
 

 

 

4102יוני   

 2102במאי  29-ו 27 –למען נגבה  רק פישל בהופעה אהזמר מ

הופעה למען החליט לתרום  רק פישלאהזמר הצרפתי מ
 . פישלנגבהישראל, והוא בחר לעשות זאת דרך ילדי 

של בתיאטרון ירושלים לפני קהל ברמת השרון ו הופיע 
המוכשר,  הזמר  . ההופעה שלבכל אולם 066צופים,  066

ב זהב גרמה הנאה רבה לאלה שהכירו ללמן" בעל ה"ג'נט
כל אותו ולאלה שזה היה להם המפגש הראשון איתו. 

 משני המופעים נתרמו לנגבה.ההכנסות 
על מרק פישל ביקר בבית התקווה בין הופעה להופעה, 

פיקאר בירושלים, שם הופיע בקונצרט  מריאןשם ברנרד ו
חד עם הזמר, יכולם שרו בהילדים והוריהם.  לפניאינטימי 

חילק נו לאחר ההדרן. מארק פישל ולא רצו להיפרד ממ
ת, תקליטורים של שיריו עם הקדשה מיוחד לילדים

 ערב הקסום.כמזכרת מה

 2102ביוני  22 –מסיבות סוף שנה 

שבע ובירושלים חגגו את -ל בתי התקווה בבארילדי כ
יריד מסיבה נפתחה בביוני. ה 42-מסיבת סוף השנה ב

שהנושא שלהם היה תרבות צרפת. ם דוכנים ססגוני ע
הספר "מסביב  על המבוסס עלו מופעהילדים הלאחר מכן 

  לעולם בשמונים יום" של ג'ול וורן.
הלך המסיבה קבלו שני ילדים תעודת כבוד על במ

".  06הישגיהם המיוחדים בתוכנה ללימוד עצמאי "חשבון 
את  , העניקואת התוכנה ושפיתח קלוד קדוש ובנו דוד,

 התעודות לזוכים. 

 2102ביוני  22 –טקס הענקת אות אביר לגיון הכבוד לקלוד מאיר 

שבע התקיים -במסגרת חגיגות סוף השנה של נגבה בבאר
למר קלוד  רשמי להענקת אות אביר לגיון הכבודטקס 
העניק  מזונאב, שגריר צרפת בישראל, מר פטריק  מאיר.

את  .איש 046-כ של לקלוד מאיר בפני קהל   את המדליה 
צרפתים  האירוע המרגש כיבדו בנוכחותם מספר אישים

ישראל, מר ון, סגן הקונסול הכללי של צרפת במר מט ים:וישראל
שבע, גב' -, סגן ראש העיר בארדיכרוורצמן, סגן שר החינוך, מר 

של  רבים  אנג', תורמיםי"החסידות", מר קראריאלי, נשיאת 
הפרופ'  את מורו הרוחניקלוד ציטט  .אחריםנגבה עובדים וידידים 

אנדרה נהר ז"ל אשר אמר: "כפי שלכל ילד זוג הורים, לנו יהודי 
י הורים. המולדת האם היא צרפת, והמולדת האב היא נצרפת, ש
 ישראל". 

שותפיו בין שני קלוד מאיר חילק את אות הכבוד שקיבל 
קלוד קדוש וג'אן ביסליש:  למפעל החשוב של "נגבה":

אנחנו כמו שלושת המוסקטרים אשר חברו על מנת  "יחד,
 ימה: להציל ילדים". שלמלא מולהגשים חלום 

שאין שנשא את הנאום המרכזי בטקס אמר פרופ' בנו גרוס 
בבית מוריה  םשבע ממוק-ית התקווה בבארשבזה מקרה 

ברחוב אברהם אבינו, סמל החסד והצדקה. על אשר נמצא 
בציווי "הנגבה" שבע -פי התורה, אברהם ירד לבאר

 .עם האנושות ייטיבוץ אשר פירותיו על תושם ש, םאלוהי
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