
הגבירו השתתפות ,נוכחות ,חברות .זו נשמת המועדון ומהותו .ואם בחברות עסקינן,
הרי התחדשות המועדון והצערת חבריו היא משימה מובילה ,היא קריטית .נֶ ֱאמר
כבר בפתיח כי חכמת הלב היא גם זו הרואה את הנולד .לקחתי על עצמי משימה

מנהיגות

בחוכמת לב

נשיאה :יוכי פלר
מזכיר הכבוד של המועדון :נ"ל ונגיד מיועד דני פסלר
גזבר הכבוד :ר/שחר שבו
נשיא שקדם :נ"ל יוסי כפירי
נשיא נבחר :צבי יצחקי
יו״ר ועדת ביקורת :נ״ל שלמה אסיף
סגן המזכיר :ר/חנה צוריאל
סגן הגזבר:ר/רפי דנטס
סגן הנשיאה ויו"ר אפיק המועדון :נ"ל נחום לדר
סגנית הנשיאה ויו"ר אפיק הקהילה :ר לאה קורן
סגן הנשיאה ויו"ר אפיק המקצוע :ר/ערן דובובי
סגן הנשיאה ויו"ר האפיק הבינלאומי :נ"ל מיכה פוקס
סגן הנשיאה ויו"ר אפיק הדורות הצעירים :ר/טובה גילת

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

הליכה מפעילה את מירב השרירים וכמוה שחייה .יש לבצע פעולות של
כיווץ  /הרפייה ,ולבצע את התרגולים כל יום  15-3דקות לפחות .הדופק אליו
רצוי להגיע הוא כ  70%מסך מספר אבסולוטי של  ,220ממנו מפחיתים את
הגיל .כלומר :לגבר בן  220 ,70פחות  70זה  ,150שזהו מקסימום הדופק אליו
ניתן להגיע ,המומלץ הוא  75%מזה -כלומר  112-113לגיל .70
ההליכה המומלצת היא בתנועה ריתמית וקצובה .יש להתחשב במזג האויר
שבחוץ ולשתות לפני היציאה להליכה .המרצה הוסיף עוד כמה טיפים באושר
להליכה בחול בשפת הים ,הפעלת מפרקים לשיפור טווחי תנועה ,והרמת
משאות בכיפוף הברכיים ולא הגב ועוד כהנה וכהנה .המסקנה הסופית היא
שיש לעשות הכול למען ביצוע פעילות יומיומית קבועה ולהימנע מלהפוך
ל"תפוח האדמה שבכורסה-״."Couch Potato
נ"ל נחום לדר ,שהביא את פסוק השבוע ,ציטט מהמלצות הרמב"ם בדבר

פעילות גופנית .בהן" :ההתעמלות היא העיקר הגדול בהתמדת הבריאות
ובדחיית רוב החולאים  ...ההתנועעות וההתעמלות ידחה נזק ,רוב ההנהגות
הרעות אשר יתנהגו בהם רוב האנשים" .בפירושים לדבריו מוסבר שגם אם
אדם אכל מעבר לרצוי והעמיס על מעיו ,הוא יוכל להינצל מהנזק הבריאותי
הצפוי לו על ידי התעמלות ותנועה" .כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו
שבע (אכילת יתר מעבר לשובע) ומעיו רפין -אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק
אפילו אוכל מאכלות רעים" ,וממשיך הרמב"ם ומזהיר את העצלנים" :וכל מי
שיושב לבטח ואינו מתעמל ,אפילו אכל מאכלות טובים ושמר על עצמו על פי
הרפואה  -כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תושש".

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת

מנהיגות

על הגיל והתרגיל

בחוכמת לב

 .3.7אריה חזון
 5.7עמוס עוז

יום נישואים
 3.7רון ודוריס כהן
 5.7שחר ושרון שבו.

8.7.2015

מפגש המועדון יוחד לחשיבות הפעילות הגופנית לבריאות בגיל המבוגר .תוחלת
החיים כיום התארכה מעבר ל 80-שנות חיים ויותר ,וקיימת חשיבות רבה לפעילות
גופנית קבועה גם בגיל הבוגר יותר.
המרצה ,ד"ר מיכאל (מיקי) הרציג ,יליד חיפה .בוגר מכון וינגייט ,סיים את לימודי

התואר הראשון באוניברסיטת חיפה ,את התואר השני ב Pen state university

שבפנסילבניה בארה"ב ,ואת הדוקטורט בטמפל יוניברסיטי שבפילדלפיה ארה"ב.
הוא הקים את היחידה לחינוך גופני באוניברסיטת חיפה .כיום מכהן ד"ר הרציג
כמרצה בכיר בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה ובמסגרתה אף הקים
במשותף עם המכללה לחינוך בווינגייט את המגמה לתואר שני בחינוך גופני,
בראשה עמד למעלה מעשור שנים.
לאחר שעמד על השינויים הגופניים החלים בהזדקנות ,התריע ד"ר הרציג כי
ההרעה במצב הגופני מתחילה כבר מגיל  .60 – 50החל משנות ה 80 - 70-חלה
התדרדרות מהירה .בני  70שעסקו במהלך חייהם בפעילות גופנית-מצבם טוב
יותר מאשר של בני  50שלא עסקו בשום פעילות גופנית .השינויים החלים במהלך
ההזדקנות כוללים שינויים פיזיים ,גופניים ,נפשיים ורוחניים .נצפו למעלה מ-
 60יתרונות לפעילות גופנית ,בשמירה על תחזוקה תקינה של הגוף ובשיקומו.
קיימת חשיבות לפעילות גופנית יום יומית וקבועה ,רצוי במסגרת קבוצתית או
מאמן אישי.
הכושר הגופני הוא היכולת לבצע פעילות יומיומית ללא עייפות תו בשמירת רזרבה
לפעילות חריגה .בנושא הכושר הגופני נכללים מספר גורמים -כוח ,גמישות,
קואורדינציה ,שיווי משקל ,פעילות אירובית .את השרירים יש להפעיל בצורה
מאוזנת ,וכדאי לעשות פעילות בעזרת מדריך עם תוכנית טובה.

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

תכלית זה ולצמצם את מס' קורבנות השווא.
משה כהן עסק בתחום התחבורה הציבורית בחברת "אגד" בתפקידי
השונים .סיים לימודי תואר ראשון ותואר שני בפקולטה ללימודי ארץ ישראל
שבאוניברסיטת חיפה .במקביל עסק בהדרכת נהיגה נכונה מטעם משרד
התחבורה ,במוסדות וארגונים פרטיים ובהשתלמויות נהיגה.
לתיאורו ,המרכיבים במשולש התאונות הינם :רכב ,כביש ונהג .מרכיב הרכב
כיום ,עם הרכבים המודרניים והמתוחכמים ,הוא כ 7-8%-בלבד .כביש
ותשתיות הדרך הינם משופרים כיום בהשוואה לעבר ,ומהווים כ 5-7%-מכלל
הסיבות לתאונות קטלניות .הגורם המרכזי הוא הגורם האנושי ,והנהג ,המוציא
לפועל של הגורם האנושי בנהיגה ,אחראי לכ 85%-מהסיבות לתאונות.
אי שמירת רווח מספיק בנהיגה ,קושי בקריאת ובהבנת הסביבה (בצומת
למשל) ,אי שמירה על הריכוז ,דיבור בטלפון הנייד או שליחת הודעות בסמס
ובווטסאפ ,הגשת מוצץ או בקבוק לתינוק היושב מאחור תוך פנייה והסרת
העיניים מהכביש שמלפנים ,מהירות נסיעה מעל למותר בשטח עירוני ,חוסר
יכולת לבלום בזמן  -כל אלה תורמים לתאונות הקטלניות הרבות.

אושרו הדו"חות הכספיים של קרן המועדון

מנהיגות

חבר המועדון ,ד"ר אנריקה
מיטק הלך לעולמו

15.7.2015

חברי מועדון רוטרי חיפה שמעו בצער על פטירתו של חבר המועדון ,ד"ר אנריקה
מיטק .המועדון כולו ליווה בדאגה את אנריקה בתקופת מחלתו וראה בהערכה רבה
את מאמציו להגיע למפגשי המועדון עד השנה האחרונה על אף הקשיים.
נשיאת המועדון ,יוכי פלר ,הביעה בשם המועדון השתתפות בצער ושלחה
תנחומים לרעייתו נלידה ולבני משפחתו .ישיבה לזכרו תיערך במועדון במועד
מאוחר יותר.

בחוכמת לב

חלקו הראשון של המפגש יוחד לאסיפה כללית .האסיפה אישרה את הדוחות
הכספיים של קרן המועדון ל 31 -בדצמבר  2014ו 2013-ואת הדו"ח המשולב
על הפעילות והשינויים בנכסים נטו לשנה שהסתיימה באותו התאריך.

נ"ל יוסי כפירי דיווח על הד״וחות הכולל את פירוט הפעילויות הקהילתיות.
במועדון רוטרי חיפה אין מקבלי שכר למעט תשלומי שכ"ט למשרד רואי
החשבון גיא פלד ושגיב שטיינברג ,וכן תשלומי אגרות רשם העמותות
הקבועות בחוק .חברי המועדון בנסגרת נוכחותם באספה כללית צריכים
להצביע על הדוחות המיועדים הן לרשם העמותות והן לרשויות המס .בנוסף
מצורפים דוחו"ת ליוני  ,2014סיום תקופת נשיאותו של נ"ל משה גן-צבי,
המציינים שנה רוטריונית ללא קשר לשנות המס.
לאחר הצגת הדברים נערכו שתי הצבעות של כלל הנוכחים ,האחת על הדו"ח
הכספי והשנייה לאישור הדו"ח המילולי .שתי ההצעות אושרו פה אחד ,ללא
נמנעים וללא מתנגדים.

אושר הרכב ועדות הביקורת והנכסים

אושר הרכב ועדת הביקורת של המועדון לשנת הרוטרי . 2015/2016
יו"ר הועדה יהיה נ"ל שלמה אסיף ,וחברים בה נ"ל צבי ענר ,ר/דני ביין
ור/אביבה רוטר ,וכן הרכב ועדת הנכסים של המועדון לשנת הרוטרי ,2015/16
שהיו"ר שלה יהיה נ"ל אדי חי ,וחברים בה ר/רון כהן ,ר/עמירם אסמן .הרכב
שתי הוועדות אושר בהצבעות והתקבל רוב מוחלט התומך בהרכבן וללא
מתנגדים.

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
נ"ל סעיד אליאס חגג השבוע יום הולדת  ,85ולרגל האירוע
תרם למועדון תרומה נאה
קבלה למועדון
 13.7דורון מאוטנר
יום נישואים
 9.7עופר וסמדר אדלמן
 15.7אריה ומרטה חזון
מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון
אלברטינה בווינה ,אוסטריה.

 32,422הרוגים בתאונות
דרכים בישראל מקום
המדינה  -איך לבלום
את המגיפה?

המרצה ,משה כהן ,פתח את דבריו בהצהרה כי הנהיגה היא מטלה שיש להקדיש
לה תשומת לב רבה :מבחינה סטטיסטית ,מס' ההרוגים בכל מערכות ישראל,
מקום המדינה ועד היום ,בצבא ,בשרותי הביטחון ,משטרה ושרותי בתי הסוהר
הגיע ל  23.900אלף הרוגים .מאידך מס' ההרוגים בתאונות דרכים ללא פעולות
ביטחוניות או לוחמה ,הוא גבוה יותר ,ומגיע כיום ל  32,422אלף (!) ,ועוד אלפי
פצועים ומשפחות הרוסות .כל אלה נהרגן בתאונות דרכים ללא מטרה ,ללא
משימה ,הם נהרגו לשווא .אפשר היה ואפשר עכשיו ובעתיד למנוע מוות חסר

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

DEMOCRACY

מנהיגות

הדמוקרטיה
כיצד מתמוסס שלטון העם

22.7.2015

שינוי מרענן היה לשמוע השבוע סקירה מקיפה על הדמוקרטיה ,שלטון העם ,ועל
המגבלות שנוצרו במהלך השנים על הליכים דמוקרטיים לא מפי איש אקדמיה בתחום
מדע המדינה אלא מפי איש הייטק .ד"ר דורון אדלר כיהן ב 15 -השנים האחרונות
כמנכ"ל וכנשיא של החברות  Cbyondואולימפוס טכנולוגיות כירורגיות אמריקה.
לפני כן היה מנהל הפיתוח בחברת גיוון אימג'ינג ,ונשיא לשיווק ומכירות בחברת
 – iSightשתי חברות מובילות בתחום המכשור הרפואי .הוא המציא ורשם כ150 -
פטנטים הקשורים בעיקר לתחום המכשור הרפואי .רבים מהפטנטים הללו מיושמים
כיום במוצרים קיימים .כיום הוא עוסק גם בבחינת עקרונות שלטון וממשל .כשהעם
נמצא לאורך שנים תחת שלטון שהולך ומפתח דיקטטורה באיטיות ,העם אינו חש
בזה .ד"ר אדלר דימה את ההסתגלות הזו לסיפור הידוע על צפרדעים :אם זורקים
צפרדע למים רותחים היא מיד תקפוץ החוצה ותברח .אך אם מחממים אותה בסיר
מים לאט לאט היא לא תברח ותישאר שם עד שתתבשל ...בספר שמואל א' פרק ח'
מופיע "משפט המלך" -כאשר העם תובע משמואל מלך שישפוט אותו הוא מצייר
להם תמונה של מלך רודן ועריץ ,שיהפוך את בני עמו לעבדים אומללים וייקח מהם
הכול לפי הסדר-מן היקר יותר ליקר פחות ,ייקח את הבנים ואת הבנות .יעוד המלך
הוא לקחת ולא לשרת את בני עמו .הוא ייקח ויחרים לעצמו את"בניכםשדותיכם
כרמיכם-זיתכם-זרעיכם-עבדיכם-שפחותיכם-בחוריכם-צאנכם" .תגובת העם
מוצגת בספר שמואל בקצרה ,מציגה את הצד השני של המלוכה  -המלך מוצג
כמנהיג לאומי ,השופט את העם היוצא להלחם את מלחמותיו .ואכן השלטון עובר
משלטון השופטים לשלטון המרכזי של המלכים—שאול ,דוד ושלמה .מבחינה
היסטורית הדמוקרטיה התחילה באתונה ,והייתה דמוקרטיה ישירה :האנשים
התכנסו במרכז העיר וקיבלו החלטות פה אחד .מי היו התושבים שהחליטו? כל
הגברים ,ללא הנשים ,ללא הילדים ,ללא העבדים וללא הזרים היושבים העיר.
בצרפת הועבר השלטון מהמלוכה לשלטון דמוקרטי בעזרת עריפת ראשי

בחוכמת לב

השלטון האצילים בגיליוטינה .בארה"ב הדמוקרטיה מומשה במתן זכות
בחירה לכל האזרחים ,אך לא לנשים ולא לשחורים או צבעוניים .האמריקאים
הבינו שיש צורך ליצור איזון בין הרשות השופטת למחוקקת ,ולכן הקימו
חוקה ,שמחייבת את הדמוקרטיה האמריקאית .בתחילת המאה זכו
הנשים ואחריהן השחורים לזכות הצבעה ,אך עדיין היא לא ניתנה לצעירים.
בישראל ניתנו זכויות לנשים מוקדם יותר מאשר במדינות אחרות ,כאשר במרחב
המזרח התיכון הן עדיין מופלות לרעה .עם השנים ,הדמוקרטיה הישירה שהחלה
ביוון באתונה ,הפכה לדמוקרטיה ייצוגית ,שבה בוחרים בבחירות בעלי זכות
ההצבעה ,נציגים שאמורים לייצג אותנו בפרלמנט או בכנסת ,או ,כמו בארה"ב,
בקונגרס ובסנאט.
בדמוקרטיה המודרנית ,מוסיפים זכויות תוך שמירה על ארבעה עקרונות :העם
הוא הריבון  -שלטון העם; עקרון זכויות האדם והאזרח; העיקרון של שלטון
החוק ועקרון הפרדת הרשויות.
בישראל אין חוקה העוסקת בחיי היום יום או בדת .החוקה היא למעשה
מפרט כיצד יש לנהל את המדינה .בהיעדר חוקה  -קיימים חוקים שונים

ומשונים שצצים חדשות לבקרים ,הן בתחום המדיני והן בזה המוניציפאלי.
השמירה על זכויות הפרט :ההתחלה הייתה כבר בתנ"ך ,בחוקים ובמצוות של
משה רבנו .מלך אנגליה בימי הביניים העניק זכויות לתושבים .בישראל זכויות
הפרט מגולמות במגילת העצמאות.
יש בעיות ועיוותים שונים בשלטון  ,הקשורים ברמת ההנהגה ובמבנה הקואליציה.
יש צורך בראש אופוזיציה ובפעילות אופוזיציונית בכנסת כדי לשמור על מהלכי
השלטון וההנהגה ,וכן צורך בגופי ביקורת ,בין אם בוועדות הכנסת ובין במשרד
מבקר המדינה.
מנהיגות :מנהיג רציני צריך לדעת לאן הולכים ,מהן המטרות ,ולהוביל
את המערכת ואת העם לשם .בישראל ,בכל תקופת בחירות צצה
מפלגה חדשה ,שזוכה בסביבות  10מנדטים ונעלמת בסיבוב הבא,
כל זאת ,כי העם מחפש שינוי ,אך המפלגות הללו אינן משנות דבר.
לפנינו ,אם כן ,מערכות שונות לשמירת זכויות האזרח ,זכות הצבעה
הולכת ומתרחבת ,אבל מספר האזרחים ההולכים להצביע ,ולנסות
להשפיע על השלטון המעצב את חייהם הולך ופוחת – וזו תופעה עולמית.

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת

 17.7שלומית קירשטיין
 18.7מוטי טל
 19.7ארז ישכרוב
 22.7שלמה פלדהמר.

המועדון ברך השבוע את מועדון באלי אונד סאנסט,
בבאלי אינדונזיה.

חיפה
רוטרי
ROTARY HAIFA

/האירוע שלהם במדיה האינטרנטית ולהפיץ תוכן לציבור יכולים לעשות
זאת תוך שימוש במערכת ההפצה של חי פה  .המפרסמים מקבלים מצוות
חי פה שירות ניהול תוכן והפצה מקצועי ויכולים גם להפיץ בעצמם ברשת

ההפצה שלהם את החומר שייצבר בחי פה .החומר הפרסומי של הלקוח
מקודם במנועי החיפוש על ידי אנשי המקצוע של חי פה .האתר מציע גם
קידום עסקי באמצעות מאמרים וידיעות יח"צ או ידיעות בסגנון חדשותי.

מנהיגות

בחוכמת לב
ניו מדיה בחיפה

29.7.2015

כמועדון המעוגן בקהילה החיפאית ,הוזמנה למפגש נגה כרמי ,המנהלת
והבעלים של אתר חי פֹּה ,כדי להציג כלי תקשורת מהדור החדש ואת דרכי פעולתו.
"אתר חי פֹּה הוקם ב 2009-כפורטל קהילתי והפך לערוץ התקשורת הגדול והמשפיע
במטרופולין" ,אמרה נגה כרמי .האתר נותן היום מענה לצרכי מידע נרחבים של תושבי
חיפה והמטרופולין .התושבים מקבלים ,באמצעות האתר ,כלי לביטוי מול קהלים
שונים .במצגת שהעלתה נגה כרמי הוצגו כתבות מתחומים שוני בהם :חדשות,
אקטואליה ,איכות סביבה ,חברה וחינוך ,רווחה אמנות ומופעים.
אתר החדשות נותן סיקור מלא של חדשות מקומיות מחיפה ומהמטרופולין,
תוך התעדכנות שוטפת מהשטח ופרסום מבזקים שוטפים וכתבות עומק.
אתר חי פה כולל צוות מקצועי של עיתונאים וצלמים.
בנוסף לצוות המקצועי ,אתר חי פה מאפשר לכתבים מתנדבים מהקהילה החיפאית
להעלות מאמרים ,הכוללים תמונות וסרטים ומתארים התרחשויות שונות המתקיימות
ברחבי העיר .על מנת להעלות את רמת הכתיבה ולשאוף לשיפור מתמיד בהגשת
החומרים לציבור ,צוות האתר מעניק לתושבים סיוע מקצועי וטכני בעריכת הידיעות
ובהפצתן ברשת לכלל תושבים.
אתר חי פה מאפשר לכתבים מרחבי העיר להעלות גם בלוגים ,המביעים עמדות שונות
בענייני העיר חיפה .האתר אינו מצנזר תוכן ואינו מכתיב נקודת מבט כלשהי .עם זאת,
מקפידה הנהלת האתר על כתיבה עיתונאית נאותה ,תוך הפרדה ברורה בין הצגת
העובדות להצגת פרשנות ודעה אישית .הנהלת האתר קוראת ומבקרת כל מאמר
בטרם הפצתו במדיה הרחבה ומוודאת כי האיכות והאתיקה העיתונאית נשמרים.
לחי פֹה רשת הפצת מידע עשירה ופעילה במדיה החברתית.
בד בבד מתאפשר גם פרסום באתר :מפרסמים המעוניינים לקדם את העסק

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

מנהיגות

יום האהבה

31.7.2015

בחוכמת לב

אצל אומות העולם חוגגים את חג האהבה ביום הקדוש ולנטיין .ביהדות מציינים את
יום האהבה בט"ו באב ,שעליו נאמר במשנה "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-
עשר באב וכיום הכיפורים" .המשנה מתארת את ט"ו באב בארץ ישראל בימי קדם
כיום שבו היו לובשים בגדי לבן שאולים ,והנשים היו יוצאות לרקוד בכרמים לשם
שידוכים .חברי רוטרי חיפה כבר אינם יוצאים לחפש שידוכים בכרמים ,אך מצאו לנכון
לחגוג את היום הזה בקבלת שבת מיוחדת אצל משפחת פלר ,אירוע שציינו בו את
המשמעות של ט"ו באב כיום מועד של שמחה ,בסימן של פיוס ואהבה בעם ישראל.
ט"ו באב הוא יום שבו הוסרו מחיצות בין השבטים והותרו נישואים בין שבטי ישראל
השונים .זהו גם היום שבו ביטל המלך הושע בן אלה את האיסור שהנהיג ירבעם בן
נבט ,שפילג את ממלכת ישראל המאוחדת ,ואסר על בני ממלכת ישראל לעלות לרגל
לירושלים שבממלכת יהודה .הושע ביטל את האיסור ואפשר לעם כולו לחגוג יחד .
חברי רוטרי חיפה חגגו חג פיוס ואחווה זה באירוע של רעות :לביתם של יוכי ועודד פלר
הגיעו עשרות חברי המועדון ובני זוגם ,שרו עם הזמר יובל דור .רבים זוכרים את יובל
דור מלהקת "הכל עובר חביבי" ,אך כבר שנים ארוכות הוא עוסק במקביל ליצירתו
המוזיקלית ,במופעים אישיים וסדנאות העוסקים בפיתוח מודעות בתוך קשר" ,תקשורת
מקרבת" והשכנת שלום .הוא סיפר סיפורים אישיים וסיפורים מן המקורות חברי המועדון
שרו איתו ,צחקו ,והתרגשו מהתכנים ומהעמקה במשמעויות מילים בשפה העברית.

רוטרי חיפה

ROTARY HIFA

נושאים שוטפים במועדון

חברי המועדון אישרו את תקציב המועדון לשנת הרוטרי  2015/16פה אחד
וללא נמנעים או מתנגדים.
נ"ל אדי חי הציג כמה נושאים הנוגעים להתנהלות המועדון :נוכחות לא
מספקת של החברים בישיבות המועדון; הצורך במעקב ובליווי חברים
חדשים לדעתו משהו לקוי במערכת ,שמקבלת ארבעה חברים חדשים
למועדון ,ושלושה מהם נעלמים ללא זכר אחר  2-3פגישות .נשיאת המועדון
השיבה שההנהלה השנה רואה את הדברים באותה דרך והוקמה ועדה
חדשה ,בראשות נ"ל נחום לדר ,שתסייע לעקוב אחר החברים החדשים.
נ"ל שלמה אסיף הציג את החשיבות בקיומה של ועדת ביקורת מתפקדת.
אנו חייבים להגיש כל שנה ובזמן דין וחשבון על פעילויות המועדון הן
לרשם העמותות והן לרשויות המס .ועדת הביקורת הנוכחית שהו עומד
בראשה תקפיד על הגשת מאזנים בזמן ,תקבל פרוטוקולים ותפקח
על הנושא שיתנהל כנדרש ,ללא השהיות ואיחורים כפי שהיה בעבר.
ר/נפתלי ויטמן העלה מחדש את נושא ביקורי החברים אצל חברי מועדון
מאושפזים בבתי חולים או רתוקים למיטתם בבתיהם .הוא הדגיש את
חשיבות הקשר לחבר שמסיבות מחלה נאלץ להעדר מישיבות המועדון.

מנהיגות

המועדון מגיב
על האלימות הגוברת
בחברה הישראלית

5.8.2015

ישיבת המועדון התכנסה בצלם של האירועים הקשים השבוע :שריפת ביתה של משפחה
פלשתינית על יושביו בכפר דומא ורצח הנערה שירה בנקי ,נכדתו של חבר תנועת הרוטרי
בישראל נג"ל דוד נוימן ,בידי קנאי חשוך בעת שבאה להזדהות עם צועדי מצעד הגאווה.
"מקרי זוועה אלו עומדים בסתירה גמורה לכל ערך הומניסטי ויהודי כאחד" אמרה
נשיאת המועדון ,יוכי פלר" .אנחנו ,כמועדון רוטרי ,מגנים כל גילוי אלימות ,מכל
סוג שהוא וכואבים כאב עמוק את מותם של עלי התינוק ושל הנערה שירה .שניהם
היו טהורים וצחים כשלג במותם ונקטפו על לא עוול בכפם בידי בני עוולה .אך
בכך לא די  -האלימות הפכה להסתה פרועה ברשתות החברתיות ,כשהיא לובשת
גלימה דתית של היוצאים למלחמת קודש לכאורה ,בשם האל והמלך המשיח".
נג״מ נ"ל דני פסלר קרא את שירה של המשוררת הפולניה כלת פרס נובל לספרות
לשנת  – 1996ויסלבה שימבורסקה ,על השנאה ,שיר הפותח במילים" :ראו ,מה
רבת פעלים עודנה ,כמה טוב שורדת בינינו השנאה .באיזו קלות היא מדלגת מעל
משוכות גבוהות .כמה קל לה  -לזנק ,ללכוד .אין היא דומה לרגשות אחרים .מבוגרת
וצעירה מהם בעת ובעונה אחת .בעצמה יולדת עילות ,המפיחות בה חיים .אם היא
נרדמת ,שנתה אינה שנת -עד .חוסר שינה אינו גורע מאונה ,אלא מוסיף .דת לא
דת -העיקר לרכון לזינוק .מולדת לא מולדת -העיקר לזנק לריצה .צדק טוב בתור
התחלה .אחר כך היא כבר דוהרת מעצמה".

בחוכמת לב

נ"ל אלי חכים ביקש לשנות את דרך התרמה של החברים לפרויקטים שונים
ובעיקר מחה על הפנייה האישית לחברים בזמן המפגשים בשבתם ליד
השולחן  -דבר שמעמיד במבוכה את אלה הבוחרים ,מסיבותיהם ,שלא לתרום.

לזכר חברנו ד"ר אנריקה מיטק ז"ל

המועדון ייחד את רובו של המפגש לאזכרה לחברנו אנריקה מיטק ,שהלך לעולמו.
בני משפחתו של ר/אנריקה מיטק ז"ל -אשתו נלי והבת לאורה השתתפו במפגש.
ראשון הדוברים היה אלחנן גרינברג ,שכמו אנריקה ז"ל היה רופא א.א.ג וניהל את
המחלקה בבי"ח כרמל בה עבד גם ד"ר מיטק .אלחנן סיפר שאנריקה הגיע לארץ
ב  ,1977ועבר לעבוד במחלקתו בכרמל .אנריקה נולד וגדל במנדוזה שבארגנטינה,

אך את לימודי הרפואה וההתמחות במחלות א.א.ג עשה במרכז הרפואי בבואנוס
איירס .הוא התמחה בניתוחי אוזניים ,והביא עמו ידע רב למחלקה בארץ בנושא זה.
אנריקה הצליח מאד בעבודתו בביה"ח ובמגע עם החולים .נועם הליכותיו ,סבלנותו
ונטייתו להרגיע ולהשקיט אירועי מתח בעבודה ובחדר הניתוח היו לשם דבר .הוא
הביע את תנחומיו למשפחה ולבן מרסלו ,שגם הוא רופא ולא הצליח להגיע למפגש.
ר/אדולפו אידלשטיין ,שהיה חברו הטוב ,סיפר שאנריקה היה חבר במועדון 34
שנים .היה פעיל בשנים הראשונות ,אך בשנתיים האחרונות ,בשל מחלתו ,היותו
מרותק לחמצן ובשל קשיים בהליכה ,נאלץ לפרוש מנוכחות פעילה בישיבות
המועדון .גם הוא ציין כי אנריקה היה רופא מעולה ויצר קשר טוב עם מטופליו,
ובפרט דוברי הספרדית שביניהם.
נ"ל בני רודיטי ,שהגיע למועדון במיוחד בשל האזכרה ,סיפר שהוא ואנריקה מיטק
התקבלו למועדון באותה שנה ,שנת  .1981הספונסר שלהם היה ר/זיגי שאול .מאז
קבלתם למועדון היו בני ואנריקה ידידים ,וגם המשפחות התיידדו ונהגו לצאת לבילויים
משותפים .בשנים האחרונות הניידות שלו הייתה מוגבלת ,והמפגשים נערכו בביתו,
כשהוא מרותק לכורסא ולבקבוק החמצן .אנריקה נהנה תמיד להיזכר ולספר על בית
אביו במנדוזה ,ועל הפרופסור הגדול ברפואת א.א.ג אצלו התמחה בבואנוס איירס.
סיימה את שורת הדוברים לאורה ,בתו של אנריקה ז"ל .היא אמרה שהיא
מאד נרגשת לדבר בפני חברי המועדון ,כי לאביה מפגשי המועדון היו
"קודש הקודשים" והוא הקפיד לקחת חלק פעיל בהם .לפני כ 20-שנה היא
הצטרפה למועדון הרוטארקט ,בתקופת נשיאותו של נ"ל מאיר מנדלמן,
ונשיא הרוטראקט היה אורן קנטר .לדבריה ,מה שהפריע לה אז הייתה
הידיעה שבגיל  30היא לא תוכל לעבור ולהצטרף למועדון ,שלא קיבל אז
נשים לשורותיו ,אלא רק לאינרוויל ,והיא שמחה לראות שכיום המצב שונה
ובראש המועדון עומדת נשיאה לסיום הטכס ,הקריא מזכיר הכבוד של
המועדון ,נ"ל ונג"מ דני פסלר קדיש "חילוני" ,שחובר על ידי בן קיבוץ נגבה
שלום סמיד.

חגגו השבוע 2015/16
 17.7שלומית קירשטיין
 1.8טל לזר
 2.8שחר שבו
קבלה למועדון
 31.7אלי ליכטר
יום נישואים
 1.8ערן וענת דובובי

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

בכוחות עצמם וחיפשו דרך מגוון רחב של אתרי אינטרנט חומרים על מדע ועל
נושאים אחרים ואחר כך החלו ללמד זה את זה .בעקבות הצלחתם של הילדים
להפעיל את הלומדות ולרכוש מיומנות בשימוש במחשב ,הוצבו  22מחשבים
בקיוסקים דומים באזורים העניים ביותר בהודו ,ובשנת  2004גם בקמבודיה.
הניסויים הראו שוב ושוב ,שילדים מכל סביבה חברתית ,גיאוגרפית או מעמדית,
מסוגלים לרכוש לבדם מיומנות שימוש במחשב ובאינטרנט .מסקנתו של
מיטרה היא ש"העיקר הוא לא לגרום ללמידה לקרות; אלא לתת לה לקרות".
באשר לפחד של המורים שבעתיד יחליפו אותם רובוטים הוא אומר שמורה שניתן
יהא להחליף (שיוחלף )...יש לאפשר לתלמידים לבדוק שאלות עם אינטרנט ומחשב

וחופש גישה כך שישיגו דרכו מידע וידע .בית הספר צריך להדגיש את ה״להיות ביחד״
ולהיות מקום טוב להיפגש ולשחק ולפתח את הקשר החברתי והיחס לסביבה.
כיום בכיתה את רוב הדיבור עושה המורה והילדים פסיביים .המורה נבחן לפי
כמות השאלות ששאל בשיעור שלו .יש לשבור את הקרח של בית הספר ולפתוח
אותו לאינטרנט ול  .WIFIלכל שאלה מתעוררת -יש לחפש תשובה באינטרנט.
ביה"ס לפי סומטרה מיטרה מתאים למפגש חברתי בין בני גיל דומים לבין
מבוגרים אחראים .בעידן היצף המידע המדעי פחות חשוב מה שמלמדים אך
החשוב ביותר הוא איך מלמדים.

חגגו השבוע 2015/16

מנהיגות

האם בית הספר
עדיין רלבנטי בימינו?

בחוכמת לב

יום הולדת
 8.8רפי דנטס
 8.8צבי פרידמן
 8.8דני שאול
קבלה למועדון
 9.8אריה חזון
יום נישואים
 7.8האני ואיפה אל-פאר
המועדון ברך השבוע את מועדון רוטרי סאמרוויל
ממדינת דרום קרוליינה בארה"ב.

12.8.2015

מי האיש הנכון לענות על שאלה זו יותר מחבר המועדון ,נ״ל ונג״מ דני פסלר מרצה שתחום
עיסוקו הוא בנושאי חינוך וניהול בתי ספר ,דני פתח באמרו שהשאלה הכי מדוברת ביותר
כיום בתחום בתי הספר היא האם בית הספר במתכונתו הנוכחית הוא עדיין רלבנטי? .
הוא סיפר על מקרה של תלמיד שלמרות שהיו לו ציונים נמוכים ברוב המקצועות
הוא הצטיין באלקטרוניקה ,היה לו מורה מצוין והוא כיום מוביל בתחומו ,למרות
אי הרלבנטיות של שיטות הלימוד ואמצעי הלימוד לבין המגע האנושי וההצלחה
בחיים .כיום כל ילד וילדה קטנים כבר מפעילים מחשבים ומיכשורים אלקטרוניים
שאנו ,המבוגרים ,איננו מבינים בהם ולא כלום .הם עושים זאת לא ממה שלמדו
בבית הספר אלא על ידי אינטואיציה וגנטיקה.
לפני כעשר שנים בלבד לא היו כלל אינטרנט ו WIFI -לא היו סמארטפונים מתקדמים
כפי שישנם היום בידי כל תלמיד וילד.
מה יהיה אם כן המצב בעוד  10שנים מהיום? איזה עולם יפגוש הילד והתלמיד של היום
בעוד עשור? זה אתגר ענקי לחזות את העתיד אך החינוך צריך להיערך לקראתו  ,במטרה
להעניק חינוך מעולה אך פשוט יותר .לשם כך יש צורך לאימון והכשרת המורים גבוהה
יותר ,תוך הענקת אוטונומיה נרחבת יותר למורה ללא הצמדות לשיטות הוראה מיושנות.
בשיטות ההוראה הקלאסית ,המורה עומד לפני כיתה ומעביר חומר – וזה נקרא "הוראה".
איש החינוך ומהנדס המחשבים סומטרה מיטרה ,עשה את ניסוי "החור שבקיר"
הציב ב  1999מחשב מחובר למצלמה נסתרת אישי בתוך חור בקיר אבן בשכונת
מצוקה בעיר קלקאג'י שבמחוז דלהי בהודו ,הורשו להפעיל את המחשב ללא הגבלות.
במחשב הותקנו לומדות פשוטות לשימוש ,אך לא ניתנה לילדים כל הדרכה או עזרה.
במהרה התברר שהילדים בשכונת העוני התחילו לשחק עם המחשב ,למדו אנגלית

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

נשיאת המועדון ,יוכי פלר ,את דברי ברכתה".כל שנה מתחילה ,כך
נראה ,בסימן שאלה ,אבל ההתחלה פותחת אצלנו משהו בנפש ,הופכת
אותנו לאופטימיים ,ומעלה באופן מיידי כמעט את החיוך על הפנים.
ראש השנה היא פתיחת דלת ,סוג של אופציה .אנחנו טרם יודעים עד כמה נצליח
לממש אותה ,אבל בשלב ראשוני זה אנחנו שמחים על עצם פתיחתה .בראש
השנה ,לאחר ימי אלול והסליחות ,בדיקת הטעויות וההצלחות ,מתחילים להסתכל
קדימה לעתיד ,ובתהליך התשובה שלנו נפתח שלב חדש!" .והתקווה והחיוך
שציינה יוכי פלר אכן שרו על הערב הזה .על הרעות בין החברים ,על תחושת היחד.
ראש העיר חיפה ,יונה יהב ,חבר כבוד במועדון ,סיפר על ההתפתחויות
בנושא החינוך בחיפה  -עליה של כאלף תלמידים נוספים ,פתיחת 104
גנים ובניית  4שכונות חדשות .כן ציין שהשבוע השתתף בטכס פתיחת

המלון ה  52בעיר ,שיהיה במפרץ חיפה .גם תכנית שיקום השכנות
הישנות נכנסת להילוך גבוה והן תשוקמנה בקצב של  3שכונות בכל פעם.
בחלקו האמנותי של הערב העלה הצמד המוזיקלי יוליה ושאול ,את תוכניתם "שמיים
פתוחים" .שניהם ,זוג נשוי בחיים ,הפגינו וירטואוזיות מופלאה בנגינה על כינורות
חשמליים ,שאול הפליא לנגן גם בחלילים וכלי נשיפה ועל העוד החשמלי (שהוא הכלי
המוסיקלי העתיק שקדם לכלי הפריטה כמנדולינה ,הקתרוס והגיטרה של היום).
הם הנעימו בנגניתם ושירתם במנגינות צועניות ,מולדביות ,רומניות ,שירי
קאונטרי ורודאו ,שירים רוסיים ,נעימות מפורסמות מסרטים ,ואלסים במקצבים
שונים ,פאסודובלה ושירים מודרניים מבוססים על נעימות סרביות עתיקות.
הצד הקולינרי – מלוחים ומתוקים – התקבל בהתלהבות וליווה גם הוא בהצלחה
ערב חברתי של רעות טובה.

ימי הולדת 2015/16

ראש השנה בפתח

2.9.2015

הישיבה העסקית ב 2.9.15-הייתה באווירה חגיגית לקראת ראש השנה .הנגיד המיועד
דני פסלר קרא ברכה מיוחד ל"מצליחנים" – והתכוון הפעם לבנם של אריאל ושלמה
מרקל ,פרופסור גל מרקל ,רק בן  , 36הפרופסור לרפואה הצעיר בארץ ,שרשם כמעט
 20פטנטים (אבל ,במקביל ,עושה התמחות ו"טוחן" תורנויות כמו כל רופא צעיר).
תגלית של גל מרקל עשויה להוביל לפיתוח תרופה חדשנית לסרטן .ענקית התרופות
מרק קנתה את החברה שהקים תמורת סכום שיכול להגיע ליותר מחצי מיליארד
דולר .החברה ,סיקאם ,מפתחת טיפול המבוסס על נוגדן שמפעיל את המערכת
החיסונית נגד מגוון גידולי סרטן קשיחים כגון מלנומה ,סרטן הלבלב וסרטן הריאות.

מנהיגות

בחוכמת לב

 16.8עמוס שקד
 19.8מיכאל קירשטיין
 21.8צבי ויצנר
 21.8זיגי שאול
 27.8אביבה רוטר
 30.8הרברט סרפוס

יום נישואים
 13.8יואל ואורנה גלעד
 14.8אריה וקטי ברגמן
 18.8אדי ונחמה חי
 19.8יורם ושולה קנטר
 20.8אלי ומירי ליכטר
 21.8מנחם ואוסנת גץ
 25.8שלמה ומיכל פלדהמר
 26.8אורי ודורית שנבל
 30.8שולה ואבי שילון פרידריך
 1.9ורד ואייל אביטן.

לכבוד השנה החדשה תקע דני פסלר בשופר – החברים העריכו את היוזמה לאווירת החג
ואת מאמצי הנשיפה הלא מבוטלים .השולחנות קושטו בדבש ,ביין ובמפות חגיגיות.
הישיבה העסקית עסקה גם בעסקים :נ"ל משה גן צבי הסביר את תקציב המועדון
מול בצוע לשנת הרוטרי .2013-14

מפגש חגיגי לכבוד ראש
השנה תשע"ו בבית
משפחת כפירי

5.9.2015

עפרה ונ"ל יוסי כפירי פתחו את ביתם ולבם למפגש חברתי של חברי המועדון,
לכבוד ראש השנה תשע"ו.
"ביום ראשון הבא נתאחד ונסב סביב שולחן החג המשפחתי ,נתפלל ונקווה:
כדברי נעמי שמר ,שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום ,פתחה

רוטרי חיפה

ROTARY HIFA

מפני שהוא לא ידע היכן הוא אלא מפני שהוא לא רצה לומר לאדם באופן ישיר
שהוא חטא שכן אז היה יכול האדם להיבהל ולהצטדק מיד ולומר שלא חטא .אך
עתה שנכנס עימו בדברים והחל משוחח עימו התוכחה שניתנה לאדם בעניין החטא
באה בצורה עדינה יותר ויכול היה האדם לחזור בתשובה במקום ולומר "חטאתי".
חכמים אמרו שאם האדם יודע על מה שעה ומוכן לחזור בו ,השאלה היא
"אייכה?" .אבל אם האדם אינו יודע להשיב ואינו מוכן לחזור בו -מבנה

המילים הוא איכה -כמו במגילת אייכה ומשמעותו אסון נורא .לא רק לאדם
אלא לאומה כולה כנאמר בפסוק איכה ישבה בדד ..עשרת ימי התשובה
הם הימים בהם אנו צריכים לשאול את עצמנו מה קרה לנו ,איפה אנחנו,
והיכן אנו עומדים בהקשר לערכים שלנו .לעשות בדק בית וחשבון נפש".

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
 10.9אריה מהולל
 11.9עודד פלר

מנהיגות

"הכנת הלב ליום הכיפורים"

16.9.2015

יום נישואים
 14.9איזי ואילנה רוזנפלד
 16.9מאיר ונעמי מנדלמן
וברכה מיוחדת לנ"ל יוסי כבירי ורעייתו תמי לרגל הולדת
הנכד הנוסף  -נכד שני בחודש האחרון.

בחוכמת לב

את מפגש השבוע ,שיוחד ליום הכיפורים ,פתח פסוק השבוע ,שהכינה אילאיל
ענר(וקרא עמירם אסמן) על צום גדליהו -יום אבל לאחר חגיגות ראש השנה,
לציון הרצח הפוליטי של גדליהו בן אחיקם ,ע"י קנאים קיצוניים .רצח זה (582
לפנה"ס) גרם להגליית שארית הפליטה (מעט היהודים שנשארו בארץ) ונחשב
כחורבן בית המקדש עצמו .בכך בא הקץ על קיומה של אוטונומיה יהודית
כלשהי בארץ ישראל עד לשיבת ציון .לאחר מותו של גדליה הושלם חורבן
הבית הראשון ,ולא נותרה כל ריבונות יהודית בארץ ישראל למשך שבעים שנה.
אורחת המפגש הייתה הרבה נעמה דפני .נעמה דפני היא בוגרת מרכז חינוך ליאו בק
שבניהולו של דני פסלר .סיימה תואר ראשון בלימודי מחשבת ישראל ותואר שני בניהול
מלכ"רים .בוגרת היברו קולג' ,המוסד הרפורמי להכשרת רבנים ורבות .כעת היא מכהנת
כרבה של קהילת אוהל אברהם ,בקהילה ליהדות מתקדמת שבמרכז החינוכי ליאו בק.

"כעת אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך" אמרה הרבה דפני".התחלנו את הסליחות
ואנחנו רגע לפני הדרמה היהודית הגדולה של ראש השנה ויום הכיפורים .לאחר
ראש השנה אנו בעיצומם של "עשרת ימי תשובה" .הימים שמראש השנה עד
יום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה .עשרה ימים אלו כוללים שני ימי ראש
השנה ויום הכיפורים ושבעה ימים שביניהם .מקובל לקרוא גם לימים שביניהם
בשם עשרת ימי תשובה .לרוב אנחנו חושבים שבמונח עשרת ימי תשובה
הכוונה היא לחזרה בתשובה ,אך מושג עשרת ימי התשובה אינו קשור לכך כלל.
"תשובה" -מלשון תשובה משורש "לשוב" -מתאר את היכולת לחזור" .שבת
תשובה" -נקראת כך כי ההפטרה היא "שובה ישראל אל השם אלוהיך" .מהי השאלה
שאלוהים שואל ,שאליה אנו חוזרים עם תשובה? אלוהים שואל" :אייכה?" .אדם וחוו
לאחר החטא בגן העדן התחבאו .אלוהים הכל יודע ידע היכן הם ,אך בכל זאת שאל
"אייכה?-,איפה אתה ,על מנת לתת לאדם הזדמנות לחזור בו ,ולברר מה קורה עם
הערכים שלו .רש"י מבאר כי הסיבה ששאל ה' יתברך את אדם הראשון איכה היא לא

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת

 18.9ערן דובובי
 22.9יוסי כפירי

קבלה למועדון

 4.10יורם קנטר.

יום נישואים

 29.9פרד ועליזה ברקוביץ
 30.9אילן ואילנה אור ,שלומית ומיכאל קירשטיין.

מנהיגות

בחוכמת לב
ארוחת מיליון דולר
באוניית פאר בנמל חיפה

9.10.2015

גם השנה נערכה ארוחת מיליון דולר על אוניית פאר של רויאל קריביין שעגנה בנמל
חיפה ,ארוחה ביוזמתו של אורי שנבל ,מנכ"ל חברת "סנורמה".
נג/ל ק.ק .גרדינגר ז״ל הסביר בעבר מה היא ארוחת מיליון דולר" :מטרת כל מועדון
להתארח פעם עד פעמיים בשנה ,במוסד או מפעל כל שהוא ,אשר מעוניין להציג את
פעילותו בפני הציבור הרחב .הוצאות האירוח הינן על חשבון אותו מוסד או המפעל,
ואזי התשלום שכל רוטריון משלם בגין הארוחה ,ייתרם לקרן המלגות הבינלאומית
של רוטרי" .המגמה היא להגיע לסכום של מיליון דולר ,ומכאן שמו של האירוע.
הסיור באונייה סלבריטי סילואט נתן הרגשה של קפיצה לחו"ל ,כשמסיפון האוניה
נשקף הנוף היפה של חיפה .אניית הפאר האלגנטית ,בת  122,400טון ,של חברת
השייט סלבריטי קרוזס הושקה לראשונה ביולי  ,2011ושייכת לסדרת Solstice
המתוחכמת ופורצת דרך בתחום עולם השייט.

אבל המטרה הרוטריונית המושגת באירועים אלה היא הרבה מעבר לתרומה
לרוטרי בינלאומי .הסיור המקיף באוניה המפוארת ,המפגש הרוטריוני והארוחה
(המעולה) יצרו מפגש חברתי מהנה ,שתרם לרעות ,לגיבוש ולרוח טובה.
כ 75 -איש היו ונהנו ,ויצאו מ"ארוחת המיליון דולר" בהרגשה של מיליון דולר.

רוטרי חיפה

ROTARY HIFA

של קבוצת הילדים ,זהו תמיד עונג עבורנו לשמח אנשים אחרים ולהעניק להם
זיכרונות נעימים .אני מקווה ששיתוף פעולה זה ,יהווה שיעור לכולנו ומי ייתן
ונמשיך לבסס את הקשר שנוצר בין מועדון רוטרי חיפה ובינינו .אני מאחלת
לילדי "שמחה לילד" החלמה מלאה ,שיצליחו בדרכם ויגשימו את חלומותיהם".
נשיאת המועדון ,יוכי פלר ,העניקה עם מירה רוזן תעודת הוקרה למורן מנו:
"זו הפעם השנייה שהמועדון מארגן ויוזם נסיעה כזו בשיתוף עם חברת מנו
ומועדוני רוטרי בלימסול .לשמח את הילדים ולראות את עיניהם הבורקות
משמח את כולנו .אני מאושרת שלרוטרי חיפה יש חלק במיזם כה חשוב".
אורי אורון ,אחד מילדי העמותה":היו לי תקופות ורגעים קשים בשנים האחרונות ,אני

כבר  5שנים בעמותה .בעמותה עושים הכל כדי שאני ושאר הילדים נרגיש טוב יותר.
תודה לכל האנשים שעוזרים לנו ונותנים לנו את כל הטוב הזה ,זה לא מובן מאליו".
סיכמו דב מעיין וטל לזר" :אנו ,כחברי רוטרי ,גאים ושמחים שאנו יכולים לאפשר לילדים
קצת הנאה בחיים .זה מחמם את הלב לראות את הילדים מאושרים מרגע עלייתם
לאונייה ובמהלך כל החוויה היפה הזו .הרוטרי עוסק בעזרה לקהילה בנושאים רבים
ובתחומים מגוונים .זו שמחה גדולה והתרגשות רבה לראות תוצאות לפעילות זו".
"זו חוויה מאוד מרגשת להתבונן בילדים .הם 'גדולים מן החיים' .הם מלאי
שמחת חיים ולא רואים שהם חולים במחלות קשות .זו זכות והנאה גדולה לעזור
לילדים כאלה .זה מציף אותך.לעזור ולתת זה הדבר החשוב ביותר והנתינה
נותנת הרבה יותר לנותן מאשר למקבל".

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
 16.10אדי חי
 20.10נפתלי סגל

מנהיגות

ילדי "שמחה לילד"
מפליגים לקפריסין
מבצע רוטריוני משולב
למען ילדים חולים

קבלה למועדון
 21.10מיכה לחמן
יום נישואים
אילאיל וצבי ענר.

בחוכמת לב

20.10.2015

"שמחה לילד" הינה עמותה שהוקמה בשנת  2004במטרה לסייע לילדים חולים
ובני משפחותיהם ,תוך מתן דגש על ליווי אישי של הילדים לאורך תהליך האשפוז
והשיקום ,ובניית סביבה חברתית לילדים .מועדון רוטרי חיפה התגייס מבצע משולב
לשמח קבוצה של ילדים חולים מהעמותה בטיול לקפריסין במשלחת שכללה 27
איש ,ביניהם  13ילדים 9 ,נערים ונערות מלווים ופרדמיק ,עובדת סוציאלית ,איש
טכני האחראי על הציוד הרפואי ותפעולו ,צלם ,אחראי קבוצה מטעם העמותה .טל
לזר ,כנציג המועדון ,הפליג עם המשלחת והיה אחראי על הקשר עם פיקוד האוניה
ומועדוני רוטרי בלרנקה.

משה מנו ,הבעלים של חברת "מנו סופנות"  ,תרם למעלה מ 10 -קבינות לאירוח
הילדים באונייה "גולדן איריס" .מירה רוזן ,יו"ר הוועדה לרווחת הקהילה ,עשתה את
קשר התרומה עם משה מנו.
נ"ל מיכה פוקס ,יו"ר האפיק הבינלאומי ,יצר קשר עם  7מועדוני רוטרי בלרנקה
ובלימסול ,שארחו את הילדים וסיירו איתם בעיר.
את כל התיאומים של הנסיעה ערך דב מעיין .הוכנו מדליות ,תשורה ותודה לנשיאי
חמשת המועדונים המארחים ולנציגי מנו ספנות .נ"ל משה גן צבי ,דאג להכנות אלה.
בטרם עלייתה של המשלחת לאונייה ,נערך באולם הנוסעים של הנמל טקס פרידה מרגש.
כריסטינה קובוטסופטרוקלו ,לשעבר סגנית נגיד האזור בקפריסין ,אמרה בשם
המועדונים המארחים" :כנגידת רוטרי קפריסין לשעבר ,לעונג לי לארח את ילדי
עמותת "שמחה לילד" ואת חברי מועדון רוטרי חיפה.אנו שמחים להיות המארחים

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

"משלחת המועדון חתמה על הסכם ברית בין
מועדון רוטרי חיפה למועדון רוטרי
ביארה-מארה ברומניה

בראש משלחת המועדון עמד הנשיא המיועד צבי יצחקי ,המכיר היטב את אנשי
הרוטרי ברומניה ואת ארץ ונופיה ,משהותו שם לרגל עסקיו.הביקור ברומניה
החלבסיורים בסביבת העיר קלוג' ולאחר מכן עברה המשלחת לביאה מארה ,לטכס
חתימת ההסכם בין המועדונים .למחרת החתימה היו חברי המשלחת אורחי המועדון
המקומי בערב הגאלה השנתי של מועדון ביארה מארה ,במלאת עשור להיווסדו.
בטכס החתימה נכחו כ 120-רוטריונים :חברי המועדון המקומי ,ראשי הרוטארקט
והאינטראקט וכן נציגי רוטרי רבים מהאזור ,בהם הנגיד המיועד לרוטרי רומניה,

נשיאים בהווה ונשיאים לשעבר של מועדוני ביארה מארה (קיימים שניים
כאלה) ,ונציגים ממולדובה ,מאוקראינה השכנה ומבוקרשט בירת רומניה.
בטקס נוגנו שני ההמנונים ,וחברי המשלחת שרו את התקווה כשברקע דגלי
ישראל ורומניה .הטכס כלל ברכות הדדיות ,חילופי דגלוני רוטרי מסורתיים ,ונאומי
הנשיאים של המועדונים כולל ברכת נציגת הנגיד מישראל.ביומים האחרונים,
נערך סיור בקרפטים קרוב לגבול אוקראינה.
המשלחת כללה את החברים הבאים:ליביה ונ"מ צבי יצחקי ; צביה וצבי פורר;
נחמה ושלום ואנו; מירי ודורון מאוטנר; שולה ויורם קנטר; קטי ואריה ברגמן;
אביבה רוטר; תמי ונ"ל יוסי כבירי ונ"ל איזבל גולדשטיין ממועדון כרמל  -יו"ר
האפיק הבינלאומי באזור.

חגגו השבוע 2015/16

תפקיד התקשורת
באירועים הביטחוניים
האחרונים

מנהיגות

בחוכמת לב

ימי הולדת
 12.10יוסי כבירי
קבלה למועדון
 13.10.2010טובה גילת
13.10.2010מיכאל פוקס
 13.10.2010שחר שבו
מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון רוטרי בקול
ספרינגס טנסי בארה"ב

21.10.2015

"קשה היום לסקר את האירועים המתרחשים סביבנו",אומר דורון שפר ,כתב 'קול
ישראל' בחיפה ,שהיה בעבר כתב בסוכנות 'עתי"ם' בירושלים עורך פורטל האקדמיה
"סילבוס" וכתב חדשות 'הוט' .הוא סיפר כי רק לאחרונה סיקר בכתבה לרדיו את
ההפגנות בחיפה ,כשמצד אחד של המשטרה עמדו יהודים ,פעילי הימין ,עם דגלי הלאום
ומצצד השני של גוש השוטרים עמדו ערבים מוסלמים ושני המחנות צעקו זה על זה.
למרות שהדיווח היה אובייקטיבי ככל האפשר ,הוא קיבל תלונות כי הרשת המשדרת
מזוהה עם השמאל" .הבעיה כיום היא שהתקשורת מזוהה יותר ויתר עם השמאל,
דבר שהחמיר והתחזק במיוחד לפני הבחירות האחרונות,יותר ויתר אנשים טוענים
שהתקשורת ניסתה וממשיכה לנסות להפיל את שלטון הימין" ,אמר שפר.
"למרות שבערוצי השידור ,למשל בערוץ  ,2יש מספר רב של עיתונאים ימניים ,וודאי
כך בערוץ  7ובערוץ  20בטלוויזיה ,שמזוהים כערוצים ימנים לאומיים ,או בעיתון
ישראל היום ,ההתייחסות כלפי התקשורת ככלל היא כאל תקשורת שמאלנית עוינת
שמנסה להפיל את שלטון הימין".
לדבריו ,התקשורת המקצועית הקלאסית שומרת על איזון ומעבירה דיווחי אמת
מהשטח ,אך הציבור בתקופה האחרונה אינו מרוצה מהמצב ,וכפועל יוצא  -אינו
אוהב את התקשורת .
מאבקים בתקשורת  ,בין עיתונים כידיעות אחרונות מחד וישראל היום מאידך גורמים
לכך שהעיתונות הכתובה החלה להיות קצת יותר פופוליסטית ויותר לאומנית מבעבר.
התקשורת הממסדית נסחפת יותר ויותר למערבולת רגשות בעקבות האירועים ואף
מסכנת את מעמדה כתקשורת רצינית .

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

מעבר דרך ההר .הוא הדגיש את היחסים הטובים בין יהודים לערבים בחיפה.
לדבריו ,בסיוריו בעולם שואלים אותו איך הוא מסביר את דו הקיום בחיפה ,וציין
בהומור כי כנראה העובדה שמשה רבנו ,ישו ומוחמד לא ביקרו מעולם בחיפה
תרמה לכך שמאמיניהם לא הגיעו לידי התנגשות בעיר.
ראש העיר סיפר עוד כי לפני כחודש התקיימה בחיפה אליפות העולם במפרשיות,
והאתר בחוף השקט עומד להיות מתקן אולימפי מוכר .חיפה הופכת להיות מרכז

הביוטק בארץ (בעוד שבאר שבע הופכת להיות מרכז הסייבר) .בשכונת הדר
הכרמל קיימים היום גרעיני נוער וקומונות .העירייה השקיעה כחצי מיליארד₪
בחינוך ורק מחצית מסכום זה מגיעה ממימון ממשלתי .בסיום המפגש העניקה
יוכי פלר לאמיל אל אסמר תעודה על נטיעת עץ על שמו ביער פול האריס
שבביריה ליד צפת.

חגגו השבוע 2015/16
 26.10אלחנן ובת שבע גרינברג
מועדון רוטרי חיפה שלח השבוע את הברכה הבינלאומית
למועדון רוטרי סנטניאל בקולוראדו ,ארה"ב.

מנהיגות

ביקור נגיד רוטרי ישראל

28.10.2015

בחוכמת לב

לרגל ביקורו של נגיד אזור  2490של רוטרי ישראל אמיל אל אסמר במועדון
חיפה הגיעו למפגש עוזר הנגיד לאשכול חיפה ,ירון מטר ,נשיאי אשכול חיפה
נשיאי מועדוני רוטרי כרמל ,הוד הכרמל ,מוריה ,קישון ודלית אל כרמל ,נגידת
האופן הפנימי ונשיאות מועדוני האופן הפנימי של מועדוני חיפה ,כרמל וקישון.
חבר הכבוד של המועדון ,ראש העיר חיפה יונה יהב הגיע אף הוא למפגש.
נשיאת המועדון יוכי פלר דיווחה על פעילויות המועדון בפרויקטים השונים,
טיול הילדים בעלי המוגבלויות לקפריסין ,השילוב הרוטריוני של תרומה לקהילה
וסיוע בבית הילד ,בבית מגל שהוא בית לנערות אתיופיות ,פרויקטי עזר וסיוע
לחיילים בודדים ולעולים חדשים בהשתתפות פעילה ורצופה של חברים רבים.
עוד סיפרה על משלחת המועדון לחתימת ברית בינמועדונית עם מועדון רוטרי ביאה
מארה ברומניה ,וציינה כי ראש העיר של ביאה מארה הביע רצון לחתום על הסכם
ערים תאומות עם העיר חיפה.
נגיד האזור ,אמיל אל אסמר ,אמר כי הוא שמח להתארח במועדון רוטרי חיפה,
המועדון הגדול בישראל .הוא ציין בגאווה כי הוא עצמו יליד חיפה .הוא ברך את
הנגידים לשעבר חברי המועדון שנכחו במפגש  -נג"ל אליהו ברכה ,נג"ל שאול
דיאנג'לי ואת הנגיד המיועד ומזכיר הכבוד של המועדון כיום דני פסלר.
אמיל אל אסמר סיפר שביקורו היום החל בבית מילר ,שחודש ונראה מצוין ,והתפעל
מכל הפרויקטים שמבוצעים בבית מילר למען הצעירים .הוא עמד על חשיבות
צירוף חברים חדשים למועדוני הרוטרי ,בפרט חברים צעירים ,והביע הערכתו לכלל
המועדונים באשכול ,המונה כיום שבעה מועדונים .
תודה מיוחדת שלח הנגיד לנ"ל שלמה אסיף ,על פעילותו זו השנה השלישית בהקמה
וברענון של מועדונים ותיקים שעמדו לפני קריסה" .עבודת קודש" הוא כינה את
פעילותו של שלמה .הנגיד סיפר על האולפן לנגידים בסן דייגו ,שבו השתתפו 544
נגידים מכל העולם  .ראש העיר יונה יהב סקר את פעילויות העירייה והישגיה בפיתוח
העיר ,פתיחת כ 51-בתי מלון קטנים  ,פיתוח הנמל ,שיקוע מסילת הרכבת וחציבת

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

דרכים חדשות לקליטת חברים צעירים

דווקא במועדון כה ותיק מתעוררת ביתר שאת החשיבות שבקליטת חברים צעירים,
שימשיכו את מסורת המועדון וערכיו בשנים הבאות .הנשיאה יוכי פלר הביאה בפני
חברי המועדון את החלטת ההנהלה להפחית את דמי החבר למועדון לחברים חדשים
צעירים ,שגילם עד49 שנים ,לסך ₪ 1,200למשך שלוש שנות החברות הראשונות,

או עד הגיעם לגיל  49 .ההחלטה עוררה דיון סוער בישיבה ,שלאחריו סיכמה
הנשיאה את הנושא והודתה לחברים על הדיון הממצה וביקשה מחברי המועדון
להציע הצעות נוספות שיש בהן כדי לגייס ולשמר חברים צעירים חדשים במועדון.

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
 3.11חנה צוריאל
קבלה למועדון
 29.10דני זגול
 31.10אלחנן גרינברג
 1.11גד כהן
 3.11יוכי פלר.

המעורבות הבריטית
בהיסטוריה של א"י  -וגם
בהקמתו של מועדון
רוטרי חיפה

מנהיגות

יום נישואים
 1.11נאוה ויעקב וילבך.

בחוכמת לב

4.11.2015

עם כניסתו של חודש נובמבר ,ייחד עמירם אסמן את פסוק השבוע להצהרת בלפור,
שניתנה ב 2-בנובמבר  .1917הצהרת בלפור היא הכינוי המקובל למסמך שנחתם בידי
שר החוץ הבריטי ,הלורד ארתור ג'יימס בלפור ,ועיקרו הכרזה ולפיה בריטניה תתמוך
בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל .מתן ההצהרה היה הישג מדיני חסר
תקדים של התנועה הציונית :מעצמה עולמית כמו בריטניה הסכימה למעשה לפרוש את
חסותה על התנועה הציונית ולסייע לה במימוש מטרתה העיקרית .וזו לשון ההצהרה:

לורד בלפור

פסוק השבוע היה הרקע המתאים למידע הרוטריוני שהביא בישיבה נ"ל אריה
מהולל על תולדות מועדון רוטרי חיפה ,מועדון שנוסד ביזמתם של בכירים
בפקידות הבריטית בא"י .על ימיו הראשונים של המועדון סיפר אריה מהולל:
ב 17-באפריל 1931 התכנסו במסעדת ספיני"ס ברחוב יפו מנכ"ל חברת "של" במזרח
התיכון קליר מרטין בשיתוף עם מנכ"ל חב' "של" בחיפה ס.לובל-פיין ועוד 8אנשים
מובילים מעדות שונות בחיפה ,לצורך הקמת מועדון רוטרי בחיפה .הספונסר של המועדון
היה מועדון הרוטרי של פורט סעיד שבמצרים .המועדון החדש בחיפה פתח שעריו ב
20באפריל 1932וכתב הסמכתו ניתן לו ב20-בינואר 1933 .בכתב ההסמכה צוינושמותיהם של  31חברים מייסדים .בריטים ,יהודים ,ערבים ואיטלקים.המועדון בחיפה
היה השני בארץ .קדם לו רוטרי ירושלים ,שהוקם בשנת  .1928הספונסר שלו היה מועדון
הרוטרי של קהיר .לאחר הקמת מועדון חיפה הוקם ב 1934-מועדון רוטרי בתל-אביב
נשיאי מועדון חיפה הראשונים -בשנה שלפני קבלת תעודת ההסמכה מרוטרי
הבינלאומי כיהן כנשיא ראשון של מועדון חיפה ססיל ריצ'רד ווב ,שהיה מנהל
הרכבת בפלשתינה (א"י) .אחריו כיהן כנשיא מושל מחוז הצפון אדוארד קית-
רוטש .,ואחריו האיטלקי ד"ר וינצ'נזו קוסטרו ,שהיה מנהל ביה"ח האיטלקי
בחיפה .אחריו כיהן ג'ורג' צ'יילד תומפסון ,שהיה המהנדס הראשי של נמל חיפה.


רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

פעילות למען עולים חדשים

אלחנן גרינברג דיווח על פעילות של לא מעט חברים מהמועדון בשני
האולפנים לעולים חדשים שבחיפה .אלחנן עצמו פעיל כבר כ 10-שנים
בריכוז הפעילות למען העולים .אולפן אחד מיועד יותר לצעירים והשני
לבעלי משפחות .חברי המועדון מגיעים לאולפנים ,משוחחים עם העולים
החדשים ומזהים צרכים ונקודות שבהן אפשר לסייע ,אם בהכרת הבירוקרטיה
הישראלית ואם בשימוש ברשת הקשרים המסועפת של חברי המועדון.

של יהודי אתיופיה ,כחג לאומי .חג הסיגד היווה תזכורת לחידוש הברית ונאמנות
לתורה ולמצוות לבני העדה הרחוקים ,והסיגד מבטא גם תפילות וכיסופים לירושלים.
ביום זה צמו ,התענו וחזרו בתשובה  -כמו ביום הכיפורים היו מתכנסים סביב הר
גבוה עליו נערך הטקס המרכזי  -כדוגמת מעמד הר סיני ,חג שבועותולבסוף
ירדו מההר וישבו לאכול בסוכה  -כמו בחג הסוכות.


פסוק השבוע ,שהביא עמירם אסמן ,קשור ישירות לעלייה החדשה,
לעולים מהעדה האתיופית ,החוגגים היום את חגם המיוחד ,חג הסיגד :
לפני מספר חודשים התקבל בכנסת ישראל חוק אשר קובע את חג הסיגד ,חגם

נשיאת המועדון ,יוכי פלר ,דיווחה על תרומתו הנאה של נג"ל אליהו ברכה :תרומה
של  ₪ 25,000להקמת קרן מלגות לזכרה של אשתו דינה ז"ל .הקרן תוקדש למלגות
וכן לעזרה לחברים .יוכי פלר הודתה לאליהו על הרוח הרוטריונית והאהבה לרוטרי.

קרן מלגות לזכר דינה ברכה ז"ל

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
 11.11משה גן צבי
 11.11צבי יצחקי

חברים חדשים במועדון

11.11.2015

מנהיגות

בחוכמת לב

המפגש השבוע יוחד לטקס קבלת חברים חדשים למועדון .ואלה החברים החדשים:
דורון קליגר ,יליד  ,1986חוקר ומרצה במימון לכלכלה התנהגותית שיתקבל תחת
סיווג אקדמיה-כלכלה .הספונסר שלו הוא דני פסלר ,אבירם כהן ,יליד  ,1970מתמחה
במשפטים שהתקבל בסיווג משפטים וחינוך .הספונסר שלו הוא נ"ל משה גן צבי.
מנחם גץ ,יליד ( 1963בן להורים נוטריונים) ,התקבל בסיווג הנדסת חשמל-הייטק.
הספונסר שלו הוא נג"מ דני פסלר.
צביקה פופר ,יליד  ,1980התקבל בסיווג יזמות חינוכית,קהילתית ועסקית .הספונסר
שלו הוא ערן דובובי .ניב הורוביץ ,יליד  ,1968יזם קולנוען ואיש חינוך שהתקבל בסיווג
של חינוך קהילתי בר קיימא .גם הספונסר שלו הוא ערן דובובי.
עוזר הנגיד לאשכול חיפה ,ירון מטר ,ברך את המצטרפים החדשים בשם נגיד
האזור .הוא ציין שעיקר הפעולות שנעשו בשנים האחרונות באשכול חיפה מקורן
במועדון רוטרי חיפה .הוא ציין לשבח במיוחד את נ"ל שלמה אסיף ואת נג"ל שאול
דיאנג'לי ,שלקחו על עצמם לשקם מועדונים ולרענן את פעילותם הרוטריונית ,והצילו
מועדונים רבים שעמדו לפני סגירה .מועדונים רבים פעלו ללא תקנון בכתב ובחלקם
לא היו גם נוהלים שבעל פה .שלמה אסיף פועל מזה שלוש שנים ללא לאות ומביא
את דבר הרוטרי על תקנונו למועדונים המתחדשים חדרה ,בנימינה ,נתניה ועוד.
הוא ברך את המצטרפים היום למועדון חיפה על הצטרפותם למועדון החזק בארץ.
את הטקס ליוותה נגינה ושירה של תלמידים מהמרכז החינוכי ליאו-בק :שי פינטו
בגיטרה ,יעל כץ בחליל ושיר שמעוני הזמרת.

בשעות הערב התקיים ערב ״סיעור מוחות״ לחברים
חדשים בבית משפחת פלר

נ"ל אדי חי דיווח בישיבת המועדון על השתתפות נציגי המועדון בפעילויות יום
הבטיחות הבינלאומי שחל ב . 9.11.15-חברי המועדון השתתפו בפעילות בשתי
עמדות ,ובין השאר חילקו קהל עלונים הקוראים לשמירה על בטיחות בדרכים.

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

"תעודת הזהות" הינה תמצית של מסרים שמבטאים את הליבה הארגונית ,לעיתים
מודעים ונראים לעין ,ולעיתים חבויים ושוכנים ברובד הלא מודע של הארגון.
המודל החדשני מסייע לארגון "לצאת הקופסא" ,להתחדש ,לייצר לעצמו
את ה"זהות הממותגת" אשר מהווה מעבר לחשיבותה הארגונת גם פעילות
בעלת יישומים מעשיים לקידום שימור לקוחות ,שיווק ותקשורת פנים ארגונית

ומטמיעה התחדשות מתמדת בארגון.
"תעודת הזהות" הארגונית מתגבשת בעקבות תהליך שמורכב
מאיתור ,מיקוד והאדרה של מסרים שבו לוקחים חלק כל חברי הארגון.
מדובר לא רק בארגונים .יאיר גלאור אומר כי חיוני לבנות אותם תהליכים גם
עבור המדינה.

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
יאיר גלאור
יום נישואים
 15.11צבי וליביה יצחקי

נ"ל סעיד אליאס
הלך לעולמו

18.11.2015

מנהיגות

בחוכמת לב

חברי המועדון שמעו בצער רב על מותו של נ"ל סעיד אליאס ,שהיה נשיא
המועדון בשנת הרוטרי  .1995/96בשנת נשיאותו הציב סעיד שלושה
יעדים :טיפול באלימות הנוער ,המלחמה בתאונות הדרכים וביסוס השלום.
בשנת כהונתו ,בצל הרושם הכבד של רצח ראש הממשלה יצחק רבין,
הוא יזם ביקור של חמישים מחברי המועדון בירדן ,כדי לבסס את השלום.
בלב עשייתו של נ"ל סעיד אליאס מועדון עמדה הפעילות לקירוב לבבות.
הוא יסד את הוועדה לשכנות טובה ועמד בראשה שנים רבות .הנושא היה
בנפשו והוא קידם פעולות משותפות של ילדים ובוגרים יהודים וערבים.
לפני זמן קצר ,לרגל יום הולדתו ה ,85-תרם למועדון תרומה נאה .תמיד היה מעורב בפעילות
ובקורה במועדון ,תמיד עם חיוך ומילה טובה ,ותמיד חתר למימוש עקרונות הרוטרי.
מפגש לזכרו ייערך במועד מאוחר יותר.

"תעודת זהות" לארגונים

 30שנה עסק יאיר גלאור במסגרת מרכז ההסברה בפעילות הסברה ממלכתית,
אסטרטגיה ,הפקות וניהול ,מתוכן כ 20-שנה בתפקידים בכירים במרכז
ההסברה הממשלתי(בתפקיד האחרון מנהל מחוזות ת"א והמרכז ומנהל פיתוח
ושיווק) .לאחר  30שנה פרש והקים ארגון בשם "מידע כחול לבן" המכוון להניע
ארגונים ואנשים למצוא את המיוחד שבהם ,להגדירו ולעשותו מנוע לצמיחה
להטמיע ערכים אנושיים ,לאומיים וקהילתיים בישראל בכלל ובארגונים ועסקים
בפרט ,ללמד ולהטמיע תפיסה וחשיבה כוללת של מצויינות ערכית ומקצועית.
ההתמחות שלו היא בפיתוח חשיבה מחוץ לקופסא ,ראיית עומק בארגונים וקהילות
ועסקים ותרגומה לקידום.
מידע כחול לבן פיתחה מודל חדשני אסטרטגי להעצמת ארגונים .המודל החדשני
לפיתוח זהות ארגונית ממותגת משלב יעוץ ארגוני פנימי והעצמה אסטרטגית
תקשורתית ושיווקית המסייעת לארגון להפיק את תעודת הזהות הארגונית.

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

ידעתי שזו תחילתה של דרך ארוכה .ילדיי ,שגדלו בנטורי קרתא ,ידעו
לדבר יידיש בלבד והיה עלי להתחיל ללמד אותם עברית .גם כאן קיבלתי
עזרה רבה ממתנדבים ויוצאים לשאלה בה.ל.ל :ספרי ילדים ,כרטיסים
להצגות ,יועצים מקצועיים ,בייבי סיטר בהתנדבות כשצריך והכי חשוב
עידוד תמיכה והרבה אהבה .היום ,אני מתרגשת בכל בוקר מחדש לקום
אל שני ילדי ואני עושה הכל כדי לתת להם את כל מה שאם יכולה לתת.
בעקבות הנידוי מהקהילה ,ילדיי אינם יכולים לפגוש את המשפחה המורחבת
שלהם .זו הסיבה שאני כל כך שמחה להשתתף במפגשי האמהות והילדים
שמארגנת עמותת ה.ל.ל ,בסופי שבוע ובחגים .שם הילדים שלי פוגשים ילדים
נוספים שמבינים בדיוק מה עובר עליהם – מה שלא יכלו למצוא בשום מקום אחר.
אני שמחה להיות חלק ממעגל הנתינה של עמותת ה.ל.ל באמצעות הרצאות
שאני מעבירה לעובדים סוציאליים ,אנשי מקצוע נוספים ולקהל הרחב.
הרצאות אלו נועדו להעלות את המודעות וההיכרות עם מצבם של היוצאים

"לחופש נולדה-משחור לבן
לצבעים" סיפורה של
בלה מנדל

בשאלה ובכך אני יכולה להחזיר ולסייע לקהילה המיוחדת הזו ולעמותת ה.ל.ל.
גבי אשד בפסוק השבוע תייחס לאלימות במשפחה ואמר" :בערים השונות ישנם
מרכזים לטיפול באלימות במשפחה של משרד הרווחה.הטיפול במרכזים האלה
גורם לרוב להפסקת האלימות הפיזית ,אבל האלימות הכלכלית ,המילולית,
הנפשית והמינית ממשיכה.הדבר הגרוע ביותר הוא הפחד להתלונן או לעזוב
את הבית .כדי למנוע את האלימות העיקר הינו בחינוך ,החייב לבוא מהבית,
מבית הספר ומהקהילה שמסביב".
הנשיאה יוכי פלר ציינה כי מרכזים ומקלטים לנשים מוכות הוקמו ברחבי הארץ ובהם
הן שוהות עד חצי שנה ולפעמים במקרים מיוחדים אף יותר .והוסיפה" :זו הזדמנות
לומר תודה לחברנו ר/שלמה דביר שבעזרת תרומתו בסיוע "חסך" נוכל למלא את
חדר המוזיקה במקלט לנשים מוכות עבור הילדים השוהים שם עם אמהותיהם".

מנהיגות

בחוכמת לב

25.11.2015

לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות במשפחה ארח המועדון אישיות יוצאת דופן:
אישה צעירה ,בת מאה שערים ,שנולדה למשפחה חרדית ,נישאה לאדם חרדי וילדה
לו שני ילדים .היא סבלה מאלימות קשה ביותר ,אולם משפחתה והממסד החרדי
בלמו כל ניסיון שלה להיפרד מהבעל המתעלל .בדרך חתחתים וכנגד כל הסיכויים
היא הצליחה להיחלץ .כיום היא אישה חילונית ,שהקימה משפחה חדשה .בלה
מנדל היא בת  27בלבד .את המעבר הזה ,משחור-לבן לצבעים (לכיון צבעי הבגדים
שלבשה אז והיום) תיארה בלה מנדל בסיפור שריגש את חברי המועדון עד דמעות.
"גדלתי בשכונת מאה שערים בירושלים בקהילת נטורי קרתא .בגיל  20הבנתי
שמישהו אחר תכנן עבורי את חיי ושאלו לא החיים שאותם אני מבקשת לעצמי.
ולמרות שהייתי רק בת  20הייתי כבר באמצע החיים :נשואה יותר משלוש
שנים ואם לשני ילדי המדהימים .למרות הכל החלטתי שיש לי הזכות לבחור
ושאני לא מתכננת לוותר עליה .עזבתי את הבית עם שני ילדי ופתחתי דף חדש.
את הגירושין הצלחתי לעבור בכוחות עצמי ,אך למרות זאת  -לא הצלחתי לקבל
את ילדי .הם אולצו להישאר בתוך הקהילה הסגורה והקיצונית .ידעתי שלא אוכל
לעשות את השינוי מתוך מאה שערים  -עלי להמשיך בדרכי ולעשות הכל כדי
שאוכל להציע גם להם את הדרך לחיים חופשיים .הידיעה שאני הולכת בדרך שלי,
נתנה לי כח רב ,אך כל לילה הבטחתי לעצמי שכל עוד הילדים שלי נשארו מאחור,
לא אוותר .לא אוותר עד שאוכל לתת גם להם את האפשרות לחירות וחופש בחירה.
עברתי שנתיים ארוכות של מאבק משפטי ולא הייתי לבד .מתנדבים רבים
עזרו לי לאורך הדרך .עובדים סוציאליים ועורכי דין עמדו לעזרתי בהתנדבות
וברוחב לב .וסוף סוף ,לפני מספר חודשים ,יצאתי מבית הדין עם חיוך גדול
על הפנים ורק מילה אחת לומר לכל מי שעזר לי לאורך הדרך – הצלחנו!

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

עם תום המלחמה למד כימיה באוניברסיטה בצרפת .עם שובו ארצה הצטרף
לחברת החשמל שהוקמה על ידי "הזקן מנהריים" פנחס רוטנברג ,והתמנה
למכיר הכללי של חברת החשמל בפלסטינה-א"י ,שם עבד מעל ל  40שנה
עד לפרישתו .היה ממקימי המרכז המסחרי החדש ברח' הבנקים ביחד עם
שמואל פבזנר ואחרים .היה פעיל ב"הגנה" וכיהן כיו"ר ועד הקהילה בחיפה.

שותפו את חברת אלסן-אסיף לשרותי סיעוד וכוח אדם ,שנותנת שרות לעובדי
יום אך לא למסגרות של  24שעות .שלמה חיפש מנהלת להקמת מחלקה
חדשה בחברתו שתיתן מענה ללקוחות המעוניינים בעובדים ל  24שעות ,וקיבל
אותה לתפקיד זה .לאחר שש שנים אצל שלמה הודיעה לו על כוונתה ורצונה
להקים עסק עצמאי משלה .שלמה נתן לה את ברכת הדרך ,סגר את המחלקה
שהייתה בבעלותו והעביר אליה את האחריות על לקוחותיו להמשך טיפול.
כיום החברה שבבעלותה משמשת כמרכז שירות לחברות הסיעוד הגדולות במשק,
להן היא נותנת שירות של מטפלים סיעודיים ל  24שעות .חברתה מקושרת לסוכנויות
בינ"ל המאושרות על ידי מדינת ישראל ומדינות כמו מולדובה ,אוקראינה ,רומניה,
הודו ,סרילנקה והפיליפינים ,משם מגיעים עובדים זרים בסיעוד הדוברים רוסית,
רומנית הונגרית ואנגלית .במסגרת עבודתה הכירה את נ"ל כרמל הכהן ,קונסול
הכבוד של הפיליפינים .לאחר שסייעה לו בהשגת עובדת זרה עבור קרוב משפחתו
במרכז ,הציע לה כרמל הכהן להצטרף למועדון רוטרי חיפה והיה הספונסר שלה.

נאווה היא בעלת חברת כוח אדם ארצית להשמת עובדים לסיעוד ל  24שעות
שנקראת "אור לגיל" .החברה מאושרת ע"י משרד העבודה ,ומפעילה 3
סניפים-בקריות ,בחיפה ובמרכז הארץ .נאווה פועלת בתחום זה למעלה מ
 20שנה .את תחילת דרכה החלה כעובדת של נ"ל/שלמה אסיף ,שהקים עם

במסגרת עבודתה כמנהלת החברה ,היא דואגת שהעובדים המגיעים מחו"ל
יעברו הכשרה מתאימה ובדיקות רפואיות כנדרש בחוק .היא צרפה לחברה
שניים מילדיה ,והם נוסעים בעצמם לבדוק ולראיין עובדים מתאימים
ולראות את הקורסים להכנה אותם עוברים המועמדים לעבודה בישראל.

עם פטירתו הפתאומית של שמואל הכהן ,אביו של כרמל ,ביולי  ,1947שהיה יו"ר איגוד
אספקת המים על הכרמל ,קיבל עליו בהרב את התפקיד .הוא הצטרף למועדון רוטרי
חיפה והיה נשיא המועדון בשנת הרוטרי  .1963/64בתקופת כהונתו הייתה פעילות
ענפה ורבה .בהרב עצמו הקים את "קרן בהרב" של המועדון ,בתרומה של 1700
דולר (של אז , )...שפירותיה משמשים עד היום למלגות לסטודנטים לארכיטקטורה.
בשנת  1992הוסיפה אלמנתו הגב' עליזה בהרב סכום נוסף של  18,500דולר לקרן.

 - MY JOB TALKנאווה וילבך ,מנהלת חברת "אור לגיל"

הוצגה הנהלת המועדון
ל2016/17-

מנהיגות

בחוכמת לב

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
 29.11רון כהן
יום נישואים
דני ואילנה זגול

2.12.2015

על פי תקנון המועדון יוחד המפגש העסקי השבוע לאסיפה כללית .האסיפה הכללית
אישרה את הרכבה של ועדת הביקורת של המועדון בראשות נ"ל שלמה אסיף ,וחברים
בה צבי ענר ,עופר אדלמן ,אביבה רוטר ודן ביין .הרכב הוועדה אושר פה אחד .בנוסף
הובא לאישור משרד רואי החשבון ,האחראי לביקורת קרנות המועדון שאושר גם הוא.
הנשיא המיועד לשנת הרוטרי  ,2016/17צבי יצחקי ,הציג בפני החברים את הנהלת

הנהלה רוטרי הנבחרת
לשנת 2016/17

נשיא מכהן–צבי יצחקי; מזכיר כבוד -ר/דורון מאוטנר; גזבר כבוד -טל לזר; נשיא
מלווה -נ"ל/אדי חי.
סגני נשיא וראשי אפיקים :אפיק המועדון -נאוה וילבך; אפיק הקהילה -צבי פורר;
אפיק המקצוע -אלחנן גרינברג; האפיק הבינלאומי -יורם קנטר.

גידי ינאי – נשיא המועדון ב2017/18-

ועדת הנשיאים לשעבר החליטה לבחור בגידי ינאי כנשיא המיועד של מועדון רוטרי
חיפה לשנת הרוטרי  .2017/18כך הנשיאה יוכי פלר לאסיפה הכללית .הבחירה
התקבלה במחיאות כפיים סוערות של חברי המועדון.

מידע רוטריוני – נ"ל יקותיאל בהרב ז"ל

נ"ל כרמל הכהן הביא במסגרת המידע הרוטריוני על חברים ופעילויות המועדון
פינה מיוחדת על נ"ל/יקותיאל בהרב ז"ל ,שהיה נשיא המועדון לפני מעל  50שנה,
בשנת הרוטרי  .1963/64יקותיאל בהרב נולד ברוסיה בשנת  .1894הוא בוגר המחזור
הראשון של גימנסיה הרצליה .במלחמת העולם הראשונה שירת בצבא התורכי.

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

כל הטוב והיפה בפעילות המועדון שהתגייס לסייע לילדים בעלי צרכים מיוחדים,
נשים מוכות ,נזקקים בבתי תמחוי ,בסיוע לנוער במצוקה ,בתמיכה בצעירים
מצטיינים בלימודיהם ומתנדבים בקהילה ובמגוון גדול של פעולות נוספות.
 אתם,הרוטריונים ,מהווים את החלוץ ההולך לפני המחנה ומעניק השראה
לפעילות ארגוני המתנדבים האחרים בעיר .אתם פניה היפות של החברה".
נגיד האזור לשנת הרוטרי  2015/16אמיל אל-אסמאר ,ציין את תקופת החגים
שבה נערך ערב הגאלה" :פועלו של מועדון רוטרי חיפה למען הקהילה הוא
המגדלור של ארגון הרוטרי באזור .פועלו של מועדון חיפה למען הקהילה

ערב הגאלה השנתי של
מועדון רוטרי חיפה-מופע
מרשים לטובת הקהילה

והתמדתו בקיום התחייבויותיו לארגון הרוטרי העולמי מאיר את הדרך בה
על חברים בארגון לנהוג .המועדון בחר בחג האורים לקיים את ערב הגאלה
השנתי .מועדון חיפה מאיר את עיני כולם על משמעות התרומה למען
הקהילה בכלל ולמען העיר חיפה בפרט ומכאן אני מברך את כולכם ומאחל
כי בכל נזכה להשתתף באירוע מכובד זה ולתרום עוד ועוד לרווחת הכלל .חג
אורים שמח ,חג מולד שמח ושנה אזרחית מבורכת ומלאה בריאות ואושר".
היו ונהנו חברי רוטרי חיפה ורוטריונים מכל האשכול.

מנהיגות

בחוכמת לב
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ערב הגאלה השנתי של מועדון רוטרי חיפה התקיים ביום רביעי 9 ,בדצמבר
 2015באולם התיאטרון של קרית מוצקין .חברי המועדון ובני/ות זוגם ,אורחים
רבים ותורמים מכובדים נכחו  ,בניהולו ובביצועו של גיל שוחט ,עם פסנתרנים
מוכשרים ומבריקים 70 -אצבעות של גאונים וירטואוזים על  7פסנתרי הכנף
שעל הבמה ,בתוספת הופעות וביצועים של רמי קלינשטיין ,הזמר והמלחין
שלמה גרוניך וזמרת האופרה בעלת קול הסופרנו הערב  -דניאלה לוגסי .כל
ההכנסות מערב הגאלה הן קודש לפעילות מועדון רוטרי חיפה למען הקהילה.
את נרות החנוכה הדליק בערב הזה גיל שוחט עצמו ודניאלה לוגסי שרה בקולה
המרשים "מעוז צור".
"המועדון נותן יד למפעלים רבים" ציינה נשיאת המועדון  ,יוכי פלר ,בדברי ברכתה.
"ביניהם :עזרה לחיילים המשרתים ולאלה המשוחררים ,לעולים חדשים בודדים,
לילדים בסיכון ,לנערות ולנשים במצוקה .המועדון פועללקידום ההבנה והסובלנות
הבינעדתית ,להסעדה לנצרכים ,למלגות לסטודנטים ,והוא פעיל בקהילה
בתחומים נוספים כמו הגברת המודעות לבטיחות בדרכים ,משלחות נוער לחו"ל
ועוד .כל אלה הם רק חלק מהעשייה המתמשכת של המועדון .הכול עם לב רחב
ועוצמתי!  היו בטוחים כי הכנסות ערב זה כולן יגיעו למטרות נחוצות ואמיתיות".

ראש העיר חיפה ,יונה יהב ,חבר כבוד ברוטרי חיפה ,אמר" :אני שמח לברך את מועדון
רוטרי חיפה ,אשר מאז הוקם עוסקים חבריו בתרומה לחברה ולקהילה בעיר .באומרי
תרומה ,אין הכוונה רק לפילנתרופיה ולתרומות כספיות .חברי מועדון רוטרי חיפה הם
מתווי דרך לערכים חברתיים ומובילי הנתיב לפעילות עשירה של ערבות הדדית ,רעות
ומצוינות .מועדון "רוטרי" חיפה ,מועדון הרוטרי הגדול בארץ ,מוצא תמיד את הדרך
לסייע בכל מקום בו נדרשת עזרה.הרוטריונים של מועדון חיפה הם רצים למרחקים
ארוכים ,הם פועלים לטווח ארוך ההולם את אופי האתגרים . פעילותכם משקפת את
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ישעיהו .הבוקר נעלה על נס ונשמע סיפורים שלצערנו לא זוכים לכותרות
בתקשורת .אם היו מגיעים אל ראש סדר היום הישראלי ,ייתכן שהמציאות
שלנו הייתה נראית אחרת".

מקבלי מגן הנגיד לסובלנות לשנה זו

במוקד הכנס להבנה בין עדתית עמדה העניק נגיד האזור ,אמיל אל אסמר,
בעצמו יליד חיפה ותושב העיר המעורבת לוד ,את "מגן הנגיד לסובלנות" לאישי
ציבור ולרוטריונים שפעילותם למען הקהילה ,ההבנה והסובלנות בולטת במיוחד.
הרפואי רמב"ם המחנך ג'לאלפדי  -ראש מנהל חברה ונוער ,מגזר ערבי ,במשרד
החינוך עו"ד יאיר רביבו -ראש העיר לוד רו"ח ועו"ד ויקטור זכאכ  -יו"ר האגודה
האורתודוקסית ביפו צוות מתנדבי "סובב עין הים" תושבים יהודים וערביםמעין
הים חיפה ,שהתאגדו לפרויקט לקידום תיירות קהילתית בשכונה ,ולטיפוח חיים
משותפים;המוסיקאי עידן רייכל המטפח באמצעות המוסיקה הבנה בין עמים
ועדות (רייכל לא הגיע לטכס והמגן יוענק לו בהופעה הקרובה שלו בתל-אביב).

כנס האזור להבנה בין
עדתית נערך זו השנה ה21-

18.12.2015

מגן הנגיד לסובלנות הוענק גם השנה לרוטריונים שנבחרו על ידי הוועדה האזורית
להבנה בין עדתית על פעילותם המסורה והמתמשכת לטיפוח ההבנה והשיתוף
בין עדות ודתות ולקירוב לבבות :ר/שי יניב  -ממועדון רוטרי כפר סבא נ"ל סוהיל
סאבא -ממועדון רוטרי נצרת נ"ל יוסי פיטוסי – ממועדון רוטרי עכו נ"ל זוהיר
פראג' – ממועדון רוטרי ראמה נ"ל פריד באשא – ממועדון רוטרי דלית אל כרמל
לתשואות רמות במיוחד זכה חברנו שלום וואנו –ממועדון רוטרי חיפה ,על היותו
אוהב אדם באשר הוא ,על עשייה ציבורית לטיפוח יחסי יהודים וערבים ,על עשייה
כנה וסוחפת מתנדבים רבים ,על תרומה משמעותית לספורט הישראלי בכלל
ובחיפה בפרט וטיפוח רוח ספורטיבית ראויה לציון ,על נתינה המהווה דרך חיים
המאירה כל פינה בדרכו הייחודית ,ועל היותו רוטריון למופת.

מנהיגות

בחוכמת לב

הכנס השנתי של האזור להבנה בין עדתית ולסובלנות נערך בבית הגפן .זו השנה
ה 21-שכנס זה ,ביוזמתו ובארגונו של מועדון רוטרי חיפה ,ממקד אליו רוטריונים
מכל הארץ ואנשי ציבור ,הבאים לחזק ערכי רעות ,סובלנות ושלום בין העמים.
גם השנה היה האני אל פאר הרוח החיה בארגון הכנס.
ברוח הכנס להבנה בין עדתית ולסובלנות ,הופיעו בו ילדים מכיתות ז'-ט' הנפגשים
ומופיעים בהרכב משותף" ,להקת תופי השלום" ,המשותפת לתלמידי מרכז חינוך
ליאו בק וביה"ס של מוסדות מאר אליאס מעבלין.
יוכי פלר ,נשיאת מועדון רוטרי חיפה ,המועדון המארח אמרה בדברי ברכתה:"מועדון
רוטרי חיפה חרט על דגלו כבר מראשית דרכו ,טיפוח וקידום הבנה ושכנות טובה
בחיפה ,וממנה לכל מקום .כאן יהודים וערבים חיים בדו-קיום למופת וממחישים יום
יום ש'אפשר גם אחרת' וזו היא דרכנו בחיפה ,סובלנות ושלום.מועדון רוטרי חיפה,
הכולל חברים יהודים ,ערבים ,נוצרים ,מוסלמים ובהאים משמש דוגמא לחיקוי לכל
האזור .אנו מטפחים פעילות מתמשכת של בני הנוער כשגולת הכותרת כאן ,קבוצות
טריומפ לחו"ל ומועדון תכל'סהמונה היום מעל  00 3תלמידי תיכון יהודים וערבים
מרוב בתי הספר בעיר.המועדון שותף לעשרות במות לדיאלוג בין העדות והדתות
ורבים מחברינו נוטלים חלק בפנלים של דו-קיום לקבוצות מחו"ל והמשמשים לאחר
מכן שגרירים של רוטרי ושל העיר חיפה.מועדון רוטרי חיפה שמח כל שנה להעניק
מלגות לסטודנטים יהודים וערבים ,תושבי העיר חיפה ,תומך בפרויקטים בשכונות
המעורבות והכול לחיזוק ההוויה החיפאית והחיים יחדיו" .יוכ יפלר הזכירה את חבר
המועדון המנוח נ"ל/סעיד אליאס ,שהלך לאחרונה לעולמו ,שיזם כנשיא המועדון
את הקמתה של וועדת שכנות טובה ראשונה באזור ,וסלל את הדרך להכרה של
האזור בחשיבות הנושא.
דבריו של מנחה הכנס ,נ"ל ונג"מ דני פסלר ,שיקפו את תחושות הנוכחים" :הכנס
הזה הינו עדות לכך כי יש תקווה ישראלית לחיים משותפים בין בני אדם ברוח חזון
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והממסד התייחס אליהם כאל פולשים .עקב תקרית של שיכור שהתפרע בבית
קפה ונורה בידי שוטר התלקחו המהומות ,הונף דגל ישראל מוכתם בדם (של
תרנגולת )..וחולצה שחורה על מוט ,ושלושה טורים של מתפרעים פרצו לרחובות
הראשיים בחיפה ,שברו חלונות ראווה ובזזו חנויות .בשכונה פרצו לסניף הבנק
הלאומי ,שרפו את מכונית המנהל ואת סניף ההסתדרות המקומי וסניף מפא"י.
העלו באש .זה היה המרד הראשון של מזרחיים כנגד קיפוח מצד השלטונות
ומועצת הפועלים האשכנזית ,ובעקבותיו פרצו מהומות גם בבאר שבע ומגדל
העמק .אבא חושי טען שחלק מהמתפרעים חשודים בפלילים ושכנע את בן
גוריון ,שתחילה חשב שמדובר בבעייה חברתית ולא פלילית ,להורות לש.ב.
לבדוק את הרקע של האנשים בשכונה.
לאחר שבועיים ,ולאחר שאבא חושי נפגש עם בן הרוש ממנהיגי המרד ,התרכזו

שוטרים ושוטרי מג"ב בשכונה ופרצו פנימה בניסיון לעצור את בן הרוש .הם
נתקלו באבנים מהגגות ,פרצו את דלת ביתו ואז הוא ירה באקדחו ונעצר .יחד עם
השוטרים פעלו גם האנשים האלימים של פלוגות הפועל בראשות יוסף אלמוגי.
השוטרים ביצעו פעולותיהם בהשראת ובהוראות אבא חושי יותר משל מפקד
המחוז דאז במשטרה .בעקבות מהומות ואדי סאליב התעוררה סערה שזעזעה
את הארץ כולה ,והקדימה בכמה שנים את התארגנות הפנתרים השחורים שהפכו
ברבות השנים למפלגה .לתושבי ואדי סאליב נמצאו פתרונות דיור מחוץ לשכונה.
דוד בן הרוש ניסה לרוץ ברשימה בראשותו של יוצאי צפון אפריקה אך לא עבר
את אחוז החסימה ,ולאחר מכן התנתק מכל פעילות פוליטית .כיום קיים רחוב
בחיפה על שמו דוד בן הרוש.
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עד היום נכתבו כמה ספרים על מאורעות ואדי סאליב ,רובם נכתבו מתוך זוויות
ראייה של רדיפת ואפליית המזרחיים על ידי האשכנזים .לדברי המרצה ,ד"ר אלי
נחמיאס ,התבססו ספרים אלה על תחושות ולא על כל מסמכים .הוא קיבל גישה
לכל המסמכים בארכיוני העירייה ,לפרוטוקולים של מפא"י בחיפה ולמסמכי מועצת
הפועלים של חיפה ,המאירים את האירועים שהיו באור שונה.
ד"ר אלי נחמיאס ,יליד  1948ותושב חיפה .חוקר ומרצה בתחום האורבני ובתחום
יחסי העבודה ,ובתולדות תנועת העבודה בחיפה .מתמחה בתחום ההיסטוריה
הפוליטית של חיפה .הוא כיהן בעבר כחבר מועצת העיר חיפה וכיו"ר דירקטוריון
חברת "שקמונה" בע"מ; כיום מכהן כיו"ר חברת "חסך" וכחבר הנהלת "מכון לבון".
יו"ר האגף לכספים ,נכסים וכ"א בהסתדרות במרחב חיפה .ד"ר נחמיאס חיבר כמה
וכמה ספרים העוסקים בהיסטוריה של חיפה.
כרקע לאירועים סיפר כי בתחילת שנות החמישים ,דוד בן גוריון חשש שעקב שביתת
הימאים ,שדוכאה ביד ברזל ,ייפגע יבוא התבואה לארץ מוכת הצנע והדבר יכביד
עליו הן מבחינה שלטונית והן מבחינה כלכלית .חיפה באותם ימים הייתה "חיפה
האדומה" ,בראשותם של מועצת הפועלים וראש העיר האגדי של חיפה ,אבא חושי.
אבא חושי עצמו לא רצה שיגיעו עולים חדשים מהמעברות לחיפה .הקו המנחה
שלו ושל מנהיגי מפא"י היה לשמור על אוכלוסייה הומוגנית מבחינה דמוגרפית של
ותיקים ,אשכנזים ,מצביעי מפא"י .בשנים  1956/57התחילו חלק מהעולים התרכזו
בוואדי סאליב לעזוב את השכונה .ההונגרים עברו לנוה שאנן ,הפולנים והרומנים עזבו
להדר ,התורכים עזבו ,ונשארו המרוקאים.הצפיפות נשארה כי הבתים שהתפנו נאטמו.
בין המרוקאים שררה תחושה כבדה של קיפוח ואפליה .חיילים משוחררים התגוררו
בחדרי מדרגות ,הייתה אבטלה קשה וחוסר אוכל .עובדי הנמל סיפרו על האפלייה בין
היחס לעולים מאירופה לבין היחס ליוצאי צפון אפריקה ,שעברו מהמעברות לשכונה
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גם דואגת לספק סרטים מדי שבוע המוקרנים בתנאי קול והקרנה מתקדמים.
הגישה לילד החולה היא בשיטה של "ללא כאבים" ,כך שלפני לקיחת דגימות דם
הילד עובר אלחוש מקומי ,והכול נעשה על מנת להפחית כאבים ככל האפשר.
הגיל של המאושפזים הוא עד  18ולעתים ילד שהחל טיפול במחלה מסוימת
בגיל צעיר ונשאר במעקב ומגיע לטיפולי המשך גם לאחר גיל .18
קומה מיוחדת מוקדשת למרפאות החוץ  ,שם הילד מועסק במשחקים ופעילויות
בעת ההמתנה לרופא ,והכול מכוון להפחתת החרדה והמתח .מקום חשוב יש
גם לליצנים הרפואיים ,המלווים את הילדים בדרכם אל ומחדר הניתוח ,שעל
פעילותם שמענו במועדון לפני כשנתיים.

תרומה של המועדון לידי מנהל ביה"ח לילדים פרופ' עמוס עציוני.
אם ציינו את הקשר של בית החולים למועדון רוטרי חיפה – פרופ' עציוני הוא בנו
של שופט בית המשפט העליון משה עציוני ז"ל ,שהיה חבר מועדון רוטרי חיפה
בעבר .מנהלת הסיעוד של ביה"ח לילדים היא ענת דובובי -אשת חברנו ערן דובובי.
במכתב התודה ששלחו פרופ' עציוני ,המנהלת האדמיניסטרטיבית מרים גולדווסר
וענת דובובי ,נכתב ,בין השאר" :אנחנו מקווים שהצלחנו להעביר אליכם את
חשיבותו וייחודיותו של ביה"ח שלנו ,את רוח המקום ומקצועיות הצוות המטפל.
רוצים מאוד להודות לכם על שמצאתם לנכון לפנות זמן עבורנו ועל
תרומתכם הנדיבה.
מייחלים להמשך חברות אמיצה ושיתופי פעולה למען ילדי חיפה והצפון,
הזקוקים לשירותינו המקצועיים".

לאחר תיאור מתקני ביה"ח החדש וכיווני החשיבה בעת תכוננם וביצועם ,שעיקרם
הטיפול בילד ומשפחתו כמקשה אחת ,העניקה נשיאת המועדון יוכי פלר

ארוחת "מיליון דולר" בבית
החולים רפפורט לילדים

30.12.2015

מנהיגות

בחוכמת לב

חברי המועדון ייחדו את מפגש השבוע לביקור בבית החולים רפפורט ,בית חולים
חדש לילדים בקריה הרפואית רמב"ם.
ילדים חולים הם חוויה קשה תמיד ,גם לאנשים בוגרים ומנוסים .לכן ,הביקור בבית
החולים רפפורט לילדים הותיר רושם עז על חברי המועדון :מדובר בבית חולים
מהיפים בעולם ,המטפל בילדים מכל רחבי הארץ כולל מהרשות הפלשתינית .הבניין
מהווה חלק מהקומפלקס הקיים וזה ההולך ונבנה בקריה הרפואית לבריאות האדם,
הכולל בי"ח תת קרקעי ממוגן המשמש גם כחניון לכאלפיים מכוניות ,בנין בי"ח
אונקולוגי ,מגדל אשפוז ,בנין/מגדל מוקדש למחקרים רפואיים ,ובי"ח קרדיולוגי,
כל זאת בנוסף למבנים הקיימים.

מנהל ביה"ח החדש לילדים ,פרופ' עמוס עציוני ,סיפר שמאז נפתח הבניין האשפוז
המרכזי ברמב"ם בשלהי מלחמת  ,1973לא נוספו מבנים חדשים שנים רבות.
פרופ' רפי ביאר המנהל הכללי של רמב"ם ,סיפר כי ב 2006-פנתה משפחת רפפורט
(שתרמה גם את מגדל הפקולטה לרפואה השכן) ושאלה אם יש מקום לבי"ח
לילדים שיהיה לא רק למען הילד החולה אלא גם למשפחתו ,וכך היום הילדים
נמצאים עם ההורים באותו חדר כל היממה ,ולא מופקרים לגורלם בסופו של היום
כפי שקורה בבתי חולים אחרים לילדים .ביה"ח בנוי במספר קומות ,כשלכל קומה
צבע משלה ונושא משלה ("הים"" ,פרדס"" ,ספארי" וכו') .החדרים מרווחים,
מרחבים במחלקות גדולים ואפילו הפרוזדורים שאינם ישרים אלא מעוגלי פינות.
בקומת הכניסה ליד מיון ילדים ,שבו מחליטים אם לאשפז או לשלוח הביתה,
הוקמה מחלקה דחופה ,ששם הילד יכול להישאר תקופת ביניים קצרה ,לקבל טיפול
ולהשתחרר ללא אשפוז .בנוסף לכך שביה"ח פונה לילד ומשפחתו בחטיבה אחת,
קיימים חדרי משחקים ,חדרי כושר ,כיתות לימוד ופעילות יצירתית ,חדר מנוחה
והרגעה מיוחד ("חדר סנוזינג") שנתרם על ידי חבר המועדון צבי ויצנר ,ואולם
כנסים והקרנות סרטים שנתרם על ידי משפחת חברנו נג"ל קני גרידנגר ז"ל ,אשר
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פלשתינים במדינות המפרץ ,כי הם יקרים יותר מהפועלים הזורמים לשם מאסיה,
ויש פחות ופחות אפשרויות תעסוקה בישראל ובשטחים.
חלק גדול מאלו שהועסקו ומועסקים בישראל טוענים שהם הושפלו ומושפלים
על ידי המעסיקים ,הן בנושאי שכר ,הן בתנאי מגורים קשים ובלתי נסבלים והן
מהיחס במחסומים .קיימת גם אי התאמה בין מה שהם לומדים ולמדו מבחינה
מקצועית ליכולת העסקתם ,וכך טכנאי מחשבים נאלצים לעבוד בבניין או
בשטיפת כלים במסעדות.
לדעת המרצה ,דפוסי המאבק שצפינו בהם לאחרונה לא יתמידו :הגברים
הפלשתינים וגבריותם לא אפשר לתת לנשים הסכינאיות ולילדים לתפוס את
תפקידם כ"גברים" ,ובכך דפוסי המאבק יעברו מסכינאות של בודדים וניסיונות
דריסה ,לפיתוח תשתיות חמושות שיעשו שימוש בנשק חם ,שימוש ברימונים
במקום באבנים .נראה כי ככל שמחלישים את החמאס והפתח ,הקיצונים

הסלפים ,הג'יהאדיסטים ודעא"ש יעלו ויתפסו מקום גובר והולך במאבק הצעירים
הפלשתינים .אבו מאזן שהולך ומזדקן אינו המנהיג שיכול להשתלט .אולי מרואן
ברגותי ,היושב כרגע בכלא הישראלי ,יהיה המנהיג העתידי של הרשות הפלשתינית.
ברוח נושא ההרצאה ייחד נ"ל מיכה פוקס את הברכה הבינלאומית למועדון
רוטרי רמאללה שבשטחי הרשות הפלשתינית .המועדון נוסד בשנת  2010ונמצא
באזור  . 2452חבריו נפגשים בימי רביעי ב  18:00לארוחת ערב במסעדת דארנה
שברמאללה .המועדון מפעיל פרויקטים רבים לרווחת הקהילה ובמיוחד לילדים ולנוער.

חורף חם לחיילים בודדים

נשיאת המועדון ,יוכי פלר ,דיווחה על ביקור שלה ושל נ"ל אדי חי באגודת "יחד",
המסייעת לחיילים בודדים .הם מסרו בשם חברי המועדון חבילות שי לחיילים ,חבילות
שכללו שמיכות ,כרבוליות ותנורי חימום ,שגרמו לשמחה גדולה אצל החיילים והחיילות.

חגגו השבוע 2015/16
יום הולדת

מנהיגות

להכיר את האחר – על הנוער
הצעיר הפלשתינאי

6.1.2016

 24.12חניתה מלכוב
 25.12צביקה פופר
 6.1מנחם חכים
קבלה למועדון
 30.12אורי ינובסקי
 29.12אילאיל ענר
 31.12משה גן צבי
 3.1חנה צוריאל.

בחוכמת לב

Meeting every Wednesday on 13:00 at GARDEN
HOTEL, Intenational Convention Center, Haifa

יום נישואים
 24.12גידי וחיה ינאי
 27.12אלי ואלינא חכים
 29.12שלמה ותרצה דביר
 30.12דב ואלמירה מעין

חייבים להכיר את השפה ,את התרבות והמנהגים ,על מנת להבין את מה
שעובר על הנוער הצעיר הפלשתינאי כיום" אומרת המרצה ,ד"ר רונית מרזן.
ד"ר מרזן ,חיפאית בוגרת יחידה ( 8200בדרגת רס"ן) חוקרת של ההיסטוריה
של המזרח התיכון ,ומרצה בנושאי דת ,לאומיות וקונפליקטים במזרח התיכון.
כדוגמא למרכיב חשוב בחברה הערבית היא מביאה את מקומה של האם " -חורמה"
מקודשת .לאמהות הפלסטינאיות מקום חשוב ומרכזי בחינוך לקבלת האחר .היחס של
הצעיר לאימא הוא "אני בנה והיא מלכת ליבי" והצעיר נשמע לאימו ושומר על כבודה
ופחות לאביו .האם היא המחנכת את בניה לנורמות של כבוד ושל בושה .מה שעושה הצעיר
הסכינאי המפגע הוא לדעתה הטלת כתם על האם ופגיעה בכבוד המשפחה .ד"ר מרזן
קוראת להביא את האמהות של המפגעים המבוקשים לקרוא לבניהן שיסגירו את עצמם.
מה משפיע על הצעיר הפלשתיני? מאז מותו של ערפאת ב  ,2004התפרקה "המשפחה
הלאומית" ,עם מות האיש שהפך לדמות האב המיתולוגית .ה"אחים" שלהם בארצות
ערב השכנות אינם מתעניינים עוד במה שקורה לפלשתינים ,אלא עסוקים בסכסוכים
ובמלחמות ביניהם לבין עצמם .האדישות והפסיביות של מדינות ערב בכל הקשור
למסגד אל אקצה  -שהצעירים מאמינים שמטרת היהודים היא להרסו ביום מהימים
ולבנות במקומו את בית המקדש ,וההכרה הלאומית שהם נמצאים תחת שלטון
כיבוש ישראלי מדכא ,כל אלה מביאים לליבוי של  66שנות שנאה לישראל וליהודים.
הצעירים כועסים מאד על הפילוג בין החמאס לפתח ,והקרע מופיע גם בתוך המשפחות
הערביות ומביא גם לפילוגים בתוך המשפחות עצמן .הם איבדו את האמון שיגיעו
לאחדות בין הפלגים ובסקרים השונים נצפה שפוחת העניין בחמאס או בפתח.
מבחינת הפן הכלכלי  -המצב קשה מאד .קיימת האטה גדולה בהעסקת צעירים
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שער שלישי -שער העשייה והשרות לקהילה .ברכה על כוס שלישית ,שרובה
יין אדום ומיעוטה לבן  .הכוס השלישית הוקדשה לאהבת החי והצומח ,ולכבוד
החברים במועדון ,לכבוד הנתינה והשאיפה המתמדת לתיקון עולם ,ולקהילת
הרוטרי .עולם העשייה והיצירה מחייב אכילת פירות שאת מעטפתם החיצונית
אנו אוכלים ואילו גרעינם טומן בחובו יצירה ,כמו תמר ושזיף ,תפוח וזיתים.

שער רביעי -שער העולם .ברכה על כוס רביעית שכולה יין אדום ,מוקדשת לשלום,
לאהבת ישראל ולכבוד ארץ ישראל ומתת הטבע שהיא מעניקה לנו .עולם הבריאה
והנתינה הינו המדרגה העליונה המתגלמת בבריאה .כנגד מדרגה זו נאכלו פירות
הנאכלים במלואם ,ללא קליפה שנזרקת וללא גלעין ,כמו תאנים ,ענבים וצימוקים.

חגגו השבוע 2015/16
יום הולדת
 14.1חביבה רוגר
קבלה למועדון
 15.1רחל הולצר
 19.1מאיר מנדלמן

"אם אתה מאמין שאפשר
לקלקל – האמן שאפשר לתקן"

20.1.2016

מנהיגות

מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון רוטרי הומבלדוט
בברלין ,גרמניה.

בחוכמת לב

בסימן אמירתו זו של רבי נחמן מברסלב עמד סדר ט"ו בשבט ,מוקדו של המפגש
השבוע -1972 .זכה במכרז לתפקיד המפקח על בתי הספר הערבים בצפון מטעם
משרד החינוך .במסגרת תפקידו נתקל בתופעה שהייתה נפוצה בבתי הספר היסודיים
הערבים ,שם לא הייתה צמחיה בשטחי בתי הספר .הילדים היו אמנם נוטעים בכל
ט"ו בשבט ,אך למחרתו היו השתילים הרכים נעקרים .יום אחד הגיע לבית ספר ,שבו
המנהל דרש לחזור ולטעת בשנית ,ולאחר מכן בשלישית ,בפעם הרביעית כבר לא
נעקרו השתילים ,כך ובית הספר הוקף בצמחיה ועצים שנשארו לרווחת התלמידים.
סדר ט"ו בשבט הפך למסורת במועדון רוטרי חיפה .מסורת ,שמחזקת ערכים המלווים
את המועדון לאורך שנים :הגנה על הטבע והסביבה ,בצד התכנסות שעיקרה רעות,
חברותא ושירה בצוותא .גם  4הכוסות ,שעליהן מברכים חברי המועדון במהלך
סדר ט"ו בשבט ,וקריאת ההגדה המיוחדת לסדר ט"ו בשבט ,ביטאו ערכים אלה.
את סדר ט"ו בשבט ניהלה הרבה נעמה דפני .הגדת הסדר הוכנה על ידי נ"ל דני פסלר.
במהלך הקראת ההגדה ,שכללה שירים משולבים בקטעי קריאה ופרוזה ,הסבירה הרבה על
החג ומנהגיו והדגישה נקודות חשובות .לדבריה ,המסורת של "תיקון" ט"ו בשבט תחילתה
כבר במאה ה , 16-והחל מהמאה ה 18-אין זה כבר תיקון אלא "סדר" ט"ו בשבט כהלכתו,
שבמהלכו ברכות על ארבע כוסות ,שבמועדון רוטרי חיפה נישאו כנגד ארבעה שערים.
שער ראשון-בסימן עולם המקצוע והעיסוק .ברכה על כוס ראשונה של יין לבן,
המוקדשת לחיי עם ישראל ולכבוד כנסת ישראל ,שנחנכה בט"ו בשבט תש"ט.
שער שני -עולם הרעות והאחריות ההדדית .ברכה על כוס שנייה ,שרובה יין
לבן ומיעוטה אדום .הכוס השנייה מוקדשת לעצי ארץ ישראל ,לאילנות הפרי
ולעצי הסרק ,לחורש הטבעי והנטוע ולכבוד היצירתיות והפעילות הרוטריונית
למען הקהילה בחיפה .שתיית כוס זו לוותה באכילת פירות הדורשים הגנה
חיצונית מרובה ,שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת ,כמן שקד ,אגוז ופרי הדר.
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שהיא מוסתרת בבית מתחת למיטה ואז היא נלקחה בבהילות ודחפו אותה
לבור עמוק באדמה ,ליד דיר החזירים ,שם הוסתרו אנשים נוספים .חודשים
ארוכים שהתה בבור ,לא ראתה אור יום ,היה חושך וקר .ללא מקלחת,
ללא בגד להחלפה ורק עם מעט מאוד מזון ומעט מאוד אוויר לנשימה.
ברגישות ,בהזדהות ובכישרון רב ,הצליחה נרי חנס להפעים את כל הנוכחים
בהציגה את הילדה הקטנה ,היושבת במקום המסתור ומשחקת עם אצבעותיה,
מדקלמת לעצמה בדממה דקלומי אימא וסבתא שזכרה .סופרת עד אלף
ובחזרה ,רק כדי לשרוד ולעבור שעות ארוכות של ישיבה בחשיכה מחניקה.
לאחר  9חודשים הגיע הצבא האדום ,הגרמנים נסוגו והם שוחררו מהבור.
ללולה לא היה לה לאן ללכת.היא ניסתה לחזור לצ'ורטקוב .הבית כבר לא היה,
אחיה לא חזר ,כל בני משפחתה נהרגו והיא נותרה לבדה בעולם .למזלה ,דוד
גדליה חזר מהצבא הרוסי ,לקח אותה עימו לקראקוב ,משם למחנה עקורים.
לאחר מכן אימץ אותה באופן חוקי ונסע איתה לארה"ב .לולה קאופמן נישאה
והקימה משפחה .נולדו לה בן ובת .את שמלתה הרקומה הדקה,שאותה
לבשה בתשעת החודשים בבור המסתור ,מסרה לולה קאופמן ב 2002-למוזיאון

השואה בניו-יורק .לולה קאופמן ריין נפטרה ב 1 -לאוקטובר  2014והיא בת .80
בדברי הפתיחה שלה במפגש ציטטה נשיאת המועדון ,יוכי פלר ,את דבריה של
מרתה וייס ,שנשאה דברים באו"ם לרגל יום השואה הבינלאומי ,ביום זה ממש:
"אני ,שבגיל  10הרחתי את ריח הבשר השרוף באושוויץ ונשלחתי עם אחותי
ל"טיפולו" של מלך המוות ד"ר יוזף מנגלה ,לא מאמינה שזכיתי אחר  71שנה מסיום
המלחמה לייצג את ישראל באו"ם בטקס לציון יום השואה הבינלאומי".מרתה היום
היא בת  ,81ציינה יוכי פלר" .אני שמחה שהזמנו אלינו את הגב' נרי חנס ,דווקא
ביום הזה ,לספר סיפור של הישרדות ,שהוא אחד מאלפי סיפורים המשמרים
את הישרדות העם היהודי ומזכירים לנו חזור והזכר שאין לשכוח ואין לסלוח".
לרגל יום השואה הבינלאומי שלח צבי פרידמן את הברכה הבינלאומית למועדון
רוטרי לונדון מס'  ,50לציון הפעילות הבריטית להצלת ילדים יהודים בשואה
ולשיקום קרבנות השואה.
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"לולה"  -מופע אורחת ליום
הזיכרון הבינלאומי לשואה

27.1.2016

מנהיגות

בחוכמת לב

ימי הולדת
 23.1אילן אור
יום נישואים
שמואל וחיה אידלמן.
מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון הרוטרי בלונדון
מס'  50באזור .1130

לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה הוזמנה למועדון נרי חנס .נרי חנס היא
בוגרת ביה"ס חוגים והייתה שנים רבות המנהלת המיתולוגית של בית הספר
היסודי "אינשטיין" בחיפה .ועם צאתה לגמלאות החלה להעלות הצגת יחיד
בנושא ההישרדות של ילדה קטנה בשואה כנגד כל הסיכויים .ההצגה היא
סיפורה של הילדה לולה קאופמן ריין וסיפור ההישרדות שלה בתקופת השואה.
לולה קאופמן נולדה ב 4-באוקטובר  1934בקהילת צ'ורטקוב ,שבגליציה המזרחית
סמוך לגבול פולין ,חיו לפני המלחמה כעשרת אלפים יהודים ביחסי שכנות טובה
עם הגויים .הם חיו כל המשפה בבית אחד ,עם הסבא והסבתא ,ההורים והאח
יהודל'ה בן ה .15-היו הולכים פעם בשבוע לשוק לקנות מהכפריים ,וקראו לה בבית
לולינקה .יום אחד קנתה לה אימא בד לשמלה ,ומאותו היום החלה לכתוב יומן.
אחיה יהודה הצטרף בחשאי לשומר הצעיר ,דבר שהכעיס מאד את האם ,כי הוא
הפסיק ללמוד תורה ב"חדר" .בשומר הצעיר היו מדריכים מארץ ישראל שסיפרו
לו על הארץ .כל יום ששי היו מקבלים את כניסת השבת בארוחה חגיגית בבית.
בראשון בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה ,והרוסים נכנסו לעיירה
(שעברה לשטח הרוסי במסגרת הסכמי מולוטוב–ריבנטרופ לחלוקת פולין) .כשנתיים
לאחר מכן ,ביולי  ,1941פתחו הגרמנים במתקפה על רוסיה .הגיעו החיילים והטנקים
הגרמנים .השכנים האוקראינים השתוללו ,האבא חזר מוכה וזב דם ,חלה ,דימם ונפטר.
בסב ירו למות .במרץ  1942היהודים הועברו ורוכזו בגטו .הם נאלצו לעזוב את הבית
חסרי כל .באחד הלילות החלו באקציה ואספו את היהודים ,והיא והסבתא התחבאו.
אימה של לולה הייתה תופרת ויצאה לעבודה מידי יום עבור הגסטפו .יום אחד ,ערב
פורים ,בשובה מהעבודה נורתה למוות ברחוב .אחיה יהודה הגיע מהיערות ונפצע.
בשמלה דקה רקומה ,שתפרה לה אמה ,התחבאה לולה עם סבתא ואחיה במקום
מסתור בגטו ,יום אחד היהודים שנותרו רוכזו ונשלחו בשורות לרכבת .היא הייתה
ילדה קטנה כחושה ורעבה בת שש בלבד .הסבתא אמרה לה לברוח מהשורה ולרוץ
לגשר אל הנהר שם חיכתה לה אוקראינית .גב' טלקה אקסנצ'וק שכבר הסתירה
יהודים בחצר ביתה ,ונאותה להסתיר גם את הילדה לולה .החתן של טלקה גילה

רוטרי חיפה
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היה חבר במועדון שנים רבות .בביתו התקיימו ישיבות רבות וקבלות פנים.
זכור לי ,כאשר הייתי חבר ויו"ר ועדת התכניות ,הוא ביקש שנקיים את
ישיבות הוועדה באופן קבוע בביתו .בסיום אחת הישיבות יצאתי עם צבי
הדסי ז"ל ושאול רזיאל ז"ל והמשכנו בשיחה חברית בחצר ביתו .שאול
רזיאל ,שהיה מנכ"ל רשות הנמלים והרכבות ,סיפר לי שבאותו בוקר הגיש

"רחוב הרוטריונים"

3.2.2016

בישיבה העסקית סיפר נ"ל כרמל הכהן על רוטריונים חברי המועדון שגרו בשד'
הצבי בחיפה :זהו הרחוב שבו התגוררו הכי הרבה רוטריונים ...ואלה הדברים שסיפר
כרמל :על הצ'רטר של הקמת מועדון רוטרי חיפה ,חתמו ב 30.01.33-שלושים
ואחד נכבדים ,בני דתות שונות ,יהודים ,נוצרים ,מוסלמים ,שהתאחדו במטרה
להקים בחיפה מועדון רוטרי ,כולם כבר בעולם האמת .ביניהם היו אנגלים ,שעם
סוף תקופת המנדט חזרו לארצם 6 .חברים מייסדים ,אנשי חיפה ,היו יהודים.
אחד מהם מיכאל פולק גר בשדרות יצחק ,אחד הרחובות הקטנים על הכרמל .גרו
בו כעשרה חברי רוטרי כולם מעמודי התווך של המועדון.
בתחילת הרחוב היה ביתה של משפחת סקר .אחריו בשדרות יצחק היה בית
הורי ודודי ארתור רופין ,מקום שהיום ביתו של חברנו פרופ' שמואל אדלמן.
ממול היה ביתו של שי (שיבורינסקי) ,שלימים היה נספח צה"ל בטורקיה ורעייתו
רות הייתה בתו של עו"ד קייזרמן ,נשיא המועדון  .1943-44עם קום המדינה התמנה
לשגרירה הראשון של ישראל במקסיקו.
במרכז הרחוב ,על מגרש רחב ידיים ,בין שדרות יצחק ודרך הים ,עומד בית משפחת
גליקסמן ,שרכשה את המגרש הגדול מנשיא המדינה הראשון ,חיים וייצמן ,ואחיו
חיליק וייצמן ,שאף הוא היה חבר מייסד של מועדוננו ואביו של נשיא המדינה
עזר וייצמן .בנו היחיד של גליקסמן ,ארנסט ,היה חבר במועדוננו שנים רבות.
גם משפחתנו עברה לגור בבית גליקסמן בתקופת מלחמת העולם השנייה.
ליד בית גליקסמן ,גר מיכאל פולק שהיה אחד מששת חברי הרוטרי שחתמו על
הצ'רטר של המועדון .מיכאל פולק עלה לישראל מבקו ועשה את כספו בעסקי
הנפט .הוא הקים את מפעל "נשר" ,כמו כן ,בנה את שכונת נשר עבור פועלי
המפעל .מיכאל פולק היה קרוב לוודאי התעשיין הגדול ביותר בחיפה ומעשירי העיר.
על שמו נקרא קיבוץ "מעגן מיכאל"  .ושכונת נשר הקטנה ,שהקים מיכאל פולק,
התפתחה לעיר ואנחנו כידוע ,הספונסרים של מועדון רוטרי בנשר שהוקם בתמיכתנו.
ידידנו וחברנו ,נשיא לשעבר עו"ד אורי ינובסקי ,רכש את הבית שבו גר מיכאל פולק
והוא מתגורר בו עד היום .מול ביתו של ינובסקי התגורר חברנו הקבלן משה רביב.
בתו היא ד"ר אסתר גולן ,מנהלת בכירה בבית החולים רמב"ם.
בבית האחרון בשדרות יצחק נמצא ביתו רחב הידיים של נ"ל אריה לבנשטיין.
נ"ל לבנשטיין היה אחראי לשינוי שפת המועדון מאנגלית לעברית .בנו עמוס

את התפטרותו לשר התחבורה וכך יוכל להתפנות ולעזור לנו בגיוס מרצים
לרוטרי .לצערנו הרב כמה שעות לאחר מכן ,נפטר באופן פתאומי מהתקף לב.
שנים לאחר מכן ,חברנו צבי הדסי ז"ל השאיר בצוואתו סכום מכובד להקמת
קרן המיועדת למלגות לסטודנטים.

מנהיגות

בחוכמת לב

רוטרי חיפה
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החלו מפגשי ה"פיירסייד"

החלו מפגשי ה"פיירסייד" בבתי החברים :חברי המועדון יתארחו בקבוצות
קטנות בבתי חברים מארחים .מסורת רוטריונית זו ,של ״מפגשים ליד האח"
נהוגה כבר שנים רבות במועדון רוטרי חיפה (אף שאח כהלכתה הייתה

רק בביתו של פרופ' שמואל אדלמן .)...מפגשים אלה מוסיפים להעמקת
הרעות והחברות במועדון ,ונועדו לתרום להיכרות בלתי אמצעית בין
החברים ,ולקשרים שבמפגשים הרגילים לא תמיד מספיקים לטוות אותם,

חגגו השבוע 2015/16
ימי הולדת
 11.11משה גן צבי
 11.11צבי יצחקי
מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון רוטרי הונולולו
שבהוואי.

תחרות הנואם הצעיר

10.2.2016

מנהיגות

בחוכמת לב

המסורת ברוטרי ישראל ,לקיים תחרויות של "נואם צעיר" מקורה באמונה כי שיפור
השיח ודרך הדיון תורמים הן להתנהלות חברתית טובה ונכונה יותר והן להקניית
מיומנות פרזנטציה והצגה בפני קהל לצעירים – מיומנויות שיסייעו להם בהמשך דרכם.
למפגש במועדון רוטרי חיפה ,שבו התקיימה התחרות בין נואמים צעירים מבתי
ספר חיפאים ,הגיעו אורחים רבים ,בהם נשיא מועדון רוטרי ירושלים ,נשיא מועדון
רוטרי כרמיאל ועוזר הנגיד וכמובן  -בני משפחה ומורים של התלמידים המתחרים
בתחרות הגמר המועדונית.
יו"ר אפיק הנוער והצעירים של המועדון ,טובה גילת ,פתחה את תחרות "הנואם
הצעיר" ואמרה שלאמן צעירים לנאום זה להכין אותם למנהיגות בעתיד .לדבריה,
בתורת הנאום יש  3מרכיבים :האתוס  -התוכן ,הפאתוס  -הרגש והלוגוס -הלוגיקה.
התלמידים הוכנו לפי מרכיבים אלו.
לתחרות הסיום המועדונית הגיעו ארבעה מתחרים -שניים מבתי ספר יסודיים ושני
תלמידי תיכון.
את התחרות ניהל ביד רמה שלום ואנו ,שכבר צבר ניסיון עשיר בארגון תחרויות אלה.
המתחרות הראשונות היו ירדנה אהרן ,בת  12מהמרכז החינוכי ליאו בק ,ועופרי
דואק  ,אף היא בת 12 ,תלמידת כיתה ו' בבי"ס תל חי.
שני המתחרים מחטיבות הביניים היואריאל (אריק) פרסיקוב ,תלמיד כיתה י"א בביה"ס
עירוני ה' ,שנאםבנושא "ליגליציה של סמים קלים כתרופה",ואור לאוטרבך גורן בן ה,15-
תלמיד כיתה י' במרכז החינוכי ליאו בק.נושא הרצאתו" :ערבות הדדית ומחוייבות אישית״
על חבר השופטים בתחרות :אביבה רוטר ,נ"ל משה גן-צבי ונשיאת המועדון יוכי פלר
הוטלה החלטה לא קלה .בתום דיוניו הגיע למסקנה שבמקום הראשון בין תלמידי היסודי
זכתה ירדן אהרן ,ובמקום הראשון בין תלמידי חטיבת הביניים זכה אור לאוטרבך גורן.
הנואמים הצעירים קבלו תעודות הוקרה והשתתפות בתחרות .המנצחים יעלו
להמשך התחרות האשכולית ולאחר מכן לתחרות הכלל ארצית במסגרת רוטרי ישראל.

רוטרי חיפה
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הימי ,גילה עניין וידע רב בתחום .סיפרתי על האתגרים בתחום המקצועי שלי,
כתיבה ,עריכה ופרסום ,לנוכח השינויים שחלים בעולם התקשורת והחשיבות
הגוברת של פעילות ברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט .בשלב זה הצטרף
אלינו מנכ"ל לשכת המסחר ,רו"ח שמוליק וטנשטיין ,סיפר על הלשכה ובדק
מול צביקה יצחקי אפשרויות של שיתופי פעולה בין לשכת המסחר לבין מועדון
רוטרי בשנת נשיאותו הקרובה .את כל המפגש ליוו שיחות רעים נינוחות בנושאים
שונים .האווירה הייתה מעולה ונהניתי מכל רגע .אני מקווה שכך גם אורחיי".
אצל מיכה מרקוביץ ,מייסד ובעלים של חברת מ .מרקוביץ סוכנויות בע"מ ,חברה
ליבוא ויצוא מתכות אלברזליות .המייצג חברות מהמובילות בעולם בנושא חומרי
גלם .שמעו החרים על האתגרים בסחר חוץ ,מחסמים של הרגולציה ועד עולם
האפשרויות הפתוח לעסקים בישראל .מיכה הוא גם בעליהן של שתי חברות
מקבוצת מרקוביץ :מ.א.ל.י .מרקוביץ יבוא ושיווק בע"מ – יבוא מכונות וחומרים
לגימור מתכת וא.ב.י.ל.י .יבוא ושיווק בע"מ – יבוא פוליאסטר וחומרים נלווים.
יורם נאומן ביקר במקום העבודה של משה גן צבי ,סוכנות סקודה לצפון" :משה

ספר על ההצלחה הגדולה של הסוכנות במכירות של סקודה  -מעל ומעבר למצופה.
באותה הזדמנות בישר משה כי הוא רכש את מוסך התיקונים המרכזי של של
פולקסווגן בחיפה .חברי המועדון שנכחו הוזמנו לסעוד איתו ארוחת צהריים".
סיכם נ"ל נחום לדר ,יו"ר אפיק המקצוע" :התגובות של החברים היו נלהבות.
הביקור במקומות העבודה של החברים איפשר היכרות ברמה ובעומק שקשה להגיע
אליהם בחיי היומיום של המועדון .הביקורים פתחו פתח להכיר חברים בסביבת
העבודה שלהם ,להכיר עיסוקים מרתקים של החברים וזו הייתה גם הזדמנות
לבדוק אפשרויות לשילובים ולשיתופי פעולה עסקיים ,והרי רוטרי ביסודו הוקם
ליעדים של שיתופי פעולה בין אנשי המקצוע שחברים בו .הביקורים במקומות
העבודה היו חוויה חדשה של היכרות אחרת גם לחברים ותיקים במועדון".
היו ביקורים ב 14-מקומות עבודה ,בסך הכל היו השתתפו בפעילות זו מעל 50
חברים – וכולם יצאו מהמפגשים בהרגשה של חוויה רוטריונית אחרת ונכונה.
 :יום הולדת :אילאיל ענר;  17.2יואל גלעד .קבלה למועדון 17.2 :אליהו ברכה.
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ביקור במקומות עבודה של
חברים

17.2.2016

אחת היוזמות המעניינות של מועדון רוטרי חיפה היא ייחוד פגש של המועדון
לביקורים של חברים במקומות עבודה של חברים אחרים .לביקורים אלה ערך כפול:
הכרת סביבת העבודה של חברים והרקע העסקי שלהם והכרות קרובה עם חברים,
המתאפשרת בשיחות בקבוצות קטנות ואינטימיות יותר .במועדון גדול כמו מועדון
חיפה ,האפשרויות ליצירת קשרים אישיים כאלה חשובה במיוחד.
יש למפגשים אלה ערך הן מבחינת השירות במקצוע והן מבחינת הרעות במועדון.
אומרת נשיאת המועדון ,יוכי פלר" :הרעיון הוא להכיר מקרוב את החברים ,להבין,
להקשיב ולהיות יחד בקבוצות קטנות".
אצל מוטי איינס ,מנכ"ל התזמורת הסימפונית חיפה ,למשל ,שמעו החברים על
השילוב המורכב של הפעלת תזמורת כמפעל כלכלי בצד ההפקה של מגוון תוכניות
מוסיקליות – סדרת קונצרטים קלאסיים למבוגרים ובניית תוכניות לילדים ,קהל
שמעוניין ברקע ,וקהל יעד לסדרת הג'ז ,הפקת מוסיקה ווקאלית עם מקהלת בת
שיר והפקה מיוחדת של אופרות.
יוכי פלר וחניתה מלכוב ביקרו אצל אלה סגל ,שיש לה רשת מעבדות לפוריות הגבר,
מהמעבדות הוותיקות והמיומנות בארץ באבחון וטיפול בבעיות פריון הגבר .שירותי
המעבדה מספקים אבחון איכות זרע ושרותי הכנת זרע להזרעה תוך רחמית" :ראינו
זרעונים מתעוררים לחיים כשאלה הזליפה טיפה – ראשיתו של תהליך מרגש
ואופטימי ,שסופו תמונותיהם של תינוקות שנולדו בזכותה ומכסות את כל הקירות".
מעידה חביבה רוגר ,שאירחה במקום עבודתה ,לשכת המסחר חיפה ,קבוצת חברים:
"התחלנו את הביקור בלובי של הלשכה .על הקיר בלובי תלויות תמונותיהם של נשיאי
לשכת המסחר לדורותיהם .רובם רוטריונים ,מהם כיהנו גם כנשיאי מועדון ,כמו נ"ל
עודד פלר ,ואף נג"לים (גד ססובר וגד שפר ממועדון כרמל) .אפילו נשיא לשכה שלא
היה רוטריון ,כמו שמואל פבזנר ,קשור למועדון רוטרי חיפה – הוא דודו של כרמל
הכהן .מנכ"ל לשכת המסחר במשך  40שנה היה נ"ל אריה מהולל.
בחדר הישיבות הצגתי את מעגלי הפעילות של לשכת המסחר למען העסקים ,הן
החברים בלשכה והן לטובת המגזר העסקי כולו .התברר כי נ"ל מיכאל פוקס היה בעבר
חבר הנהלת לשכת המסחר ותרם הרבה מתובנותיו לנושא .ללשכת המסחר התמחות
רבת שנים בנושא ההובלה הימית והלוגיסטיקה .מיקי קירשטיין ,שבא מהתחום
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עד כמה מבוססים המחקרים
על זיהום האוויר בחיפה?

24.2.2016

שני פרסומים מתוך מחקרים שהיו השנה על השפעת זיהום האוויר בחיפה גרמו
לזעזוע בארץ כולה ובאזור חיפה בפרט .האחד ,בקיץ האחרון ,דיבר על קשר בין
זיהום האוויר אזור חיפה לבין תחלואת ילדים בסרטן והאחר ,לאחרונה ,דיבר על
לידת תינוקות במשקל נמוך וביקף ראש קטן כתוצאה מזיהום האוויר.
לנוכח הסערה ,הוזמן למועדון פרופר דוד ברודאי ,מהיחידה להנדסת הסביבה ,מים
וחקלאות ,להבהרת נתונים .תחומי ההתמחות של פרופ' ברודאי הם ,בין השאר ,זיהום
אוויר ,שיקוע של חלקיקים נשימים בריאות ,הערכת החשיפה למזהמי אוויר .ולפני
שנים אחדות פרסם ,יחד עם פרופ' מיכה ברחנא ,מחקר רחב היקף ,המבוסס על
ניתוח היסטורי של  175אלף איש ש־ 8,034מהם חלו בסרטן ,מעלה כי הסיכון לפתח
את המחלה בחיפה גבוה ב־ 12%ביחס לשאר ישראל ,אחרי שמנטרלים משתנים
סוציו־דמוגרפיים .הסיכוי לחלות בסרטן ריאות גבוה ב־.29%
עם רקע כזה ,מעניינים במיוחד דבריו של פרופ' ברודאי על הפרסומים האחרונים:
"הנתונים שפורסמו אינם ממצאים של מחקר .הוא לא עבר תהליך אקדמי מסודר של
ביקורת עמיתים ,בדיקה של טעויות או הערות לשיפור" ,בנוגע לשלושת מוקדי הזיהום
שפורסמו הוא אומר כי "קשה להאמין שמדובר באזורים כל כך קטנים וממוקדים,
שבהם לכאורה פוגע משטר הרוחות של חומרים מזהמים .כאשר עושים סטטיסטיקה
במספרים קטנים התוצאות עלולות להיות דרמטיות .סטטיסטיקה של מספרים
קטנים היא שונה .וזה עוד לפני שמבררים מי האוכלוסייה .אני לא יודע מה היקף
האוכלוסייה הערבית מוסלמית בכרמל ,החשיפה התעסוקתית ,הרגלי החיים ועוד".
יצויין עוד כי מחקרים רבים ,שבוצעו במקומות שונים בעולם במצביעים על קשר בין
חשיפה למזהמי אוויר שונים במהלך ההיריון ובין הפחתה במדדי הגדילה של הילוד,
בעיקר של משקל הלידה .מחקר קודם משנת  2011בדק את הנושא באזור חיפה
וקבע כי הגורמים הקשורים במשקל נמוך והיקפי ראש קטנים של ילודים הם עישון
והשכלה נמוכה של האם.
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של משחקים אלה .אולם ,אומר ד"ר קאופמן ,סיפור זה מוטעה ביסודו.
ביום הראשון לתחרויות האתלטיקה התקיימו ארבעה מקצועות גמר :היטלר
הזמין לתאו באצטדיון את המדליסטים בשלושת המקצועות הראשונים,
אך הקפיצה לגובה לגברים נגמרה יותר מאוחר והערב החשיך .היטלר עזב
את האצטדיון לפני שהסתיימה התחרות .הרוזן באיה לאטור ,נשיא הוועד
האולימפי ,הודיע להיטלר כי הוא רק אורח כבוד במשחקים ולפיכך עליו
לברך את כולם או לא לברך כלל מנצחים .בעקבות זאת היטלר לא זימן אליו
עוד ספורטאים באופן פומבי לתאו .ג'סי אוואנס ניצח למחרת היום בריצת
 100מ' ,ומכיוון שהיה הראשון מבין רבים אחרים שלא "זכו" לברכתו של
היטלר הדבר נתפס בהמשך כרצונו של היטלר להעליב את הרץ השחור.

 80שנה לאולימפיאדת ברלין

9.3.2016

 80שנה מלאו לאולימפיאדת ברלין .אולימפיאדה שהייתה אתגר לערכי
היסוד של תחרויות אלה .טבעות הדגל האולימפי מסמלות את שילוב כל
צבעי דגלי העולם .מדוע הנאצים ארגנו משחקים אולימפיים הסותרים את
השקפת עולמם ,ולמה אף מדינה לא החרימה את המשחקים בארגונם של
הנאצים על אדמת גרמניה הנאצית? הקשה המרצה ,ד"ר חיים קאופמן.
ד"ר קאופמן ,שהדוקטורט שלו הוא בתחום היסטוריה של עם ישראל,
התמחה בתולדות הספורט וידע העם ותרבות ישראל ,פרסם וערך
כשבעה ספרים ,ומספר רב של מאמרים בכתבי עת וקבצים מדעיים.
לדבריו ,המשחקים שהיו צריכים להתקיים ב  1931התקיימו רק ב ,1936-רק
כשהנאצים הגיעו למסקנה שרצוי להם שיבואו עיתונאים מכל רחבי העולם וידווחו
על "גרמניה האחרת" .כמו כן ,הם רצו להפגין את "עליונות הגזע הלבן" (ואכן,
למרות אפיזודות ספורות של ניצחונות הספורטאים השחורים ,הספורטאים הלבנים
היו המנצחים הגדולים).קיום האולימפיאדה בברלין איפשר להם גם מימד טכסי
פולחני גדול שהיה אהוד על הנאצים שאהבו טכסים גדולים ומרובי משתתפים.
למה לא הוחרמו המשחקים האולימפיים בגרמניה? באולימפיאדת ברלין לא היה ייצוג
אולימפי למדינות אפריקה ואסיה ,השתתפו בה רק מדינות אירופה ואמריקה .רוסיה לא
השתתפה ,משום שהייתה מחוץ לתנועה האולימפית ,ועמדה בראש תחרויות ספורט
הפועלים .המדינה האירופית השנייה שלא השתתפה באולימפיאדה הייתה ספרד ,כי
התחוללה בה באותה עת מלחמת האזרחים .זוהי התקופה שבה הייתה פאשיזציה
של אירופה ,הפאשיזם עלה באיטליה והתחזק בצרפת פורטוגל ורומניה .הנכונות
האמריקאית להשתתף במשחקים האולמפייםנבעה ,בין השאר ,מכך שהרבה אמריקאים
ראו בגרמניה מדינה הבולמת את הקומוניזם .הייתה עדיין אפליה קשה כנגד כושים,
אך האמריקאים דרשו לאפשר לספורטאים השחורים וכן לספורטאים יהודים להשתתף.
ג'סי אוואנס השחור היה גיבור משחקי ברלין  .1936הוא זכה בארבע מדליות זהב:
והיה גם הרץ הפותח של רביעיית ארה"ב שניצחה במרוץ שליחים  X100 4מ'.
הסיפור על היטלר שסירב ללחוץ את ידו ,הפך לאחד מהסיפורים המפורסמים
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למה לא השתתפו ספורטאי ארץ ישראל באולימפיאדת ברלין? ב 1936 -
התקיימו המשחקים האולימפיים בברלין וארץ ישראל הוזמנה להשתתף
במשחקים .ההזמנה העמידה את הוועד האולימפי הארץ-ישראלי בפני דילמה.
היענות לה הייתה עשויה לפגוע במאמצים הבינלאומיים להחרמת המשחקים
ואי היענות לה הייתה עלולה לפגוע בספורטאים היהודים בגרמניה .בסופו
של דבר החליט הוועד שלא להשתתף במשחקים .קולונל קיש ,נשיא הוועד
האולמפי של ארץ ישראל (ומי שכיהן כעבור שנתיים כנשיא מועדון רוטרי
חיפה) נימק זאת בתירוץ "דיפלומטי" שעל פיו אין ספורטאים מתאימים

לאירוע .עמדה זו לא הייתה מקובלת על יוסף יקותיאלי ,מראשי מכבי והוגה
רעיון המכבייה ,שטען כי הסירוב היה צריך להיות נחרץ יותר וצריך היה לומר
בפירוש כי הסירוב נובע מיחס הממשלה הנאצית כלפי היהודים .מכבי העולמי
נקט עמדה חד משמעית יותר וקרא ליהודים להימנע מלהתחרות במשחקים
אך עמדה זו לא זכתה להיענות סוחפת ויהודים רבים נטלו חלק במשחקים.
לציון  80שנה לאולימפיאדת ברלין ייחד צבי פרידמן את הברכה הבינלאומית הברכה
מוקדשת היום למועדון רוטרי קלוב הבינלאומי של ברלין (Rotary Club of Berlin
 )Internationalשהוא מועדון הרוטרי היחיד בברלין המוקדש לקהילייה הבינלאומית.

חברה חדשה במועדון – עו"ד רינת רזניק

מועדון חיפה שמח לקבל לשורותיו חברה חדשה  -עורכת הדין רינת רזניק.
רינת מתמחה בנדל"ן ,בעלת תואר ראשון בתוכנית המשותפת למשפטים
וכלכלה באוניברסיטת חיפה ותואר שני בהצטיינות בלימודי מקרקעין בטכניון
רינת רזניק כיהנה בעברה כשותפה ומנהלת מחלקת המקרקעין במשרד
עורכי הדין רחל בן ארי  -אדם פיש (ז"ל) ושות' ,עבדה בעבר באחד המשרדים
המובילים בישראל בתחום הנדל"ן -יהודה רוה ושות' ,והתמחתה במשרד
פרימס ,שילה ,גבעון ,מאיר ושות’ .רינת מרצה בנושאי נדל"ן בפורומים
שונים וחברה בוועדת המקרקעין של ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין.
הספונסר של עו"ד רינת רזניק הוא גזבר הכבוד שחר שבו .שחר מסר עוד
בישיבה כי השנה במועדון רוטרי חיפה  95חברים רשומים וכולם שלמו דמי חבר.
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את הטכס כולו נהלה טובה גילת ,יו"ר אפיק הנוער והצעירים במועדון.
נשיאת המועדון ,יוכי פלר ,הדגישה שני פרויקטים שהמועדון הצליח לבצע השנה,
בזכות תרומתו הנדיבה של נג"ל אליהו ברכה ,בקרן שהקים לזכר אשתו דינה ברכה
ז"ל .הפרויקט הראשון הוא "בית מגל" המשמש בית חסות לצעירות אתיופיות
למפגש ,הדרכות ,הכנת שעורים ביחד ,וקיום חוגים משותפים הפרויקט השני הוא
"החצר הנשית" ,בית הנותן חסות וסיוע לנשים במצוקה ,כולל ארוחות ,לימוד
מקצוע וסידורי לינה .נ"ל נחום לדר ונג"ל אליהו ברכה העניקו לחמש נערות בנות
 ,16-20ביניהן חיילת בודדת ,סטודנטית ותלמידות את המלגות ע"ש דינה ברכה ז"ל.
 5קדטים מצטיינים מביה"ס לקציני ים בעכו .את המלגות העניקו להם חברי
המועדון שהם עצמם בוגרי ביה"ס לקציני ים בעכו  -דב מעיין ונ"מ גידי ינאי.
 5סטודנטים הלומדים ממכללת תלתן -המכללה לעיצוב ותקשורת חזותית.
הם קיבלו את המלגות מידי חבר הכבוד של המועדון ,הרי זסלר ,יחד עם ארז
ומיכל יששכרוב ,מייסדי המכללה ומנהליה .מלגות חיילים בודדים שהשתחררו
מצה"ל ,או עומדים לפני שחרור שעלו לבמה יחד עם נ"ל אדי חי ,העומד
בראש הוועדה לחיילים בודדים משוחררים ,וגב' חנה שביט יו"ר עמותת "יחד"
העניקו את המלגות.
 3מלגאים עולים חדשים קיבלו מלגות כחלק מפרויקט רב שנים של המועדון –

מועדון חיפה העניק מלגות
בהיקף של ₪ 120,000

16.3.2016

 - ₪ 120,000זה הסכום הכולל של המלגות שהעניק השנה מועדון רוטרי חיפה,
בערב חגיגי באולם לוקיי שבמרכז החינוכי ליאו בק בחיפה .באולם מלא מפה לפה
במלגאים וקרוביהם ,אורחים רבים ומכובדים ובראשם ראש העיר חיפה יונה יהב ,מנהל
המרכז החינוכי נג"מ דני פסלר ,נגלי"ם ,נשיאי מועדונים וחברי וחברות מועדון רוטרי
חיפה .לצד המוסיקלי של הערב דאג חבר המועדון ,מוטי איינס מנכ"ל התזמורת
הסימפונית חיפה ,שהביא לאירוע נגנים מתזמורת הג'אז ביג-בנד וכן מקהלת בת שיר.
על המסכים ריצדו בזה אחר זה לפי הסדר הקרנות משתתפות בחלוקת
המלגות של המועדון ,מתוך סך  11הקרנות הפעילות של המועדון כיום,
מלגות לזכר חברי המועדון שהלכו לעולמם או על שם נפטרים שבחייהם
או קרוביהם בחרו להנציחם באמצעות מלגות שמעניק מועדון חיפה:
קרן אסא–לחלוקת מלגות לתלמידים ,וכן לרופא/אחות במח' ילדים ברמב"ם.
קרן בהרב -קרן ע"ש נ"ל יקותיאל בהרב למתן מלגות לסטודנטים לארכיטקטורה.
קרן ווטסון -קרן ע"ש רבקה ונ"ל ליונל ווטסון ,למתן מלגות לטובת השרות בקהילה.
קרן אדית וד"ר ראובן הכט -למלגה שנתית לסטודנט או תלמיד על עבודה הקשורה
לארץ ישראל .קרן שלון -קרן ע"ש נג"ל אוריאל שלון ז"ל ,לטיפוח אזרחות טובה.
קרן הדי וייס – למתן מלגות לעוסקים בתחומי חקר השואה ,הנצחת הנספים
והבטיחות בדרכים .קרן יהודה -קרן ע"ש יהודה הרשקוביץ ז"ל ,לחלוקת מלגות
לסטודנטים על עבודה או תרומה לקהילה בתחומי התחבורה או הבטיחות בדרכים.
קרן נחום שיצר -קרן ע"ש נ"ל נחום שיצר ז"ל ,למתן מלגה שנתית לסטודנט בתחום
איכות הסביבה .קרן צבי הדסי– למלגות עבור סטודנטים מעוטי יכולת ששרתו בצה"ל
או בשרות לאומי ,הלומדים באוניברסיטת חיפה או במוסד אחר להשכלה גבוהה.
קרן דינה ברכה  -ע"ש דינה ברכה ז"ל מי שהייתה נשיאת האופן הפנימי אשת חבר
המועדון נג"ל אליהו ברכה ,הוקמה ב  .2015קרן מינה וייצנר  -ע"ש מינה וייצנר ז"ל
רעייתו של חבר המועדון צבי וייצנר.

אימוץ עולים חדשים וליווי רצוף שלהם .את המלגות העניקו יו"ר הוועדה אלחנן
גרינברג ויו"ר אפיק הקהילה במועדון לאה קורן.
שתי מלגות ,המיועדות לאנשי רפואה מצטיינים בתחום רפואת הילדים הוענקו
ל אחות מוסמכת במח' כירורגית ילדים ,ולרופאה ,המסיימת עתה בהצטיינות את
התמחותה ברפואת ילדים .את המלגות העניקו גב' ענת דובובי מנהלת הסיעוד
של ביה"ח לילדים וגב' איה ליבין ,אלמנתו של צבי הדסי ז"ל ובתו דלית כץ.
שני נגנים מהתזמורת הסימפונית חיפה קיבלו מלגות ממנכ"ל התזמורת,
מוטי איינס.
לצופת האש המתנדבת מגי דוידוף ,שהופיעה לטכס בלווית חברים רבים צופי וצופות
אש צופה האש אלעד ריבן ז"ל ,שקיפד את חייו באסון השריפה הגדולה בכרמל,
מוענקת במועדון חיפה מדי שנה .את המלגה העניקה ד"ר צביה ריבן ,אימו של אלעד
ריבן ז"ל ,ביחד עם נשיאת האופן הפנימי רות קטנר-יניב ומפקד צופי האש אדי שטרן.
 3סטודנטים העוסקים בחקר ולימוד השואה .באוניברסיטת חיפה לתואר שני
בנושא חקר השואה ,והם גם מתנדבים לפעילות עם ניצולי שואה בשיתוף עם
ארגון "עמך" .קבלו את המלגות מד"ר יעל גרנות בין ,מנג"ל שאול דיאנג'לי
מצבי פרידמן מנפתלי ויטמן.

מנהיגות

בחוכמת לב

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

”איחוד הצלה” פעילים  24שעות ביממה 365 ,יום בשנה ,כולל שבתות וחגים.
פעילות המתנדבים היא בהגשת עזרה ראשונה בדקות הראשונות והקריטיות עד
בואו של אמבולנס וסיוע לצוות האמבולנס וכן במקרי מוות  -תמיכה במשפחה
בשעות הראשונות .מתנדבי איחוד הצלה הם בעלי הכשרה רפואית של חובש,
חובש בכיר ,פרמדיק או רופא .ארגון "איחוד הצלה" מאבזר את המתנדבים בציוד
רפואי ומכשירי מירס .מרבית המתנדבים מגיעים לאירועי חירום באמצעות רכבם
הפרטי .בבעלות הארגון  300אופנועי חירום (אופנלנסים) ,אמבולנסים וסירות
הצלה המופעלים על ידי המתנדבים .בנוסף לאבזור החברים בארגון ,מקיים "איחוד
הצלה" פעילויות שונות בקרב מתנדביו בנושאי עזרה ראשונה ,חילוץ ואיתור נעדרים.
מ 1-בספטמבר  2011החל איחוד הצלה להפעיל מוקד חירום מקביל למגן דוד אדום
שעונה לקריאות חירום  24שעות ביממה ,המוקד מופעל על ידי חובשים ופרמדיקים
מהארגון שעברו קורס תורני מוקד ייעודי ,המוקד מקבל את קריאת החירום ,מזניק אליו
את מתנדביו ובמקביל מעביר את הקריאה למוקד מגן דוד אדום להזנקת האמבולנס
לאירוע החירום ,למוקד מספר מקוצר שמספרו  1221בחיוג מכל טלפון ללא כוכבית.

מתהפכים במכונית למניעת תאונות

מועדון חיפה עוסק כבר שנים רבות בפעילות למניעת תאונות

בדרכים .אחת הפעילויות החשובות בתחום זה היא הסברה לתלמידי
תיכון ,אלה שתוך שנה-שנתיים יהיו בעלי רישיון נהיגה ,איך לנהוג
נכון ולהימנע מסיכון חייהם וחיי אחרים כתוצאה מנהיגה לא זהירה.
ביוזמתו של נ"ל אדי חי ,נוצר קשר עם חברת החשמל ,שברשותה
"היפוכוטו" ,רכב הדגמה המראה לתלמידים מה קורה כאשר רכב מתהפך.
ועדת הבטיחות בדרכים של המועדון ,בשיתוף עם חברת החשמל ועיריית
חיפה ,כינסה כ 90-תלמידים ליום פעילות .הפעילות כללה מצגת ,שהסבירה
את החשיבות של חגירת חגורת הבטיחות ,כיצד גורם לחץ חברתי לנהיגה
מסוכנת של נהג חדש ,הסכנות בשימוש בנייד ושליחת מסרונים בזמן הנהיגה.
לאחר המצגת ,שנמשכה כשעה וחצי ,התנסו התלמידים בהליכה עם "משקפי
שכרות" ,משקפי הדמייה ,הממחישים את חוסר השליטה בעקבות שתיית
אלכוהול ,גם כאשר הנהג בטוח שהוא יציב ,ולמשקאות אין כל השפעה עליו.
ואז נכנסו התלמידים ל"היפוכוטו" .כשמצאו עצמם וראשם למטה ,הבינו
כמה חשוב לחגור חגורת הביטחון וכן למדו כיצד להיחלץ כאשר הרכב הפוך.
כל תלמיד שהתנסה ב"היפוכוטו" קיבל חולצה ,שעליה סמלי מועדון רוטרי
חיפה ,חברת החשמל ועיריית חיפה.

מנהיגות

"איחוד הצלה" – הצלת
חיים ,איתור נעדרים וסיוע
למשפחות הנפגעים

בחוכמת לב

23.3.2016

למרות התדמית שיש לאיחוד הצלה כארגון של מתדבים חרדים ,יש בו לא מעט
חילוניים .המרצה ,ניב גרנות הוא אחד מהם .גרנות החל את פעילותו בתחום
התנדבות למען הצלת חיים לפני למעלה מ 25 -שנה ולפני כשמונה שנים
הקים את צוות "דרור" של איחוד הצלה ,שהיה הצוות החילוני הראשון בארגון.
הצוות שהחל עם  13איש ונקרא על שמו ולזכרו של דרור קורן ז"ל (אשר
נהרג ביחד עם  3מחבריו בעת שגלשו בנחל הקומראן) מונה היום למעלה מ
 100מתנדבים המעניקים טיפול ראשוני מציל חיים עד להגעת האמבולנס.
ניב גרנות הוא תושב רמת השרון ובשנה שעברה נבחר לאיש השנה של מועדון
רוטרי רמת השרון על פעילותו בצוות איחוד הצלה .ראש אפיק המקצוע,
ערן דובובי ,מסר כי מתוכננים שיתופי פעולה בין איחוד הצלה לבין רוטרי.
נבחנת האפשרות שאנשי איחוד הצלה ידריכו את חברי המועדון בהצלת חיים.
איחוד הצלה הינו ארגון ארצי ,תאגיד המאחד חובשים ,פרמדיקים ורופאים מרחבי
ישראל .הארגון הוקם בשנת  2006כארגון המושתת על מתנדבים ומטרתו מתן מענה
רפואי ראשוני ומקצועי על מנת להציל חיים .כיום מונה הארגון כ 3000-חובשים,
פרמדיקים ורופאים פעילים מדן ועד אילת והוא מאושר כגוף מסייע רשמי בשעת
חירום על ידי משרד הבריאות .ארגון "איחוד הצלה" פועל בהנחיית ובהוראות
פוסקי הלכה ובשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ומשרדי הממשלה השונים.
מתנדבי “איחוד הצלה” מגישים סיוע רפואי לחולים ולפצועים הזקוקים לטיפול וסיוע
רפואי מיידי .המתנדבים פזורים בתוך אוכלוסיית ישראל בכל עיר ,שכונה ורחוב .הם
מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה בישראל :יהודים ,ערבים ,חילונים ,חרדים ,גברים
ונשים .כאשר חלקם פעילים בארגון במסגרת "השירות האזרחי" .המתנדבים ב

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

מנהיגות

"משנכנס אדר מרבין
בשמחה" :מועדון חיפה
חגג בשתי מסיבות פורים

בחוכמת לב

26.3.2016

ב 21-במרץ ארגן מועדון רוטרי חיפה מסיבת פורים עבור ילדים מיוחדים מביה"ס
ליאו בק .במסיבה לקחו חלק גם מורים ,הורים ,מלווים וחברי רוטרי חיפה.
המסיבה התקיימה במלון גרדן הוטל ,אשר תרם לכבוד האירוע את אחד מהאולמות הגדולים
והיפים ביותר שלו ,וכיבוד עשיר .הקוסם הנודע "אלדיני הגדול" תרם הופעה  -מופע מדהים
ומפתיע .במשך שעות הוא שיתף את הנוכחים בקסמים ובלהטוטים מפתיעים ומרתקים.
מועדון חיפה דאג לשפע של אביזרי אווירת החג ,כמו כובעים ,פאות צבעוניות ,גלימות,
פפיונים ועניבות ,זקנים וכן רעשנים ,משרוקיות ,נצנצים ,סרטי נייר צבעוניים ועוד.
הילדים הופיעו במיטב התחפושות ,שמחו מאוד ,שיתפו פעולה עם המופע,
הרבו לצחוק ולקפץ לצלילי המוסיקה העליזה .עשרות הילדים המיוחדים ,נהנו
מהכיבוד הרב ,פרצו בצחוק ,מחאו כפיים ,הצטלמו ללא הרף ,שרו ורקדו בעיניים
נוצצות .חברי המועדון נסחפו ברוח הפורימית העליזה ,קפצו ונהנו גם הם.

מסיבת פורים אשכולית

חמישה ימים אחר כך התקיימה מסיבת פורים אשכולית בערב מיוחד ,שבו לקחו
חלק חברים מכל מועדוני אשכול חיפה .החברים הגיעו מחופשים מכף רגל ועד ראש
בתחפושות מושקעות במיוחד .באווירת שמחה ועליצות ,עשרות המשתתפים רקדו,
שרו ,צחקו ,אכלו ונהנו מכל רגע .האירוע נחל הצלחה רבה בכל במובנים.

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

נושאים קשורים.על רקע זה הקים בשנת 2000 את חברת היי-טיצ' ( Hi-Teach
) העוסקת במיזמי חינוך מתקדמים ומתמודדת עם אתגר גדילת הידע באמצעות
פרויקטים חינוכיים שמקרבים את הנוער לחזית הידע בתחומי מדע ועשייה רבים.
תכנית נוער שותה מים ודעת היא תכנית הלימוד המקרבת את הנוער למצוינות

המים הישראלית ,תוך יצירת תכני לימוד רלוונטיים למדע וטכנולוגיה ,מדעי
הסביבה ,גיאוגרפיה ,כימיה ,מדעי החיים ,פיסיקה וביולוגיה .בני הנוער עושים
עבודות מחקר הנסמכות על שיתוף פעולה עם חוקרים באקדמיה ,בדיקות
מעבדה ,וסיורים לימודיים במפעלים וברשויות מקומיות.

חגגו השבוע 2016
ימי הולדת
 26.3איזי רוזנפלד
יום נישואים
 27.3מרים וחנן שזיפי
 30.3גד ולואיזה כהן

עשור למהפכת ההתפלה
בישראל – בישראל אין עוד
מחסור במים

מנהיגות

קבלה למועדון
 26.3 .2003שלמה מרקל
 27.3.1999יוסי כפירי
 28.3.1990דניאל קלר

בחוכמת לב

30.3.2016

מתקני ההתפלה בישראל מספקים את כל צרכי המים של ישראל .המים המותפלים
הם באיכות מצויינת ,לעומת מי הכנרת שאיכותם גרועה .כך אומר פרופסור אורי להב
מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וראש מכון גרנד לחקר המים בטכניון בחיפה.
לדבריו ,היתרון בשמוש במים מותפלים הוא בכך שבמים אלה אין מלחים והם
אינם ממליחים את הקרקע .עם זאת ,נוצרת בעיה מסוימת בהתפלת המים:
המלחים שנאספים כתוצאה מהתפלת המים נשפכים לים .באיזור שפיכת המלח
יש למעשה "מדבר אקולוגי" ,ועדיין לא ברורה ההשפעה של מצב זה על הסביבה
הימית לאורך שנים.
פרופ' להב התייחס גם למחיר המים המותפלים .עלות הייצור של המים המותפלים
נמוכה ,אבל המחיר שבו המים נמכרים לצרכן גבוה מאד ,ורשויות המים מתעשרות
מגבית מחיר מופרז זה.
הרצאתו של פרופ' להב ניתנה ימים אחדים לאחר אירוע הגמר השנתי של פרויקט
"נוער שותה מים ודעת" .פרופ' להב הוא שותף פעיל בקידום פרויקט חינוכי זה.
כידוע ,שיפור איכות המים וזמינותם בעולם הוא פרויקט של רוטרי בינלאומי .מועדון
רוטרי חיפה מוביל את הפרויקט והצליח לגייס עבורו סכומים לא מבוטלים .מכון המים
בראשותו של פרופ' להב חתם על הסכם הבנות ( )MoUעם מועדון חיפה לקידום
הפרויקט ואירח השנה במעבדות מכון המים קבוצות תלמידים לפעילות ניסוי וחקר.
המכון ארח גם את אירוע הגמר של הפרויקט .נ"ל יוסי כפירי מוביל היום את הנושא.
את פרויקט "נוער שותה מים ודעת" יזם וארגן ד"ר אמנון שפי ,ד"ר אמנון שפי ,יליד
חיפה ,בנו של יעקב שפי ז"ל ,שהיה נשיא מועדון רוטרי חיפה בשנים .1987/88
מהנדס חשמל ומנהל בחרות היי-טק ,בעיקר בתחום המכשור הרפואי .ד"ר שפי
מתעניין כתחביב רב שנים באתגר גדילת הידע ,בחינוך ובחקר המוח ,שלדעתו הם

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

במועדון שאחד מיעדיו הבולטים הוא קידום הסובלנות ודו קיום בין העמים.
בעקבות דברי שיפטן אמר ח'אתם חורי" :דברי המרצה פגעו בי פעמיים,
הן כחבר מועדון והן כאזרח ערבי במדינה .הרגשתי זלזול בידע האישי
שלי .אני חולק על דבריו גם מבחינת התכנים וגם מבחינת אפי הביטוי".
הנהלת המועדון הגיבה על הדברים" :המועדון שלנו פועל לקידום דיאלוג בין קבוצות

מנהיגות

שיפור ביחסי יהודים
ערבים –אשלייה?

6.4.2016

כך סבור פרופ' דן שיפטן ,ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת
חיפה ומרצה בכיר במכללה לביטחון לאומי בנושא הביטחון הלאומי של ישראל.
דעותיו של פרופ' דן שיפטן מוכרות בציבור הרחב .הוא טוען כי מי שסבור כי המצב בין יהודים
ישראלים לפלסטינים ישראלים יכול להשתפר חי באשליות ועל כן יש לעבור ממצב חשיבה
של מהו הפיתרון הנכון לסכסוך לבקרת נזקים -כלומר מזעור הנזק למינימום .לדעתו,
מוקד המחלוקת והעימות בין הרוב היהודי למיעוט הערבי בארץ הוא הגדרתה ומהותה של
ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ,מהות שהציבור הערבי ומנהיגיו שוללים מן היסוד.
להערכתו ,המוטיבציה הלאומית של הערבים היא המשך המאבק הלאומי הפלסטיני
בן מאת השנים נגד המפעל הציוני והחזרת מחוגי השעון ככל שניתן אל המצב ששרר
לפני הקמת המדינה .דרישתם האמיתית של הפלסטינים היא לא "שתי מדינות
לשתי עמים" אלא כינון מדינה ערבית לפלסטינים וביטול מדינת הלאום היהודית.
פרופ' שיפטן אומר כי ההנהגה והאליטות הפלסטיניות הבינו שרדיקליזציה של תביעותיהם
אכן משתלמת .הדור החדש בוטה יותר ,נרתע פחות מעימות עם השלטונות ועם הרוב
היהודי ,רבים מהם מצהירים בגלוי על הזדהות עם אויבי ישראל ,ותובעים את ביטול האופי
והיעדים היהודיים של המדינה כתנאי מוקדם לנכונות לשקול מיתון של ביטויי ההתנגדות
למדינה .עמדות אלו מתחדדות ככל שהוא משכיל ומעורה יותר בחברה הישראלית.
בזירה הבינלאומית הוא מפנה את הזרקור לחוסר התקווה באזור ,המביא
מיליונים לעזוב את המזרח התיכון – שינוי מקיף שלא נראה בעבר .הוא
מדבר על אלימות קשה וחוסר יציבות המלווים את חוסר התקווה באזור.
סקירתו של פרופ' שיפטן ,חוקר מוערך של ההיסטוריה הפוליטית של המזרח התיכון
בן-זמננו כללה לא רק את דעותיו והערכותיו ,אלא גם את צורת הדיבור שלו ,הבוטה
והרחוקה מתקינות פוליטית ,שאף היא מוכרת בציבור .צורת התבטאות זו גררה
גם מחאות בקרב חברים במועדון ,שטענו כי התבטאויות כאלה מקומן לא יכירו

בחוכמת לב

שונות בחברה הישראלית .המועדון תומך בשלום ,בפיוס ,ומעל לכל – בסובלנות
ובפלורליזם .כל ביטויי גזענות או הכללות בוטות אינם דרכנו ואנו מגנים זאת.
עם זאת ,חוזקה של חברה דמוקרטית הוא לאפשר את חופש הביטוי גם לאלה
מקרבה ,הטוענים הפוך לגמרי מדעתנו .כדברי הפילוסוף הצרפתי וולטיר:
"אינני מסכים עם מילה מדבריך ,אך אהיה מוכן להיהרג על זכותך לומר אותם".

חגגו השבוע 2016
ימי הולדת
 2.4זאב מטר
 6.4מיכה לחמן הגיע לגבורות!
יום נישואים
 2.4טובה ועודד גילת
קבלה למועדון
 31.3.1982עודד פלר

מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון רוטרי של בייג'ין ,סין.

רוטרי חיפה
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המועדון חוגג עם ילדים
בבית ספר אבן גבירול

13.4.2016

מנהיגות

בחוכמת לב

מועדון רוטרי חיפה יצר קשרים עם בית ספר אבן גבירול ,שבו תלמידים בעלי קשיי
למידה רבים ,שהוריהם במצב סוציו-אקונומי קשה.
עוד בפברואר ביקרו בבית הספר יוכי פלר ,לאה קורן וטל לזר כדי לעמוד אחר הצרכים
השונים של התלמידים .כשהודיעה הנהלת בית הספר כי מתוכננת חגיגת בר ובת
מצווה לקבוצת ילדים ,התארגן המועדון לתת מתנות לבני המצווה .מירה רוזן
הצליחה לארגן ל 6-הבנים החוגגים כדורי רגל חתומים על ידי שחקני מכבי חיפה.
 11הבנות החוגגות קיבלו שרשרות זהב .יצחק שפי נתן לכל הילדים משקפי שמש
ולכל אלה הוסיף בנק הפועלים תרומת מחשבון ועט לכל חוגג .חלוקת המתנות
והשמחה של הילדים הייתה מרגשת ביותר.
המועדון בודק עתה אפשרות להשגת תרומה לעיצוב קיר הכניסה לבית הספר.

 ₪ 50.000תרומת המועדון לחידוש ציוד בבית מילר

מועדון חיפה ממשיך בתמיכתו בבית מילר ותרם  ₪ 50,000לרכישת ציוד מחשבים
ורדיו .נזכיר כי בית מילר נתרם למועדון רוטרי חיפה על ידי חבר המועדון יוסף מילר,
שהיה פעיל בעיקר באפיק הקהילה ,בתוכנית המלגות של המועדון ובוועדת הנוער
שהייתה בתקופתו במועדון .ברוח זו החליט להוריש את ביתו למועדון רוטרי חיפה,
כדי שישמש כמועדון טכני לנוער .נחתם הסכם לפיו עיריית חיפה מפעילה בבית
מילר לימודי תקשורת ,מחשבים רדיו וצילום ,בצד פעילות חברתית ואמנותית של
בני נוער .בשנת  2003קיבל מועדון חיפה את פרס נשיא רוטרי בינלאומי על תרומתו
לקהילה באמצעות פרויקט בית מילר .בבית מילר ישנו חדר מיוחד לפעילות המועדון
ובו נמצא גם ארכיון המועדון.
השנה ,במהלך ניקוי החצר התחתונה של הבניין נתגלה חדר שלא היה בשימוש,
ועתה בודקים איך להשמיש אותו לפעילות.

חלוקת שי לחייליםבודדים עולים חדשים

רוטרי חיפה
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מנהיגות

המועדון שב מ"טיול שנתי"
מוצלח במיוחד

בחוכמת לב

7-9.4.2016

השנה התמקד טיול המועדון בשפלת החוף הדרומי ובשפלת יהודה ,בגדרה בנגבה
ובבית גוברין ,בהדרכת מורת הדרך נעה שרמן  -גולדפינגר .לא תאמינו כמה סיפורים
לא ידועים ופינות קסם מתחבאים במושבה הפסטורלית גדרה ,איזה קסם שורה על
מרחצאות יואב ,סיפורו המרגש של קיבוץ נגבה  -עמידתו האיתנה של נגבה במלחמת
העצמאות ונבקר שהותירה בו אתרי מורשת כמו המגדל הנקוב  ,הטנק המצרי ,בית
הקברות הצבאי והאנדרטה של רפפורט ,אתר חומה ומגדל .מורשת טרייה יותר היא
גבעת הכלניות ,מול חוות שקמים ,מקום קבורתם של אריק ולילי שרון .בטעם של פעם
היה גם טיול כרכרות הרתומות לחמורים (בנהיגה עצמית כמובן) וסיור בגן לאומי בית
גוברין מרשה ,שהוכרז כאתר מורשת עולמית .ע"י אונסק"ו .מספר המערות בשטח
שהוכרז כאתר מורשת הוא  622וחלקן הגדול אלה מערכות בעלות עשרות חדרים.
טיול מרתק ומאלף ,אבל גולת הכותרת האמיתית הייתה האווירה הטובה ,הרעות,
הפרגון ותחושת ה"ביחד".
ביום חמישי למשל ,לאחר ארוחת הערב ,הייתה רחצה לילית בבריכה בחמי
יואב .אלה שלא טבלו – ישבו יחד בבית הקפה ונהנו מהשהות בצוותא.
ביום שישי בערב הייתה קבלת השבת בהנהגתו של נ"ל אדי חי ,שערך את הקידוש
ברוח רוטריונית ,שירה בציבור על רקע נגינתו של עירן צנחני ושירת סולו מרשימה
של דורון מאוטנר ,עירן צנחני ניגן נוסיקה בז'אנרים שונים ,גם לפי בקשת הקהל.
חצות פרשו חברים עייפים ,השאר נשארו לישון עד השעות הקטנות של הלילה.
גם כשהחברים התפזרו ללינה בבתי ההארחה באורחן יואב ,בקיבוץ שדה
יואב ,בזה אחר זה הם יצאו החוצה ,כיסאות בידיהם ,ישבו במעגל ושוחחו.
סיכמה רחל הולצר" :חברי מועדון שבמפגשי יום רביעי בקושי הספקתי להחליף איתם
מנוד ראש לשלום ,הם היום ,אחרי הטיול המשותף ,חברים של ממש ,שמקדמים
אותי בחיוך גדול ובשיחה לבבית".

רוטרי חיפה
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הפעולה הוא התיירות .עובדים עתה על טיסות ישירות בין תל אביב למנילה.
השגריר העניק לנשיאת המועדון ,יוכיפלר ,גיליון מזכרת מיוחד של בול שיצא
בפיליפינים לציון הקשרים עם ישראל.

את הברכה הבינלאומית התאים השבוע צבי פרידמן לאורח ,וברך את מועדון
מנילה ,בירת הפיליפינים.
חברנו מיכה מרקוביץ ,קונסול הכבוד של בלגיה בחיפה ,הודה למרצה.

חגגו השבוע 2016
ימי הולדת
 15.4שלום ואנו
 15.4נחום לדר
 17.4אהרון שלוש
 19.4גבי אשד
 20.4מיכאל פוקס
קבלה למועדון
 17.4.1990האני אל-פאר

מנהיגות

ה"ההתנהגות האגרסיבית
של סין פוגעת בריבונות
המדינות השכנות"

מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון רוטרי מנילה בפיליפינים.

בחוכמת לב

20.4.2016

בהתבטאות נדירה של דיפלומט בכיר ,האשים שגריר הפיליפינים בישראל,
נתניאלאימפריאל ,בביקורו במועדון את התנהגותה של סין בים הסיני" :סין
תובעת תביעות לא הגיוניות .היא בנתה איים מלאכותיים והציבה עליהם אמצעי
לחימה .ההתנהגות האגרסיבית של סין פוגעת בכלכלות של המדינות הסמוכות
ובריבונותן .סין מקיימת פטרולים באזורי הכלכלה שלנו ופוגעת בחוק הבינלאומי.
זהו איום על חופש השיט ,באזור שבו סחר החוץ הוא ענף חיוני בכלכלות המדינות
השכנות .ניסינו להגיע להידברות עם סין אך ללא הועיל .אנחנו זקוקים לתמיכת
מדינות העולם כדי להבטיח את חופש השייט ואת כיבוד החוק הבינלאומי".
שגריר הפיליפינים בישראל התארח במועדון לפי הזמנת חברנו ,נ"ל
כרמל הכהן ,קונסול כבוד של הפיליפינים בחיפה ,שגם הציג את המרצה.
השגריר אימפריאלדיבר על היחסים הטובים בין ישראל לפיליפינים :הצלת יהודים
בשואה (כפי שמונצח באנרטה ברחוב מנילה) ,הפיליפינים הין המדינה האסייתית
היחידה שהצביעה בעד הקמת מדינת ישראל בהחלטת האו"ם ב .'47-ומהכיוון השני –
ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שנחלצו לסייע לפיליפינים בזמן הטייפון הגדול.
אלפי סטודנטים מהפיליפינים לומדים היום בישראל ,בעיקר שיטות חקלאיות
והשתלמויות בניהול .עובדי העזר הרבים מהפיליפינים המועסקים בישראל הם
עזרה של ממש לאוכלוסייה חלשה בישראל – קשישים ומוגבלים" .רובם בעלי
מקצוע .אנחנו ,בשגרירות ,גאים בהם ורואים בעובדים אלה נציגים חשובים של
הפיליפינים בישראל" אמר השגריר אימפריאל .הוא סקר את הישגי הכלכלה
בפיליפינים בשנים האחרונות והזדמנויות למשקיעים :גידול מרשים בתל"ג,
בפיליפינים יש תעשייה מבוססת על אנרגיות מתחדשות ,נמלים ,מספנות
וגידולים חקלאיים.ענף מיוחד שבו נעשים עתה מאמצים להגברת שיתוף

רוטרי חיפה
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הפרש הטמפטורות בין חלקו העליון לתחתון ,דבר הגורם לאי דיוק בירי.
את הפתרון תרם למדינת ישראל ,וראה בו גולת כותרת של עשייתו.
לזנדמן ,שהיה ציוני נלהב שהרבה לבקר בישראל ,היו שישה מפעלים בישראל שמעסיקים
כ 4,000-עובדים .עניין מיוחד גילה בנגב ותיעושו ,ובו ממוקמים שלושה ממפעליו.
בין היתר הקים מרכז למיקרו-אלקטרוניקה של שכבות עבות באוניברסיטת בן-גוריון.
בראש מפעלי וישיי בארץ עומד בנו ,מארק ,שהוא גם סגן נשיא עולמי של תאגיד וישיי.
הסרט המרגש סקר את הדרך שעבר פליקס זנדמן מנער שנרדף על ידי הנאצים,

התחבא בבור באדמה ואיבד את משפחתו למדען בעל שם עולמי  ,שהקים חברה
עולמית ,אחת מיצרניות הרכיבים האלקטרוניים הגדולות בעולם ,המעסיקה כ28-
אלף עובדים ב 70-מפעלים ברחבי העולם ,במחזור מכירות של מיליארדי דולרים.
זנדמן הקים ביד ושם את "כיכר המשפחה" לזכרו של סבו שנספה בשואה
יחד עם נכדיו ועם תינוק נוסף .זנדמן הוא הנכד היחיד ששרד את השואה .את
הפסל בכיכר המשפחה יצר מנשה קדישמן.

חגגו השבוע 2016
ימי הולדת
 23.4מנחם גץ
 3.5דני פסלר
יום נישואים
 21.4טל ואביבה לזר
 29.4דורון ומירי מאוטנר
 29.4צבי וצביה פורר

הניצחון הסופי – לציון יום
השואה

4.5.2016

חברי מועדון חיפה ציינו את יום השואה בסינמטק ,בצפייה בסרט המרגש "הניצחון
הסופי  -סיפורו של פליקס זנדמן".
ד"ר פליקס זנדמן נולד בשנת  1927בגרודנו שבפולין (כיום בבלארוס) .הוא שרד
את השואה כאשר התחבא במשך  17חודשים בבור שנחפר מתחת למיטתה של
אנה פוחלסקי ,אישה פולנייה (אשר הייתה בצעירותה עוזרת בית בביתו) ביחד
עם דודו סנדר פרידוביץ' ושלושה יהודים נוספים .בבור לימדֹו דודו המהנדס
בעל-פה מתימטיקה ופיזיקה .לאחר השואה הגיע עם דודו לצרפת ,שם למד
פיזיקה והנדסת מכונות בנאנסי ,ועשה דוקטורט בפיזיקה בסורבון שבפריז.
בשנות ה 50-פיתח בצרפת את שיטת הציפוי הפוטואלסטי המאפשרת צפייה במאמצים
המתפתחים במבנה הנתון לעומס ,וזאת על ידי ציפוי המבנה בחומר פלסטי מיוחד
וצפייה ,מדידה או צילום תחת אור מקוטב ,במכשיר אופטי מיוחד .הפיתוח נרשם כפטנט
בשם "פוטו-סטרס"  .PhotoStressעל המצאתו הזו ,שהיה לה יישום מיידי בתעשיית
המכונות ,הרכב ,המטוסים ,החלל והבנייה ,קיבל את אות לגיון הכבוד מממשלת צרפת.
לאחר שהגיע לארצות הברית נכנס לתעשייה ,כדי לפתח את רעיונותיו ,וייסד בשנת
 1962את חברת וישיי (הקרויה על שם העיירה שבה נולדה סבתו ,שחרבה בשואה),
כאשר הציג שבב מתכתי-קרמי .בשנות ה 80-של המאה ה 20-רכש חברות שונות
בהן דייל האמריקנית ,ספרניס הצרפתית ודרלוריק הגרמנית .סיפור מיוחד וסגירת
מעגל היא רכישתה את חברת טלפונקן הגרמנית ,שהייתה לפני השואה חלק
מתאגיד  AEGשל המיליונר היהודי אמיל רטנאו והולאמה על ידי המשטר הנאצי.
הוא פיתח נגד חשמלי שרגישותו לשינויי טמפרטורה נמוכה במיוחד (פחות מחצי
 ppmלכל מעלה) ,דבר שאיפשר להתקין אותו במטוסים ובלוויינים .על שמו של
זנדמן רשומים  39פטנטים שונים.

זנדמן היה שותף בפתרון בעיה בדיוק ירי התותח של טנק המרכבה הישראלי,
והגיית הרעיון של שרוול תרמי להולכת החום של קרינת השמש על חלקו
העליון של התותח לחלק התחתון שלו ,כדי למנוע הטיה של התותח ,בשל

מנהיגות

בחוכמת לב

קבלה למועדון
 24.4.2002מרים שזיפי
 28.4.2010עמירם אסמן
 28.4.2010טל לזר
 28.4.2010שולה שילון פרידריך
 2.5.2007אריה ברגמן

הפסל "שואה ותקומה" של הפסלת ורדה יורן באוניברסיטת תל אביב,תרומת רותה ופליקס זנדמן.
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"זוהי הארץ היחידה
שאני יכול לחיות בה
זו הארץ שלי"

מנהיגות

בחוכמת לב

13.5.2016

חניתה ודוד מלכוב ארחו בביתם את חברי המועדון לקבלת שבת ,בסימנו של יום
העצמאות שנחגג ביום שקדם .את האירוע המרגש הוביל יוסי כפירי ,שבטוב טעם
הביא דברים ממסורת עתיקה וחדשה .מהבטחת האל לאברהם "שא נא עיניך וראה
מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה כי את כל הארץ אשר אתה
רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם" ,מדברי קדמונים על החשיבות שביישוב ארץ
ישראל" :ישהה אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ולא בחוצה
לארץ ,אפילו בעיר שכולה ישראל .מלמד שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל
המצוות בתורה" ,דרך דבריו הנבואיים של הרצל על הקמת מדינת היהודים ב:1898-
"אם אומר זאת היום בקול ,יענה לי צחוק כללי .אולי בעוד  5שנים ,וודאי בעוד 50
שנה ,יודו בכך כולם" ועד דבריהם של אפרים קישון (ראו בכותרת) ויאיר לפיד על
"הארץ שלי" על מגרעותיה ועל מעלותיה הרבות .כפי שסיכם לפיד":זוהי המדינה
היחידה שבה אם אתה שונא פוליטיקאים ,שונא פקידים ,שונא את המצב ,שונא
את המיסים ,שונא את איכות השירות ושונא את מזג האוויר ,סימן שאתה אוהב
אותה / .זוהי המדינה היחידה שיכולתי לחיות בה".
את קבלת השבת והחג ליוו בקולות ערבים צמד הטרובדורים בשירי ארץ ישראל,
חברי המועדון הצטרפו לשירה בידע מרשים של המילים .לסיום האירוע קרא יוסי את
תפילת ההלל לשלום מדינת ישראל ,כשברקע מזמזמים חברי המועדון את "התקווה".
זו לא הייתה החגיגה היחידה :בהרמת כוסית ובתשואות רמות כיבדו חברי מועדון
רוטרי חיפה את נג"ל אליהו ברכה ,שבדיוק היום ציין את יום הולדתו ה.90-
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משמשים לצרכי ביטחון – תמנה אוכלוסייתה בעוד  20שנה  19מיליון נפש!
אנחנו צועדים במהירות להיותנו מדינת עולם שלישי" .הריבוי הטבעי הגדול
אצל ציבורים כמו הבדואים והחרדים נובע ,לדעתו ,גם בשל קיצבאות הילדים,
שהפכו למקור הכנסה .בשנת  2035יהיה בארץ תיקו בין מספר היהודים לערבים.
עוד קרא פרופ' ארנון סופר להקמת איים מלאכותיים ים ,שניתן יהיה להעביר
אליהם מתקנים מסוכנים כמו מאגרי דלק.

בוב סמואלס הלך לעולמו

ישראל צפופה יותר ודתית
יותר – עתיד המדינה על פי
פרופ' ארנון סופר

מנהיגות

בחוכמת לב

מועדון רוטרי חיפה נפרד השבוע בצער מבוב סמואלס ,איש
חינוך ומוביל דרך ,שהיה מחבריו המרכזיים של המועדון שנים
רבות .נ"ל דני פסלר ,תלמידו וממשיך דרכו ספד לו .בין השאר אמר:
אוהב אדם .איש חזון ומעשה .מורה ומחנך .רב ומדריך .מתכנן ואדריכל .בונה,
מחדש ויוצר .אב ורע .מתקן עולם .בוב היה כל אלה ועוד .אנחנו תלמידיו
וממשיכי דרכו שאבנו ממנו אנרגיות בלתי נדלות ולמדנו ממנו לחלום ולאהוב.
במפעל חייו הציוני במרכז חינוך ליאו באק בנה הרב סמואלס מיקרוקוסמוס
לחברת מופת המושתתת על יסודותיה הערכיים של היהדות .כממשיך דרכו
של הרב ד"ר מאיר אלק ז"ל הוא חלם על מדינת ישראל דמוקרטית ,ליברלית
ופלורליסטית שבה בונה את חייה חברה שוחרת שלום והומאנית .צדק חברתי
היה בעיניו ליבת היהדות והחינוך היה הדרך להשגת מטרות אלו .להיות יהודי
במדינה דמוקרטית היה בעיניו לאפשר ולתת גם לאחרים – בני כל הדתות
והלאומים ,עולים חדשים והמוחלשים חברתית – חיים טובים ואיכותיים.
בית ספר ,מתנ"ס ובית הכנסת היו היישום המלא של מודל ה-
 School, Pool and Shulשבוב בנה .החיבור בין המרכיבים יצר קהילה

שוקקת חיים ,שוחרת אחווה וקיום משותף ,רואה בדיאלוג ערך לבנייה ולפתרון
קונפליקטים ובהכלת האחר ייעוד.
בוב היה מורה לחיים והמורה הטוב ביותר למקצועות לימוד שטרם נכנסו לתכנית
הלימודים .הוא לימד אותנו לחלום ולחשוב חזון .בדרכו ,תוך שהוא נותן לכולנו
דוגמא אישית ,הוא הכשיר דורות רבים של אקטיביסטים חברתיים שהבינו כי
יש להם תפקיד לתקן בעולם הזה את המציאות .הוא נטע בתלמידיו ובעמיתיו
אמונה חזקה בכוחם להשפיע על המציאות בה הם חיים ותמיד נתן השראה
שהאירה לרבים את דרכם .החיוך שלו כבש לבבות של רבבות .בסבר פנים
יפות ובכבוד פנה אל כל אדם ותמיד הצליח לגעת בנפש ,להושיט יד ולהציע
עזרה .ובעזרה היו בעיקר "חכות" ו"כלים"  -אלה תמיד היו באמתחתו בשפע.
נחוש ונועז ,היה לאחד ממנהיגיה של התנועה ליהדות מתקדמת ומערכת
החינוך בישראל .תפיסת עולמו שביסודה האמונה בחירות ,בשוויון זכויות ,באדם
באשר הוא אדם  ,היוותה הבסיס לפיתוחה של פדגוגיה חברתית אקטיבית
חדשנית בישראל .הוא היה הראשון ליישמה באופן מקצועי בליאו באק.
המודל הייחודי שבנה בכרמל הצרפתי הפך למרכז מדגים אליו עולים
לרגל מכל קצוות הארץ והעולם כדי ללמוד כיצד בונים תרבות ארגונית
קהילתית ,המצמיחה מנהיגות אופטימית המבוססת על ערכים.
רעיונותיו ותפיסתו מיושמים בכל בתי הספר בישראל באמצעות
תכנית תעודת הבגרות החברתית שאימץ משרד החינוך בהמלצת
תלמידתו של הרב סמואלס רחל מתוקי ,מנהלת מחוז חיפה במשרד.
הוא חלם לתקן את החברה הישראלית ובמקומות רבים הצליח.
המלאכה עוד רבה והאתגרים שלנו ,דור ממשיכיו מורכבים .הרב
סמואלס נמצא בכל אחד ואחת מאיתנו תלמידיו לאורך השנים ובנו יש
ממנו ,מכוח אמונתו ובערכים שנטע בנו בנה דורות של מתקני עולם.

18.5.2016

פרופסור ארנון סופר ,מבכירי הגיאוגרפים בישראל ,בוחן את המפות ואת הנתונים הדמוגרפיים
ומגיע למסקנות לא פשוטות לגבי האתגרים הקיומיים העומדים לפתחה של מדינת ישראל.
הסיפוח הזוחל של יהודה ושומרון יוביל למדינה דו לאומית ,ולסכנה של ממש לחזון
הציוני .ירושלים מעולם לא חוברה לה יחדיו ,והסיפוח של אזורים סביבה מאיים על
מעמדה כבירת ישראל" .מי שמחבר את ירושלים הוא לא יהודי ולא ציוני" טען פרופ'
סופר .את בקעת הירדן חייבים לדעתו לספח ולחזק .ההתכנסות ב"מדינת תל אביב"
(מינוח שהוא המציא) היא הרסנית :מביאה ל"ייבוש" הפריפריה .תל אביב עצמה לא
תעמוד בעומס הרב של האוכלוסייה ותקרוס .חייבים לפזר את האוכלוסייה בכל הארץ.
סכנה גדולה אחרת רואה פרופ' סופר בהדתה הגוברת של מדינת ישראל .הוא אינו מבחין
לצורך זה בין דתיים לאומיים לבין חרדים .בשנת  2030יהיו  53%מתושבי המדינה דתיים.
אנחנו הולכים לקראת מדינה דתית .זה יביא ,להערכתו ,לבריחת חילוניים מהמדינה.
תהליך זה כבר החל והוא ילך ויתעצם ככל שסממנים דתיים מחלחלים לחברה הישראלית.
פרופסור סופר היה בין מקימי החוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה ועמד
בראשו ,כיהן כיו"ר המרכז היהודי-ערבי והמכון לחקר המזרח התיכון ,דיקאן
הפקולטה למדעי החברה ,סגן יו"ר המרכז לחקר הביטחון ,ראש קתדרת
חייקיןלגיאואסטרטגיה (משנת  .)2004זה עשרות שנים הוא מלמד ,מדריך
ומעורב במכללה לפיקוד ולמטה של צה"ל ובמכללה לביטחון לאומי ומאז 2007
הוא ראש המרכז למחקר במכללה .ידוע בעיקר בזכות מחקריו בנושאי דמוגרפיה,
מים וסביבה בהקשרים פוליטיים ואסטרטגיים .הוא מתריע במשך שנים מפני
תהליכים גאוגרפיים המסכנים את קיומה של מדינת ישראל ,והיה מהראשונים
שתיארו את ריבוי האוכלוסין במגזר הערבי בתור סכנה דמוגרפית למדינת ישראל.
"ישראל היא המדינה הצפופה ביותר במערב .אנחנו מתרבים כמו העולם השלישי
וצרכנים כמו בעולם הראשון .במדינה ש 60%-ממנה מדבר ועשרות אחוזים משטחה
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מימדי ,וכן הגדלת איזור הניתוח עד פי  . 12עלות המכשיר כשנים וחצי
מיליון דולר ,עלות האחזקה והביטוח לשנה כ 150-אלף דולר ,ועלות הציוד
המתכלה כ 2500-דולר לכל ניתוח וניתוח ,ולכן מוסדות האשפוז והבריאות
מעדיפים לנתח ניתוחים פשוטים בשיטות הקלאסיות ,שעלותן נמוכה בהרבה.
 .עם הזמן התרחב השימוש ברובוט דה וינצ'י לשטחים גניקולוגים ,ניתוחים
בילדים ולאחרונה גם בשטח ניתוחי הלב .כיום כ 85%-מניתוחי הסרת
הערמונית בארה"ב נעשים בעזרת הרובוטים ,ואחת הבעיות היא שהמנתחים
האורולוגים /אונקולוגים אינם מיומנים מספיק בניתוחים הפתוחים הקלאסיים,
וכך ,במקרה ויש תקלה בהפעלת הרובוט וצריכים לעבור לניתוח קלאסי,
לא תמיד המנתחים מיומנים דיים .בשיקול אם לנתח בעזרת הרובוט או
בגישה הקלאסית ,על המטופל להביא בחשבון את מיומנותו ושנות ניסיונו
של המנתח ,שהן הקובעות ,בסופו של דבר ,את הסיכוי להצלחה הניתוחית.

את פסוק השבוע ייחד יורם נאומן לל"ג
בעומר שחל הערב ,למקורות החג ולמנהגיו.

על הטכנולוגיה המתקדמת הזו העיר פרופ' קקיאשווילי בסיום דבריו:
"ההתפתחויות הטכנולוגיות מהירות מאד .אני משוכנע שתוך שנם
אחדות יסתכלו גם על רובוט דה וינצ'י כטכנולוגיה מגושמת ומיושנת".
את הברכה הבינלאומית נשא צבי פרידמן למועדון רוטרי פראג אינטרנשיונל
שנמצא באזור  .2240לרגל ההרצאה על עולם הניתוחים בעזרת רובוט דה
וינצ'י ,הזכיר צבי שהשימוש במילה "רובוט" הופיע לראשונה במחזה של
הסופר הצ'כי קרל צ'אפק ב  ,1921שם שמשה המילה לתיאור דמיוני של
פעולות אוטומטיות של רובוטים .השם דה וינצ'י הוא אכן לזכרו של האמן
והממציא ליאונרדו דה וינצ'י ,שהיה הראשון לבנות רובוט בעל זרועות.
את פסוק השבוע ייחד יורם נאומן לל"ג בעומר שחל הערב ,למקורות החג ולמנהגיו.

חגגו השבוע 2016
נ"ל/אריה מהולל שהחודש חוגג יובל חמישים שנה לקבלתו
למועדון וכן  62שנה לנישואיו לנחמה

דה וינצ'י בשירות הרפואה

25.5.2016

יותר ויותר טיפולים רפואיים שנראו בבר כלקוחים מהמדע הבדיוני ,הם היום נחלת
מטופלים בציבור הרחב .כזה הוא הרובוט הניתוחי "דה וינצ'י" :רובוט כירורגי
שניתן להפעילו מחדר ניתוח מכל מקום .הרובוט אינו מבצע פעולות אוטומטיות
ואינו פועל עצמאית ,אלא מעצים את יכולות הכירורג ומשפר את ביצועיו .ניתוח
רובוטי הוא בעצם ניתוח לפרוסקופי (לפרוסקופיה -כירורגיה זעיר-פולשנית)
מתקדם שבעזרתו ניתן לבצע ניתוחים מסובכים .במהלך הניתוח מוחדרת מצלמה
זעירה ,המשדרת למסך וידאו תמונת תלת מימד של חלל הגוף באמצעות סיבים
אופטיים .לרובוט ארבע זרועות המוחדרות לחלל הגוף ומחקות במדויק את
תנועות ידי המנתח .ניתוח כזה מונע את הצורך בניתוחים בשיטה הפתוחה (ניתוח
רגיל ,במהלכו במצע המנתח חתך רחב כדי לאפשר לו גישה למערכות הפנימיות.

מנהיגות

בחוכמת לב

יום הולדת
 23.5אבירן כהן
 24.5טובה גילת
 24.5ברוך זלץ
ימי נישואים
 23.5אהרון וציפורה שלוש
 24.5מנחם ומרגוט חכים
 24.5יוכי ועודד פלר
 25.5דן ורבקה ביין
קבלה למועדון
 21.5.2006אלה סגל
 23.5.1990דן ביין
 25.5.1983אורי שנבל

את הטכנולוגיה המלהיבה הזו הציג במועדון ד"ר דוד קקיאשווילי ,מנהל היחידה
לאורולוגיה אונקולוגית וסגן מנהל המחלקה האורולוגית וראש היחידה לניתוחים
בעזרת רובוטים בקריה הרפואית רמב"ם.
בעבודתו הקלינית הוא מתרכז באבחון וטיפול בגידולים סרטניים אורולוגים תוך שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות עם פולשנות מינימאלית .הוא בין מעט הרופאים האורולוגים מנתחים
בישראל שמוכר כמומחה הן באורולוגיה אונקולוגית והן בניתוחים באמצעות רובוטים.
ד"ר קקיאשווילי מוכר כמומחה על ידי האיגודים הרפואיים לאורולוגיה בארה"ב
 ,קנדה וישראל .הוא מומחה בשימוש ברובוט דה וינצ'י ,בניתוחי ערמונית עדינים,
המאפשרים מניעת פגיעה בעצבוב במהלך הניתוח ,ומשמרים את השליטה
על השתן ומונעים פגיעה בתפקוד המיני  -תופעות שכיחות לאחר ניתוחי
ערמונית קלאסיים ,שלא בסיוע רובוטי .בנוסף הוא מיישם את הרובוט לביצוע
ניתוחים עדינים במצבי גידולים בכליות ,ניתוחי שחזור שלפוחית השתן לאחר
הסרת גידולים ,ניתוחים במצבי גרורות בחלל הבטן והסרת גידולי יותרת הכליה.
המערך של הרובוט כולל  3חלקים :חלק ראשון -קונסולה הבנויה כמו תא טייס,
חלק שני הוא הרובוט עצמו ,בן  4הזרועות והחלק השלישי  -עמדת המנתחים.
הרובוט מאפשר למנתח לשלוט בזרועות עם שימור הפעילות במישור התלת

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

השתלמות והדרכה מקיפה בנושאי קרנות המועדון וחשבונות המועדון .הוועדה
אשרה את קבלת הדו"ח של תקציב מול ביצוע לתקופה .3.1.16 - 01.07.15
הוועדה מבקשת מהנהלת המועדון ומהגזבר המיועד לעמוד בלוחות הזמנים
של הגשת הדו"חות הכספיים של קרן המועדון והגשת מאזן בוחן במועדיהם.
באשר לפרויקט המים נמצא כי הביקורת על הפרויקט מבוצעת על ידי מחלקת
הביקורת של הרוטרי הבינלאומי .הוועדה מבקשת לחדש מידית את שכירת תא
הדואר למועדון ,ותקיים את ישיבתה הבאה באמצע אוגוסט בשנה הנוכחית.
ועוד בעניין פרויקט המים :אורח המועדון ד"ר אמנון שפי עדכן בישיבה זו על
המתרחש בפרויקט "נוער שותה מים ודעת" ,וענה לשאלות החברים בנושא.

לחו"ל כדי להגיע להידברות בפעילות משותפת .בהמשך ארגן נ"ל דני פסלר ,על
בסיס הרעיון של מפגשי בני נוער את מחנה השלום הבינלאומי ,שזכה להצלחה רבה.
עם השנים עלה הרעיון לערוך בבית הגפן מפגשים דומים .זו השנה הרביעית
שמפגשים אלה מתקיימים בבית הגפן באותה מטרה :למצוא שפה משותפת
בפעילות משותפת .הפעילות כוללת מפגשים קבוצתיים שבועיים ,מעורבות
חברתית ופרויקטים קהילתיים ,אירועים מיוחדים למועדון תכלס (כמו
מסיבת חורף ,סמינר דו יומי וחג תכלס) וחילופי משלחות נוער עם חו"ל.
המפגשים השבועיים כוללים מלבד קבוצות מנהיגות ,גם פעילויות
על בסיס עניין משותף כמו צילום ,ריצה ,ליצנות קהילתית ועוד.

מסיבת סיום שנה ב"תכלס"

היום הסתיימה שנת הפעילות מועדון תכלס באירוע חגיגי .פרויקט תכלס הוקם
על הבסיס הרעיוני של קבוצות הטריומף ,קבוצות בני נוער יהודים וערבים שנשלחו

מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון סן
דייגו בקליפורניה ,באזור .5340

אתר חדש למועדון

1.6.2016

מנהיגות

בחוכמת לב

חגגו השבוע 2016
יום הולדת
 30.5יורם נאומן
 1.6שאול ד'אנג'לי
יום נישואים
 28.5יוסי ותמי כבירי
קבלה למועדון
 26.5.1976אורי ינובסקי
 28.5.1993רון כהן
 30.5.2007שלום ואנו
 1.6.1988אילן אור

שחר שבו הציג את אתר האינטרנט החדש של המועדון שנחנך השבוע .כבר
לפני כשנה הגיעה הנהלת המועדון להסכמה בדבר הצורך לעבור מהאתר
הישן לאתר מודרני ומתקדם ,שיהיה ידידותי יותר לצופים בו ,ומותאם להופיע
לא רק במחשבים הביתיים אלא גם בניידים ובמכשירי ה iPod -וה,iPad -
וכן ניתן יהא לצפות בו במסכים הקטנים של הסמארטפונים למיניהם.
על מנת לשמר את תמונות ודיווח העבר באתר המועדון ,הכוללים חומר רב הן במלל והן
בתמונות תודות לעבודה המסורה ,המתמידה והמעייפת של שני "היורמים" שלנו -ד"ר
יורם קנטר ויורם נאמן ,שמפעילים ומתחזקים את האתר לאורך השנים במסירות ובנאמנות.
מתברר כי חלק מהתמונות מהעבר הרחוק ,שצולמו בשיטות ישנות לא שרד במעבר,
למרות המאמצים הרבים שהשקיע שחר בהעברת התמונות והמלל מהאתר הישן לחדש.

את האתר החדש הוביל לאחר תכנון ועבודה רבה לירון אלון ,מנכ"ל חברת ,WEB360
היוצרת ומפעילה אתרי אינטרנט בהתאמה אישית המותאמים לצרכי הלקוח .לירון
הסביר בקצרה את עיקרי החידושים והתאמת האתר החדש לדרישות שנת  2016וכן
לשנים הבאות ,תוך הדגמת תועלת מוחשית לגולשי אתר המועדון וכן למפעיליו.
בנוסף להעברת החומר מהעבר והמשך הדיווחים השוטפים של מפגשי המועדון,
האתר עדיין מצריך עבודה רבה של מפעילי האתר (צמד החמד "יורם את יורם")
ועיקרה השלמת נתוני חברים ,עדכון תמונותיהם ,עדכון תאריכי הקבלה למועדון,
השלמת רשימות מצטייני המועדון ומקבלי אותות פול האריס ,ולהבדיל גם עדכון
רשימת שמות החברים שהלכו לעולמם בחמש השנים האחרונות ,בליווי של
דברי הספד ונקודות מרכזיות בחייהם ובמועדון .קיימים קישורים מהאתר לעמוד
ה facebook-הרשמי של מועדון רוטרי חיפה ,לרוטרי הבינלאומי ולרוטרי ישראל.

החלטות ועדת ביקורת

עופר אדלמן דיווח על החלטות ועדת הביקורת של המועדון חברי
הוועדה  :נ"ל צבי ענר ,אביבה רוטר ,רו"ח גבי אשד ומזכיר הועדה
רו"ח עופר אדלמן התכנסו בביתו של יו"ר הוועדה שלמה אסיף בצרופה.
בין ההחלטות שהתקבלו :כל נשיא מועדון שנכנס לתפקידו וכן הגזבר המיועד יעברו

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

חגגו השבוע 2016
יום הולדת
 3.6פרד ברקוביץ
 7.6מאיר מנדלמן
קבלה למועדון
 4.6.1975הרברט סרפוס
 5.6.2005גבי אשד
 5.6.1965ג'סמונד בירקהאן
 7.6.2000חביבה רוגר
וברכה מיוחדת לד"ר שלמה מרקל ,שקיבל השבוע תואר עמית
כבוד של הטכניון בהוקרה על תרומתו המרשימה להגנת
ישראל ולביטחונה ולפיתוח תעשיות טכנולוגיה
עילית בישראל.

האב גבריאל נדאף:
"לא אכנע לשום
מסע הכפשות"

8.6.2016

הכומר גבריאל נדאף ,מייסד ויו"ר הפורום לגיוס ערבים נוצרים לצה"ל ואחד ממדליקי המשואה
ביום העצמאות האחרון ,הציג במועדון את ה"אני מאמין" שלו ,שהביא אותו לייסוד הפורום.
השורשים הם לאומיים .לדבריו ,הערבים הנוצרים במזרח התיכון כולם ממוצא
ארמי .בזכות פעילותו מוכר כיום בישראל הלאום הארמי" .הרגשתי בשעתו שאני
צריך לעשות שינוי בעדה יוונית אורתודוכסית בישראל ובעדה הנוצרית בכלל .שצריך
ללמוד וללמד את ההיסטוריה שלנו ,אותה היסטוריה שלא מלמדים בבתי הספר
הערביים בארץ .כשפרץ ' האביב הערבי' שאני קורא לו החורף הערבי ,ראיתי שכאן
לידינו ,במרחק של שעות נסיעה אחדות ,מתנהל רצח עם :חוטפים והורגים נזירים
ונזירות ,עורפים ראשים ,שורפים כנסיות .מתרחשת שואה של הנוצרים במזרח
התיכון ואיש לא צועק את צעקתם ,לא הפטריארכים ולא חברי כנסת הערבים.
אירופה הנוצרית לא עושה שום צעד ממשי להצלת הנוצרים במזרח התיכון.
ב 2012-הבנתי שאנחנו חייבים לעשות משהו ויצאתי בקריאה לצעירים הנוצרים
בישראל לשרת בצבא ,או לפחות לשרת שירות לאומי משמעותי" .זה היה צעד
שנבע מהצורך לשלב את העדה הנוצרית בחברה הישראלית "השתלבות פירושה
נתינה ,ומה חשוב היום יותר מלעזור להגן על גבולות המדינה ששומרת עלינו?
נוצרים מתגייסים לצבא במדינות אחרות ,גם במדינות ערב .מדוע לא כאן? אנחנו
שולחים את בנינו להגן מפני טרוריסטים שאין להם אלוהים .ללכת לגבול לשמור
על חייך ועל חיי כל האזרחים – זו עבודת קודש" .האב נדאף לא רק נאה דורש :שני
בניו משרתים עכשיו בצה"ל .הקמת הפורום עשתה ,לדבריו ,מהפך בעדה הנוצרית
בישראל.והגדילה את מספר המתגייים לצה"ל מהדה הנוצרית במאות אחוזים,
למרות שחייךים רבים שמגיעים הביתה עם מדים מותקפים ומנסים לפגוע בהם.
במלים קצרות תאר האב נדאף את ההתנגדות הקשה ,האלימה שהקימה עליו קריאתו להתגייס
לצה"ל .איומים אישיים ומסע הכפשות בוטה" .עשו לי לינץ' בתקשורת הערבית" הוא אומר
ומוסיף בנחישות" :אני אמשיך .לא אכנע לאיומים ולהכפשות .אני מאמין בדרכי ונאמת תנצח".
הכומר גבריאל נדאף דוחה את הניסיונות לתאר את מפעלו כצעד פוליטי":אני קורא
לחזרת הנוצרים לשורשים ,אני קורא להשתלבות ואני קורא לפעול למען הביטחון – זה
לא פוליטי .זו הזדמנות היסטורית שלא תחזור למדינת ישראל ולעדה הנוצרית כאחד".

מנהיגות

מועדון חיפה ברך השבוע את מועדון רוטרי ג'קרטה
באינדונזיה.

בחוכמת לב

רוטרי חיפה

ROTARY HAIFA

הרבים ,בהכנת ערב מיוחד במינו של חלוקת מלגות ,ובתודה על אירוח המפגש
המוצלח של קבלת שבת עצמאות .מירה רוזן ,יו"ר ועדת רווחה – על העשייה
הרבה ,האכפתיות והדאגה לזולת ,על עזרה מכל הלב והפעלה מוצלחת של
כל הפרויקטים באחריות הוועדה :בית מגל ,בי"ס אבן גבירול ,מלגות ,בית
ההסעדה" ,אמץ תלמיד" ,ועוד ועוד .צבי פורר ,יו"ר ועדת בטיחות – על
שני פרויקטים מוצלחים שהיו השנה :יום הבטיחות הארצי,שבו יצאו חברי
המועדון ב 4-קבוצות למוקדים שונים בעיר וחילקו חומרי הסברה לקהל
ומבצע "היפוכונית" שעבר בהצלחה ב 2-בתי ספר .אלחנן גרינברג ,יו"ר ועדת
קליטת עולים – מוביל את פרויקט העולים באכפתיות ובמסירות רבה עם צוות
מתנדבים מעולה .נ"ל אדי חי ,יו"ר הוועדה לחיילים משוחררים בודדים – הוועדה
עבדה השנה במסירות ,בהתמדה ובמעשים טובים .האני אל פאר – אחראי
בהצלחה רבה להפקת כנס הסובלנות  ,שהיה השנה מהמוצלחים והיפים.
ערן דובובי ,יו"ר אפיק המקצוע – על מעורבות בפורום ראשי האפיק
באשכול ,על הצגת שיתוף הפעולה עם "איחוד הצלה" ועל קידום האפיק.
נ"ל מיכה פוקס ,יו"ר האפיק הבינלאומי  -על החברות והתרומה בהנהלה,
ועל הברכות הבינלאומיות הרלבנטיות והמעניינות .צבי פרידמן – על ההיענות
התמידית לשאת את הברכה הבינלאומית כשצריך ,בחן ,בכישרון ובהומור .נ"ל
אורי שנבל – על האפשרות לקיים ארוחת מיליון דולר וחוויה מיוחדת על אוניית
פאר .שלמה פלדהמר – על העזרה עם האביזרים ,הראנר והבאנרים ,ועל הרוח

החוגגים בלבן
שבועות והוקרות
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מפגש השבוע היה מפגש של חגיגות .חברי המועדון ,לבושים לבן ,ציינו במפגש
זה את חג השבועות :קראו יחד פרקי חג מ"תיקון חג שבועות" שהכין במיוחד
נ"ל דני פסלר .שרו יחד משירי החג ונהנו מארוחה חלבית כמנהג חג השבועות.
ובתוך פרקי הקריאה והשירה השתלבו חגיגות נוספות :חבר חדש ,שלומי
פורמן ,התקבל למועדון .הספונסר שלו :ארז ישכרוב .ולקראת סיומה של שנת
הרוטרי ציינה נשיאת המועדון תודות והוקרות לאנשים שפעלו לצידה השנה.
נ"ל יוסי כפירי ,על הליווי ,על הפעילות בפרויקט המים ועל אירוח החברים באירוע
ראש השנה .נג"מ דני פסלר ,מזכיר הכבוד – על שנה נפלאה ,עזרה אינטנסיבית
ועל העזרה הרבה בהכנת המפגשים ביצירתיות רבה ובתמיכה משמעותית.
שחר שבו ,גזבר הכבוד – על עבודה נאמנה ,התמדה וחריצות ,על העצות ,על
שמירת הכסף ותכנון נבון ונכון ,על ההשקעה הרבה והעבודה הנמשכת באתר
האינטרנט של המועדון .נ"נ צבי יצחקי – על ליווי עבודת ההנהלה ועל העבודה
המצוינת כיו"ר ועדת בית מילר .נ"ל שלמה אסיף ,יו"ר ועדת ביקורת – על
ליווי ותמיכה לאורך כל השנה .חנה צוריאל ,סגן מזכיר הכבוד ושר הטקס – על
העזרה במהלך השנה בהכנת האירועים והמפגשים .רפי דנטס ,סגן גזבר הכבוד
– על עבודה אינטנסיבית ,הן כסגן גזבר הכבוד והן כאחראי על תקציב הגאלה.
נ"ל נחום לדר – יו"ר אפיק המועדון ,על עזרה במהלך כל השנה ,היענות לכל
פנייה ,ארגון למופת של הביקורים במקומות העבודה ,ודאגה לפעילות הוועדות
ולשלום החברים .עמוס עוז – על עזרה בוועדת התוכניות ותיאום הרצאות .אריה
ברגמן – על עזרה בהבאת מרצים ובארגון הגאלה ועל היענות לכל פנייה .נ"ל
משה גן צבי ,יו"ר ועדת סיווג וחברות –על עבודה מסורה בהבאת חברים חדשים
למועדון .השנה התקבלו  8חברים חדשים מרשימים .שלומית קירשטיין ,יו"ר
ועדת אירועים – על העזרה הרבה בהוצאה לפועל של כל אירועי השנה עם כל
חברי הוועדה .נ"ל אריה מהולל ונ"ל כרמל הכהן ,האחראים על פינת "היה היה",
על התמדה וכשרון בהכנת החומר בצורה מעניינת ומרתקת .ארז ישכרוב – על
העזרה כל השנה ,על היענות לכל בקשה ועל שיתוף הסטודנטים בעבודה קהילתית.
לאה קורן ,יו"ר אפיק הקהילה – על הובלת ועדות האפיק ,על שיתוף הפעולה
הפורה ,על מעורבות ואכפתיות .נ"ל עודד פלר – על הפקת ערב הגאלה המוצלח
והמרשים .חניתה מלכוב ,יו"ר ועדת מלגות – על עבודה ללא לאות במיון המועמדים

הטובה והחיוך .חבר הכבוד של המועדון הרי זסלר – על תרומה ועזרה מתמשכת
לאורך שנים .מוטי איינס – שליווה בצליל ובשיר את אירועי המועדון ונענה כל
השנה לכל בקשה בחן ובחיוך .נג"ל אליהו ברכה – על תרומה משמעותית ,ועל
עידוד ותמיכה .נ"ל אלי ליכטר – על העזרה בהכנת המאזנים ,על העצות וההדרכה.
טובה גילת ,יו"ר אפיק הנוער והצעירים – על החברות והתרומה בהנהלה ועל
הובלת פרויקט הנואם הצעיר עם שלום ואנו .שלום ואנו ,יו"ר ועדת הנואם
הצעיר ,על הפקת האירוע ,האכפתיות והמסירות .יורם נאומן ויורם קנטר –
האחראים על אתר האינטרנט ,על עבודת קודש לאורך  10שנים ,על ההתמדה
והמסירות .טל לזר – על העבודה פרויקט תכלס ו"שמחה לילד".חביבה רוגר – על
הכנת הניוזלטרס ,על העבודה הרבה בצנעה ובעדינות .אבירם כהן – ממחברים
החדשים ,הצעירים והמבטיחים .התמיד להגיע בכל שבוע לבית מגל וללמד את
הנערות מתמטיקה .אחת מהן עברה בשבוע שעבר את הבגרות בציון .100
תעודות הוקרה ניתנו על תרומות מיוחדות שניתנו השנה :לאיציק שפי על
תרומת משקפיים לבני ולבנות מצווה ולבנות מגל; לד"ר דוד פימה ,רופא שיניים
שמירה רוזן גייסה לטיפולים דחופים בבנות מגל ,להנהלת מכבי חיפה על 8
כדורי רגל חתמים לבני מצווה .לטובי וארתור מג.ר.א.ס על תרומת שרשרות
לבנות מצווה ,לשלומי נחשול ממועדון הספורט דניה על אירוח בנות מגל
לימי כיף ולצוות המלון ,למורן ,איתן ושלמה ,המארח את המועדון כל השנה.
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נימוקי השופטים":אפי נצר ,יוצר-מלחין ,יליד הארץ ,גדל והקים את ביתו בחיפה.
קשה לחשוב על המוזיקה הישראלית ללא אפי נצר האיש והאקורדיון ,הוא מאבות
השירה בציבור בארץ ועד היום גם בגיל  80הוא ממלא אולמות ופועל במרץ מעל
כל במה אפשרית כדי להנחיל את השירים הללו לכל בית בישראל .אפי מדרבן
את הקהל לשיר עוד ועוד משירת הארץ הכל כך אהובה עליו .הוא עושה זאת

בכריזמטיות הייחודית לו ,בשמחת חיים ובאנרגיות שאינן ברורות מאליהן".
לחברי מועדון רוטרי חיפה ,אוהבי הזמר העברי ,אוהבי השירה בציבור ואוהבי
אפי נצר – הערב היה מלהיב במיוחד.

חגגו השבוע 2015/16
יום הולדת
 16.6מרים שזיפי
 20.6יורם קנטר
קבלה למועדון
 16.6.1993שאול ד'אנג'לי
 19.6.1991נחום לדר

שרים עם אפי נצר

22.6.2016

המועדון ארח את המלחין אפי נצר ,אחד מאבות השירה בציבור בארץ .אפי נצר ,שיחגוג
ב 27-ביוני את יום הולדתו ה ,82-נולד בחיפה בשם אפרים שטמר .בגיל  16קיבל אקורדיון
מהוריו כמתנת יום הולדת ,והמתנה הזו עיצבה את חייו .בנעוריו למד בתיכון מקצועי ועבד
כמכונאי דיזל ,אך במקביל ניגן באקורדיון בערבים של ריקודי עם .באחד הערבים הכיר
את רעייתו לעתיד ,אילנה ז"ל .את שם משפחתו .בצבא שירת כאקורדיוניסט בצוות הווי.
לאחר שחרורו עבד כמכונאי במוסך ולאחר מכן החל ללמוד במגמת מוזיקה ב"סמינר
אורנים" .החל להלחין בגיל  .20את הלחן הראשון שלו כתב לתחרות ריקודים ואת
המילים לשיר " -הורה נעורים"  -כתב אברהם בן זאב .השיר "שובך יונים" ,למילים
של בן זאב היה להיטו הראשון של נצר ,אותו שרה והקליטה עליזה קשי .נצר הקים
את חבורת הזמר הראשונה בארץ ,בחיפה כמובן" ,חבורת בית רוטשילד" ,וגילה
במסגרתה זמרות שזכו בהמשך לקריירה מצליחה ,דוגמת עדנה לב וירדנה ארזי .השיר
"אני ושירי" שהלחין אפי נצר למילותיו של אברהם בן זאב בביצועה של שושנה דמארי
זכה בשנת  1964בפסטיבל הזמר והפזמון במקום השלישי .השיר "בלדה לחובש",
שהלחין נצר למילותיו של דן אלמגור ושר יהורם גאון ,זכה במקום הראשון בפסטיבל
הזמר לשנת ( 1969שהיה הפסטיבל הראשון שצולם לטלוויזיה) .השיר "בלדה לחובש"
זכה במקום הראשון בתחרות שהתקיימה ברדיו בין כל השירים שהקליט יהורם גאון.
אפי נצר הוציא חמישה ספרי שירים שבכל אחד מהם ליקט  200שירים של טובי היוצרים
בארץ .הספרים מכילים מילים ,תווים ואקורדים לנגינה .נצר מתגורר רוב שנותיו בשכונת
כרמליה בחיפה.רק אחדים משיריו הידועים" :מלכות החרמון"" ,שובך יונים"" ,שלום
על ישראל"" ,אם תשוב"" ,פרחים בקנה"" ,מישהו הולך תמיד איתי"" ,ראי רחל",
"בלדה לחובש"" ,אני ושירי"" ,ציפורים נודדות"",הורה נעורים"" ,ילדתי מרוסיה"
והמנונים ליחידות צבאיות כמו ,גולני ,גבעתי ,סיירת אגוז ,חיל המודיעין והסטי"לים.
על תרומתו לזמר העברי קיבל אפי נצר שלל פרסים ואותות הוקרה .בשנת  2001זכה
אפי נצר בפרס "נוצת הזהב" של אקו"ם על הפצת הזמר העברי ,ובפרס "מגן הכנסת"
באותה הקטגוריה .בשנת  2006הוענק לו אות יקיר חיפה ,על הלחנת מאות שירים,
ייסוד השירה בציבור ,טבע את המונח "חבורות הזמר" והקים את מועדוני הזמר
הראשונים בארץ וכן מקהלות רבות של מפעלי ועובדי תעשייה בארץ .בשנת 2011
הוענק לאפי נצר פרס על מפעל חיים ,מאת אמ"י (אגודת אמני ישראל) ועיריית חיפה
על  50שנות הלחנה ויצירה .בשנת  2013הוענק לאפי נצר אות הוקרה על מפעל חיים
מטעם אוניברסיטת בר-אילן .בשנת  2014להקת הנוער הרוקד ערכה לכבודו מופע.
בשנת  2015הוענק לאפי נצר פרס ע"ש נעמי שמר על מפעל חיים על ידי אקו"ם.
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המרשים שתיארתי.
תודה מיוחדת לחברי ההנהלה שלי ,ובמיוחד:
לדני ושחר ,לחנה ורפי ,לנחום ולאה ,לטובה ,ערן ומיכה  -שעזרו ,טרחו ,צלצלו,
זירזו והלכו עמי במסע היפה הזה.
נעמי שמר דיברה על אנשים טובים באמצע הדרך .אתם הייתם מצוינים ,מעל
ומעבר ,לכל אורך הדרך.
מועדון רוטרי חיפה ,הוא בעיני מועדון מיוחד ביותר .קיימת כאן רעות ,ידידות,
אחווה .אווירה מיוחדת -שאני קוראת לה :הרוח הרוטריונית.
ועל זה נתתי את הדגש השנה :קירוב לבבות וחברות על ידי מפגשים של קבלת
שבת ,שירה ומוסיקה במפגשים ,ערב חברתי ,ביקור באונית פאר ,ביקור ברמבם,
סדר ט״ו בשבט ,עצמאות ישראל בצד יום השואה ,תיקון שבועות ,טיול סוף -שבוע
 ,ערב גאלה מוצלח ביותר :״טירוף ב 70-אצבעות״ שהיה מדהים ועוד ועוד....
זוהי משפחת מועדון רוטרי חיפה.
הנה היום ,ניצבת אני לפניכם ,לקראת סיום תפקידי כנשיאת המועדון .כן,
נשיאה! -במועדון שעד שנות השבעים עדיין דיבר אנגלית בלבד ,מועדון של
מובילי דעה וכלכלה ,אשר מידר לחלוטין את הנשים  -היום אי אפשר לראות את
המועדון ללא נשים .הן חלק חי ,תוסס ,פעיל ומביא לרוטרי פן חינני ועוצמתי משלו.
אחד ההישגים בשנה זו אני רואה בהתחדשות המועדון והצערת חבריו .זוהי

נשיא מיועד-גידי ינאי ,נשיאה יוצאת-יוכי פלר ,נשיא נכנס -צבי יצחקי

סיום שנת הרוטרי 2015/16

29.6.2016
ואלה דברי הנשיאה היוצאת:

לפני ימים אחדים חגגנו את חג השבועות ,חג הקציר .היום ,יום חילופי המשמרות ברוטרי חיפה.
זהו יום שבו אנו יכולים לציין את קציר עמלנו השנה .הייתה זו שנה פעילה ,פוריה ותוססת.
כתוצאה מגיוס כספים מרשים ורב ותרומות נדיבות ,יכולנו לפעול ולשפר בילדי
״שמחה לילד״ -יצאו לשייט לקפריסין ,בתרומתו הנדיבה של משה מנו ספנות,
פתחנו את שנת הלימודים בפרויקט ״אמץ תלמיד״ בהצלחה רבה.
המשכנו את התמיכה בבית ההסעדה בנווה שאנן.
תמכנו בחיילים משוחררים ,בודדים ,עולים חדשים לאורך כל השנה ,אם במלגות,
אם בשמיכה חמה ותנור ואם בשי לחגים.
נמשך ותוגבר הקשר ההדוק עם ״בית מגל״  -בית לנערות אתיופיות  -הנערות
נהנו מבילוי בבריכה ,מסדנא של המדעטק ,מארגון מחדש של חצר המועדונית
ריהוט שקנינו לרווחת הנערות .נקנו מחשבים למקום .הנערות קיבלו תגבור
בלימודי המתימטיקה מרוטריון צעיר ומבטיח שלנו ,אבירם ,והקציר -הצלחה
בבחינת הבגרות .נחלצנו לעזרה גם בטיפולי שיניים לנערות ובבדיקות ראייה.
השקענו מאמצים ראויים בפרויקט ״החצר הנשית״  -ברכישת ציוד לבית ,במלגות
וסדנה ובכרטיסי מתנה בחגים.
חגגנו בר/בת מצווה לילדי בי״ס אבן גבירול -בי״ס לילדים מיוחדים שזכו למתנות
יפהפיות לרגל האירוע המשמח.
השתתפנו בהצלחה בפרויקט ״הנואם הצעיר״
ציינו את ״יום הבטיחות הארצי״ ב 3/11-במוקדים שונים בעיר .פרויקט ״היפוכונית״
התקיים ב 2-בתי ספר והיה להצלחה רבה.
חגגנו לכ 100-ילדים מהכיתות המיוחדות של בי״ס ליאו באק ,חגיגת פורים
עליזה ,שמחה וכייפית במלון גרדן  ,כולל מופע הקסמים של ״ אלאדין הגדול״.
* חילקנו מלגות בסכום שיא של למעלה מ 120,000-שח בטקס מרשים ומיוחד.
* נמשכה הפעילות ההתנדבותית ב 2-האולפנים עם העולים החדשים .הם זכו
השנה לטלוויזיה ,עזרה במלגות ,שי לחגים ועוד.
* קיימנו למופת את טקס ההבנה הבינעדתית כיד המסורת זה למעלה מ 20-שנה
* בית מילר זכה להצטיידות רצינית של מחשבים מיוחדים וציוד רדיו.
זהו חלק מקציר הפעילות של רוטרי חיפה למען הקהילה.
לכל העשייה הרבה הזו ,לא היינו יכולים להגיע בלעדיכם ,חברים!
בלי ההתגייסות של כל אחד ואחד מכם ,איש איש כפי יכולתו ,כדי ליצור את הפסיפס

משימה מובילה וקריטית כאחד .קיבלנו לשורותינו  ,בשנה זו 8 ,חברים חדשים
בגילאים של עד  45ואני רואה בזה הישג גדול.
חכמת הלב  -היא זו הרואה את הנולד .צירופם של חברים אלו  -תבטיח
המשכיות לשנים רבות נוספות.
השנה שלי היא שנה סגולה ,לא רק כי הצבע הסגול אהוב עלי ,אלא כי אני רואה
בכם ,חבריי ,אנשי סגולה .אנשים שמבינים כי החברה היא מכלול ,שרשרת
שחוזקה תלוי בחוליות החלשות ביותר ,ואת החוליות האלה צריך לחזק.
אנשים שאינם מחכים שמישהו אחר יפעל ,אלא קמים ונותנים כתף .אנשים,
המבינים כי הנתינה אינה רק למען הנצרך והמקבל ,אלא בעיקר למען הנותן.
עם אנשים כאלה לצידו ,אני בטוחה שהנשיא הבא ,צביקה יצחקי ,יעשה ויצליח.
אני אעמוד לרשותו בכל מה שיצטרך ואני בטוחה שכל אחד ואחת מכם
יתייצב לצידו כמוני .צביקה בחר צוות מעולה שיעבוד איתו .בני מזל אנחנו
יש בתוכנו אנשים טובים כה רבים שאפשר לבחור מתוכם צוות מנצח.
לצביקה ולהנהלה שלו בהצלחה .ולכם חברים יקרים ,תודה גדולה על
שאפשרתם לי להנהיג את המועדון הזה ולגלות את כל היכולות והטוב שבו.
תודה על שנה נפלאה,
יוכי

מנהיגות

בחוכמת לב

רוטרי חיפה
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