אוגוסט 2021

עריכה :חיה ויקוב קנטרוביץ

דבר העורכים

חברות וחברים יקרים!
בסיום החודש ,עם סגירת הירחון ,אין אנו יכולים לספר על
פעילויות חדשות שהתרחשו ביוזמת האפיקים .למרות זאת אנו
חייבים לציין כמה אירועים שהתרחשו.
• חברינו טובי ועמי הרפה נפרדו בטרם עת מבתם היקרה
והאהובה  -הדר ז"ל .אנו משתתפים מעומק לבנו בצערם.
• נשיא המועדון ,מיכאל שלו ,הכריז על קבלתם של נילי ואילן
טלרמן כחברים במועדון.
אנו שמחים על הצטרפותם ושולחים להם ברכות חמות.
• בתחילת החודש שמענו הרצאה נפלאה מפי מר נחמיה פרס
ועל כך נרחיב בהמשך.
• אי אפשר שלא לציין את הטיול שחברים ערכו בירושלים ,וגם
עליו נפרט בהמשך.
אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ומאחלים לחברי המועדון
וב"ב שנה טובה ומבורכת ,שנת בריאות ,שגשוג והצלחה.
חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגי יום
ההולדת החודש

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים!

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

דברי הספד

בשם חברי המועדון ,חברתנו נ"ל ד"ר חני ברקת נשאה
דברי הספד ,בהלווייתה של הדר ז"ל
טובי ועמי היקרים,
אתמול בערב נדהמנו כולנו לשמוע את הבשורה המרה על מותה
של הדרי ,בתכם האהובה .כולנו כאחד הרגשנו משותקים ,חשנו
שהאבל הגדול שנפל עליכם ,מטיל צילו גם עלינו.
במהלך השנים שאתם חברים במועדון ,למדנו באיזה מסירות
טיפלתם בילדה החולה שלכם ועד כמה הקדשתם לה .הסבל
הבלתי יתואר של הדרי ,הבחירה שלה ליצור ולבנות אומנות
שתישאר כאן אחריה ,מעוררים כבוד לילדה הנהדרת שהלכה
לעולמה אתמול.
גם אם ממש אנסה למצוא ,אני לא חושבת שאמצא מילים שיוכלו
לתאר את העצב והכאב המציפים את כולנו ,ועד כמה אנחנו
חשים את כאבכם ,ומבקשים לחבק אתכם ,לומר לכם שאנחנו
כולנו ,כל חברי מועדון רוטרי כפר סבא משתתפים בצערכם.
אני מבקשת לקרוא שיר של אילן גולדהירש שיבטא ולו במעט את
הרגשות שלנו:

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
אתה הולך ,הולך ולא מגיע.
שרק נמצא כוחות להתגבר
שרק נמצא מילים בתוך האלם
המון מילים רוצות להיאמר
וכל מילה בתוך דמעה נמהלת.

נוחי בשלום על משכבך .הדרי

מועדון רוטרי
כפר סבא

פעילות אפיק המועדון החודש

❖  – 1.8.21חברים מספרים
החברים נ"ל זאב וינשטין ,אריה שטריימר ונ"ל יוסי בן עמי
ִס ְּפרּו על עצמם.
❖  – 10.8.21הרצאה
הרצה לנו מר נחמיה (חמי) פרס
נושא ההרצאה :חדשנות ושלום
❖

 – 15.8.21ישיבה עסקית :אישור תקציבי המועדון

❖

 – 19.8.21טיול חברי המועדון בירושלים

חדשנות ושלום

על הערב שבו הרצה לנו מר נחמיה (חמי) פרס מספר חברנו נ"ל
גבי מזור
פגישת מועדון מיוחדת וחגיגית נערכה הערב בנוכחות ראש העיר ,נגיד
האזור ורעייתו ,יו"ר ארגוני המתנדבים ,מזכירת האזור ,אורחים רבים
וחברות וחברי המועדון ,הפגישה התקיימה ב"אשכול פיס" כפר סבא.
ברכות רעות ע"י עדנה ופסוק השבוע של גליה ואיציק הנוגע לחמי פרס,
מרצה הערב.
ראש העיר ,מר רפי סער נשא דברי ברכה וכיוון את דבריו למרצה ,מר
חמי פרס תוך שהוא מציין את מרכזיותו של מועדון הרוטרי בעיר.
נגיד האזור ,מר חיים קנת הדגיש את קשריו הרבים עם המועדון בו הוא
מרגיש חלק וחבר של הרבה אנשים .חיים גם ציין את הקשרים בין אימו
לבין אימו של חמי פרס  ,סוניה פרס ז"ל.
עודד הציג את חמי פרס כיו"ר קרן הון סיכון "פיטנגו" ,חבר
בדירקטוריונים של חברות רבות וכן יו"ר מרכז פרס לשלום וחדשנות.
בהרצאתו סיפר חמי פרס על מרכז פרס לשלום וחדשנות .במרכז
מקרבים בין יהודים וערבים .המרכז אינו פוליטי אך תומך בשלום ובקיום
תוך התקדמות קדימה.
שמעון פרס ז"ל ,מקים הפרויקט ,רצה לקדם השקעות בדור הצעיר,
בחינוך ,טכנולוגיה וכו' .ביקש לעצב את המחר ולהימנע מלהתעסק
בעבר.
המרכז עוסק בפרויקטים חדשניים בתחומים שונים.
המרכז הציל מעל  12000ילדים מכל האזור שנזקקו לטיפולים מצילי
חיים.
המרכז מכשיר רופאים פלשתינאים כדי שידעו לטפל בכל המחלות
המיוחדות .אחרי  5שנות הכשרה הם חוזרים לבתי חולים שלהם
לתפקידים בכירים.

כדוגמא לחדשנות מביא מר פרס את תהליכי הקמת המדינה ,מחזונו של
הרצל ,ההתיישבות והפרחת השממה ,הקמת תעשיות מתקדמות כמו
תעשייה האווירית ,הכור בדימונה והצלחתנו להגן על עצמינו מפני
שכנינו .החדשנות גם קיימת במערכת הביטחון.
שמעון פרס ז"ל הביא לארץ חברות רב לאומיות שידעו לנצל את היכולות
של הישראלים.
חברות ההייטק הישראליות היום הן הגדולות ביותר במשק.
השלב החמישי של מרכז פרס הוא החדשנות .עושים הסכמים עם חברות
רב לאומיות ועם מדינות מהמפרץ.
בהמשך עבר חמי פרס לספר על קרן הון סיכון שלו שיש בה משקיעים
מכל העולם והיא משקיעה בחברות הייטק ישראליות .חברה נוספת היא
ליקטיפיי העוסקת במסחר אינטרנטי והבטחון בו.
בהייטק הישראלי מושקע כסף רב .במחצית הראשונה של  2021הושקעו
ב  7000סטרטאפים מעל  20מיליארד דולר.
הדור הבא של הטכנולוגיה יהיה מחשוב בעזרת קוואנטים.
חדשנות לא תבוא רק מהצורך אלא מהתכוונות.
יש לתקן את העולם והערבות ההדדית.
בסיום המפגש העניק הנשיא תעודת הוקרה למרצה

טיול בירושלים

חברי המועדון ערכו טיול בירושלים בימים חמישי-שישי 19-20.8.21
הטיול החל בארוחת בוקר בפונדק עין כרם ,לאחר מכן נערך ביקור
במוזיאון האסלאם ,בתערוכת "קפה מזרח ומערב" ובאוסף השעונים
הנדיר.
בשעות הערב החברים בילו במופע שירה של חברנו אילן טל ,שהתקיים
בקניון ממילא.
למחרת ,לאחר ארוחת בוקר במלון ,ביקרו החברים במעלה אדומים
ובקניון DCITY
החברים שבו הביתה עייפים אך מרוצים עם צפייה לטיול הבא שחיליק
יארגן.

מידע רוטרי
פינתו של חברנו נ"ל איייבי ברכה
❖ מידע מס'  5הוקרא בפני חברי המועדון ב1.8.21-

❖ מידע מס'  6הוקרא בפני חברי המועדון ב15.8.21-

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס
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רוטריונית מקליפורניה בשירות הילד

הקראת סיפור לילד  :קריאת סיפורים לילדים על ידי המבוגרים היא
מעין אומנות וגם מדע.
רות ספרקס ,רוטריונית ממועדון פורט בראג שבקליפורניה ,יזמה
פעילות מבורכת של הקראת סיפורים בבתי ספר על ידי סבים
וסבתות של התלמידים.
מאוחר יותר רות הרחיבה את הפעילות במסגרת מיזם לאומי בשם:
קריאה בקול רם .במסגרת פעילות זו מקריאים בגני ילדים ובספריות
סיפורים לילדים במשך  15דקות לפחות מדי יום ביומו..
במאמר מודגשת חשיבות ההקראה לילדים כי היא תומכת בפיתוח
הדמיון ,הלמידה ,יכולת הבעה בכתב ועוד.
הקראת סיפור לילד – לפי מחקרים אחדים – תומכת בהורדת רמת
התוקפנות וההיפראקטיביות ,מפתחת את הדמיון ומחזקת את הקשר
בין הילד למטפל .ניתן לזהות העשרת הבנה והבעה גם בהמשך
בשנות ההתבגרות.

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוגוסט

ב – 2.8.1934 -אדולף היטלר הופך לפיהרר

ב – 4.8.1901 -נולד לואי ארמסטרונג

ב 7.8.1947 -מסעה של הרפסודה "קון טיקי"
מסתיים בהצלחה

ב – 10.8.1519 -פרדיננד מגלן יוצא מספרד למסע
מסביב לכדור הארץ.

ב – 20.8.1875 -נולד המשורר העברי שאול
טשרניחובסקי (ראה הרחבה)
ב – 21.8.1911 -המונה ליזה נגנבה מהלובר

ב – 31.8.1947 -וועדת אונסקו"פ מגישה את המלצותיה
לאו"ם (ראה הרחבה)

לכבוד יום הולדתו של שאול טשרניחובסקי
20.8.1875

פינת ההיסטוריה
פינתה של חברתנו נ"ל ד"ר חני גלנצר ברקת
 31באוגוסט  - 1947וועדת אונסקו"פ מגישה את המלצותיה לאו"ם.
ועדת אונסקו"פ  -הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל (באנגליתUNSCOP - :
) United Nations Special Committee on Palestineהייתה ועדת חקירה בינלאומית
שמונתה על ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות במאי  1947כדי לבחון את שאלת
ארץ ישראל ,בעקבות בקשתה של ממשלת בריטניה לחוות דעת של האו"ם ,לאחר שלא
הושגה הסכמה על הפתרון העדיף( .ויקיפדיה)

כולנו זוכרים את יום כ"ט בנובמבר כיום בו התקיימה באו"ם הצבעה על תוכנית
החלוקה .קדמה להחלטה זאת ,עבודה מפרכת של וועדת אונסקו"פ ,שבדקה את
המצב בארץ ישראל .הוועדה הגישה את מסקנותיה ב 31-לאוגוסט .1947

הטיב לתאר אבא אבן" :בתודעה ההיסטורית של העם הישראלי לא
מייחסים משקל מספיק לאונסקו"פ….לא היינו מצליחים בכ"ט
בנובמבר  1947אילו נכשלנו באונסקו"פ ,שהרי בעצרת האו"ם הסתמכנו
על הרוב בוועדה וגם האמריקאים הסתמכו על זה וגם הסובייטים…
נקודת המפנה הייתה אונסקו"פ ולאו דווקא עצרת האו"ם .לכן משהו

חסר בתודעה ההיסטורית שלנו שמקפחים… את המעמד של אונסקו"פ
שהיה בשקט ,לא בתופים ובמחולות".
בהמלצותיה ,החליטו חברי הוועדה פה אחד  ,שיש לסיים את המנדט הבריטי על
ארץ ישראל .

ההחלטות העיקריות של אונסקו"פ היו:
•

סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל.

•

מתן עצמאות לארץ ישראל בהקדם האפשרי – עצמאות לכל אחד
מהצדדים היהודי והערבי.

•

שמירה על האופי הקדוש של האתרים במסגרת הסכם עתידי,
כשירושלים ובית לחם יהיו שטח ניטרלי בחסות האו"ם.

•

חוקה כלכלית שתבטיח קיומה הכלכלי כחטיבה אחת.

•

על העצרת הכללית ליזום "סידור בינלאומי" להקל מצוקתם של
 250אלף העקורים היהודיים השוהים במחנות באירופה.

•

הימנעות מפעולות אלימות ,יישוב סכסוכים בדרכי שלום והבטחת
זכויותיהם הדמוקרטיות של המיעוטים.

•

מה 1-בספטמבר  1947ארץ ישראל תהיה בתקופת מעבר של
שנתיים בגבולות המנדט .בסופו יוקמו מדינה יהודית ומדינה
ערבית ומחוז מיוחד שיכלול את ירושלים וסביבותיה .בתקופת
המעבר תותר עלייתם של  150,000עקורים וכל חוקי הגבלת
הקרקעות של המנדט יבוטלו לגבי המדינה היהודית.

אלה היו החלטות הרוב בוועדה ,אולם היו גם הצעות אחרות:
להקים מדינה פדרלית ,במחשבה שבשטחה המצומצם של ארץ ישראל אין מקום
לשתי מדינות ריבוניות ויש "להכיר ככל האפשר מבחינה מעשית בשאיפות
הלאומיות הן של הערבים והן של היהודים ,תוך מיזוגם לנאמנות אחת וללאומיות
אחת".
מסקנות הוועדה עברו לדיון בעצרת הכללית של האו"ם ,שם גובשה החלוקה
הסופית על בסיס החלטות הרוב של אונסקו"פ תוך גריעת  7%משטח המדינה
היהודית בנגב .עצרת האו"ם ביום כ"ט בנובמבר  1947קיבלה ברוב קולות
החלטה  181שהייתה הבסיס להכרזת העצמאות של מדינת ישראל ב -ה' באייר
תש"ח.

חברי הוועדה בעת פגישה עם
נציגים יהודים במלון עדן בירושלים

סיפור של סופרת אורחת
טל עזר
טל עזר ילידת קיץ  .1983יוצרת תוכן ,מפיקה ,עורכת לשונית ומספרת סיפורים.
בדצמבר  2016הוציאה לאור אסופה של סיפורים קצרים בשם "סיפורים קטנים",
וייסדה את ליין "שורטס" כבמה ליוצרים שידם וליבם בסיפור הקצר.

הקפה של החיים
קבוצת בוגרים שסיימה לפני עשור את הלימודים האקדמיים ,החליטה
להתכנס ולבקר את הפרופסור האהוב מהאוניברסיטה .מה שהתחיל
כמפגש סימפטי ונוסטלגי ,הפך מהר מאוד למפגן תלונות והבעת מתח
מחיי העבודה ,חיי הנישואים והחיים בכלל .הפרופסור ישב על כסאו
והאזין בשקט לאורחיו הרוטנים .לפתע קם מכיסאו ותוך שהציע להם קפה,
מיהר להתחמק אל המטבח .הוא חזר כשבידיו קנקן גדול של קפה ומגש
עליו כוסות שונות  -חלקן היו פשוטות למראה וחלקן יקרות ונפלאות .חלקן
היו עשויות מפורצלן ,חלקן מפלסטיק ,חלקן מזכוכית וחלקן מקריסטל.
הפרופסור הניח את מגש הכוסות וקנקן הקפה על השולחן ואמר לאורחים
להתכבד בעצמם .כאשר כל אחד מהם אחז בידו כוס קפה ,פנה אליהם
הפרופסור ואמר" :אם תשימו לב ,כל הספלים היקרים והיפים למראה,
נחטפו ראשונים ומה שנשאר על המגש זה הכוסות הפשוטות והזולות.
כאשר זה נראה לכם נורמלי לחלוטין לבקש עבור עצמכם את הטוב ביותר,
אתם לא מודעים לעובדה שזה מקור כל הבעיות והמתחים שלכם .היו
בטוחים שצורת הספל אינה משנה את איכות הקפה  -ברוב המקרים היא
סתם יותר יקרה וסתם מאפילה על הטעם .מה שכולכם באמת רציתם זה
את הקפה ,לא את הכוסות ,אבל בסופו של דבר השקעתם בבחירת
הכוסות והתבוננתם בעין צרה על הכוסות האחד של השני ,כאילו וזה
באמת משנה את טעם הקפה.

חשבו על זה כך :החיים הם הקפה .ולעומת זאת ,העבודה ,הכסף
והמעמד הם הכוסות ,זו רק המעטפת ,האמצעי להכיל את החיים .סוג
הספל לא יכול לשנות את איכות הקפה ,את איכות החיים .לעיתים ,כאשר
אנו מתמקדים בכוס ,אנו לא מצליחים להנות מהקפה עצמו .אנו חושבים
שהספלים מעשירים את חוויית השתייה ,אבל בסופו של דבר ,אם הקפה
לא טעים ,שום ספל ,יקר ונפלא ככל שיהיה ,לא ישפר את טעמו .אלוהים
מבשל את הקפה ,לא את הספלים ...אז תהנו מהקפה שלכם! לאנשים
המאושרים ביותר אין בהכרח את הטוב ביותר ,אבל הם מוציאים ממה
שיש להם את הטוב ביותר .זו כל החוכמה  -חיו בפשטות ,חיו באהבה
ובנדיבות .דברו בנועם ובהתחשבות והשאירו את השאר לאלוהים"...

חברים מציירים
"סמטאות"
ציירה חיה קנטרוביץ

K. Chaia

K. Chaia

K. Chaia

ִס ְּמ ָּטאֹות
מילים :משורר בלתי ידוע

כָּל ַה ִס ְּמ ָּטאֹותְּ ,בכָּל ֶהעָּ ִריםּ ,דֹומֹות
מֹובילֹות ְּלאֹותֹו ָּמקֹום
ִ
כָּל ָּהעֲ ֵקבֹות
ַהזְּ ַמנִ ים חֹוזְּ ִרים אֵ לֵ ינּו ֶּד ֶרְך ַה ִקירֹות
יח ִל ְּבר ַֹח ִמזֶ ה
ְּלעֹולָּ ם ל ֹא נ ְַּצ ִל ַ
נִ ְּראֶ ה ֶש ַהלַ יְּלָּ ה נַגִ יעַ ְּלסֹוף ַה ֶּד ֶרְך

סמטה בשפשוואן
במרוקו

צילום :יעקב קנטרוביץ

אמנות על קצה המזלג

יקוב יורדנס ,1687-1593 ,ספרד
המלך שותה

שנת יצירה1640 :

מוזיאון :המוזיאונים המלכותיים
לאמנויות יפות – בריסל

יקוב יורדנס היה צייר פלמי בתקופת הבארוק ,שידוע בעיקר בזכות
סצנות הז'אנר שלו ,דיוקנאות וציורי היסטוריה .עבודתו דומה ביותר
ליצירתו של פיטר פול רובנס ,אם כי הוא הושפע גם מהציירים האיטלקים
קאראוואג'ו ,טיציאן ופאולו ורונזה .הוא נולד באנטוורפן ,בלגיה ,למשפחת
סוחרים עשירה ,הוא התחנך בלימודים קלאסיים והמשיך ללמוד ציור אצל
אדם ואן נורט האב ,אותו מורה של רובנס .יורדנס ,רובנס ואנתוני ואן
דייק נחשבים לציירי הבארוק הבולטים בתקופתם ,אם כי בגלל העושר
העצמאי שלו ,יורדנס היה אדיש במידה רבה להצלחתו.

יורדנס לעיתים רחוקות עזב את עיר מולדתו אנטוורפן ,אבל הזמנות
הגיעו אליו מכל רחבי אירופה ,החשובה ביותר היא "הניצחון של
פרדריק הנדריק" ( ,)1651-2יצירה גדולה שצוירה עבור הווילה
המלכותית שליד האג .סמוך לשנת  ,1655יורדנס נהייה קלוויניסט,
הוא המשיך לצייר תמונות עבור הכנסייה הקתולית ,אבל ציוריו משני
העשורים האחרונים לחייו ,מאופקים יותר.

התיאור המפואר הזה מקורו במנהג נוצרי ,בחג שלושת המלכים (שחל ב6-
בינואר) ,להכריז על האדם שמוצא שעועית מוסתרת בעוגה שלו ,שהוא מלך לערב
ולגרום לו לבחור את אנשי חצרו מבין הנוכחים.
באמצע ,מאחורי השולחן החגיגי ,שעמוס בכלי אוכל יקרים ,וופלים ,דברי מאפה
ויין ,יושב המוכתר למלך של אותו ערב .בקלות מזהים את האיש הזקן כאדם ואן
נורט ,חותנו של יורדנס .הוא מקרב את כוסו לפיו ,כאשר כולם מכריזים בקול רם:
"המלך שותה" .מימין למלך ההולל מתואר מוסיקאי החצר שמשלהב את האירוע
עם חמת החלילים ,ואחריו ראש המשרתים מניף את כד היין ואת הכוס במחווה
סוחפת .בצד שמאל ,שוטה החצר מגיב בהרמת מקטרתו המוארת .התגובה
הקולנית של יתר האורחים מראה שהם כבר שקעו לזלילה ושתייה כבדה .בפינה
הימנית בולטת האם הנסחפת להילולה ,ובה בעת מנקה את הטוסיק של התינוק.
הצעקן שמשמאל למלך מגביה את זרועותיו ומנפנף בכובעו ובקנקן ,בעוד שהכלב
מנתר במהומה שמסביב .השתיין כבר הגיע להקאה ,נאחז בכיסא אך אינו יכול
לעצור את נפילתם הרעשנית של הכלים לרצפה.
חוקרי אמנות מסוימים רואים בתיאור זה של שמחה קיצונית את התרחקותו של
האמן מסוג זה של התנהגות ,ויש בכך ציון דרך בתהליך פנייתו אל הפרוטסטנטיות
בהמשך חייו .בשלט שמתואר בחלקה העליון של התמונה רשום" :טוב להיות
אורח במקום שבו הארוחה ניתנת בחינם"...
ציור של יורדנס באותו נושא מוצג גם במוזיאון ישראל בירושלים.

המלך שותה

שנת יצירה:
1645

מוזיאון:
מוזיאון ישראל
 ירושליםיעקב ק.

"אוסף בולים – זה דבר חינוכי ?"
חברנו נ"ל אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו

רוטרי על בולים מליכטנשטיין
פינוי הבית של אבי ז"ל היה מבצע מורכב מבחינת הניירת .היה לו חדר
עבודה גדול עם מאות תיקים ובנוסף מחסן עם  120ארגזים.
מאז פטירתה של אימי ביקרתי את אבא כל יום שלישי ליום שלם ויחד עשינו
הרבה דברים יחד .התחלנו את הבוקר כשאני מעלה ארגז אחד מהמחסן
ועובר על התיקים הישנים ,שואל שאלות ובדרך כלל כ  99%עובר לפח
האשפה .בנושא חדר העבודה שלו – הוא תמיד אמר – בשבוע הבא וכך
עברו  6שנים שבהם פיניתי את המחסן כולו אבל בחדר העבודה כמעט ולא
נגענו .לאחר פטירתו לקחתי תיקים ואלבומים הביתה וסרקתי את הרוב.
חומרים של רוטרי מתקופת היותו נגיד ובכלל צברתי ב  8קרטונים גדולים
והעברתי לידידי נ"ל שלמה אסיף המנהל בבית מילר ארכיון של רוטרי חיפה
ורוטרי בכלל.
במעבר על כל תיק ותיק וכל מעטפה גיליתי מעטפה עם כתב יד מוכר – של
נג"ל נתן קלדור משנת  2007ובתוך המעטפה שתי גלויות דואר של
ליכטנשטיין שהונפקו לכבוד  50שנה למועדון ואדוז שהוקם בשנת .1957
הבול בעל ערך של  100פרנקים שוויצרים הוא עם רקע צהוב ואילו הבול
בעל ערך של  130פרנק הוא עם רקע כחול.

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:
 6-7שזיפים אדומים ,גם
אם אינם בשיא בשלותם
 1כף סוכר חום
 1כף קמח לבן
כוס ורבע קמח תופח
אוסם
 1כוס ורבע סוכר
 3סוכר וניל
 200גרם יוגורט
 3ביצים
חצי כוס שמן

אופן ההכנה:
לחתוך השזיפים לקוביות  ,לפזר כף סוכר חום להניח לרבע שעה.
בקערה נפרדת לערבב :קמח ,סוכר ,ביצים ,יוגורט ,סוכר וניל,
ושמן.
לערבב בכף לעיסה חלקה.

לשמן קלות  2תבניות אינגליש קייק
לשפוך העיסה ל  2התבניות
להוסיף כף קמח לבן לשזיפים ולעסות קלות ,להוסיף השזיפים
החתוכים ולהכניסם לעיסה באמצעות סכין.
לאפות ב  180מעלות כ  40דקות

לטפטף מעט מייפל לאחר ההוצאה מהתנור.
אחרי יומיים ויותר במקרר ,טעמה של העוגה הולך ומשתפר.

קלות ההכנה והמחמאות ,ישכנע אתכם
להכינה שוב ושוב.

מתכון נוסף לקראת ראש השנה
כדי שתהייה לכולנו שנה טובה ומתוקה

עוגת דבש (מאוד מוצלחת)
המצרכים:
 1כוס דבש
 1כוס דחוסה סוכר חום
 4ביצים
¼ כוס שמן
¼ כוס מיץ תפוזים (אפשר גם פריגת)
 +כפית גדושה קפה נמס
 2כוסות קמח תופח.
לציפוי 2-3 :כפות דבש
ההכנה:
מערבלים במערבל את כל הנוזלים יחד
עם הסוכר עד שנמס
ולבסוף מוסיפים את הקמח.
אופים בתבנית "אינגליש קייק",
מרופדת בנייר אפיה ,בתנור שחומם
מראש לחום בינוני.
כשהעוגה מוכנה ,מוציאים מהתנור
ומצפים מלמעלה בדבש( .אפשר לפזר
מעל אגוזים או שקדים קצוצים).
מתוך "ספר המתכונים של אמא" (חיה)

" בני אדם רוצים שנצחק משנינותם ולא מטיפשותם".
ג'ונתן סוויפט

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
יעקב פרוינד

הפך להיות משפט קבוע" :בשעה...זו-חלים
התנאים הרגילים בכביש"

כוס בירה אחת,
והן מדברות...שתויות.

פותח את העיתון
ו...רכיל ורעדה תוקפים אותי
הדיאטה חסרת תוחלת,
בכמויות...שאת-אוכלת.

אצל חלק גדול מנותני השירות בארצנו,
אתה נענה ,בְּ "...מעַ נֶה קולי"

קוף  +עץ = קופץ

קיץ
מילים :לאה גולדברג

