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חיה ויעקב  : עריכה
קנטרוביץ



!יקריםוחבריםחברות

לכםהבאנוכתיבתםשבזכותלחבריםלהודותמבקשיםאנו▪

להביאהזכותבידנושניתנהגאווהמלאיגםואנו,הירחוןאת

.האיכותיתכתיבתםאתבירחוןלכם

לכלמקוםשישומכאן,הירחוןדפיכמותעלהגבלהכלאין•

.הדעתעלשעולהנושאכלעל,לכתוברוציםשהחבריםמה

וינברגרודנימתוקהשלקבלתםעלהכריז,שלומיכאלל"נ•

.במועדוןכחברים

.חמותברכותלהםושולחיםהצטרפותםעלשמחיםאנו

לחבריומאחליםחדשהשנהשלבפתחהעומדיםאנו•

שגשוג,בריאותשנת,ומבורכתטובהשנהב"ובהמועדון

.והצלחה

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 

קמר אתי
28.8.47



מזל טוב לחוגגים 
!יום נישואים



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

(             ראה הרחבה)טיול ברמת הכובש –4.8.22❖

הצגה–21.8.22❖

,  "בלי בושה"בהצגתו המכונה , השחקן נועם קרבי

דיפרסייה-הציג לנו את התמודדותו עם המניה

חופשה שנתית–14.8.22❖

חופשה שנתית–7.8.22❖

סגירת מעגל–28.8.22❖

הדר גונן: הרצה לנו

תיאור סיור בדרום אפריקה              



רוטרימידע 
ל אייבי ברכה"פינתו של חברנו נ

הוקרא בפני חברי המועדון 31' מסרוטרימידע 
21.8.22-ב



הוקרא בפני חברי המועדון 32' מסרוטרימידע 
28.8.22-ב



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוגוסט

ברליןאולימפיאדתנפתחה–1.8.1936-ב

בציריךהיהודיתהסוכנותהקמת–11.8.1929-ב

מדינות26-מיהודיםנציגיםידיעל

השוודיתהמלחמהאוניית–10.8.1628-ב

שלההבכורהבהפלגתטובעת"ואסה"

ישראלרכבתשלהראשונההנסיעה–7.8.1947-ב

לירושלים

,  הסופר, נפטר המנהיג הציוני–4.8.1940-ב

מכונן הציונות  , בוטינסקי'זאב ז, המשורר

ל"ר ומצביא האצ"ראש בית, הרוויזיוניסטית

(ראה הרחבה)

כחלקהסיסטיניתהקפלהחנוכת–9.8.1483-ב

הוותיקןבקרייתהקתוליתהכנסייהמבניממכלול

.ברומאאשר



חברי המועדון יצאו לטיול בקיבוץ 

רמת הכובש

רגליוסיורבמועדוןהקיבוץהיסטוריתעלבסרטוןהתחלנו
.הקיבוץשלהמיםבמגדלשהתחיל

.ההיסטוריתהפיקוסיםבחורשתביקורבהמשך
הנשקהוחבאשבו"סליק"השלהצינורמוצבהגמלאיםמועדוןי"ע

.בבריטיםהמאבקבזמן
המתארהקיבוץלמוזיאוןעברנוהילדיםאתהסתירובומהמקלט

לבקרעברנומשם40וה30הבשנותוהעבודההקהילהחייאת
אחדאיששלמוזיאוןשהיאדירה,"ואופירהמולישלארמון"ב

.נפלאותעץלעבודות
.יפיפיותעץבעבודותכולןמצופותוהתקרותהקירות

ולעיצובהמיוחדותלעבודותהגיעאיךמולילנוסיפר,בדירה
.ביתםשלהמיוחד

אתבעזרתםולעצבפרחיםליצרהתחילמוליקשהמחלהבתקופת
.והקירותהתקרות

.לבקרמאדכדאי.מדהיםחייםסיפורעםומענייןיפיפהבית
שלהאוכלבחדרמשותפתצהרייםבארוחתהסתייםהביקור
.הקיבוץ

ל גבי מזור  "את מהלך הטיול סיכם חברנו נ
בפייסבוק





פעילות האפיק הבינלאומי 
החודש

בדובאי לברכה ששלח רוטרילהלן תגובה של מועדון 
ר האפיק הבינלאומי "להם חנן האס יו

Dear Hanan,

Greeting from the Rotary Club of Bur Dubai.

Apologize for the late reply and thank you for your kind wishes.

Bur Dubai Rotary Club congrats you on this great project and the 

opportunity you are giving to the students. Unfortunately, at the moment 

we don't have a connection with a nursing university and youth students, 

if we come across something similar related to the project will let you 

know.

We would like to welcome you to Dubai. It will be our pleasure to host 

you at one of our events happening in January 2023. You can refer to 

our website to check our upcoming events we keep updating it 

monthly: https://www.rotaryexpo2020.com/

Looking forward to meeting you.

Yours in Rotary,

Nachwa Alolwani

Club Coordinator

Rotary Club of Bur Dubai

שאנו עובדים למועדון בדובאי ציינתי בפנייה ": great project"התייחסותו של חנן ל 

.על הפרויקט הקשור לביקורים הדדיים של הסטודנטיות לסיעוד

https://www.rotaryexpo2020.com/


דברי ראשונים

כפר סבא לרוטרישנים 5מתוך עלון טרינצה. מאמרו של י
1965/66

הרהורים של חבר המועדון על יעודה של תנועת 
הרוטרי



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

פלגאיגוןל"נג

פלגאיגון: שם 

Egon:באנגלית David Pelleg

אלה: רעייתו

רעננה: ממועדון

1974-1975: שנת נגידות

.William R: נשיא עולמי  Robbins

 Renew the Spirit of Rotaryסיסמת נשיא העולמי

"רוטריחדש את רוח "

בשנת . צכיה, באיגלאו1906ל נולד בשנת "אגון פלג ז

,  עלה ארצה והתיישב ברעננה1932

,  כיה'ילידת צ, נישא לאלה לבית איינשטיין1934בשנת 

. 1921אשר עלתה לארץ עם הוריה בשנת 

גג הבית בו התגוררו היה שטוח בניגוד למה שהיה מקובל  
ושימש לביצוע פעולות איתות  , באותה תקופה במושבה

מרתף ביתם שימש מקום לינה  ". הגנה"ידי חברי ה-על
התפרנסו בני , עד אשר החל הפרדס להניב פרי. לשומרים

בארץ מונה  .הבית ממשק עזר קטן שהקימו ליד ביתם
לאחר מלחמת  . "הגנה"למפקד יחידת הרוכבים של ה

העולם השנייה אגון התקבל לעבודה במשרד החקלאות  
במקביל  .והתמחה בבקר, כמדריך ארצי למשקים זעירים

הוא  . לעבודתו עסק אגון גם בפעולות התנדבותיות רבות
נבחר לנגיד 1974ברעננה ובשנת " רוטרי"היה בין מייסדי 

".  רוטרי"ארצי של 



:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 

וקניית ציוד  באפקהל "תרומה לפתיחת מועדון נכי צה
.  מונגש לנכים

ל ממלחמת יום  "הענקת מלגות לימודים לנכי צה
.  ל"וליתומי צה, הכיפורים

למען  , פריסרוטריבשיתוף מועדון , נקיטת פעולה ציבורית
מימון ניתוחו של ילד בן שנתיים וחצי שנולד עם  פגם 

.לשם הצלת מאור עיניו, בעיניו

,  תרומת יחידה חדשה ומודרנית לטיפול נמרץ בחולי לב
.לבית החולים בנהריה

,  פעל להקמת מרכז לפעילות הומניטרית בירושלים
בהשתתפות יהודים ולא יהודים לזום מעשים טובים  

.ולקדם שיתוף פעולה ואחווה בין העמים

22-23מלון דניאל בהרצליה –15מס רוטריועידת 
צדוק . במעמד שר המשפטים ח1975באפריל 

רוטריחברי 600-אנשי הקורפוס הדיפלומטי ו
.ישראל



א ֶאל ט ֵעי-שָׂ ל ֶמבַּ ,נַּי  עָׂ
י ם מַּ שָׂ ע הַּ ֶצבַּ ּומ 

ד למָׂ ְרְכָך ת  .דַּ

לַּ  חֹור הַּ גָׂלּות שָׂ –י ל כַּ

ל ת כָׂ ל, ֹעז-ֵעת ֲהרַּ י ל-כָׂ חַּ
ד ר יּולָׂ חָׂ .ֶשמָׂ

ק   לבין ְפַאת רָׂ –יעַּ ַאך תַּ

יב ר  יר, קּום לָׂ י, יָׂה  ,עַּ ֵמר 
;ֵצא ּולחֹום ּוסלֹול

י ם מַּ שָׂ ד יָֹׂרּנּו הַּ :עַּ
ר" ר, ֹצהַּ י ם, ֹצהַּ ֳהרַּ ,צָׂ

ֹכלהֹוד כֻּלֹו  !"תָׂ

חֹור ס שָׂ ,פַּ
חֹור ס צָׂ ,פַּ

תֵכֶלת חֹול כ  ס כָׂ :ֹורא-פַּ

יָׂל ,ֹעז חַּ
ל מָׂ ,ֵנס עָׂ

ד ֶאל יהּונּו עַּ ל-יַּגב  .עָׂ

ינסקי'זַּ זאב ונואםפובליציסט,מתרגם,משורר,סופר,ציונימנהיגהיהבֹוט 
הצבאבמסגרתהעבריהגדודוממקימיהעבריתהצבאיותממחדשי;מפורסם

מכונן;אודסהיהודישלעצמיתהגנהויחידתהראשונההעולםבמלחמתהבריטי
מההוגים;ר"הצהונשיאל"האצמנהיג,ר"ביתראש;הרוויזיוניסטיתהציונות

ויקיפדיה.החדשהבעתהבולטיםהליברלייםהיהודים

שיר אל על
בוטינסקי'זאב ז: מילים

לזכרו של מנהיג דגול  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%96'%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99


ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

פינת ההיסטוריה 

משותפתברשימההתמודדותלשם,"מיעוטיםגוש"הקמת
.1922(הסיים)הפולניבפרלמנט

המשטרכי,בפוליןהשלטוניהגוףקבעפוליןמדינתשלהקמתהעם
בידייהיההשלטוןסמכויותריכוז.חוקתימשטריהיהבמדינה

.דמוקרטיותבבחירותייבחרוזה(הפולניהפרלמנט),הסיים
ומספרבחירהאזורי64-להמדינהחולקההבחירותתקנתלפי

האזוריתהחלוקהמן.לאזורמאזורשונההיהלמנדטהדרושהקולות
ברחביביותרזעוםמנדטיםבמספרלזכותיוכלושהיהודיםנבע

פניעלהמפוזרמיעוטהיותםבשליאבדוקולותואלפי,המדינה
מסיבההואגםנפגעעצמוהרגישבפוליןהגרמניהמיעוט.המדינה

לעומתפולנירובהיהשבהםבחירהלאזורימועדףמדדנקבע.זו
שסיכויינראהזהתקנוןפיעל.כזהרובהיהלאשבהםבחירהאזורי

.ביותרהצטמצמובסייםהולםלייצוגלזכותהמיעוטים
שריהיהשלימיםמי),גרינבויםיצחקובמיוחד,היהודיםהצירים

אףגרינבוים.זהתקנוןנגדנלחמו,(ישראלבמדינתהראשוןהפנים
"לאומייםמיעוטיםגוש"להיווצרותאפשרותעלבסייםהכריז

בבחירותמשותפתברשימההמיעוטיםנציגייתמודדושבמסגרתו
,התקנוןאישורשלנמנעתבלתיתוצאההייתהזולדבריו..הבאות

.במדינהלמיעוטיםהולםייצוגלהבטיחשנועדה
משותפתהליכהשלאפשרותלבדיקתהמיעוטיםביןהמגעים

זכוולא,הפולניםתגובותמפנימחששחסוייםנשארולבחירות
האוקראיני,הגרמניהמיעוטיםביןדיוניםלאחר.רבלתיעוד

לביןהיהודיותהמפלגותובין,היהודיותהמפלגותלביןוהביילורוסי
משותפתברשימהשיתמודדמיעוטיםגושלייסדהוחלט,עצמן

העיוותיםאתלסכלהייתההמהלךמטרת.הקרבותבבחירות
להקטיןהיועלוליםכאמוראשר,הבחירותתקנתבגיןשנגרמו
.בסייםהיהודיםהציריםמספראתניכרתבמידה

ביןחריףויכוחהתנהלהמיעוטיםגושלהקמתשקדמובחודשים
.זהלגושלהצטרפותבאשרבדעתןשנחלקו,היהודיותהמפלגות

יצחקביןחריףויכוחפרץהיהודיתהלאומיתהמועצהבתוך
.המערביתגליציהציוניאתשייצג,טהוןיהושער"לדגרינבוים

...לא מה שחשבתם–" הרשימה המשותפת"



התקשרותבגללהפולניםחמתהעלאתמפניחששואתהביעטהון
המיעוטיםשלבאמונםכבגידהלהתפרשהעלולהזאתאלקטורלית
.הפולניתברפובליקה

החליטהבונד.המיעוטיםמגושהסתייגוציוניות-הלאבמפלגותגם
.משלוברשימהויצא,המיעוטיםלגושלהצטרףשלאמלכתחילה

שלליוזמתו1922יוליחודשבמהלךהתנגדהישראלאגודת
אישורלאחראולם,למדינהלויאליותשלשיקוליםמתוך,גרינבוים

היהודיםשזכויותחשששישנווכשהתברר,הבחירותתקנת
להצטרףהתורהגדולידעתעלהוחלט,ימומשולאבחוקהשהובטחו

הובטחשלאמהעובדהנבעואחרותמחלוקות.המיעוטיםלגוש
כןכמו.ביהודיםבעברשפגעואנשיםייכללולאהגוששברשימות

בעלילאומיםביןאינטרסיםזהותתיתכןהאםהשאלהעלתה
לביןשלהםהאםלמדינותבסמוךהגריםטריטוריאליותשאיפות
.טריטוריאליותשאיפותבעליהיושלא,היהודים

יהודיביתלכלכמעטוהגיעהעיתוניםדפימעלהתנהלהויכוח
זכויותאתשתבטיחוהיא,העיקרהיאהיהודיהעםאחדות".בפולין

היהודיםבהתערותשדגל,פרילוצקינח.צייטליןהללכתב,"היהודים
היהודיםעל"כי"מהשבוע"במדורוכתב,הפולניתבמדינה

למען,האחריםהמיעוטיםאתסביבםולארגןלבינםבינםלהתארגן
כןכמו."המדינהחוקיפיועלדמוקרטיבאופןאזרחיותזכויותהשגת
גושהקמתבענייןלהבנותהגיעעצמוהואכיפרילוצקיהודיע

המיעוטיםשגםלהניחסבירוכי,הגרמניהמיעוטעםמיעוטים
.להצטרףיסכימוהסלביים

גרמניהשגרירותשלסודיח"דונשלח1922באוגוסטבשמונה

כמיפרילוצקינחהוזכרזהח"בדו.הגרמניהחוץמשרדאלבוורשה
בושותפיםשיהיו,המיעוטיםגושהקמתאתלהובילשעשוי

ההערכהפיעל.רוסים-והביילוהאוקראינים,הגרמנים,היהודים
סופילשלבהמיעוטיםגושהקמתנכנסה,הגרמניח"בדושהובעה

ליהודיםהגרמניםביןכןלפניאחדיםימיםשנערךומתןמשאלאחר
לשבעהנועדההמסכמתהפגישה."הרוסיםשלהשוניםסוגים"ול

היהודיםבידיתהיההגוששהנהגתגםנכתבח"בדו.באוגוסטעשר
אזוריעםוהיכרותם,האינטלקטואליתרמתם,הגדולמספרםבשל

.המדינהשלוהמערבהמזרח
עלמיעוטיםגושהתארגנותשלמההשלכותהזהרותעלנוסף

בעצםספקהועלה,הפולנילשלטוןהיהודיותהמפלגותביןהיחסים
בין.בסייםהיהודיםשלהאינטרסיםאתלשרתכזהגוששליכולתו

ייצוגולהשיגלהתארגןאיוולתזואיןאמנם":פרילוצקינחכתבהיתר
עלגםהדעתאתלתתישאך,בסייםהיהודיםעבוריותרגדול

.לכשיקוםבסייםהעבודה



המיעוטיםגוששלמשותפתעבודהבאפשרותמפקפקאני[...]
אך,לקלפיעדרקפעולהישתףהמיעוטיםגוש[...].מטרותיולהשגת

גושתומכילאלואלוביןמשותףדברשוםיהיהלא,בסיים,כךאחר
נחשלבראשותוומתנגדיו,גרינבויםיצחקשלבראשותו,המיעוטים

המשותפתהרשימהבנושאהציבוריהדיוןמרכזאתהיוו,פרילוצקי
הואגםשהתנגד,הבונדשלעמדתו.מיעוטיםשלגושבתוךלבחירות

דפימעלהוצגהולאכמעט,משלוברשימהויצאהמיעוטיםלגוש
ונתפס,מעמדיותדעותייצגשהבונדהיאלכךהסיבהאולי.העיתון

עלולדעותיוייצוג.הבולשביקיותלאלהקרובותשדעותיהכמפלגה
יהודיםהואשמושבההאשמה,בבולשביזםכתמיכהלהיתפסהיה

.פעםלא
גוששלמשותפתרשימהלארגןהכרחהואגםראהבוטינסקי'ז

גם"הלאומייםהמיעוטיםגוששלהמשותפתהרשימה''.המיעוטים
הםאלהגם,בוטינסקי'זטען,היהודיםשל"ידידים"אינםאלה

ההגנההאינטרסשותפותאבלנדירותלאלעיתיםבנפש"אויבים"
לשנהשלא,בידוע.בספקמוטלתאינההלאומיהזכויותשוויוןעל

פולין.פוליטייםקוויםמתוויםשניםלחמשולאלשלושולאאחת
להתקייםתוסיףשהיאלוודאיקרוב.ולהתפתחלהתקייםכדינוסדה

מכל;עכשיוהמפהעללהשנקבעובקירובהגבולותאותםבתחום
מאמיניםהיהודים,רבזמןעודקיימיםיהיוהאלההגבולות,מקום

.מאודבכךורוציםבכך
עם,משותפתלרשימהלהיכנסהאםבשיקוליםששלטהקו

שניםאלף".בזהירותלנהוגשישגרס,בפוליןהאחריםהמיעוטים
יש,לכךאי–לונכונוכאלהאלףועוד,בפוליןהיהודיהעםשגשג

(1922).ארוךולטווחרחבהראיהמתוךהפוליטיהקואתלבחון
תחת,ג"תרפהשנהראשערבבגיליוןשפורסמהבקריקטורה

אוחזיםגרינבויםויצחקפרילוצקינחנראו,"הדיןיוםהנה"הכותרת
שםאתהנושאקלףמונחשעליה,המאזנייםמכפותבאחתאחדכל

מתחת.לגרינבויםהמיעוטיםוגושלפרילוצקיהפולקיסטים–מפלגתו
"תוקףונתנה"תפילתמתוךהשורהבעבריתהופיעהלקריקטורה

ֵפלמי":השנהבראשהנאמרת ."ירוםומיי שָׂ

הקריקטורה מקורית מתוך  
,  מאמענטדער

.7' עמ, 1922ספטמבר 22



נגדהאידאולוגימשקלוכלאתששםפרילוצקינחיושבימיןבצד
מצד.הפולניתהתרבותבתוךהתערותובעדהמשותפתהרשימה

הרשימהרעיוןאתהמאזנייםכפותעלששםגרינבויםיצחק,שמאל
המיעוטיםזכויותעליקפידולאשהפולניםהכרהמתוך,המשותפת

.כוחלמיעוטיםיהיהלאאם

ואיזה.בניצחוןזכתההמיעוטיםגוששלהמשותפתהרשימה
.ציוניותמפלגותשלנציגים15מהם,לסייםנכנסויהודים35.ניצחון

לגושהיוהכולבסך.לסנאטחמישהעודנכנסוכךאחראחדיםימים
.444מתוךבסייםמושבים66המיעוטים

.להפליאקצרהיההפולניבסייםהמיעוטיםגוששלהזהבתור
הדעותחילוקיוגםהלאומניהימיןמןמתנגדיוגםעליוהכבידו

לאחרהתפרקהגוש.מנהיגיושלהאופיוהבדליחבריוביןהעמוקים
.עודקםולאחודשיםמספר



סיפור של סופר אורח

מטר מהזהב
מאת אייל אברהם לוי

כיפעםאישתפגושביותרהחשובהסיפורהואהבאהסיפור
אדםעבורשקייםביותרהמשמעותיהמסרהואשלוהמסר

.דברכל,מסויםדברלהשיגהרוצה

במערכתכישלוןאםבין)לכישלוןביותרהנפוציםהגורמיםאחד
הוא(…ועודבריאותעלבשמירהכישלון,בעסקיםכישלון,יחסים

מספרהסיפור.זמניתמפלהקוראתכאשרהכולאתלעזובההרגל
זהבשלעצומיםמכרותמגליםהיובהבתקופהשחיאדםעל

חלקתורכשוהלך”זהבקדחת“חטףאדםואותוהבריתבארצות
אתלכרותכדיומעדראתעםלעבודוהחלאותהסימן,אדמה
.המיוחלהזהב

החלטיתהייתהלזהבשלוהתשוקהאךקשההייתההעבודה
שלוהקשההעבודה,שבועותמספרלאחר.ייאושידעלאוהוא

.שחיפשהזהבאתמצאוהואהשתלמה
השטחפניאלאותולהעלותוכדימהאדמההזהבאתלהוציאכדי

וחזרהאדמהשטחאתכיסהולכןמיוחדציודצריךהיההוא
עלוקרוביםשכניםלכמהסיפרהואהביתהכשהגיע.לביתו

לארגןשיוכלכדיכספיםלולהלוותמהםוביקששעשה”המכה“
כלאתלוהלוושהםוכמובןמהאדמההזהבלהוצאתהציודאת

.בטוחהעסקהזוהכולאחרישהריצריךשהיההכסף
אתלשלוףוהחלשקנההמיוחדהציודעםהזהבלמכרהחזרהוא

היאמהאדמהשיוצאתהזהבכמותכינראההיה,מהאדמההזהב
כילראותהיהניתןהקרוןולפיזהבשלקרוןמילאהוא.אינסופית

הם.גרוהםבהבמדינהביותרהעשירהיהשלהםהמכרה
שלהגושהפתעתםלמרבהופתאוםבאדמהלקדוחהמשיכו

לאהם,וסלעיםאבניםרקראווהםלהופיעהפסיקבאדמההזהב
הפסיקהזהבכינראההיהאךלקדוחוהמשיכוקורהמההבינו

.להופיע
ויתרו  , בצער רב ולאחר מאמצים מרובים הם נחלו אכזבה

והחליטו לעזוב ואותו בחור שלווה את הכסף מהשכנים והקרובים  
שלו עבד ושילם  במשך שנים ארוכות את סכום הכסף שהם נתנו  

.לו כדי לרכוש את הציוד



גרוטאותלסוחרשלהםהציודאתמכרוהםומיואשיםמתוסכלים
כזהלאאבלחכמיםלאגרוטאותסוחריישואמנםפעוטבסכום

מומחהשכרשלהםהציודאתשקנההסוחר.סוחראותוהיה
והמומחההזהבאתלמצואנכשלוהםשבוהשטחאתשיבדוק

מטרעודרק,אחדבמטרהזהבאתמלמצואפספסושהםראה
הפסיקוהםאבל,מגיעיםהיווהםהנכוןבכיווןחפירהשלאחד

.מהזהבאחדמטר,והתייאשו
היולאשהםזמניתמפלהלהםקרתהכיופרשוהתייאשוהם

לנסותבמקוםלעזובלהםגרמההזאתוהמפלהאליהערוכים
.אחרתבדרך

בשוויזהבמהמכרההוציאגרוטאותסוחראותועזבושהםלאחר
בכלנוגעהואאבלזהבעלמדברהזההסיפור.דולריםמיליוני

מהספרלקוחהזההסיפור.בחיינותחוםובכלמאיתנואחד
חקרשלשנים25במשךהילנפוליאוןשכתב,"והתעשרחשוב"

בתולדותביותרהמצליחיםהאנשים500-מיותר.אנשים500
שלהםביותרהגדולהשההצלחהלמחברסיפרוהבריתארצות

השתלטהבהלנקודהמעבראחדצעדעשוכשהםהתרחשה
.אירוניהשלעזהתחושהעםנוכלהואהכישלון.התבוסהעליהם

ידובהישגכמעטנמצאתההצלחהכאשראדםלהכשילנהנההוא
פורשיםהם.מהזהבאחדמטררקכשהםפורשיםהאנשיםרוב
לעולםהם.זהאתיודעיםלאאפילווהםשלהםההצלחהלפנירגע

היואליולדברנגיעהבמרחקקרוביםהיוהםפעמיםכמהידעולא
.חייהםכלכמהים

!קדימהתמשיכותוותרואל

לויאברהםאייל



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

בעלים "לבין ..." בעלים על "מה בין 
..."של

יודעיםכולנו.הללוהמונחים2עללחשובויותריותרלייוצאלאחרונה

הקייםדברכלעלכמעטקניינותמפעיליםאנו."עלבעלים"להיות

הביטוילכן,שלנווהילדיםשלנוהזוגבניעללעיתיםאפילו,בחיינו

,פורמליות,אגרסיביות,שליטה,כוחנותמייצג"...עלבעלותלקחת"

,בדברהמותניתאהבה,תחרותיות,קנאה,ביקורתיות,השוואתיות

לאטאותנוהורגהאגודלקהחדשהבמציאות.האגוידיעלהמתודלקים

מבינהויותריותראניכךהדבריםעלמהרהרתשאניככל.בטוחאבל

לדעתעצמולאבדהולך,למשל,הכסףמואץכהבקצבמשתנהשבעולם

המשמעותאתישלחומרלא.המקוריתבצורתובחייםלהישארולא

עוד,תעסוקהעוד,עבודהעוד:הקודמותתפישותינופרי,האינסופית

עוד;האינסוףמשמעותאתלחומרנתנו...לילדיםעוד,פרנסהעוד,כסף

בעלות:המשמעות!ייעלםשלא,ייפסקשלא,ייגמרשלארק...ועוד

משתנהשהעולםמביניםכשאנו,כיוםהילוךמחליפיםכשאנואלא...על

כולל,יוחלפודבריםמנישכללנוברורלהשתנותעומדשהיכרנומהוכל

למצביגיעואנשים.הדדיתוערבותהדדיתעזרה,תמיכהשלאווירזמן

אתלחרוש,בחמורשימושבעבורשיבוליםשקלהחליףיחזרושהם

אתיחפשושאנשיםמכיווןיתנדףהכסף.כסףבמקום,כדוגמא,האדמה

ילךכדאיתשכליתכתובנהשירותבעבורשירות.אחרתהרווחהנושא

.תודעתימצבשלכשינויאלא,שכליתבהבנהשינוימכורחלאאךויעמיק

נוגעתמכוניתעוד,ביתבעוד,בהישגים,בכסף,בחומרהזאתההיאחזות

קצבמכתיבהלדבריםסוףשישהתחושה.הסופיותבתחושתמעטלא

,"?עכשיועדהשגתיכמה":מתקתקהשעון.ולהשיגלהספיקצריךלפיו

שכןשונהגישהמולנולהציבנדרשיםאנו,כיום..."?ליישעודזמןכמה"

אנוכיום.(דברללא)נשובעפרואל(דברללא)באנומעפרמקרהבכל

.חיצונייםלהישגיםויביאושיש,פנימייםהישגיםיותרלהשיגנדרשים

מעטלאומביאהמתרחבת,שמתפשטת,חדשהתודעהלהנוצרת

כבראכןזהכלאבל,לאעדייןוחלקםלעיןנראיםשחלקםשינויים

.שלהםהייעודאתאחרתיבינוילדיםאףובוודאישלנוהילדים.מתרחש



יכולאנינוספיםאופניםובאיזהכאןלעשותבאתילמהשלהםהתרגום

להסביריודעיםאנותמידולאלהשתנותהולך?שליהייחודיותאתלבטא

.הקורונהמגפתלמרותעבודתםממקוםמיליוניםמתפטריםבעולם.איך

כברהם.וחבריםלמשפחהזמןולהשאירעצמםלבטאמבקשיםאנשים

אחרמשהולעצמםמבקשיםהם,חומרימימושעלרקמסתכליםלא

שלההכרהביןמשמעותימאדאך,דקהבדליהיה.שהכירוממהלחלוטין

"לכנותנוהגיםשאנומהלביןראויההכרה,"כולוביקוםכמוניאחדאין"

הםאופןבאיזהיבינואנשים.הדבראותולא?ממשזה."מנופחאגו

יהיושהםאופן?היקוםבכלכמוהםאיןכמהועדוייחודייםמיוחדים

תחושת.להןהנלוותרגשיותומתגובותלאחריםמהשוואותמשוחררים

לממשהרצוןמןתבואהיא,עצמיאתלהאדירמהרצוןתבואלאהייחודיות

יהיהזה.קודמיםהשוואתייםוממדיםסרגליםללאעצמיאתולהגשים

הזמןיגיע.(מאתנורביםכהמנהלעדייןשלצערי)אגומאשרחוץהכול

שלבעלות."שלבעלות":אחרבמונח"עלבעלות"המונחאתלהחליף

,אחדותשוויון,חופש,יושרה,צדק,איזון,שפיותיותרקצתאיתהמביאה

יוצריםהם.הםאחד,לנוצרהיוצרביןהפרדהעודאין!!!!ואהבהאושר

כלמכבדיםהם.נבראיצורלכלהדדיוכבודערךשוויון/הדדיהזנהמעגל

נוכלאז!!!שלנוהמהותשלבעלותעלמדובראותהמבקריםואינםשונות

להשתלטאולשלוטשעלינולוחיצונישהואומשהומישהושאיןלהבין

להאשיםבעיקראואותולכלכל,אותולתקן,אותולנהל,אותולבקר,עליו

עםשלנוהבריתאת?לחדשלהסכיםשעלינו?אומרזהדבר.אותו

אותנושמעכבמהכללשחררופשוטיכולהכליכולתבעלתשהיאמהותנו

היאלזהותנוולאלמהותנוהתחברות.החייםבתוךיהלוםכמושינצנץ

כברשלנוהנכדים,(...שלבעלות)הזאתבעתביותרהחשובההמשימה

?ואנחנוזאתמבינים



אמנות על קצה המזלג

צרפת, 1732-1806, אונורה-אן 'ז, פרגונר

הנדנדה
1767: שנת יצירה

-וואלאסאוסף : מוזיאון
לונדון

יצירותיושרובהרוקוקובסגנוןצרפתיצייר

מאופיינות,"הנדנדה"למשלכמו,המוכרות

.עדינהבנהנתנות

.סדקיתלמוכרעוזרשלבנוהיהפרגונר

1738בשנתלפאריסעברההמשפחה

כשוליהעבדהילד1747ובשנת,בערך

,לציירהילדבתשוקתשהבחין,דיןלעורך

שוכנעבושהפרנסואה.ציורללמודלווהציע

ובשנת,(בערך1748)כתלמידלקבלו

,פרגונרשלהבסיסיאימונושהושלם,1752

פרס"מלגתעללהתחרותלוהמליץבושה

החצרצייראצלללמודשמשמעותו,"רומא

לוואןאנדרהשארל,15-הלואישל

.בפאריס

המהפכהטרוםשלהתקופהאלקרובכההתחברהפרגונרשלאמנותו

פטרוניו.האצולהומעמדהמלוכהביתעםקשריועקבהתערערומעמדו

הולדתועיראלנמלטוהוא,הוגלואולהורגהוצאוהמהפכהבתקופת

אק'זהציירשלהגנתואתקיבלבה,1791בשנתלפאריסשבאבל,גראס

זו.במוזיאוןמשרהעבורושהשיגקלאסי-הניאוהסגנוןמובילדודלואי

.מעטוציירבאלמוניותבילהחייושאריתאת.1797בשנתממנונשללה

לאנותרהויצירתו,הבחנהללאכמעטעבר1806בשנתמותואירוע

.1850אחריעדאופנתית

שלהגדוליםהפואטייםהצייריםמשניכאחדואטועםביחדנכללפרגונר

יצרהוא,מדהימהבצורהפעילכאמן.בצרפתפיוטיתהלא18-ההמאה

מהןרבותשמאותפיעלאף)רישומיםאלפיכמה,תמונות550-מלמעלה

שלזהעלבעיקרמבוסס,סגנונו.תחריטים35-ו,(כאבודותידועות

שלאלוכמומגונדראומתוחלאפעםאף,ורהוטנמרץ,מהיר,רובנס

.דורומבנירבים





.קיעקב

אצילידיעלרציניהיסטוריותתמונותמציירבמקורהוזמנההתמונה

תוך)מאדאםאתלישתצייר",אמרכך"רוצהאני":ידועבלתיצרפתי

חייבאתה.בישוףידיעלמופעלתאשרנדנדהעל(פילגשועלשהצביע

הקטןהחפץשלרגליהעלטובמבטלייהיהשבובמקוםאותילהציב

מחשבההייתהלאההיסטוריתהתמונותסדרותלצייר."...הזההיפה

.ההזמנהלביצועיותרכמתאיםפרגונרעללהמליץמלבדאחרת

,"הנדנדהשלהמפוקפקותהתקריות"בשםגםידועה,"הנדנדה"

מתארתהתמונה.הרוקוקותקופתשלהמופתמיצירותכאחתנחשבת

ידיעלשנדחפתנדנדהעלבאישהצופה,בשיחיםמסתתרצעיראיש

לגברמרשההיא,לגובהנוסקתהנדנדהעלהגברתכאשר.בישוף

מניחההגברת,הטוהרלאובדןכסמל.בגדיהמתחתאלהצצהלתפוס

באלהוכיוצאלסוטותלבשושנשיםלמרות.באווירלעוףמנעליהלאחת

להעיףיכלושהגבריםכך,בתחתוניםהשתמשולאהן,תקופהבאותה

שלהמונפתהשמאליתשידוכנראה.שמתחתמהכלאלברורמבט

יותרהרבהבדרךאבל,מזדקרזכריאיברלהציגמכוונתכןגםהגבר

.מרומזת

ועודהגברשללמבטומודעתלגמריהנערההזהבמקרהכילצייןחשוב

נבכיאללהציץלומאפשרתואףלמבטומתמסרתהיא,מכךיותר

כמה,לראותחפץשהואאתלוומראהפעולהמשתפת:כלומר,שמלתה

.נחמד

ואחורהקדימהלהשנעההנחמדההגברת,הכוללאעודזהאבל

המתנופפתהקטנטנההנעלאתרואים)אהובהלעברנעלהאתמשליכה

הנערה.לואומרתהיא"תפוס",מפתהרמיזהבתנועת(באוויר

האקטעלהרומזמשהוישבכךגם,ואחורהקדימהנעה,מתנדנדת

...המסוים

פודיוםעל,מתוארהחרמןהברוןשללראשומעל,הציורשלשמאלבצד

כךעלהצופיםלנוכרומזלפהאצבעמקרבאשרקופידוןשלפסלו,גבוה

.סודיברומןשהמדובר

,לנדנדההקשוריםבחוטיםאוחזשהבחורנגלה,לבנשיםאם,הבישוף

-המנדנדהוא,הקצבאתקובעאשרזההוא,משמעתרתיבחוטיםאוחז

וברצותומרחיבברצותו,משלחוברצותואוחזברצותו,השולטאומרהווה

לומרשלארצונותיולמימושהאובייקט,היוצרבידכחומר?והיא,מקצר

היטבשממחישארוטייםרמזיםכולושהואציור,לסיכום.שלוהפנטזיות

מעמדהעלומצביעמיניכאובייקטהאישהאתמציג:הכלליהרעיוןאת

.לגברביחסהנחות

.זהותלגמרילאשהןפיעלאף,זולתמונהגרסאותכמהיצרפרגונר

,המצוינתהטכניקהבשלרקלא,להצלחהמיידזכתההמקוריתהתמונה

.מאחוריהשנוצרהסקנדלבשלאלא



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

Kaulbach-קאולבאךהאי  Island

6זה בערך . לוננבורגליד , סקוטיהנובה , מאהוןנמצא במפרץ קאולבאךהאי 

עיר  -ארבעה קילומטרים מזרחית ל, סטר'לצמערבית -קילומטרים דרומית

Mahone Bayבקנדה.

.האי נפתח כאתר נופש, 1967בשנת , האי נרכש על ידי חברה פרטית

אל  קאולבאךבולים מקומיים הונפקו באופן פרטי כדי להעביר דואר מהאי 

ת שֶּ הבולים הפרטיים  , על המעטפה הודבקו בולים קנדים בצד הקדמי. הַיבֶּ

י שרות הדואר  "הבולים המקומיים מעולם לא הוכרו ע.   בגב המעטפה

.1984שירות הדואר המקומי הסתיים ב . הקנדי

1980

וכי  רוטריוניםהם קאולבאךאחוז מהבעלים של האי 14-כאשר התגלה כי כ

שירות הדואר המקומי  , רוטריוניותכמחצית מהמבקרים באי היו משפחות 

כדי לכבד את יום השנה  ( se-tenant stamps)הפיק גיליון של ארבע בולים 

.רוטרישל 75-ה

ארבעת 
המבחנים של  

הרוטרי



1984

ולכןאקולוגיותמסיבותלתיירותהאיסגירתעלהוחלט1984ב
באותוהסתייםלקנדהמהאידוארהעברתשלהמקומיהדוארשירות

שהשירותכךעלבאדוםהודפסבולים12המכילהגיליון.המועד
.מאדנדיריםהםאלובולים.הופסק



מיקום 
האי

הטירה על האי

תמונה על 
האי

ממעוף  
הציפור



חברים יוצרים

ל שוקי עזרא צייר"חברנו נ

"ללא כותרת"



ל שוקי עזרא כתב שירה"חברנו נ

מתוך ספר שיריו מחול  )
(הצבעים



מתכון החודש

(לקראת ראש השנה)עוגת דבש 

,"מטעמים מבית אמא"מתוך 
שנכתב על ידי חיה

:המצרכים

('גר350)דבשצנצנת1

חוםסוכרדחוסהכוס1

XLביצים4

שמןכוס¼

גדושהכפית+תפוזיםמיץכוס¼
נמסקפה

תופחקמחכוסות2

:אופן ההכנה

יחדהנוזליםכלאתבמערבלמערבלים
שנמסעדהסוכרעם

.הקמחאתמוסיפיםולבסוף

מרופדת,"קייקאינגליש"בתבניתאופים
לחוםמראששחומםבתנור,אפיהבנייר
.בינוני

מהתנורמוציאים,מוכנהכשהעוגה
מעללפזראפשר.בדבשמלמעלהומצפים
.פרוסיםאוגסגרוסיםשקדים



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

בסגנון  , מערכת הבחירות, לצערי
".נגעילה...הבה: "ישראלי

"דואר זבל, ספאם"
"..."COM.POST

,  דמיון הוא תכונה שניתנה לאדם כדי לפצותו על מה שאינו"
אוסקר ויילד~ ." כדי לפצותו על מה שהינו-וחוש הומור 

:של תקשורת' ב' א
.'פ-קדמה ל' האות ע, לא בכדי

,ֶפה...לפני ה, העין...לעולם
!קודם רואים ואז מגיבים 

:לקראת שבת
האטריות המבושלות הופכות  

"רילוקשן..."בתהליך, "קיגל"ל

נגד שתייה ונהיגה  , סלוגן רציני
:אחריה

" !סטית-שתית "

ו ,אמר הקַּ
ו קַּ שעליו ניצב, לַּ
!"ֲאנָׂך לי ..."

ע

פ



עז האור מנשוא ולא יכיל היום את  , חרבוני קיץ, צהרים"
. האבנים בשדה קלויות אש וגדרות כתנור נכמרו… זהרו

אזלת  . אילנות ושיחים נלאו מארוג תחתם את קורי צלליהם
ִמיםשדות ומגרשות ִנָחרים . כל יד וקצרה כל רוח ְ ְמַנש  

יתןמי ! צל, צל… ומרטטיםכעשניםבתמצית ֵלָחם ונראים 
(נ ביאליק"ח, מתוך ספיח)."מעט צל

קיץ




