יולי 2020

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
אנו נמצאים בתקופת משבר לא פשוטה ,שאין רואים את
סופה ואת תוצאותיה.
בשלב זה אנו נפגשים רק בווטסאפ וב.ZOOM-
אלו הם אמצעים נהדרים ליצירת קשר ,אך אין בהם את
החמימות והאנושיות של הקרבה.
אין לנו את שמחת המפגש ואת הקשר הבלתי אמצעי.
קל וחומר איננו בטוחים שכל החברים יודעים על כל
הפעילויות שמתרחשות במועדון.
לכן ,נענינו לפנייתה של חני ,הנשיאה ,והרמנו את הכפפה
במטרה להביא לידיעתכם באמצעות ירחון "זמן רוטרי" את
הפעילויות שממשיכות להתקיים במסגרת המועדון למרות
המצב ,כמו גם עשייה שתותאם למצב.
מלבד הפעילויות שיסופר עליהן בירחון ניתן לחברים מקום
להביע את עצמם באמצעות שיר ,סיפור ,או כל צורת ביטוי
אחרת ,שתעבירו אלינו .אולי בכך "נחמם" את הלבבות
ונפיח תקוות לימים טובים יותר.
בהזדמנות זו ,אנו מבקשים להודות לנשיאה היוצאת,
צילה ,חברי ההנהלה וכל בעלי התפקידים שעשו יחד שנה
מוצלחת ונפלאה.
לנשיאה הנכנסת ,חני ולכל צוותה נאחל הצלחה רבה.
חיה ויעקב קנטרוביץ

טקס חילופי נשיאות

טקס מרשים וחגיגי של חילופי הנשיאות
התקיים ב 28.6.20-באמצעות
הZOOM -
הוצגה ההנהלה החדשה בראשות הנשיאה
חני ברקת גלנצר:
•נ"ל זאב וינשטין – מזכיר
•ר' צביקה פרל – יו"ר אפיק המועדון
•ר' אביבה אברהם – יו"ר אפיק הקהילה
•ר' טובי הרפה – יו"ר אפיק המקצוע
•נ"ל יוסי בן עמי – יו"ר אפיק הבינלאומי
•נ"ל גבי מזור – יו"ר אפיק הפרסום
•נ"ל שמריהו כפיר – גזבר
•נ"ל צילה רשטיק – נשיאה לשעבר
•ר' ארנון הראל – נשיא נבחר
ברכות לנשיאה חני ולהנהלה הנבחרת!
שנת נשיאות מהנה ומוצלחת!

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

חברתנו ,עדנה ,הממונה השנה על ברכות
רעות במועדון ,ציינה את החברים ובירכה
אותם:

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת
החודש
טובי הרפה
13.7

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים!

אורה ורן פרידור
11.7

ברכות לקבלה כחבר למועדון
ח.כבוד
עודד שוהם
10.7.1993

יחיאל שטרית
3.7.1988

יוסי לוי
3.7.2010

מירה
ולינגשטיין
1.7.1998

צילה רשטיק
1.7.2011

אילנה הריס
1.7.2011

גונן נינה
1.7.2011

אסתר האס
1.7.2011

ח.כבוד

ח.כבוד
שאול צייג
20.7.2008

רבקה גולן
1.7.2011
פנינה כרמון
1.7.2011

עדנה דרעי
2.7.2019

סרגיי
פיסרבסקי
1.7.2014

ציקי גיל
מזור
1.7.2011

מיכאל שלו
2.7.2013

פעילות אפיק המועדון החודש
 5.7.20 התקיימה ישיבה עסקית בה אושר תקציב
המועדון .הוצגו הפרויקטים של אפיק המקצוע במצגת על
ידי חברתנו טובי.
האפיק הבינלאומי הוצג על ידי חברנו יוסי.
תקציב הקהילה והמקצוע הוצגו על ידי חברתנו אביבה
ואושרו בהצבעה פה אחד על ידי חברי המועדון.
 19.7.20 הרצאה
גב' רותי פיקסלר ,בתו של אלכסנדר יגר ,חלל מרד שאטה
 סיפור משפחתי על מרד האסירים הביטחוניים בכלאשאטה בשנת .1958

 26.7.20 הרצאה
אשר גניס  -מרצה בכיר למקרא במכללת סמינר הקיבוצים
ומכללת לוינסקי לחינוך.
נושא ההרצאה  :סיפור אונס תמר והשלכותיו.

 31.7.20 קבלת שבת על חוף הים
למרות המגבלות ,יו"ר אפיק המועדון ,חברנו צביקה
פרל ורעייתו אתי הצליחו לארגן מפגש של חברי
המועדון בחוף הצוק לקבלת שבת.
זה היה ערב מהנה ,מלא חמימות שמחה והתרגשות
לאחר תקופה ארוכה שהתראינו רק ב.Zoom -

פעילות אפיק הקהילה החודש
 חֻ ְלצָ ה כְ חֻ לָ ה ,ו ְִהיא עֹולָ ה...

אפיק הקהילה במועדון קנה חולצות לחניכי קורס מדצ"ים
של תנועת "הנוער העובד והלומד" ובכך אפשר לשלושה
חניכים ,חסרי אמצעים ,לצאת לקורס.
על החולצות הודפס גם סמל הרוטרי.

תגובתו של ראש העיר מר רפי סער
חני היקרה,
אני מודה לך על מכתבך ועל המילים החמות.
מועדון רוטרי כפר-סבא בהובלתך ,עושה עבודת קודש ואני מבקש להודות לכולכם מקרב
לב על תרומתכם ,שאפשרה לנערים תושבי העיר ,להשתתף בקורס מד"צים.
כפי שכתבת ,תרומתן של תנועות הנוער לחברה כולה ,לא תסולא בפז .פעילות הנוער
ממלאת את כולנו גאווה ,בקידום ערכים של נתינה ,סולידריות ועזרה לזולת .ערכים שהם
ליבה של החברה שלנו ,של הקהילה הכפר סבאית המחזקים את חוסנה.
במיוחד בתקופה זו ,בה אנו נדרשים להפגין סובלנות ואורח רוח בהסתגלות משותפת
למצב חדש ,העשייה של מועדון רוטרי בעיר מהווה עוגן ערכי ,ואני מבקש למסור את תודתי
הגדולה לכולכם ,ולהמשיך לחזק את ידיכם כפי שהיה במפגש שלנו.
המשך עשייה מבורכת,
שלכם,
רפי סער | ראש העיר

תגובתו של מר מאיר אהרוני יו"ר ארגוני המתנדבים בכפר סבא:
חני יקרה,
תבורכו על מעשי ידיכם.
לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר של האדם (סופוקלס).
הפעילות הנעשית מתוך רגישות ומחשבה לטשטוש הפערים בחברה היא ממעשי החסד
הנעלים.
שאו ברכה ,מועדון רוטרי ,ובתקווה להמשך שיתופי פעולה,

מאיר אהרוני

תגובתו של חבר מועצת העיר ,כפי שהתפרסמה בפייסבוק:

 תרומת מחשב למועדון כיסופים

 ועוד למען האוכלוסייה הבוגרת
חברתנו אביבה ,יו"ר אפיק הקהילה ,הרצתה החודש
במועדונים יוספטל וכיסופים.
ההרצאות עסקו בנושאים:
 נשים משפיעות בישראל. נשים משפיעות בעולם. מסיפורי שוקה דינור. -תובנות של הרב מיכאל לייטמן ( ערוץ הקבלה ).

פעילות אפיק המקצוע החודש

יו"ר אפיק המקצוע ,חברתנו טובי הרפה ,ערכה
תוכנית נהדרת לפעילות האפיק .אבל בשל
המגבלות בתקופה קשה זו ,ניתן יהיה ליישם אותן
בתום עידן הקורונה.
הפעילות היחידה שעדיין מתבצעת דרך האפיק היא
מתן שעורי עזר במתמטיקה לתלמידים נזקקים,
בלמידה מרחוק ,על-ידי חברנו איציק ארבל.

פעילות אפיק הבינלאומי החודש
, חברנו יוסי בן עמי,יו"ר האפיק הבינלאומי
:שלח ברכות למועדוני רוטרי בחו"ל

 לחודש ברכנו את המועדון התאום שלנו בסרביה וקבלנו בחזרה ברכה ממרינה12 ב
.שהתארחה כאן בארץ וארחה אותנו בטיול של המועדון בסרביה
 בקרואטיה וקבלנו מנשיא המועדון שלהם ברכהOSIJEK  לחודש ברכנו את מועדון17 ב
.למועדון

 לחודש ברכנו ברפואה שלמה את מועדון רוטרי ממיאמי שסובלים קשה ממגפת ה26 ב
 של המועדון חצי באנגלית וחצי בעברית104  וקבלנו בחזרה ברכה מהנשיא הCOVID19
.שהוקראה במועדון

12/07/2020 From Marina Cvijanovic Serbia
Dear Yossi,
Good to hear from you! Hope all of you in the club, your families
and friends, are well.
We are OK, still preocupied by Corona virus, so on Zoom most of
the time.
It is with pleasure that I read that you will be in charge for the
international channel, but I must admit that I have to check who is
in charge or that for this year in our district. For RC Zemun, you can
consider myself as your (permanent :)) contact.
As for DrBareket, I wish you all one more successful rotarian year!
I will certainly pass on your regards, and please do so to RC Kfar
Saba on my behalf as well.
Hoping to see all of you again, either in Serbia, (Croatia) or in Israel.
All the best to all of you and
Special regards to you and Anat!
Best,
Marina

19/07/2020 From OSIJEK CROATIA
Dear Yossi,
warm wishes to you and to the whole club. I hope that
you will have a prosperous and successful year!
I also hope that we will have cessation of COVID
pandemic so that we can meet in person and have joint
projects and partnerships.
All the best,

IvanMiskulin Osijek Croatia

26/07/2020 From Miami Florida
Shalom Yossi:
Toda Rabah for your greetings and your best wishes for
great health to all of our Club Members. We also want to
wish all of the Members of your Club all the best. This
Thursday at around 12:45 (Miami time), we will raise our
glasses and say: L’Chaim to your Club.
Right now, Florida seems like the epicenter of the
Coronavirus in the United States. I have been following
the recent events in Eretz and we wish you well as you
face an ever-increasing infection rate of this
Coronavirus. We must follow Rabbi Akiva’s example who
called out: AvinuMalkeinuchatanulefanecha.
AvinuMalkeinu, eylanuMelech ela Atah.
To all those who are suffering the consequences of this
pandemic may the words of
the MiSheberach and Hashem’s blessing bring them
healing of the soul and healing of the body.
Shavua tov,
Robert H. Bull (Zvi ben Abraham)
104th President of the Rotary Club of Miami

אפיק הפרסום

הערכה מיוחדת ניתנת ליו"ר אפיק הפרסום ,חברנו גבי מזור,
אשר צילם החודש את כל מפגשי המועדון ב ZOOM-ונתן להם
פרסום ברשתות החברתיות.

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש יולי

ב – 1.7.1948-פינוי הבריטיים מארץ ישראל
הושלם ואוניות ישראליות
החלו לפקוד את נמל חיפה.
ב – 3.7.1904-כ' בתמוז תרס"ד – בנימין
זאב הרצל הלך לעולמו.

ב – 4.7.1776-יום העצמאות של ארה"ב
המכונה גם "ה 4-ביולי"
זהו חג פדרלי המציין את
אימוץ הכרזת העצמאות של
ארה"ב.

אמנות על קצה המזלג

קרוואג'ו מיכלאנג'לו ,1571-1610 ,איטליה

מגדת העתידות

שנת יצירה1595 :

מוזיאון לובר  -פאריס

קרוואג'ו מיכלאנג'לו פעל ברומא .הוא ניסה להפיח חיים חדשים
באמנות ,תוך ציור דמויות ונושאים באופן יותר נטורליסטי .עבודתו
מאופיינת בתיאור ריאליסטי קיצוני של דמויות ,כמו כן בניגוד בין אור
וצל.

בתמונה "מגדת העתידות" ,משנת  1594-95הציג קרוואג'יו
ציור איטלקי בנושא שהיה ידוע ,עד כה רק בציור הנדרלנדי.
האופי שלו מכונה ז'אנר ,שהוא תאור סצנות של חיי היום יום.
בחור צעיר בלבוש מטורזן ,גבר נשי ללא ניסיון חיים ,מוסר את
ידו לנערה צעירה ,שאת הבעתה קשה להגדיר ,לשם קריאת
עתידו .דעותיו על עתידו נתונות להשפעתה של הנערה
הצוענייה ,המרשעת הצעירה ,שבעדינות מלטפת תוך מעקב
אחרי קווי כף ידו .היא כה מקסימה את העלם הטיפש עד כי
אינו חש שהיא גונבת את טבעתו מהאצבע .אנקדוטה סיפורית
זו יכולה לקבל הבנה נוספת ,כאשר מתייחסים לתיאור דרך
הלבוש של שתי הדמויות .כובע הנוצה ,הכפפות והחרב
העצומה ,מסבירים לנו עם מי יש לנו כאן עניין .במקביל,
הנערה הצוענייה עם בגד הפשתן הבהיר והכסות האקזוטית
שלה ,מאופיינת כ"טיפוס" יותר מדמות אינדיבידואלית.
המשמעות היא ,כמובן ,שהמתואר כאן אינו אנקדוטה על שתי
דמויות מסוימות ,אלא סיפור יומיומי .אין כאן זיהוי של מקום או
זמן ,שמסבים את תשומת הלב לכוונת הסיפור ,שנותן למתבונן
את התחושה של שביעות רצון והנאה אסתטית.

מתכון החודש

עוגה גבינה ניו-יורקית כמו בקונדיטוריה:
מצרכים:
 750גר' גבינה לבנה  500 + 5%גר' גבינת טבורוג 5%
או  1ק"ג גבינה טבורוג  250 +גר' גבינה 5%
או  600גר' גבינה טבורוג  400 +גר' גבינת סימפוניה 5%
 250 +גר' גבינה 5%
 8ביצים שלמות X L
 3גביעי שמנת חמוצה
 275גר' סוכר (כוס וחצי)
גרידת לימון
 1כף תמצית וניל
 80גר' קמח ,תופח מנופה
 1חב' אינסטנט פודינג וניל
לציפוי:
 3גביעי שמנת חמוצה
 5 - 4כפות אבקת סוכר
לבסיס:
חבילה קטנה של עוגיות "פתי בר" טחון דק מעורבב עם 50
גר' חמאה מומסת.

אופן ההכנה:
שמים בקערת ערבוב גדולה את הגבינה והביצים
ומערבבים עם מטרפה.
לאחר מכן מוסיפים את השמנת החמוצה והסוכר
וממשיכים לערבב.
מוסיפים את גרידת הלימון והווניל ולבסוף את
הקמח והאינסטנט פודינג וטורפים את הכול למסה
אחידה חלקה והומוגנית.
לאחר מכן לוקחים תבנית אפייה קפיצית גודל '26
ומרפדים בנייר אפיה (רצוי גם את דפנות התבנית).
על נייר האפייה מניחים את תערובת הפירורים
והחמאה ומהדקים.
מעל הבסיס יוצקים את מסת הגבינה ומיישרים.
מכניסים לתנור שחומם מראש לחום של 180
מעלות ואופים כ 45 -דקות .מוציאים מהתנור
ומורחים מעל את תערובת השמנת ואבקת הסוכר
בצורה חלקה ויפה ומכניסים לתנור לרבע שעה
נוספת להתייצבות.
מוציאים מהתנור ומקררים בחוץ.
עדיף להכין יום מראש בכדי להדגיש את טעמי
העוגה.

חברים כותבים
החבילה

ספור מאת חברנו רן פרידור

כל הלילה הוטרדה לנה בשאלה פרוזאית לחלוטין ,האם הקופסה
שרכשה בדואר תהיה גדולה מספיק להכיל את כל רגשותיה
לליאוניד במוסקבה הרחוקה.
כבר חמש שנים עברו מאז עלתה ארצה עם אמה החולנית .היה זה
הפתרון היחידי שנראה להם כמתאים ,לאחר האסון הכבד שנפל
עליהם  -עם פטירתו של אביה.
וליאוניד נשאר שם.
שנים של קשר אהבה בין נערה בודדה שהתאהבה בגבר מקסים,
אותו פגשה ביום שיגרה אחד בסופרמרקט בו ערכה את קניותיה
הדלות  -לבין אדם בוגר המכיר בערך עצמו.
ברגע שבו פגש בלנה ,שכח את כל מחויבותו המשפחתית לאשתו
ולשני ילדיו ונסחף לקשר אהבה סוער ובלתי ניתן להתרה עם נערה
שהתאהבה בו נואשות.
וליאוניד נשאר שם.
אהבתה נדדה עמה לארץ רחוקה ,ארץ אבותיה  -כך הגדיר זאת
שליח הסוכנות שהתייצב יום אחד בביתם ושכנע אותן לעלות ארצה.
היא לא סיפרה לאמה על ליאוניד .זה היה הסוד שלה.
ידעה שאמה הייתה רוצה שבתה היחידה תמצא בארץ את הגבר
עמו תתחתן ותקים משפחה ,אבל הבינה שבעסקי האהבה אין מקום
להתערבותה.

כל אותם שנים של שהייה בארץ ,רחוקה ממנו ,ניסתה לשכנע
עצמה שתחדל לקוות שיום אחד יקרה הבלתי נמנע וליאוניד יעזוב
את משפחתו ,את עבודתו כמדריך תיירים ברוסיה ויתאחד עמה
בארץ זרה לו ,לדתו ולשפתו.
וכמה ששכנעה את עצמה לשכוח את הגבר שהעניק לה שעות עונג
בל ישוערו ,לא פסקו הגעגועים ,התשוקה ,שעבורם הגבולות בין
ההיגיון והמציאות הקרה ,לא קיימים.
בתחילה היו מטלפנים איש לרעהו פעם בשבוע כשליאוניד נותן לה
מספר חסוי  .אחר כך התמעטו השיחות עד שהצטמצמו לפעם
בחודש בממוצע .גם המכתבים כבר לא היו לוהטים כפעם.
כדברי הפתגם הידוע" ,רחוק מהעין ,רחוק מהלב"
ככל שניסתה להדחיק את המחשבה שמצא לו מישהי אחרת -כי הרי
גבר כמותו לא יסתפק באשה אחת -המשיכה לקוות.
ואז הגיע הרגע שהאהבה התחלפה ברגש קרוב מאד ,הנקמה.
וכשהרגע הזה הגיע ,הרגישה צורך עז לפעול מיידית.
הרעיון היה מאד פשוט ואכזרי .אם הוא לא יהיה שלה ,הוא גם לא
יהיה של אשתו .היא תשלח את צרור המכתבים הלוהט שקיבלה
מליאוניד לאשתו במוסקבה.
אתמול קנתה קופסא בחנות לציוד משרדי ולפנות ערב  -שאמה
פרשה לישון ,הוציאה ממעמקי הארון את הקופסה היקרה בה שמרה
את המכתבים והתמונות שהיוו את הזיכרון ,המתוק והכואב ,את
העבר המתאדה ונעלם ,הכניסה את כל המכתבים לקופסא ,בוכה
וצוחקת לסירוגין .כמה הייתה מוכנה לשלם ,כדי להיות נוכחת שם
במוסקבה הרחוקה כשתגיע החבילה.
עטפה את החבילה בבד עטור פרחי אוהבים ובכתב ידה הנשי
הוסיפה את כתובת הנמען.
אותו לילה  -לראשונה אחרי זמן רב הצליחה מיד להירדם.

למחרת מיד בתום העבודה חזרה לביתה ,מרגישה צורך
להרגיש את חגיגיות המעמד.
כשאמה יצאה לשבת עם חברותיה במפגש היומי על הספסל
בגינה הסמוכה ,הוציאה מהארון את שמלתה החגיגית ,עמה
נהגה לצאת לבלות עם ליאוניד בימים ההם .בשמה את עצמה
בבושם שכה אהב ,מרחה שפתותיה באודם חזק ונסעה העירה
לשלוח החבילה.
כל הדרך באוטובוס משכונת מגוריה הרחוקה ממרכז העיר
הרגישה מין ריקנות והחלטיות כאחת.
לסניף הדואר הגיעה דקות ספורות לפני הפתיחה.
חכתה בכניסה כשהיא פוסעת הלוך ושוב .לבסוף נפתחו הדלתות
והיא פסעה לדוכן חבילות שבסניף ,כשמאחוריה ניצב לו אדם
נוסף .הבחינה כי בידו החזיק הודעה על חבילה שהגיעה עבורו.
כשהתפנה אליה הפקיד הכריזה בקול רם ובוטח שהיא מבקשת
לשלוח את החבילה שבידה לכתובת במוסקבה.
בידיים בוטחות שלפה מהארנק את שטרות הכסף עבור המשלוח
והמתינה לפקיד שימסור לה את הקבלה.
זהו ,הסתיים פרק בחייה .היא אמורה להרגיש משוחררת ,פנויה
למחשבה על קשר חדש.
אבל ,מה עם התקווה שאולי בכל זאת ליאוניד יחזור אליה ומה
עם לילותיה מלאי הגעגועים ,התשוקה והזיכרונות מהגבר היחידי
שידעה?.
האדם שעמד מאחוריה וחיכה בסבלנות הושיט את ההודעה על
חבילה כשלפתע הרגיש דחיפה בכתפו.
זאת הייתה לנה שפנתה לפקיד בקול רם ורועד.
"אני מבקשת את החבילה בחזרה".
"בבקשה אבל לא צריך לכעוס ,הנה החבילה והחזר הכסף".
ללא מילים לקחה לנה את החבילה ובצעד מהיר יצאה מהסניף.
האדם אותו דחפה הצידה בסניף הדואר ברחוב התחייה בכפר
סבא באותו יום ,הייתי אני.

חברים מספרים על התנדבותם

מיכל דקרוק מספרת על התנדבותה:

"צילה ואנוכי מתנדבות ב"אקי"ם" בתוכנית "רדיו סול"
– תכנית רדיו אינטרנטית.
אנו מגיעות אחת לשבוע למשך שעתיים ,יושבות יחד עם החניכים
במקום.
הקבוצה עם צרכים מיוחדים ,מונה  10חבר'ה בגילאי .40 – 24
שוקי אברהם ורעייתו אסנת מגיעים עם כל הציוד לעריכת תכנית
מוסיקלית המוגשת באינטרנט.
החניכים לומדים כיצד לערוך תוכנית מוסיקלית לפי נושאים אותם
הם בוחרים.
הם גם לומדים לראיין זמרים שבאים למועדון.
בין המרואיינים היו גם ראש העיר ונגיד רוטרי ישראל אשר ביקרו
במקום .כמו כן ב"יום המעשים הטובים" למדו גם לראיין בשט
אנו המתנדבות יושבות עם החניכים ועוזרות להם במידה והם
מתקשים בקריאה או בריכוז.
כל תכנית שירים מודפסת על דף וכל חניך קורא את השורה שלו
תחת שמו.
בימי הולדת של החניכים ולקראת חגי ישראל ,חוגגים יחד איתם.
בסיום הפעילות אנו מסיעות את החניכים לבתיהם".

"יש הנותנים מעט מן הרב אשר להם
ובכבוד חפצם
ורצונם המוסתר מכתים את נתינתם,
ויש הנותנים את כל המעט אשר להם -
הם המאמינים בחיים ,הם מלח הארץ
וטנאם מלא תמיד".
מתוך הנתינה  /ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן

