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 (השינויים שחלו בחברה

       2012' נוב  
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21.10.2012 

חנוכת כיכר רוטרי רעננה 

עיריית רעננה 
בראשותו של נחום 

חופרי ומועדון רוטרי 
רעננה חנכו בשעה 
טובה ומוצלחת את 

 ". כיכר רוטרי רעננה"

 "גלגל הזהב"          הענקת תעודת

בכיכר הנמצאת 
בהצטלבות הרחובות 

הנשיאים ' שד
והמחתרות הוצב סמל 

 רוטרי

בינלאומי 
המייצג את 

הארגון בכל המועדונים ברחבי 
 .תבל

 התאספו 16:00 בשעה 21.10.12- ב
חברי הרוטרי בישראל ויחד עם נגיד 

ד מוישיק יונאי "הרוטרי בישראל עו
. וראש העיר רעננה מר נחום חופרי

נשאו דברי , נערך טקס ההשקה
ברכה והוסר הלוט מעל לסמל 

הרוטרי שהוצב במרכז הכיכר עם 
לבאים מכיוון רחוב )הפנים צפונה 

. (ויצמן

 



 

ר נחום "מועדון רוטרי רעננה הנשיא ד
ל ישראל ברג וכלל חברי "פרנקל והמזכיר נ

המועדון מברכים ומודים לראש העיר רעננה 
מר נחום חופרי שסמך ידו ואישר את הקמת 
כיכר רוטרי ברעננה ומכאן את כל מי שהיה 
קשור להפקה ותפעול כל המערכות שחברו 

הכנת הכיכר , יחד להכנת הטקס הרשמי
,  והתקנת עמוד הרוטרי

ל "במיוחד נודה לסמנכ
פרי ' למינהל וקיימות הגב

נתיב ולמקדם ההתנדבות 
. בעירייה דורון בכר

 



 
ברכות ותודות לחבר מועדון חיפה מוריה 

ל בני דנינו האחד והיחיד שעשה מלאכתו "נ
בצנעה והכול לטובת החברות הרוטריונית 

בתרומתו הנדיבה והמלאה ללא סייגים 
כאשר תרם ובצע במלואו את עמוד הסמל 

". כיכר רוטרי רעננה- "ל
על כך העניק מועדון רוטרי רעננה תעודת 

של רוטרי " גלגל הזהב- "רשום ב, הוקרה
.  ישראל

 

ל בני דנינו מקבל "נ
גלגל "תעודת הוקרה של 

ד "עו- הנגיד : מידי" הזהב
נשיא . מוישיק יונאי

 –מועדון רוטרי רעננה 
מזכיר . ר נחום פרנקל"ד

 –מועדון רוטרי רעננה 
 ל ישראל ברג  "נ

 
 

תמונות מקהל המשתתפים בטקס 

 



 
 

 
 
 
 
 

 



21.10.2012 

 ד מוישיק יונאי"עו- ביקור הנגיד 

 : הביקור תוכנית
 

  ברעננה הרוטרי כיכר חנוכת טכס .א

   -:ל "הזהב גלגל- "ב רישום תעודות הענקת .ב

 רעננה העיר ראש חופרי נחום  .

 חיפה מוריה רוטרי חבר מועדון דנינו בני ל"נ. 

 . המקום הצגתל סיור - שפירא איזי בית.   ג

. המועדון הנהלת עם וצוותו הנגיד מפגש.  ד

 .ורעות כיבוד, במועדון התכנסות.  ה

 :רוטרי וברכות טקס

  המועדון נשיא ,ד"עו ,פרנקל נחום ר"ד  

  במועדון חדשים לחברים רוטריון סיכת הענקת 

  יונאי מוישיק ד"עו, הנגיד דבר 
 



 

 רקע- בית איזי שפירא 

 

 ב"תשע, באלול' כב

9.9.2012 

 

 ,לכבוד

, יונאי משה ד"עו

 אני הדברים בראשית

 על לך להודות רוצה

 הטוב והרצון הנכונות

 של ארצי כפרויקט שפירא איזי בית את בחיוב לשקול

 לך להציג האפשרות על ושמחים. ישראל רוטרי ארגון

 והפעילות שירותיו מגוון על שפירא איזי בית את

 .כתליו בין הנעשית הענפה

 אנשים של חייהם באיכות לשינוי" שפירא איזי בית"

 בתחום דרך פורץ ארגון הינו, מוגבלויות עם

. ובינלאומי ארצי מודל המהווה בישראל המוגבלויות

 חברה למען לפעול" :  החזון לאור פועל הארגון

 את שונות מוגבלויות עם ובוגרים לילדים המבטיחה

 בחיי והשתתפות לצמיחה ההזדמנויות למירב הזכות

 .בשנה וילדים בוגרים 30,000 כ על ומשפיע ",קהילה

 

 



 

 ידי על שפירא איזי בית נבחר, 2012 אוגוסט בחודש

(,  ECOSOC )ם"האו של והחברתית הכלכלית הועדה

 הטיפול בתחום, ם"האו של מיוחד מקצועי כיועץ לשמש

 . בעולם מוגבלויות עם באנשים

 הפעילות של החנית בחוד הארגון את מציב זה מינוי

 עם אנשים של חייהם איכות לקידום הבינלאומית

 , מוגבלויות

 סובלנית, יותר שיוונית חברה של המטרה ולהשגת

 לקבוצה הצטרף שפירא איזי בית. האחר את ומקבלת

ל  ש הייחודית

 .  זה לכבוד שזכו, בעולם ומעטים בארץ בודדים רגוניםא

 באות, החולפת מהשנה לזכייה מצטרפת זו היזכי

 . 2011 - בישראל האפקטיבית העמותה
 

 

 

 

 



 

 בשלושה שפירא איזי בית פועל, רחבה להשפעה בדרך

 בתוכו מקפל מהם אחד כשכל עיקריים  עשייה תחומי

: ועשייה פעילות של שלם עולם

: חדשניים טיפוליים חינוכיים מודלים פיתוח .1
 מפעיל שפירא איזי בית. הידע להפצת כמודלים
 מוגבלויות עם לילדים שיקומיות יום מסגרות

 מורחב טיפולים סל ומעניק( ס"ובי גן כיתות)
 ריפוי, תקשורת קלינאות, הידרותרפיה: הכולל

. ועוד במוסיקה טיפול, סנוזלן, פיזיותרפיה, בעיסוק
: בקהילה וטיפולים תכניות מפעיל הארגון, בנוסף
 , הידרותרפיה, וספורט תנועה מרכז

 פסיכולוגיים טיפולים, שיניים מרפאת .2
 המודלים. ועוד למשפחות מרכזים, ופסיכיאטריים

, מפתח שפירא איזי שבית, החדשניים הטיפוליים
 .ובעולם בארץ מופצים

 בעלי לאנשים המבטיחה, חברתי לשינוי פעילות .3
 ואיכות, הקהילה בחיי מלאה שותפות מוגבלויות

 מודעות להעלאת פועלים אנו. יותר טובה חיים
 חברתית ונגישות  שילוב בנושאי ומדינית חברתית
 לובי בפעילות גם כמו, מוגבלויות עם לאנשים
 60- מ למעלה של קואליציה מוביל הארגון. וסנגור

 חקיקה המקדמות המוגבלויות בתחום ארגונים
 קשת שפירא איזי בית מפעיל, בנוסף. בתחום
 להגברת המגזרים בכל פעילויות של רחבה

 עם ובוגרים ילדים כלפי הציבורית המודעות
 וצודקת יפה חברה של לכינונה בדרך  מוגבלויות

 . יותר

 
 
 
 
 



 

 ערב הנגיד במועדון

טקס רוטרי 

 
 השבוע                      ברכה בינלאומית               ברכות רעות  פסוק     
 איתני אהרוני' עוזי מנור                  ר'                     ר ל פנחס מלכיאור" נ

 

 פתיחת הערב
 

, נושא דברים ומברך את הנגיד וצוותו, ר נחום פרנקל"ד
האורחים הרוטריונים ואת חברי המועדון ובנות הזוג 

 



 

 
 

 הענקת סיכת הרוטרי
 

הנגיד התבקש להעניק סיכת רוטרי לחברת 
.  איריס ליברמן' מועדון חדשה ר

. נשיא המועדון העניק את דגלון המועדון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הענקת שי לנגיד ומזכיר האזור

 

 זר פרחים
 לבנות הזוג

 

חילופי    
דגלונים 

 
 



 

הענקת חוברת פעילות מועדון רעננה 

1965-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



 מכתב תודה וסיכום ביקור הנגיד

 
, לכבוד

24.10.2012 
 המועדון נשיא - פרנקל נחום ר"ד

 "רעננה רוטרי "מועדון חברי וכל
 

 ,היקרים חברי
 

 רוטרי ככר - 21.10.2012, ראשון ביום לכולנו היה חג יום
 .לו התממש רבות שנים של חלום. נחנכה

, רעננה בעיר ונאה מרכזית כיכר לקבל בעזרתכם כולנו זכינו
 דבר את ומביא למרחוק הזוהר גדול גלגל קיבלה זו וכיכר
 .למקום מגיע אשר מי לכל רוטרי

 הביעו אשר אחרים ממועדונים חברים הגיעו אכן זו ולחגיגה
 חג יום אכן". רעננה רוטרי "לחברי החם והקשר האהבה את
 "ישראל רוטרי "לכל

 על הוכר אשר מקום. שפירא איזי לבית נחשפתי בזכותכם
 אור המשמש מקום, בחריג לטיפול ומדריך כמורה ם"האו ידי

 ילדיהם של יום היום קשיי עם מתמודדות אשר למשפחות
 .וחבריהם מאחיהם שונים אשר

 לזולת ברגישות ניחנים" רעננה רוטרי "חברי, אתם כי נראה
 פעילותכם על שמעתי כך. בחלש ולתמוך לעודד וביכולת

 - ידיהם מעשי פי לי הענקתם אשר והמתנה" היוצר בית"ב
 .נפלאה

 של מפיו ומקורית רעננה לרוח הבאתם המועדון פגישת בעת
 אלימלך רבי של הפיוט את חשף אשר מלכיאור פנחס ל"נ

 .ואדם אדם שבכל הטוב את המדגיש פיוט, אנסק'מליז

 מצטרפים ולתודתי, ופורה מהנה נגיד ביקור על לכם תודה
, רחל ורעייתו יפה זאב ל"נ, האזור מזכיר, ציפי, רעייתי
 .גביש ליאורה ל"נ, השרון לאשכול הנגיד ועוזרת

 ,פורייה פעילות לשנת בברכה

 ד"עו, יונאי מוישיק
 132012- הרוטרי  לשנת ישראל רוטרי נגיד

 

 



 הועדה להבנה בינעדתית –בית הגפן 

 2012,  דצמבר14, מגן הנגיד לסובלנות

 
 
 
 
 
 

 
 ,לכבוד



 
30.10.2012 

 בינעדתית להבנה הוועדה
 יפה זאב ל"נ

 האזור מזכיר
 

 ,רב שלום
 

 איזי בית "על לנגיד  השנה להמליץ החליט רעננה רוטרי מועדון
  .לסובלנות הנגיד אות לקבלת השנה כמועמד" שפירא

 
 :ההצעה מנימוקי

 
 עם אנשים של חייהם באיכות לשינוי פועל שפירא איזי בית

-חינוכיים שירותים פיתוח באמצעות, משפחותיהם ובני מוגבלויות
 מחקר, פיתוח בקהילה מודעות וקידום חברתי שינוי טיפוליים
 . והכשרה

 
 חייהם על והשפעה חברתי שינוי שנות 30 הארגון מציין אלו בימים

 .ל"ובחו בארץ שנה מדי אנשים 30,000-כ של
 

 באוכלוסיה והמגזרים העדות כל לבני משרותיו מעניק הארגון
 הקים וכן 'ואח נוצרים מוסלמים ,דרוזים ,יהודים, הישראלית

 .המוסלמי במגזר חריגה באוכלוסיה לטיפול בקלנסווה מרפאה
 

 בקלנסווה המשפחה לקידום סנדיאן מרכז
 

 

 באזור מוגבלויות עם לילדים משפחות לקידום האזורי המרכז
 לספק במטרה הוקם, המשפחה לקידום המרכז ,הדרומי המשולש

 צרכים עם ילדים המגדלות למשפחות ותמיכה מידע שירותי
הינו  השירות. הדרומי המשולש באזור, 21 גיל עד, מיוחדים

 והחל סינדיאן מרכז - הרך לגיל האזורי המרכז פעילות הרחבה של
 .שפירא איזי בית ידי על 2006 שנת בסוף לפעול

 
 

 
 



  
 

 ההתפתחותי במהלך הפוגע משבר מהווה מוגבלות עם ילד לידת
 ובין המשפחה בני בין האיזון את מפרה, המשפחה חיי של התקין

 התמודדויות והמשפחתית ההורית המערכת על ומעמיסה סביבתם
 על והן הילדים תפקוד על הן משפיעה מוגבלות. ומורכבות חדשות
 צרכים עם ילדים המגדלות המשפחות צורכי. משפחותיהן תפקוד

 אישי ייעוץ ועד, זכויות אודות בסיסי ממידע החל, מרובים מיוחדים
 שירותי. התמודדות ובתהליכי מצוקה במצבי רגשית ותמיכה

 דלים, הערבי במגזר בעיקר, אלו למשפחות והמידע התמיכה
 לצורכיהן בסיסיים מענים וללא לבדן נותרות והמשפחות, ביותר

 . המרובים
 

 קדומות ודעות סטיגמות עם מתמודדות המשפחות, בנוסף
 . מוגבלות עם ואנשים ילדים כלפי בחברה הרווחות שליליות

 
 

 ממוקדת המשפחה לקידום המרכז פעילות
 :עיקריים תחומים 4 -ב

 
 

 נוספים משפחה ולבני להורים וכלים מידע ומתן העצמה.  

 ושירותים תוכניות לקידום ומתנדבים הורים מנהיגות פיתוח 
 .בתחום

 בעבודה ומיומנויות מודעות פיתוח לשם מקצוע אנשי עם קשר 
.  ומשפחות הורים עם

 בקהילה עמדות שינוי לצורך פעילות. 
 

 

 עם אנשים לנושאי, מיוחד כיועץ שפירא איזי בית  התקבל השנה
 משנת  החל ם"האו של חברתית  -הכלכלית במועצה, מוגבלויות

2012. 
 
 

 ,רב בכבוד
 

  ד"עו ,פרנקל נחום ר"ד
  רוטרי רעננה מועדוןנשיא
 

 
 



 
, לכבוד

 2012,  נובמבר21
 ד"עו, ר נחום פרנקל"ד

נשיא מועדון רוטרי רעננה 
, שלום רב

 

שמח להודיע שהוועדה להבנה בינעדתית של 
, 20.11.2012, בישיבתה מאתמול, רוטרי ישראל

אשרה את המלצת מועדון , בהשתתפות נגיד האזור
רוטרי רעננה להעניק לבית איזי שפירא את 

  יחד עם אנשי ציבור 2012מגן הסובלנות לשנת 
ורוטריונים שהצטיינו בנתינה ובתרומה מיוחדת 

. הבנה וסובלנות, תרבותיות-לטיפוח חינוך לרב
 

המגן יוענק בכנס האזורי להבנה בינעדתית 
שיתקיים בבית הגפן חיפה במסגרת פסטיבל החג 

, 9:30 בשעה 14.12.2012ביום שישי , של החגים
יונה יהב ונגיד רוטרי , במעמד ראש העיר חיפה

ובהשתתפות נציגי , ד מוישיק יונאי"ישראל עו
אורחים ומוזמנים , מועדוני הרוטרי מכל הארץ

. יהודים וערבים
 

אודה באם תואיל להעביר את ברכותינו ואיחולינו 
להמשך עשייה , בשם הוועדה, לבית איזי שפירא

, לקידום המודעות בקהילה לאנשים עם מוגבלויות
חינוך לסובלנות ולפלורליזם ולאיכות חיים לכלל 

. המגזרים
 

תודה על ההמלצה ומקווה שממועדון רוטרי רעננה 
.  תהיה נוכחות מכובדת בכנס

כמו כן אשמח לדעת למי להפנות את ההזמנה 
. לכנס בבית איזי שפירא ומי יקבל את המגן בשמו

 

 ,כל טוב
 

האני אלפאר 
ר הוועדה האזורית להבנה בינעדתית "יו

רוטרי ישראל 
 

 



 
 2012להלן חתני מגן הנגיד לסובלנות לשנת 

 ירושלים, הרב מיכאל מלכיאור 
 דליה. ק, רביב צולר 
 עכו', ינאן פלאח פראג'ר ג"ד 
 חיפה, מרה'ד ח'ר מאג"ד 
 מזכרת בתיה, אילן לוין 
 רעננה, בית איזי שפירא 
 רוטרי חיפה, שלמה דביר 
 אר'רוטרי מג, והיב סעד 
 רוטרי רמלה, שמעון גנון 
 רוטרי מוריה חיפה, רון לנדברג 
 רוטר ראמה, סוהיל סמעאן 
 אביב יפו-רוטרי תל, אייב ברנט 

 ------------------------------------------------------------------
, לכבוד

  2012,  נובמבר22
 מר האני אלפאר

ר הוועדה האזורית להבנה בינעדתית "יו
רוטרי ישראל 

 

, שלום רב
 

גאה ומודה על החלטת  ,מועדון הרוטרי ברעננה שמח
ר שלה על "הוועדה האזורית להבנה בינעדתית שאתה היו

. "בבית איזי שפירא"לבחור  ,החלטתה
 

. ג" תשע2012כראוי לקבלת מגן הנגיד לסובלנות בשנת 
נעמי ' מטעם בית איזי שפירא תקבל את האות הגב

 ."בית איזי שפירא"הנשיאה והמייסדת של  ,ינר'סטוצ
 

בכבוד רב 
 

 ד"עו ,ר נחום פרנקל"ד
  רוטרי רעננהנשיא מועדון

 רעננה ,18וינגייט ' רח
050-6828683     

 



 

 
ינר 'נעמי סטוצ- תודות 

 

 2012,  דצמבר16
 ,היקר נחום

 

 שנפלה הזכות על תודה
 נוכחת להיות בחלקי
 שנערך המרשים באירוע

 מגן טקס-  שישי ביום
. הסובלנות

 ביותר משמעותי היה
 שפירא איזי שבית, עבורנו

 אני. המגן מקבלי בין היה
 על אישי באופן לך מודה

 השנים מאז שפירא איזי בבית והתמיכה הידידות
 .שלנו הראשונות

 

 מהפעילות שוב והתרשמנו מאוד נהנינו ואני טוביה
 העביר אנא .בארץ רוטרי ארגון של והענפה המדהימה

 .ברוטרי החברים לכל הערכתנו את
 

 ,חמה בברכה
  

 נעמי
 -----------------------------------------------------------

כתבו עלינו 
 28.12.2012זמן השרון 

 


