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1024 פברואר-ינוארפעילות המועדון בחודשים    

ינואר  
4102 

  הנושא

 
ההרכב המוסיקלי  –ערב שאנסונים צרפתיים  מופע מוזיקלי 3.1.14 ו'

היכל התרבות נו בנ'פטיט פלור' מנעים את זמ
דרום השרוןב  

 אין פעילות 410102 א'

 

 

 ישיבה עיסקית 0410102 א'
 
 

 

קורס הטייס  91.9.91 א'
 הראשון

 

 סיפורו של הבן על אביו, )טייס במיל.(, אודי גזית
שעיה גזית ,שנחשב החניך הראשון של קורס הטייס 

הראשון )שהתקיים חלקו באיטליה וחלקו 
הנועזים של החייל,  אחד הטייסים בצ'כוסלובקיה(

בה' הידיעה של ביה"ס  המפקדאשר שימש 

לטיסה, שבנה את יסודותיו ואת דרכי התנהלותו, 
בקפדנותו ובחריצותו, ואשר שם לו  האיש שנודע 

ליישמן. ו דרש מעצמו להגיע הכי קרוב,מטרות ו
דור חלוצי בתחומו שהביאנו להישגים  סיפורו של 

בעשייה.  רבים ולמצוינות   

'א יום השואה  4110102 

 הבינלאומי

לאחר כולנו זכינו בערב מרתק ומעשיר בעוצמתו, 
בייחוד לאחר שצפינו ראש האפיק ושל דברי רקע 

מול  ארה"ב ובריטניהבסרט הרהוט על חדלונן של 
בכך שנמנעו ביודעין  9111גרמניה הנאצית בסוף 

אושוויץ שבה התרחש הקרמטוריום של לתקוף את 
 באותה עת חיסול שיטתי של יהודים מאזורים שונים

איש  055.555)מעל  יהדות הונגריה ובייחוד 

מביא    בשבילנו""טיסה אחת הסרט . (ואישה

סגן מפקד חיל תא"ל אמיר אשל, את סיפורו של 
ואה וטיסתם שהוא גם בנה של ניצולת שדאז האוויר 

קרנת מעל אושוויץ. השלו ושל חבריו הייחודית 
יו"ר הודות לשיתוף הפעולה בין התאפשרה סרט ה

  יעקב קנטרוביץ לבת שבע יניב.ן המועדואפיק 



 

 

פברואר  
4102 

  הנושא

 
 ישיבה עיסקית 414102 א'

 
 

פן מקורי את שירו של וניני אניאלי מנתח בא  414102 א'
ביאליק 'הכניסיני תחת כנפך' ומציג גישה אחרת 

הנפער בלבו של  צעלתוכנו של השיר, על הפ
המשורר על עזיבת המקורות היהודיים  ופניית 

  התנועה ,'תנועת ההשכלה'מובילי הדור לעבר 
שהתפתחה בהשפעת תנועת ההשכלה הכללית. 

אנשיה דגלו באמנציפציה של היהודים, שתושג 
ידי התערבותם בגויים, במודרניות ובחינוך -על

.כללי  
. 

חברתי בילוי 14-15.2.14 סופ"ש בטבריה "דונה גרציה"מלון    
ת חסדומתה 16.2.14 א'  מפגש במועדון פתח תקווה-לין  "רנג"ל ד   

 
אדריכלות  23.2.14 א'

 פנטסטית 
בן דודצבי האדריכל   

 

 

 חברים בתלבושת טיפוסית מתקופתה של דונה גרציה



 חברים בלובי של המלון 'דונה גרציה' בערב שישי

  

 פעילות חברתית

 

. בחודשיים האחרונים מרתקים ורבי עניין ציפו לנו במועדוןערבים 
 יו"רהמרצים כולם היו משכמם ומעלה וניכר שהושקע מאמץ רב על ידי 

להנעים את  אפיק המועדון יעקב קנטרוביץ וחיה אשתו המסייעת בידו,
 ערבינו במועדון ולהשאיר אותנו עם 'טעם של עוד'.

מעוררי  ,שנסוניים צרפתיים בנוסף זכו חברי המועדון להינות מערב
 נוסטלגיה.

הבילוי האחרון של החברים במלון 'דונה גרציה' בטבריה זכה לפרגונים 
 על כל מרכיביו.האירוע של  גבוההבשל הרמה הרבים של כל המשתתפים, 

  

 טרחו המארחים. חברים בבתי  פירסייד מפגשי מספר נערכו החודש
 עמל המוצלח השיבוץ שעל לזכור כדאי אז. והחמיאו העריכו והמתארחים

 !!זו בשנה ינהש הפיירסיידים סבבכבר  ושזהו -עודד שוהם חברנו

 

 

ברכות לכל העושים במלאכה!!!!                                     

 

 



 חברים בתלבושות תקופתיות אופייניות 

 

 

 

 

 מנהיגות נשית מעוררת השראה

 

 פני המדליה:  
דמותה של דונה גרציה, המביטה אל טבריה, הכינרת והרי הגולן, מסמלת את נחישותה לבנות עתיד טוב יותר 

לעם היהודי. תנ"ך פרארה, חומת טבריה )הנקראת חומת דונה גרציה כיון שנבנתה מחדש בפקודתה לאורך 
ותמתו של הסולטאן סולימאן ( ולצידה, עץ וושינגטוניה, האופייני לאזור הכינרת. ח9051-אמה ונחנכה ב 9055

.המפואר, ממנו קנתה דונה גרציה את הזיכיון על טבריה וסביבותיה  
. 
 

 התרחבות המועדון והרחבת הלב

התקבלו כחברים בן עמי ענת יוסי ו כיוגאוה לאחרונה התבשרנו בשמחה 
ן רוטרי כפר סבא.למועדו  

 

 !!!!שנת עשייה פורייה וסיפוק לבני הזוג בן עמי כולנו מאחלים     

 

  



 

 

 

 

 

 

 משיבון של סבא וסבתא

 

 

בבית לא אנחנו כרגע11111 טוב בוקר  

הצליל הישמע אחרי הודעתכם השאירו אנא  

0' מס הקישו, שלנו מהילדים אחד אתם אם  

מתקשר מי לדעת כדי 4 עד 0' מס כך ואחר . 

4 הקישו, הילדים עם שנישאר צריכים אתם אם  

3 הקישו, שלנו המכונית את לקחת צריכים אתם אם  

2 הקישו, שלכם הבגדים את ונגהץ שנכבס צריכים אתם אם  

4 הקישו, הערב אצלנו יישנו שהנכדים רוצים אתם אם  

1 הקישו, הספר מבית הילדים את שנאסוף רוצים אתם אם  

7 הקישו, אותה לכם שנשלח או, לשבת ארוחה שנכין רוצים אתם אם  

8 הקישו אצלנו לאכול לבוא רוצים אתם אם  

4 הקישו, כסף צריכים אתם אם  

לקחת או, במסעדה ערב לארוחת אותנו להזמין צריכים אתם אם  

!מקשיבים אנחנו, עכשיו לדבר תתחילו, להופעה אותנו  

 

 

'1צור מקבוץ 'הזורע' בעלונם השבועי 'בשער תל עדנה לדפוס הביאה  

  



 פעילות קהילתית של מועדון רוטרי כפר סבא

מספר פעולות חשובות , אשר עוררו הדים רבים בעיתונות המקומית, ולא רק 
:שם, אירעו בתקופה האחרונה  

 בטקס מרגש, בנוכחות ראש עיריית כפר סבא, נכבדים ואזרחים הנמנים על  
כל -חלקות 5הקהילה האתיופית וחברות וחברי מועדון רוטרי כפר סבא, נמסרו   

משפחות מהקהילה האתיופית. 5לעיבודם של  - מ"ר  05בגודל ן אחת מה   
 

הזוכים קיבלו שטח אדמה כולל מים והדרכה לעיבוד, בחלקה האורגנית של 
.החווה החקלאית של העירייה  

הידוע בעשייתו למען הקהילה.,מועדון הע"י  ה מומןדמי החכיר  
לים וזרעים של ירקות גינה שונים. ארגז מלא בשתיקיבלה גם כל משפחה 

הם.-בדרכםירקות ההתרומה הזו תאפשר למשפחות לגדל את   

 

-  
הצעירה הנמנית על הקהילה האתיופית עברה בהצלחה  –מיטל 

  את קורס הטייס האזרחי ושלוחות לה ברכותינו החמות.
 מיטל היא הטייסת האתיופית הראשונה בעולם!!!!!

 
חברים הרבים שדאגו להסעתה לשיקל  ולכאן הראוי גם להודות 

!!!!השנים הארוכות 3.0רס הארוך בכל לקו  

אין דבר העומד בפני הרצון!!!! -כי  



-  

-  
-  
-  
-  

 תחרות הנואם הצעיר -

 

חלקם רק    ,מה יכול יותר לשמח את לבנו מאשר צעירים -
סבלנות מתדיינים עם חבריהם בכבוד, בתלמידי בית ספר יסודי 

???וסובלנות, בהכרת הזכות לצד השני לומר את דבר  
 

הסדנאות  .ו'-ה'סדנה לתלמידי כיתות מועדון ה מימןבפעילות זו  -
כוללות  סימולציות מעשיות עם לימודי תיאוריה על אמנות 

 הנאום בתימצות וברהיטות.

 

מכתבה של מנהלת המחלקה לחינוך יסודי למנהלת ביה"ס  להלן 
ו:המדבר בעד עצמ ""ברנר  היסודי   

 
 

 מירי שלום,

 ."רוטרי"בתחרות הנואם הצעיר שיזמה ומימנה  ביום שישי נכחתי

 הפגינו בטחון, ידע, הבנה וכושר התבטאות מרשים. הנואמים הצעירים

  התפעלתי מהרמה הגבוהה.

 למנהיגי העתיד.  חשתי שאני צופה ומאזינה

 התוכנית מבורכת וזו ההזדמנות להודות לארגון רוטרי על היוזמה הברוכה.

 המובילה את הספינה למרחקים יישר כוח.ולך מירי, 

  
 בכבוד רב,               

 יסודי עטרה בריל מנהלת המחלקה לחינוך

 

 

 

 

 



 
-  
-  

 בחן את עצמך: עד כמה אתה מוכן לספר על עצמך ועל משפחתך

 

: .......................................................השם ושם המשפחה  

 

נשוי............. ילדים וגילם......................הגיל:  .........   

 

הלבשה.......שכר דירה..... ...איך מתחלק תקציב המשפחה: אוכל.....  

 

....דירה עצמית או דייר אצל אחר....באיזה דירה יושב: צריף או בית........כמה חדרים  

 

ואלו........................................כמה מקושט החדר......היש תמונות   

 

 היש ספריה בבית.........באילו שפות........

 

...עבריים/לא עבריים ,אילו...........................?..הקורא הוא עיתונים  

 

............, בחודש....איזה, כמה פעמים בשבוע??המבקר הוא סינמה  

 

................המבקרת אשתו בסינמה??  

 



מה'שאלון לבירור הוי  חלק קטן ברק המדובר  ו ניתן להירגע חבר'ה.יאז עכש
ישראל בתל אביב, ינואר -הפועלים' שהופץ בין חברים, חברי מפלגת פועלי ארץ

0422 

ולענות על שאלות כה  לדרוש מהחברים למלאולא היה זה מוזר באותן שנים 
 אישיות.

טלפונים ה'חכמים' , הפייסבוק ,וואטסאפ' באמצעות ה -שנה אחרי 84 - היום
רבים על כה פרטים אישיים  מנדביםושאר כלים מיחשוביים, אנו עצמנו פשוט 
 עצמנו ועל הסובבים אותנו. חישבו על כך. 

(בבית ברל התנדבותה מסגרתב באדיבותה של אסתר האסהשאלון 'נתרם' טופס )  

  



  רקפות בין הסלעים
  אריאל הורוביץ

  מילים ולחן
 
 

  בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים
  בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית

  כמו רקפות בין הסלעים
  הפנים היפים של הארץ מתחבאים

 
  בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון

ה שבדרך כלל קוראים בעיתוןבין מ   
  כמו רקפות בין הסלעים

  הפנים היפים של הארץ מתחבאים
 

  וכשהיא לפתע צריכה
  שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה

  לא תאמין איך הם מופיעים
  כמו רקפות בין הסלעים

 
  בין הדגלים הכתומים לחולצה הכחולה
  בין שוק הפשפשים לקריית הממשלה

הסלעיםכמו רקפות בין    
  הפנים היפים של הארץ מתחבאים

 
  ...וכשהיא לפתע צריכה

 
  בין מגדלי הפאר למרכז הקליטה
  בין פועלים זרים לשדות החיטה

  כמו רקפות בין הסלעים
  הפנים היפים של הארץ מתחבאים

 
 ....וכשהיא לפתע צריכה

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=161&lang=1


 

 

 

 "החולה" צולם בפברואר 4102 - צילום פרי יצירתו של הצלם ישראל קופר

מיותרת -כל מילה נוספת  

 
 

 
 
 

 
לטייל והמשפחה של הפרט  מעבר להנאה .את מחשבתנו טורד, הקיצי -החורף  

חלקנו אפילו בשרוולים קצרים, שוב  במרחבי הארץ כאילו היה זה האביב עצמו,
ושוב עולה המחשבה על מפלס הכנרת, על הנחלים המתייבשים מול עינינו, 

 -תרדמת החורף של חלק מבעלי החייםהצמחייה שמתחילה להצהיב טרם זמנה, 
ובגדי חורף אחרים  סווצ'ר יםעם המלאי המתפוצץ של מעילים,  שנפגעה, החנויות 

מזל שקיימים מכוני התפלה.וכו' וכו'. ם והיבשים, הלילות הקרישלא נמכרו  

והלוואי ועוד יגיע!!! -"את הגשם תן רק בעתו...."בקיצר,   

 

  



  

 ימי הולדת

יוסי לוי  תמי ברכה          

שמואל קוויטני      זמירה צייג     

 

קידר יהודה             גונן שלמה

 

 

 יום נישואין

 

 משפחת מזור

משפחת קופל                

משפחת צייג                                                       

משפחת גולן                                

משפחת כרמון                                            

 

. 

 קבלה למועדון

 

ו כפיר שמריה  



 

 ימי הולדת

 

יניב בת שבע, ניני אניאלי  יצחק ארבל,   משה קוצ'ין, 

הריס אילנה רוקנשטיין אבי שיטרית יחיאל,      

איתן הריס                                                   

 

 ימי נישואין

 

, משפחת רשטיק       

משפחת עזרא                      

משפחת לוי                                

משפחת הריס                                           

משפחת לוזון                                                               

 

 

 קבלה למועדון

 אברוצקי נחום

 

 

 


