אוגוסט 2020

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
בחודש שעבר הוצאנו לאור את ירחון המועדון "זר"
הראשון .התגובות החיוביות שקבלנו עודדו אותנו להמשיך
ולהתאמץ ולהפיק את הירחונים הבאים.
בשל משבר הקורונה הפעילויות השגרתיות של המועדון
אינן מתקיימות כסדרן ,ובכל זאת אנו עדים לקיומן של
פעילויות מבורכות ,אשר מתבצעות בצנעה ,אך הן בעלות
ערך רב בתרומתן לקהילה .ממשיל המשלים היווני איזופוס
(מאה  6לפנה"ס) אמר :מעשה נדיב ,קטן ככל שיהיה,
לעולם אינו מתבזבז .ואכן ,התודות שאנו מקבלים מוכיחות
זאת.
אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ומאחלים לעצמנו
שעם בואה הדיווחים של "זר" יספרו על הרבה יותר
פעילויות והרבה יותר מעשים של נדיבות.
מאחלים לכולם שנה טובה .שנת בריאות ושמחה ,ושנדע
רק ימים טובים.
חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים!

אסתר וחנן
האס
5.8
אורנה
וליאון גילמן
8.8

תמי ואייבי
ברכה
10.8

פעילות אפיק המועדון החודש
 2.8.20 הרצאה
עינת שמל ,זמרת יוצרת ומרצה ,הופיעה בפנינו בסיפור
אישי במופע המשלב הרצאה ושירה.
נושא ההרצאה "לחיות עם אור".
 9.8.20 ישיבה עסקית
 15.8.20 התקיים מפגש חברי המועדון בפארק העיר.
 16.8.20 הרצאה
ליאת בן חיון מנכ"לית  MY INVESTמדענית לשעבר
ומנהלת סיכונים.
נושא ההרצאה "מאחורי הקלעים של ניהול סיכונים
וביטוח" .ניהול סיכונים וביטוח".

.

 23.8.20 הרצאה
טל פרל מהנדס אלקטרוניקה וחשמל ,בנם של אתי
וצביקה.
נושא ההרצאה "מבוא לבינה מלאכותית במאה ה."21-

 30.8.20 הרצאה
אורי בן עמי מדריך ומלווה קבוצות לחו"ל
נושא ההרצאה "תור הזהב" של יהדות ספרד.

נציגות חברי המועדון ברוטרי ישראל
יש לנו נציגות מאוד מכובדת של חברים ברוטרי ישראל
נ"ל פנינה כרמון  -עוזרת נגיד לאשכול שרון.
נ"ל אבי רוקנשטיין  -חבר בעמותת האזור
נ"ל עולי רשטיק  -חבר בוועדת בחירת ואיתור נגיד
נ"ל אייבי ברכה  -חבר בקרן משה גרדינגר ז"ל
ר' חנן האס  -יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
ר' ראובן נחמד  -חבר ועדה בין ארצית ישראל צרפת.
וחבר באפיק יחסי ציבור האזורי.
ר' אביבה אברהם  -חברה בוועדה הארצית של הנואם
הצעיר.
ר' טובי הרפה  -חברה במיזם ארצי של נוער שותה
מים.

פעילות אפיק הקהילה החודש

 במהלך חודש אוגוסט מרבית מועדוני האזרחים הוותיקים
סגורים ונמצאים בחופשה .לכן כמעט ואין פעילות של הרצאות.
קיבלנו מכתב תודה מפנימית עלומים על התרומה שתרמנו
לפנימית עלומים .המועדון לקח על עצמו לתגמל תלמידים
מצטיינים ולציינם בפעילות הולמת ומשמחת.
כמו כן נוצר קשר עם הוסטל לנערים מאותגרי נפש שנפתח
לאחרונה בכפר סבא.
בביקורה של הנשיאה ,ד"ר חני ברקת-גלנצר ,הם ביקשו שנסייע
להם בהצללה של החצר .התקבלה החלטה של הנהלת רוטרי
כפר סבא לסייע להם.
אביבה אברהם
יו"ר אפיק הקהילה
 עוד תרומה של רוטרי החודש:
המועדון ,באמצעות חברנו עולי ,שילם עבור רכישת חולצות בית
ספר לשלושים משפחות נזקקות .התשלום ,בצורת המחאות שי,
נמסר למחלקת הרווחה .הם יעבירו את השי למשפחות הנזקקות.

 אין כמו מכתב תודה להעיד על פעילותו ותרומתו של מועדוננו
למען הקהילה ,ובמקרה זה למען פנימיית עלומים.

 אם מחפשים דוגמה לנתינה ורוח התנדבות ,אפשר למצוא
אותה אצל חברנו איתן האריס.
על היוזמה של איתן מספרת יעל רודני ,מנהלת מועדון עליה,
במכתב התודה לחני נשיאת מועדוננו:
חני צהרים טובים,
שמי יעל רודוי ואני מנהלת את מועדון עליה ,מועדון לאוכלוסיה המבוגרת בכפר סבא.
חברות המועדון נכנסו לבידוד של  12יום עקב חשיפה לחולה מאומתת.
חשבנו כיצד נוכל לשמח את ליבן בתקופה לא פשוטה זו של בידוד ממשפחתן ורצינו
לשלוח שי קטן לקראת שבת שיעלה את מצב רוחן.
שוחחתי עם איתן הריס ,איש הקשר שלנו ,שישר נרתם למשימה והתגייס להשיג
תקציב על מנת שנוכל להוציא את הרעיון לפועל.

בעזרתכם ,חברי ארגון רוטרי כפ"ס ,הוכנו וחולקו ע"י "מרכז העוגות" 29 ,ערכות
לשבת לקשישות בשכונת עליה ,שהרגישו על אף הבידוד שהן עטופות באהבה.
תודה לכם על רוחב הלב והנתינה ללא היסוס מתוך דאגה לשלומן ורווחתן הנפשי
של חברות המועדון .מעריכה זאת רבות ושמחה לדעת שיש ארגון מיוחד שכמוכם.
בברכה,
יעל רודוי | מנהלת מועדון עליה טלפון |09-7443107 :פלאפון054-9074444 :

 בטקס חילופי הנשיאות ,מועדון רוטרי העניק כלי נגינה
לנערות מצטיינות מגלריה .29

והרי התגובה:
לכבוד :צילה רשטיק העתק :שוקי עזרא ,אלי לוינשל -כלי זמר

״כל נער צריך מבוגר אחד שיאמין בו״ מילותיו של הרב שלמה קרליבך.
לגלריה , 29אין רק מבוגר אחד שמאמין בנערים  -יש קבוצה שלמה! קבוצה
מיוחדת ,ערכית ,חמה ואוהבת .קבוצה שהנערים והנערות יכולים לשאת אליה
עיינים וללמוד על פעילות הומניטרית והתנדבותית ,על ערכים של שוויון,
מכוונות למצויינות ועוד...
הקבוצה הזו ,מועדון רוטרי כפר-סבא ,תומך בפעילויות הגלריה זה זמן רב
ובזכות פעולותיו מתאפשר לנערי הגלריה להופיע באירועים החשובים של
המועדון ,לקיים את תחרות הלהקות ואף לספק כלים לנערים ונערות שידם
אינה משגת.
לאחרונה קיבלו שלוש נערות מצטיינות ,אשר בולטות מעל שאר הנערים
והנערות בפעילות ההתנדבותית שלהן ,כלי נגינה -אותן לא יכלו לרכוש
בעצמן.
בזמני שגרה ,ישנם כלי נגינה בגלריה והנערים מגיעים לגלריה להתאמן על
הכלים הללו .לצערנו ,בגלל הקורונה ,הגלריה היתה סגורה לנוער ונאלצנו
לתקשר עם הנערים באמצעים דיגיטליים .על כן ,רבים מהם לא יכולו להמשיך
ולנגן -פשוט כי אין להם את הכלים בבית.
נעמי ,קיבלה גיטרה עליה חלמה זמן רב!
עמרנה ,קיבלה יוקלילי  -כלי מיוחד הדומה לגיטרה קטנה אך משמש למוזיקה
מהז׳אנר האינדי.
ושירז ,קיבלה פסנתר חשמלי מיוחד.

לאחר קבלת הכלים ,ניגשה אלי שירז ואמרה לי שהיא לא העזה לחלום על
פסנתר שכזה לעצמה -״אני לא מאמינה שזה קרה לי״ אמרה בהתרגשות.
שלושתן חזרו הביתה נרגשות ועם עיניים נוצצות.
ברצוני להודות לאלי ,מנהל חנות ״כלי זמר״ אשר סייע לכם בעת הרכישה
ואף סיפק כלים בשווי גבוה יותר מתוך התחשבות למי כלי הנגינה הללו יגיעו.
תודה גדולה ומיוחדת ,לשוקי היקר שלנו .אני משתמש במושג ״שלנו״ לא
לשווא -שוקי נמצא בקשר רציף לאורך השנה עם הגלריה  .29מגיע לבקר,
מתעניין בשלומם של הנערים ובתכנים שמוצעים להם .תומך ומקדם את
הנערים והנערות .שוקי הוא אדם מאוד מיוחד עבורנו -ואנחנו מודים לו על כך
מאוד!
לסיום ,אני רוצה להודות לכל מועדון רוטרי כפר-סבא .החיוך ,המבט ,המילים
הטובות ,הפרגון והתמיכה ,הן רק חלק מהמעלות שחברי המועדון מרעיפים
על הגלריה .תודה על שאתם כאן ,עבורנו ,עבור הנערים והנערות -דור העתיד
המוזיקלי של העיר .אני מאחל לנו לשוב לזמנים שבהם ניתן יהיה להתקבץ
המון רב ,לצרוך תרבות בכלל ומוזיקה בפרט .להיפגש עם אהובנו ואף
לחבקם .ועד שזמנים אלו ישובו ,אני מאחל לכולנו בריאות.

בכבוד רב,
ליאור רז
מנהל הגלריה .29

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

ב  6לחודש ביום חמישי בשעה  ( 12:30זמן מיאמי פלורידה ) התקיימה פגישת זום של
מועדון מיאמי .
מספר חברי המועדון שלנו עלו על שיחת הזום והשתתפו במפגש .במהלך הפגישה נשיא
מועדון מיאמי שלח ברכות חמות למועדון כפר סבא והציג תמונות של חברי המועדון
במהלך הפגישה .

06/08/2020 Toast From Miami Florida Club
Shavua tov,
מועדון מיאמי )Robert H. Bull (Zvi ben Abraham
104th President of the Rotary Club of Miami
ב  14לחודש שלחנו ברכות רעות למועדון רוטרי באבו-דאבי.
מועדון אבו-דאבי הבטיחו לשלוח לנו בקרוב ברכות למועדון .הובטח להם שכאשר השמיים
יפתחו נתכנן ביקור הדדי ונגיע למועדונם.

ב  16לחודש קבלנו ברכות ממועדון רוטרי בסינגפור.

16/08/2020 Toast From Rotary club of Singapure
Warm wishes to you and to the whole club. I hope
that you will have a prosperous and successful
!year
Varun Gulati – Rotary club of Singapure

 לחודש שלחנו ברכות רעות למועדון רוטרי בלרנקה22 ב
נשלחו ברכות רעות למועדון בלרנקה אותו בקרנו בשנה שעברה ואנחנו עובדים איתו על
תכנית
. עד רגע זה לא קבלנו תשובה. של אימון בני הדור השלישי לחיזוק הזיכרון

. בצרפתHBS  לחודש קבלנו ברכה בינלאומית ממועדון30 ב

30/08/2020
Bonsoir,
Le club Rotary de Houilles Bezons Sartrouville,
dans le district 1660 (Paris et OuestParisien) et ses
membres, souhaitent àtous le membres du club
de Kfar Saba et à son responsable
international une excellente réunion statutaire
pour ce soir.

שאלנו את חברי המועדון:

מהו מועדון רוטרי בשבילך?
להלן התשובות:
ד"ר חני ברקת גלנצר – נשיאת המועדון:
"רוטרי בשבילי הוא מעגלים של אכפתיות ונתינה תומכת ,לחברים במועדון,
לקהילת כפר-סבא ,בהלימה למטרות רוטרי ישראל ורוטרי עולמי.
שירות לזולת לפני הפרט".
ר' אביבה אברהם" :בשבילי מועדון רוטרי הוא מועדון התנדבותי וחברתי".

ר' חנה אברוצקי" :מועדון רוטרי בשבילי הוא עוגן בחיים".

ר' ניני אניאלי" :אני מרגיש במועדון הרוטרי כמו אצל חברים בבית".

ר' איציק ארבל" :רוטרי בשבילי  -זו מסגרת חברתית של אנשים טובים,
המוכנים לתת מעצמם למען הזולת".

ר' מוטי בוכבינדר" :מועדון רוטרי בשבילי זה החברותא והתרומה לקהילה".

נ"ל יוסי בן עמי" :רוטרי עבורי הוא מועדון של חברים כנים ואמיתיים.
הפעילות ההתנדבותית בקהילה ,שהמועדון שם כבסיס ,מעצימים את
היכולות שלי לתרום וממלאים אותי סיפוק שלא יסולא בפז".

ר' ענת בן עמי" :מועדון רוטרי הוא השתייכות לקבוצה".

נ"ל אייבי ברכה" :מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות התנדבות ומנהיגות".

ר' גליה גולדברג" :רוטרי בשבילי  -זו מסגרת חברתית של אנשים טובים,
המוכנים לתת מעצמם למען הזולת".

ר' רבקה גולן" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון התנדבותי וחברתי הפועל
בקהילה בעזרה לאוכלוסיות חלשות ובטיפוח מצוינות".

ר' נינה גונן" :מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות והתנדבות".

נ"ל שלמה גונן" :מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות והתנדבות".

ר' ציקי גיל מזור" :חברות ונתינה לזולת".

ר' אורנה גילמן" :אנשים שמצליחים להוכיח שכן אפשרי לשפר את העולם
ואת הסביבה הקרובה על ידי מעשים קטנים כגדולים ולהנות בדרך.".
ר' מיכל דקרוק" :בשבילי מועדון רוטרי הוא התנדבות ונתינה".

ר' עדנה דרעי" :בשבילי מועדון רוטרי הוא ארגון לנשמה ואני מרגישה
שהוא בית שני עבורי".
ר' אסתר האס" :מועדון רוטרי הוא מקום שאני יכולה להיות אדם
יותר טוב תורם ונתרם".

ר' חנן האס" :מועדון רוטרי בשבילי הוא קשר עם העולם דרך האפיק
הבינ"ל ,קשר עם החברים במועדון ואפשרות לתרום לאוכלוסיה הנזקקת.

נ"נ ארנון הראל" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון לפעילות קהילתית
התנדבות וחברות".
ר' אילנה האריס" :מועדון רוטרי בשבילי הוא הגלגל מסתובב,
המשכיות וחדשנות".
נ"ל איתן האריס" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברתי והתנדבותי".

ר' טובי הרפה" :מועדון רוטרי בשבילי הוא קבוצת חברים ששמה לעצמה
מטרה לקדם את הקהילה בה חיה על פי כללי רוטרי העולמי".
ר' עמי הרפה" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברים ומקום
להתנדבות בקהילה".

נ"ל יובל השכל" :מועדון רוטרי בשבילי הוא משהו בשביל הנשמה".

נ"ל זאב וינשטיין" :מועדון רוטרי בשבילי הוא התנדבות".

ר' יניב שי" :מועדון רוטרי בשבילי הוא קבוצת חברים שלי שאני אוהב
ושמח להיות איתם".
נ"ל שמריהו כפיר" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מערכת חברתית שמאוד
חשובה לי ומערכת של עזרה למען הקהילה".
נ"ל פנינה כרמון" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברתי שדואג
לתרום בפעילות בקהילה".

נ"ל פיני לוזון" :מועדון רוטרי בשבילי הוא עולם ומלואו – מפגש חברים
בכייף".

ר' יוסי לוי" :מועדון רוטרי בשבילי הוא דרך לעזור לזולת".

נ"ל גבי מזור" :מועדון רוטרי בשבילי הוא אורח חיים".

ר' ד"ר אלי מנחמי" :מועדון רוטרי בשבילי הוא הנכונות לתרום ללא
תמורה וחברות כנה".

ר' אילנה נדלר" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מפגש חברתי עם אנשים
מקסימים".

ר' ראובן נחמד" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מחשבה וסגנון של חיים".

נ"ל שוקי עזרא" :מועדון רוטרי בשבילי הוא לתת המון אהבה לאנשים".

ר' סרגיי פיסרבסקי" :מועדון רוטרי בשבילי זה שאני מרגיש שיש לי
את היכולת לתרום ולקבל בחזרה".

ר' רן פרידור" :מועדון רוטרי בשבילי זה נתינה וחברותא".

ר' אתי פרל" :מועדון רוטרי בשבילי הוא 'אנשים טובים באמצע הדרך
– חברות'".
ר' צביקה פרל" :מועדון רוטרי בשבילי הוא התנדבות ,עשייה
וחברות".

ר' ציפי קוויטני" :מועדון רוטרי בשבילי הוא חברים".

ר' שמוליק קוויטני" :מועדון רוטרי בשבילי הוא התנדבות חברים
ועשייה".
נ"ל משה קוצ'ין" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון התנדבות ורעות".

ר' אתי קמר" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מקום להתנדב ולתרום".

ר' חיה קנטרוביץ" :מועדון רוטרי בשבילי זה נתינה כי 'מי שנותן מתוך
שמחה נותן הכי הרבה' (אמא תרזה) וכמובן חברותא".

ר' יעקב קנטרוביץ" :מועדון רוטרי בשבילי הוא הזדמנות לנתינה
לקהילה ולחברים".

ר' אלי רדוסקוביץ" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברים –
מסגרת לפעילות חברתית".

נ"ל אבי רוקנשטיין" :מועדון רוטרי בשבילי הוא מועדון חברתי
שהגדיר לעצמו גם מטרות קהילתיות".

נ"ל עולי רשטיק" :מועדון רוטרי בשבילי הוא עולם ומלואו  -הכל".

נ"ל צילה רשטיק" :מועדון רוטרי בשבילי הוא נתינה וקבלה".

נ"ל עודד שוהם" :מועדון רוטרי בשבילי הוא קבוצת חברים שיש לה
מטרה לסייע באופן אקטיבי למען הקהילה ובנוסף עושה פעולות למען
חיזוק החברות במועדון".

ר' מיכאל שלו" :מועדון רוטרי בשבילי הוא ארגון מתנדבים שרואים בו
את הכלל לפני הפרט".

ר' דורית ואריה שטריימר:
"מועדון רוטרי בשבילנו זה אנשים נפלאים שפגשנו בו".

נ"ל יחיאל שטרית" :מועדון רוטרי בשבילי הוא חברות ,רעות ומקום
שבו אני מאד נהנה להיות".

תודה לכל חברי המועדון על נכונותכם להשתתף במשאל
ועל תשובותיכם מחממות הלב.

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוגוסט

ב – 9.8.1173-החלה בנייתו של מגדל פיזה.

ב – 3.8.1492-כריסטופר קולומבוס יצא למסעו
לגילוי אמריקה.

ב – 22.8.1864-נוסד הצלב האדום הבינלאומי.

ב – 6.8.1945-ארה"ב הטילה את הפצצה על הירושימה.

ב – 12.8.1981-חברת  IBMהוציאה לשוק את המחשב
האישי  IBM PCשהזניק את תפוצתם של
המחשבים האישיים.

חברים מספרים על התנדבותם
נ"ל פנינה כרמון מספרת על פעילותה כעוזרת נגיד

פנינה חברה ברוטרי משנת 2013
נשיאת המועדון בשנים  .2016-17האישה הראשונה שכיהנה כנשיאה ,מאז יסוד
המועדון.
חברת הנהלת המועדון לשנת  20-21כיועצת הנשיאה.
בכל השנים כחברה במועדון רוטרי ,תמיד לקחתי חלק פעיל בפעילויות המועדון,
גם בהנהלה וגם בקהילה.
בתפקידי כעוזרת הנגיד ,אני שמחה שאוכל לתרום מניסיוני לפעילות המועדונים
באשכול ולגיבושם.
מינוי נוכחי :עוזרת הנגיד לאשכול השרון בשנת 2020-21
תפקיד עוזר הנגיד:
בניית קשר אישי ורצוף עם נשיאי המועדונים ,אם בפגישות משותפות וישיבות של כל
נשיאי המועדונים יחד.
להיות הקשר בין המועדונים לבין הנגיד וגם בינם לבין עצמם.
לבקר במועדוני האשכול ,לפחות אחת לרבעון באופן אישי.
לאפשר לדון בצרכי המועדונים ,לספק מידע ועצות ע"מ לאפשר להם להתפתח.
לעזור לנשיאים באשכול בקידום תוכניות עבודה ופיתוח יעדים של המועדון.
לעזור לנשיאים להתכונן לביקורו של הנגיד במועדונם.
לעקוב אחר התקדמות המועדונים בקידום יעדיהם ולדווח על ההערכה לנגיד האזור.

נ"ל יוסי בן עמי מספר על חברותו והתנדבותו ברוטרי

רוטרי עבורי הוא מועדון של חברים כנים ואמיתיים שהכרתי עם הצטרפותי למועדון
לפני שש שנים .
בלי משקעים מהעבר אלא חברות כנה עם כוונות זהות של קשר הדדי ותרומה
לזולת.
נכון שעם חלק מהחברים בחרנו הדדית לבנות קשרים יותר אינטימיים ומצאנו חברי
נפש אמיתיים וזה טבעי לחלוטין כאשר במועדון עצמו כולם שווים .
עם השנים רצינו לשדרג גם חלק מהחברים שלנו ודאגנו להביא אותם למועדון והם
השתלבו ויפה.
הפעילות ההתנדבותית בקהילה שהמועדון שם כבסיס  ,מעצימים את היכולות שלי
לתרום וממלאים אותי סיפוק שלא יסולא בפז.
מאחל לכולנו עוד הרבה שנים של חברות ועשייה קהילתית  ,לחברים במועדון ובנית
הדור הממשיך .
מיום שהצטרפתי למועדון אני פעיל הן בהנהלת המועדון והן בפעילות המועדון
בקהילה.
עקב מגפת הקורונה נמנעה מאיתנו לצערי האפשרות לתרום בקשר הישיר לקהילה
בשנה האחרונה  ,בעיקר במערכת החינוך ובפעילויות של חברי המועדון עם קהל
היעד ( מבוגרים ובני נוער במערכות החינוך ובמועדונים ).

אסכם את הפעילות שלי בקהילה בתקופה האחרונה :
חלוקת מזון למשפחות נזקקות כל שבוע יחד עם "מלוא הטנא" –
לרוטרי ישנם שלושה קווי חלוקה ואנחנו מחלקים סלי מזון כל שבוע לשבע עשרה
משפחות נזקקות בעיר.
בפעילות משתתפים שבעה חברי המועדון ועל כך יבורכו.
פעמיים בשנה המועדון מחלק למשפחות בקווי החלוקה תלושי קניה עם מכתב מלווה
לקראת ראש השנה וחג הפסח על מנת לעזור למשפחות בהצטיידות מזון לחג.
שיעורי עזר במקצועות החשמל והאלקטרוניקה לתלמידים מתקשים בבית הספר
"אורט" בכניסה לעיר .השיעורים מתנהלים אחת לשבוע לקבוצה של  8-10תלמידים
מתקשים במקצועות היעד בבית הספר.
בשנה האחרונה כאמור לא התקיימו הלימודים בגלל המגפה וכולנו מקווים שנוכל
לחזור לפעילות בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.
אימוץ הקהילה האתיופית בעיר .ארגון כנסים פעמיים בשנה לקראת החגים והרמת
כוסית יין עם ברכת שנה טובה בראש השנה  ,וחג אביב שמח וכשר בחג הפסח.
בשנה החולפת חילקנו גם לחברי הקהילה תלושי חג לרכישת מוצרי מזון לקראת חג
הפסח.

אמנות על קצה המזלג

ָרפָ אֵ לו סאנציו  ,1483-1520 ,איטליה
בת האופה ()La Fornarina

שנת יצירה:
1518/19

גלריה לאומית
לאמנות עתיקה
רומא

ביצירותיו של רפאלו באו לידי ביטוי חזק האידיאלים של הרנסנס בשיאו.
הושפע ממורו פרוג'ינו ועד מהרה עלה עליו .הושפע גם מיצירותיהם של
אמני פירנצה ובמיוחד מלאונרדו .זומן על ידי האפיפיור יוליוס ה 2-לצייר
אזורים נרחבים בוותיקן ובמשך  300השנים שלאחר מכן נחשב לגדול
אמני תבל.

בת האופה
(סיפור אהבה לרגל ט"ו באב – חג האהבה ,שחל החודש)

לוטי נולדה לאופה איכר ,וכנראה שפגשה את רפאל בעת
שהשלים את עבודתו עבור האפיפיור ברומא .היא עבדה אצלו
תקופת מה כדוגמנית ,ובמהרה נרקמה ביניהם פרשת אהבים.
רפאל כבר היה מאורס מספר שנים למאריה ביביאנה ,אך היא
נפטרה בשנת  ,1514בטרם הכריזו על נשואים .למרות שרפאל
היה פנוי ,האפיפיור ליאו ה 10-לא התיר לו לשאת את לוטי,
בשל מוצאה הנחות.
האפיפיור שגרם לרפאל צער רב ,מצא שהחלטתו שיבשה את
עבודתו של רפאל .על כן ,הוא נועץ בידידו הבנקאי אוגוסטינו
שיגי ,וזה המליץ על חטיפת העלמה .לוטי נלקחה מרפאל
ונאמר לו שהסתלקה עם גבר אחר .האמן שקע מיד בדיכאון
ועבודתו הופסקה כליל .זה כבר נגע לאינטרסים של האפיפיור,
ועל כן השיב לרפאל את אהובתו ,והתיר להם לחיות יחדיו
בארמון שיגי .הכותרת שעל הסרט ,אינה חתימה בלבד ,היא
מסמלת את אהבתם .בדיקת רנטגן חושפת בשכבה פנימית
של הציור ,שהעלמה עונדת על אחת מאצבעותיה טבעת
משובצת באבן אדומה .מה שמלמד על צורת התחייבות
לאירוסין .רפאל מת בשנת  1520בהיותו רק בן שלושים ושבע.
על פי האגדה הוא מת בזרועותיה של לוטי בסערת מעשה
אהבה .לוטי ,שביקשה להימלט מ"עיניים מבקרות" ,נאלצה
לחיות עד סוף ימיה במנזר פרנציסקני.

חברים כותבים שירה
שיר מאת חברנו רן פרידור
(מתוך ספר שיריו "הקרב על השלווה")

יחיאל מוהר

לך נכספה נפשי
חברתנו אסתר האס מספרת על הפקת החוברת
ראיונות בימי קורונה
לפני מספר חדשים הטילה עלי צילה אז נשיאת המועדון מטלה חשובה :לראיין
לרשום ולכרוך בחוברת את סיפוריהם של חברי מועדון כיסופים בעיר וזאת
כתיעוד למען הדורות הבאים .עניתי בחיוב כי הרי המשימה קלה מעין כמוה.
כמה טעיתי!
נאלצתי להמתין מספר שבועות למינוי מנהלת חדשה למועדון ואח"כ להמתין
עוד עד תום תקופת ההסתגלות שלה לעבודה .כאשר נפגשנו היה עלי לתת
הסבר מפורט בנושא :מהו רוטרי? למזלי הטוב ענדתי את סיכת הרוטרי זהה
לסיכה שהופיעה על התעודה המעידה על תרומתנו למועדון שלהם :שני
מחשבים.
ואז ,סוף סוף פגשתי את החברים .הם היו מסויגים ומעט חשדניים
"אנחנו אנשים רגילים..,אין לנו משהו מיוחד לספר...אנחנו כמו כולם" האומנם?
נפגשתי עם כל אחד ואחת בנפרד ,נוצר אמון ,הייתה כימיה הלבבות נפתחו
והזיכרונות זרמו.
הספורים היו מרתקים ,כאובים ,מפתיעים ומרגשים מאד .הקשר היה בלתי
אמצעי .נכון אמנם כי בחלק מן הזמן עטינו מסיכות ,ישבנו במרחק של שני
מטרים האחד מן השני כי הרי כולנו כפופים לאותם חוקי קורונה ,אך עובדה זו לא
הפריעה לאמפטיה בינינו.
הספורים בלשון המספרים מתועדים בחוברת "לך נכספה נפשי".
הדפיסה חנה פיק וערכה חברתנו חני ברקת ,הנשיאה הנוכחית.
הוספתי מעט רקע היסטורי וביארתי מספר מונחים ומושגים .בסופו של דבר לא
כולם זכו ללמוד היסטוריה של עם ישראל או לחיות בארץ בעת התהוותה של
ההיסטוריה
מאושרת לראות את החברים המרואיינים רווים אושר ונחת ממשפחתם וגאים
בתרומתם לחברה ולמדינה ומודה על הזכות להוציא לפועל פרויקט זה.
מאחלת לכולנו שנה טובה ומבורכת
אסתר האס

"אוסף בולים – זה דבר חינוכי ?"
חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו
כך אמרו "הגשש" במערכון המפורסם.
כילד אספתי בולים ,הייתי מנוי על השרות הבולאי ואספתי הכל .במהלך גיל
ההתבגרות זנחתי את הבולים וחזרתי אליהם לאחר הצטרפותי למועדון
הרוטרי.
גיליתי שהמון מדינות בעולם מכבדות את תנועת הרוטרי ומוציאות בולים ודברי
בולים לכבודה.
מאחורי כל בול ,כל גיליון מזכרת וכל חותמת של רוטרי מסתתר סיפור מעניין
שאותו יש לגלות ,ודרכו אתה מגלה את הפעילות האמיתית של רוטרי ברחבי
העולם.
הצטרפתי לקבוצה של רוטריונים שחברים ב  FELLOWSHIPשנקרא ROS
( – )ROTARY ON STAMPSאנחנו כ  300רוטריונים ברחבי העולם
שאוספים בולי רוטרי .יש לנו עיתון שיוצא כל  3חודשים עם כל מה שחדש
בנושא .בזמנו הצגתי במספר תערוכות בולים – אבל זה דורש המון זמן שלא
היה לי.
האוסף שלי מכיל  24אלבומים של בולי רוטרי ,ביניהם מספר בולים נדירים
ביותר (שיש כמוהם פחות מ  10עותקים ברחבי העולם) .הייתי שותף בהפקת
מספר דפי מזכרת בוועידות של רוטרי ישראל.

 - 1979מעטפת יום ראשון להופעת בול רוטרי בישראל.

בעמוד הבא מובא הספור של הבולים הראשונים של רוטרי.

עבודתו של רוטרי הונצחה בבולים
מעל  150מדינות ברחבי העולם כיבדו את פעילותו של רוטרי עם בולים
וחותמות זיכרון מאז  ,1931כאשר אוסטריה יצרה טביעת יתר  -הדפסה
מאוחרת מעל בול שהונפק רשמית  -לכבוד הוועידה הבינלאומית של רוטרי
בווינה .הנפקה ב  20/6/1931.50,000סדרות הופקו ונמכרו כולם ביומיים
הראשונים של הוועידה בבניין הקונצרטים בווינה שם שכן מטה הוועידה.
הבולים נמכרו בכפול מהמחיר שנרשם עליהם כאשר ההפרש נתרם לפעילות
קהילתית של רוטרי.

מאוסף בולי רוטרי של אייבי ברכה

ספרים רבותי ספרים...
חברנו ד"ר מאיר כרמון הוציא לאור לאחרונה עוד ספר מרתק

חברים שקראו את הספר כתבו את חוות דעתם
 אייבי ברכה
סיימתי לקרוא את ספרך האחרון "רצח בבעל בק".מאד נהניתי לטייל באמצעותך בשבילי הלבאנט של שנות
החמישים.
הספר מלא במתח ומסתורין וריתק אותי מאד .הספר נוגע באירועים היסטוריים אמיתיים והצלחת להפוך אותם
למוחשיים יותר ע"י הוספת נופך סיפורי ואישי .חלק מהשמות היו מוכרים לי אבל בפעילויות אחרות באזורים אלו
של המזרח התיכון.
אמליץ עליו לחברים שלי.
 טובי הרפה
ספר מרתק ,וחשוב שניכר שהושקע בו הרבה מחקר ועיון מוקדם ומעמיק .תודה לך מאיר ,על הארה של צדדים כה
רבים בפרשה המפותלת ועל העלאה על נס על חלקן של נשים בפרשה .מומלץ.
 אסתר האס
מאיר היקר קראתי את ספרך בהנאה רבה מותחן מצויין עלילה מרתקת התקופה מעניינת .והגיבורים חלקם
מוכרים וחלקם כמיטב דמיונך המשובח .תודה על עונג.השבת בחברת הספר.
 גבי מזור
זה עתה סיימתי לקרוא את הספר המדהים "רצח בבעל בק" .הספר מרתק  ,כתוב בצורה מיוחדת ומעניין מאד
בסקירה ובאמינות ההיסטורית שלו.

ספרים נוספים מפרי עטו של ד"ר מאיר כרמון

מתכון החודש
הקיגל של חברתנו ציפי קוויטני:
(הקיגל שכל חברי המועדון אוהבים)

מצרכים:
 חבילה אטריות בינוניות
 2 כוסות סוכר
 200 גרם אגוזים טחונים
 200 גרם צימוקים
 4 ביצים
 כפית קינמון
 50 גר' חמאה
אופן ההכנה:
לבשל את האטריות כמו שרשום על השקית לשטוף ולסנן.
להוסיף לאטריות המסוננות  1כוס סוכר ,צימוקים,אגוזים טחונים,
קינמון ואת הביצים ולבחוש היטב.
מכינים קרמל מכוס סוכר .מבשלים על אש קטנה תוך כדי בחישה
וכשזה מבעבע שופכים בזהירות כוס מים רותחים ומערבבים היטב
עד שאין גושים.
חצי מכמות הקרמל מערבבים לתוך עיסת האטריות.
משמנים תבנית ולתוכה שמים את העיסה מעליה שופכים את
יתרת הקרמל .מהדקים היטב ומעל מפזרים את החמאה חתוכה
לקוביות.
אופים בתנור שחומם מראש ל 180-מעלות למשך  40דקות
(עד שמשחים).

