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קנטרוביץחיה ויעקב : עריכה



העורכיםדבר

!יקריםוחבריםחברות

אתרואיםשאין,פשוטהלאמשברבתקופתנמצאיםאנו

.תוצאותיהואתסופה

.ZOOM-ובבווטסאפרקנפגשיםאנוזהבשלב

אתבהםאיןאך,קשרליצירתנהדריםאמצעיםהםאלו
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.במועדוןשמתרחשותהפעילויות

הכפפהאתוהרמנו,הנשיאה,חנישללפנייתהנענינו,לכן

את"רוטריזמן"ירחוןבאמצעותלידיעתכםלהביאבמטרה

למרותהמועדוןבמסגרתלהתקייםשממשיכותהפעילויות

.למצבשתותאםעשייהגםכמו,המצב

מקוםלחבריםניתןבירחוןעליהןשיסופרהפעילויותמלבד

ביטויצורתכלאו,סיפור,שירבאמצעותעצמםאתלהביע

הלבבותאת"נחמם"בכךאולי.אלינושתעבירו,אחרת

.יותרטוביםלימיםתקוותונפיח

,היוצאתלנשיאהלהודותמבקשיםאנו,זובהזדמנות

שנהיחדשעשוהתפקידיםבעליוכלההנהלהחברי,צילה

.ונפלאהמוצלחת

.רבההצלחהנאחלצוותהולכלחני,הנכנסתלנשיאה

קנטרוביץחיה ויעקב 



טקס חילופי נשיאות



טקס מרשים וחגיגי של חילופי הנשיאות  

באמצעות  28.6.20-התקיים ב

 ZOOM-ה

הוצגה ההנהלה החדשה בראשות הנשיאה  

:גלנצרחני ברקת 

מזכיר–זאב וינשטין ל"נ•

אפיק המועדוןר"יו–צביקה פרל ' ר•

אפיק  הקהילהר"יו–אביבה אברהם ' ר•

אפיק המקצוער"יו–טובי הרפה ' ר•

אפיק הבינלאומיר"יו–יוסי בן עמי ל"נ•

אפיק הפרסוםר"יו–גבי מזור ל"נ•

גזבר–שמריהו כפיר ל"נ•

יאה לשעברנש–רשטיקצילה ל"נ•

שיא נבחרנ–ארנון הראל ' ר•

!ברכות לנשיאה חני ולהנהלה הנבחרת

!שנת נשיאות מהנה ומוצלחת



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת  

החודש

טובי הרפה

13.7



מזל טוב לחוגגים  
!יום נישואים

פרידוראורה ורן 

11.7



ברכות לקבלה כחבר למועדון

מירה  

ולינגשטיין

1.7.1998

סרגיי  

פיסרבסקי

1.7.2014

גונן נינה

1.7.2011

גיל ציקי

מזור

1.7.2011

רשטיקצילה 

1.7.2011

אסתר האס

1.7.2011

אילנה הריס

1.7.2011

פנינה כרמון

1.7.2011

רבקה גולן

1.7.2011
מיכאל שלו

2.7.2013

עדנה דרעי

2.7.2019

יחיאל שטרית

3.7.1988

יוסי לוי

3.7.2010

עודד שוהם

10.7.1993

צייגשאול 

20.7.2008

כבוד.ח

כבוד.ח

כבוד.ח



פעילות אפיק המועדון החודש

5.7.20ישיבה  עסקית בה אושר תקציב  התקיימה

הוצגו הפרויקטים של אפיק המקצוע במצגת על  . המועדון

.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

חלל מרד שאטה  , יגרבתו של אלכסנדר ,פיקסלררותי ' גב

בכלא  סיפור משפחתי על מרד האסירים הביטחוניים-

.1958שאטה בשנת 

26.7.20  הרצאה

מרצה בכיר למקרא במכללת סמינר הקיבוצים  -גניסאשר 

.ומכללת לוינסקי לחינוך

.סיפור אונס תמר והשלכותיו: נושא ההרצאה 



31.7.20קבלת שבת על חוף הים

צביקהחברנו,המועדוןאפיקר"יו,המגבלותלמרות

חברישלמפגשלארגןהצליחואתיורעייתופרל

.שבתלקבלתהצוקבחוףהמועדון

והתרגשותשמחהחמימותמלא,מהנהערבהיהזה
.Zoom-ברקשהתראינוארוכהתקופהלאחר



ְוִהיא עֹוָלה, ֻחְלָצה ְכֻחָלה...

ים"מדצאפיק הקהילה במועדון קנה חולצות לחניכי קורס 

ובכך אפשר לשלושה  " הנוער העובד והלומד"של תנועת 

.לצאת לקורס, חסרי אמצעים, חניכים

.  הרוטריעל החולצות הודפס גם סמל 

פעילות אפיק הקהילה החודש



:  בפייסבוקכפי שהתפרסמה , תגובתו של חבר מועצת העיר

,חני יקרה

.תבורכו על מעשי ידיכם

(.סופוקלס)לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר של האדם 

הפעילות הנעשית מתוך רגישות ומחשבה לטשטוש הפערים בחברה היא ממעשי החסד  

.הנעלים

,ובתקווה להמשך שיתופי פעולה, רוטרימועדון , שאו ברכה

מאיר אהרוני

:  ר ארגוני המתנדבים בכפר סבא"תגובתו של מר מאיר אהרוני יו

תגובתו של ראש העיר מר רפי סער

,חני היקרה

.החמותהמיליםועלמכתבךעללךמודהאני

מקרבלכולכםלהודותמבקשואניקודשעבודתעושה,בהובלתךסבא-כפררוטרימועדון

.צים"מדבקורסלהשתתף,העירתושבילנעריםשאפשרה,תרומתכםעללב

הנוערפעילות.בפזתסולאלא,כולהלחברההנוערתנועותשלתרומתן,שכתבתכפי

שהםערכים.לזולתועזרהסולידריות,נתינהשלערכיםבקידום,גאווהכולנואתממלאת

.חוסנהאתהמחזקיםסבאיתהכפרהקהילהשל,שלנוהחברהשלליבה

משותפתבהסתגלותרוחואורחסובלנותלהפגיןנדרשיםאנובה,זובתקופהבמיוחד

תודתיאתלמסורמבקשואני,ערכיעוגןמהווהבעיררוטרימועדוןשלהעשייה,חדשלמצב

.שלנובמפגששהיהכפיידיכםאתלחזקולהמשיך,לכולכםהגדולה

,מבורכתעשייההמשך

,שלכם

העיראשר|סעררפי



תרומת מחשב למועדון כיסופים





ועוד למען האוכלוסייה הבוגרת

הרצתה החודש  , ר אפיק הקהילה"יו, חברתנו אביבה

.במועדונים יוספטל וכיסופים

:ההרצאות עסקו בנושאים

.  נשים משפיעות בישראל-

.נשים משפיעות בעולם-

.  מסיפורי שוקה דינור-

(.ערוץ הקבלה ) לייטמןתובנות של הרב מיכאל -



ערכה,הרפהטוביחברתנו,המקצועאפיקר"יו

בשלאבל.האפיקלפעילותנהדרתתוכנית

אותןליישםיהיהניתן,זוקשהבתקופההמגבלות

.הקורונהעידןבתום

היאהאפיקדרךמתבצעתשעדייןהיחידההפעילות

,נזקקיםלתלמידיםבמתמטיקהעזרשעורימתן

.ארבלאיציקחברנוידי-על,מרחוקבלמידה

פעילות אפיק המקצוע החודש



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

ממרינהברכהבחזרהוקבלנובסרביהשלנוהתאוםהמועדוןאתברכנולחודש12ב

.בסרביההמועדוןשלבטיולאותנווארחהבארץכאןשהתארחה

ברכהשלהםהמועדוןמנשיאוקבלנובקרואטיהOSIJEKמועדוןאתברכנולחודש17ב

.למועדון

הממגפתקשהשסובליםממיאמירוטרימועדוןאתשלמהברפואהברכנולחודש26ב
COVID19בעבריתוחציבאנגליתחציהמועדוןשל104המהנשיאברכהבחזרהוקבלנו

.במועדוןשהוקראה

,חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

:ל"בחורוטרישלח ברכות למועדוני 

פעילות אפיק הבינלאומי החודש



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

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



,מזורגביחברנו,הפרסוםאפיקר"ליוניתנתמיוחדתהערכה
להםונתןZOOM-בהמועדוןמפגשיכלאתהחודשצילםאשר

.החברתיותברשתותפרסום

אפיק הפרסום



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש יולי

נוי הבריטיים מארץ ישראלפי–1.7.1948-ב

הושלם ואוניות ישראליות  

.החלו לפקוד את נמל חיפה

ימיןבנ–ד "בתמוז תרס'כ–3.7.1904-ב

.זאב הרצל הלך לעולמו

ב"העצמאות של ארהיום–4.7.1776-ב

"ביולי4-ה"המכונה גם 

המציין את  פדרליזהו חג 

אימוץ  הכרזת העצמאות של

.ב"ארה



אמנות על קצה המזלג

איטליה, 1571-1610, לו'מיכלאנגו'קרוואג

מגדת העתידות

פאריס-מוזיאון לובר 1595: שנת יצירה

חדשיםחייםלהפיחניסההוא.ברומאפעללו'מיכלאנגו'קרוואג

עבודתו.נטורליסטייותרבאופןונושאיםדמויותציורתוך,באמנות

אורביןבניגודכןכמו,דמויותשלקיצוניריאליסטיבתיאורמאופיינת

.וצל



יו'קרוואגהציג1594-95משנת,"העתידותמגדת"בתמונה

.הנדרלנדיבציוררקכהעד,ידועשהיהבנושאאיטלקיציור

.יוםהיוםחיישלסצנותתאורשהוא,אנר'זמכונהשלוהאופי

אתמוסר,חייםניסיוןללאנשיגבר,מטורזןבלבושצעירבחור

קריאתלשם,להגדירקשההבעתהשאת,צעירהלנערהידו

הנערהשללהשפעתהנתונותעתידועלדעותיו.עתידו

מעקבתוךמלטפתשבעדינות,הצעירההמרשעת,הצוענייה

כיעדהטיפשהעלםאתמקסימהכההיא.ידוכףקוויאחרי

סיפוריתאנקדוטה.מהאצבעטבעתואתגונבתשהיאחשאינו

דרךלתיאורמתייחסיםכאשר,נוספתהבנהלקבליכולהזו

והחרבהכפפות,הנוצהכובע.הדמויותשתישלהלבוש

,במקביל.ענייןכאןלנוישמיעםלנומסבירים,העצומה

האקזוטיתוהכסותהבהירהפשתןבגדעםהצוענייההנערה

.אינדיבידואליתמדמותיותר"טיפוס"כמאופיינת,שלה

שתיעלאנקדוטהאינוכאןשהמתואר,כמובן,היאהמשמעות

אומקוםשלזיהויכאןאין.יומיומיסיפוראלא,מסוימותדמויות

למתבונןשנותן,הסיפורלכוונתהלבתשומתאתשמסבים,זמן

.אסתטיתוהנאהרצוןשביעותשלהתחושהאת



מתכון החודש

:כמו בקונדיטוריהיורקית-עוגה גבינה ניו

:מצרכים

5%טבורוגגבינת ' גר500+ 5%גבינה לבנה ' גר 750

5%גבינה ' גר250+ טבורוגג גבינה "ק1או 

5%גבינת סימפוניה ' גר400+ טבורוגגבינה ' גר600או  

5%גבינה ' גר250+ 

X Lביצים שלמות 8
גביעי שמנת חמוצה3

(כוס וחצי)סוכר ' גר275

גרידת לימון

כף תמצית וניל1

תופח מנופה,קמח ' גר80

אינסטנט פודינג וניל' חב1

:לציפוי
גביעי שמנת חמוצה3

כפות אבקת סוכר4-5

:לבסיס
50טחון דק מעורבב עם " פתי בר"חבילה קטנה של עוגיות 

.חמאה מומסת' גר



: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

'  26לאחר מכן לוקחים תבנית אפייה קפיצית גודל 

(.רצוי גם את דפנות התבנית)ומרפדים בנייר אפיה 

על נייר האפייה מניחים את תערובת הפירורים  

.  והחמאה ומהדקים

.מעל הבסיס יוצקים את מסת הגבינה ומיישרים

180מכניסים לתנור שחומם מראש לחום של 

מוציאים מהתנור  . דקות45-מעלות  ואופים כ

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



פרידורספור מאת חברנו רן החבילה  

הקופסההאם,לחלוטיןפרוזאיתבשאלהלנההוטרדההלילהכל

רגשותיהכלאתלהכילמספיקגדולהתהיהבדוארשרכשה

.הרחוקהבמוסקבהלליאוניד

זההיה.החולניתאמהעםארצהעלתהמאזעברושניםחמשכבר

שנפלהכבדהאסוןלאחר,כמתאיםלהםשנראההיחידיהפתרון

.אביהשלפטירתועם-עליהם

.שםנשארוליאוניד

,מקסיםבגברשהתאהבהבודדהנערהביןאהבהקשרשלשנים

קניותיהאתערכהבובסופרמרקטאחדשיגרהביוםפגשהאותו

.עצמובערךהמכירבוגראדםלבין-הדלות

לאשתוהמשפחתיתמחויבותוכלאתשכח,בלנהפגששבוברגע

נערהעםלהתרהניתןובלתיסועראהבהלקשרונסחףילדיוולשני

.נואשותבושהתאהבה

.שםנשארוליאוניד

זאתהגדירכך-אבותיהארץ,רחוקהלארץעמהנדדהאהבתה

.ארצהלעלותאותןושכנעבביתםאחדיוםשהתייצבהסוכנותשליח

.שלההסודהיהזה.ליאונידעללאמהסיפרהלאהיא

הגבראתבארץתמצאהיחידהשבתהרוצההייתהשאמהידעה

מקוםאיןהאהבהשבעסקיהבינהאבל,משפחהותקיםתתחתןעמו

.להתערבותה

חברים כותבים



עמהויתאחדברוסיהתייריםכמדריךעבודתואת,משפחתואת

.ולשפתולדתו,לוזרהבארץ

עונגשעותלהשהעניקהגבראתלשכוחעצמהאתששכנעהוכמה

ביןהגבולותשעבורם,התשוקה,הגעגועיםפסקולא,ישוערובל

.קיימיםלא,הקרהוהמציאותההיגיון

להנותןכשליאונידבשבועפעםלרעהואישמטלפניםהיובתחילה

לפעםשהצטמצמועדהשיחותהתמעטוכךאחר.חסוימספר

.כפעםלוהטיםהיולאכברהמכתביםגם.בממוצעבחודש

"מהלברחוק,מהעיןרחוק",הידועהפתגםכדברי

הריכי-אחרתמישהילושמצאהמחשבהאתלהדחיקשניסתהככל

.לקוותהמשיכה-אחתבאשהיסתפקלאכמותוגבר

.הנקמה,מאדקרובברגשהתחלפהשהאהבההרגעהגיעואז

.מיידיתלפעולעזצורךהרגישה,הגיעהזהוכשהרגע

לאגםהוא,שלהיהיהלאהואאם.ואכזריפשוטמאדהיההרעיון

שקיבלההלוהטהמכתביםצרוראתתשלחהיא.אשתושליהיה

.במוסקבהלאשתומליאוניד

שאמה-ערבולפנותמשרדילציודבחנותקופסאקנתהאתמול

שמרהבההיקרההקופסהאתהארוןממעמקיהוציאה,לישוןפרשה

את,והכואבהמתוק,הזיכרוןאתשהיוווהתמונותהמכתביםאת

בוכה,לקופסאהמכתביםכלאתהכניסה,ונעלםהמתאדההעבר

שםנוכחתלהיותכדי,לשלםמוכנההייתהכמה.לסירוגיןוצוחקת

.החבילהכשתגיעהרחוקהבמוסקבה

הנשיידהובכתבאוהביםפרחיעטורבבדהחבילהאתעטפה

.הנמעןכתובתאתהוסיפה

.להירדםמידהצליחהרבזמןאחרילראשונה-לילהאותו

לשכנעניסתה,ממנורחוקה,בארץשהייהשלשניםאותםכל

יעזובוליאונידנמנעהבלתייקרהאחדשיוםלקוותשתחדלעצמה



צורךמרגישה,לביתהחזרההעבודהבתוםמיד�למחרת

.המעמדחגיגיותאתלהרגיש

הספסלעלהיומיבמפגשחברותיהעםלשבתיצאהכשאמה

עמה,החגיגיתשמלתהאתמהארוןהוציאה,הסמוכהבגינה

עצמהאתבשמה.ההםבימיםליאונידעםלבלותלצאתנהגה

העירהונסעהחזקבאודםשפתותיהמרחה,אהבשכהבבושם

.החבילהלשלוח

העירממרכזהרחוקהמגוריהמשכונתבאוטובוסהדרךכל

.כאחתוהחלטיותריקנותמיןהרגישה

.הפתיחהלפניספורותדקותהגיעההדוארלסניף

הדלתותנפתחולבסוף.ושובהלוךפוסעתכשהיאבכניסהחכתה

אדםלוניצבכשמאחוריה,שבסניףחבילותלדוכןפסעהוהיא

.עבורושהגיעהחבילהעלהודעההחזיקבידוכיהבחינה.נוסף

מבקשתשהיאובוטחרםבקולהכריזההפקידאליהכשהתפנה

.במוסקבהלכתובתשבידההחבילהאתלשלוח

המשלוחעבורהכסףשטרותאתמהארנקשלפהבוטחותבידיים

.הקבלהאתלהשימסורלפקידוהמתינה

פנויה,משוחררתלהרגישאמורההיא.בחייהפרקהסתיים,זהו

.חדשקשרעללמחשבה

ומהאליהיחזורליאונידזאתבכלשאוליהתקווהעםמה,אבל

היחידימהגברוהזיכרונותהתשוקה,הגעגועיםמלאילילותיהעם

.?שידעה

עלההודעהאתהושיטבסבלנותוחיכהמאחוריהשעמדהאדם

.בכתפודחיפההרגישכשלפתעחבילה

.ורועדרםבקוללפקידשפנתהלנההייתהזאת

."בחזרההחבילהאתמבקשתאני"

".הכסףוהחזרהחבילההנה,לכעוסצריךלאאבלבבקשה"

.מהסניףיצאהמהירובצעדהחבילהאתלנהלקחהמיליםללא

בכפרהתחייהברחובהדוארבסניףהצידהדחפהאותוהאדם

.אניהייתי,יוםבאותוסבא



חברים מספרים על התנדבותם

:מספרת על התנדבותהדקרוקמיכל 

"  רדיו סול"וכנית בת"ם"אקי"בצילה ואנוכי מתנדבות "

.רדיו אינטרנטיתתכנית–

יושבות יחד עם החניכים  , אנו מגיעות אחת לשבוע למשך שעתיים

.במקום

.40–24ה בגילאי 'חבר10מונה , הקבוצה עם צרכים מיוחדים

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

ישראל אשר ביקרו  רוטריבין המרואיינים היו גם ראש העיר ונגיד 

למדו גם לראיין בשט" יום המעשים הטובים"כמו כן ב. במקום

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

.חוגגים יחד איתם, בימי הולדת של החניכים ולקראת חגי ישראל

."לבתיהםבסיום הפעילות אנו מסיעות את החניכים 



יש הנותנים מעט מן הרב אשר להם  "

ובכבוד חפצם

,ורצונם המוסתר מכתים את נתינתם

-ויש הנותנים את כל המעט אשר להם 

הם מלח הארץ , הם המאמינים בחיים

."תמידוטנאם מלא 

ובראן  'ליל ג'ובראן ח'ג/ מתוך הנתינה 


