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 4102אפריל -פעילות המועדון בחודשים  מרץ

 אפריל-מרץ 
4102 

  הנושא

 
  ישיבה עיסקית 0.2.09 א'
התארגנות לוגיסטית לקראת  4.2.09 א'

 ערב ההתרמה
 
 

 מסיבת פורים 05.2.09 שבת 
 מסורתית

 ריקודים,מסיבת תחפושות, הומור 
 בביתם של צילה ועולי רשטיק  יםוצחוק

למען הקהילה הנשף השנתי לגיוס כספים  ערב התרמה 02.2.14 ' ה
ת תזמורבתוכנית: באודיטוריום העירוני. 

 ..טל וטל הבוסתנאים והזמר אילן
מתחלקת איתנו  שאול – תמי בר המספרת ערב מספרי סיפורים 02.2.09 א'

ערב של חיוך , בחוויותיה בערב הקרוי 'מה שנוגע בי'
  ודמע.

 בעקבות בקעת הירדן המתחדשת טיול  04.2.09 שבת 
 אשת יחסי ציבור - הילה קומם "מה מאחורי החדשות" 30.3.14 א'

 
הסביר מאיר כרמון על בעקבות הטיול   לקראת החגהרמת כוסית  6.4.14 א'

הביא לנו סרטון המראה הפסיפסים שנגלו בטיול ו
את מנהגי השומרונים בחג הפסח והעלאת קורבן 

 המצגת במועדון מוקרנת בנוסף כחלק ממנהגיהם(.
 הוקרנה ואשר, קנטרוביץ יעקב חברנו י"ע שהוכנה

', הכספים גיוס' בערב שנכח הרב הקהל בפני
 המועדון תורם בהן הרבות הדרכים את תמפרטה

 .לקהילה
  אין פעילות 13.4.14 א'

  אין פעילות 20.4.14 א'

הליכה משותפת להצגה 'מגנוליות   09.9.09 א'
, ביוזמת יעקב וחיה מפלדה' ברעננה

 קנטרוביץ.
 8בביתן ז"ל סיפורה של דבורה קליין  יום השואה 27.4.14 א'

 ונכדתה. מובא ע"י בתה-באושוויץ



לעמוד זה, כי כסיומת תאים תשנוספת ראייה  -זוויתלמצוא בניסיון  ,שוב ושובתהיתי  במחשבתי 
ערב התרמה, מעבר לעובדה הבסיסית לו הרצאה ל, מקשר בין מסיבת הפורים לטיול עודמה 

ים, החבר כלל של מאד של אפיק המועדון יעקב וחיה, ו-מושקעת מאדבפעילות חברתית שמדובר 
ה: העובדה הנהדרת שבפורים ארהפועלים למען אחרים, בהתנדבות מלאה?? לפתע באה הה

 , ננולמועדו שהתקבל  זוג חדש הענקנו את סיכת המועדון ל

  ענת ויוסי בן עמי                                          

גורם עט ,והוא הוא מועדון חי ובוכמו קודמיהם, הם ההוכחה הניצחת שהמועדון הזה על חבריו 
בקרב  המועדון לפעילות יםחדש ותכוחלתרום ולהושיט יד  , להצטרףלרצות  חדשיםגם לאנשים 

 האוכלוסיות החלשות בעיר.

     בעשייתכם !!!!!וסיפוק  הראו ברכולענת וליוסי:                                         

 

 

                     

 על 'השומרוני הטוב' להסברי המדריךחברים קשובים           

 

 

 

  שנו רבותינו : "ואהבת לרעך כמוך" זוהי כל התורה.                           



 ביקור במנזר דיר חג'לה

 

 

 

 

 

מערות התבודדות של נזירים                      



 

 

 הביאה מרשמיה על מסיבת הפורים אסתר האסבשטח  כתבתנו

 מסיבת "פול מון" עליזה במיוחד 3.51ש "ועולי התקיימה במוצבביתם של צילה "
עולי גם  המארחים ההודים קיבלו את פני הבאים בברכות הודיות מסורתיות,

 ,הראפר הנודע מיכה לווה עי נהגת השודים רבקה,  הפך כהה יותר
 של גברים: בגוף  חיליק הגן על הנפשות התועות ,נשים בכלואות  האביר

 .כרמוןשמריהו ומאיר 
אבי חקר את מצבם של האריסים  איטה ואבי ייצגו בכבוד את היפה והחנון5

 .הסבירה שהוא חוקר דבק מדביק ריסים איטה,בחברה הפיאודלית
 מוקיונות  במעשי   לילי המסכנה קיבצה נדבות, יוסי ויוסי ניסו להקל עליה

מופע  ןוכמוב בריקודים נוסח פרד אסטר וגינגר רוגרס,  קלודי והחבר הפליאו
 !סלסה מרהיב

חבורה גדולה של בראסלבים לובשי שחורים ובראשם מר"ן שיקל קראה לחזרה 
להקים  לצום ולתפילה אך כל מה שהחבורה הצליחה לעשות הוא בתשובה

 .שלדים שוכני ארוןה לתחיה שוכני עפר וכמ
שמוליק, אך ברגע קריטי זה  תקרית מביכה נמנעה כשלבית נכנס אוהד מכבי,

בטן בלבוש מכסה טפח ומגלה טפחיים5 מר"ן שיקל, הצדיק  הופיעה רקדנית
עשה גם השריף גבי ששאף להעניק לה מזור5  כך הידוע, אץ לקבל את פניה,

 ...הם רק רקדו על הרחבה  לדבריהם
 רבותי, היושב במרומים חס על עמו ישראל ושלח לנו משיח רכוב על חמור5

 הוא הפך מלבן לשחור כשהחמור ראה את חבורת המתהוללים
  

לכך כדאי  מלפרט את מיני המאכלים שהוגשו בערב זה5  היריעה  תקצר
 .5מסטרוטרי שף להקדיש תכנית

  
  

 מסיבה נפלאה
 !!!תודה לרקדנית הבטן, היית מקסימה

 תודה לאילן על המוזיקה
 דה לכל המשתתפיםות

 "5תודה לצילה ולעולי על הכל
  
 
 
 

על , קנטרוביץ אפיק המועדון  וחיה יו"ר-ליעקב, עולי וצילה  ושוב תודה למארחים
לשופטים, לחברים ולחברות  לצוות ההקמה ולצוות הפירוק,האירוע המושקע,

לחברים והמצגת,  על התמונות יעקבלהצלחת המסיבה, ל שתרמו מזמנם וממרצם
 !!! שבאו במצב רוח מרומםועל העובדה  הראשונית על האוכל הטעים 

 
 



  
 שימו לב - מהשורות.... לצאת אסור

 
 

 

 שמוליק התנדב/התנודב-וכשהאוירה מתחממת

 

 



 ..     לא מורידים  עין ....

 

 

 

 

 



 השנתי של מועדון רוטרי ההתרמה   ערב 

רגליי רעדו קלות ועיני התלחלחו, עוד רגע קט  ,הדהד באולםמקולו של שלמה'לה 

 ותפרוצנה להן הדמעות. 

-כמעט  מכל חברי המועדוןשלמה בקול רהוט וברור, לאחר מילות פתיחה, מבקש 

 לעמוד על רגליהם. בינתיים(  24) חמישים במספר!!! 

כולנו, גברים ונשים כאחד, עומדים זקופים וגאים באולם המלא מפה לפה, והקהל 

 הקהילה.לפעול למען גוף גדול של אנשים ששמו להם למטרה  -רואה  לעיניו 'גוש' 

 שהרי  -מחיאות הכפיים הממושכות והעוצמתיות,  לא איחרו לבוא  

שניים או יותר שנמצאים ברוטרי מזה שנים -לכל אחד  מהיושבים בקהל יש חבר

  הקהלסיפורים גדולים וקטנים. ולמעשה,  ,מספרים על המועדוןלהם הם וש

ית יות )קובולתת חסוי לרכוש כרטיסיםם ובעצם הסכמת םבעצם בוא והמפרסמים

בעשייה הקהילתית למען  פיםשות ם, המיםהתור םה, של המועדון בברושור פרסום(

ותרומתם מעידה אלף מונים, שפעילותנו הולמת את ציפיותיהם כפר סבא עירנו 

 ואין דבר המחמם יותר את הלב!!!וערכיהם 

פירט בנאומו חלק מהפעולות הקהילתיות שעבורן  זאב ויינשטייןנשיא המועדון 

 במהלךמיועדות התרומות שנצברות בערב זה ומזכיר שכל עבודתם של החברים 

ברקע מוצגת . בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה, נעשית ערב ההתרמההשנה ולמען 

המפרטת באופן גרפי את פעולותינו יעקב קנטרוביץ מצגת מושקעת של חברנו 

 והמגוונות.השונות 

חודשים בראשותו של  3-2של  מאמץ מרוכזשציפה לנו היה סיומו של  חגיגיהערב ה

 יחיאל שטרית  שניהל ביד רמה את ועדת האירוע. 

הוא  התאריךכל מי שטרח פעם על הכנת בר מצווה, חתונה וכד' יודע כי קביעת 

ים לאותו ראשיתו של התהליך, הוא היום הקובע, מכאן ואילך מרוכזים כל המאמצ

יום קובע. יש את נושא 'מכירת הכרטיסים', ואין מפגש מועדוני שבו לא מדווחים על 

ידי מי', ו'כמה כרטיסים עוד נשארו', על הצורך בהגברת המאמץ -'כמה', ו'על

 השיווקי וכו'.  כאן המספרים מדברים וישנם כמובן 'האשפים' שבינינו

 .יוסי ואחריםמאיר גבי, כמו: שלמה, עולי, 

שמרחיב על אופיו של  בתחילת הערב,המחולק לאורחים הברושור ויש את נושא 

גדל  ן, שמספרבברושור  החסויותהמועדון ומפרט את פעולותינו במהלך השנה. 

לנו שיש בעיר  מוכיחיםויוסי 'מככבים'( שוב  , גבי, עולי השנה לאין שיעור, )כשמאיר

 .נים לתרום בנפש חפצהמוכגורמים עסקיים רבים התומכים בעשייתנו ואף 

 



את תשומת לב רבים, מיקדה צעירה  בת העדה האתיופית, שזכתה להיות הטייסת 

 .  גיסטונמיטל מהאזרחית הראשונה בארץ )ואולי אף בעולם( 

בין לוגיסטי ושילוב ידיים ומתן הזדמנות לאחר, סיפורה המפליא הוא אמונה 

שהעמיד לרשותה  עמותת 'יעלים'ויו"ר לשעבר -גורמים שונים: איזי כנען טייס

חברי עמותת 'צוות'  וחברי מועדון רוטרי בכפ"ס שיקל חברנו,  ,מדריך ושעות טיסה

 3.3הלוך ושוב לאימונים חוזרים ומפרכים בראשל"צ ,למשך את מיטל שהסיעו 

 שסופן הצלחה!!!! שנים ויותר עד לבחינות הסופיות

 

את הערב ליוותה במקצועיות רבה תזמורת הבוסתנאים והזמר אילן טל והזמרת 

 .הילה איתן

ההדרנים שבהן כובדו הנגנים והזמרים העידו שוב ושוב שהיה זה ערב שלא במהרה 

 יישכח!!!

 

 

 כבוד והוקרה לכל החברים הרבים שנטלו חלק בהרמת ערב חשוב זה,

 למועדון כולו שכאלה הם חבריו!!!וכבוד  -בכל המשימות גדולות וקטנות 

 

 
 

 



 

 אורחים וחברים -אולם מלא מפה לפה

 

 

 

 

 

 

 גיסטונמיטל מ ושלמה גונן נשיא המועדון -בת העדה האתיופית, שיקל, זאב ויינשטייןהאזרחית הטייסת 



 

 לנוער יקהסמוהמרכז  -'04העירייה על תרומת המועדון ל'גלריה  נציגתמכתב תודה מ
 
 

 ארגון "רוטרי"לכבוד 
 

 ג.נ.,
 
 

 "92"הגלריה  -הנדון: תרומתכם לקהילת בני הנוער של מרכז המוסיקה 
 

ברצוני להודות לכם על תרומתכם המרגשת ועל השותפות האמיתית עם מרכז המוסיקה 
 ".92והבילוי לנוער "הגלריה 

 
צוינות הבחירה שלכם להעניק לחמישה בני נוער ציוד מוסיקה כאות על התמדה, השקעה ומ
 בתחום המוסיקה, מייצגת את ערכי מועדון רוטרי ואת רוח הנתינה הקיימת במועדון.

 
" הינו מיזם שצמח מקרב בני הנוער המוסיקליים בעיר, וקיבל את תמיכתכם הרבה 92"הגלריה 

 לאורך השנים ועל כך אני מודה לכם מאוד.
 

ולפן הקלטות, הרכבים וזמרים, מועדון המוסיקה פעיל בתחומים מגוונים כגון: חדר חזרות, א
קורסי די גיי סאונד והגברה, עם הידע והכלים שבני הנוער רוכשים הם מתנדבים בקהילה בהמון 

 אהבה.
 92.2.42-אני שמחה כי גם נמשיך לשתף פעולה בתחרות ההרכבים שתתקיים ב

 
 
 

 בברכה,
 

 
 

 בברכה
 אופירה מור

 מ"מ מנהלת מדור התנדבות נוער וצעירים
 

 
 

 העתקים:
 ראש העיר-מר יהודה בן חמו

 מנהל האגף לתרבות, נוער וספורט -מר יאיר משיח
 מנהלת המחלקה לנוער וקהילה -גב' שירה דקל כץ

 92מנהל הגלריה  -בן צוק
 

 5תודתנו לחברנו שוקי עזרא שמרכז את הקשר עם המרכז

 

 

 

 



 

 

 פעילות בקרב הקהילה –אחת מני רבות

 

הצלם ומכין המצגות בעת פעילות -חברנו יעקב קנטרוביץ  

 

 

 

  ... " חסר  והנר דולק וחברו אינו נר מנר  אדם מדליק                         "

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ז"ק(  משק -'דה יעקבש'פטל טוב ב)התמונות מהאתר  הניצנים נראו בארץ..              

 בחודש מרץ-ראשית פריחתו של הפטל

 

 

 

 

 יניו-מאית חודש ביבעד לקטיף בס      



 התור וקול הגיע הזמיר עת, בארץ נראו הניצנים, לו הלך חלף הגשם עבר הסתיו הנה כי"
 )שיר השירים ב'( "ריח נתנו סמדר והגפנים פגיה חנטה התאנה, בארצנו נשמע

  מעשים טובים של חברינו -אפריל  -מרץ

חברים רבים הגיעו לאירוע ואולי -במועדון יוספטלשנערך לכבוד פורים השתתפות בבזאר הגדול *
אפיק  יו"ר– אסתר האסבעצם הרכישה. מבין חברי המועדון מצאנו את  מועדוןאף לתרום משהו ל

 גבי וציקי מזור ועוד. זאב ויינשטיין, אילנה ואיתן הריס,  המועדון,

נציגי   גברת גלר, סגן ראש העיר, הרמת כוסית לכבוד פסח במועדון יוספטל. באירוע נכחו *
 העיריה וחברים ממועדון רוטרי: אסתר האס , אילנה הריס, ועוד.מחלקת הרווחה של 

אסתר האס הקפידה על קשר ישיר עם נהג -הארץ לצפון סיוע בארגון הטיול לקהילה האתיופית*
 עד לסיום הטיול.וטיפלה בבעיות שצצו האוטובוס 

דני חן, חנן האס ושמוליק קוויטני בסיועו של  'בר המצווה לילדי חב"ד'השתתפות בפרויקט *
 .'בכפר ל"אש'ו 'רוטרי'בשיתוף 

להצגת  בארץ פעילות משותפת של כל מועדוני ההתנדבות) השתתפות וייצוג רוטרי ב'יום המעשים הטובים'*
פרויקט 'בדיקת לחץ דם' ציפי ושמוליק קוויטני, ומיכאל ולאה  שלו, הצגת (.השתתפו בפעילותם

 אבי רוקנשטיין, אלי רדושקביץ גבי מזור,  ונינה גונן, מיכה גולן, איתן הריס,שלמה רחל פורס, 
 יעקב וחיה קנטרוביץ ואחרים.

שהתקיים ב'מגדלי הים התיכון'.  ''קמחא דפסחא למען נזקקים ניהול פאנלייצוג המועדון ב*
ושכלל נציגי ארבעה ארגוני מתנדבים מהעיר , מאיר ייצג בחום את המועדון ושרה אהרוני תרמה 

 .ןלרן, עולי, רבקה ומיכה גו נשיא המועדון,-סף נכחו: זאב ויינשטייןומספריה לפרויקט, בנ

ם, ביניהם: זאב השתתפו קבוצה של חברי-הרמת כוסית ב'בית אברהם' לכבוד חג הפסח*
ם האירוע זכה המועדון וויינשטיין, מאיר אהרוני, רבקה ומיכה גולן ,אסתר וחנן האס . בת

 והנוכחים לברכת הקייס האתיופי.

 שיקל וזאב   ויינשטיין. הרמת כוסית לכבוד פסח במועדון 'אנוש' בהשתתפות חנה אברוצקי,*
 השתתפות ב'סדר' הנערך במקום.

 את המועדון ייצג –ם לצעירים'  בנווה אילן שאורגן ע"י רוטרי ישראל השתתפות ב'מחנה השלו*
 .צעירים דוברי סרבית םונפגש ע חנן האס

בתרגום סיור עם קבוצת רוטריונים שהגיעה מקרואטיה. חנן האס סייר עם התיירים וסייע להם *
 מקרואטית.

-ב בהכנת שיעורי-ליווי שבועי של ילדים בכתות א –מועדונית "ארזים" בהתנדבות הצטרפות ל*
( זכו לבקר בבית הקולנוע 03-)כ בית, ע"י  ,קלודי יעקובי , אילנה הריס ואיתן הריס. הילדים

 בליוויו הצמוד של רן פרידור וכן לתרומה כספית.–העירוני בחופשת הפסח

המארחים ו ,האורחים נהניםפן שוטף, והמפגשים נערכים בא -פירסייד*שיבוץ חברים למפגשי 
בשיבוץ מזמנו כשהכל עובר יפה. אז אל תשכחו שמאחורי הקלעים משקיע עודד שוהם  Vמסמנים 

 האחרון. עועדכון החברים ובשינויים של הרג

יוסי בן עמי -הצטרפות לאחד מקווי החלוקה של סלי מזון לנזקקים, בפרויקט 'מלוא הטנא'*
 הצטרף לחבורה.

 ים במלאכה על הזמן ,יישר כוח לכל העוש

 !!!!כי רוטרי תמיד בשטח -האנרגיה והרצון הטוב המושקע בעשייתם

 

 



 

 .מאחר ולא הובאו לידיעתי-ייתכן ופעילויות מסוימות ו/או חברים מסוימים, לא אוזכרו  -ט.ל.ח



 חודש מרץ

 ימי הולדת

 דני קופל, אייבי ברכה, מזור גבי, עזרא שוקי, רשטיק עולי, דני חן

 קבלה למועדון

תן, ברכה אייביייעקובי, קידר יהודה, הריס א קלודי   

 ימי נישואין

 משפ' בן עמי, משפ' קוויטני, משפ' השכל

 

 חודש אפריל

 

 ימי הולדת

מאיר אהרוני, רדושקביץ אלי, מיכה גולן, אברוצקי חנה,  ,ייוסי בן עמ כרמון מאיר,
 פיני  לוזון, ענת בן עמי, יובל השכל

 יום נישואין

שפ' אברוצקי, משפ'  שלו.ממשפ' קוצ'ין,   

 קבלה למועדון

 קוויטני שמואל, אהרוני מאיר

 

 


