
2021אוגוסט 

קנטרוביץויקובחיה : עריכה



!יקריםוחבריםחברות

עללספריכוליםאנואין,הירחוןסגירתעם,החודשבסיום

אנוזאתלמרות.האפיקיםביוזמתשהתרחשוחדשותפעילויות

.שהתרחשואירועיםכמהלצייןחייבים

היקרהמבתםעתבטרםנפרדוהרפהועמיטוביחברינו•

.בצערםלבנומעומקמשתתפיםאנו.ל"זהדר-והאהובה

ואילןנילישלקבלתםעלהכריז,שלומיכאל,המועדוןנשיא•

.במועדוןכחבריםטלרמן

.חמותברכותלהםושולחיםהצטרפותםעלשמחיםאנו

פרסנחמיהמרמפינפלאההרצאהשמענוהחודשבתחילת•

.בהמשךנרחיבכךועל

וגם,בירושליםערכושחבריםהטיולאתלצייןשלאאפשראי•

.בהמשךנפרטעליו

המועדוןלחבריומאחליםחדשהשנהשלבפתחהעומדיםאנו

.והצלחהשגשוג,בריאותשנת,ומבורכתטובהשנהב"וב

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ



הממונה השנה על ברכות רעות  , עדנה, חברתנו

:ציינה את החברים ובירכה אותם, במועדון

מזל טוב לחוגגי יום  
ההולדת החודש

ברכות רעות 



מזל טוב לחוגגים 
!יום נישואים



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



,טובי ועמי היקרים

מותהעלהמרההבשורהאתלשמועכולנונדהמנובערבאתמול

חשנו,משותקיםהרגשנוכאחדכולנו.האהובהבתכם,הדרישל

.עלינוגםצילומטיל,עליכםשנפלהגדולשהאבל

מסירותבאיזהלמדנו,במועדוןחבריםשאתםהשניםבמהלך

הסבל.לההקדשתםכמהועדשלכםהחולהבילדהטיפלתם

אומנותולבנותליצורשלההבחירה,הדרישליתוארהבלתי

שהלכההנהדרתלילדהכבודמעוררים,אחריהכאןשתישאר

.אתמוללעולמה

שיוכלומיליםשאמצאחושבתלאאני,למצואאנסהממשאםגם

אנחנוכמהועד,כולנואתהמציפיםוהכאבהעצבאתלתאר

שאנחנולכםלומר,אתכםלחבקומבקשים,כאבכםאתחשים

.בצערכםמשתתפיםסבאכפררוטרימועדוןחבריכל,כולנו

אתבמעטולושיבטאגולדהירשאילןשלשירלקרואמבקשתאני

:שלנוהרגשות

דברי הספד

ר חני ברקת נשאה "ל ד"חברתנו נ, בשם חברי המועדון

ל"בהלווייתה של הדר ז, דברי הספד



הלב נצבט ובגרון מחנק

והדמעות יורדות להן כמו גשם

ולא רואים דבר מרוב אבק

.ומי יודע איך בכלל לגשת

רוחות קרות הביתה נכנסות

אמת מרה טופחת על פנינו

ובאוויר שתיקה קשה מנשוא

וערפל בזויות עיננו

כל כך קשה לכתוב דמעות

קשה לשאת את הדממה

כל כך קשה לשיר דמעות

ומי יתננו נחמה

וצל גדול יושב ממש מולך

ענן שחור עוטף את הרקיע

וטלטלה אוחזת את כולך

.הולך ולא מגיע, אתה הולך

שרק נמצא כוחות להתגבר

שרק נמצא מילים בתוך האלם

המון מילים רוצות להיאמר

.וכל מילה בתוך דמעה נמהלת

הדרי  . נוחי בשלום על משכבך

רוטרימועדון 

כפר סבא  



פעילות אפיק המועדון החודש

הרצאה–10.8.21❖

פרס( חמי)הרצה לנו מר נחמיה 

חדשנות ושלום: נושא ההרצאה

אישור תקציבי המועדון: ישיבה עסקית–15.8.21❖

טיול חברי המועדון בירושלים–19.8.21❖

חברים מספרים–1.8.21❖

ל יוסי בן עמי  "ונשטריימראריה , וינשטיןל זאב "החברים נ

רּו על עצמם .ִספְּ



נגיד,העירראשבנוכחותהערבנערכהוחגיגיתמיוחדתמועדוןפגישת

רביםאורחים,האזורמזכירת,המתנדביםארגוניר"יו,ורעייתוהאזור

.סבאכפר"פיסאשכול"בהתקיימההפגישה,המועדוןוחבריוחברות

,פרסלחמיהנוגעואיציקגליהשלהשבועופסוקעדנהי"ערעותברכות

.הערבמרצה

מר,למרצהדבריואתוכיווןברכהדברינשאסעררפימר,העירראש

.בעירהרוטרימועדוןשלמרכזיותואתמצייןשהואתוךפרסחמי

הואבוהמועדוןעםהרביםקשריואתהדגישקנתחייםמר,האזורנגיד

אימוביןהקשריםאתצייןגםחיים.אנשיםהרבהשלוחברחלקמרגיש

.ל"זפרססוניה,פרסחמישלאימולבין

חבר,"פיטנגו"סיכוןהוןקרןר"כיופרסחמיאתהציגעודד

.וחדשנותלשלוםפרסמרכזר"יווכןרבותחברותשלבדירקטוריונים

במרכז.וחדשנותלשלוםפרסמרכזעלפרסחמיסיפרבהרצאתו

ובקיוםבשלוםתומךאךפוליטיאינוהמרכז.וערביםיהודיםביןמקרבים

.קדימההתקדמותתוך

,הצעירבדורהשקעותלקדםרצה,הפרויקטמקים,ל"זפרסשמעון

מלהתעסקולהימנעהמחראתלעצבביקש.'וכוטכנולוגיה,בחינוך

.בעבר

.שוניםבתחומיםחדשנייםבפרויקטיםעוסקהמרכז

מצילילטיפוליםשנזקקוהאזורמכלילדים12000מעלהצילהמרכז

.חיים

המחלותבכללטפלשידעוכדיפלשתינאיםרופאיםמכשירהמרכז

שלהםחוליםלבתיחוזריםהםהכשרהשנות5אחרי.המיוחדות

.בכיריםלתפקידים

חדשנות ושלום

ל"נחברנומספרפרס(חמי)נחמיהמרלנוהרצהשבוהערבעל

מזורגבי



שלמחזונו,המדינההקמתתהליכיאתפרסמרמביאלחדשנותכדוגמא

כמומתקדמותתעשיותהקמת,השממהוהפרחתההתיישבות,הרצל

מפניעצמינועללהגןוהצלחתנובדימונההכור,האוויריתתעשייה

.הביטחוןבמערכתקיימתגםהחדשנות.שכנינו

היכולותאתלנצלשידעולאומיותרבחברותלארץהביאל"זפרסשמעון

.הישראליםשל

.במשקביותרהגדולותהןהיוםהישראליותההייטקחברות

חברותעםהסכמיםעושים.החדשנותהואפרסמרכזשלהחמישיהשלב

.מהמפרץמדינותועםלאומיותרב

משקיעיםבהשיששלוסיכוןהוןקרןעללספרפרסחמיעברבהמשך

היאנוספתחברה.ישראליותהייטקבחברותמשקיעהוהיאהעולםמכל

.בווהבטחוןאינטרנטיבמסחרהעוסקתליקטיפיי

הושקעו2021שלהראשונהבמחצית.רבכסףמושקעהישראליבהייטק

.דולרמיליארד20מעלסטרטאפים7000ב

.קוואנטיםבעזרתמחשוביהיההטכנולוגיהשלהבאהדור

.מהתכוונותאלאמהצורךרקתבואלאחדשנות

.ההדדיתוהערבותהעולםאתלתקןיש

למרצההוקרהתעודתהנשיאהעניקהמפגשבסיום



19-20.8.21שישי-חמישיבימיםבירושליםטיולערכוהמועדוןחברי

ביקורנערךמכןלאחר,כרםעיןבפונדקבוקרבארוחתהחלהטיול

השעוניםובאוסף"ומערבמזרחקפה"בתערוכת,האסלאםבמוזיאון

.הנדיר

שהתקיים,טלאילןחברנושלשירהבמופעבילוהחבריםהערבבשעות

.ממילאבקניון

אדומיםבמעלההחבריםביקרו,במלוןבוקרארוחתלאחר,למחרת

DCITYובקניון

שחיליקהבאלטיולצפייהעםמרוציםאךעייפיםהביתהשבוהחברים

.יארגן

טיול בירושלים



רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

1.8.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב5' מידע מס❖





15.8.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב6' מידע מס❖



ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – August 2021

52' עמ,  2021אוגוסט ,  "ROTARY" מתוך הירחון 

מקליפורניה בשירות הילדרוטריונית

היאהמבוגריםידיעללילדיםסיפוריםקריאת:לילדסיפורהקראת

.מדעוגםאומנותמעין

יזמה,שבקליפורניהבראגפורטממועדוןרוטריונית,ספרקסרות

סביםידיעלספרבבתיסיפוריםהקראתשלמבורכתפעילות

.התלמידיםשלוסבתות

:בשםלאומימיזםבמסגרתהפעילותאתהרחיבהרותיותרמאוחר

ובספריותילדיםבגנימקריאיםזופעילותבמסגרת.רםבקולקריאה

..ביומויוםמדילפחותדקות15במשךלילדיםסיפורים

בפיתוחתומכתהיאכילילדיםההקראהחשיבותמודגשתבמאמר

.ועודבכתבהבעהיכולת,הלמידה,הדמיון

רמתבהורדתתומכת–אחדיםמחקריםלפי–לילדסיפורהקראת

הקשראתומחזקתהדמיוןאתמפתחת,וההיפראקטיביותהתוקפנות

בהמשךגםוהבעההבנההעשרתלזהותניתן.למטפלהילדבין

.ההתבגרותבשנות



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוגוסט

לפיהררהופךהיטלראדולף–2.8.1934-ב

מהלוברנגנבהליזההמונה–21.8.1911-ב

שאולהעבריהמשוררנולד–20.8.1875-ב

(הרחבהראה)טשרניחובסקי

"טיקיקון"הרפסודהשלמסעה7.8.1947-ב

בהצלחהמסתיים

ארמסטרונגלואינולד–4.8.1901-ב

למסעמספרדיוצאמגלןפרדיננד–10.8.1519-ב

.הארץלכדורמסביב

המלצותיהאתמגישהפ"אונסקווועדת–31.8.1947-ב

(הרחבהראה)ם"לאו



לכבוד יום הולדתו של שאול טשרניחובסקי

20.8.1875



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

תוכניתעלהצבעהם"באוהתקיימהבוכיוםבנובמברט"כיוםאתזוכריםכולנו

אתשבדקה,פ"אונסקווועדתשלמפרכתעבודה,זאתלהחלטהקדמה.החלוקה

.1947לאוגוסט31-במסקנותיהאתהגישההוועדה.ישראלבארץהמצב

לאהישראליהעםשלההיסטוריתבתודעה":אבןאבאלתארהטיב

ט"בכמצליחיםהיינולא.…פ"לאונסקומספיקמשקלמייחסים

הסתמכנום"האובעצרתשהרי,פ"באונסקונכשלנואילו1947בנובמבר

…הסובייטיםוגםזהעלהסתמכוהאמריקאיםוגםבוועדההרובעל

משהולכן.ם"האועצרתדווקאולאופ"אונסקוהייתההמפנהנקודת

פ"אונסקושלהמעמדאת…שמקפחיםשלנוההיסטוריתבתודעהחסר

."ובמחולותבתופיםלא,בשקטשהיה

עלהבריטיהמנדטאתלסייםשיש,אחדפההוועדהחבריהחליטו,בהמלצותיה

.ישראלארץ

פינת ההיסטוריה 

.ם"פ מגישה את המלצותיה לאו"וועדת אונסקו-1947באוגוסט 31

UNSCOP:באנגלית)ישראלארץלעניינים"האושלהמיוחדתהוועדה-פ"אונסקוועדת -
United Nations Special Committee on Palestine)בינלאומיתחקירהועדתהייתה

שאלתאתלבחוןכדי1947במאיהמאוחדותהאומותשלהכלליתהעצרתידיעלשמונתה

שלאלאחר,ם"האושלדעתלחוותבריטניהממשלתשלבקשתהבעקבות,ישראלארץ

(ויקיפדיה).העדיףהפתרוןעלהסכמההושגה



:היופ"אונסקושלהעיקריותההחלטות

.ישראלבארץהבריטיהמנדטסיום•

אחדלכלעצמאות–האפשריבהקדםישראללארץעצמאותמתן•

.והערביהיהודימהצדדים

,עתידיהסכםבמסגרתהאתריםשלהקדושהאופיעלשמירה•

.ם"האובחסותניטרלישטחיהיולחםוביתכשירושלים

.אחתכחטיבההכלכליקיומהשתבטיחכלכליתחוקה•

שלמצוקתםלהקל"בינלאומיסידור"ליזוםהכלליתהעצרתעל•

.באירופהבמחנותהשוהיםהיהודייםהעקוריםאלף250

והבטחתשלוםבדרכיסכסוכיםיישוב,אלימותמפעולותהימנעות•

.המיעוטיםשלהדמוקרטיותזכויותיהם

שלמעברבתקופתתהיהישראלארץ1947בספטמבר1-מה•

ומדינהיהודיתמדינהיוקמובסופו.המנדטבגבולותשנתיים

בתקופת.וסביבותיהירושליםאתשיכלולמיוחדומחוזערבית

הגבלתחוקיוכלעקורים150,000שלעלייתםתותרהמעבר

.היהודיתהמדינהלגבייבוטלוהמנדטשלהקרקעות



:אחרותהצעותגםהיואולם,בוועדההרובהחלטותהיואלה

מקוםאיןישראלארץשלהמצומצםשבשטחהבמחשבה,פדרליתמדינהלהקים
בשאיפותמעשיתמבחינההאפשרככללהכיר"וישריבוניותמדינותלשתי

וללאומיותאחתלנאמנותמיזוגםתוך,היהודיםשלוהןהערביםשלהןהלאומיות
."אחת

החלוקהגובשהשם,ם"האושלהכלליתבעצרתלדיוןעברוהוועדהמסקנות
המדינהמשטח7%גריעתתוךפ"אונסקושלהרובהחלטותבסיסעלהסופית

קולותברובקיבלה1947בנובמברט"כביוםם"האועצרת.בנגבהיהודית
באייר'ה-בישראלמדינתשלהעצמאותלהכרזתהבסיסשהייתה181החלטה

.ח"תש

חברי הוועדה בעת פגישה עם  

נציגים יהודים במלון עדן בירושלים



הקפה של החיים

החליטה,האקדמייםהלימודיםאתעשורלפנישסיימהבוגריםקבוצת

שהתחילמה.מהאוניברסיטההאהובהפרופסוראתולבקרלהתכנס

מתחוהבעתתלונותלמפגןמאודמהרהפך,ונוסטלגיסימפטיכמפגש

כסאועלישבהפרופסור.בכללוהחייםהנישואיםחיי,העבודהמחיי

,קפהלהםשהציעותוךמכיסאוקםלפתע.הרוטניםלאורחיובשקטוהאזין

ומגשקפהשלגדולקנקןכשבידיוחזרהוא.המטבחאללהתחמקמיהר

חלקן.ונפלאותיקרותוחלקןלמראהפשוטותהיוחלקן-שונותכוסותעליו

.מקריסטלוחלקןמזכוכיתחלקן,מפלסטיקחלקן,מפורצלןעשויותהיו

לאורחיםואמרהשולחןעלהקפהוקנקןהכוסותמגשאתהניחהפרופסור

אליהםפנה,קפהכוסבידואחזמהםאחדכלכאשר.בעצמםלהתכבד

,למראהוהיפיםהיקריםהספליםכל,לבתשימואם":ואמרהפרופסור

.והזולותהפשוטותהכוסותזההמגשעלשנשארומהראשוניםנחטפו

,ביותרהטובאתעצמכםעבורלבקשלחלוטיןנורמלילכםנראהזהכאשר

היו.שלכםוהמתחיםהבעיותכלמקורשזהלעובדהמודעיםלאאתם

היאהמקריםברוב-הקפהאיכותאתמשנהאינההספלשצורתבטוחים

זהרציתםבאמתשכולכםמה.הטעםעלמאפילהוסתםיקרהיותרסתם

בבחירתהשקעתםדברשלבסופואבל,הכוסותאתלא,הקפהאת

וזהכאילו,השנישלהאחדהכוסותעלצרהבעיןוהתבוננתםהכוסות

.הקפהטעםאתמשנהבאמת

סיפור של סופרת אורחת

טל עזר

.סיפוריםומספרתלשוניתעורכת,מפיקה,תוכןיוצרת.1983קיץילידתעזרטל

,"קטניםסיפורים"בשםקצריםסיפוריםשלאסופהלאורהוציאה2016בדצמבר

.הקצרבסיפורוליבםשידםליוצריםכבמה"שורטס"לייןאתוייסדה



הכסף,העבודה,זאתולעומת.הקפההםהחיים:כךזהעלחשבו

סוג.החייםאתלהכילהאמצעי,המעטפתרקזו,הכוסותהםוהמעמד

כאשר,לעיתים.החייםאיכותאת,הקפהאיכותאתלשנותיכוללאהספל

חושביםאנו.עצמומהקפהלהנותמצליחיםלאאנו,בכוסמתמקדיםאנו

הקפהאם,דברשלבסופואבל,השתייהחווייתאתמעשיריםשהספלים

אלוהים.טעמואתישפרלא,שיהיהככלונפלאיקר,ספלשום,טעיםלא

לאנשים!שלכםמהקפהתהנואז...הספליםאתלא,הקפהאתמבשל

ממהמוציאיםהםאבל,ביותרהטובאתבהכרחאיןביותרהמאושרים

באהבהחיו,בפשטותחיו-החוכמהכלזו.ביותרהטובאתלהםשיש

"...לאלוהיםהשאראתוהשאירוובהתחשבותבנועםדברו.ובנדיבות



חברים מציירים

"סמטאות"
ציירה חיה קנטרוביץ

K. Chaia K. Chaia

K. Chaia



אֹות טָּ ל ַהִסמְּ ִרים, כָּ ל ֶהעָּ כָּ ּדֹומֹות, בְּ

קֹום אֹותֹו מָּ ֲעֵקבֹות מֹוִבילֹות לְּ ל הָּ כָּ

ִרים ֵאֵלינּו ֶּדֶרְך ַהִקירֹות ַמִנים חֹוזְּ ַהזְּ

ִליַח  ם לֹא ַנצְּ עֹולָּ ֹרחַ לְּ  ִמֶזהִלבְּ

סֹוף ַהֶּדֶרְך ה ַנִגיַע לְּ לָּ ֶאה ֶשַהַליְּ ִנרְּ

אֹות טָּ ִסמְּ

משורר בלתי ידוע: מילים

בשפשוואןסמטה 

במרוקו

יעקב קנטרוביץ: צילום



אמנות על קצה המזלג

ספרד, 1687-1593,יורדנסיקוב

המלך שותה

המוזיאונים המלכותיים  : מוזיאון1640: שנת יצירה

בריסל–יפות לאמנויות

בזכותבעיקרשידוע,הבארוקבתקופתפלמיציירהיהיורדנסיקוב

ביותרדומהעבודתו.היסטוריהוציורידיוקנאות,שלואנר'הזסצנות

האיטלקיםמהצייריםגםהושפעהואכיאם,רובנספולפיטרשלליצירתו

למשפחת,בלגיה,באנטוורפןנולדהוא.ורונזהופאולוטיציאן,ו'קאראוואג

אצלציורללמודוהמשיךקלאסייםבלימודיםהתחנךהוא,עשירהסוחרים

ואןואנתונירובנס,יורדנס.רובנסשלמורהאותו,האבנורטואןאדם

העושרבגללכיאם,בתקופתםהבולטיםהבארוקלציירינחשביםדייק

.להצלחתורבהבמידהאדישהיהיורדנס,שלוהעצמאי

הזמנותאבל,אנטוורפןמולדתועיראתעזברחוקותלעיתיםיורדנס
שלהניצחון"היאביותרהחשובה,אירופהרחבימכלאליוהגיעו

הווילהעבורשצוירהגדולהיצירה,(1651-2)"הנדריקפרדריק
,קלוויניסטנהייהיורדנס,1655לשנתסמוך.האגשלידהמלכותית

משניציוריואבל,הקתוליתהכנסייהעבורתמונותלציירהמשיךהוא
.יותרמאופקים,לחייוהאחרוניםהעשורים





6-בשחל)המלכיםשלושתבחג,נוצריבמנהגמקורוהזההמפוארהתיאור
לערבמלךשהוא,שלובעוגהמוסתרתשעועיתשמוצאהאדםעללהכריז,(בינואר
.הנוכחיםמביןחצרואנשיאתלבחורלוולגרום
מאפהדברי,וופלים,יקריםאוכלבכלישעמוס,החגיגיהשולחןמאחורי,באמצע

ואןכאדםהזקןהאישאתמזהיםבקלות.ערבאותושללמלךהמוכתריושב,ויין
:רםבקולמכריזיםכולםכאשר,לפיוכוסואתמקרבהוא.יורדנסשלחותנו,נורט

האירועאתשמשלהבהחצרמוסיקאימתוארההולללמלךמימין."שותההמלך"
במחווההכוסואתהייןכדאתמניףהמשרתיםראשואחריו,החליליםחמתעם

התגובה.המוארתמקטרתובהרמתמגיבהחצרשוטה,שמאלבצד.סוחפת
בפינה.כבדהושתייהלזלילהשקעוכברשהםמראההאורחיםיתרשלהקולנית
.התינוקשלהטוסיקאתמנקהבעתובה,להילולההנסחפתהאםבולטתהימנית
שהכלבבעוד,ובקנקןבכובעוומנפנףזרועותיואתמגביהלמלךשמשמאלהצעקן
יכולאינואךבכיסאנאחז,להקאההגיעכברהשתיין.שמסביבבמהומהמנתר
.לרצפההכליםשלהרעשניתנפילתםאתלעצור
שלהתרחקותואתקיצוניתשמחהשלזהבתיאוררואיםמסוימיםאמנותחוקרי
הפרוטסטנטיותאלפנייתובתהליךדרךציוןבכךויש,התנהגותשלזהמסוגהאמן

להיותטוב":רשוםהתמונהשלהעליוןבחלקהשמתוארבשלט.חייובהמשך
..."בחינםניתנתהארוחהשבובמקוםאורח

.בירושליםישראלבמוזיאוןגםמוצגנושאבאותויורדנסשלציור

.קיעקב

המלך שותה

:שנת יצירה

1645

:מוזיאון

מוזיאון ישראל  

ירושלים-



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

ל אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  "חברנו נ

על בולים מליכטנשטייןרוטרי

היה לו חדר . ל היה מבצע מורכב מבחינת הניירת"פינוי הבית של אבי ז

.ארגזים120עבודה גדול עם מאות תיקים ובנוסף מחסן עם 

מאז פטירתה של אימי ביקרתי את אבא כל יום שלישי ליום שלם ויחד עשינו  

התחלנו את הבוקר כשאני מעלה ארגז אחד מהמחסן  . הרבה דברים יחד

עובר לפח  99%שואל שאלות ובדרך כלל כ , ועובר על התיקים הישנים

בשבוע הבא וכך  –הוא תמיד אמר –בנושא חדר העבודה שלו . האשפה

שנים שבהם פיניתי את המחסן כולו אבל בחדר העבודה כמעט ולא 6עברו 

.  לאחר פטירתו לקחתי תיקים ואלבומים הביתה וסרקתי את הרוב.  נגענו

קרטונים גדולים 8מתקופת היותו נגיד ובכלל צברתי ב רוטריחומרים של 

חיפה  רוטריל שלמה אסיף המנהל בבית מילר ארכיון של "והעברתי לידידי נ

.בכללורוטרי

של  –במעבר על כל תיק ותיק וכל מעטפה גיליתי מעטפה עם כתב יד מוכר 

ובתוך המעטפה שתי גלויות דואר של 2007משנת קלדורנתן ל"נג

.1957שנה למועדון ואדוז שהוקם בשנת 50ליכטנשטיין שהונפקו לכבוד 

פרנקים שוויצרים הוא עם רקע צהוב ואילו הבול  100הבול בעל ערך של 

.פרנק הוא עם רקע כחול130בעל ערך של 



גלויות הדואר מכילות את הבולים כשהם מנוקבים וזאת לטענת כתבה  

.בעיתון בולאי הולנדי מטעמי ביטחון על מנת למנוע שכפול וזיוף הגלויות

.הגלויות האלו הן נדירות מאד



מתכון החודש

מהמטבח של חברתנו אילנה הריס
(מאחד האתרים באינטרנט)

עוגת שזיפים נחשקת

:המצרכים

גם    , שזיפים אדומים6-7

אם אינם בשיא בשלותם

כף סוכר חום1

כף קמח לבן1

כוס ורבע קמח תופח  

אוסם

כוס ורבע סוכר1

סוכר וניל3

גרם יוגורט200

ביצים3

חצי כוס שמן



:אופן ההכנה
.לפזר כף סוכר חום להניח לרבע שעה, לחתוך השזיפים לקוביות 

,  סוכר וניל, יוגורט, ביצים, סוכר, קמח: בקערה נפרדת לערבב

.ושמן

.לערבב בכף לעיסה חלקה

תבניות אינגליש קייק2לשמן קלות 

התבניות2לשפוך העיסה ל 

להוסיף השזיפים  , להוסיף כף קמח לבן לשזיפים ולעסות קלות

.החתוכים ולהכניסם לעיסה באמצעות סכין

דקות40מעלות כ 180לאפות ב 

.לטפטף מעט מייפל לאחר ההוצאה מהתנור

.טעמה של העוגה הולך ומשתפר, אחרי יומיים ויותר במקרר

ישכנע אתכם  , קלות  ההכנה  והמחמאות
.להכינה שוב ושוב



(מאוד מוצלחת)עוגת דבש 

:המצרכים

דבשכוס1

חוםסוכרדחוסהכוס1

ביצים4

שמןכוס¼

(פריגתגםאפשר)תפוזיםמיץכוס¼
נמסקפהגדושהכפית+

.תופחקמחכוסות2

דבשכפות2-3:לציפוי

:ההכנה

יחדהנוזליםכלאתבמערבלמערבלים
שנמסעדהסוכרעם

.הקמחאתמוסיפיםולבסוף

,"קייקאינגליש"בתבניתאופים
שחומםבתנור,אפיהבניירמרופדת

.בינונילחוםמראש

מהתנורמוציאים,מוכנהכשהעוגה
לפזראפשר).בדבשמלמעלהומצפים

.(קצוציםשקדיםאואגוזיםמעל

(חיה" )ספר המתכונים של אמא"מתוך 

מתכון נוסף לקראת ראש השנה
כדי שתהייה לכולנו שנה טובה ומתוקה



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

חלים  -זו...בשעה: "הפך להיות משפט קבוע

"התנאים הרגילים בכביש

,כוס בירה אחת

.שתויות...והן מדברות

."  בני אדם רוצים שנצחק משנינותם ולא מטיפשותם"
סוויפטונתן 'ג

פותח את העיתון

רכיל ורעדה תוקפים אותי...ו

,הדיאטה חסרת תוחלת

.אוכלת-שאת...בכמויות

,  אצל חלק גדול מנותני השירות בארצנו

ַעֶנה קולי..."ב, אתה נענה "מְּ

קופץ= עץ + קוף 



קיץ
לאה גולדברג: מילים




