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ברכת ראש העיר כפר סבא



ר נחום פרנקל"ברכת הנגיד ד



ר חני ברקת גלנצר"ברכת נשיאת המועדון ד

,חברי מועדון יקרים

בתוך ארגון ארצי גדול ועולמי  , שישים שנים של פעילות למען הקהילה

.אינם דבר של מה בכך

,  לטובת תושבי העיר כפר סבא, פעל מועדון רוטרי כפר סבא, מיום הקמתו

נגעו והטיבו עם כל  , הפרויקטים שהמועדון יזם וקידם  לאורך כל השנים

.  אוכלוסיות נזקקות ואזרחים ותיקים, צעירים, נוער: קצוות החברה בעיר

יוזם פרויקטים חדשים  ,  מועדון רוטרי תומך בחינוך הנוער ללימודי מדעים

למען  , שיענו לצרכי הקהילה ועובד  ביחד עם צוות עיריית כפר סבא

.אזרחים ותיקים ונזקקים בקהילה שלנו

עידוד  ,  פעולות אלה כללו עידוד נוער ללמידה משמעותית והצטיינות

המועדון  . דרך גישור והבנת האחר,  תלמידים לשינוי שיח ופתרון סכסוכים

מטפח ומעודד את נושא ההתבטאות של הצעירים באמצעות תחרות הנואם  

פועל למען נוער בעל צרכים  , 29מטפח את חדר המוסיקה בגלריה , הצעיר

.  ומאמץ את תלמידי הפנימיות בעיר, מיוחדים

.  יוזמה מבורכת היא הושטת יד לעזרה לנזקקים בקהילה

תרם את מכולת  , מועדון רוטרי כפר סבא היה ממקימי פרויקט מלוא הטנא

פעילות ענפה  , המזון ופועל במסלולי חלוקה שבועיים מאז תחילת הפרויקט

חלוקת שי  , הכוללת מסיבות בחגים, ומשמחת במועדוני הקשישים

טיפול בחיילים  , עזרה לקהילה האתיופית בעיר, והרצאות של חברים

שמירה על בריאות התושבים ומעורבות בשמירה על ניקיון העיר  , בודדים

.  ותקינות המתקנים בה



ובעיקר שלטים  , לעשייה שלנו, במקומות רבים בעיר  יש אזכור כזה או אחר

.י מועדון רוטרי כפר סבא "נתרם ע: המספרים

בשיתוף פעולה  –לאורך השנים נעשו פעולות של  קידום  שירות בינלאומי 

,  קרואטיה, יש לנו מועדונים תאומים בסרביה. עם רוטריונים ממדינה אחרת

וטורקיה ואנו עמלים על הקמת מועדוני תאום נוספים

ארחנו  , גם בארץ יש לנו קשרים עם מועדונים נוספים מחוץ לאשכול שלנו

והתארחנו במועדון נצרת וחברים שלנו מרצים במועדוני רוטרי ברחבי  

.  הארץ

.הדבר שמייחד את מועדון רוטרי כפר סבא הוא החברות-אבל

מתארחים זה  , יוצאים יחד לטיולים בארץ ובחול, אנחנו חוגגים יחד כל חג

תחושת  .  אצל זה ושומרים על קשר חברי ורצוף בין כל חברי המועדון

.  לא תסולא בפז, הביטחון והרעות של חברי המועדון בתוך קבוצת החברים

.  זאת הגאווה האמתית של מועדון כפר סבא

ליזום פרויקטים לרווחת  , שנמשיך במתכונת הנוכחית, אני מאחלת לכולנו

שנמשיך עוד שנים רבות לזכות בחברות  , בכל מקום שיידרש, תושבי העיר

.בבריאות טובה ובשמחה, הטובה והמאמצת הזאת

.  שאפו חברים

.מועדון לתפארת

חני
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ר מועצת ארגוני המתנדבים"ברכת יו

מר מאיר אהרוניבכפר סבא



מועדון רוטרי מיאמי מברך אותנו  

60ליום ההולדת 



(  התאום שלנו)מועדון רוטרי זאמון 

60מברך אותנו ליום ההולדת 



Dear President Dr Hani Bareket-Glentzer,

This is Suren Poruri, Past President of Secunderabad West 

, RI District 3150, from India.

Your rotary club of Kefar Saba was chartered on 11-12-1960 

, which is today.

I would like to extend my warm wishes to you and to all your 

club members on this joyous moment.

Rotary is the only organization which has global foot print 

and is working towards happy communities across the world 

with it's noble initiatives.

Thanks to our rotary club founder Rtn Paul Harris, we are 

able to make a difference in the communities where we live.

Looking forward to working with your club on service 

projects .

Thanks and regards

Suren Poruri

District Best Club President for year 2017-18

Secunderabad West

RI district 3150

+91 99855 55289.

מערב-סקונדראבאד מועדון רוטרי 

60מברך אותנו ליום ההולדת בהודו 



רישים"ה" רוטרי"אלו חברי  "כְּ

יםסבא בן ה-במועדון כפר ישִׁ !שִׁ

,שבודאי נרגשים, ואתם ידיַדיי

הֹול ולשמוח מבקשים, לחגוג צְּ ,לִׁ

.נפגשים" זּום"רק ב, אך ַבֵעת הזאת

,ובכל זאת משתדלים ומתעקשים

.לבלות יחדיו גם ללא נשנּושים

,מקפידים מאד להישאר מגובשים

שים ,שומרים על מורל גבוה וַמרְּ

,ממשיכים את המטרות להגשים

.ושומרים על עקרונות מקּודשים

שהיום מַאיישים  , ואנו החברים

חשים, סבאי-את המועדון הכפר

באמת היורשים-באמת, שאנו בימינו

ים"של אלו הראשונים ה ישִׁ טִׁ ,"פָּ

.יצרו בתנאים קשים" יש מַאין"ש

,מאד נחושים, מועדונים לרוב קמו

ֵתי חישים-אך אנו בין מְּ המעט הַממְּ

.שניתן לׂשרֹוד כשלא מתייאשים

,שומרים על פעילות ולא חוששים

"קשישים"גם אם חלקנו כבר )

,"(משומשים"ואפילו אולי מעט 

שאנו עדיין לא מתקשים, להראות

ה לאלו החלשים הילָּ ,לסייע ַבקְּ

,ולא סתם מתרברבים ומקשקשים

.אלא גאים בכל המיזמים החדשים

מול  הקשיים לא נותרים אדישים  

ובכל פעולותינו איננו מתביישים

ים"אנחנו ה–להראות ברבים  שִׁ רָּ ,"פָּ

ים שִׁ מְּ מָּ !שדוהרים קדימה והכל מְּ

,זהו מועדוננו בן הֶעֶׂשר ועוד חמישים

יםמי ייתן וניפגש בעוד שנים  ישִׁ !שִׁ

!החגיגה–והנה זה בא 

כתב חברנו איציק ארבל



אלו חברי מועדון רוטרי כפר סבא

ר חני ברקת גלנצר  "ד

נשיאת המועדון

:איציק ארבל' רניני אניאל' רחנה אברוצקי  ' ר

:ענת בן עמי' ר:עמיבןיוסיל"נ:מוטי בוכבינדר' ר

אביבה אברהם  ' ר

:ל אייבי ברכה"נ

ל שלמה גונן  "ננינה גונן  ' ררבקה גולן' ר:גליה גולדברג' ר



עדנה דרעי' רמיכל דקרוק  ' ראורנה גילמן  ' רציקי גיל מזור  ' ר

ל איתן הריס"נאילנה הריס' רחנן האס  ' ראסתר האס' ר

ל זאב וינשטיין"נל יובל השכל"נעמי הרפה' רטובי הרפה' ר

ל פיני לוזון"נל פנינה כרמון"נל שמריהו כפיר"ניניב שי' ר



אילנה נדלר' רר אלי מנחמי"ד' רל גבי מזור  "ניוסי לוי  ' ר

רן פרידור' רסרגיי פיסרבסקי' רל שוקי עזרא"נראובן נחמד' ר

שמוליק קוויטני' רציפי קוויטני' רצביקה פרל' ראתי פרל' ר

יעקב קנטרוביץ' רחיה קנטרוביץ' ראתי קמר' רין'ל משה קוצ"נ



ל צילה רשטיק"נל עולי רשטיק"נ

דורית שטריימר' ראריה שטריימר' רמיכאל שלו' רל עודד שוהם"נ

ל יחיאל שטרית"נ

ל אבי רוקנשטיין  "נ אלי רדוסקוביץ' ר





רטר'קבלת הצ

11 - 12 - 1960



המחשבות של הראשונים



ככה זה התחיל

ל"ישראל גוטמן ז–שנתיים למועדוננו 











קרן סיוע

גלאי עשן

מועדונית ארזים

29גלריה  גישור

פרויקט לחץ דם

אופניים לבעלי 

מוגבלויות

האקתון

רובוטיקה

מלוא הטנא

דבש לראש  

השנה

מפגש עם האוכלוסייה  שיעורי עזר לתלמידי תיכון 

הבוגרת 

מייקרים צעירים 

תוכנית נוער  

שותה מים ודעת

חלקות חקלאיות

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Smoke_detector.JPG


?כפר סבא רוטרישנות פעילות של 60איך מסכמים 

52היום אנחנו , חברים22התחלנו 

,  גוטמן-חמישה מהם פעמיים )החברים כיהנו כנשיאים 52מתוך 19

.(רשטיק, שוהם, הריס, דסקי'מולצ

.החברים הן נשים52מתוך 19

.חברים200שנות פעילות המועדון היו חברים בו 60במהלך 

.רוטריוניםחברים נפטרו בעודם  34

:מקומות מפגש8לאורך השנים היו לנו 

הצארטרלפני קבלת –ברעננה" פיתוח"מלון 1.

הצארטרלפני קבלת -ס אוסישקין "בי2.

- 12.1960.בית החולים ליולדות 3. 14.3.1961 -

– 14.3.61(בית שרה)ויצובית 4. 1984 

– 1984-המרכז הקהילתי אלי כהן 5. 2000

- 2000-בית אנוש 6. 13.10.2012 

- 2914.10.2012גלריה 7. 31.1.2019 –

– 1.2.2019בית המתנדב 8.

אבל אנחנו שותפים  , ביצענו מאות פרויקטים ואי אפשר לתאר את כולם

.  ועד היום1964בדלת מאז בהקש

1400שהקמנו ספרייה של 1962אנחנו תומכים בבית חולים מאיר מאז 

שגייס  1982דרך ציוד לחדר שלם בגריאטריה ומבצע מרים ב , ספרים

,  שיפוץ חדר המיון, תרומות למכשירים מיוחדים במחלקות רבות

תרמנו במצטבר כחצי מיליון שקל בערכים  . ובהמשך תרומות בכל שנה

.   של היום

שנות  60ל אייבי ברכה מסכם "חברנו נ

פעילות המועדון  



תלמידים1,300למעלמלגות1964מאזחילקהשלנוהמלגותקרן•

.היוםשלבערכיםשקלוחצימיליוןשלבהיקף

סבאלכפרהגעתהמאזהאתיופיתהקהילהעבורפועליםאנו•

טיולים,למבוגריםחקלאיותחלקותדרך,בקיץבריכהעםמקייטנות

.אזרחיטייסלקורסהסעותועדבחגיםתמיכה,הארץברחבישנתיים

עת1994בשנתהקמתומאזטנאמלואבפרויקטתומכיםאנחנו•

מספרלנוישהיוםועדומאזהפרויקטעבורהקירורמכולתאתרכשנו

.מזוןלחלוקתרוטריחברישלקבועיםמסלולים

בראשדבשבחלוקתקשישיםבמועדוניותהשניםכלפועליםאנחנו

,בחורףושמיכותתנוריםבחלוקת.קורונהבימיגםבהרצאות,השנה

חוגיבמימון,וכיסופיםעליהבמועדונילקשישותאינטרנטבלימוד

.הקשישיםשלחייםסיפוריעםספרובהוצאתדרמה

ואזשניםמספראותוליווינו,זקןפניוהדרתפרויקטאתהמצאנואנחנו

אתהקיםשלנומועדוןחבר,העירייהי"עלטיפולאותוהעברנו

אנושאתהקימהשלנומועדוןחברת,1980בהקשישלמעןהעמותה

,ברנרהספרלביתהגישורפרויקטאתהבאנואנחנו.סבאבכפר

.הפרויקטאתממשיכהוהעירייהאותוהרחבנו

,בעירצעיריםכישרונותתחרות,ראשונותתשואותאתהמצאנואנחנו

כליברכישתהקמתהמיום.בהתומכיםשאנו29הגלריהעםהמשכנו

.משגתאינהשידםולצעיריםלגלריהוציודנגינה

וביצענו,בעירתלמידים3,500ללסמיםדיההצגהאתומימנוארגנו

.המשפטבתילידבוררויות

שעםה"נעלפרויקטממסגרתונעריםונערותעוליםמשפחותאימצנו

.היוםעדבקשראנוחלקם

במס,בעירייה,לאומיבביטוחהמצטייןהעובדפרסאתהמצאנו

,אשמכבי,דודמגן,הפניםמשרד,משפטבתי,במשטרה,הכנסה

.ארצילפרויקטהפךשהפרויקטעדועודקהילהאחיות

עםיחדהשואהלהנצחתהאנדרטהלהקמתהכספייםמהתומכיםהיינו

.ואחריםבריתבנימועדון



הולדתביוםשנה20לפניהוקמההרצל–הכרמלבצומתרוטריכיכר

.למועדון40

,1962מהחלסבאכפרעלששמרוהגבולמשמרחייליאתאימצנו

ובדירת,בודדיםחייליםאימצנו,לחיילטלטרמפפרויקטאתהמצאנו

בשמירהבזמנוהשתתפנו.וקצינותחיילותכולןכלכליעורףללאהבנות

.בטרמפיאדהלחייליםשוקווחילקנוספריישוביעל

אתוהבאנובכצנלסוןבעירהראשונההמחשביםמעבדתאתהקמנו

.הספרלבתיהצעירהנואםפרויקט

,בטורקיהטורוס-מרסיןמועדוןעםתאומיםמועדוניםבריתכרתנו

.בסרביהזימוןומועדוןבהודונגר-אנה,בקרואטיהקפטול-זגרב

עמדחיימוביץיחזקאל,העולםברחביבמועדוניםביקרומועדוןחברי

קבוצתבראשעמדדוידינצחואילולקליפורניהרוטריקבוצתבראש

שספגהבאינדונזיהבאלילמועדוןופלסמהדםשלחנו,להוואילימוד

שלהבובותלמוזיאוןבובות,(תרשיםראה)1998בשנתאדמהרעש

ואתל"לחוהנוערחילופיאתניהלמועדוןחבר.בהודורוטרימועדון

תרמנו.שנים10במשךהעולםמרחביונעריםלנערותך"התנארץטיול

.בקניהטורקנהולפרויקטבאתיופיהלרעביםמכספנו

תרומתםעלהריספולעמיתיהםובהווהבעברהמועדוןמחברי39

מחלתלמיגור40,000$כהחבריםמכספיתרמנו.בינלאומירוטרילקרן

.בעולםהפוליו

ועד1992מאזגלרפרסקיבלומשפחותיהםובנימועדוןחברי13

.דופןיוצאתהתנדבותעל2017

לטיוליםיחדיצאנושבהענפהחברתיתפעילותקיימנוגםלכךומעבר

,בנצרת,ולדיצחקעםגרבייהאלבבאקה,בתבור,הנגבבהר

פרסבמרכז,ל"זגולןמיכהשלהדרכתועםובגלילבחריש,בעוספייה

,בלכיש,הנקרהבראש,במטולה,שאןבבית,באשדוד,ביפולשלום

.בדרוםרוטריביערעציםושתלנוהירדןובבקעתהתניניםבנחל



.הדנובהעליחדושטנולקפריסיןלסרביה,לאיסטנבוליחדנסענו

.וכרתיםקפריסין,בולגריה,ברודוסרוטריועידותיחדחגגנו

רוקנשטיןמשפחתאצלמכןלאחר,גביאצלעצמאותימייחדחגגנו

.שטריתמשפחתאצלולבסוף

חגגנושבועותאת.רשטיקמשפחתאצלתמידמתחפשיםאנופורים

.חדוותמשפחתואצלוסילביהחוליואצלוייןגבינותעם

שניםחןולילידנישלבסוכהוישבנוינים'הקוצאצלהשנהראשאת

.ויחיאלטובהשללסוכתםשעברנועדרבות

.ואחרי כל הכתוב לעיל עוד ידנו נטויה



תרשים מסלול משלוח תרומת דם לבנק הדם בבאלי





."מועדוןחברכבראתהשנים28",עוליליאמר-"שנים28"

.זמןזהשנים28,אמרתי"וואו"

מעשינוכלכיהטועניםישנם.מקריותהנקראכזהדברישאםיודעאינני

שונותסיבותאלאכזהדברשאיןטועניםאחריםמקריותידיעלמנוהלים

מועדוןעםפגישתיפניםכלעל.שייקרולדבריםגורמותזועםזוהנפגשות

.מקריתאומרהווה,במתכווןשלאהייתהרוטרי

הבטחהלמרותלגמלאותשהוצאתיעלחרוןאכולהייתיבוזמןזההיה

,מאזמכריאתפגשתיהזמןבאותו.לימדתיבוהספרבביתלפעולשאמשיך

שנינולימדנובומהזמןהייתהיחזקאלעםהיכרותי.חיימוביץיחזקאלאת

נפשלשתףאפשרותשמוצאפגועאדםכדרך.ספרביתבאותו

שבומועדוןעלליסיפריחזקאל.רוחימצבעללוסיפרתי,בכאבונוספת

הצעתואתלקבלאםידעתילא.חברהאמצאוגםלפעוללרצונימוצאאמצא

.לנסותאותיושכנעהאחתידאיתועשתהזוגתיאבל

דבשחלוקתבזמןהייתההמועדוןחבריעםשליהראשונההפגישה

ארגןשכנראה)עולילפניאותיהציגיחזקאל.השנהראשלפנילנצרכים

פגישההייתהזו.בתיבהצנצנותלסדר-:תפקידמידלינתןוזה(זוחלוקה

החלטתיפניםכלעל.אנימישיודעיםלפניעודתפקידלינותניםמיד,מוזרה

.להישאר

המלה.לבואהחלטתיבמועדוןלפגישתאיתולבואליהציעיחזקאל

משקהכוסעלביחדהמסביםאנשיםשלכחבורהבדמיוניהצטיירהמועדון

וטכס,גזבר,מזכיר,נשיא,בפעמוןנתקלתיכאןאלאבמעשיהםומשוחחים

חשבתי,שמיםחי.טיבםאתהבנתישלאדבריםושאר,ברכות,פסוקהכולל

טכסיםהמשמרהחופשייםהבוניםשלסניףזההאם?נקלעתילאן,בליבי

הטוברצונועלרבהתודהליחזקאללומרחשבתי?הבינייםמימיעתיקים

ישבתיוכךאותיעצרהביהטבועההסקרנותאבל.וללכתלקום,לגביי

.כמובןתנאיעל,להישארוהחלטתי(עסקיתשיחהזוהייתה)ושמעתי

ומהלהיכנסעומדאנילמהשאדעאותיהשכילוהקבלהועדתעםבפגישה

ארגוןאלאופעוטיםמקומייםבענייניםהעוסקקטןמועדוןזהשאין,רוטריהוא

עתההנה.עולמיותמשימותעליהםהנוטליםמועדוניםשללאומיבין

הולךאניהנה,לבבירחבזאתבשמעי.בעולםהפוליומחלתבחיסולעוסקים

שבקושי.קטנהמדינהשלאזרחלהיותרקולאהגדוללעולםלהשתייך

.העולםמפתעלאותהרואים

חברנו ניני אניאלי מספר זיכרונות
היו זמנים



למלחמהלאגודהתרומותאיסוףהייתהשקיבלתיהראשונההמשימה

אתלכבושיצאנו,כאבירים,ושנינוכתגבורת(הריס)איתןאליצורף.בסרטן

אניאבלאיתןחשבמהיודעאינני.לנזקקיםמזורולהביאהתעשייהאזור

ופשוטיהדיוטותעםנעסוקלאשהלא.גדולרכושעםמשםשנצאבטוחהייתי

היושביםממוןרביעםאלאשקליםעשריםאועשרההתורמיםעם

כיהדבריהיהקלשלאגילינואך.עולםחובקימפעליםומנהליםבמשרדיהם

זוחומהלפרוץהצלחנוכברואםלמעבידיהןמגןחילהיווהמזכירותגדודי

."במפעלתרמתיכבר"המשפטאת.שונותבצורות,שניסחותשובותקיבלנו

לאנשיםגםשנפנהוהציעאותיהרגיע,טובהנשמה,איתןאך,רוחישחה

קיבלנומאיתםואכן,במשרדיםלעובדים,הניקיוןלעובדי,למזכירות,פשוטים

.נדיבהבידתרומות

.הנאורהקפיטליזםשלבמהותומאלףשיעורזההיה

כמעטמיודעותבוושררה.מעטבוואנשיםקטןמועדוןאזהיההמועדון

חטיבת)אחדבבנייןגרומהחבריםחלקכי,הדברמפליאולא.משפחתית

.במועדוןלדיוןהבאתםלפניבונידונומההחלטותחלקכילחשובויש(6גולני

אנשיםלאוסףמעברשהיאחברההמועדוןהיווהוכךאישיתהייתהההיכרות

.מסוימתלמטרהשהתאספו

החג.כולנואתלהכילשיכלוהחבריםבבתיחוגגיםהינוהחגיםאת

אצלנחוגזהחג.העצמאותיוםערבכלומר,הבשרחגהיהביותרהמרשים

ושכניםרחבדשאמוקףקטןבביתגאוליםבשכונתגרגבי.(מזור)גבי

.לנוהתאיםבדיוקוזה.חרשים

גבי.(הילדיםאתשהשכבנולאחר)בערבתשעבשעהאליובאיםהיינו

ובידוסינרעוטה,השאולמשדיכאחדמחוםאדוםכשהואפנינואתקיבל

,בוערותבגחליםמלאה,אסכלאמאחוריעומדכשהוא,השנייםשלושהמזלג

."?רוצהאתהמה"שואלוהוא.שוניםבשריםניצליםשמעליהןהרשתשעל

עלמתיישביםהיינוהמטעמיםושארהבשריםמינימכלששבענולאחר

מקרןאתמתקין,האקורדיוןעםגרישהאוסאשהמגיעהיהואז.הדשא

והרגשהשקטהאווירהשיצרהשירה.מולדתשירישריםוהיינוהשקופיות

.רעיםמסיבתשלחברתית

מפעםואכן.למועדוןחבריםלהוסיףניסינוהזמןוכל.לגדולהיהשלנוהרצון

הגיעולאאחתפעםשלאחרמהםהיו.אנחנומהלראותאנשיםבאולפעם

היו.מאווייהםאתתואםהמועדוןשאיןשראועד,מהזמןשנשארוהיו.יותר

אחדמפילינודעכך)הסיכהכי.המועדוןסיכתאתשקיבלועדשנשארו

רבערכההיהל"בחוהרי,בלבדמועדוןכסמלנחשבהבארץאשר(מאלה

והפכושנשארווהיו.עסקיםקשריליצירתשעוזרדבר.חברתיכמעמד

.לחברים



מועדוןהיהלנשים.רוטריחוקתלפי.בלבדגבריםמועדוןהיההמועדון

אינוגבריםשמועדוןלהיותויכול.הפנימיהגלגלשנקראמשלהן

חבריםקבלתלגבירוטריחוקתנשתנתהכאשררקכי.במיוחדאטרקטיבי

.מצבנונשתנה

ומנסיםלנומטיפים(איזהיודעאינני)אלוהיםיראיושארהחכמיםרבנינו

לגברשווהלהיותיכולהאינהולכןמהגברנחותהשאשהאותנוללמד

זוהיאכימגלההיההמקראיבכתובהמעייןכלאך.החברתיותבזכויותיה

לאהיאשאםמשום.והרוחניתהחומריתתרבותואתלעולםשהביאה

אתשמשקים,זומביםהיוםעדהיינואנוהרי,הדעתעץמפריאוכלתהייתה

.העדןבגןהעצים

והתחלנורוטרילמועדונינשיםקבלתהתאפשרהשכאשר.אצלנוגםוכך

.היוםשהואכפיולהיותלצמוחהמועדוןהתחילמשפחותלקבל

מכליותר,מקורייהודימועדוןהואשלנוהמועדון,אישילמחקרבהתאם

אלאהתכנסותםבזמןטליתותעוטיםשחבריומפנילאוזאת.בעולםמועדון

אותהשמזההזה.היהדותשלהיסודיהמנהגאתבגופומקייםשהוא

למקוםממקוםנדודיםהיהודיתההיסטוריהבכל.הנדודים-,העמיםמשאר

.במועדוננונםוכך.עיקריחלקהיו

ספרלביתנדדממנו.ברעננה"בורסה"במלוןהיוהראשוניותפגישותיו

שרהלביתומשם.ליולדותהחוליםבביתלהיפגשעברמשם.אוסישקין

בביתלהתכנסעברומשם.מכןלאחרמארחוהיהכהןאליס"מתנ.(ו"ויצ)

.המתנדבבביתנפגשיםאנחנווהיום.29לגלריהוממנו.אנוש

?מזהיותריהודיהיש



ל שלמה גונן מספר על  "ותיק חברי המועדון נ

חברותו במועדון

שהייתילאחר)1984ביוניכחברלמועדוןהצטרפתי,המועדוןחבריכותיק

.(דאזהתקנוןלפיחודשים6מועמד

.העולםבכלכמקובלבלבדגבריםחברים20היובמועדון

."הפנימיאופן"השנקראהחבריםנשותארגוןהיהמועדוןכללצד

:כמוהמייסדיםדורבניוביניהםסבאכפרותיקיחבריםהיובמועדון

זיכרונםחיימוביץיחזקאל,אשריואב,ולינגשטייןירח,אברוצקינחום

.העירמוותיקיוטוביםרביםועודלברכה

והייתיהיותאך,הנשיאותאתליוהציעואליפנוחודשיםמספרלאחרכבר

ל"זאונגראריקשלנשיאלסגןלהיבחרהסכמתי,מדיצעיר

הופךמכןלאחרבשנהנשיאכסגןשמכהןשמימקובלאזהיהבתקנון)

.(נשיאלהיות

אורחכמרצההזמנתילמועדון25-היובלשלבאירועזותקופהכדיתוך

.שמיריצחרמר,דאזהחוץשראת

עוליביניהםאורחיםמספראליווהוזמנו"השרוןאולמי"בהתקייםהאירוע

.למועדוננוקצרזמןלאחרשהצטרפועמרואלברטרשטיק

,החדש"מנדרין"במלוןגדולהתרמהאירועערכנו,נשיאותיבתקופת

.ל"זפארמנישלבהנחייתו

הייתהערבמאותווההכנסהביותרפעילעוליחברנוהיהזהבאירוע

.דולראלףוחמישהמעשריםלמעלה

.ל"זצורמרדכיר"ד,המועדוןכנשיאאותיהחליף,הנשיאותתקופתבתום



לבית"הפנימיהאופן"מחברותב"בארהפנו,תקופהבאותה

וביתבלבדלגבריםארגוןהרוטריהיותנגדהגבוההמשפט

.לנשיםשורותיואתלפתוחחייברוטריכי,קבעהמשפט

והיאנשיםלקבללמועדוןהצעההביאובמועדוןחבריםמספר

היוהנשיםבצירוףהתומכים.בלבדחבריםשנישלברובעברה

הביצועאתדחינו,קטןהיהוהרובמאחר.הצעיריםהחברים

אזאבל,זולהחלטהגדולרובכברהיהשניםמספרולאחר

מספרלאחררקהצטרפווהן"קצתחכו"הייתהנשותינותגובת

.שנים

שיוויוןהיוםישולשמחתיהשכלאמיהייתההראשונההחברה

.המגדריםביןמוחלט

צאיגושאוללוזוןפינישהחבריםלצייןחייבאני,לדייקבכדי

.אחריםבמועדוניםאךלפנילרוטריהצטרפו

ושנזכהמופלאהחבורהבחברתלהיותמאושראני,זהחגביום

.ביחדוחברותאעשייהשלרבותשניםלעוד

.גונןשלמה



ל עולי רשטיק מספר על שנת  "חברנו נ

1990/1991נשיאותו הראשונה 

סל מצרכים לעולה-. ל.מ.ובעיקר על מבצע ס

מתוכניותגדולחלקשיבשהאשר-המפרץמלחמתהתקיימהזושנהבמהלך

.המועדון

מבריתלארץהעלייהגלכשהתגבר1990מאיבמהלך,כןלפניעוד,אבל

.חדשעולהלכלמצרכיםסללחלקהחלטנו,המועצות

.לעולהמצרכיםסל-"ל.מ.ס"–ללקסיקוןשנכנסהמבצעשם

אתלהםלהנעיםמנתעללעוליםמצרכיםסללהעניקהיהבתחילתוהרעיון

.בעירהקליטה

.השנהראשלקראתלהתקייםאמורהיההפרויקט

התרימובהם,העירוברחביאהרוניבמרכזאותםומיקמנודוכניםהקמנו

.שקלים5-בושביםהעובריםאתהחברים

.בשבועפעמייםשללתדירותההתרמהאתהגברנוחיובייםהדיםקבלתעם

אתלדחותהחלטנו,ההתרמהקצבעלעלההעלייהגידולשקצבכשנוכחנו

אתדחינו(1/91)סגרוהיההמפרץמלחמתפרצהובינתייםמאחר.המבצע

.לפסחהמבצע

העירייהשלחברתייםלשירותיםבמחלקההקליטהבוועדתבמבצענעזרנו

.(הדוקבקשרהייתהצילהשאיתה)ל"זמנורעליזהשלבראשותה

.בעירהעוליםשלוכתובותשמותלעדכןהייתהלמבצענלוויתמטרה

.בדוכניםשאספנובכספים,העירייהבכספיקצתנעזרנותקציביתמבחינה

עםמקושרשהיהל"זאברוצקינחוםבחברנונעזרנוהספיקלאזהוכלמאחר

100000שלסךלמבצעלתרוםאותוושכנעהיהודיתהסוכנותמראשיאחד

.שח

.יסודמוצריאספקתלגבימכרזמעיןוערכנובעירהשיווקרשתותלכלפנינו

אתזוכרשאיני)שופרסלשלבתחברתהייתהביותרהזולהשהייתההרשת

.(שמה

רשימהלעירייההייתהולאמאחר,ביותרמסובךהיההשיחלוקתארגון

.העוליםשלמעודכנת

.משפחות1400-בכשמדוברלמסקנההגענורביםמאמציםלאחר

מסודרת,מכובדתתהיההשישחלוקתהיהאותנושהנחההעיקריהדבר

.העולהאתתביישושלא



,יין,שמן:כגוןהסדרללילשימששחלקם,בסיסייםמוצריםכללהסל

.וקוסמטיקהניקויחומרי,קמח,סוכר,מצות

שהייתה,במיוחדשהדפסנופסחשלוהגדהברוסיתבישולספרי

.בעבריתובחלקהברוסיתבחלקהומעוטרתמהודרת

.נשיםתחתונישלס"כ"גיבור"מתרומהגםקיבלנו

.בזמנונכבדסכום–שקלים120-כהיהסלכלשלהכספיהערך

ההתעמלותאולםאתס"כמעירייתקיבלנווהחלוקההאריזותלצורך

מרכז–נחשוןברחובממוקםהיהאשר(כיוםקייםשלא)ארןס"בישל

צפיפותללאמסודרתתהיהשהחלוקהחשובוהיהמאחר.העיר

19:00–14:00משעהיוםבכל,ימיםשבועיימשךשהמבצעהחלטנו

.המשפחהשמותשלב-האסדרלפי

לגביהמודעותובלוחותהמקומיתבעיתונותמודעותפרסמנובמקביל

.וברוסיתבעברית-המבצע

.והנכדיםהילדיםהנשיםכוללהמועדוןחבריכלשלתורנותערכנו

.חברים16השתתפותורנותבכל

בניכלאתהדביקההחבריםבכלשאחזהשההתלהבותלצייןיש

.המשפחה

.במועדוןהגיבושלהגברתוסייעהמרעננתהייתההזוהפעילות

רוסיתדובריבמתנדביםנעזרנוהמשפחהובניהמועדוןחברימלבד

.כמתורגמניםושימשוכסדרניםלנושסייעו

ההתלהבות.המשאיותבפירוקעסוקיםהיינוהחלוקהשלפניבימים

.ומרשימהמגבשתגדולההייתה

הרוסיתדוברותהמתנדבותעםשולחןבכניסההעמדנוהחלוקהבזמן

.העוליםשלוהכתובותהשמותאתשרשמו

לארץשעלוהעירתושביעוליםמשפחות-היההסליםלקבלתהתנאי

.1989ספטמברלאחר

.שיחבילות1406חילקנוהמבצעשלבסופו

ובו(לחלוקהושבועלהתארגנותשבוע)שבועייםנמשךהמבצעכאמור

.המשפחהובניהמועדוןחבריכלהשתתפו

הערכותשאיפשרדבר–העוליםכלשלמפקדלערוךהצלחנו,בנוסף

.בעוליםהעירייהשליעיללטיפולנכונה

.במועדוןהרעותאתלהגבירהצלחנובעיקר

הכפרהציבורמצדהןהעיררחביבכלנלהביםלהדיםזכההמבצע

בוכיםנראושחלקם,העוליםמצדובעיקרהרשויותמצדהןסבאי

.מהתרגשות

רשטיקעולי





.שנים34כמזהסבאכפררוטריבמועדוןחבראני

.2000בשנתהמועדוןונשיא,אפיקראש,מזכירבתפקידישימשתי

נגדשבוע"היהנשיאותיבשנתשבוצעוהחשוביםהפרוייקטיםבין

.ערבית-עבריתמוסיקהוערב,בעיר"אלימות

.המועדוןשלכספיםלגיוסועדהר"כיומשמשאנישניםכעשרמזה

לעולמםשהלכוהחבריםשלזכרםאתולהוקירלהזכיררוצהאני

.המועדוןשלופעילותובהקמהחשובנדבךושהיו

ביןוהרעותהקשרבהידוקשימשיךשלנוהמועדוןאתלברךרוצהאני

.בעתידהמועדוןשללהצלחההבסיסשהוא,המועדוןחברי

מועדון רוטרי כפר סבא עבורי הוא בית

ל יחיאל שטרית  "חברנו נ

מספר על פעילותו במועדון  



,  שנות המועדון 60י בני הזוג קנטרוביץ לכתוב לעלון "כשנתבקשתי ע

.  התקשיתי מאד להתמקד

,   (   40בהגיעי לגיל ) שנה 30הגעתי למועדון רוטרי כפר סבא לפני 

על רצוני להתחבר לקבוצה  , נצח דוידי , בעקבות שיחה עם חבר מילדות 

,  נצח הזמין אותי לפגישות המועדון . באמצעותה אוכל לתרום לחברה

התחברתי מהר מאד לאנשים  , ולמרות שהייתי צעיר מאד באותה תקופה 

.המיוחדים שהיוו אז את עמוד השידרה של המועדון

ל נחום אברוצקי למזכיר המועדון  "מינה אותי נ, כבר בשנתי השניה במועדון 

.כי הוא רואה בי פוטנציאל גדול, תוך שהוא מסביר לחבריו שהרימו גבה 

אך לא עליה אני הולך  , שנת נשיאות מצויינת עשינו באותה שנה , ואכן 

,  במהלך השנים עשיתי כל תפקיד אפשרי במועדון וברוטרי ישראל . לספר

עוזר  , ר כל האפיקים האפשריים "יו, כולל מזכיר המועדון מספר פעמים 

,  ר ועדת הנוער והצעירים ברוטרי ישראל "יו, שנים  3נגיד לאשכול במשך 

.  ועוזר נגיד כמנטור לראשי האשכולות

שהייתה  , אלא לשנת נשיאותי במועדון , אך לא לכך כיוונתי את הסיכום שלי 

,  בסיומה של שנת הנשיאות שלי . עבורי ועבור המועדון, שנה מאד מיוחדת 

 PRESIDENTIAL, המועדון קיבל מהנשיא העולמי אות הצטיינות 

CITATION

:מתוך אתר המועדון –להלן . פעילות המועדון היתה בשנה זו מאד מגוונת

נחתם הסכם מועדונים תאומים עם מועדון מרסין טורוס בטורקיה. 1

הועברה עזרה לאסון הומניטרי באינדונזיה. 2

3.קבלת פרס האזור לפעילות בינלאומית

באומנות-" נוער אומר לא לסמים"פרויקט  ".4

עם תרומה של אזרחי כפר סבא" בית לזרוס"פרויקט הקמת ספריה ב .5

6.פרס הנשיא העולמי על הצטיינות בארבעת אפיקי הרוטרי

7.ביקור הנשיא העולמי קרלו רביצה ביום העצמאות

אירוח מועדון רוטרי ראמה.8

"הקש בדלת"השתתפות במבצע  " 9.

ל גבי מזור מספר על שנת נשיאותו"חברנו נ



21.2.99-פרסים לתלמידים מצטיינים 30חלוקת .10

" בני גיל הזהב"מימון טיול ל " 11.

ח מאיר"רכישת מיטה מיוחדת למחלקת אשפוז יום בביה.12

מימון טיול לפולין לנערה ממוצא אתיופי.13

מלגות לסטודנטים בבית ברל הפעילים בקהילה6חלוקת .14

עמדות מחשב בבית הנוער לזרוס בשכונת  6הקמת חדר מחשבים עם 

15.עליה

אנוש" עזרה למועדון .16 “

"מלוא הטנא"המשך תמיכה ב ".17

.ס מפתן"תרומה לטיול ביה.18

19.עזרה לקשישי אלי כהן

.ח"מסיבת פורים לילדי פר.20

.דרך מועדון אילת-תרומה לפליטי קוסובו . 21

היא זו  , פעילות יצירתית ומשולבת בארבעת אפיקי השרות של רוטרי 

שהביאה את הנגיד יורם כהן להמליץ על המועדון לקבלת אות הנשיא  

.העולמי

:שלושה ארועים שריגשו אותי במיוחד בשנת הנשיאות שלי 

ביקור בעיר מרסין בטורקיה  
,  ל שליווה אותי לכל אורך תקופת נשיאותי "ל יואב אשר ז"ביחד עם נ

ביקור שלווה בחום רב של המארחים ושיאו בחתימה על אמנת מועדונים  

 ROTARYפרויקטים קהילתיים חשובים שזכו לתמיכת  2תאומים ויצירת 

FOUNDATION באמצעותMATCHING GRANT שקיבלנו  .

ח  "בבי( אז קראו לו חדר מיון) ד "הפרויקטים היו תרומה נכבדה למלר

עמדות טיפול נמרץ  3ו LIFE PACKמאיר לרכישת מכשיר החייאה 

.  לילדים וכן הקמת מעבדת מחשבים לילדים עם צרכים מיוחדים בטורקיה

תרומת משלוח גדול של פלאסמה לנפגעי אסון הומניטרי באי 

. באלי שבאינדונזיה
א  "ל במד"ל אלי נדלר ז"הפעלנו את קשריו של נ. לאחר פניה שקבלנו 

ובאמצעות משרד החוץ ורוטריונים באמסטרדם  , לקבלת המטען 

מכתב מרגש לאות תודה נמצא באתר  . ובסינגפור הועבר המטען לאי באלי

אלי ואילנה נדלר הפכו להיות משפחה עם נישואי  , לימים . המועדון

אביבית ונמרוד שהתחברו במסגרת משלחת חילופי נוער של רוטרי  

.  לאוסטריה



שנערכההעצמאותיוםבמסיבתהעולמיהנשיאשלביקור

.בגאוליםבביתנו
דרכואתועשהיוםבאותובארץלביקורהגיערביצהקרלוהנשיא

ובתאום,סבאבכפרעברעמיאלדודל"נגשלוהמארח.חדרהלכיוון

סטקיםאיתנולאכולורעייתוהעולמיהנשיאאתהביא,אתומוקדם

.ולחגוג

ואייביתמיחבריבזכותהכרתיבהם,במועדוןשנה30לאחר,לסיכום

אותיומלווה,1993בלחיישחברה,ציקי,האהובהאשתיאת,ברכה

לפנילמועדוןהמנייןמיןכחברהוהצטרפהשליהברוכההעשייהבכל

כחבריחבריואת,השניביתיאתבמועדוןרואהאני.שניםמספר

.חייםאורח,הרוטריוניתובדרך



ראש העיר יצחק ולד ונשיא 

המועדון יהודה קידר חונכים את 

הכיכר

כיכר רוטרי





דגל המועדון

.  2000את דגל המועדון עיצב האמן דויד שמוס בשנת 

.עיצב גם את כיכר רוטרי כפר סבאבאותה שנה



קל לי יותר להגיד מה אני מרגיש ברגע  , קשה לסכם את התקופה הזו

.זה

מפרספקטיבההחל.הרבהממנושקבלתי,תפקידשעזבתימרגישאני

,העירוניתהציבוריתהמערכת,רוטריארגון,המועדוןפועליםאיךשלמה

ושיתוףאמיתיתסולידריותשלבתחושהוהמשךהמתנדביםארגוני

שליותרמלאהבהבנהובסיוםמרגשיםרגעיםספורבאיןפעולה

.מחפשיםשכולנווהיעדיםהמטרות

העינייםמה,מגיביםשוניםאנשיםאיךיודעשאנילומרהיוםיכולאני

.ומשימותבבקשותעליהםונוחתמולםיושבאתהכאשרמספרותשלהם

ומגווןעשירניסיוןעםזומתקופהשיצאתיחושבבהחלטאנימבחינתי

.לקהילהוהתרומהההתנדבותבתחומי

סופיותהאיןבשעותהזההזמןבכלהיהמה,שםעשינוזאתבכלמה

שהםמצטערהייתיולפעמיםהמוחאתיבשושלפעמיםדיוניםשל

.הביתהלחזורוצריךנגמרים

.החולפתלשנההעיקרייםהיעדיםשהיוחץראשימספרלנסחיכולאני

oחברישלהיכולותומיצויהחברתייםוהקשריםהפריחהשימור

.המועדון

oהקהילהלמעןוהתנדבותיותחברתיותלפעילויותעידוד.

oומחלקותהמתנדביםארגוניעםפעולהושיתופיקשריםפיתוח

.העירייה

oהרוטריארגוןשלהבינלאומיתבפעילותהשתלבות.

oהרוטריעקרונותעלהמבוססהמשךדורועידודטיפוח.

oהרוטרישלהארציתבפעילותהמועדוןהשתלבות

oהקהילהלמעןלפעילויותהתרמהבערבכספיםגיוס.

בשיתוףוזאתברובוהושגבהחלטאךפשוטלאאתגרהציבהזותכנית

כלשלוהיכולותהנכונות,הרצונותשילוב,המאומצתהעשייה,הפעולה

אותנושהובילוהם,ביחדכולנוושלהמועדוןמחבריואחדאחת

.להצלחה

ל אבי רוקנשטיין מציג את"חברנו נ

תובנותיו מתפקיד נשיא המועדון



,במועדוןהתנדבותישנותלאורךוהחוויותהזיכרונותשפעמתוך

ותחושתסיפוקליוהעניקואותישריגשובסיפוריםלשתףבחרתי

שנולדבילדתמיכה,אלימותמקרילמניעתגישורובהםגאווה

המועדוןשמנגינתדאגהתוך,חדשיםפרויקטיםיצירת,לרקוד

.תמשיך

ציפייהללא,לקהילהלתרוםכדיזאתעשיתי,להתנדבכשהתחלתי

,יודעשמתנדבמישכלמהגיליתיהשניםולאורך,כלשהילתמורה

אםששוקלשמיחשובלכן,נתרםגםהואאך,תורםהמתנדב

.ובחשיבותהבהתנדבותוהכרההערכה,תמורהיש-ידעלהתנדב

תרומהשללתחושת,משמעותילסיפוקזוכיםוהמתנדבותהמתנדבים

לתרוםהצורךכגון,שוניםצרכיםעלומענהולמדינהלחברה,לקהילה

.חברתיתבמסגרתלהשתלבאולכלל

שלבעזרהכשמדוברבעיקרהיאבעינילהתנדבותהמרכזיהתגמול

ההתנדבותמפירותשנהנומאלובמשוב,להשזקוקלמי,ממש

סייעבאמת,עבורםמשמעותיהיהההתנדבותשמעשהעולהשממנו

חשיפהתוךזאתכל,חברתיאוקהילתישינויחוללאףולעיתים

.ומרגשיםמרתקיםאנושייםלסיפורים

מועדוננושלקיומושנות60-להמוקדש"רוטריזר"בגיליון

דופןיוצאותחוויותבשלוש,למועדוןחבריאתכםלשתףבחרתי,

.במועדוןפעילותישנותעשרבמהלךשותףהייתילהם

כמקריםהזיכרונותשפעביןצפושאתאראלומהמקריםשניים

אתכשאתאר.ויצירתיותמהירותהחלטותקיבלתישבהםייחודים

לסיפוקליוגרמולהןשזכיתיהתגובותאתבהםאשלבהמקרים

.צפויהובלתירבהוהתרגשות

החוויות שבחרתי : שירה וגישור, ריקודים

רן פרידור–לשתף ממסע ההתנדבות 



(...רן)שמיכמשמעותשמחהבחגיגההחלהבמועדוןפעילותי

ששימש,יניב"שיקל"שי,למועדוןלהצטרפותיהראשונהבשנהעוד

בתפקידלהחליפועליהמליץ,שנהבאותה,הקהילהאפיקראש

.לאחריהבשנה

רשימתוהכינותיהקיימותהפעילויותאתמיפיתילתפקידכניסתיעם

.הקהילהאפיקכראשכהונתיבשנתליישםמציעשאניפעילויות

השנהזו."ארזים"מועדוניתאתהמועדוןאימץתקופהבאותה

ההתנדבותיתבפעילותו-סבאכפר"רוטרי"שמועדוןהשמינית

'ב–'אבכיתותילדיםשלמועדוניתילדיאתמאמץהקהילהלמען

אלוילדיםלמען.העירייהשלהרווחהמחלקתבמסגרתהמטופלים

מחלקתידיעלהוקמו-העירברחביהספרבבתיהלומדים-

.צהרוניםמעיןהמהוותמועדוניותבמספרהרווחה

הלימודיםבתוםהילדיםבאיסוףמתבטאתהרווחהמחלקתתרומת

עדוחברתיתחינוכיתופעילות,צהרייםארוחתמתן,למועדונית

מרכזת,מועדוניתבכל.לבתיהםאותםאוספיםכשההוריםצ"אחה

.עזרוצוותחינוכית

מועדונית"השםתחתפרנקאנאברחובהמועדוניתפעלהבעבר

מועדוניתהשםתחת"עלומים"לעברההאחרונהובשנה"גפן

"ארזים"

המועדוניתמרכזתעםהישירבקשרמתבטאהמועדוניותאימוץ

:הילדיםמצרכילרביםמענהבמתן

.לשבועאחתביתשיעוריובהכנתבלימודיםבעזרה

למסיבותהכנהכולל,לשבועאחתריקודאולמוזיקהחוגבמימון

.השנהוסוףחגים

.וספריםמחברות,משחקים,לימודיציודרכישתמימון

עללסרטמשותפתהליכהבמימוןהמתבטאפסחבקייטנתכיףיום

שרביםלזכוריש.(קלהושתיהפופקורן,פיצה)לכךהנלווהכל

ראשוניתחוויהוזאתבקולנועלבקרעדייןזכולאאלומילדים

.עבורם

.היומיומיתהמועדוניתלצרכיקשוב"רוטרי"בנוסף

מכשירעבורםרכשנו,נגנבשלהםהטלוויזיהכשמכשיר,לדוגמא

.חדש



THE SHOW MUST GO ON  -המנגינה חייבת להמשיך

שתיארתיכפיהמועדוניותאימוץבנושאהמועדוןפעילותרקעעל

המקרה."אקשן"ומוזיקה,הוויהמשלבמקרההתרחשלעיל

להריקודהופעתשכללה,שנהסיוםמסיבתבמהלךהתרחש

הרווחהמחלקתנציגיההוריםונוכחותרבזמןהילדיםהתכוננו

השייךטייפבאמצעותהושמעהלריקודהמוזיקה."רוטרי"ונציגי

למועדונית

.נעצרהוהמסיבהחשמלהפסקתהייתה,הריקודבאמצע,פתאום

שלהנפשומפחהאכזבהאתראיתיבמסיבהשנכחהמועדוןכנציג

הבעיהאתלפתורצריךכזושבסיטואציההחלטתי,הנוכחיםכל

למנועכיצדהדרךאתלמצואבמטרהפעלתיוכךבמהירות

.החגיגילאירועשהתכוננולאחרנפשמפחמהילדים

.הבעיהעםלהתמודדכיצדשגרתיבלתירעיוןבראשיעלהלפתע

ומיהרתיפרנקאנהברחובששכנההמועדוניתאתבריצהעזבתי

לרכושמבקששאנילמוכרבקצרההסברתי,קרובהחשמללחנות

תקיןשהטייפבזריזותבדקתי.סוללותעלהפועלטייפמידית

.למועדוניתוחזרתי

שמצאתיכשהבינווהנוכחיםהילדיםכלשמחתאתלצייןלמותר

.כמתוכנןהמשיכווהריקודיםלבעיהפתרון

עםומההחשמלחזרההופעהסיוםלאחרכינגמרלאהסיפוראבל

?הטייפ

.גדולהיהשחשתיהסיפוקאך,מיותרכברהיההטייפאמנם

הריקודיםבמתעללכישרוןבמהמתן

המועדוניתשלחנוכהממסיבותבאחתהתרחשהשניהמקרה

מהחגיגהגדולשחלקמושקעתתוכניתהוכנה,הוזמנתיאליה

.ריקודיםמשרשרתהורכב

חיהואכיהיהניכראשר,בן,הילדיםלאחדהופנתהליביתשומת

.כמקצועןזאתועושההריקודאת

לבןלאפשררעיוןליועלהבןשלמהכישרוןהתלהבתירגעבאותו

לעודדכדיהמועדוןאתולרתוםמצטייןהואשבוהתחוםאתלפתח

כישרונואתולטפח



.חלומואתלהגשיםההזדמנותאתלושיאפשרבמימוןסיועבעזרתהיתרבין

ריקודיםלחוגבןנרשם,המועדוןובמימון"רוטרי"מועדוןהנהלתבאישור

להנחההסכימהאשר,שרוןבהנהלת"שייפ"בסטודיו"דאנסברייק"בתחום

.החוגבתשלום

לקבוצהוחבריוהמדריךאופירשלהרבהלהערכתווזכהבשיעוריםהתמידבן

.ממנומבוגריםשהיו

ההשתתפותכי,הסטודיובעלת,שרוןידיעללידיעתיהובאהשנהבמהלך

.השיעוריםוהכנתללימודיםהתייחסותואתשיפרה,ביטחוןלונתנהבחוג

ההזדמנות שבן ציפה לה כדי להוכיח את כישרונו הגיעה במסיבת הסיום של  

.שנערכה באולם המועצה האזורית דרום השרון" סטודיו שייפ"

קטעקיבלוגםהופיעשלנוובןהתלמידיםכלשלמקצועיתהופעהזאתהייתה

.בחגיגהבהופעהאותוהפתיעולחוגחבריו,דאנסברייקשלסולו

כפי.בןשלאמו,נוריתשלמבטהנקודתאתגםאציגהסיפורלהשלמת

.המועדוןלהנהלתששלחההתודהבמכתבאותושתיארה



לליבישנגעבפרויקטהכרה–המגשריםוהילדיםמירי,מלי

.קצרההקדמהמחייבולכןקודמיומשנישונההשלישיהמקרה

ומאפייניוהייחודיהגישורפרויקטשלתרומתואתמלתארהיריעהקצרה

רוטרי"מועדוןשלשמחתיביוזמתישהחלהיסודייםהספרבתילתלמידי

הפרויקט.ומימןאישר,הפרויקטתכניתואתהרעיוןאתאימץ"סבאכפר

הייתהמירי.וקסמןמיריבהנהלתסבאבכפר"ברנר"ספרבביתהחל

נאמנהשותפה

מסויםשבשלבהספרבתילתלמידירעיונותיווהפצתהפרויקטלהפעלת

.בעירספרבתיחמישהשלכוללבסךהופעל

ס"כבעירייתהחינוךמאגףאישוריםלקבלממנידרשההפרויקטהפעלת

.וקיבלהחינוךממשרדאישורשביקש

שעשהבמכרזשהתקבלהגישורמדריכתלאתרחייבהייתיהבאבשלב

בעירייהיסודילחינוךהמחלקהמנהלתבעזרתהבאבשלב.החינוךאגף

יתרונותיועלבדגשיסודייםספרבתילמנהלותהפרויקטאתשיווקתי

בבתיגישורשלאחריםפרויקטיםלעומתהייחודייםומאפייניוהיחסיים

.רבהמחשבהלאחרשגיבשתימהפרויקטבתכליתהשונים,ספר

הפקת,נוספיםומשלביםשתיארתימהשלביםשהורכבתהליךלאחר

,הארץבכלהמקביליםהקהילהאפיקראשיעםמפגשים,ומצגתחוברת

"ישראלרוטרי"שלהמוביליםמהפרויקטיםלאחדלשמחתיהפרויקטהפך

.רבותשניםלאורך

2014לשנת"הסובלנותמגן"ליהוענקזהפרויקטבעבורכיאצייןבענווה

,שנהבאותהוהנגידהדאזחיפהרוטרינשיא,חיפהעירייתראשמטעם

.לוימלי

מליהגיעה,השוניםבמועדוניםהנגידיםביקוריבמסגרתשנהבאותה

.סבאכפרבמועדוןגםלביקור

הדגלמפרויקטיאחדלנגידלהציגנוהגהמועדוןנשיאביקורבכלכמקובל

.שנהאותהשל

אתלאורחתלהציגהמועדוןהנהלתהחליטה,במועדוןמלישלבביקורה

.הגישורפרויקט

כיוזםובהשתתפותיהמועדוןהנהלתנציגיבליווימליהוזמנהכךלשם

"ברנר"ספרביתמנהלתמיריעםלהיפגשהפרויקטעלוכאחראי

.לקידומורבותתרמהשכאמור

הפרויקטהצלחתאתבפניהתיארה,הפרויקטאתלנגידההציגהמירי

קטעיבפניהוהובאוהמורים,המגושרים,המגשריםשמתאריםכפי

.סבאבכפרהפרויקטשזכהרחבהתקשורתיתמחשיפהכחלקהעיתונות



הביאהכאשרביחוד.לליבהמאדנגעומירישלותיאוריהשהפגישההרגשתי

שעברווהילדיםהמגשריםהתלמידים,המורותמתגובותנבחריםציטוטים

:התהליךאת

ספריהביתהאקליםעללטובההשפיעה,מבורכתפעילותזו":רוניתהמורה

זהכיצדלראותניתן.המגוריםאתוהןהמגשריםאתהן,באמתלחייםומכשירה

"אותםמצמית

גמיש,יותרנעיםאדםבןלהיותלמדתי":מגשר2'וכיתהשקדיובל

גם-האנשיםכלאתיותרלכבד,לאנשיםקשובהלהיותלמדתי.יותר

עלדעותלפתחלא.וסבלניתסובלניתלהיות.ממנישוניםהםאם

"אותםשהכרתמבליאנשים

בליעליהמתפרצתששירמכךנפגעהנועם":'וכיתהושירנועם

ונועםעצמהעללשלוטלנסותהבטיחהשיר.בהופוגעתשליטה

.פחותלהיפגעהבטיחה

.אליאישישזהבטוחלא,כועסמישהואםשגםהגישורמתהליךלמדנו

חברותעללוותרולאלפתרוןלהגיעאפשר,רגועהשבהידברותראינו

"טובה

.לליבהמאדנגעומירישלותיאוריהשהפגישההרגשתי

הפעםהייתהוזונגידיםעםבפגישותפעמיםמספרהשתתפתי

.מהתרגשותעיניהאתמנגבתהנגידהמליאתשראיתיהראשונה

לפרויקטמלישלהתגובהאתכשראיתיהרגשתיאתלתארקשה

.בוגאהכהשאני

הלוואי3-סיפורים3

ויתרגמוהמועדוןחברישלהתמיכהאתשייקחואנשיםעודויהיוהלוואי

.ויכולותכישרוןשלאישיתלהתפתחותאותה

ברקעכשהמנגינהבוהמשתתפיםלשמחתיגרוםאירועוכלהלוואי

.תיפסקולאנעימהתהיה

מתרומתכחלקדורותלאורךלפעולימשיךהגישורופרויקטהלוואי

לקהילהתרומהכךי"ועהחינוךבמערכתבאלימותלמאבקהמועדון

.ולחברה



"צעירים"לפנסיונריםבהצעהפנתהסבאכפרעירייתשנתייםלפני

חבריםכעשרה.ונרשמתילמיםקפצתי."זהבחוסן"קורסלעבור

.הקורסאתעברווחברות

בגיללאנשיםנפשיחוסןבנושאהרצאותסדרתלהעבירהקורסמטרת

.השלישיבגילאנשיםעםאחדעלאחדהתנדבותאו.השלישי

אישה84בתהאחת.מקסימותנשיםשתי"קיבלתי"הקורסבסיום

פיזילמצבהידרדרהושוטבקהילהמאדפעילההייתהחכמהאצילית

ומשוחחתמשעשעתמבקרתתומכתואני.הביתמןיוצאתלאהיא.קשה

.איתה

חייהאתלמלאאותהמלמדתואנימעבודתהפוטרה73בתהשנייה

ומשתדלתלשבתלברכןשישיכלמצלצלתאני.ועשירחדשתוכן

.אותן"הרים"ל

אלואישעברהכאישהליגם.מאתגריותרהרבההמצבהקורונהבימי

.בחייםקשותמהמורות

.  התנדבות זו תורמת רבות

.שמחתי  לשתף אתכם

"  מיומנה של מתנדבת"

חברתנו אילנה נדלר מספרת על התנדבותה





פרס גלר להתנדבות

גלרזאבשלמותולאחרלמסורתהפך"להתנדבותגלרפרס

עשייהלהוקירומטרתו,העירכראשכיהןאשרל"ז

יקירת,גלרטובה'גב,אלמנתו.הקהילהלמעןהתנדבותית

באמצעותמורשתואתלהנציחביקשה,סבאכפרהעיר

העירראשל"זגלרזאב.למתנדביםהצטיינותפרסיחלוקת

,התנדבותיתלפעילותהיסודממניחיהיהסבאכפרשל

.נשמתולעילוינרכעיןמהווהשנהמידיהפרסוהענקת

הוענקאשר,משפחתםבניאו/והמועדוןחברירשימתלהלן

:להתנדבותגלרפרסלהם

1992ל"זהרריואברהםטובה

1999ברכהתמי

2001ל"זחיימוביץיחזקאל

2002קידרדור

2005אברוצקיחנה

2006(שיקל)יניבשי

2007אניאלירות

2010עזראשוקי

2010קידריהודה

2011חןדני

2012הריסאיתן

2014רודניחניתה

2017רשטיקעולי



פרסים שונים שהוענקו למועדון ולחבריו

ל"זפרוימוביץרומןשלנשיאותובשנת

האזורפרסאתהמועדוןקיבל1981/82

הקהילהבאפיקמצוינותפעילותעל

. על מבצע מרים לטובת בית חולים מאיר

.ל"נגיד האזור היה  אברהם נוסן ז

הראלמיכאלשלנשיאותובשנת

הנגידגביעלמועדוןהוענק,1989/90

.ל"זברכהאליהו

בשנת נשיאותו של עולי רשטיק ונגידותו 

הוענק  למועדון  , 1990/9של דוד נוימן 

פרס האזור על נוכחות הכי גבוהה באזור

ובגלל התקנון שלא אפשר לאותו מועדון  

פרסים לא קיבל המועדון פרס2לקבל 

(סל מצרכים לעולה. )ל.מ.עבור מבצע ס

1998/99בשנת נשיאותו של גבי מזור 

קיבל המועדון את פרס האזור ופרס 

רוטרי על פעילות ומצוינות באפיק 

הבינלאומי

תרומת דם לאינדונזיה ומועדון תיאום עם  

.נגיד האזור היה יורם כהן-טורקיה 



,  2002/03בשנת נשיאותו של איתן הריס 

הוענק למועדן אות יקיר הקליטה מהנגיד  

אברהם  חמו

בשנת נשיאותו של ישראל הרצל

י  "הומלץ שוקי עזרא ע2004/05

המועדון וקיבל את אות יקיר הקליטה  

הנגיד  . מידי נשיא המדינה בירושלים

.היה גד שפר

בשנת נשיאותו של דני קופל 

12/2005-ב, ונגידותו של אבנר פוקס

חן את מגן הנגיד לסובלנות  קיבל דני

בזכות פרויקטים שהוא הוביל למען  

הקהילה האתיופית בכפר סבא

בשנת נשיאותו של פיני לוזון  

הוענק למועדון פרס 2008/09-ב

מיוחד מרוטרי בינלאומי על  

. הנוכחות הגבוהה באזור

.הנגידה היתה יעל לזרוס



בשנת נשיאותו של 2/6/2011ב 

איתן הריס הוענק למועדון את 

מגן הנגיד כמועדון מצטיין לשנת 

2010/11הרוטרי 

למען  על פעילות רבת היקף

הנגיד היה מוטי בר . הקהילה

.דגן

בשנת נשיאותו , 31/5/2012-ב 

הוענק  , של שמריהו כפיר

משה , למועדון את מגן הנגיד

לשנת הרוטרי  , אידלמן

על גיוס חברים ועל  2011/12

.שימור והרחבת האזור

בשנת נשיאותו של 12/12/14-ב

קיבל רן פרידור , אבי רוקנשטיין

את מגן הנגידה לסובלנות בזכות 

פרויקט הגישור לילדי בתי ספר 

שהוא הגה והוביל בבית ספר 

ברנר והפך את הפרויקט לפרויקט  

.הנגידה היתה מלי לוי. ארצי



בשנת נשיאותו של 2015/12ב 

עולי רשטיק הוענק לשי יניב  

מגן הנגיד לסובלנות  ( שיקל)

בזכות התנדבות ארוכת שנים 

ובמיוחד התמיכה בקהילה  

האתיופית בכפר סבא ובתמיכה 

הנגיד היה אמיל . בטייסת מייטל

.  אל אסמר

בשנת נשיאותו של 15/12/17ב 

קיבל שוקי עזרא את , עודד שהם

מהנגיד דני , מגן הנגיד לסובלנות

בזכות פעילות מתמשכת  , פסלר

ובזכות פעילות כנס 29בגלריה ה 

.הרמוניה

פרסי 2קיבל המועדון 19/6/20ב 

י הנגיד מתי  "ע,אזור על הצטיינות

:הראל

פרס האזור על גידול ושימור  . 1

.חברים

פרס האזור על השתתפות . 2

.בכנסים ובפעילויות באזור

את המועדון ייצגה הנשיאה צילה  

.רשטיק



פרסי 2קיבל המועדון 19/6/20ב 

י הנגיד מתי "ע. אזור על הצטיינות

:הראל

פרס האזור על גידול ושימור  . 1

.חברים

פרס האזור על השתתפות . 2

.בכנסים ובפעילויות באזור

את המועדון ייצגה הנשיאה צילה  

.רשטיק

קיבל חבר המועדון  19/6/20ב 

ל עודד שוהם את פרס האתיקה  "נ

.הארצי

מתנצלים במקרה והחסרנו חבר כלשהו ממקבלי הפרסים. ח.ל.ט





ל  "ל דוד גריובר ז"משיריו של נ

(2011-1921  )

1.11.1949



שלום לך אדון, שלום לך גברת

המועדוןאני??ומי כבודו

,ורציתי לספר לכם מעט על עצמי

כבר הרבה שנים יש לי קושי בהגדרה

-פוליטי-אאני הרי

??האם זה טוב האם זה רע

,תחליט, תתבגר: כולם אומרים לי

?שמאל או ימין/האם אתה מרכז

,  אני מי שאני: ואני עונה

!!ורק בזה אני מאמין

:ואז את עצמי אני שואל

?60בן כברהאם אני

??60בן רקאו שאני

,ואני מסכם לי לעצמי

חברים וגם מעמד, יש לי דגל 

.ובעירי ידוע כמועדון מכובד

אז איך זה שכולם פה מתפעלים

:ואותי ללא הרף שואלים

אתה עוד מתנדב, תגיד

?ולא קשה לך להמשיך להתחייב

ואיך זה שאתה גם מסכים

שיכניסו לך את היד לכיסים

ולרוטרי הבינלאומי  

?אתה עוד משלם מיסים

:ואני את עצמי שוב שואל ותוהה

60בן כברהאם אני

??60בן רקואולי אני

חג למועדון
מאת חברתנו אילנה הריס



:בוקר בהיר אנשים אותי שואלים

זה נכון שאתה שוב 

?מחלק מלגות וגם פרסים

, לחשתי-"זה נכון"

פנים מאיריםבוא לראות פה 

,  של אותם צעירים

מתחרים, מתנסים

ואז אני לפרויקט מצטרף

וקומתי תוסיף ותזדקף

:ביני לבין עצמי תוהה, ושוב אני

60בן כברהאם אני

??60בן רקואולי אני

וללא הנחות. וכך בוודאות

שגם הנשים נוכחנו

במועדוננו מצליחות

ובתפקיד נשיאות מכהנות

והיו כבר נשים שלוש

למדו הן בגאון לעמוד בראש

סוערים, וגם בימים קשים

בהם כולנו 

לזום עוד ועוד רתוקים

:העובדה היא

המועדון כאן לדורות

של המועדון 60-השיר נכתב במיוחד ליום הולדת ה *



סיכה קטנה עונדים על דש

ברוטרי חבר חדש

והיא מראה על חברות

על ידידות ונכונות

ישנם זונחים אותה בתוך ארון

ונזכרים בימי ראשון

ואז עונדים על דש בגדם

לפגישת מועדונם

אך יש עונדים זאת בגאון

בכל שעה משעות היום

בכל מקום, בכל אירוע

אני רוטריון: כסמל

מה היא זו: " ואם נשאלת

?" שעל הדש ענדת כה

:פתח את פיך והסבר

"אני ברוטרי חבר"

וזו תחילת ההסברה

–על רוטרי וגם 

על מעשים שהוא עשה

.בארץ ובעולם

והשומע אם רגיש הוא

נשתל בו רעיון

אולי יחליט גם הוא להיות

חבר במועדון

אז זה הזמן והמקום

:לומר לכל ברנש

הוצא סיכה מן הארון"

"ענוד אותה על דש

אולי בזכות זו הסיכה

אשר יצאה מן הארון

אנו עשויים לזכות

.בעוד חבר למועדון

סיכה קטנה
שיר שחיבר חברנו  

שנה30ל אייבי ברכה  לפני "נ



מתנגנת שירת הנתינה

,כפר סבא" ברוטרי"

,ללא משוא פנים

עומדים לרשותה

קודקודים רבים

.שהופכים לאחד

!כובשים בסערה-כל מיזם 

,במדעים וטכנולוגיה

ומסייעיםמשמחים

,במועדוני קשישים

.מרעיפים עדנה

מועדון של אנשים

.שאוהבי אדם

שירת הנתינה
ל שוקי עזרא"מאת חברנו נ

של המועדון 60-השיר נכתב במיוחד ליום הולדת ה *



הנתינה
ל שוקי עזרא"צייר חברנו נ

של המועדון 60-הציור צוייר במיוחד ליום הולדת ה *

כל קודקוד מסמל את בעליו והוא משמש את חוד החנית "

שוקי עזרא" בתפקידו







מגן הנגידה הוענק לנשיא המועדון והחברים  

על אירגון הכנס החצי שנתי



דף מזכרת בולאי  

בחיפה37-לרגל ועידת האזור ה
ל אייבי  ברכה  "מתוך אוסף הבולים המיוחד של חברנו נ

37הופק דף מזכרת בולאי לרגל הועידה האזורית ה5/6/1997ב 

.של רוטרי ישראל שהתקיימה במרכז הקונגרסים בחיפה

למעשה הוועידה וטכס חילופי הנגידים ביום השני חנכה את מרכז 

.הקונגרסים והייתה האירוע הראשון שהתקיים במקום

הוועידה הייתה האירוע הגדול ביותר של רוטרי ישראל מאז הקמת 

.ועד היום1929מועדון רוטרי בירושלים ב 

חברות האופן , רוטראקטים, רוטריונים1,240בוועידה השתתפו 

.הפנימי ואורחים

. י חברי מועדון רוטרי כפר סבא"הוועידה נוהלה ע

אייבי ברכה מזכיר הוועידה ועוד  , עולי רשטיק מנהל הוועידה

,  ל"יחזקאל חיימוביץ ז, שלמה גונן, ל"חוליו לב ז: חברים רבים

שכולם עבדו למעלה משנה  , גבי מזור וחברים נוספים, נצח דוידי

.לארגון הוועידה

י השרות הבולאי ורוטרי ישראל בכמות "דף המזכרת שהונפק ע

עותקים בלבד נמסר רק למי שנרשם מראש מבחינת  1,010של 

לנרשמים רק ליום השני של הוועידה לא נשארו  . כל הקודם זוכה

.דפי מזכרת





אירועי התרמה למען הקהילה  

שהוא,התרמהערבמקייםהמועדון,מהיווסדוהחל,שנהבכל

ממכירתהמתקבלתההכנסה.מפורסמיםאמניםשלמופע

למעןהפרויקטיםלמימוןכולהמוקדשתלציבורהכרטיסים

.הקהילה



חברי המועדון  

בערב התרמה





ביפו

במטולה

בדאלית אל כרמל

תצפית למונפורט

טיולים



בבית שאן

בלכיש

בבקה אל גרבייה



מסיבות

פיירסייד בבית משפחת לוי



לזכרם

1900–1966ל"זביברפריץר"ד'ר

1960בשנתהמועדוןממייסדיהיה

.המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו

1900–1967ל"זאקרמןשלום'ר

1960בשנתהמועדוןממייסדיהיה

אשתווזכרזכרואתהנציחהמשפחתו

.המלגותבקרן

1906–1970ל"זברקוביץאריה'ר

1960בשנתהמועדוןממייסדיהיה

המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו

1901–1970ל"זטמפלהוףברוך'ר

1960בשנתהמועדוןממייסדיהיה

.המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו

1929–1971ל"זרוזווסרמשה'ר

1963משנתרוטריחבר

.המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו

.



1979-1894ל"זפרסרגבריאלארנסטר"דל"נ

1964/65בשנתהמועדוןנשיא

1964בשנתהמלגותקרןמקים

.המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו

1983-1906ל"זגוטמןישראלל"נ

.סבאכפררוטרימועדוןומקיםמייסד

1960/61בשניםהמועדוןנשיא

1961/621971/72

.המלגותבקרןאשתוזכרואתזכרואתהנציחהמשפחתו

.ממארתממחלהשנפטרבנוזכראתכןכמו

1935–1984ל"זיפהשלמהל"נ

1978/79בשנתהמועדוןנשיא

.המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו

1932–1994ל"זולינגשטייןירחל"נ

1969/70בשנתהמועדוןנשיא

.המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו

1995-1917ל"זהרריאברהםל"נ

1967/68בשנתהמועדוןנשיא

1913–1995ל"זפלדנקרייזאברהם'ר

.המלגותבקרןאשתואתהנציח

1922–1996ל"זפרוימוביץרומןל"נ

1981/82בשנתהמועדוןנשיא

1914–1997ל"זבידרמןאלימלך'ר

.המלגותבקרןזכרואתהנציחהמשפחתו



1927–2002ל"ל יואב אשר ז"נ

1970/71נשיא המועדון בשנת 

משפחתו הנציחה את זכרו ואת 

.זכר אשתו בקרן המלגות

1941–2004ל"ל חוליו לב ז"נ

1993/94נשיא המועדון בשנת 

ל"הנציח את הוריו שלמה ושרה לב ז

בקרן המלגות ומשפחתו קבעה מלגה

.מיוחדת על שמו בקרן המלגות

1943–2005ל"ל יורם נוי ז"נ

.1984/85נשיא המועדון בשנת 

1923–2007ל"ר מרדכי צור ז"ל ד"נ

1987/88נשיא המועדון בשנת 

משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות

1920–2008ל"ל אריק אונגר ז"נ

1985/86נשיא המועדון  בשנת 

1950–2009ל"ל אלי נדלר ז"נ

2003/04בשנת .נשיא המועדון 

1932–2009ל"אליעזר אפנדוביץ ז' ר

.משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות

1921–2011ל"ל דוד גריובר ז"נ

1977/78נשיא המועדון בשנת 

.משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות



1952–2013ל"פורס ז( אלי , אליאס)ל אליהו "נ

1994/95בשנתהמועדוןנשיא

,"דםלחץיתר"פרויקטאתויזםהגה

.ארציפרויקטלהיותשהפך

.משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות

1922–2015ל"ל נחום אברוצקי ז"נ

1992/93נשיא המועדון בשנת 

".  די לסמים"מבצע –גולת הכותרת בשנת נשיאותו 

.היה פעיל במועדון עד יום מותו

.משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות

1939–2015ל"מיכה גולן ז' ר

,תרם רבות לקהילה, הקים יישובים. איש רב פעלים

ל העניק לו"צה, על אומץ ליבו. התנדב לכל משימה

.היה פעיל במועדון עד יום מותו.  את עיטור העוז

.ה. ב. צ. נ. ת



...על שירת החברים, ולסיום


