
טקס חילופי נגידים
2019-2020

מתי הראל: נגיד נבחר



The connection is what lies at the heart of the 
rotary experience. It is what brings us together

Rotary Connects the world

.החיבורים הוא מה שנמצא בלב העשייה והחווית ברוטרי
.זה מה שמביא אותנו לפעול ביחד

רוטרי מחברים עולמות



....דבר בנועם-דבר יפה

ברצוני לברך את חבריי הרוטריונים בנות ובני זוגם ואת כל , כאחרון הדוברים הערב•
.האורחים אשר הגיעו לכאן מכל קצוות הארץ

היקריםוחברימשפחתי•

.מכוביד כולם•

• Dear Esther and Barry our best friends and guests of honor of this evening,

• We are delighted to have you here with us and to show you a little of the marvels 
Israel has o offer, the country and the people.

• We thank you for your visit and last trip of your mission as R/I/ President, it is 
much appreciated.

• With your permission I shall continue now my speech for the audience in Hebrew 
while you have received it all translated into English to take with you back home as 
a souvenir.



....דבר בנועם-דבר יפה

ל אליהו ברכה  "נגבראשית דברי ברצוני להעלות את זכרו של •
. שהלך לעולמו לא מכבר, ל"ז

מהווה דוגמא ומופת והיה קרוב לליבי ואל רבים  ל "אליהו ז•
.  מהנוכחים כאן

,  יבדל לחיים ארוכים וטובים, אייבי ברכה-נמצא עמנו בנו •

.                 לרוטריוניםדור שני , כמוני. ל של מועדון רוטרי כפר סבא/נ
ל "אייבי הביע את הסכמתו לרצוני להעלות את זכרו של אביו נג

.זכרם לברכהדינהאליהו ברכה ורעייתו היקרה 

.:...בקצרהממש

ל"אליהו ברכה זל"נג

1926-1919



1926-2019ל "אליהו ברכה זל"נג
1971חבר מועדון רוטרי חיפה מ 

1989/90נגיד רוטרי בשנת 

בארץרוטראקטהקמת תנועת 

חבר מביא חבר: סיסמת האזור

.חברים ברוטרי בסוף השנה1820

יקיר העיר חיפה

ר יער פול הריס לשלום ליד צפת"יו

נציג לוועידה התחיקתית בוונצואלה

נציג הנשיא העולמי לוועידה בגרמניה



....דבר בנועם-דבר יפה

-כעולה צעיר ממצרים לחם במלחמת העצמאות והיה בין מקימי קיבוץ ברור•
אליהו שדיבר מספר שפות והיה בעל דרכון צרפתי גויס על ידי מפקדו של  . חייל

אשר הטיל עליו משימה חשובה ומסוכנת ביותר לתכנן ולבצע ' המוסד לעליה ב
13,000-אליהו עמד בראש המבצע להעלאת כ. ארצההעלאת יהודי מצרים 

.יהודים ארצה

במצרים  " אסירת ציון"ממצרים נשלח אליהו יחד עם רעייתו דינה שהייתה •
.לישראלהעלאת יהודי מרוקו למבצע חשאי של ,  יריה'לאלג

בארץ ומילא תפקידי ניהול שונים ורבים  מחלוצי הימאות בהמשך היה אליהו •
קבלו כהוקרה  , שניהם, אליהו ודינה ברכה. גם בענף הספנות ורשות הנמלים

"  יקיר העיר חיפה"על פועלם הציבורי את  

וכמו בתפקידיו האחרים הצטיין  במועדון רוטרי חיפה אליהו היה חבר •
אליהו ברכה היה  ל"נג. לדורותיהםלים"הנגנערץ ומוערך בין בתפקידו כנגיד 

יהי זכרם של אליהו ודינה ברוך.    ענו ונעים הליכות, בעיניי מושא להערצה

ל"אליהו ברכה זל"נג

1926-1919



....דבר בנועם-דבר יפה

הברכה היפה מתפילת מוסף בשבת בתחילת דבריהאבקש להקריא את 

(,מהנוכחים לקוםאבקש -חובש כיפה)

הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה עם  , מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב•

מי שמייחדים  , הם ונשותיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם, כל קהילות הקדש
ומי שנותנים נר למאור ויין  , ומי שבאים בתוכם להתפלל, בתי כנסיות לתפילה

,  לקידוש ולהבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים

.  וכל מי שעוסקים בצרכי צבור באמונה

,               וירפא לכל גופם, ויסיר מהם כל מחלה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם
,  ויסלח לכל עוונם

.אמןונאמר , וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם עם כל ישראל אחיהם



....דבר בנועם-דבר יפה

מכובדים כולם, חברי היקרים•

.  ל"ונרוטריוןאבי היה , לפני כמה עשרות שנים, 32הצטרפתי לתנועת הרוטרי בגיל •
ו וכך מגיל צעיר נחשפתי לעשייה ולפעילות  "ואימי נשיאה באופן הפנימי ובוויצ

עוד בטרם הצטרפתי כחבר לרוטריעבודתי  אפשרה לי לתמוך ולעזור . בקהילה
בהמשך הייתי חבר במועדון רוטרי רוטרדם  . 1978אביב יפו בשנת -למועדון תל

.בהולנד שם עבדתי וגרנו מספר שנים

,  רעייתי, ואילו עירית , להרצליה הצטרפתי למועדון של אבי, עם חזרתנו ארצה•
הצטרפה לאופן הפנימי כאשר נשים טרם התקבלו כחברות והייתה נשיאת האופן  

עסקה בפתיחת מועדון לנוער  , הפנימי בתקופת קליטת העלייה המסיבית מרוסיה
כיום עירית חברה פעילה במועדון רוטרי  ". נעלה"עולה ואימוץ נוער בפרויקט 

.הרצליה



....דבר בנועם-דבר יפה

במהלך תקופת חברותי ברוטרי מילאתי תפקידים רבים גם במועדון וגם ברוטרי  •
הקמתי את מועדון הרצליה  2015בשנת . האזורי אשר מלאו אותי בסיפוק רב

.ראש העיריה-משה פדלוןהמתכנס כאן בבית קינן והמארח אותנו באדיבות 

התחלנו לעבוד כצוות מנהיגות לשלוש שנים  דני פסלר נגידותו של החל משנת •
.  קדימה כדי ליצור מעורבות והמשכיות תוך כדי עבודה משותפת חיבורים ורצף

השנה המשכנו לעבוד כצוות מנהיגות האזור וכך נמשיך בשנת נגידותי עם נחום  
.וחיים והבאים אחרינו

ההגה עובר ליידי  . שנת הרוטרי החדשה בפתח וגלגל הרוטציה ממשיך לנוע•
אך האתגרים אינם משתנים ובראשם הצורך להרחיב את השורות  , לזמן קצוב

לחזק את המועדונים ולהצעיד דור חדש של רוטריונים   , ולקבל חברים חדשים
ובד בבד לדאוג לשימור חברים ומעורבותם בעשייה ובמורשת רוטרי שהוכיחה  

.בארץ ובעולם21-תוך התאמה למאה ה 1905את עצמה מאז 



....דבר בנועם-דבר יפה

הצוות הנפלא שילווה אותנו בשנת נגידותי ועמל יחד איתי ובשיתוף פעולה על תכנון ערב זה •
.  ויעדיםמטרות ובנינו , גיבשנו חזון, והשנה כולה

:אבקש מכל אחד מכם לקום כשאקרא בשמו.  להציג את חברי הצוות המצומצםברצוני •

מזכיר האזור–ממועדון רוטרי  כרמל יונה מזור •

גזבר האזור–ממועדון רוטרי מודיעין פליקס גליק •

מנהלת הדרכה–ממועדון רוטרי  קיסריה אריאלה סגל •

מנהל הכנסים-מועדון רוטרי הוד הכרמל–ירון צחר •

האמון על שימור חבריםוירון מטר , לגיוס חבריםאסיף שלמה , מלי לוי-הנגידה לשעברואת 
ראשי האפיקים , תשעת עוזרי הנגיד לראשי אשכולוכל . לפיתוח מועדונים חדשיםואילן זורמן 

,  ועוזריהם בוועדות

.  חדורי מטרה למילוי תפקידם, נרתמו כולם למשימות ונטלו אחריותאשר 



....דבר בנועם-דבר יפה

הצלחתנו תלויה בעזרתכם חברים ובשיתוף פעולה מלא של הנשיאים  

.חברי המועדונים בארץוכל 

אכפתיים בעלי מעוף ויצירתיות  , רק כך נצליח לקיים שיגרת מועדונים פעילים
.  בין המועדונים בארץ ובעולם, לקידום קשרים עסקיים וחברתיים במועדון

רוטרי יהווה אבן שואבת לחברים איכותיים שרואים בעשייה המקצועית ובשותפות  
.                              לתנועת הרוטרי מקום להגשמת חלומות כאשר השירות למען הינו מעל הכל

.לפתח ולהאדיר את רוטרי, להתקדם ולגדול



....דבר בנועם-דבר יפה

,  דיבור, נבחרו נושאים אידיאולוגים  לשיפור כללי התנהגות, במרכז מעייני ורחשי ליבי
ביחס של כבוד  , רעהוהוקרה והערכה איש אל , בהכרהשיח נעים , אורך רוח, הקשבה

,  אנחנו עדים לשיח דבור או כתוב לא מכובד ולא מכבד, לא אחת. הדדי לדובר
ס והופך במהרה  "שלצערנו מתחיל כבר בגיל הגן וממשיך ככל שהגיל מתקדם בביה

זו תופעה מדבקת וככל שיהיה נפוץ  . חוסר כבוד איש אל רעהו, רוח-להתלהמות וגסות
החל מבית  , יותר כך יהיה קשה יותר למגר את התופעה המשפיעה ומחלחלת בחברה

המחוקקים ובתי המשפט ועד אמצעי המדיה הכתובה ומשודרת הנצפית וחודרת אל 
–לשם כך יצאנו בקריאה המתבקשת של . תוך המרחב הפרטי של ביתנו

"  דבר בנועם-דבר יפה"

מועדוני וקהילתי עם הסיסמה   , השנה מבקש אני לאמץ את המיזם החברתי

.  אשר ישתלב  ויקרין על כל פעילויותינו באזור"דבר יפה דבר בנועם"

.  אני מברך על כל יוזמה מכם ביישום המטרה הנעלה מעכשיו ולשנים הבאות



....דבר בנועם-דבר יפה

ערבית ואנגלית בהנהגתה של  , בעברית" הנואם הצעיר"מיזם  
והצוות שלצידה יתמקד בהרחבת שיתוף בתי ספר  ' ל חיה קובץ"נ

נוספים וגידול בהיקף מספר התלמידים שיחשפו לתרבות השיח   
.  ישראללרוטרי לשם נרדף כלל ארצי ואשר יהפוך 

נתמקד גם בצירוף ההורים אל המועדונים ובתשומת לב  •
הנאום שעיקרו  . לקהילות בהם עדיין אין לנו מועדוני רוטרי

הפתוס והלוגוס משתלב באופן מובהק לארבעת מבחני  , האתוס
? האם זו אמת . הרוטרי שלנו

?  זה הוגן כלפי כל הנוגעים בדבר האם •

?זה יבנה רצון טוב וידידות טובה יותר האם •

?זה יועיל לכל הנוגעים בדבר האם •



....דבר בנועם-דבר יפה

אפיק המקצוע והאתיקה יחתרו לחשיפת ארבעת מבחני הרוטרי כאבני יסוד  •
".דבר יפה דבר בנועם"כאן יבוא לידי ביטוי גם . שלנושל הארגון 

הכנס השנתי לאתיקה ישתלב השנה באפיק המקצוע ויוקדש לנושא עולם  •
תחת הכותרת  , המחר הווירטואלי

"I am not a robot“                            

!מובטח שיהיה מעניין•

מיזם רוטרי ישראל לעזרת חיילים "לפעול במשנה מרץ לטובת השנה נחזור •
האינטרנט של  פלטפורמה ננגיש את ".  משוחררים ועולים חדשים בודדים

שהוכנה על ידי  " המחסן הווירטואלי לחיילים הבודדים ברוטרי ישראל"
.תלמידים



....דבר בנועם-דבר יפה

חשוב שנקדם בשליחות ראשונה במעלה את התמיכה  •
–ברוטראקטגד ומירי ארזי -פרח בןשמובילהבאינטראקט 

נוער וחברים  נפעיל את המועדונים לתמיכה בקבלת קבוצות של 
צעירים אשר ישתלבו בפעילויות במסגרת המועדונים וימלאו  

.בבוא הזמן את שדרת מנהיגי הרוטרי לעתיד

WARSACבינלאומי  הכנס בספטמבר את יהיה לנו השנה 
ובעזרתו  ל אבנר פוקס "נגהנתון בידיו האמונות ומנוסות של 

טכנולוגיות  שיעסוק השנה בנושא אמנון שפי הנמרצת של 
.  לפתרון גלובאלי בנושא המים וסניטציה



....דבר בנועם-דבר יפה

ל אילנה  "נם שמארגנת "ח רמב"שיתקיים בביהכנס הבריאות •
בהדגשה  . יתאפיין בהתפתחויות וחידושים בנושא הבריאותמלר 

גם .  שיש לשים קץ  לברוטליות ואגרסיביות בחדרי מיון ובמרפאות
"   דבר בנועם-דבר יפה"כאן ישתלב ותבוא לידי ביטוי הסיסמה 

,  עם ארבעת המבחנים של הרוטרי

ענתעם " אריכות וערכיות החיים, איכות"מיזם נפעל להעצמת •
שפותח לרוטרי אפשרויות  " לייף-היפר"המובילה את מיזם קליין

גם השנה  . חיבור לאקדמיה ועוד, טיפול, הערכה, של למידה
.יתקיים כנס מעניין בנושאים אלו



....דבר בנועם-דבר יפה

נעודד חיבור בין מועדוני תאום בעדיפות למועדונים בערים  : באפיק הבינלאומי•
.  וחיזוק הקשר ביניהם 19Pשלנו  ZONEשל ארצות השייכות ל 

במטרה לעבור את הרף   Rotary Foundationנשאף להגדלת התרומה ל•
זאת על מנת לקדם את תכנית, לחבר$ 30שהגענו השנה בסך 

POLIO PLUSEND

בתרומה זו  . אנחנו מתקרבים להשלמת הפרויקט העולמי במיגור הפוליו בעולם•
.  ובקרב ארצות העולםZONEנאדיר את חוזקו של האזור שלנו ב

.  עם מועדונים בעולםICCבשותפות השנה נבצע פרויקטים משמעותיים •

ונארח  במחנות נוער בחול נשתתף , ל"רוטריונים ומתמחים מחומשלחותנארח 
.עמוס ואן ראלטהמחנות נוער בארץ בניצוחו של 



....דבר בנועם-דבר יפה

 .R.L.Iהשנה שוב נחזור ונקיים את ההשתלמות 

Rotary Leadership Institute

המיומן בהקניית תורת הרוטרי והעדכונים האחרונים לשם       

.הכשרת דור המנהיגים להמשך מוצלח בשנים הבאות

נבקר 2020ביום הולדתו של פול האריס מייסד התנועה בפברואר •

,  בנגב" הנשיא-אשל"היער החדש שליד " יער פאול האריס לשלום במדבר"ב
.  התורם למאמץ עצירת המדבור שאותו התחייבנו להמשיך לתחזק ולהרחיב



....דבר בנועם-דבר יפה

משחק מילים דו  "בשביל רוטרי"השנה נחנוך פרויקט חדש שיקרא •
נסמן במפה את המועדונים הפזורים בארץ עם כתובת  . משמעי

אני ממליץ לכל מועדון לאמץ לעצמו אתר בעל  . קישור לביקור
אתר שמהווה גם נקודת קישור  . חשיבות או עניין באזורו ובקהילתו

מספר מועדונים הרימו את הכפפה ואני קורא  . וקשר למועדון ביישוב
החל ממועדוני  ". שביל הרוטרי"לעוד מועדונים לקחת חלק בשביל  ב

אני צופה ומייחל  . שלומי ומשגב בצפון ודרומה עד אילת, כרמיאל
מועדונים והכרות בין  -טיולים הדדיים בין /של ביקורים" תנועה"ל

החברים תוך הידוק הקשרים החברתיים והכרת מקומות מעניינים  
במסגרת אפיק המועדון תוקם ועדה ארצית  ". בשביל רוטרי"בארץ  

ידיעת הארץ וגיאוגרפיה ובשילוב אפיק המקצוע  , של מורי דרך
.  שתארגן את הנושא ותרכז את פעילותה הלכה למעשה

.יהיה מעניין

מפת ארץ ישראל



....דבר בנועם-דבר יפה

עוזרי הנגיד  בעזרתם של , מועדונים באשכולות-השנה נעודד יותר פגישות בין•
שיקבלו את כל הסמכות ותמיכה הנדרשת למילוי תפקידם  ראשי האשכולות 

.  במלוא האחריות

:  בין האפיקיםלייצור סינרגיה של פעולות משותפות בהסכמה המטרה 

המקצוע עם המועדון  , המועדון והבינלאומי, הנוער והקהילה

.על כל מה שמחבר ביניהםהלאה וכן 

הרוטרי עם המוניטין והשם  . יש בי תחושת גאווה להיות חלק מחברה אדירה•
טוב חובק עולם והעובדה שיש לנו חלק בעשייה זו כאן בארצנו בישראל הינה  

!באמת משהו מיוחד

. המנהיגים מובילים חזון, אתם!  אנחנו כאן עבורכם•



....דבר בנועם-דבר יפה

נתמקד במסר של דניאל מארק מלוני  נשיא רוטרי העולמי לשנת הרוטרי •
בדבריו ציין כך -2019-2020

1905העולם היום אינו כפי שהיה כאשר התנועה הוקמה בשנת "•
וקדמת הטכנולוגיה יצרה הזדמנויות חדשות  , הדמוגרפיה השתנתה

.אכן כן..." להתחברות בעוד שערכי הליבה של רוטרי לא השתנו

.עלינו לאמץ גישה חיובית לחיים•

.עלינו להיות אסירי תודה ומאושרים בחלקנו•

המפתח היו  –יש סביבנו מספיק מצבים שליליים שלא ניתן לפתור אותם •
.מוכנים להתפשר ולוותר ולחייך אחד אל השני, סבלנים וסובלניים

תהיה האתגר שלנו לחזק את כל הדרכים הרבות של  2019-2020שנת •
ונדיבים להתאחד  , מתחשבים, בנית חיבורים שיאפשרו לאנשים מוכשרים

.לפעילות בשרות רוטרי, וליטול על עצמם מנהיגות משמעותית

מארק מלוני

הבינלאומי  רוטרינשיא 

2019-2020



....דבר בנועם-דבר יפה

:  זה מה שמביא אותנו לפעול ביחד: לדברי מארק מלוני•

.החיבורים הוא מה שנמצא בלב העשייה וההוויה ברוטרי

רוטרי מחברים עולמות
ROTARY CONNECTS THE WORLD





מחברים עולמותרוטרי

.לפני סיום מחובתי הנעימה להודות לכולכם על התמיכה והאמון שנתתם בי•

וכל חברי בצוות  לנגיד אלון בנדט ושרי רעייתו תחילה ...הכוח המניעאתם •
הנשיאים וחברי ההנהלות במועדונים שעמלו קשה  , הנגיד המסיים והממשיך

.  תודה. במהלך שנה רוטריונית משמעותית

,בחודש הקרוב אתם מעבירים את השרביט לבאים עכשו להמשך תפקידכם•

להשלמת הרעיונות ומשימות להניע את גלגל הרוטרי הלאה ולמעלה    

.למרחבים  ואופקים נרחבים

-אני מצפה לראות את המשך שיתוף הפעולה של כל אחד מאתנו בהתלהבות•

.בעזרה וברצון לזולת



....דבר בנועם-דבר יפה

האהובה שעומדת לצידי במשך כל חיינו    לעירית רעייתי כאן המקום להודות •

.  המשותפים וגם במשימה זו שנטלתי על עצמי

...היקרים המביניםלילדי ונכדיי •

ששיתפו פעולה  לחברי ממועדון הרצליה לא יהיה זה מושלם מבלי להודות •
.בהקמת האירוע הזה שמסמל את פתיחת שנת רוטרי חדשה

ןקינביתמנהלאורןולליאור•

,  המשפט, בתי המחוקקים, אבקש להרים גביע יין לברכת נשיא המדינה•
אש ושרותי הבריאות וצבא הגנה לישראל לכם ולכל  -כוחות כיבוי, המשטרה

!לחיים.                                   אזרחי המדינה

לכולכם על השתתפותכם עמנו הערב  תודה 

ROTARY CONNECTS THE WORLD-, רוטרי מחברים עולמות



רוטרי מחברים עולמות

!מאסטרו מוסיקה–ועכשיו להמשך הנאתנו •


