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21.4.2013 

ישראל הרצל : חרצאה

הרצל מספר על הרצל : נושא

 העצמאות מגילת
 ישראל מדינת של

 תיאודור את מכנה
 חזון הוגה "הרצל

". היהודית המדינה
, בכך לו נותנת היא

. הציונית התנועה אבות בין הבכורה את, ובדין
 העיתונים באחד שם בעל עיתונאי היה הרצל

 (.הווינאי ּפרסה פרייה הנוֶיה )באירופה החשובים
 שאלת "בו לבעור החלה מותו לפני שנים תשע רק

 עצמו את להקדיש החליט והוא" היהודים
 שלושה לפחות השיג אלה שנים בתשע. לפתרונה

 את ששינו, לזה זה קשורים, מרכזיים הישגים
 תפש הוא: והעולמית היהודית ההיסטוריה

 של הלאומי האופי את דופן יוצאת בבהירות
 מצד והן מצוקתם מצד הן" היהודים שאלת"

 את הפך הוא; רבים בכך שכנע והוא, פתרונה
 קומץ בין שהסתובב נידח מרעיון הציונות

 לבעל היהודית החברה בשולי אינטלקטואלים
 את יצר והוא; הבינלאומית בזירה ממשית נוכחות

 דבר של בסופו והפכו שהתגלגלו המוסדות
 הדמוקרטי למשטר הציונית התנועה ממוסדות

 מבין החשובים החיבורים שני. ישראל מדינת של
 הפוליטי הקונטרס הוא האחד. הציוניים כתביו
 ,1896 בשנת שפורסם, היהודים מדינת הקצר

 



 

 הכללי הציבור בפני לראשונה הרצל הציג ושבו 
 באמצעות" היהודים שאלת "לפתרון תוכניתו את

 אור ראה",  אלטנוילנד "השניו משלהם מדינה
 . 1902 בשנת

 של קורותיו אחרי עוקב הרומן
 בארץ המבקר אירופי יהודי

 ראשונה פעם פעמיים ישראל
, מוזנחת הארץ ואז, 1903-ב

 1923 בשנת - הרחוק ובעתיד
 ארץ את הפכו היהודים אז

 .ומשגשגת לפורחת ישראל

,  יום הרצלצויןבאייר ' י, בראשית השבוע החולף
יום זה . הוא יום הולדתו של בנימין זאב הרצל

נקבע על ידי הכנסת בחוק בנימין זאב הרצל 
, לציון זכרו ופועלו כדי להנחיל לדורות את חזונו

לציין את , מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל
ולעיצוב ים זכרו ולהביא לחינוך  הדורות הבא

יעדיה ודמותה בהתאם , מוסדותיה, מדינת ישראל
, לרגל יום הרצל". לחזונו הציוני

אני מקדיש את המגזין השבוע 
לבנימין זאב הרצל בשורה של 

ביקורו בארץ ישראל . היבטים
היומן שכתב , 1898באוקטובר 

והפשלה הגדולה שלוותה את 
 שלו 'תצלום הפוטו מונטז, ביקורו

 .עם הקיסר וילהלם השני

הרצל ביקר בארץ ישראל למשך 
  שנים114כעשרה ימים לפני  

 



 

הרצל . 1898 בסוף אוקטובר ותחילת נובמבר 
הגיע לארץ ישראל בעקבותיו של הקיסר וילהלם 

 התורכי  הסולטאןממנו ביקש שיסייע אצל, השני
במתן מדינה ליהודים ,  עבדול חמיד השני

ביקורו של הרצל היה בראש . בתחומי ארץ ישראל
משלחת של מנהיגי ההסתדרות הציונית ועד 

למפגש המיוחל של הרצל עם הקיסר הגרמני 
סיירו חברי המשלחת במספר תחנות , בירושלים

 ,נס ציונה, ראשון לציון, מקווה ישראל, וביניהן יפו
. מוצא וירושלים

 ביקור הרצל והמשלחת הציונית בראשון לציון                                                                                              

 העתיקה העיר חומות ברקע. בממילא וחבר הרצל                             בירושלים הציונית והמשלחת  הרצל     
 

 הקיסר של האוהלים מחנה
 כיום .בירושלים הגרמני
 אורט ספר בית מתחם
 פגש שם. הנביאים ברחוב

 הרצל את
 



26.5.2013  

הרב חיים פישר : חרצאה

מתן עזרה ברפואת שיניים ופסיכיאטריה : נושא

ואיסוף תרופות משומשות 
 
 

ארגון חסד ומרפא 
 

 הוקם ומרפא חסד ארגון

 משלושים למעלה לפני

 לרגליה נר כאשר שנה

. וערירים לקשישים עזרה

 התרחבה השנים משך

 לנזקקים הפעילות

 המקרה אשר אחרים

 שלישיה לידת לאחר צעירה אישה של הראשון

 יום בה תומכות הארגון ומתנדבות התעוררה לא

 עצם עד אתנו חיה היא ובזכותם שעה שעה יום

 מהם מונע ההורים של המתקדם גילם. הזה היום

 ראשונה ערירית למטופלת הפכה והיא לבקרה

. הארגון של

  

 של אחרים רבים מקרים נוספו השנים משך

 שונים צרכים עם שונות פגיעה ברמות נזקקים

 ,פסיכיאטרים, שניים רופאי מימון כגון

 אורטופדים ,פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים

 כגון שונים בתחומים מומחים ורופאים

 '.וכו אונקולוגים אורולוגים קרדיולוגים

 



 
  סיעוד

 
 בבתי מתנדבים ידי על סיעודיים לאנשים עזרה

 פיזית לתמיכה המוקדשים ביקורים חולים
 או ,קשים כימותרפיים טיפולים אחרי ונפשית

 חודשים נימשך והאשפוז קשים ניתוחים אחרי
 שהצוות .תנועה מוגבלי אנשים האכלת. מספר

 צורך ויש,בכולם לטפל מספיק אינו הרפואי
 זו האכלה וללא אותם שיאכילו נוספות בידיים

 הסעות במאות מדובר. יאכלו לא פשוט הם
  .לחודש

 שאינם לאנשים לבתים דיאטטי מזון אספקת
. דיאטטיות בארוחות לעצמם לדאוג יכולים

 כגון. לבצע ביכולתם שאין שליחויות ובביצוע
 ח"בקופ מינהלים סידורים ,תרופות הוצאת

 .'וכו לאומי ובביטוח
 

  תרופות-תשלום
 

 שאין לאנשים רפואי וציוד תרופות תשלום
 ניתן המימון כאשר אלו הוצאות לממן ביכולתם
 תמורת בחודשו חודש מדי במלואו לנזקקים

 בתרופות מדובר כאשר בפרט. קבלות הצגת
 ידי על הנצרכות תרופות והינם בסל אינם אשר

 משלם בנוסף. שנים במשך כרונים החולים
 בסל אינן אשר. כימותרפיות תרופות הארגון
  .תהתרופו

 
  יעוץ

 
 ליד או נמרץ טיפול בחדרי,אמת בזמן רפואי יעוץ

 צורך יש בהם קריטיים וברגעים החולה מיטת
 .בהלם נתונה והמשפחה גורליות החלטות להחליט

 



 
 המחלה את להגדיר יכולת מבלי ,אונים חסרי

 סיוע קבלת תוך מידי מענה הפונים מקבלים
 לו מחוצה או, החולים בית רופאי ידי על צמוד

 עשרים הציבור לפנית העונה פישר הרב בעזרת
 עם פגישות בקביעת סיוע ביממה שעות וארבע

 או טיפולים הישני דעת חוות לצורך רופאים
 בזמן מענה מתן ידי על קריטיים ברגעים ניתוחים

 עם ביד יד צמוד מעקב תוך מכן ולאחר אמת
 הבעיה של פתרון או מושלם לבירור עד החולים

 הרופא עם מלא פעולה שיתוף תוך זאת וכל
 תמונה ולקבל לעזור כונה ומתוך איתו ובתיאום
 הקשר .מרבית רפואית ברמה אנליטית מקצועית

 נדבך מהווה במשפחה ומעודד תומך הדוק אישי
 .הארגון בפעילות ייחודית יסוד ואבן מרכזי

 
 הגדרת פי על חריגים במקרים ומדובר במידה

 ואף רופאים התייעצות הארגון מקיים הרופאים
 בה גם אשר משותפת ובישיבה ל"מחו רופאים

 . טיפול המשך על החלטה מגובשת

 



9.6.2013  

מוטי גביש : חרצאה

ניווט והתמצאות ביבשה בעת העתיקה : נושא
 

 ביבשה והתמצאות נווט. 1

 שלל על מתפרשת ההרצאה

 לרעיון הקשורים נושאים

 אנשים ידעו איך: אחד מרכזי

 ימינו ועד העתיקה מהעת

. למקום ממקום להגיע

 דרך בסימוני עוסקת ההרצאה

 וחוקי דרכים, לרחובות שמות ניתנו כיצד, וסמלים

 מדבה מפת, מפות, ומרחקים דרך סימוני, דרכים

 .רוחב וקווי אורך קווי, ממנה למדים ומה המפורסמת

 דרך המשי היבשתית

 בים והתמצאות נווט. 2

 מהעת אנשים ידעו איך להסביר באה ההרצאה

 שיטות. בים דרכם את למצוא ימינו ועד העתיקה

 ,והמפרשים האניות התפתחות, להתמצאות עתיקות

 



 1725 מפת ארץ ישראל

 

 ההתקדמות ומהירות כוון. הימי המייל. ימיות מפות 

 את יודעים איך, הגדולה לארמדה קרה מה, בים

 ?אמריקה את ומיפה גילה מי, בים האוניה מיקום

 כנסיית הקבר בירושלים – 1צליינות . 3

 
. הגדול קונסטנטינוס של המרתקים חייו סיפור

 הקבר כנסיית ובניית הקדוש הצלב מציאת

 הכיבוש, הראשונה

 הצלבנים, סלמייהא

 הקבר כנסיית ובניית

 במשך הכנסייה, הנוכחית

 לצלב קרה מה, הדורות

 העכשווי המצב, הקדוש

, קוו סוהסטאטו

 שבוצעו השיפוצים

  .2000 שנת לקראת

 

 קומפוסטלה דה סנטיאגו – 2 צליינות. 4

 דה סנטיאגו על האפיפיור הכריז 1189 בשנת

 המקודשים המקומות משלושת כאחד קומפוסטלה

: שאלות שלוש על לענות באה ההרצאה. לנצרות

 בשורה לעמוד קומפוסטלה דה סנטיאגו נבחרה למה

- ב דווקא קרה זה מדוע, וירושלים רומא עם אחת

 כן כמו. לצליין האפיפיור הכרזת משנה ומה 1189

 לשאלה להשיב וננסה והשליחים ישו על קצת נדבר

 .ואחיות אחים לישו היו האם

 

 



16.6.2013  

טכס חלוקת מלגות 
חברי מועדון רוטרי רעננה התכנסו יחד עם 

אורחים ממועדוני האזור והמלגאים ובני 
משפחתם כדי לקיים טכס חגיגי לחלוקת 

מלגות למלגאים תושבי רעננה שעמדו 
בדרישות ועדת המלגות של המועדון בראשות 

 .דוד איזנפיש' ר הועדה ר"יו

בין האורחים נכחו נציגים של הנהגת רוטרי 
:  ובנק מרכנתיל ברעננה 2490ישראל אזור 

 ל משה אידלמן"נג . 
 מ אמיל אל אסמר"נג . 
 מנהלת סניף רעננה, רונית שי' הגב. 

 
את טכס חלוקת המלגות הנחה נשיא המועדון  

ר נחום פרנקל כאשר חלוקת המלגות "ד
. דוד איזנפיש' ר הועדה ר"למלגאים בהנחיית יו

 



 
   2013- ג "מלגאי רוטרי רעננה תשע

 

 יטיז'דניאל צ

נולד בארץ ,  מרעננה24בן 
להורים ממוצא דרום 

בן שני מתוך , אפריקאי
. חמישה ילדים

דניאל סטודנט שנה שנייה 
למדעי המחשב 

ומתמטיקה באוניברסיטת 
אריאל וסיים את שנתו הראשונה ללימודים 

. בהצטיינות יתירה
 

מתנדב דניאל עם ילדים ובני נוער , בזמנו הפנוי
אשר עלו מדרום אפריקה ואשר חווים קשיים 

 3דניאל נישא לפני . בלימודים או קשיי קליטה
. חודשים לנעמה תושבת רעננה

 

 שמעוני נאוה
 סטודנטית נאוה

 שנה לפסיכולוגיה
 . באריאל' ג

 הקשיים למרות
 של הכלכליים
 ברוכת משפחתה

 בחרה הילדים
 בתחום

, הפסיכולוגיה
. לחברה מעצמה ולתת לאנשים לעזור בתקווה

 משוחחת, קשישים מבקרת נאוה החופשי בזמנה
 .אותה ממלא מאוד וזה איתם



 
 חברה להיות שנזכה היא נאוה של השאיפה

 היכולת את לה יש כי מאמינה נאוה. יותר טובה
 לפתוח, ה"אי, בעתיד כי, ומקווה מעצמה לתת

 .חסד עמותת

 סירוטקין שירה

 ת"אמי בוגרת שירה
 שירתה. רעננה רננים
 של בגן לאומי שירות
. שמיעה ליקויי ילדים

 למדה שירותה במסגרת
.  הסימנים שפת את

 

 בבית סטודנטית שירה
 ומסיימת בירושלים לטכנולוגיה הגבוה הספר

 בהצטיינות השנייה לימודיה שנת את
 מסייעת שירה. מידע ומערכות בחשבונאות

. בלימודים המתקשות לחברותיה
 

 זו ח"פר חונכות בפרויקט משתתפת שירה
 פרטניים שיעורים מעבירה היא. השנייה השנה

 מנת על וריכוז קשב הפרעות בעלי לתלמידים
 .בלימודים לקדמם

 

   שמחי לביא
 

 המסיים סטודנט לביא
 לתואר שנייה שנה

 חינוך במסלול ראשון
  בלתי וחינוך מיוחד

  במכללת פורמאלי
 
 



 
 שגרירי בארגון אורנים יחידת רכז, אורנים

 לחברה חיים כדרך בחינוך ומאמין רוטשילד
. וצודקת אכפתית

 העלאת כמו חינוכיים לפרויקטים שותף
 פרויקט, בקהילה מוגבלויות בעלי של מודעות
 של אישי לפיתוח מיזמות כחלק דיבייט

 קליטת ובחינת הביניים בחטיבות תלמידים
 .החינוך במערכת מורה
 החינוך בתחום חברתי כיזם עצמו את רואה

 מיזמים ופיתוח מהשטח למידה על המתבסס
. החינוך בתחום מהשטח לצרכים העונים

 

 פיקר אורן
 

 מתגורר 34 בן אורן
 ואב נשוי, ברעננה

. קטנים ילדים לשלושה
 שנת השנה מסיים

 השנייה הלימודים
 חשמל כהנדסאי

 .נתניה הרמלין באורט
 

 בחברת  האחרונות שנים בחמש עבד אורן
 הבריאותי מצבו עקב, תקשורת כמפקח' אורנג

 .בלימודים זמנו רוב את ומשקיע כיום עובד אינו
  אמיתי צורך מתוך ללימודים הגיע אורן

 ולמרות, חשמלאי כהנדסאי הסמכה לתעודת
 שללא הבין אשתו ובתמיכת הקשיים כל

 עבודה מקום במציאת רב קושי קיים לימודים
 .עיסוקו בתחום

 



 
יעקב פייג האקורדיוניסט - על המוזיקה 

 
את טקס חלוקת המלגות ליווה בקטעי נגינה 

אותו אימצנו בהופעותיו , ידידנו הוותיק
. במועדון אפעל הפעיל

 
נעימותיו הישראליות אליהן הצטרפו הנוכחים 

הוסיפו אווירה עם אנרגיות חיוביות לנוכחים 
. בטקס

 
על כל זאת העניקו 

חברי מועדון רעננה 
ליעקב פייג תעודת 

.    הוקרה
 

תודות מיעקב פייג 
 

 נחום ד"ולעו יהנסו- ל
  רבה תודה פרנקל
 עבור גדול חוכ ויישר

  אקורדיון מיניה
 

 
 והמושלם הקומפקטי

 עם נהדרת" עבודה"שעושה
- ו משען הגמלאים כפר דיירי

 .אפעל רוטרי
 
 

 



 

 הצטרפות חברים חדשים למועדון
 

 

 

חברי מועדון רוטרי רעננה אשרו 

 את 22.7.12מיום במפגש 

ל יהודה ברקת "הצטרפותם של נ

שולמית ברקת כחברים ' ובת זוגו ר

טקס הענקת תעודת . מהמניין

החברות התקיים הנפרד במפגש 

.  28.10.12- השל 

 

י  "תעודות החברות הוענקו ע

 .  ר נחום פרנקל"נשיא  המועדון  ד

 

 

 

 

 



 

 2013-14נגיד , מוישיק יונאי- רוטרי ישראל 

ג "טקס תחרות בית העסק המצטיין תשע
 

התקיים   תחרות טקס

  25.6.13- חיפה ב, במלון קולוני
, ד"עו, ר נחום פרנקל"ד, ר אפיק המקצוע"להלן דבריו של יו)

 בברלין וצפון GSE- שבכנס היה בשליחות עם משלחת ה

 (.ל ישראל ברג ממועדון רעננה"י נ"ההנחיה בוצעה ע. גרמניה
 

 ,לרוטרי חבריי, הנגיד אדוני

 החליט הנוכחית הנגידות שנת במהלך
 נושא את להחזיר יונאי מוישיק, ד"עו הנגיד

 .יהיהעש למרכז ברוטרי המקצוע

 בראש העומד פרנקל נחום ר"ד ל"נ חברנו
 בתי של תחרות לקיים הציע המקצוע אפיק
. לקהילה התורמים מקצוע ובעלי עסק

 לשמחתו ,היום כאן נוכח אינו הוא לצערי
  משלחת ר"כיו הרוטרי בשליחות יצא הוא
GSE וצפון לברלין ולימוד עיון משלחת 

 .גרמניה

 נתבקשו הארץ בכל  הרוטרי מועדוני
 המקצוע אפיק וחברי ,מועמדים להציע

 שלושת על לנגיד המליצו ר"היו עם ביחד
 בלטה פעילותם אשר נבחריםה  העסקים

 .מאוד

 רבות המלצות הגיעו כי, להדגיש חייב אני
 בארץ רבים מקצוע ואנשי עסקיםל מצוינות

  המקצועית עסקית בפעילותם משלבים אשר
 



 

 .הקהילה לטובת וממונם מרצם, זמנם את

:  הועדה בחרה שלושה בתי עסק ביניהם

  יריב דרזוןבעלים ,רעננהמ "בית המרקחת דורון"
 

 להלן נימוקי הזכייה

 מועדון י"ע הומלץ ,דורון המרקחת בית
  .רעננה רוטרי

 מצטיין המרקחת בית
 בהענקת שנים במשך
 באופן לקהילה שרות
 פרטני באופן אך, כללי
 בית כי לציין ניתן

 בהנהלתו המרקחת
 דרזון יריב מר של

 שנים במשך מעניק
 מופיעות שאינן, ערך יקרות תרופות רבות

  .נזקקת לאוכלוסיה "הבריאות בסל"
 לטובת מהונו תורם המרקחת בית

 להם ומעניק בחברה והחולים החלשים
 .ימים ואריכות תקווה

 המרקחת בית של האצילית פעילותו
 שלא רבות שנים במשך  הפועלים ומנהלו

 ,ובכבוד  בצנעה, פרס לקבל מנת על
 בית נבחר אלה כל על .להוקרה ראויים

 למען מצטיין כעסק דורון המרקחת
 לשנת ישראל רוטרי מטעם הקהילה
2013. 

 

 



 

 ,שלום נחום

18.6.2013  

... ל"מקווה שחזרת בשלום מחו

רציתי להודות לך מקרב לב על ההזדמנות 

עסק מצטיין מטעם  שנתת לי להיות בית

. ארגון רוטרי

הטקס עצמו היה 

ובו  מרגש ביותר

למדתי על פועלו 

של הארגון ועל 

האנשים הטובים 

שמשקיעים ממרצם 

ומזמנם למען 

 . הקהילה
 

 אנא מסור לישראל ברג את תודתי על ,כמו כן

האירוח וכן על דבריו המרגשים בברכת 

 .הענקת התעודה
 

אשמח בעתיד להיות לעזר בכל צורה 

 .שאדרש
 

 ושוב תודה רבה
 

 ,בברכה

יריב דרזון 

 



 

" בית היוצר רעננה- "מכתב פנייה מ

 ,שלום לכולם

 במהירות ומתקרבים הקיץ בחופשות כבר אנו

 בית"מ פנייה קיבלנו. החדשה השנה של לחגים

 פעילים ובו מאמצים אנו אותו", רעננה היוצר

 ל"נ- ו לוינטון עודד' ר המועדון חברי שני כיום

 .ברקת יהודה

 השנה לראש מתנות לרכוש היא הפנייה

 מספר בזה מצורפים", היוצר בית "ממוצרי

 נוספים רבים מוצרים עוד כמובן ויש תמונות

 בהזדמנות לקנות מומלץ אותם ומיוחדים נאים

 לעזור זאת עם ויחד לחג מתנות חלוקת של

 בית של לקהילה החשובה לפעילות ולסייע

 .רעננה היוצר

 לא נא. רבה ואהדה באהבה שם לכם מחכים

 ומי מה כולם שידעו כדי למועדון לדווח לשכוח

 להמליץ ורצוי כדאי כמובן. מוצרים רכש

 .ואחד אחד כל של ומכרים לחברים

 

, מראש ובתודה בברכה
 

רעננה  היוצר בית בשם
 ברג ישראל ל"נ

 המועדון מזכיר



 



 בחירות ברוטרי ישראל

התקבלו התוצאות מהבחירות לועדות 

ועדת . 2490רוטרי ישראל אזור - ב

ל משה "ר נג"יו- החירות בראשות ה

אידלמן ובסיוע היועץ המשפטי של 

ד איתני אהרוני "עו, רוטרי ישראל

התכנסה לספור את הקולות מהצבעת 

ממועדון רוטרי רעננה  המועדונים

ועדה לאיתור ול ישראל ברג ל"נבחר נ

   .2016-17ובחירת הנגיד לשנת 

 



 

 הרצאתו של נשיא מועדון רעננה –מועדון נתניה 

ד "עו, ר נחום פרנקל"ד

 שנים לליל הבדולח 75: נושא
 

, חברי מועדוני רוטרי אשכול שומרון
 התכנסו מועדוני נתניה 9.4.13- בתאריך ה

מועדון חדרה ומועדון בת חפר שזו , המארח
השתתפותם הראשונה לאחר קבלת 

הצטרפו דיירי הדיור המוגן לב , רטר'הצ
. גנים ואורחים אחרים

נשיא מועדון רעננה , ר נחום פרנקל"ד
העביר הרצאה מרתקת שזכתה להדים 

. ומחמאות רבות מצד הנוכחים
בסיום הוענקה תעודת הוקרה למרצה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EUROPE AND AFRICA OFFICE 

FINANCIAL SERVICES 

25 June, 2013 

Dear Club Officer, 

 

Greetings from Accounts Receivable, Rotary 

International Europe and Africa Office The 2012-2013 

Rotary year is coming close to an end and we wish to 

express our sincere appreciation to your club for its 

good financial standing towards Rotary International.  

Your semiannual per capita dues invoices were both 

paid within 90 days; therefore we would like to convey 

our thanks for your excellent cooperation during your 

tenure. Furthermore, we are confident that your 

successor in office will follow in your steps for the 

2013-2014 Rotary year. 
 

If you have any concerns related to dues collection 

that you wish to share with our team, kindly let us 

know so we are able to improve our services to Rotary 

clubs. 
 

We reiterate our thanks and wish you all the best in 

your future Rotary endeavors, 

With our best regards, 

Emmanuel  Idehen 

Accounts Receivable Accountant, 

  

Financial Services 

ROTARY INTERNATIONAL 

Europe/Africa Office 

Witikonerstrasse 15,  

CH-8032 Zurich 
 

 

 



 

  ישראל רוטרי של GSE -ה משלחת

  ,2013 לשנת

  פרנקל נחום ר"ד ל"נ בראשות
 גרמניה מזרח ולצפון לברלין יצאה

 

, חברים 5 מנתה המשלחת
 אנשי ארבעה+  ר"יו

 של אורחת והייתה תקשורת
 רוטרי של 1940 אזור

 .גרמניה
 

 הצעירים התקשורת אנשי 4
 מועמדים 30-כ מתוך נבחרו
 כל. היציאה לקראת הכשרה בארץ ועברו
 ונושאית אישית מצגת להכין נדרש שליח

 .המארחים המועדונים בפני להצגה
 

 של המועדונים אורחת הייתה המשלחת
  רוסטוק שוויד  שטרוזלנד, ליבק, ברלין

 ,בחום המשלחת התקבלה מקום בכל, ועוד
 חברי או המועדונים נשיאי י"ע כלל בדרך

 .האחרים המועדון
 

 שהתה המשלחת
 קרוב בגרמניה

 מחצית, לחודש
 התארחה מהזמן
 החברים בבתי
 מהזמן וחלק

  .מלונותב
 



 
 אורחת המשלחת הייתה האחרון בשבוע
 .ברלין של האזורית הועידה

 

                             חילופי דגלונים         מפגש עם ראש העיר של סטרלזונד על החוף הבלטי   

 

 

                            2013נאום בוועידה הארצית בברלין יוני                                   ליבק מועדון נשיא עם דגלים חילופי           

           

 

 



 

  במועדון רעננההזהב גלגל תעודת מקבלי רשימת

 . מד
. סד

שנת  - ב מקבל התעודהשם  תואר

 1980 איגון פלג ל"נג .1

 1983 ד"עו, נורמן פלאט ל"נ .2

 1984 צבי שרון ל"נ .3

 1986 גד כרמל ל"נ .4

 1987 סניף רעננה, בנק איגוד  .5

 1987 שלמה לנגרמן ל"נ .6

 1988 דוד צרפתי ל "נ .7

 1989 מתי מנור ל"נ .8

 1990 דיאמנט (י'יוז)יוסף  ל"נ .9

 1990 מקומון רעננה  .10

 1992 פנחס מלכיאור ל "נ .11

12. 
חבר 
 כבוד

 1993 רעננה העיר ראש - בילסקי זאב

 1994 עמית- ליאורה הולנד  ל "נ .13

 1996 פנחס מלכיאור ל "נ .14

 2001 דורון לוין ל"נ .15

 2004 ישראל ברג ל"נ .16

 201 חיים איזנפלד ל "נ .17

 2012 דורון לוין ל"נ .18

19. 
חבר 
 כבוד

 2012 רעננה העיר ראש - חופרי נחום

 2013 ד"עו, פרנקל נחום ר"ד ל"נ .20

 


