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13.1.2012 

ת "מועדון פ, ל עמית כץ"נ: חרצאה

הקמת מועדון רוטראקט 

רשמים מדרום אפריקה  

 (יפנדייל'מועדון צ+ )
 

 של ההרצאה נדונו דרכים ראשוןבחלק ה
 דרכי ,ראקטטושיטות להקמת מועדון רו

. גיוס חברים והפעלת המועדון ,ההפעלה
 

המרצה סיפר ,  של ההרצאהשניבחלק ה
עשה עמנו , על חוויותיו מדרום אפריקה

מצולם " סיור"
באתרים מוכרים 

שם וכן עקבנו 
אחר סיוריו 

בפארקים 
אקזוטיים וכן על 
חוויותיו במועדון 

. יפנדייל'צ

 

 

 

 



20.1.2013  

, רכזת הסברה בקהילה, רחל פיין: הרצאה

מרכז סיוע השרון 
 

 על המרכז

 

מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בשרון הוקם כדי לסייע 
ולתת תמיכה מעשית ורגשית לנפגעות ונפגעים וללוותם בדרך 

הקשה שעליהם לעבור בעקבות 
הסיוע בהתנדבות .  הפגיעה

המרכז משרת . וללא כל תמורה
את כל אוכלוסיית אזור השרון 

 שעות 24ומעניק שירותי סיוע 
.  יום בשנה365ביממה 

 
 במרכז שני מוקדי פעילות

הפעלת קו חירום -   סיוע
פגישות . לבתי משפט ובתי חולים, ליווי למשטרה, לנשים וגברים

. אישיות והפעלת קבוצות תמיכה

פעילות לצמצום התקיפה המינית בחברה באמצעות -  חינוך
צבא , מקומות עבודה, סים"מתנ, סדנאות וימי עיון בבתי הספר

', פסיכו, ס"עו)הכשרת צוותים מקצועיים . ומסגרות נוספות
. (אחיות ויועצות, רופאים, חוקרים

 10- מועצות אזוריות ו3,  ערים4-המרכז משרת פונות ופונים מ. 1
.  מועצות מקומיות המרכיבים את אזור השרון

. תקציבו השנתי גדל בהתאמה לביקוש של שירותים חיוניים. 2
מתרומות ומאירועי התרמה , כספי התקציב מושגים מתמיכות

.  שמקיים המרכז
 שנות פעילותו יצר המרכז קשרים אמיצים עם 25במשך . 3

עם , צוותי הוראה, ס"עו, ח"ביה, המשטרה, הרשויות המקומיות
. אמנים ומוליכי דעת קהל

רמתו המקצועית הגבוהה של המרכז היא פרי השקעה מרובה . 4
. ורצינית

 



27.1.2013  

ו בשבט "ט- רעות 

 נטיעת עץ בשדרת רוטרי רעננה
 

מידי שנה במפגש 
המועדון הסמוך 

ו בשבט "ט- לחג ה
נוהג המועדון 

לטעת עץ נוסף 
לשדרת העצים 

.  מהשנים הקודמות
 
 

ל "נ, איתני אהרוני' ר, ליאון קלף' ר, דוד איזנפיש' ר, בטכס הנטיעהחברים שנכחו : מימין לשמאל
ל ישראל ברג "נ: צילם, עודד לוינטון' ר, עוזי מנור' ר, ל חיים איזנפלד"נ, ל מורי מנור"נ, דורון לוין

 

 

 

 

 הראשון העץ החדש, מבט לשדרה בקיימת:  העץ החדש שנוסף            משמאל:מימין

 

 



1.2.2013  

 הכנס החצי שנתי –נתניה 

 
נציגי מועדון רוטרי 

 רעננה בכנס החצי שנתי
 

 

 , איריס ליברמן' ר, דוד איזנפיש' ר: מימין
 ,  מזכיר המועדון-ל ישראל ברג "נ
  נשיא המועדון-ר נחום פרנקל "ד

 



ד "עו, ר יניב זייד"ד: מרצה

 אמנות השכנוע : הנושא

,  שיפור יכולות הנאום

השיווק והשכנוע 

 שכנוע תהרצא

לקולגות שלי , הכלל שאני מטיף לו למעלה מעשור ללקוחותיי

שימו את עצמכם - הוא  (וגם לעצמי)ולכל מי שבא איתי במגע 

 המהירה והטובה ביותר להתקדם , הדרך היעילה !בפרונט

 לשים את היא , גם המקצועיים וגם האישיים, ולהצליח בחיים

מול קהל ומול , עצמכם בקדמת הבמה

, ומבחינה פרקטית ועסקית .לקוחות

- המשמעות המיידית של הכלל הזה היא 

 !תתחילו לקיים הרצאות

לחלוק , תתחילו להרצות מול קהל

מניסיונכם ולתת לאנשים ערך מתוך 

. הידע המצטבר שלכם

, "הרצאות"כשאני אומר את המילה 

אנשים תמיד חושבים שמדובר רק 

או מרצה מקצועי בכנס , בסיטואציות של מרצה מול סטודנטים

לכל " הרצאה"אבל האמת היא שאני מתכוון במילה , עסקי

משאים , פגישות, שיחות- אינטראקציה שיש לכם מול אנשים 

. עצרות ועוד, הפגנות, דיונים, פרזנטציות, ומתנים

 ? למה אם תתחילו לקיים הרצאות תצליחו יותר בחיים

. יש לכך כמה סיבות

 .הרצאה ממתגת אתכם מיד כמומחים בתחומכם, ראשית

ומה אתם מנסים לקדם , לא משנה על מה אתם מדברים

 אתם נתפשים , (הצעה או את עצמכם, רעיון, שירות, מוצר)

 

 



 

וכמי , אוטומטית בקרב הקהל כמי שמבינים היטב בנושא

רק מעצם העובדה שאתם אלו )ששווה להקשיב להם 

. (!שמציגים את הנושא ולא מישהו אחר

אתם נחשבים , ברגע שנעמדתם על במה והתחלתם לדבר

הבמה כאן היא מטאפורית )למומחים בעיני מי שמקשיב לכם 

להתחיל " סתם"אפשר , לא חייבים לעלות על במה. כמובן

, להשתתף בצורה אקטיבית בישיבת הנהלה או בפגישת שיווק

. (לנהל אותה ולהציג נושא או מצגת בפני הנוכחים

 ומאפשרת ,כסף ואנרגיה, חוסכת לכם זמןהרצאה , שנית

 .לנהל שיחה בו זמנית עם הרבה אנשיםלכם 

נניח שאני מלמד אנשים כיצד לשפר את יכולות הדיבור בפני 

המטרה שלי היא לתת ערך . השיווק והשכנוע, קהל

 טעם "וגם להשאיר , לחשוף את יכולותיי בתחום, למשתתפים

אציין כאן )כדי שירצו עוד ממני ומהפעילויות שלי , "של עוד

 10%מרצה טוב מעביר בהרצאה מקסימום - כלל חשוב 

(. ! לא יותר, ממה שהוא יודע באותו התחום

להרצות פעם אחת במשך שעה מול - מה יותר יעיל עבורי 

עם אותם " אחד על אחד" פגישות 200או לקיים ,  איש200

כמובן שיותר יעיל להרצות  ? במשך שעה עם כל אחד, אנשים

. פעם אחת מול קהל

בסופו של דבר הרצאה היא למעשה שיחה או - חשבו על כך 

הרי בהרצאה אגיד לכם !  פגישה עם הרבה אנשים בו זמנית

אז למה לא !  את אותם הדברים שהייתי אומר לכם בפגישה

?  להגיד פעם אחת לכולם

הסיבה השלישית לכך שאני 

, ממליץ מאד לקיים הרצאות

- היא בהיבט המכירתי 

- או במלים אחרות . שיווקי

 ?  למה !כך תעשו יותר כסף

 

 



 

הרצאות בפני קהל הן הפלטפורמה השיווקית הטובה כי 

כל הזדמנות שניתנת לכם לדבר מול קבוצה של  !ביותר כיום

היא הבמה הטובה ביותר לשכנוע קהל ולשיווק עצמי , אנשים

מאגרי מידע , מנועי חיפוש, גם בעידן של אינטרנט .ועסקי

, אנשים עדיין מחפשים את היחס האישי, ורשתות חברתיות

 .מולם" אנלוגיות"ההיכרות פנים אל פנים וההופעות ה
 

אתם נתפשים , ראשית- זה מתקשר לשתי הסיבות הקודמות 

ברגע שאתם , בעיני הקהל" סלבים"כאוטוריטות וכ, כמומחים

וזה , אתם פונים להרבה אנשים בו זמנית, שנית. על הבמה

בין , בין מי שמתעניין בכם ובין מי שלא" סינון טבעי"יוצר 

 . מי שמשלם ובין מי שלא
 

 פגישות מכירה של שעה עם כל אחד 200אם הייתי מקיים 

 איש 40- נניח ש. בפגישות" לא"הייתי שומע הרבה , מכם

הייתי צריך להיפגש עם ,  היו קונים ממני משהו200- מתוך ה

וזו ) איש מסרבים לקנות ממני 160 ולשמוע 200- כל ה

לא משנה כמה אתם בכירים או , לכל אחד, הרגשה לא נעימה

 .(!בטוחים בעצמכם
 

, יבואו לרכוש בסוף ההרצאה-  שיקנו 40אותם , אבל בהרצאה

ואני לא אשמע את ! פשוט ילכו-  שלא יבואו לקנות 160ואותם 

יותר אנשים יקנו ממני כשיש להם הזדמנות פנים אל  ".לא"ה

לשוחח איתי או עם מישהו מהצוות שלי , פנים לראות אותי

 .אינטרנטי" תיווך"ולא ב, וללמוד ממני ישירות
 

לקיים הרצאות ולשים את עצמכם ולכן אני ממליץ לכם בחום 

 .בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאים, בפרונט

הביאו - למנהלים בכירים וליזמים אני ממליץ , ולבעלי חברות

 .הרצאות למנהלים ולעובדים שלכם

  

 



 זיוה פתיר: מרצה בכנס

, איכות, גישה הוליסטית לאחריות חברתית: הנושא

 בטיחות וסביבה, מצוינות

 
 
 

 זיוה פתיר: מרצה

 

 



10.2.2013 

מועדון בית דגן , ל אלי ארד"נ: הרצאה

חזון העתיד - קרן רוטרי : הנושא
 

 של רוטרי קרן
 בינלאומי רוטרי

 לשרת מטרתה
 פרויקטים

 י"ע שנעשים
 .בעולם רוטרי

 

 לעשות – "פשוט הוא הקרן של המוטו
 שנת  מאז  קיימת  הקרן ". בעולם  טוב
 השנים תוך אך לאט התחילה, 1917

 אלפי מאות נעשו עתה ועד מאז שעברו
 משנה עלתה כמותםשו פרויקטים

. לשנה
 

 לפרויקטים מענקים מתן היא השיטה
 שמקורם אזורים או מועדונים של

 גורמים י"ע לקרן הניתנות בתרומות
 לאחרונה .רוטרי חברי כולל שונים
 לשנות  שיש למסקנה בקרן הגיעו

 את – המענקים שיטת את ולפשט
 תהליך ואת בהם השליטה את, סוגיהם
 .הבקשה

 
 
 
 



 

, 12 במקום מענקים סוגי 3 הושארו
 מסוג לפרויקט המינימום סכום הוגדל
 הסכום הוגדל $, 30,000-ל עולמי מענק

 אזור מענק עבור לניצול האפשרי
 ונחנך, האזור בשליטת גם הנמצא

 הקרן רק משתתפת שבו מובנה מענק
 גם השתנה. ייחודיים לפרויקטים

 ניכר וחלק – הבקשות הגשת תהליך
 .מקוון בתהליך נעשה ממנו

 

 גלובליים מענקים לבצע האפשרות
 למספר הוגבלו

 שהוכרזו תחומים
, מיקוד כתחומי
 סכום הגדלת ומטרת

 הייתה הפרויקט
 פרויקטים לבצע

 חותם שישאירו
 התדמית את ויעצימו

 .בעולם רוטרי של
 

 משנה החל לתכנית נכנס שלנו האזור
 אזורים 100-ב החלה השיטה, הבאה
 תצליח שהיא ומקווים פיילוט לצורך
 עם אבל פרויקטים לפחות אולי ותביא

 גדולה ושליטה יותר גדולה השפעה
 .המענקים בניהול האזור של יותר

 



23.2.2013  

מסיבת פורים : רעות
המסיבה התקיימה בביתו של חבר המועדון עוזי 

ונעמי רעייתו שהתנדבו להקים ולארגן השנה את 
המועדון וחבריו מביעים בזאת את . מסיבת הפורים

תודתם לערב מהנה ומלא בפעילות הכוללת 
תנועה וריקודים בשילוב כיבוד שהוכן בהשתתפות 

. חברי המועדון
 

 תמונות המתחפשים

 
 מי

 מכיר
מי   

  ?יודע

 
 



 
מקפצים ומחייכים , תמונות הרוקדים

 

 

 

 
 



 

 המרקידה נותנת האווירה במסיבה

 הנשיא והמזכיר- מסכמים בריקוד 
 

 

 

 

 

 



10.3.2013 

ד ורופא "עו, ל רן לין"נג: הרצאה

המתות חסד : נושא
רופא ותיק ולאחרונה ,ל רן לין שהוא "נג

העשיר את השכלתו בתחום המשפטים 
מוסריות , סקר את הסוגיות המשפטיות

עמדנו על . ערכיות שבהמתת חסד
האיסור הקיים בחוק 

הישראלי לביצוע 
המתת החסד בין 

בדרך אקטיבית לבין 
" הדרך הפסיבית של 

שתי " שב ואל תעשה
השיטות מנוגדות 

. לחוק הישראלי 
ר לין סקר בהשוואה את המצב הקיים "ד

ר "ד" ר מוות"ד"ב במקרה של "בארה
קבורקין והן השיטות הקיימות בארצות 

.  אירופה השונות בשוויץ ובהולנד

הנשיאה וחברות מועדון רוטרי הוד - חיה אלישע : מימין
. התכבדו ושמעו הרצאה מאלפת, שהתארחו, השרון

 



17.3.2013 
מפגש בינמועדוני במועדון הוד השרון 

,  מוטי גביש: הרצאה

 חבר לשעבר במועדון הוד השרון
:  נושא

 
 

 

 מדריך המין ההודי העתיק בעולם
 (ויקיפדיה ישראל: מקור)

קאמה סוטרה הוא כתב עתיק יומין העוסק בין היתר 

שנחשב בין היתר גם , בהתנהגות מינית בין בני אדם

. סנסקריטיתלנוהגי האהבה המקובלים בספרות ה

כסיכום " ואטסיאיאנה"הכתבים נכתבו על ידי 

תמציתי לכתבים עתיקים עוד יותר הנקראים לפי 

שתרגומו המילולי , "קאמה שסטרה"המסורת בשם 

 ".מדע האהבה"

יש הטוענים כי הכתבים הקדומים של הקאמה 

שסטרה נכתבו על ידי 

הוא השור , נאנדי

שומר השער , הקדוש

שהיה עד , שיווהשל 

לדברי מלל מקודשים 

 .למעשי בעוד שהיה עד

האהבה של האל ובת 

, ס" לפנה8-המאה הבמהלך  פארוואטיזוגו 

ערך סיכום לעבודתו , בנו שלאודאלאקה, שווטאקטו

היה  עדיין  כביכול  שהסיכום  אלא  , נאנדי זו של 

 .נרחב מדיי מכדי שאפשר יהיה להפכו לנגיש לקריאה

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-8_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-8_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1


 

מחברים נוספים ערכו חלקים אחרים של  מספר

וכמה  הסיכום הזה של באבאראוויה ותלמידיו בכמה

: אלו מביניהם ששמותיהם ידועים כיום הינם. חיבורים

, גוניקאפוטרה, גונארדייה, גוטאקאמוקה, אראיאנה'צ

 . דאטאקה-סווארמרמרבאה ו

ואטסיאיאנה   שיצאניתדאטאקה ערך את עבודתו על 

. שיחזר לאחר מכן כמעט במלואו בספרו קאמה סוטרה

בחיבורו של סווארמרמרבאה מצוינת דמותו של 

, שאטאקארני שאטאוואנה

מהמאה  המלך ההודי

הראשונה לפני הספירה 

 שהרג את 

רעייתו בשוגג במהלך מין 

דבר המרמז על , סדיסטי

. התקופה בה נכתב החיבור

בפרשנותו , יאשודהארה

מייחס , אודות הקאמה סוטרה

 ארוטיקהאת מקורו של מדע ה

-נביא ה"הוא , למאלאנאגה

על פיו יש להבין שמקור הכתבים הם , "האסוראס

כך נטען על פי , נאנדי. בזמנים נבואיים וקמאיים

היה האדם שהעביר את הכתבים , המסורת

למחבר " מאלאנאגה"ייחוס השם . לאנושות

ואטסיאיאנה מקורו בבלבול בתפקידו כעורכו של 

הקאמה סוטרה ביחס ליוצרו המיתי של מדע 

 .הארוטיקה

י "מפגש בינמועדוני מוצלח ומאורגן ע, לסיכום

הוכן כיבוד עשיר , חברי וחברות מועדון הוד השרון

הייתה השתתפות רבה של חברי מועדון . כיד המלך

רעננה ויחד מסביב לשולחנות העגולים היה מהנה 

.    ומרתק
 (התמונות שצולמו במקום נמחקו בטעות:הערה)

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94


 

 

מזכירים וגזברים , אולפן נשיאים

הענקת תעודות צוות הנגיד 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
עוזר נגיד לאשכול שרון , ר נחום פרנקל" ד-ל

 

 

 

 יועץ משפטי של רוטרי ישראל, איתני אהרוני, ד"עו
 



 

מידע רוטרי בינלאומי 

 

Brief histories of the first clubs  
of each geographic region 
Rotary Club of Jerusalem,  

the First Club of Israel 
Rotary International District 2490 

 

Jim Davidson and Wisher were able to bring together Jews, 

Arabs, British and Turks into a club. Davidson said that the 

club gave strong evidence of unity and hoped that its 

influence would spread to other cities in Palestine. Although 

he left Jerusalem on February 9, 1929, the club was 

officially chartered on the same day as the Cairo club, 

March 11, 1929. 
 

OVER 77 YEARS OF SERVICE 

 

In 1928 James W. (Jim) Davidson, General Commissioner 
of Rotary International, a past president of the Calgary, 
Alberta, Rotary Club, answered a call from Rotary 
International to carry the Rotary ideal to Asia, to the Near 
East, to southern Asia and to the Far East. The journey 
took three years and started in Istanbul. Jim's wife and 
daughter accompanied him on his long odyssey, which 
covered 12,000 miles and took them to the shores of the 
 Pacific. 
 

http://www.rotaryfirst100.org/global/countries/index.htm#1928
http://www.rotaryfirst100.org/districts/districts/2490.htm
http://www.rotaryfirst100.org/leaders/davidson/index.htm


 

The second stop was Athens and from there the Davidson's 

continued to Cairo where on January 2nd 1929, the Cairo 

club was founded with 22 charter members, and Clare 

Martin, manager of Shell Oil, as President. 

 

Jim Davidson then proceeded to Jerusalem by train to join 

Dr. Edward Wicher, a Rotarian from San Anselmo, 

California, who, helped by three or four Jerusalem 

residents, had prepared the ground for a club in the Holy 

City. The founding meeting of the Jerusalem Rotary Club 

took place on January 22nd 1929 at the St. John's Hotel in 
 

the Old City. The first President was J.W. Crowfoot, a British 

archaeologist; the Secretary was Vladamir Wolfson, manger 

of Shell Oil. There were 21 charter members, most of them 

 

British officials; in those tense times the club could not have 

been founded at all without strong British support. 
 

 
The charter members of Jerusalem, in 1929 

 



 

Indeed, it was a remarkable achievement and a credit to 

Rotary, that there were both Arab and Jewish members as 

well. However, the inclusion of such outstanding scholars 

as Norman Bentwich, Canon Danby and Hugo Bergman 

among the charter members ensured rapid admission to 

Rotary International on March 11th, less then seven weeks 

after the formal organizational meeting. 

 

The Cairo Rotary Club, founded just 20 days earlier, 

sponsored the Jerusalem club and presented it with the 

Rotary Bell which has served the club every since.  

 

The Jerusalem Rotary Club began life at a time of 

sharpened political tensions, shortly before the Hebron 

program that left many Jewish residents dead. The general 

situation did not improve. Indeed the five years from 1936 

to 1940 where worse still.  

 

Nevertheless, the Rotary spirit protected relations within 

the Jerusalem Rotary Club, and British, Arab and Jewish 

Rotarians continued their weekly meetings, providing a 

haven for harmony and free discussion. A second club was 

established in 1933 in Haifa as a result of Clare Martin's 

preparatory work.  

 

It was the Jerusalem Club that takes credit for establishing 

the third club in Tel Aviv-Yaffo through the efforts of two 

of its members, the architect Chaikin and Halabi. 

 

 



 

 
If the general situation was unsettling during those early 

years, this was mirrored in the Jerusalem Club's quest for a 

permanent home. From its first "home" in 1929, St. John's 

Hotel in the Old City, the Club moved to the old Fast Hotel, 

then to the new Fast Hotel, the Soldier's Hostel on St. 

Paul's Road, the YMCA in Allenby Square, Darouti's Hotel 

and the King David Hotel. Finally, in 1953, the Rotary Club 

moved to its current home, the Jerusalem YMCA. 

  

Following the establishment of the State of Israel in May 

1948, contact with other clubs in the 89th District (Egypt, 

Sudan, Cyprus, Lebanon and Syria) was impossible, so 

Rotary International granted autonomy to the three Israeli 

clubs in Jerusalem, Haifa and Tel Aviv-Yaffo. When the 

Jerusalem Club was established, its meetings were 

conducted in English and they still are today. New 

 

Member's from abroad are drawn to the Club partly 

because of their lack of proficiency in Hebrew. As a result, 

 



 

 diplomats, international civil servants and representatives 

of different religions find a home at Wednesday lunch 

meetings at the "Y." Visiting Rotarians here as tourists or 

on short term assignments or attending conferences also 

find their way to the Club's table knowing that the guest 

speaker will address the gathering in English.  

 

Help to the community is a central theme in the activities 

of the Jerusalem Club, and nothing illustrates this more 

effectively than the thirty years of non-stop scholarships 

for Jerusalem's needy secondary school students provided 

through the Club's Jerusalem Rotary Foundation. 

 

 
 

Centennial Bell in Jerusalem in 2003. RGHF board member 

Irene Lewitt, second from right. Fourth from the right is 

PDG Yael Lazaros, the second woman DG. 

 (Source: History of the Jerusalem Rotary Club, Benad 

Avital, Lucien Harris and Don Edelstein, editors, 1999)  

 

 


