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פעילות המועדון בחודש אפריל

הנושא
א'

74.4.3

ב'

.54.

יום הזיכרון לשואה

).ניתוח שירו של המשורר איתמר יעוז-

ולגבורה

קסט (ניצול ברגן-בלזן)
המרמז בין השורות ובמילים שלא נאמרו
מפורשות על ההתרחשויות הטראומטיות
באירופה בשנות המלחמה 4הניתוח
נעשה ע"י מאיר אהרוני נשיא המועדון
(מורה לספרות בעברו)4
)2רשמי מסע של חברתנו רוחל'ה קוצי'ין
כאחראית על משלחות נוער לפולין

מסיבת יום העצמאות

מסיבת חברים ואורחים ב"בית אברהם"

שבת 214.4.3

טיול לדלית אל כרמל

ביקור בבת שלמה הוותיקה ,דלית -אל --

א'

2.4.4.3

חלוקת מלגות במפעל

הרצאתו של חברנו גבי מזור על מהותו

הפיס ל 22-תלמידים

של הרוטרי והפעילויות הקהילתיות

המצטיינים במקביל

והחברתיות של מועדוננו בכפר סבא -ע"פ

בלימודים ובתרומתם

מצגת שהוכנה במשותף עם יעקב

למען הקהילה

קנטרוביץ 4קטעים מוזיקליים שולבו

א'

 224.4.3מפגש עם מועדון הוד

כרמל והמוחרקה4

בטקס המכובד שנוהל ע"י שלמה גונן4

השרון-טיפול המבקר
בשחיתות4

ניצב בדימוס שי עמיחי

חלוקת מלגות לתלמידים המשלבים הישגים וערכיות
האם אתם מאמינים?? היה זה הטקס ה )!!( .4 -שמארגן מועדון
רוטרי בכפר סבא בנושא מלגות לתלמידים מצטיינים 4דקות ספורות ,
לפני תחילת הטקס בקושי נמצא לו כיסא ריק4
כידוע ,בכל שנה מתחלפות הועדות (האפיקים) ברוטרי וכך גם
ראשיהן וכך מקבל הטקס פן אישי ואופי ייחודי מידי שנה בשנה4
השנה היה זה שוקי עזרא שניהל את הועדה ביד רמה 4שוקי ויתר
חברי הועדה (מירה וליגשטיין ,דני קופל ,חנן האס ,רוני עוזר ,נחום
אברוצקי) בחרו בקפידה  22צעירים וצעירות מבתי הספר התיכוניים
בעיר שלגביהם צירוף המושגים' :הישגיות בלימודים' ו'-ערכיות' ,הוא
חלק מהתנהלותם היומיומית4
לאולם הגיעו הצעירים בחבורות ,אך אט-אט התמלא האולם באורחים
לרוב :מורים ,מנהלי בתי הספר ,נציגי עירייה ,הורים גאים ,נשיא
המועדון מאיר אהרוני וכן רבים מחברי המועדון4
את הטקס הינחה מכובדות חברנו שלמה גונן וגם ההרכבים
המוזיקליים שבאו מקרב התלמידים בניצוחו של דורון בן-עמי ,זכו
לתשואות רמות4
גבי מזור חברנו הסביר על ארגון הרוטרי ומהותו  ,הפעילויות
הקהילתיות של המועדון בצד פעילותו החברתית השוטפת4
דבריו לוו במצגת מקצועית שהוכנה ע"י יעקב קנטרוביץ4
הנערים והוריהם שמחים ונרגשים 4לא כל יום מקבלים הערכה כה רבה
לעשייתם4

ואם נשפיע ולו במעט על החלטתם לחזור לעיר ולתרום מיכולתם-
הרי זה שכרנו!!!!!

מהו נטל??
"כובד אבן ונטל החול ,וכעס אויל כבד משניהם" (משלי ,פ' כ"ז ,פסוק ג').יחידה אחת של
אבן עשויה להיות כבדה מאד – ועליה נאמר" :כובד"; יחידה אחת של חול – משקלה
זניח ,ורק כמות רבה עשויה להכביד; ועליה בחר החכם את הביטוי "נטל".

ושנדע לשמור על האיזון

יום הולדת

מאיר כרמון

מאיר אהרוני

חנה אברוצקי

אלי רדושקביץ

יובל השכל

פיני לוזון

יום נישואין

משפ' קוצ'ין

משפ' אברוצקי

קבלה למועדון
שמואל קוויטני

מאיר אהרוני

מיכה גולן

מסיבת יום העצמאות
המסיבה נחגגה הפעם ב"בית אברהם" המרווח שביוספטל 4לחברים
הרבים שהגיעו נוספו גם אורחים 4
קבוצה גדולה של חברים נמנתה על צוות ההקמה וכתוצאה מכך
קיבלנו אולם מקושט וחגיגי ,שולחנות ערוכים והמון -המון אוכל טוב
ומגוון שחלקו נקנה אך רובו הוכן ע"י חברות המועדון המנוסות4
בהמשך שמענו קטעי הומור ונתבקשנו לעמוד באתגרים של פתירת
חידות תרתי-משמע (צומת מפולין :מורשה -מ-וורשה) ובכוחות
משותפים -נפתרו גם אלה4
והיו גם פרסים שאינם מביישים את הזוכים4
ריקודי עם ו'ריקודים סלוניים' ושירה בציבור של שירים ישראלים ישנים
וטובים תרמו להתרוממות הרוח והשאירה אותנו ערים ,עמוק לתוך
הלילה4
אך לא נסיים לפני שנודה לאחראים על הכיבוד העשיר ,ועל ארגון
הערב לפרטיו:
תודה מעומק הלב לאחראים על ארגון האולם וקישוטו ,סידור
השולחנות לחברים ,סידור השולחן המרכזי ,טיפול בתשלומים , ,פינוי
והחזרת המצב לקדמותו ועוד ועוד מטלות וכן חברים נוספים שתרמו
רבות להתנהלותו של הערב -כל זאת בניהולם ובהנחייתם המסור של
מאיר ושרה אהרוני4
יבורכו כל החברים שנתנו ידם להצלחת הערב:

שרה ,מאיר ,חיה ,מיכה ,רבקה ,יעקב ,אסתי ,חנן ,נינה,
צילה ,שלמה ,איתן ,גבי ,ציקי!!!!

ואפרופו יום העצמאות

במלאת  351שנה להיוולדו של הרצל (י' באייר התר"ך) –
השיר :

"ציונות בלי מרכאות"

מילים :דן אלמגור
לחן :שלמה ארצי

בחדרו הקטן במלון הישן

שדיברה ועשתה ציונות בלי בושה

ישב גבר צעיר שחור שיער וזקן

והעם הנדהם התבונן בה נרגש

ישב וכתב רעיון מטורף

וזקף את ראשו מחדש.

מדינת היהודים קום תקום
הוא ידע לחלום ולהלהיב אנשים

כך חלפו השנים ואותה התנועה

אך ידע שצריך כל חלום להגשים

לא שקטה ולא נחה אפילו שעה

ולכן הוא כינס את עמו לקונגרס

וכל מה שעשתה כבר נחקק ונרשם

ודיבר עליהם ציונות.

בדברי תולדותיו של העם!
והיום כששמים מסביב מרכאות

הוא אמר להם" :אני ,תסלחו לי ,ציוני

מבטה העיקש שוב פונה לבאות

זה אולי לא הגיוני ,אבל זה מה שאני".

היא אומרת לעם" :החלום עוד לא תם
יש ויש פה עוד מה לעשות".

והם באו כולם לאותו הקונגרס
והקשיבו לאיש הנלהב ,התוסס

ולכן ,לכן אני גם היום עוד ציוני

האומר" :די לחלום! כי הגיע היום

זה אולי לא הגיוני......

לעשות מעשים של ממש".
כך נולדה לה לפתע תנועה חדשה

מעשים טובים בחודש אפריל

מפאת שכחה נשמטה העובדה שחברינו חנה ונחום אברוצקי,
חיה ויעקב קנטרוביץ ויהודה קידר ,השתתפו בטקס 'ליל סדר'
שנערך ב'אנוש' בחודש מרץ.

בתאריך  1.9נערכה תחרות כשרונות צעירים בגלריה  , 04הזוכה
לתמיכתנו מזה  6שנים.
בצוות השופטים השתתפו גבי מזור וחיה קנטרוביץ.
מאיר אהרוני ושוקי עזרא נשאו דברים בדבר חשיבות הפרויקט
המשותף.

המדליק נר מנר ,הנר דולק וחברו אינו חסר.....

טיול לדלית אל כרמל -איתן הריס
בשבת חורפית וסוערת ,בשעות בוקר מוקדמת נסענו חברי המועדון
ומספר אורחים לצפון הארץ.לאחר דקות ספורות החל לרדת גשם,
אמרתם גשם??!! מבול!!!! אך הדבר לא פגם במצב הרוח המרומם של
החברים .שירים עבריים נישאו בפי כל.
תחנה ראשונה הייתה בקניון זיכרון יעקב שם קיבלנו קפה ומאפה
חמימים וטעימים של בוקר .המשכנו לבת שלמה הישוב הוותיק שלא
שינה פניו מאז תחילת המאה הקודמת .על המקום חל חוק השימור.
קיבלנו הסבר על תולדות הישוב מאחד מוותיקי היישוב .התחלקנו לשתי
קבוצות ,קבוצה אחת נכנסה למחלבה מקומית בבית קטן מלא בחפצים
ישנים בו מייצרים גבינות שונות  .הקבוצה השנייה המתינה בבית
הכנסת המקומי  .לאחר מכן התחלפנו.
בתום הסיור ביישוב הוותיק של המושבה ,המשכנו לדלית אל כרמל .
הגענו לביתו של יוסוף נאסר הדין שם התקבלנו בשמחה ע"י יוסוף וחברי
רוטרי מהישוב .בתכל'ס אפשר לומר עליו 'דרוזי ציוני' שסיפר על
תרומתם הרבה של הדרוזים לביטחון המדינה.
במקום נערך טקס חלופי דגלים מכובד .בטקס נכחו רוטריונים נוספים
ואורחים מבני הכפר כולל בנו שהינו ראש מועצת דלית אל-כרמל .זכינו
ליחס חם ואוהד עד מאד.
אחרי ארוחה כיד המלך במסעדה מקומית ,המשכנו למוחרקה .מזג
האוויר שחק לטובתנו (רוטריונים או לא) ואף הקשת בענן נצפתה
פתאום במלוא יופייה!!
מאיר כרמון חברנו סיפר על אירועי המקום בתקופת המקרא
והרחיב את דעתנו .שמחים ומלאי חוויות חזרנו לאוטובוס ושם
לתדהמתנו המתינה תמר נהגת האוטובוס עם כוסות
הקפה/התה החמים!!!
אז מה עוד צריך הבן אדם????

אז נודה לכל חברינו מיכה ורבקה גולן ,לשרה ומאיר ,לשאול אשר על
הכספים ,למאיר כרמון ,ליעקב קנטרוביץ ולחברים הרבים שהשתתפו
שרו ושמרו על מצב הרוח ועל אווירת החברותא.
חברים בדלית אל כרמל

מאיר אהרוני מעניק את דגל המועדון ליוסוף נאסר א-דין

בחצר המחלבה בבת שלמה

פנורמה מביתו של יוסף נאסר א-דין

