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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

כי  , יעסוק בחיוך2021החלטנו שדבר העורכים של זר אוקטובר 

.במקומותינו הוא לא כל כך מצוי ומעט מאוד מביעים אותו

לעזרתנו בא יום החיוך הבינלאומי שחל בכל שנה ביום שישי בשבוע  

.  הראשון של חודש אוקטובר

הוא  , אשר יצר את הסמיילי המסחרי, אמן ויוצר,(Harvey Ball)הרבי בל 

זה שיזם והגה את הרעיון שביום זה כל אחד ינסה לגרום לאדם נוסף  

.מצוין יום זה בעולם בחיוך1999מאז . לחייך

חיוך וחיים

כמה דומות המילים חיוך וחיים

לכן עלינו לחייך לחיים שניתנו לנו

.באהבה ובשמחה, לחיות אותם במלואם

.אלה החיים שהוענקו לנו 

לחייך אליהם לכבד להוקיר לאהוב אותם

.כי לא יהיו לנו חיים אחרים

בטח לא כמונו, איש לא יחיה אותם עבורנו, וגם

,חיוך מעניק מבט חם לפנים

.מעניק חיות רכות וחיים

.מרכך את המבע מאיר את העיניים והמבט

.חייכו אליהם והם יחייכו אליכם בחזרה

,אל תעברו אותם סתם כך

תיהנו מהם

אחרת זה יהיה בזבוז של חיים שלמים

.והם יהיו ראויים רק לבוז

.אז בואו נרים כוסית לחיים טובים שמחים ויפים





חיה ויעקב קנטרוביץ

תודה לכל החברים שנטלו חלק ביצירת ירחון זה

בנימה חייכנית זו נשלח ברכות להחלמה מהירה ובריאות איתנה  

:לחברינו

לאלי רדוסקוביץ

לאסתר האס

לאילן טל

לחנה פיק

,  לחברי המועדון היוצאים ליוון

אנו מאחלים טיול מהנה

!סעו לשלום ושובו בשלום



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת  

החודש



ברכות לקבלה כחבר למועדון

צביקה פרל

19.10.2019

שוקי עזרא

18.10.1998

אתי פרל

19.10.2019

אלי מנחמי

8.10.2016



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

טיול לפרוזדור ירושלים–1.10.21❖

:הרצאה–3.10.21❖

.ר מאיר כרמון"הרצה לנו ד

כתות משיחיות: נושא ההרצאה

:הרצאה–17.10.21❖

.הרצה לנו יוסי נינווה

ך"סיפורים מן התנ: נושא ההרצאה

.ישיבה עסקית–10.10.21❖

הרצאה–24.10.21❖

"מתוק"חמוטל לוטן ואורי בלק מעמותת , ידגרפרידוראיריס : המרצים

(.  ק"מתו)מעורבות תרבות וקהילה על : נושא ההרצאה

:הרצאה–31.10.21❖

הרצה לנו פיליפ ויטל

שישתתפו בו חלק מחברי  , לקראת הטיול ליוון)יוון : נושא ההרצאה

(.המועדון

:הליכה בפארק–30.10.21❖

חלק מחברי המועדון צעדו יחדיו בפארק  , לכבוד יום ההליכה העולמי

.כפר סבא





ל"לזכרו של יצחק קינן ז

.קינןאיציקידידינפטרהחולףבחודש

בעולםענפהקריירהלצדשאןביתמועצתכראשששימשמי

,ותסריטאיפזמונאי,סופרהיהקינן.79בגיללעולמוהלך,התרבות

ידיעלשבוצע,"השיבוליםים"המפורסםהשירמילותאתוכתב
"שליעמק"השיראתוגם,הגבעטרוןלהקת

.1952-בלישראלועלה,ועקנין(ק'איז)יצחקבשםבמרוקונולדקינן

1972-וב,שאןביתבעירספרביתומנהלמחנך,כמורהעבדהוא

עדכיהןבותפקיד,העבודהמפלגתמטעםהמועצהכראשנבחר

1983.
ים"כאמורהואשבהםכשהבולט,שיריםמספרכתבבמקביל

גםשימשהוא.תסריטיםושניספריםחמישהכתבוכן,"השיבולים

.לפריזהיהודיתהסוכנותוכשליח"לעםאמנות"עמותתל"כמנכ
.השרוןבאזוררקדתיבהםעםריקודיבהרקדותהכרתיקינןאיציקאת

.וצנועחיוני,חיובי,מאדרגישאישוגיליתימעטלאלשוחחלנויצא

מטעםבשליחותהיההואכאשרניסבעיראותופגשנוואניתמי

.בצרפתהסוכנות

ל אייבי ברכה"מאת חברנו נ



בניהולוסבאכפרהורהללהקת(גילולמרות)אלינוהצטרףכשחזר

.ממןשלמהשל

הנוכחיתדירתםאתרכשועמיבןויוסיענתחברינויודעשאינולמי

.קינןמאיציקהמקסימה

שלפניעדלהרקדותופחותפחותוהגיעחלההאחרונותבשנים

.להגיעהפסיקהקורונה

יפיםשיריםהישנם":בפייסבוקלקינןספדוהגבעטרוןלהקתחברי

לדמייןלנוקשה'?שליעמק'ו'השיבוליםים'מאשרבעבריתיותר

,הללוהשיריםשניללאהיההגבעטרוןלהקתשלהרפרטוארכיצד

ועםיזרעאלעמקעםמזוהיםכךכלואשרקינןיצחקכתבאשר

השיבוליםויםשלנוהעמק,הגבעטרוןלהקתזהעצובביום.הלהקה

.המשפחהבצערומשתתפיםקינןיצחקשלמותועלראשםמרכינים

."ברוךזכרויהי?ההואהאישכמואנשיםעודישנםאיפה
.סבאבכפרחייםפרדסהעלמיןבביתנקברקינןאיציק

ה.ב.צ.נ.ת



טיול לפרוזדור ירושלים

."השרוןגלי"ממטייליאורחיםעםרוטריטיול

ממשיך,הגיאשערעלהצופה"חתולה"במוצבהתחילהטיול

שליפהתצוגהעם"הגיאשערחאן"בחדשאינטראקטיביבמוזיאון

.לירושליםהאספקהשמירתעלהקרב

ראשלשעבר,אבר'געיסאאותנואירחשםגושלאבוהמשכנומשם

בכנסייתאתובקרנו.החינוךאגףוראשתיכוןמנהל,המועצה

.מרכוסדודהאלוףלזכרולאנדרטהמשם.הקודשארוןשלגבירתנו

.גושאבותושביעלוסיפוריםעיסאשלבחצרוהצהרייםארוחת

.הצלבנייםובמנזרובכנסיהני'צ'הצבמסגדביקורבהמשך

,184הטנקים'גדד"מג,אלמוגאברהםל"תאעםנפגשנולבסוף

יוםבמלחמתהקרבותעלשסיפר,הגדודנופלילזכרבאנדרטה

.העוזבעיטורעוטרעליהם,הכיפורים

:לסכום

שליומיכאלנשיאנושלבניהולומצויינתחברותא,ומענייןמהנהטיול

.דודבןערשלובהדרכתו(הואכןכשמו)

:  ל גבי מזור רשם וצילם את מהלך הטיול"חברנו נ





מגשימים חלומות בקהילה

החדשותהקהילתיותהיוזמותביןהקשרמהבמועדוןחברי"ענשאלתי

בהגדרתלהתחיליהיהשנכוןחשבתי.ללמודהלכתיוכמצוותו.בכלללרוטרי

.המטרות

רחביבכלעסקיםאנשילקרבהיאהמועדוןמטרת-ברוטריהגדירווכך
ביןואחווהשלוםיחסיולעודדהומניטרייםפרויקטיםליזוםבמטרההעולם
.העולםאומות

Service)"הפרטמעללזולתשירות"הואהמועדוןמוטו above Self)
"האחראתלמשרתיםהואביותרהגדולהרווח"או

(They profit most who serve best).

:מיקודתחומי7והגדירוברוטריהגדילו

ל יובל השכל"ר אפיק הקהילה נ"דבר יו

 Peace & Conflict)מניעת סכסוכים ופתרונם  , קידום השלום
Prevention/Resolution) . 

;  חיזוק מאמצי שלום מקומיים▪

;  הדרכת מנהיגים מקומיים במניעת סכסוכים ובשרות כבוררים▪

;  תמיכה בבניית שלום לטווח ארוך באזורים הנגועים בסכסוכים▪

;  ובמיוחד לילדים ונוער, סיוע לאוכלוסיות פגיעות שהושפעו מהעימות▪

.  תמיכה במחקרים הנוגעים לשלום ופתרון סכסוכים▪

(Disease Prevention & Treatment)טיפול במחלות ומניעתן 
;  שיפור יכולתם של גורמי רפואה מקצועיים מקומיים▪

;  ומחלות קשות אחרות, מלריה, לחימה בהתפשטות האיידס▪

;  תגבור תשתית הבריאות של קהילות מקומיות▪

;  חינוך והנעת קהילות למלחמה במניעת התפשטות מחלות קשות▪

.תמיכה במחקרים הנוגעים למניעת מחלות ולטיפול בהן▪



( (Water & Sanitationמים וסניטציה

;  הגברת גישה לקהילה למי שתייה ולסניטציה בסיסית▪

חיזוק יכולת הקהילה לפתח ולשמור על מערכות מים וסניטציה ברות  ▪

;  קיימא

;  והיגיינה, סניטציה, חינוך קהילות אודות מים בטוחים▪

.תמיכה במחקרים הקשורים למים וסניטציה▪

 (Maternal & Child Health)בריאות היולדות והיילודים
;  הפחתת שיעור המוות של ילדים מתחת לגיל חמש▪

;הפחת שיעור מקרי המוות של אימהות▪

שיפור הגישה לאימהות ולילדיהם לשירותי רפואה חיוניים ולספקי  ▪

;  בריאות מיומנים

חינוך ואוריינות  . תמיכה במחקרים הקשורים לבריאות ילדים ואימהות▪

 (Basic Education & Literacy)בסיסיים
;  הבטחת גישה לילדים לחינוך בסיסי איכותי▪

;  מזעור הבדלי מגדר בחינוך▪

;  הגברת אוריינות מבוגרים▪

;  חיזוק יכולת הקהילות לתמוך בחינוך ובאוריינות בסיסיים▪

.  תמיכה במחקרים הקשורים לחינוך ולאוריינות בסיסיים▪

 Economic & Community)מיגור העוני על ידי פיתוח כלכלי וקהילתי 
Development)

,  ובמיוחד של נשים, חיזוק יכולתם של מנהיגי הקהילה ויזמים בקהילה▪

;  בקהילות מעוטות יכולת

;  במיוחד עבור נוער, פיתוח הזדמנויות לעבודה פרודוקטיבית▪

בניית היכולת של ארגונים מקומיים ורשתות קהילתיות לתמוך בפיתוח  ▪

;  כלכלי

.תמיכה במחקרים הקשורים לפיתוח כלכלי וחברתי▪



 (Protecting the Enviroment)הגנה על הסביבה-איכות הסביבה 
כל העולם הוא החצר האחורית  -שינוי אקלים . סיוע באיכות הסביבה

-שכנוע ידידותי. עלינו לפעול עכשיו כדי להגן על הסביבה. שלנו

.  התמודדות עם נושא שנוי במחלוקת תביא גישה שוויונית לטיפול בנושא

האם נצליח לעצור  ? האם שינויי אקלים יביאו יותר עוני-עזרה לסביבה 

עלינו  . סייע לסביבה ושמור עליה? את ההשפעות הגרועות ביותר שלה

:  לפעול בדרכים הבאות

מים ומתוקים  , חוף ים, הגנה והשבת משאבי קרקע▪

שיפור היכולת של קהילות לתמוך בניהול ושימור משאבי טבע טבעיים  ▪

דיג וחקלאות מים בר קיימא  , תמיכה בשיטות חקלאות▪

טיפול בגורם לשינויי האקלים על ידי הפחתת פליטת גזי החממה  ▪

חיזוק מערכות אקולוגיות וקהילות המושפעות משינויי אקלים  ▪

תמיכה ביוזמות חינוך המקדמות התנהגות המגנה על הסביבה  ▪

דוגלת בצריכה בת קיימא לבניית כלכלה המשתמשת במשאבים  ▪

בצורה יעילה יותר  

.טיפול בבעיות צדק סביבתי ובחששות לבריאות הציבור▪

.השלב הבא היה לבחון את הפרויקטים החדשים ביחס לכך

וחינוךקהילההמחברותיוזמותלבקשהרחבלקהלקוראבקוליצאנואזא

כזויוזמה.האקליםמשברעלדגשעםהסביבהאיכותאתלקדםבמטרה

לרובהצעותקיבלנו.וחינוךלחדשנותוקיימותעשייהביןחיבורבהשיש

ברבדיםנגעסבאכפררוטרימועדוןלראשונה.שכזאתועשיהלחיבורים

השונותשלוחותיועלהחינוךממערך,לתיכוניםועדהילדיםמגניהשונים

לייצרכדילרוטריפנוואלהאלה.בקהילהמוביליםפעיליםלגורמיםועד

אךטוביםחלקם.מגווניםלפרויקטיםלרובהצעותקיבלנו.פעולהשיתופי

ומועדוןבכללרוטריעלסיפרנולאלה.לפעולמבקשיםאנובובמרחבאינם

הנכנסתלנשיאות5/2022בחודשלפנותלהםהמלצנו.בפרטסבאכפר

יצרנוכלומר.יחיאלשלהנשיאותבשנתפעולהשיתופילבחוןכדי

.ההמשכיותיצירתבעצםהרוטרילגלגלקהילתיתמשמעות

משותפתועדה2021נובמברחודשבמהלך,האחרותלהצעותבאשר

הפרויקטים2-4יהיומהבעירפעיליםולהוריםלעירייהלמועדוןתקבע

בשימור,קיימאבתבצריכהעוסקיםכולםהפרויקטים.השנהשנקדם

היכולתבשיפור,ולקהילהלסביבהבעזרה,עירונייםטבעמשאבי

משברעםוהתמודדותבמודעות,טבעמשאביעללשמורהקהילתית

.בקהילהויזמיםהקהילהמנהיגישליכולתםחיזוק,האקלים



.שעברהמשנהמייקריםבוגר,גלעדשלמיזםזהוכזכור-טכנולוגריןב

הבינייםחטיבותתלמידי50.ירוקהצעירהמנהיגותנבחרתגיבשנוהחודש

זה(הקאתון)בכנס.הטכנולוגריןבכנסצוותיםלהובלתהכשרההחלובעיר

שלםיוםבמשךיעסקוהצוותים.בעירחטיבותתלמידי300-כחלקיקחו

אתלממשתזכההזוכההקבוצה.האקליםלמשברפתרונותבפיתוח

.ידםעלשיעלההפתרון

,פעילהקהילה,חדשנותובהםרוטריליעדיגבוהההלימהתמצאוכאןגם

זוצעירהומנהיגותהאקליםמשברובעיקרהסביבהאיכות,קיימות,חינוך

.הבאותבשניםהעיראתשתצעיד

13גלעד מתראיין לערוץ סדנת מנהיגות עירונית ירוקה

בוועידת האקלים העירונית

בשנה.תלמידים60-כהשנהנרשמו,לדרךיצאנו-21-22מייקריםג

להרשמההסיבותאתבוחניםאנחנו.תלמידים100מעלנרשמושעברה

תשמעוועליהםרועננוהשנההאתגרים.הבאהלשנהלקחיםונפיקהנמוכה

.הבאבזר

?המייקריםעולםמהו
מערכתגםואתוהאחרוןבעשוררביםשינוייםעוברשלנוהתרבותיהמרחב

ניתן.הלימודיםמתכניתכחלקחדשיםטכנולוגייםכליםהמטמיעה,החינוך

,Science)בטכנולוגיותשימוש,כילהבין Technology, Engineering and
Mathematics) STEMמספיקיםאינם,הלימודלכיתותמחשביםוהכנסת

אתמתאימהאשרסביבה.הלימודיםסביבתשלתודעתיבשינויצורךויש

לתוךנולדיםהיוםשלהילדיםכיהנחהמתוך,הדיגיטלייםלשינוייםעצמה

מנוסאין,כןועלהדיגיטלימהמרחבחלקוהםהטכנולוגייםהשינויים

.ליצירהחינוךשיספקוכאלהחדשיםלמידהתנאיעבורםמליצור

Maker)המייקריםתנועת Movement)האחרונותבשניםכמונחשנתבעה,

זאתעשה)DIY-המתורתכחלקחברתי–תרבותישינוישלתוצרהיא

.(בעצמך



התנועההצליחה,החברתיותהרשתותועולםהמידעמאגרישלבעזרתם

–מאיןישוליצורדבריםלעשותמאיתנות/אחדכלשלהיכולתאתלהנגיש
-הפיזיבמרחבלרשותנוכברשעומדוהמידעהכליםבאמצעות,לבד

שלאוטודידקטייםלהיותבעצםלנומאפשרהשינוי,שסביבנודיגיטלי

.ליצירהחינוך

מטרותיוביןלהלימהמעברככזה.הקרןשלפרויקטהינוהמייקריםכזכור

למטרותגםעונההואוקיימותחינוך,וחדשנותפיתוחבנושארוטריליעדי

אתמנציחהואובנוסףמדעיהטכנולוגיהחינוךאתמקדםהואשכןהקרן

.התורמיםויקיריהעירותיקי



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  



8דבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל בניוזלטר מספר 

הכישאנובדיוקיוםכלכמעטרגעכלעלינונכפיםושינוייםהפתעות

התעצבנתאונעצבתהשבועפעמיםכמהתחשבי.להןמצפותלא

תנסי?אליומוכנההייתממששלאקושיאופשוטלאמקרהבשל

ה/חברעםריבלךהיהאו!לא:לךשאמרוהפעםמאותולהיזכר

לרגשותמקוםלתתמאודחשוב,נכון.זהאתלאבדלגמרילךשגרם

עםלהתמודדשנדעחשובזאתעםיחדאבלהחוצהלצאתהללו

שלנוהחייםאיכותאתתשבששלאבצורההללוהרגשותמנעד

בסיפוראשתף.יותרטובלמקוםאותךתקדםאוליואוליזמןלאורך

רבותנערותומעודדתשמובילהכמי.שניםמספרלפנילישקרהאישי

מקסימהנערהליזכורהבתיכוןטכנולוגיותמדעיותבמגמותלבחור

הטכנולוגיותהמגמותלאחתהקבלהובמבחניליביאתשכבשה

ללמודתוכללאולכןעברהלאשהיאהודעהקיבלההיאבתיכון

במלואנשברההיא,העולםסוףהיהזהמבחינתה.מגמהבאותה

המוןבתחילהביהטיחהואךמאודכעסה,בכתה:המילהמובן

קשהליהיהאבלקשהליהיהזהשבתחילהמודהאני.מהכעסים

לאמבחינתה.שרויההיאשבוהעמוקהעצבאתלראותיותר

לראותהצליחהלאהיאהעולםסוףהיהזהמגמהלאותהלהתקבל

אחרותאפשרויותלבחוןלהתקדםיכולהלאהיא,אחרותאפשרויות

אילו.ועוצמהמשמעותמלאיחייםולחוותאותןלהגשיםבפניהשיש

הכאבעםאחרתבצורהלהתמודדכליםלהלהעניקיכולתירקאם

היתהשלהשהתגובהלצפותהיהאפשרבושרויההיתהשהיא

להלהסבירניסיתי.אחריםפתרונותלמציאתומגויסתיותרמתונה

,אחרותהזדמנויותלראותתוכלשהיאכךולהגיבהמציאותאתלפרש

להסתכל.יותרלהומתאימותטובותלהיותשיכולתואחרותמגמות

למגמההתקבלהלאשהיאזה,להןהנכונהבפרופורציההדבריםעל

.העולםסוףאינו

להשיג חוסן נפשי

לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה  "

אלברט איינשטיין". שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן



הזדמנויות,נוספיםחייםישהזההנקודתילקושישמעברלזכורעליה

הרבהיהיוואולילהתקבללנסותיכולהשהיאאחרותמגמות,אחרות

.להטוביםיותר

הכעסלמרותותמיכהקשבתאוזןלהלהעניקעתבאותהניסיתי

בהשיתמכובחברותתוקףשהיאחשובליהיה,אליישהפנתה

מקסימהנערהאותה.בעצבלשקועלהיתנוולאאיתהשידברו

אחרתמדעיתטכנולוגיתלמגמהלהתקבלבקשההגישהואהובה

אניפעםמידי.ומאושרתטובבמקוםנמצאתהיא.והתקבלה

תקווהכולי.טובשהכלולדעתלשמועלשנייהאחתמסתמסות

להביןלהגרםבוכרוךשהיההכאבלמרותקיבלהשהיאשהשיעור

ומצביםלאירועיםשלנווהתגובהההתייחסותעלשליטהלנושיש

שלילייםמרגשותשתיפטרויקרותנערותחשוב.בחיינושנקרים

ולמעלהקדימהתסתכלותמיד.אתכןשמעכבותכבדותומתחושות

רויטלשלכן



שלח ברכה  , חברנו חנן האס, ר האפיק הבינלאומי"יו

בינלאומית

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

Dear friends in Windsor-Roseland,

It is my privilege to raise our weekly toast to your honor.

Your club has been mentioned within our friends in 

Kfar Saba – Israel as a club with a very important 

message:

The very first lady in office as the Rotary International 

president is going to be Jennifer E. Jones from your club.

We are also aware of significant efforts made by the 

president in office Shekhtar Mehta, supporting 

professional development for women worldwide.

We are proud to be one of the clubs in the country with a 

very significant number of female Rotarians.

Whenever any of you plan to visit Israel, please let us 

know about in advance �we shall be happy to meet you in 

the Holy Land.

Warm regards and a lot of success in your efforts for the 

benefit of the community,

Hanan Haas

International service, Rotary club Kfar Saba, Israel, D2490.



,רוזלנד-בווינדזוריקריםחברים

הברכהדרךאתכםלברךועונגזכותליישהשבוע

!הבינלאומית

שלנוהמועדוןהחבריביןמוכרשלכםהמועדון

ונס'ג.אניפר'גשלכםהמועדוןשחברתהעובדהבזכות

.רוטרישלהראשונההבינלאומיתהנשיאהתהיה

הבינלאומיהרוטריהנשיאשללמאמציםמודעיםגםאנו

בחלקיםמקצועיתמבחינהנשיםלקדםמתהשכטר

.בעולםשונים

.רבותחברותשייכותשלנושלמועדוןבעובדהאנוגאים

תייעדובבקשהבישראללבקרמתכנןמכםמישהואם

.הקודשבארץאתכםלהיפגשנשמח.בהקדםאותי

לטובתבמאמציכםלהצלחהואיחוליםלבביותברכות

.הקהילה

תסבאכפררוטריבמועדוןהבינלאומיאפיק,האסחנן

2490אזורישראל

:להלן תרגום 



מידע רוטרי

ל איייבי ברכה"פינתו של חברנו נ

3.10.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב9' מידע מס





סוכות במועדון כפר סבא–8' מידע מס

בסוכה של  , הוקרא בפני חברי המועדון

25.9.21-ב, משפחת שטרית









אירועים בחודש אוקטובר

יום האומות המאוחדות–24.10

אלימותלאיהבינלאומיהיום–2.10

העונילמיגורהבינלאומיהיום–17.10

הבינלאומיהדואריום–9.10

הבינלאומיהחיוךיום–1.10

Non-violence

הבינלאומיהזקנהיום–1.10



ר חני גלנצר ברקת"ל ד"פינתה של חברתנו נ

ספר נגידי רוטרי ישראל

ל וולף צגלה"נג

וולף צגלה : שם
Dr Wollf: באנגלית  Cegle

אולגה : רעייתו 

תל אביב  : ממועדון 

1961-1962:  שנת נגידות
Josep A. Abey: נשיא  עולמי

 .Act: סיסמת הנשיא העולמי

Aim for Action

."כוון לפעולה, פעל"

.  תעשיין ואיש עסקים, ר וולף צגלה"ד

בתחום , את המחקר  לעבודת הדוקטורט שלו עשה בגרמניה

תחום שהיה קרוב , המשפט המשווה והמשפט הבינלאומי הפרטי

.  במיוחד לליבו

.למד באוניברסיטאות של פרנקפורט היידלברג וברלין

.  טרום מלחמת העולם השנייה. 1936עלה ארצה בשנת 

, ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט"ע-הקים את מרכז

לצד הקמת המרכז   , בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב

, ר צגלה גם אגף בפקולטה על שם אשתו המנוחה"קרא ד, על שמו

, אולגה

הקים יחד עם אחיו את מפעל אוליבקס למיצוי 1947בשנת 

. שמנים

.  מונה חבר ההנהלה העולמית של רוטרי1978בדצמבר 



:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 

,  של נערים בני דתות שונות מתורכיה, כנס בינלאומי

. יוון קפריסין וישראל במכון וינגייט בנתניה

המועדון  , רטר  למועדון רוטרי קריית גת'הענקת צ

.בישראל30-ה

, צפת, הקמה ותמיכה בבתי נוער לצעירים בנתניה

.שכונת שיח מוניס בתל אביב ושכונת סלמה ברמת גן

עידוד ותמיכה במפעלי תעשייה על ידי ארגון תערוכות  

.ועזרה בשיווק המוצרים

.הקמת משטח נייד ללמידת זהירות בדרכים

התמנה על ידי  , עם סיום כהונתו כנגיד רוטרי ישראל

זאת הפעם  . תורכיה ואירן, רוטרי העולמי כיועץ לישראל

.  הראשונה שרוטריון מישראל נבחר לתפקיד זה

1962במאי 17, חיפה. 2' מס: וועידת רוטרי ארצית

.  בהשתתפות נשיא רוטרי מאיטליה



ר חני גלנצר ברקת"ל ד"פינתה של חברתנו נ

פינת ההיסטוריה 

ם"האו–ליום האומות המאוחדות 

בסןעולמיתהכללהמועצהלהיותשנועדמוסדנוסד,1945באוקטובר24-ב

טבעהמאוחדותהאומותהמונחאת.הבריתארצות,קליפורניה,פרנסיסקו

הראשוןהרשמיהשימוש.הבריתלבעלותככינוירוזוולטפרנקליןלראשונה

האמנהעלחתמוממשלות26-כש,1942בינואר1-בהיהזהבמונח

.המלחמתיהמאמץלהמשךהתחייבובה,האטלנטית

המדינותכלשלבינלאומיארגוןהוא,המאוחדותהאומותשלקיצור,ם"האו

מלחמתסיוםלאחרהוקםהוא.בעולםהשלוםעללשמורשמטרתו,בתבל

לשמורכדייחדיויעבדולאהעולםמדינותשאםההבנהולאורהשנייההעולם

,ותוקפנייםאכזרייםוממשליםרודניםכנגדמאוחדיםיעמדוולאהעולםעל

.לגיהינוםיהפוךהעולם

,"הלאומיםחבר"שללנעליושנכנסם"האולארגוןהשםניתן,1946בשנת

למנועהעולםמלחמותשתיביןופעל,נבה'בזהיהשמושבודומהארגון

.העמיםשלהעצמיתההגדרההזכותאתולקדםמלחמות

עצמיתלהגדרההזכותאוזנההשנייההעולםמלחמתאחרי,באירופה

הואשבהםהחשוב.בינלאומיפעולהלשיתוףארגוניםהקמתבאמצעות

המדינותביןוסחורותאנשיםשלחופשימעברשמאפשרהאירופיהאיחוד

כדיתוך,זאתכל.החברותלמדינותמשותפתחוקתיתמסגרתוכן,בוהחברות

שניםמעמדהחזיקהזההמבנה.חברהמדינהכלשלעצמאותהשמירת

מסיביתהגירה:מסובכיםאתגריםבפניעומדהואלאחרונהאולם,רבות

מהמדינותבחלקהאוכלוסייההרכבאתשמשנהואסיהאפריקהממדינות

מהיריםותקשורתתחבורהאמצעיפיתוחכלומר,הגלובליזציהתופעתכןוכמו

בכוחןשנוגסיםבינלאומייםמסחרייםותאגידיםבינלאומיותקהילותשיוצרים

.שהקימוהבינלאומייםוהארגוניםהלאוםמדינותשל



ביטולבתקופתיותראףקשותבבעיותנתקלעצמיתלהגדרההזכותיישום

של60-הובשנות20-ההמאהשל40-השנותבסוף,הקולוניאליהשלטון

שלאינטרסיםפי-עלהוגדרוובאסיהבאפריקההמדינייםהגבולות.מאהאותה

התושביםממאפייניהתעלמוקרובותולעיתים,האירופיותהמעצמות

הזכותאתשקיבל,ם"האו.באלהוכיוצאשפה,מנהגים,דתכגון,המקומיים

והמדינות,(1951משנתבתיקון)ם"האומאמנתכחלקעצמיתלהגדרה

הביאוובכך,הקיימיםהגבולותבתוךהזכותמימושאתראו,בוהחברות

.משותףשלטוןלקייםשמתקשותלאומיות-רבמדינותלהקמת

ההגדרהזכותאתמטרותיהבמרכז,הקמתהעם,העמידההציוניתהתנועה

.ישראלבארץהיהודילעםהעצמית

מרבותחיילים.לארגוןשייכות,מדינות200כמעט,העולםמדינותרוב,כיום

ביןהשלוםעללשמורכדי,במלחמהלמדינותם"אובכוחותנשלחיםמהן

מצליחתמידלא,הבריתשבארצותיורק-בניושיושב,הארגוןאבל.הצדדים

שלעיתיםהעובדהעלמושמעתרבהביקורת.המקוריתמטרתועללשמור

רבותמדינותעםקשריםובעלותחזקותלמדינותכלימשמשהואמדיקרובות

אףולעיתיםבשלוםקשורותשאינןמטרותלהשיגכדישנועד,אחרות

.אותומרחיקות

בנין האומות המאוחדות ודגלי המדינות  דגל  האומות המאוחדות
החברות בחזית הבנין



ְראֹות יֹוִמי ִלְשּב ,  ַֹעַ ִממַּ

,ִלְגֹמעַּ ֲַעֵצי ֲאָרִזים 

ְעָלה ִלְנֹּבעַּ  ,עֹוֶלה מַּ

ע ִלְפֹרחַּ  ד ָכאן ֵאדַּ .  עַּ

ִים ֲעצּומֹות ,ָלחּוׁש ֶׁשֶמׁש אֹור ְּבֵעינַּ

ע ֶאת ְצפּונֹות ִלֵּבְך י ֵאדַּ ,ֲאזַּ

ִיל לַּ ,ִּבְבִריתֹות ְדִמי הַּ

ֲחלֹוִמי ל ּבַּ .ְלֶחְמָדִתי-ִמָכאן ֶאְצהַּ

ֶנְחֶמֶדת ְתִפָלה ְלֹיִפי הַּ ,עֹוֵרג ּבַּ

ק ְלִחִכי ,ּוְלׁשֹוִני לֹא ִתְדּבַּ

ד ֵאָהֵלְך ְללֹא ֹדִפי ,ְלבַּ

ִים ְמֵלאֹות ֵלל ְּבֵעינַּ .ֶאְׁשתֹוֵבב וֲַּאהַּ

ר ָכְך ָאׁשּוב ְלֵמֻעִזי חַּ ,אַּ

ּבֹות ְעִתי  ְוָרִאיִתי רַּ .ָשבַּ

חברים כותבים שירה

יומי

ל שוקי עזרא"שיר מאת חברנו נ

"שיצא לאור בנובמבר השנה, של שוקי עזרא" מחול הצבעים"בספר השיריםהשיר יופיע



חברים כותבים

חלף ביעף

סיפור מאת חברתנו אילנה הריס

הוא מצא עצמו יוצא מהבית  

למה )זהו כבר הסיבוב השני שלו לאחר הליכת הבוקר עם שעון הצעדים  

(? השעון שנחשב כה חכם אינו רושם כמה פעמים הניף אתמול את הנכד 

הכין לעצמו  , לאחר שווידא שהעיתון הגיע, כהרגלו אהב את הבוקר

'  מינון'. מילה אחת היא שקובעת את טעמו של הקפה. ארוחה קלה  וקפה

את  , שבאמת ממש יודע, האם יש מישהו שיודע, היא מילת המפתח

?  הסוכר והחלב שמסבים לו הנאה מלאה, הכמות המדויקת של הקפה

(.ם"הרהר ונזכר שבני המשפחה האחרים ביקשו שימעיט בשקשוק הסכו)

בימים אלה של תקנות  , מסכה לפניו. פנה בדרכו למרכז הקניות הסמוך

.  שמתעדכנות  חדשות לבקרים

?בחוץ עם מסכה או שאפשר כבר לוותר עליה? ומה אמרו אתמול

שגם הוא נדיר , צמאה למעט טל, הצמחייה סביבו דלילה  ומצהיבה

.במחוזותינו בתקופה זו

כובע  , הרחוב ריק ברובו ורק במרחק רב מולו  הוא שם לב  לרוכב אופניים

.אזניות מחוברות לאזניו, לראשו

??שורד ?? מה שלומך . היי: הרוכב  הלך והתקרב ופנה אליו



,לשעברהשכןמשפחתשלהצעירבנוזההיה,לזהותשניהלולקח

.אחרתלשכונהשניםלפנישעברה

גדלאותוראהלא,בצעירפגששלאהרבותהשניםאףעל,צהללבו

,השניםלמרות,אותושזיהההצעירדווקאזההיה,ומתבגרצומח

מהיריםכהאינםשכברצעדיולמרות,המסכהלמרות

.מילהשלכוחה.'?שורד'אחתמילהרק:הצעיראמרבעצםומה

.וצהלגאהשלולבואך,תשובהלקבלתהמתיןממשלאהצעיר

במוקדפקידהלא,אפליקציהלא,שבעולםטבעיהכיאנושימפגש

.הקניותלמרכזעתההמשיךקלהברגל.כלשהו



פינתה של חברתנו נילי טלרמן

פינת ההשראה  

קורבניבמקוםאמצאשלאברורליהיהנפוצהבטרשתחליתיכאשר

יותרעודשיחלישוקורבניותתשובותליואתןליקרהזהלמהששואל

.להיתרםכדילעומקהדבריםאתשאבחןברורליהיה.הפיזיגופיאת

לנוחיצוניתבסביבהמקורהלמחלהשהסיבהלהאמיןמעדיפיםרובנו

שאמרמיהיה.התנהלותנוודרךרגשותינו,למחשבותינוקשורהואינה

מחלהאיזומאשרהמחלהאתנושאאדםמןאיזהלדעתיותרשחשוב

שלמתמשךתהליךאלאסטטימצבאיננהבריאות.לאדםלויש

אוטואימוניתמחלהזומהלבדוקיצאתיאז.החייםלדרישותהתאמה

שלהחיסוניתמערכתבהמחלהשזוהבנתי?לשרתבאההיאמהואת

,זרכפולשאותומזהההיאכישבגופנווהבריאהטובאתתוקפתהגוף

גםנקראת(חוסן)החיסוןשמערכתלמדתי.להשמידושישאויב

מערכתזו.שאנחנומהכלשלהמכלול"העצמי"שלהמערכת

התנסויותינו,לגופנוקשורה,הפרטתפיסותשלויציבהמאורגנת

החיסוניתהמערכת.עצמיתכישותגופנודרךרקהמתקיימתוחוויותינו

והיאכזהשאינולביןהעצמיביןלהבדילהמרשימהביכולתהמחוננת

איזוןאתלשמרמנסההיא.העצמיאתלתקוףשמנסהמיכנגדפועלת

איזו...וואו.שלווההנעהחיוניותו,חוסנובמלואשיהיהמנתעלהגוף

זו,לעצמיחשבתי,אדיריםאלוהים...זהממידעחטפתיבצלעותבעיטה

עודוזה?אותושמפירהזווהיאאיזוןעלולשמורלאזןשבאהמערכת

עצמיכלפישאלותמאגרשלשלםעולם?לושותפהשאנימשהוא

אבדההאם(?לפנימיחיצוניבין)?בחיייצאתיאיזוןמאיזה:לונפתח

עלוויתרתיהאם?ליהיטשטשאנימישלהגבולותהאם?הדרךלי

?מהותילביןזהותיביןההבדלמה?עצמיאתעודמוקירהואינניעצמי

חוזקותיאתותוקפתעיוורתאניהאם?רצוןלביןצורךביןאניהיכן

?שליוההרמוניההפנימיותעםבשלוםאינניהאם?אויביהיוכאילו

משרתזהוהאםכוחמעניקהאניולמהלמי?בחיימזייפתאניהיכן

ועוד...?כלשהובריצוינמצאתאולישנכוןמהעושהאניהאם?אותי

.במוחיהתרוצצושאלותאלפי

מחלה כבית ספר לאבולוציה-הקשר בין גוף ונפש 



היאשליהעצמיאתתוקפתשליהחוסןמערכתשאםברורליהיה

.אליולבשמתיתמידשלאמהדבראותיללמדמנסה

עלביותרהגדולהובכנותאחת,אחת,השאלותעללהשיבהתחלתי

היה.התעקשתיאךנודעהלאעםפלירטוטזההיה.לגופילסייעמנת

הזדמנותלניצולמסעזההיה.פנימיתהתבוננותשלמרתקמסעזה

מלווההיהזה.שונה,חדשהתנועהליצור,להתחדש,להשתנות

האמנתיבהןפרדיגמות,עמדות,באמונותהעינייםשלבלבןבלהסתכל

ביןבפערשמדוברהבנתי.לטובאותישרתואותרמותמידושלא

העבראירועיאתבחנתי.ליוהנכוןהמתאיםהמקוםלביןבפועלמקומי

הריפוישתהליךהבנתי.נמצאתיבההחייםלנקודתאותישהובילושלי

שליהאישייםהזנהצרכיישלומתמשךדינמיעצמיגילוישלתהליךהוא

אומץבעלתאניכמהעדבחנתי.וצמיחתיגדילתיאתהמאפשרים

הסובבכלבתוךהייחודיתלדרכימחויבתנלהיותלעצמיומאפשרת

.לאוהיכןעצמישלבמרכזנמצאת,עצמיאתמדייקתאניהיכן.אותי

מבטבנקודותלהתבונןלנולומרבאיםכאבאומחלהשכלהבנתי

בחוויותנוגעיםפיזייםשכאביםהבנתי.ואחיזהשליטהולשחררנוספות

היאהמחלהכלפישגישתיברורליהיה.אותןמקבליםשאיננורגשיות

התשובותאתאהבתיתמידלא.ופיזיתתודעתיתאותישתבריאזו

שמערכתכדיחוסניולצמיחתלעצמימחויבתהייתיאךשקיבלתי

ולאבחיישנכחלמצבהתמסרותהיתה.נגדיולאאיתיתלךהחיסון

.יותרהרבהתודעתיתבריאה!מחדשעצמיהמצאתי.איתומאבק

לפעולותייחיותהכנסתיואז!בחייםבחרתי.יותרהרבהמאוזנת

הרבהשלםתודעתילמחולעברתיוממחלהלעצמימחלתי.ולגופי

אפשר.בחייםהתנהלותנואתלבחוןמאוחרלאפעםאף!!!!יותר

!!!!למחלהלהגיעלאואפילובהתנדבותזאתללמוד

�🌷🌷�!!!!!!!תודה



איזהו עשיר

סיפור של סופר אורח

הכפרבאזורלטיולבנואתלקח,מאודעשירהמשפחהשלאביה,אחדיום

ימיםמספרשהוהם.ענייםלהיותיכוליםאנשיםכמהעדלולהראותבמטרה

:בנואתהאבשאלמהטיולבחוזרם.מאודענייהמשפחהאצלבחווהולילות

ענייםכמהעדראיתהאם"."אבא,גדולהיה""?נהנית?הטיולהיהאיך"

,מהטיוללמדתמהאז".הבןענה."כן".האבשאל"?להיותאנשיםיכולים

.בנולוענה,"ארבעהישולהםאחדכלביששלנוראיתי".האבשאל"?בן

לנו.סוףלושאיןנחלאפיקישולהםהחצראמצעעדשמגיעהבריכהישלנו"

כיהלומיםהמנצנציםהכוכביםאתישלהם,בגינהמיובאיםתאורהגופייש

כלאתישלהם,השכניםלחצרעדמגיעהשלנוהפטיומרפסת.הלילהבשמי

שמגיעיםעצומיםשטחיםישלהם,עליהלחיותן"נדלפיסתישלנו.האופק

משרתיםוהם,אותנושישרתומשרתיםישלנו.לראותשניתןלמהמעבר

חומותישלנו.שלהםאתמגדליםוהם,שלנוהאוכלאתקוניםאנחנו.אחרים

הבןדברי".עליהםשמגניםחבריםישולהם,עלינושיגנוכדילרכושנומסביב

ענייםכמהלישהראית,אבאתודה":הוסיףוהבן,המוםהאבאתהותירו

רואההשני,ערךכחסררואהשאחדמה,יחסישהכלאותילימדת.אנחנו

לישישמהעםבמקוםלישאיןמהעםהתעסקתימדירבזמן...כאוצר

.הביתאלונכנס,ההמוםאביואתעזבהואחםבחיבוק!"אבאתודה.להציע

(אנונימי)



חברים מציירים

"עיר בשלכת"
ציירה חיה קנטרוביץ

K. Chaia



ֶלֶכת ֲעֵלי ׁשַּ
אק פרוור'ז: מילים

,בנפילתםמתנפנפים,גשםכמואלינויורדים,נושריםהעלים
כיעד,זהאתזהמכסיםהםהקרקעאלבהגיעם.שלוםכאומרים

.רכיםגווניםשכולומרבדנוצר

קנטרוביץחיה



אמנות על קצה המזלג

הולנד, 1679-1626,יאן סטין

חגיגת הלידה

1664: שנת יצירה

–סטאטליך : מוזיאון
ברלין

,שלוההומוריסטיותאנר'הזסצנותבזכותמוכרהוא.הולנדיציירהיהסטיןיאן

סטיריתכקומדיההחייםאתמציגהואשבהן,חייםשופעותותמונותלבוחום

משק".באהדהוהאלסורמיר,רמברנדטאחרימיידמדורגהואבהולנד.גדולה

אחד,סטיןליאןאבל.מסודרבלתילביתמוסכםכינויהפך"סטיןיאןשלביתו

נושאים,דיוקנאותציירהוא.אחרותפניםגםיש,פורייםהיותרהאמנים

,החיותציורי.(קתוליהיההוא)דתייםונושאים,מיתולוגיים,היסטוריים

שלכצייר.זמנובןמומחהכלעםמתחריםבתמונותיודומםוטבע,הציפורים

.ממנולמעלההיהלאילדים

שלידענותםפיועלשיכרמבשלהיהאביו.בליידןמסבאהפתחהוא1672בשנת

אתלאשרמוצקותעובדותכלאיןאבל,הוללשתייןהיהעצמוסטין,דמיוןבעלי

בדרךאבל,חגיגייםומפגשיםמסבאותמתארותמתמונותיוהרבה.הזההמוניטין

.רבבללאנימוסיותשלסצנותגםציירוהוא,מוסרייםרמזיםמאפיינותהןכלל

סטין,בקומפוזיציהוההמצאה,הטיפוסיותהדמויותעושר,שלוצדדיותהרבמלבד

אדום:מיוחדיםמאדגווניםהפיקהוא.בצבעכאמןבמיומנותוגםמצויןהיה

.ירוקוכחול,חיוורצהוב,ורוד,הסלמון

בהיקףלחיקוינושאהיויצירותיואולם,אחריותלמידיםהותירלאסטיןיאן

.נרחב





.קיעקב

ללדתהייתההאישהשלהעיקריתהמחויבות,17-ההמאהשלההולנדיתבתרבות
מן,וגאווהבשמחההילדהולדתאתמקבליםהיוההוריםרוב.ילדיהאתולגדל

היהכללבדרךבן.הכלכליתהסיבהמן,בןשלהולדתועםובמיוחד,הרגשיתהבחינה
ומנציחהמשפחהרכושאתיורשהיה,במסחראובעסקיםאביושלמקומואתתופס
נישואיןשלחשיבותםאתיצרו,הכלכליההיבטמן,התועלתייםהנישואים.שמהאת

.לבושהגרמוחוקייםבלתיוילדיםבגידה.מונוגמיים
התרוממותבהיריםבגווניםמציגה,מתהולליםשלקבוצהעל,סטיןשלזותמונה
,גברים:נשיםהןהאורחיםרוב.ושתייה,צחוק,בשיחהשעוסקותדמויותשלרוחן

בכספםמועיליםאבל,הזההסוגמןלאירועיםשייכיםכבלתינחשבים,האבלרבות
,התינוקאתעדינהבלתיבצורהמחזיק,שבתמונההקשיש,האב.החגיגהלמימון

לאלחושטובהדיסיבהלויש.כסףעודלמשוךאמתחתואלידומושיטשהואתוך
הבעלשהוא,בכךמסמן,ראשומאחוריאצבעותבשתילולועגהצעירהאישכי,בנוח

בעצםהיוההולדתשחגיגות,הואהמצחיק.שלואיננושהילדיודעשאינו,הנבגד
היוואומנותמיילדות.מיןיחסיעלמרכלותשהיו,ובתולותבלותזקנותשלמפגש

להןשאפשר,ברורהלאמעמדן.שיחותשלזהבסוגהעיקריותלעברייניותנחשבות
,אחריםבמקומות.פהניבוליספקיותשלמיתוסלהןיצר,הביתבניביןלהסתובב

.נשיםמאשריותרגבריםשלנחלתםדווקאהייתההפטפטנות
הבינוניהמעמדמשפחותשלתיאורהיוסטיןשלהביתפניםשתמונותפיעלאף

תקופהלאותהאופנתיתלאנראיתהילדיםחדרחגיגת,17-ההמאהשל60-הבשנות
.הקומיבאפקטומוגזמת



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

.רוטריוניתבולאיתהיסטוריהקצת–ליווןהחבריםנסיעתלרגל

שבהשנהאותה–1929בשנתבאתונההוקםביווןהראשוןרוטרימועדון

.ירושליםמועדוןהוקם

.רוטריונים1949עםמועדונים94ביווןהיום

שנהמעל–בינלאומילרוטרישנה50לכבודבולהונפק15/5/1956ב

.הבולבהנפקתורבעשנהשללאיחורהסבראין.באיחור

בבולאות-רוטרי ביוון 

אך גיליון  , לא הופקה חותמת מיוחדת לרגל האירוע.  מיליון10הבול הונפק בכמות של 

.מזכרת הופק לרגל האירוע

מה שמעניין בבול שהים התיכון הוגדל כך שהוא ממלא חצי מהגלובוס בתמונה ויוון  

.כאילו היא מרכז העולם–נמצאת מתחת לסמל הרוטרי 



"חופש לקפריסין"י מועדון רוטרי סלוניקי עם הכיתוב "הופק בול פרטי ע1975ב 
.זוהי התערבות פוליטית של מועדון רוטרי

.זהו אחד הפריטים שחסר לי באוסף שלי: הערה

אחד , בולים לציון אירועים לאומיים6יוון הנפיקה סדרה של 21/9/1978ב 

גם כאן הם אינם מדייקים  )למועדון רוטרי אתונה 50מהם מציין 

.  50מיליון בולים הודפסו בגיליונות של 5(.  במועד



מתכון החודש

חבושים ממולאים בבשר

שאפשר  , מסתבר, שקשה לעבוד עם חבושים, למרות התחושה
.להכין מנה יפהפייה וטעימה מפרי זה ולהגישה ברוב פאר לאורחים ובני הבית

מנות12-ל

:חומרים

חבושים גדולים ויפים6
לימונים2-מיץ מ

:למילוי

ג בשר כבש מעט שמן או מחצית כבש ומחצית עגל  "ק1
טחון

בצל גדול קצוץ1
שיני שום קצוצות4
–או שילוב שלהם , או כוסברה)כוס פטרוזיליה קצוצה 1

(לפי הטעם האישי
פלפל שחור גרוס, מלח

(קטנות3או )ביצים גדולות 2
צנוברים קלויים' ג150

:לציפוי

ביצה טרופה פירורי לחם1
(עדיף שמן זית)שמן לטיגון 

מהמטבח של חברנו איציק ארבל



:לרוטב

כוס שמן זית1/4
בצל קצוץ1
כפות סוכר4
מקלות קינמון2

מיץ משני לימונים
כפות רוטב סויה3
כפות חומץ בלסמי2
(לא הכרחי)כוס גרגרי רימון 1

(או מי הבישול של החבושים)כוסות מרק עוף 1/22
פלפל, מלח

ההכנה

-חוצים אותם לאורכם ומבשלים במים ומיץ הלימון כ, שוטפים את החבושים1.
.ומצננים( ןשומרים את מי הבישול)מסננים . עש שיתרככו מעט, דקות10-15

מוציאים את הליבה וממשיכים להוציא  , בתוך כל חצי חבוש" חופרים"2.
יש לשים לב לשמור על הדפנות שלא  )כך שתיווצר גומה עמוקה למדי , מהחבוש

(.יהיהו דקים מדי ולא יקרסו
כך שתיווצר  , מערבבים היטב את כל חומרי המילוי וממלאים את החבושים3.

.גבעה על כל מחצית החבוש
כ  "ואח–רק את צד הבשר –טובלים כל מחצית חבוש ממולא בביצה הטרופה 4.

.בפירורי הלחם
מ ומטגנים בו את החבושים עם צד  "ס1-מחממים במחבת שמן בעומק של כ5.

מעבירים לצלחת כשהמילוי המטוגן כלפי  . עד שישחימו מעט, המילוי כלפי מטה
.מעלה

כ את הסוכר  "מחממים את השמן ומוסיפים את הבצל ואח: להכנת הרוטב6.
.כ מוסיפים את יתר החומרים"ומבשלים מספר דקות ואח

כשהבשר  , יוצקים את הרוטב לתבנית אפיה ומכנסים לתוכה את החבושים7.
עד שהחבושים  , עד שעה' ד45-מעלות כ180-אופים בתנור ב. כלפי מעלה

.יתרככו

.מגישים8.



:לשדרוג

–הכנתי מנות אישיות , כדי לשדרג את המנה

,  (מ"ס10-12)בתוך תבניות עגולות קטנות , הכנתי קלתיות מבצק פריך1.
.אפיתי עד הקשיה

ופרוסות פסטרמה  ( למי שלא שומר כשרות)הכנתי מחית בטטות בחמאה 2.
.איטלקית

מרחתי בכל קלתית מעט קרם בטטות וריפדתי בפסטרמה והכנסתי את 3.
אפיתי קודם את החבושים  , במקרה זה. החבוש והרטבתי במעט רוטב הבישול

.דקות בתוך הקלתית בתבניות15-דקות לפני ההכנסה לקלתית ועוד כ30רק 
מוציאים הקלתיות עם החבושים מתוך התבניות ומגישים על מצע  , להגשה4.

.של קרם בטטות מקושט בגרעיני רימונים



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

יעקב פרוינד  

:קראתי

!  ?" האם טבעונות פוגעת בפוריות הגבר"

!?אֹונּות -ִטיב...מה ההשפעה על, במילים אחרות

:אביבי נשאלה השאלה-בסיור תל

"ֵהָמה ישבו-ּבֹו...היכן בית הקפה"

."  ההומור מהווה את צורתה הבריאה ביותר של השנינות"
אק ברל'ז

ריאות-לב... לבריאות–הליכה 

במכשיר זה

!הפוך" קפה"..."ָהֵפק"

מרכלים עליה

על פיה יישק דוור...ש

התקשרתי פעם לעירייה להתלונן על  

,הזבובים

,"יחזרו אליך: "ענו לי

הזבובים חזרו...ובאמת




