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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

גם בדבר העורכים של זר זה  , 2021כמו בדבר העורכים של זר אוקטובר 

.  נציין את נושא החיוך

יום החיוך הבינלאומי חל 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

כשאנחנו  , אנחנו מחייכים כשאנחנו נמצאים בסביבת אנשים שטובה לנו

,  שומעים בדיחה או כשאנחנו סתם מרגישים נינוחים אבל האמת היא

..שחשוב לחייך גם כשקשה

נותן לנו כוחות ועוזר לנו להתמודד עם  , החיוך מעורר בנו תקווה

חשוב להכריח  , כשמגיעה תקופה לא טובה. מכשולים ולהמשיך הלאה

לחשוב על הדברים שעושים לנו שמח  , את עצמנו לקחת הפסקה לרגע
.רק ככה נוכל להמשיך הלאה–ולחייך לכמה רגעים 

אומרת  , "חיוכים"בשירה , לאה נאור. החיוך הוא בן זוגה של האופטימיות

:כך

כדאי ללמוד מן הפרחים, כדאי"

לא לקמץ בחיוכים

..."יהיה פתאום כה טוב, תראו, והעולם

איתנהובריאותמהירהלהחלמהברכותנשלחזוחייכניתבנימה

.וינשטייןזאבולחברנוויינברגרמתוקהלחברתנו

.לכולםטובותובשורותטוביםימיםשנדע

קנטרוביץויעקבחיה



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



פעילות אפיק המועדון החודש

(ראה הרחבה)יום הפוליו הבינלאומי –24.10.22❖

ן'השקעות עם פרמז: הרצאה–23.10.22❖

וילק ואיציק וילק–דור רביטל: המרצים

מסיבת סוכות אצל משפחת שטרית–15.10.22❖

(ראה הרחבה)נגנית הבוזוקי עם הדר 

'וכו, ייפוי כוח מתמשך, צוואות: הרצאה–30.10.22❖

.ד מרים אלישבע זהבי"עו: המרצה



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

30.10.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב35' מידע מס



מסיבת סוכות ושמחת תורה בסוכתם של

טובה ויחיאל שטרית

ל גבי מזור"ידי חברנו נ-תיאור האירוע נכתב על

המועדון.שטריתויחיאלטובהשלובחצרםבסוכתםסוכותמסיבת

.הרצליהרוטרימועדוןוחבריחברותאיתנוואושפיזיןמלאכמעטבהרכב

כ"אח.כרמוןמאירעםבתורההאחרוןהפרקשלבקריאההתחילהערב

החברותהכינוהכיבודאת.ויינברגרודנילמתוקהחברסיכותהוענקו

.הדרהבוזוקינגניתאותנווהרקידהזמננואתוהנעימהוהחברים

.סועריםריקודיםעםונפלאהחמהאוירה

.לחגוגשנמשיךרק

ויוסיענת,המועדוןאפיקולצוותוחיליקטובה,למארחיםראשיתהתודות

.ועזרשטרחמילכל,(שמותוללא)עמיבן



חברים חדשים

!ברוכים הבאיםויינברגרדני ומתוקה 

,  במסיבת סוכות אצל יחיאל,ברוטריהערב קיבלנו את סיכת החברים "

.  נשיא המועדון

אנחנו גאים להשתייך לקבוצת חברים  . התקבלנו בחום והמון אהבה

ויינברגרדני ." מדהימים

!עלו והצליחו



ל"מפגש עם חברי מועדון בחו

ביוםבשייטהשתתפנוואנוכיאסתרספטמברחודשבסוף

ואביאיטה:שלנוהמועדוןמןחבריםשישהעםיחד-התיכון

.שטריימרואריהדורית,טלרמןואילןנילי,רוקנשטיין

היציאהלפניחודשיים.רבותהכנותקדמובסנטורינילפגישה

SANTORINIבשםמועדוןאיתרתילשייט OIAבבירהFIRA.

מועדקבענו,המזכירהועםהנשיאעםטלפוניקשריצרתי

אתנושהיורוטריוניםהחבריםשאראתעדכנתי.מפגשושעת

.להצטרףשמחווהםבשייט

המועדוןנשיאהגיעו.מאודלבביתהייתההמשותפתהפגישה

הם.נוסףורוטריון-אשתוגםהיאזהבמקרה–ומזכירתו

בלבדאחתשנהקייםהמועדון.36–31בנימאודצעירים

.ערבמארצותמועדוניםגםשייכיםאליורוטריונילאזורושייך

מתכווןאכןהמועדוןנשיא.לארץאותםוהזמנודגליםהחלפנו

.דצמברבתחילתאביבבתללבקר

ר האפיק הבינלאומי חנן האס"דיווחו של יו



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוקטובר

נפתח מבצע יואב לשחרור  –15.10.1948-ב

הנגב

נולד ראש הממשלה הראשון של  –16.10.1886-ב

(ראה הרחבה)דוד בן גוריון , מדינת ישראל

הועלתה הצגת הבכורה של  –17.10.1976-ב

.המחזמר שיער

חייליבו,"מכבש"מבצע–29.10.1956-ב

פותח,המיתלהבמעברמוצנחים890גדוד

סינימלחמתאת

כוחבראשותהבריטיהצבא–31.10.1917-ב

אתופורץ,שבעבאראתכובשאוסטרלירכוב

ישראלבארץמאנית'העותהחזית

דין כובש את ירושלים-אצאלאח–2.10.1187-ב



דברי ראשונים

מאמרו של אברהם הררי

1962/63שנת 3' עלון מס

בין אדם לחברו  



הבינלאומייום הפוליו 
24.10.22

?פוליוזהמה

להיותועלולהמשתקתזיהומיתמחלההיא,פוליומיליטיסאו,פוליו

מתפשטהנגיף.5לגילמתחתבילדיםלרובפוגעתהיא.קטלנית

אתתוקףהואואז,מזוהמיםמיםבאמצעותכללבדרך,לאדםמאדם

.העצביםמערכת

שלנוהמטרה

שלנוהמטרה.שנה35-מיותרכברפוליולמיגורפועלתרוטרי

.מתמידקרובהמהעולםהזומהמחלהלהיפטר

הפוליומקריאתצמצמנו,העולמיתהפוליויוזמתשלמייסדכשותף

-בבפיליפיניםילדיםלחסןשלנוהראשוןהפרויקטמאזאחוז99.9-ב

1979.

שעותואינספורדולרמיליארד2.1-מיותרתרמורוטריחברי

מפנימדינות122-בילדיםמיליארד3כמעטעללהגןכדיהתנדבות

תפקידמילאורוטרישלההסברהמאמצי.הזוהמשתקתהמחלה

.למאמץדולרמיליארד10-מיותרלתרוםממשלותשלבהחלטות

חיוניזהאבל.ופקיסטןבאפגניסטןרקפעילנותרפוליו,כיום

כלאם.מפוליונקיותאחרותמדינותעללשמורכדילעבודלהמשיך

עדלשתקעלולפוליו,שנים10תוך,היוםייפסקוההדברהמאמצי

.שנהמדיילדים200,000



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

גרופמןשלמה ל"נג

גרופמןשלמה : שם 
Shlomo: באנגלית Grofman

שולה: רעייתו

חולון סביון: ממועדון

1976-1977: שנת נגידות
Robert A. Manchester II:נשיא עולמי 

 I Believe inסיסמת נשיא העולמי   
Rotary

"חזון ומעש"

מ"בעהחזקותגרופמןקרןר"כיומכהן,עסקיםאישהואגרופמןשלמה
ל"כמנככיהן.מ"בעלרפואהואספקהשירותים–שראל'חבושל

סיבוסודניה.מ"בעלהשקעותישראלאפריקהבחברתודירקטור
–בישראלהחשובותהמלונותמרשתותשתייםופיתחהקים.מ"בע

לישראללאומיבנקבהנהלתחברהיה.ונסון'גוהאוורדאיןהולידיי

כיהן,בנקאיותלאוהשקעותפיננסייםלשירותיםהחטיבהוראשמ"בע

.מ"בעערךלניירותחברהאופק,מ"בענאמנותקרנותפיאר"כיו

אגודתר"יו.איילוןוקבוצת,ביטוחמגדלקבוצתשלהדירקטוריוןר"כיו

הבינתחומיהמרכזשלהנאמניםחברר"יווהיה.ויצמןמכוןשלהידידים
וחזנותלמוסיקה–יובלר"כיושנה20-ככיהן,בהרצליה,למשפט

שיבאוכשגרירהחייםמצעדשלהעולמיהדירקטוריוןר"יוסגן,יהודית

הצעירבישראלרוטרילנגידונבחרחולוןרוטריכנשיאכיהן.ב"בארה

כיהן,העולמיהנכנסיםהנגידיםבכנסכמדריךפעמייםכיהן.בעולם

,בינלאומיותלוועידותברוטרישוניםעולמייםנשיאיםכנציג

ישראלוממשלתקניהממשלתידיעלאושרגרופמןשלמה2016ביולי

.בישראלקניהשלכבודכקונסוללכהן



:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 

.גבוהיםללימודיםצעיריםסטודנטים105-למלגותהענקת

לקירובכוונהמתוךדרוזיוצעירערבילצעירמיוחדתומלגה

.בארץהמיעוטיםלאוכלוסייתהיהודיתהאוכלוסייהביןלבבות

השלוםבנושאהארץמכלילדיםציורישלתערוכההקמת

.הבינלאומיתוההבנה

למען,באיטליהרוטריבכנסערבמדינותנציגיעםשיחותקיום

.התיכוןהיםסביבהשלוםקידום

במהלךסטר'מנצרוברטמררוטרישלהעולמיהנשיאאירוח

רוטרימועדוןחברי72שלמשלחתואירוח,בארץימיםארבעה

.לשעברגרמניהנגיד,גרבההנסבראשות,מגרמניה

.ישעיהוישראלמרהכנסתר"יומידירוטשילדמדלייתקבלת

1977במאי4-5-באביבבתלהילטוןבמלון,17-הרוטריועידת

רוברטור"ד,בארץמועדונים40-מרוטריחבריאלףבהשתתפות

.אביבתלעירייתראשלהטומרהעולמיהנשיאנציגדי'אורצ

.ישראלבטחוןעלבהגנהעסקההוועידה



בן גוריון
טהרלביורם : מילים

ליום הולדתו של מנהיג דגול

(1973–1886)דוד בן גוריון 

ַנת תרס שְׁ ,ז"ֶזה ָהָיה בִּ

.שּום ָדָבר עֹוד לֹא ָהָיה ֹפה

יַע ָאז גִּ ן גוריון הִּ ,בֵּ

ָיפֹו ַטָנה לְׁ יָנה קְׁ פִּ סְׁ .בִּ

יר ל ָצעִּ .הּוא ָהָיה פֹועֵּ

ָבר יק כְׁ תִּ מֹו וְׁ יש כְׁ גִּ רְׁ .ַאְך הִּ

רֹורֹו ָלַקח ַעל ַגב ,ֶאת צְׁ

ָוה קְׁ ָהַלְך ַלֶפַתח תִּ .וְׁ

,ַבַקַדַחת הּוא ָחָלה

ת ַזיִּ ָאַכל ָבָצל וְׁ ,וְׁ

י ָיַדע ֶשַהּמֹוֶלֶדת ,כִּ

ת ֶזה עֹוד ַביִּ ץ וְׁ .ֶזה עֹוד עֵּ

ן גוריון ן גוריון, בֵּ בֵּ

ֶשֶכת מְׁ ן ַהֶדֶרְך עֹוד נִּ ,הֵּ

יַע ֶאל סֹוָפּה ַיגִּ וְׁ

יק ָלֶלֶכת סִּ י ֶשלֹא ַיפְׁ ַרק מִּ

רה'הּוא ָהַלְך לסג

ַלּמֹוָשָבה ַכֶנֶרת .וְׁ

ָידֹו ָאַחז רֹוֶבה בְׁ

את ַלֶּמֶרד ָקָרא ָלצֵּ .וְׁ

ֹעז ים ָלַחם בְׁ לִּ גְׁ ָבַאנְׁ

יד ָקָרא ָתמִּ חַ , וְׁ :בֹוטֵּ

ָיה " בּותֲעלִּ ַישְׁ תְׁ הִּ ,וְׁ

חַ  ַנצֵּ ֶלה נְׁ י אֵּ נֵּ ם שְׁ ".עִּ

צּו ַלחֹוף ינֹות ָפרְׁ פִּ ,ּוסְׁ

יָטה שִּ ים אֹוָתן הֵּ ָתרִּ ,ָיד סְׁ

ָלה ־ ן ַליְׁ ים ָעלּו בִּ שּובִּ יִּ

יָתּה ָנה ַוֲחנִּ ַדפְׁ ָדן וְׁ



הסתיו כבר בא

סתיו
פנחס שדה: מילים

http://www.psychom.com/Poetry_1113_he.html


ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

פינת ההיסטוריה 

מצדה על הכרמל

שלההתגוננותתוכניתשלרשמי-הלאשמההוא"הכרמלעלמצדה"

בפיקודו,מדרוםישראללארץהנאציהצבאפלישתאיוםכאשר,י"איהודי

.וקרבהלך,רומלשל

.ישראלבארץגםלהתרחשאיים,אירופהיהודיאתשסחףשואהגלאותו

הייתהישראלבארץהעתבאותהשהיוהיהודיםאלףמאותחמשהשמדת

יהודירצחבוצעשבהםהאמצעיםואותםהשיטהבאותהלהתבצעאמורה

יהודיתהלאהמקומיתהאוכלוסייהמתוךמתנדביםגיוס–אירופה

.במקוםמצומצםגרמניצוותשלהצמודהבהדרכתם,לשיטהכמסייעים

הלך,ישראלבארץהיהודיביישובהדאגהמפלסלחינםלאכילצייןחשוב

היסטוריוניםשנישלספרמתוךמאמרפורסםו"תשסבשנת.ועלה

,בגרמניההנאציםלחקרהמרכזמנהל,מלמןמיכאלקלאוס,גרמניים

מצריםלכיווןהכוחותהתקדמותעם1942בקיץכבר,לפיו,קופרסומרטין

הנאציםהשלימו,עלמיין-אללשערישהגיעובכלללפניעוד,ישראלוארץ

,המחקרפיעל.ישראלארץיהודילהשמדתהתוכניתלביצועההכנותאת

אסהאסבמסגרתמיוחדתמבצעעוצבתהפעולהלצורךהנאציםהקימו

ולטרשלבפיקודואסאסחיילי24שכללה,"אגיפטןאיינזצגרופה"בשם

להמתההמשאיותשלייצורןעלאחראישהיהמי,אסאסקצין,ש"ימראוף

הקורבנותובואטוםמטעןלתאשהוזרםשלהןהפליטהגזבאמצעות

.ד"היהיהודים

השכנותערבבארצות,להומחוצהישראלבארץהערביםכיהיהברור

המופתי,חוסיניאלאמין'חג.הנאציםעםפעולהישתפו,ישראללארץ

גרמניהעםפעולהשיתףהשנייההעולםמלחמתבתקופת,הערבי

הציבוראולם.מוסלמיםמתנדביםיחידותאסאסבוואפןוהקיםהנאצית

.בנאציםחורמהמלחמתלהילחםהתכונןישראלבארץהעברי

,הבריטיםעליהבואתלהשליךליישובאסורכיהבינו,ההגנהאנשי

.המלחמהבמהלךמהםשנחלהאכזבותכללאחר



שלאודאי,הנאציםצבאותעםלהתמודדיתיימרלאשהיישוב,אפשר"

לאהיא,העבריהנוערשל,היישובשלהשאיפהאולם.לכךכוחולויעמוד

הבריטיםידיעלנופקרשלא,לנויערובמי...ערביםידיעללהיטבח

ישראלטען"?הפלישהאווירהדףשלהדוהדאףעדינוכשיגיעלערבים

.ההגנהשלהארציתהמפקדהראש,גלילי

במוסדותישראללארץהנאציתהפלישהסכנתנדונה1942,במרס

גםנדונה,המופתיתומכישהפיצובשמועותשמקורההסכנה.ההגנה

מכןולאחר,ישראליותהארץהנוערותנועותמפלגותכינוסישלבשורה

.ישראלארץיהודיהתגוננותבדבר,היישובשלהכללייםבמוסדות

."ח"הפלמהכפלת",גלילישלבעיניוהיהזאתלהתגוננותהראשוןהצעד

שניתןכך,הבריטיםשללאפםמתחתצעיריםלחימהכוחותגיוסכלומר

אם,הנאציםבפניוהןהערביםבפניהן,הבריטיםבפניהןלהתגונןיהיה

.ישראללארץפלישהתתרחשאכן

בחיפהמבוצראזורמתוךלהתגונןהרעיוןהועלהזאתבתקופה

,"הכרמלעלמצדה","הצפוןתכנית"כלימיםנודערעיוןאותו.וסביבתה

שבעהבמצורשעמדה,טוברוקשלהדוגמהאכן."טוברוק-חיפה"או

חיפהשלשהפיכתהאלא,מלהיבההייתה1941,קיץ—באביבחודשים

עלמצדה"תכנית.היישובשלכוחולפיהייתהלאטוברוקדוגמתלמבצר

הנאציםמוללעמודהיישובלכוונתסמלמכןלאחרשנעשתה,"הכרמל

שלבנכונותם,הוגיהבעיניגםמלכתחילהתלויההייתה,עצמובכוחות

.לקבלההבריטים

מנסיעתיחזרתי":שדהיצחקעםהרעיוןעלשדןלאחר,גלילישכתבכפי

עלהרעיוןאתופיתחנווגלגלנוחזרנובדרך.שדהיצחקעם,נמרידודאל

שלמבצרם)דאגמוסה–חיפהאו,מצדה–חיפהואולי,טוברוק–חיפה

העולםבמלחמתהתורכיםבהםשטבחוהטבחבעתהארמנים

ומדינימלחמתיאינטרסיש...מלהיברעיון,מקוםמכל?(הראשונה

כוחולהעמידלהלהיבכדיזהברעיוןבויש.בחיפהלהחזיקלבריטניה

ורבתערךרבתהיסטוריתוסמליתמדיניתמשמעות.גדולעברילוחמים

במקרהמבוצראי.חיפהלהגנת,הבריטיםעם,היהודיםלמלחמתישהוד

.כזאתהצעהלדחותקללא.פלישהשל



לגייס.באמריקה,בלונדוןמדיניתלמלחמהענייןלעשותוראויזהרעיון

—הארץעלבמלחמהחייואתשייתןהאנושיהחומראת.בריתבני

אתנדרושבריתנומבני,בארץהעבריהיישובבני,אנחנונעמיד

ואת(הארטילריהציודבייחוד)הציודאת,הדרושיםהעצומיםהביצורים

,אבישרואיתןרטנריוחנן,שדהיצחקעלהטלנוהיום.מהיםהתמיכה

"התוכניתאתלערוך,הגנה"השלל"הרמטכסגן

,חיפהמסביבארץחבליצירתבירורכללבכרמלההתבצרותרעיון

שלנוהכוחכלאתלרכזהצורךבזמן.טוברוקמיןשללמצבהמתאים

המחשבה.מודיעין,תעופהשדות,ביצוריםמחייבתזאתתכנית,לשם

חבללהפיכתכזולתכניתאלמנטים(ב).לזההכוחלהכנת(א)מכוונת

שלהצבאימערכןהסתייגגלילי."מעמדלהחזיקלמסוגלזהארץ

מרוכזשבוהשטחאופישכן,כיבושהלאחרבארץפרטיזניותפעולות

ברובההערבית,ההריםאוכלוסייתואילו,להןמתאיםאינוהיהודיהיישוב

שלערךלהיותיכול",אמר,כאלולפעולות.בהןתתמוךלא,המכריע

נקודותהזכירהוא"צבאיערךלאאבלכבודעלשמירהשל,הטרדה

תחבורהאמצעיחבלת"כמו,הפלישהלסכנתבהקשרשנדונו,נוספות

.לאויבערךבעליותעשיות

.ישראלבארץהיהודיהיישובשלהצפויגורלוהתהפך,1942באוקטובר

כמאה,זהבמועדשהתרחש,"השניעלמייןאלקרב",המכונהבקרב

גנרלשלבראשותו,הנאציםהצבאותספגו,לאלכסנדריהמערביתמ"ק

מהמערכותכאחתהזההקרבאתשיגדירויש.חריפהתבוסה,רומל

שהתבוסהשיגידויהיו.ההיאהמלחמהשלפניהאתהכריעושבעצם

הישובואתהתיכוןהמזרחאתבעצםהצילההנאציםהכוחותבהשנחלו

כתביל'רצ'צווינסטוןהאגדיבריטניהממשלתראש.ישראלבארץהישן

:דיוקחוסרשלמסוימתבמידהאףאולי,המלחמהלאחרביומנועליה

ידענולאעלמיין-אלאחרי,ניצחון(הבריטים)ידענולאעלמיין-אללפני"

."תבוסהעוד

ין" מֵּ ָכָחה, ֶאל ֲעלְׁ שְׁ ,ַאף אֹוָתְך לֹא נִּ

ים ָחבִּ דֹות ַהָדרֹום ָהרְׁ ת ֶאל שְׁ ,עֵּ

ֻלגֹוֶנתֶאל ַהֶנֶגב  ָלָחהפְׁ שְׁ נִּ

ים רֹובִּ יף לְׁ לִּ ַתחְׁ לֹות כְׁ ם ַמקְׁ ..."עִּ

רבותי ההיסטוריה חוזרתמתוך
חיים חפר: מילים



רטנריוחנן 

,  חומה ומגדלפרוייקטמיוזמי , איש ההגנה

.מצדה על הכרמל"תוכניתומתכנני 

שרתוקמשההיהודיתהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהראשפנה1942באפריל17-ב

,הבריטיהצבאשלהשמיניתהארמייהמפקד,אוקינלקקלודהגנרלאל(שרתלימים)

:הבאותבמילים

.הזאתהארץיהודיכליושמדו,ישראל-ארץאתהנאציםישטפושאםספקכלאין"

שפורסמוהמוסמכותהידיעות.הנאציתבתורהבסיסיסעיףהואהיהודיהגזעהשמדת

תתוארשלאבאכזריותהזאתהמדיניותאתהפועלאלשמוציאים,מעידותלאחרונה

שאליהםובמחוזותברומניה,הבלקןבארצות,בפוליןנספויהודיםאלפימאות.במלים

בכוחגירושים,בסיטונותלהורג-מהוצאותכתוצאה,המועצות-בבריתהגרמניםפלשו

מהירשחורבןלחששיסודיש.הריכוז-ובמחנותבגטאותוחולירעבשלוהתפשטותם

."הנאציםבידייפלואם,ישראל-ארץיהודיאתיפקודשבעתיים

ימי חרדה200הספר 

מאת חביב כנען



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

.אסטרטגיה לחיים חדשים ורלוונטיים-ובחרתם בחיים 

.בידיוגורלוימסורמאתנושמשהוכדידיודגולאינואדםשום"

האמונהאתבנולהחזירהיאלהנהיגנויכולאדםשבההיחידההדרך

.(מילרהנרי)"עצמנואתלהנהיגבכושרנו

-שלטון–הון;ביותראכזרימשולש.רעבכיהואהאנושותשלמצבה

משחקלוחעללפיוניםבדומהשלנוהמוחותמרביתאתמנהלתקשורת

המוןהמביאהמנעולחורשלמציאות/בבורותעמוקלהיתקעלנווגורם

.לחיינופחד

.תנועהמקבעתוהשליליותלהתרחבלשליליותגורםהפחד

.יותרגדולהעוצמהאללהתחברלנומאפשרתלאמקובעתתנועה

.להישרדותכוחנותניםאנחנו

.שלהםהקורבןרקואנחנולנומחוצהמתנהליםהחיים

יותר,ויצירהבבריאהמאשרבתחרותיותרמשקיעיםאנו,כשורדים

אניבמהמאשראניבמייותר.שלנואמיתייםברצונותמאשרבצרכים

מאשרהחושים/הצורהבמציאותיותר.להיותמאשרבלהשיגיותר

.השפעבמציאות

בכלכמעטואביוניםתפרניםרובנוולכןזהויות,בפרשנויותאוחזיםאנו

רחוקיםאנו,סיפוק,בריאות,שמחה,באהבהחוסרחווים:בחיינותחום

.עמוקהבהבנה,בעוצמה,בתרבות,בידעעניים,מהמהות

בתקופהאנחנושהיוםאלא.שלנוהאדירלפוטנציאלמתחתחייםרובנו

.אדוםכרטיסקיבלנו-ברירהשלדרמטית

:עצמנולשאולולהסכיםמחדשלהתעוררעלינו

.להיותרוציםאנחנוחיים=אדםאיזה

.לחיותרוציםאנומחרבאיזה

?להשתייךרוציםאנוחברהלאיזו

?משתנהבמציאותרלוונטייםתמידלהיותלנויאפשרמה

.לנומחוצהשםאיהנמצאמדףמוצראינםהחיים

.רעאוטובאינםהחיים



להםהמחשבות–הרצון–האהבהאתמשקפיםהם!!!אנחנוהםהחיים

.כוחנותניםאנו

מיולאשאנחנומהעםמחודשתהיכרותהיאלפיכךבחייםהבחירה

בהתחדשות,בצמיחהשנמצאתבחירההיא,בחייםהבחירה.שאנחנו

משמעה,נשימהכלעםועכשיוכאן,בחייםהבחירה.תמידיתוהשתנות

אתלהשתיקומצליחיםבעצמנובחייםבהגהשאוחזיםאלהשאנחנו

נמצאיםשלעיתים,ליבנובתוךהנמצאיםהרביםהאשיותפניקולות

.זהעםזהבחיכוכים

הזהויות,המלבושים,פרשנויותמכללהתערטלאומרבחייםלבחור

להחליףאומגרעות,חולשותלתקןלהפסיק...רלוונטיותהלאהאמונות

לנהלולהתחילהאגושלצרכיםניהולעללוותרעלינו.זהותייםמרכיבים

הישרדותיות-חומריותמטרותאחרמילויעללוותר.מהותשלרצונות

.לכאןהגענולשמההקיומיתהתכליתאחרלמלאולהתחיל

האניעבראלולגלותלטפסולהתחילפחד,אשמה,כעסעללוותר

.שבנוהאמיתי

אתלברואולהתחילהעדרבתוךשצועדיםנגרריםלהיותעללוותר

.חיינומציאות

שנבחררוציםשאחריםמהמתוךולאשכלנומתוךהחלטותלקבלעלינו

בחייםלבחורעלינו.מתוכנוהאמתשורשיאתלהשיגעלינו.לקבל

הבאותהתנסויות,מחדשוהרכבהפירוקשלתמידיתתנועההםוהחיים

.אותנוולפתחאותנולשרת

ונחגוגבהםמוכיחיםולאנוכחיםונהיהבואו,במתנההחייםאתקבלנו

.ואהבההבמהמתוךאותם



סיפור של סופרת אורחת

קטןקפהבביתאחדבוקרישבנו,ואניבעלי,שהתחתנואחריחודשיםכמה

חורףשלבעיצומושהיינוולמרות,יפהיוםהיהזה.בשתיקהקפהושתינו

אתלבשתי.הרחובאתוחיממההשמשזרחהרגעבאותודווקא,גשום

בכמהלפתעהבחנתי,החוצההחלוןדרךוכשהסתכלתי,שליהקבועהמעיל

.בהןלקנאשלאיכולתיולאהקפהביתמולשחלפונשים

שהמעילמזהמאודוהוטרדתי,ואיכותייםיקריםשנראומעיליםלבשוהן

חדשמעיללעצמילרכושאצליחלאהשנהגםושכנראהומרופטישןשלי

לביתשומתאתהחזירהקפהביתבחללשנישאהרעש.יותרויפה

היההקפה.השולחןשעלמהכוסנוספתלגימהולגמתי,מולילמתרחש

אותיושאלאליחייךהטריבעלי.יותרעודאותיהכעיסוזה,ומרדלוח

לזרוקכדיוקמתיהכוסאתלקחתיכישלולשאלההקשבתילאאבל,משהו

דברלילומרוניסהבדאגהביהביטהוא,לשולחןחזרתיכאשר.לפחאותה

קטעתילכן.בהקדםהקפהמביתשנצאהיהשרציתימהכלאבל,נוסף

.עשינווכך,החשבוןאתשנשלםוביקשתיאותו

לא.נפטרבעלי,נישואיןשנות40-לקרובכעבור,חודשיםמספרלפני

מהזיכרונותאחדאבל,מחיישנלקחמאזלרגעעליולחשובהפסקתי

באותוהזהמהיוםהקטןהזיכרוןהיהמותומאזאותישהציפוהמפתיעים

מהכלליהיהבו,הזההרגעעלחשבתי.יותרחזרנולאאליו,קפהבית

ולאאותופספסתיואיך,מאושרתולהרגישליהנותכדיצריכהשהייתי

.מחייומסופקתשמחהלהרגישהצלחתי

הרבהשתיתי.התגשמהאכןשליהבקשהיוםאותומאזשחלפובשנים

מעיליםלרכושהצלחתיוגם,ונעימיםיקריםקפהבבתיקפהכוסות

אחתאף:אחדמרכזיחסרוןלהםהיה,ועדיין.חורףמדיויפיםאופנתיים

קפהביתבאותולהעריךידעתישלאהרגעעלפיצתהלאהללומהכוסות

יגרוםלאלעולםשבארוניהחדשיםמהמעיליםאחדאף,מזאתויתרה,קטן

.ההואברגעבעליאותישאלמהלדעתלי

המעיל הישן שלי  
סיפור מרגש על הרגעים מהם מורכב אושר אמיתי

מאת אילנה קלמן



ולהגשיםבחייםלהתקדםבניסיוןעסוקיםלהיותעשוייםאנחנורבותפעמים

הקטניםהרגעיםאותםאתלשכוחכךכדיתוךאך,שלנוהחלומותאת

חיוך.אמיתיאושרשמרכיביםאלההםדברשלשבסופובחייםוהשוליים

,יקרחברעםטלפוןשיחתאוהזוגבתאובןשלנשיקה,בבוקרילדינושל

כסףשלסכוםואףחשיבותםאתלהחמיץעשוייםאנושלעיתיםהרגעיםהם

...אותםלנולהחזיריוכללאחדשמעילאו



חברים מציירים

"שלכת-סתיו "
ציירה חיה קנטרוביץ

K . Chaia



אמנות על קצה המזלג

בולוניה, 1642-1575,גוידורני 

י'נצ'צה'ביאטריצ

1662: שנת יצירה

הגלריה הלאומית  : מוזיאון
בפאלאצולאמנות עתיקה 
ברבריני ברומא

צייר הבארוק האיטלקי המוקדם שנודע באידיאליזם הקלאסי של העיבודים  

.שלו לנושאים מיתולוגיים ודתיים

הושפע,10בגילקלווארטדניסהפלמיהצייראצללראשונהשהתלמד,רני

בשנת.בולונזיםצייריםמשפחת,ים'הקראצשלמהנטורליותיותרמאוחר

ביןזמנואתחילק1601ולאחר,הצייריםלגילדתהתקבלהוא1599

רניעצמואתהקיףלמוניטיןשזכהלאחר.וברומאבבולוניהשלוהסטודיו

.משהוהרודניתכיאם,האציליתמאישיותומוקסמיםשהיובעוזרים

פאולוסהאפיפיורעבורחשובותהזמנותביצערנישלוהקריירהבתחילת

בציוריו.ואחריםאלהפטרוניםעבורבקפלותרביםקירציוריוציירהחמישי

שלוהמורכבותהשפעאתשממתןסגנוןרניפיתח,והמיתולוגייםהדתיים

העדפתואתמראותהעשריםמשנותקומפוזיציות.קלאסיבאיפוקהבארוק

שלהמאוחרבחלק.עתיקיםאידיאליםהמשקפותבחינניותלדמויות

ועבודתיותררכיםצבעים,יותרבהיריםבגווניםהשתמשרני,שלוהקריירה

.במיוחדחופשיתמכחול

היוונייםוהפסליםרפאלשלהקירציורי,י'קראצמשפחתשלעבודתהמלבד

הרמוניהלעברחתרהוא.רנישללאמנותוהעיקריתההשראההיוהעתיקים

שלהרוחמצב.אידיאליותבפרופורציותמוצגתהמציאותשבהקלאסית

הדתיותיצירותיו.וצורהצבעשלהנחקרתהרכותגםוכך,ושליורגועציוריו

ולמודל,באירופהימיושלביותרהמפורסמיםהצייריםלאחדאותוהפכו

.האחריםהאיטלקייםהבארוקלאמני





11-בהומתה–רומא,1577בפברואר6-בנולדה),י'נצ'צביאטריצה

הוצאתהשמעשה,צעירהרומיתאצילה,(רומא,1599בספטמבר

כלפיהציבוריתאהדהעוררהשמיניקלמנטהאפיפיורידיעללהורג

.סרטואפילורומנים,דרמות,שירים,למחזותלנושאוהפך

,י'נצ'צסקו'פרנצשל(הראשונהאשתוידיעל)בתוהייתהה'ביאטריצ

הוא1595בשנת.רבהוהשפעהעושרבעלואליםמרושערומיאציל

שלהבודדהלטירה,ה'ביאטריצעם,לוקרציה,השנייהאשתואתלקח

רבהבאכזריותאליהןוהתייחסאותןכלא,אקילהבמחוז,פטרלהלה

מצאה,חירותהאתלהשיגשוניםניסיונותלאחר.אותןאנסואפילו

.קלווטיאולימפיו,אהובהעםבקשרבהיותהמקלטה'ביאטריצ

.אביהרצחאתלבסוףתכננההיא,ואחריםאקומו'גאחיה,קלווטיעם

ליצורכדיממרפסתהושלכהוגופתו,1598בספטמבר9-בנרצחהוא

וכל,במהרההתפרסמו,זאתלעומת,העובדות.תאונהשלעיןמראית

הודו,נוסףאח,וברנרדואקומו'ג,לוקרציה.נעצרהי'נצ'צמשפחת

לבסוף,בעינוייםאפילו,הכלהכחישהשבהתחלה,ה'וביאטריצ,בפשע

קלמנטאך,הנאשמיםעלרחמיםלהשיגגדוליםמאמציםנעשו.הודתה

למיתתנידונולוקרציהואימהה'ביאטריצ.חנינהלהםלהעניקסירב

היותובשלהומתלאוברנרדו,לארבעהבותרגופוהבןאקומו'ג,חרב

שלמטרתוהיתה,נטעןכך,וזו,הוחרםי'נצ'צמשפחתשלרכושה.נער

.בהמתתההאפיפיור

האצולהנגדהתנגדותשלרומאתושביעבורלסמלהפכהה'ביאטריצ

השנהיוםשלפניבלילהשנהמדיכימספרתהאגדה.המתנשאת

נושאתכשהיא,להורגהוצאהשם,לו'סנטאנגלגשרחוזרתהיא,למותה

.הכרותראשהאת

לקראתלהשהכינהמפוארתשמלהלבושהה'ביאטריצהציורפי-על

פניה.לכתפהמעלהצופהאלפונהוהיארכותעיניה,להורגהוצאתה

-רוצחתשלאחדתואפילובהואין,וחביבותסקרנותאומרותהתמימות

.כולוהרומאיהעםלעיניאחדותשעותבעודלהורגשתוצא,תקיפהאב



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

באנדורהרוטרי

דוארשרותיאיןלספרדצרפתביןהפירנאיםהריעלהנמצאתלאנדורה

1931משנתהחלהצרפתיםהדוארשירותיעלנסמכתוהיאעצמהמשל

אחתידיעלשהונפקבולכל.1928מהחלהספרדיםהדוארושרותי

.היורומטבעעםמונפקהואכעת.שלהבמטבעהמדינותמשתי

50עםהיוםעדבנסיכותהיחידוהוא1978בנוסדבאנדורהרוטרימועדון

.חברים

להאנדורהרוטרילמועדוןשנים20לכבודבולהונפק1998לאפריל11ב

רואיםאנו–הצרפתיםהדוארשרותיי"עהונפקהבול.אנדורהבירת–ולה

Principat:השםי"עזאת d’Andorraבשםמשתמשיםהספרדיםכי

Andorra.השפותשתי)בספרדיתהואהבולבתחתיתהכיתובזאתלמרות

.(באנדורהרשמיותהן

.בולים בגיליון50הבול הונפק בגיליונות של 

הונפק  ( ללא שיניים–IMPERFלוקס עם בול -נקרא גיליון דה)גם גיליון מזכרת 

.באותו מועד אבל הוא נדיר מאד



ההולדתיוםלכבודבולהנפיקהאנדורה2005לנובמבר5ב

.בינלאומילרוטרי100-ה

.מעטפת יום ראשון מיוחדת עם חותמת מיוחדת הופצה באירוע



מתכון החודש

עוגת מייפל

(תבניות אינגליש קייק2-מתאימה ל)

:המצרכים

ביצים3
שקיות סוכר וניל3
גביע שמנת חמוצה1
כוס סוכר1¼
כוס קמח תופח1¼
כוס שמן½ 

:אופן ההכנה

יחד ושופכים לתבניות  מערבבים את כל המצרכים
.משומנות

.מפזרים מעל אגוזי פקאן קצוצים וקינמון
.מעלות180דקות בחום של 30-אופים כ

.כשהעוגה חמה שופכים מעל סירופ מייפל עד שנספג

או  , במקום פקאן ניתן לפזר קוביות אננס* 

יפס  'שוקולד צ, תפוחי עץ עם מעט סוכר וקינמון
.'וכו

ממטבחה של חיה



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

הוא מחק

את תמונת הפרופיל

לא יפה מצידו...

שלכת בפי הילדים

,בעוני-עץ...

!עליהם ...אין

אלא  , הוא כמו שמש קטנה המאירה לא רק אותךחיוך"
(מרקסגארסיהגבריאל )" מעניקה מצב רוח טוב לסובבים אותך

הדואר לא הגיע, שוב

ייל... י מֵּ אִּ

אם ייפול  , ואני במתח, שתי טיפות גשם

.המתח

!נפל 

המנות האחרונות

"חטעים..."

:יעני פילוסופי...משפט

!מועד , בחול...הטומן ראשו



אינטרנט: צילום
גשם ראשון


