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 3102פעילות המועדון בחודש מאי 

 

  הנושא 3102 אימ 
 

 ישיבה עיסקית 10.10.02 א'

 
 

 ךמרצה בתנ"–רחל פינקלשטיין   יהירות המואב 03.10.02 א'
ריתקה אותנו  ומספרת סיפורים

 בדרמה של אותם הזמנים.

 09.10.02 א'
 

דיוקן עכשווי ומבט לעתיד של 
 החברה הישראלית

 פרופ' עוז אלמוג מאוניברסיטת חיפה
 הביא 

 כל עלמקיף ומרתק  רוחבי מבט
של בולט  תוך איפיון, החברה גזרימ
 וגודלם באוכלוסייה השונים מגזריםה

, דתיים, ואתיופיה מרוסיה עולים -
 חילוניים צבריםחרדים, 

 .בדואים ודרוזים ואחרים,ערבים

-32 'א-ה'
32.10.02 

איזורית שנתית ועידה 
 ברודוס

 

 

 שישי/
 שבת

20.10.02  
10.12.02 

מפגשי פיירסייד בבתי 
 חברים

 

 

  (1888) ואן גוך -הקוצרים 

 

 (קכו' ה'תהילים ) יְִקצֹרּו ְבִרָנה בִדְמָעה ַהּזֹוְרִעים 



 

 תית קהיל -עשייה תרבותית

 עוסקים בפעילויות נוספות הראויות לציון:מועדון ב נו רבים מחברי           

 

שם פאוול פרנקל שהיה מנהיג ולוחם בגטו  -הנצחת רחוב בעיר על 

רבים הגיעו לטקס את המהלך יזם חברנו מיכה גולן. חברים  .ורשה

 במעמד ראש העיר.

 

המבוסס על סיפורו של הילד אורון ירדן. בזמן  מאיר כרמון פרסם ספר 

וכאן מובא הסיפור  אמת שימש מאיר כרמון כחלק מהצוות החוקר

 מנקודת ראותו כאיש מקצוע וסופר.

 

חברנו שוקי עזרא היה חלק קבוצת יוצרים כפר סבאיים. התמונות הוצגו   

 רבים.חיוביים להדים  ובפארק רעננה וזכש על האגם' גלריה'ב

 

השתתפו חברינו  -שנים 111לכבוד אירועי 'טנגו כפר סבא' במלאת לה  

רבים  גבי מזור ואיתן הריס בנגינה בתזמורת הקהילתית של כפר סבא.

 ולהנות מהמוזיקה.  מתושבי העיר הגיעו לצפות בתזמורת

 

 ברנו נחום אברוצקי את סיפור חייו פר חיכחלק מאירועי 'טנגו כפר סבא' ס 

 כאחד מילדיה הראשונים של העיר.

 

 

ראש מחלקת איכות  -מאיר אלקיים יוסי לוי קיים פגישות ראשוניות עם  

על אפשרות לפרויקטים משותפים עם  ,הסביבה בעיריית כפר סבא

לארגן תחרות "העסק הירוק" ולבדוק   - העירייה. שני דברים עלו בשיחה

 .את נושא מיחזור תרופות שפג תוקפם

 לקופות החולים מתקן לאיסוף תרופות ישנות.  יש  בדוק אםי סוכם שיוסי

 המשך יבוא... נמצא שום מתקן. לאבקופת החולים שלו 

 



 

 ת רודוסועידחוויות מ

 

 איפה בגדי המגן??  כנראה שחם בחוץ...

 

 

 

 ת מלכיםארוח

 



 ן

!!!!!!!כל הכבוד- הנציגות המכובדת של חברינו בוועידה

 

 חברות וחברים יקרים.

חברים ממועדוננו שב אתמול מהכנס האזורי שהתקיים ברודוס. המשפחות  11צוות של 
 רשטיק.ב: אהרוני, ברכה, גולן, פרידור, צאיג, -בסדר הא

נהנינו מכנס מאוורר ונוח לאוזן, לעין ולנשמה. הנאומים היו משובחים ומלאי עניין )לגמרי לא 
סיכום מושכל מפיותיהם של נציג הנשיא  -ארוכים ומייגעים כפי שהתנסינו בהם בשנים עברו( 

 עו"ד מוישיק יונאי, ושל רעייתו ציפי. –העולמי, של נגיד האזור 

ממלון יפהפה עם כרי דשא, מרחבים ות עם רוטריונים מכל רחבי הארץ, נהנינו מההתחככ
 ירוקים ופורחים, בריכה, ואוכל בשפע.

מהפולקלור המקומי. בערב השני  בערב הראשון בילינו בטברנה עם שירה יוונית וריקודים 
זוג שמענו משיריו של דני רובס ורעייתו הצעירה אילאיל תמיר, וחברים נועזים )הזוג ברכה וה

 רשטיק( רקדו לצלילי שירי הביטלס שהשמיעו השניים.

בערב השלישי הצטרפנו לחנן יובל לשירי הנוסטלגיה המרגשים שהשמיע באוזנינו. את חנן 
 פגשנו קודם לכן בסיור ברודוס העתיקה, שוחחנו איתו וקינחנו בתמונה משותפת.

ריה הפיקנטיים על חיי טיילנו ברודוס בהדרכתה של אבישג הנחמדה שריתקה אותנו בסיפו
הכפריים ברודוס בכלל ועל החתונות בפרט, וכן בנתונים ההיסטוריים, הגיאוגרפיים והאחרים 

 שהטעינה אותנו בהם.

האחרון ניתן לנו החופש לטייל בקצב שלנו ברחבי העיר העתיקה. הגענו לבית הכנסת  םביו
הצמוד לבית הכנסת.  יהודים בלבד. ביקרנו במוזיאון 12של הקהילה היהודית המונה 

המשכנו לארמון האבירים העצום בממדיו, ובין לבין נכבשנו על ידי שלל חנויות החמד 
 הנטועות לכל אורך המסלול שקרצו לנו להוציא את מיטב כספנו על קניות.

 שבנו הביתה והתרנו את חגורותינו להקל על מותנינו שהרחיבו קמעא...

 

 שרה ומאיר אהרוני           



 

 השתתפות חברים בטקס סיום קורס תעופה של צעירים מהקהילה האתיופית

 

 

 

 

 

 

 )כולל המתנה( ובחזרה ושלא נשכח חלילה את כל החברים הדואגים להסעת הצעירים לרשל"צ 
 

 שלוש האחרונות ואלה הם: שיקל, יוסי לוי, שלמה גונן, הריס איתן, -חלקם עושים זאת בשנתיים
 

 כל הכבוד על ההירתמות וההתמדה!!!!! -ויינשטיין זאביהודה קידר, 



 

 פרופ' עוז אלמוגשל  וציטוטיממיהו ישראלי/ 

 והכל אמת לאמיתה!! -מצא את הפן ההיתולי לגבי הישראלייםפרופ' אלמוג 

 

 .כלכליים קשיים על ומתלוננים קרקע-וצמודי ארבע על ארבע קונים

 

 .אחרים ישראלים ומוצאים עצמם את לחפש העולם לסוף נוסעים

 

 .משקל עודף על ובוכים ליד הבא מכל בולסים

 

 .מותו או פרישתו אחרי רק אבל, למדינה שתרם למי מפרגנים

 

 על חבל זונה בן משהו" היא חיובית חוויה שבה בחברה זה ככה

 . הפוך הקפה ואפילו" הזמן

 

 .החלפה פתק בכיס שם הוא בקלפי פתק משלשל כשהישראלי, לכן

 

 

 



ולחבריו ובמיוחד לפעילותו פרגן בהרצאתו למועדון כפר סבא המרצה עוז אלמוג 

 קטנים כגדולים.-מאיר אהרוני על ארגון האירוע והדאגה לכל הפרטיםשרה ול

 

 

  

 יורם טהרלב/הקטנטונת ארצנו

 היפה ארצנו, הקטנטונת ארצנו

 יחפה מולדת, כותונת בלי מולדת

 יפהפייה כלה, שירייך אל קבליני

 .יה אודה בם אבוא שערייך לי פתחי

 חמה מאור הרחק, החורש עצי בצל

 האדמה לב אל שורש פה נכה יחדיו

 התום בארות אל, הזוהר מעיינות אל

 .יתום וצועני תואר ללא מולדת

 פלאייך כל תמו לא עוד

 שט לו הזמר עוד

 ליל עם מכה לבי עוד

 :בלאט לו ולוחש

 האחת את לי את

 ובת אם, את לי את

 המעט את לי את

 .שנותר המעט

 הכפרים ריח את בבגדינו נביאה

 ,העדרים יכו ליבנו בפעמון

 רוגעת דממה ישנה

 ,יפה אור וקרן

 .יחפה ברגל נפסעה ולאורה

 ...פלאייך כל תמו לא עוד

 



 

  הארץ שלי

  רחל שפירא מילים:

 
 
 

 הארץ שלי
 

 היא ים והיא הר,
 

 היא עמק ירוק, והיא פרא מדבר,
 

 היא אופק טובע בתוך עננים,
 

 היא אבן חולות, וחופים לבנים.
 

 הארץ שלי
 

 היא חמסין והיא כפור,
 

 היא חדי הצוקים ורכות המישור,
 

 היא רבת מרחבים והיא כה קטנטנה
 

  היא שחק גבוה, והיא אדמה.
 

 הארץ שלי
 

 צבעים וריחות,היא 
 

 היא סמטה של רחוב והיא ארבע רוחות,
 

 היא שלוות הכפרים והיא דופק העיר,
 

 היא בכי חנוק ולחן של שיר.
 

 הארץ שלי
 

 היא תריסר אהובי,
 

 היא אלפי אלמונים החולפים על פני,
 

 היא כאב ושנאה, והיא פחד עמוק,
 

  והיא צרור של שמחות אהבה, והיא צחוק.
 

 הארץ שלי
 

 מלח ודבש,היא 
 

 היא ספר עתיק והיא פלא חדש.
 

 היא סיפור מאבק שאיננו נואש,
 

 , היא הארץ שלי. ממש ממש. היא הארץ שלי
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=904&lang=1


 

 

 

 

 

 ימי הולדת

 

 

       גונן פנינה     טובה רדושקביץ    

 

 טובה שיטרית   פרי לוי    צילה רשטיק   

 

 ציפי קוויטני             זאב ויינשטיין          

   


