אוקטובר 2020

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
כמו בירחונים הקודמים ,גם בירחון זה אנו ממשיכים לספר על מעשיו הטובים של
מועדוננו .היסוד במעשים אלו היא הנתינה ,שבתמורה לה אנו מקבלים את מה
שביקשנו לקבל  -את החיוך.
מי שדרכו היא דרך של נתינה ,בודאי יחייך מתוך הזדהות כשיקרא את הסיפור
"גלגולו של מעשה טוב".

גלגולו של מעשה טוב
כתב :מיקי – חיפה,

29.10.2009

היא ירדה בדרכה אל חנות המכולת ,לקנות גבינה וחלב וביצים .באמצע הדרך היא
חייכה אל זר ברחוב ,שנראה לה עצוב .נדמה שהחיוך גרם לו להרגיש יותר טוב.
הוא נזכר בטוב ליבו של חבר ,בעבר ,וכשהגיע אל ביתו הוא כתב לו מכתב מלא
תודה .החבר היה כה מרוצה ממכתב התודה ,עד שהשאיר טיפ שמן בסוף הארוחה
שאכל במסעדה.
המלצרית ,מופתעת ושמחה מגודלו של הטיפ ,נתנה חלק ממנו לקבצן שישב לקבץ
נדבות ברחוב .האיש ברחוב ,עזוב ומלוכלך ,היה כה מלא תודה – במשך יומיים
הוא לא אכל דבר ,היה לו קר והוא הרגיש לבד.
אחרי שסיים את ארוחת הערב שלו ,שקנה בכספה של אותה מלצרית חביבה ,הוא
הלך אל חדרו האפלולי והמלוכלך .הוא לא ידע באותו הרגע ,שהוא עלול שלא
לראות את יום המחר .בדרכו לביתו ,הוא אסף כלבלב רועד ועזוב ,ולקח אותו
לחדרו כדי שיוכל להתחמם.
הכלבלב היה אסיר תודה ,להיות תחת קורת גג כשבחוץ יורד הגשם וקר .אותו
לילה ,פרצה בחדר דליקה ואיימה לשרוף את כל הבניין .הכלב התעורר מן המהומה
ונבח נביחות רמות מלאות אזהרה .הוא נבח עד שהעיר את כל הבניין ובכך הציל
את כולם מכל פגע.
אחת מאותם תושבי הבניין הייתה אותה בחורה אלמונית ,שלקראת אדם זר היא
שלחה מבטה עם חיוך של חום ,אהבה וסימפטיה ,שלא עלה לה דבר.

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

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת
החודש

ברכות לקבלה כחבר למועדון

אלי מנחמי
8.10.2016

אתי פרל
19.10.2019

שוקי עזרא
18.10.1998

צביקה פרל
19.10.2019

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

יום הולדת לראש העיר

נשיאת המועדון העבירה ברכה לראש העיר ליום הולדתו:
שלום מר סער,
ציפור קטנה לחשה לי שיום ההולדת שלך חל מחר .25.9.20
כנשיאת מועדון רוטרי כפר סבא ,אני מבקשת לאחל לך בשמי ובשם חברי
המועדון ,שנים רבות של עשייה למען העיר שלנו ,בבריאות טובה ובזמנים של
שפע ושלום.
הדלת הפתוחה שלך והאוזן הקשבת לה אנחנו זוכים ממך ,מסייעים לנו רבות
בפעולות שאנו יוזמים למען הקהילה.
אני מרשה לעצמי מילה אישית :לפני ימים ספורים באתי למשרדך יחד עם
עם צילה רשטיק כדי לתת לך את ספר סיפורי החיים שערכנו למועדון כיסופים
בעיר .הספר עצמו איננו יצירה יוצאת דופן ,אולם הוא פורס סיפורי חיים
כדוגמה לרקמה האנושית המרכיבה את העיר שלנו.
נגעה לליבי ההתרגשות שלך מהספר שהגשנו לך.
בזמנים לא פשוטים שאנחנו חווים עכשיו ,אנושיות ולב פתוח ,הם החוזקה
שלנו.
מאחלת לך ולנו המשך שיתוף פעולה פורה למען רווחת תושבי העיר
הרבה שנים טובות.
חני ברקת גלנצר ,נשיאת מועדון רוטרי כפר סבא 20-21

תשובת ראש העיר:
חני היקרה,
אני מודה לך על מכתבך ועל המילים החמות.
מועדון רוטרי כפר-סבא בהובלתך ,עושה עבודת קודש ואני מבקש
להודות לכולכם מקרב לב על תרומתכם ,בקידום ערכים של נתינה,
סולידריות ועזרה לזולת .ערכים שהם ליבה של החברה שלנו ,של
הקהילה הכפר סבאית המחזקים את חוסנה.
במיוחד בתקופה זו ,בה אנו נדרשים להפגין סובלנות ואורח רוח
בהסתגלות משותפת למצב חדש ,העשייה של מועדון רוטרי בעיר
מהווה עוגן ערכי ,ואני מבקש למסור את תודתי הגדולה לכולכם,
ולהמשיך לחזק את ידיכם כפי שהיה במפגש שלנו.
המשך עשייה מבורכת,
שלכם,

רפי סער | ראש העיר | טלפון 09-7649100 :

פעילות אפיק המועדון החודש

❖  -10.10.20שבת וחג שמחת תורה בבוקר .חברי
המועדון נפגשו ב Zoom-לשמיעת ההקראה של "פרשת
בראשית" מפי חברנו ד"ר מאיר כרמון ,ולברכת הגשם
מפי חברנו חיליק שטרית

❖  -11.10.20הרצאה של נורית רבינוביץ
מומחית להוראה מתקנת.
נושא ההרצאה" :מיינדפולנס ו  NLP-כיצד לחיות את
החיים כאן ועכשיו".

❖  -18.10.20ישיבה עיסקית

❖  -25.10.20הרצאה של ד"ר ליהי שילה פרל ,כלתם של
חברינו אתי וצביקה.
נושא ההרצאה" :מה הקשר בין סיבים אופטים ,חישה
ושמים כחולים?"

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אוקטובר

ב – 12.10.1492-כריסטופר קולומבוס מגלה את
יבשת אמריקה

ב – 28.10.1886-נחנך פסל החירות

ב – 21.10.1948-חטיבת הנגב כובשת את באר שבע
מידי הצבא המצרי
ב – 4.10.1957-ספוטניק  ,1הלוויין הראשון בחלל ,משוגר
על ידי ברית המועצות כחלק מתוכנית
החלל הסובייטית

ב – 6.10.1973-פרצה מלחמת יום הכיפורים

פעילות אפיק הבינלאומי החודש
נפלאות ה Zoom
בתחילת אוגוסט החברים נ"ל צילה רשטיק ,נ"ל יוסי בן עמי
וטובי הרפה השתתפו בפגישת זום של מועדון רוטרי מיאמי
ובירכו אותם ,זה אחרי שהם שלחו לנו ברכות למועדון.
בעקבות "ביקור" החברים בפגישה ,הם קיבלו החודש כרטיס
השתתפות.

באפיק הקהילה החודש
החיוך אומר הכל
אחד הפרויקטים של אפיק הקהילה הוא "דירת הבנות".
בדירה מתגוררות  6בנות ,שהן חיילות בודדות והמועדון דואג
למחסורן.
לדברי נשיאתנו ד"ר חני ברקת הן מאוד מעריכות את כל הנתינה שלנו
ומוסרות לנו הרבה אהבה .לצערן הן לא יכולות לפגוש אותנו ובכל
זאת מקוות שזה יקרה בקרוב.
החיוך מאשר את דברי הנשיאה.

"מעשה טוב קטן ככל שיהיה לעולם אינו מתבזבז" (איזופוס)

כל מה שרציתם לדעת על דירת הבנות
סיפרה לנו נשיאתנו ד"ר חני ברקת גלנצר
דירת הבנות שאנו תומכים בה ,היא חלק מתוכנית ארצית הנקראת" :גשר לעצמאות".
התכנית מלווה בוגרי פנימיות ומשפחות אומנה חסרי עורף משפחתי בצעדיהם העצמאיים
הראשונים.
בדירה בכפר סבא ,מתגוררות שש בנות .חמש מהן חיילות ,שתיים קצינות ,והשישית
בוגרת "שירות לאומי" .כל אחת מהבנות באה מרקע שונה ,אבל דבר אחד משותף לכולן:
אין להם לאן לחזור ,הן חסרות עורף משפחתי.
• במסגרת התכנית נבנית לכל צעיר תכנית אישית בהתאם לצרכיו.
• משתתפי התכנית מקבלים ליווי ,ייעוץ וסיוע בנושאים שונים ,וכן סיוע בדיור (דיור
מסובסד).
נותני השירות

• ילדים בסיכוי  -המועצה לילד החוסה ,האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.אס
ואור שלום ,בשיתוף עם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים וגופים נוספים.
אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות
• צעירים בגילאי  24-18שסיימו את התחנכותם בפנימיות או באומנה וחסרים להם גורמי
תמיכה שילוו את צעדיהם הבוגרים הראשונים.
מרכיבי התכנית
• לכל צעיר נבנית ,בשיתוף איתו ,תכנית אישית בהתאם לצרכיו ולתכנים השונים
הרלוונטיים אליו.
• במסגרת התכנית נקבעים מטרות ,יעדים ודרכי מדידה.
• הצוות מלווה את הצעיר ביישום התכנית ובמימוש מטרות ויעדים שנקבעו בה ,כגון:
בניית תכנית כלכלית לצעירים המתקשים בהתנהלות כספית  -ניהול הכנסות והוצאות,
חיסכון וכו'.
• בניית תכנית בנושא עבודה  -סיוע בכתיבת קורות חיים ,הכנה לראיון עבודה ,פניות
למודעות דרושים וכו'.
• שירות צבאי משמעותי  -גיוס/התנדבות לצבא ,ליווי בעת מעבר בין תפקידים וכו‘.

סיוע ,ייעוץ ותמיכה
הצעירים מקבלים סיוע ,ייעוץ ותמיכה בנושאים שונים ,כגון:
ייעוץ משפטי – משתתפי התכנית מקבלים ייעוץ משפטי בנושאים שונים-
ירושות ,תביעות ,חובות לגורמים שונים ,חלוקת זמני שהות( כשמדובר
בהורים) ועוד.
לימודים  -הפניה למלגות ,לקויות למידה ועוד.
תעסוקה  -ייעוץ תעסוקתי ,הכשרה מקצועית ועוד.
גיור  -גיור ממלכתי ואפיקי גיור נוספים.
מימוש ומיצוי זכויות.
דיור
משתתפי התכנית מקבלים סיוע בדיור (דיור בשכירות מסובסדת) במסגרת דירות
בוגרים.
שיעור השכירות המסובסדת הוא  600-400ש"ח לחודש.
הדירות נמצאות בערים שונות ברחבי הארץ (ראו פירוט באתר התכנית).
חלק מהדירות מיועדות לצעירות חרדיות ודתיות.
השהות בדירות היא לתקופה של עד שנה וחצי (בנוסף לתקופת השירות הצבאי או
הלאומי).
צוות התכנית לא ישן בדירות ,ולכן נדרשים מהצעירים תפקוד ואחריות ברמה סבירה.
אופן קבלת השירות
לקראת סיום השהות בפנימייה או במשפחת האומנה יש לפנות לעו"ס הפנימייה או
האומנה ,שימלא טופס הרשמה מקוון ויצרף אליו את המסמכים הנדרשים.
הפונים יוזמנו לראיון ולקבלת הסבר לגבי התכנית.
עלות השירות
שירותי הליווי והייעוץ ניתנים בחינם.
הדיור ניתן תמורת תשלום מסובסד (גובה שכר דירה נע בין  600-400ש"ח לחודש).

מה עשינו למען הבנות בדירת המחסה שלהן?

כדי להביא את הנושא לכלל מודעות ,שמענו הרצאה מפי נועה טובי הבת של חני ברקת
שהעלתה את השאלה ,מה קורה לילד חסר עורף משפחתי המסיים פנימייה?
נועה העלתה את נושא עמותת אס.או.אס תוכנית "גשר לעצמאות".
בישיבה שהתקיימה בדירת הבנות בנוכחות  :חני ברקת ,חגית  -מרכזת התוכנית ,תמר -
מרכזת הדירה ,אורנה ולאון והבנות בדירה ,הסכימו אורנה ולאון להיות המקשרים בין
המועדון לרכזת הדירה.
 .1הבנות ביקשו מייבש כביסה ,על מנת שהחברות החוזרות הביתה מהצבא ,תספקנה
לכבס ולייבש את המדים.
 .2חברים מן המועדון תרמו :מכונת קפה ,מיקסר ,טוסטר וכלי בית.
 .3הבנות ביקשו לבחור בעצמן קישוטים לחדרים ולסלון כדי שלראשונה יהיה להן משהו
על פי טעמן.
 .4שולמו  1000ש"ח לחנות מקסטור ,והבנות הלכו לבחור לעצמן קישוטים .נקנו פופים,
פינת ישיבה למרפסת ,מיתקן לייבוש כביסה ,ומתקן לייבוש כלים ,וכן תמונות וחפצים
קטנים.
 .5אורנה ולאון מפנקים את הבנות בעוגות ופירות מן החצר שלהן.
 .6לאון ועמי סייעו מספר פעמים בתיקונים קטנים בדירה.
 .7לקראת חופשת הקיץ קנינו לבנות כרטיסי קולנוע זוגיים .אחת הבנות סיפרה שסבתא
שלה הייתה מזמינה אותה לקולנוע מפעם לפעם ,אבל הכסף היה בצמצום לכן זה לא קרה
הרבה ולראשונה היא הזמינה את סבתא שלה.

באפיק הקהילה החודש
נוער שותה מים ודעת

נוכח המצוקה העולמית הגוברת בנושא המים בחר הרוטרי במים וסניטציה
כנושא מרכזי לפעילותו בעולם .רוטרי ישראל בהובלת וועדת היגוי בנושא המים
פועל לקידום החינוך והמודעות לאתגר ולפתרונותיו כחלק מהתכנית העולמית.
התוכנית "נוער שותה מים ודעת" ,מתקיימת בחסות משרדי החינוך והכלכלה,
רשות המים ,הטכניון ,התעשייה ותאגידי המים בישראל ובשיתוף עם ארגון
"רוטרי" העולמי .התוכנית פועלת בהצלחה ,החל משנת  ,2007בבתי הספר
התיכוניים וחטיבות הביניים ברחבי הארץ ,יהודים וערבים ,כאשר תוכן הנושאים
הנלמד מותאם ללימודי מדעים ,טכנולוגיה ,סביבה ,כימיה ,פיזיקה ,היסטוריה
ועוד.
בכפר סבא מופעלת התוכנית בבית ספר "סורקיס" ע"י המועדון שלנו בהובלתה
של חברתנו טובי הרפה  ,יו"ר אפיק הקהילה והמקצוע.
השיעור הראשון בתוכנית ,שעסק בנושא "משבר המים העולמי" ,התקיים ביום
רביעי  ,21.10ב Zoom-כמובן ,ולטובי היה העונג לברך את התלמידים.

בקרן הפרסים לקידום מדעים
וטכנולוגיה החודש

תכנית מייקרים צעירים יצאה לדרך

תכנית "מייקרים צעירים" :תוכנית חדשה אשר תאפשר לתלמידות ולתלמידי
החטיבות בעיר ליצור ולבנות כלים חדשניים ויצירתיים .התוכנית תתבצע
באמצעות תחרות שתתקיים בחסות קרן הפרסים לקידום מדעים וטכנולוגיה של
מועדון רוטרי כפר סבא בראשות חברנו יובל השכל ,בשיתוף אשכול פיס ,אגף
החינוך העירוני והיזם החינוכי טל בן יוסף.
לקראת הפעלת התוכנית הופקה חוברת שמפרטת את שלבי התחרות .החוברת
מספרת בין היתר על קורותיה של קרן הפרסים ,שמנציחה את וותיקי המועדון
שהלכו לעולמם ,ומשפחותיהם תרמו לקיומה של הקרן.

בשלב הראשון החוברת חולקה לכל חברי המועדון.
לביצוע החלוקה התנדבו החברים:
שוקי עזרא ,טובי ועמי הרפה ,תמי ואייבי ברכה ,שמריהו כפיר ,ענת ויוסי בן עמי,
פנינה כרמון.

כל הכבוד לחברים המתנדבים!
.

עמוד השער של החוברת

חברנו נ"ל עולי רשטיק נושא דברים
לזכרה של סטלה חיימוביץ ז"ל

את סטלה הכרתי כשהצטרפתי למועדון רוטרי בשנת .1985
בעלה – יחזקאל ז"ל היה חבר במועדון שלנו משנת  - 1968באותה תקופה המועדון
מנה רק  25חברים .היו הרבה מפגשים שכללו גם את הנשים (באותה תקופה עוד חל
איסור לקבל נשים לרוטרי) כך שהייתה חברות מאד טובה בינינו.
סטלה הייתה אישה מאד מיוחדת .בעברה הייתה מורה למתמטיקה ואפילו כתבה
ספרי לימוד בנושא.
סטלה הייתה מאד פעילה במועדון  -בעלה חזי ז"ל השתתף בהרבה קדנציות בצוותי
הנגיד וסטלה תמיד הייתה לצידו ועזרה לו בכל.
בכל פעילות התנדבותית של המועדון סטלה לקחה חלק משמעותי.
אני זוכר שבשנת  ,1997הייתי אז מנהל הועידה השנתית בסיוע של כל חברי
המועדון ,סטלה ויחזקאל לקחו על עצמם את ארגון תערוכת ההישגים והפעילויות
של מועדוני האזור.
בשנותיו האחרונות יחזקאל היה חולה מאד וסטלה ליוותה אותו לאורך כל הדרך עד
לפטירתו לפני  3שנים.
במאמר מוסגר אומר שהייתי גם רואה החשבון של שניהם והיה לי קשר מיוחד איתם.
לכן הפרידה הייתה לי קשה שבעתיים.
סטלה נפטרה לפני כחודש כששהתה ב"בית בכפר".
יהי זכרה ברוך.
עולי

פרוייקט הגישור
חברנו רן פרידור בהוקרה למירי וקסמן

למירי וקסמן ,מנהלת בית ספר "ברנר" בכפר סבא ,ב 12-השנים האחרונות ,שפרשה
בימים אלו לגמלאות ,יש מקום מיוחד בלבבותיהם של חברי המועדון.
כאשר לפני כעשור ,מועדון "רוטרי" אישר את פרויקט הגישור לתלמידי בתי הספר
היסודיים בכפר סבא הגישור שיזמתי ,מצאתי במירי שותפה נאמנה ומחויבת להפעלת
הפרויקט והפצת רעיונותיו לתלמידי בתי הספר בעיר.
מירי סייעה לי להתגבר על הקשיים ועל הבדלי הגישות ביני לבין אגף החינוך .בעזרת
הנהלת בית הספר ,צוות היועצות והמורות שהצליחו להפעיל ב 10-השנים האחרונות
את נושא הגישור בבית ספרם.
מירי הבינה את מהות הפרויקט הייחודי של הגישור שבשונה משאר המקומות
שהפעילו פרויקט זה ,בבית ספרה ובעזרת מינה זוהר המגשרת פעלו ב 3-מישורים
מועדון רוטרי הבין את חשיבות רצף הפעילות לאורך השנים והבטיח לתת בטחונות
כלכליים גם בעתיד.
כדי לאפשר העצמת התלמידים -ללא יוצא מן הכלל  -נבחרו מועמדים לקורס הגישור
מקרב תלמידים טובים ומתבלטים ,בעלי כריזמה ,מתלמידים טובים הנחבאים אל
הכלים ומתלמידים עם קשיים ומוגבלויות .בסיום השנה ובמעמד נציג המועדון ,קיבלו
המגשרים תעודת סיום קורס בחתימת המגשרת ומנהלת בית הספר.
מעל הכול מירי פעלה עם רצון טוב ונכונות לגייס הורים ותלמידים לפרויקט.
מירי הייתה שגרירה וממליצה של הפרויקט בכל דרך אפשרית הן כלפי בתי ספר
אחרים שהתלבטו אם להכניס את הפרויקט לבית ספרם ,הן כלפי העיתונות המקומית
והן לנגידי "רוטרי שבאו לבקר במועדון ובקרו גם בבית הספר.
זכור לי ביקורה בשעתו של הנגידה מלי לוי במועדון ופגישתה עם מירי .ראיתי אז כיצד
עמדו דמעות בעיניה.
בפעילותה הברוכה גרמה להעצמתם של התלמידים לפתרון סכסוכים בין הילדים
וחשוב לא פחות ,המגשרים השתמשו בחומר הנלמד לפתרון ריבים בביתם בין האחים.
בנוסף מירי נרתמה למיזמים נוספים של המועדון ובניהם תחרות הנואם הצעיר שבית
ספר ברנר היה החלוץ ,הראשון בעיר לקיים את התחרות המפתחת כישורים חשובים
בקרב התלמידים.
בין היתר יזם הבית ספר בכיתות תחרות פנימית בין הכיתות והזוכה קיבל פרס מטעם
המועדון.
אנו מאחלים למירי שתהנה בכל אשר תבחר לפעול ומודים לה על תרומתה רבת
השנים למועדון
רן פרידור
אוקטובר 2020

חברים מספרים על התנדבותם
נ"ל אבי רוקנשטיין מספר על עמותת רוטרי
עמותת האזור הינה עמותה העומדת לצד רוטרי ישראל ,ובאה כדי לתמוך ,לעזור
ולסייע לרוטרי ישראל ,לקרנות שליד רוטרי ישראל ולמועדוני
רוטרי בישראל שאין להם עמותות לקבל תרומות ולאפשר לתורמים
לקבל הכרה בתרומה כהוצאה לצרכי מס.
העמותה מקבלת ומנהלת עודפי תקציב של נגידים לאחר סיום כהונתם ,החזרי
כספים של רוטרי בינלאומי תרומות וקרנות שונות של רוטרי ישראל ,את "הועדה
לחלוקת אותות פאול האריס לאישי ציבור".
בנוסף להכנסות מרישום בספר גלגל הזהב של רוטרי ישראל ע"י מכירת תעודות
רישום ב"ספר גלגל הזהב".
חברי העמותה הינם ,הנגיד המכהן ,נגידי רוטרי לשעבר ,הנגיד הנבחר והנגידים
המיועדים .כמו כן 9 ,נציגי מועדוני רוטרי בישראל אשר  3נבחרים ברוטציה מידי
שנה ,לתקופה של  3שנים וכן חברים ממונים.
לעמותה וועדה לגיוס והקצאת כספים אשר ממליצה בפני האסיפה כללית של
העמותה על אופן גיוס והקצאת הכספים לקרן העמותה ומקרן העמותה למועדוני
רוטרי באזור לפרויקטים קהילתיים בלבד ,לשם קידום והעצמת הרוטרי וכן להקצאת
כספים לקרנות האזור שליד רוטרי ישראל.
בחודש ספטמבר האחרון התכנסה הוועדה ודנה ב 21-בקשות של מועדונים ואישרה
הקצאת כספים ל 15-מועדונים .כולל בקשה של מועדון כפר סבא עבור פרויקט
ההצללה במועדון צאלים בעלות של  3.700ש"ח הסכום אושר במלואו.
בחודש יולי  2020הצטרפתי כחבר מליאת האספה הכללית וזאת לאחר שהיה לי
הכבוד לזכות באמונם של מרבית מועדוני האזור ולהיבחר למקום הראשון מתוך ה.3-
בחודש ספטמבר האחרון ביקש ממני הנגיד נחום פרנקל להצטרף כחבר בוועדה
להקצאת כספים של העמותה.
ברצוני לציין שעוד  2חברים ממועדון כפר סבא נבחרו השנה לועדות האזור:
אייבי ברכה לקרן גרדינגר
עולי רשטיק לועדה לאיתור נגיד.

חברים כותבים שירה
שיר מאת חברנו רן פרידור

מתכון

מתכון החודש
 2מתכונים של חברתנו נ"ל צילה רשטיק
עוגת תפוחים
מצרכים להכנת הבצק:
 2 oכוסות קמח רגיל
 1 oכוס סוכר
 2 oחלמונים
 100 oגר' חמאה בטמפ' החדר
 1 oכפית אבקת אפיה
לערבב את כל המצרכים ולהשהות חצי שעה במקרר.
מצרכים להכנת המלית:
 1 ½ oק"ג תפוחי עץ ירוקים ( 10יחידות)
קלופים ופרוסים לפרוסות בעובי  1ס"מ
(אפשר לחתוך לקוביות).
 1/3 oכוס סוכר
 2 oפרוסות לימון
 20 oגר' צימוקים
לאדות הכל בסיר כ  15דקות עד שהתפוחים מתרככים מעט – לסנן.
עיצוב העוגה:
בתבנית  26לשטח  2/3מהבצק ,למרוח על הבצק  3כפות ריבת משמש מדוללת
במעט מים (שלא יהיה נוזלי ).
לפזר על הריבה  3כפות פירורי לחם.
להניח את התפוחים ולפזר מעל ½ כפית קינמון.
מעל התפוחים לפזר את ה 1/3-הנותר מהבצק ומעליו לפזר  1שקית סוכר וניל
וקוביות מ 50-גר' חמאה.
לאפות בתנור שחומם מראש לחום בינוני כשעה.

עוגת שוקולד – חצי חצי
מצרכים להכנת הבצק:
 1 oחבילת מרגרינה
 6 oכפות סוכר
 1 oחב' קמח אוסם ( 2 1/2כוסות)
 1/3 oכוס מיץ תפוזים
 3 oחלמונים
מכל המצרכים הנ"ל ללוש בצק.
להוריד חופן מכמות הבצק ולשים במקפיא ואת יתרת הבצק להניח
במקרר למשך שעה.
מצרכים למלית:
 200 oגר' שוקולד
 1 ½ oכוס סוכר
 2 oכפות קקאו
 ½ oכוס מים רותחים
 50 oגר' מרגרינה
 3 oחלמונים
 1 oכף קמח רגיל
 2 oכפות קוניאק
 oקצף מ 6-חלבונים  3 +כפות סוכר
הכנת העוגה:
להמיס שוקולד ,סוכר מים רותחים וקקאו .להוסיף  50גר' מרגרינה
לערבב היטב ואח"כ להוסיף את  3החלמונים ולצנן.
להוסיף  1כף קמח רגיל  2 +כפות קוניאק.
להכין קצף מ 6-חלבונים  3 +כפות סוכר ולערבב לתוך עיסת השוקולד.
לשטח את הבצק על התבנית ,לשפוך את העיסה על הבצק ומעל לפזר
פירורים מהבצק שהיה במקפיא.
לאפות עד שהבצק נעשה חום.
(השוקולד לא מתייבש לגמרי).

אמנות על קצה המזלג

אדואר מאנה ,1883-1832 ,פאריס
זמרת הרחוב

שנת יצירה1862 :
מוזיאון לאמנויות יפות
בוסטון

אדואר מאנה נחשב לאחד ממבשרי המודרניזם ולאבי האימפרסיוניזם.
מאנה נודע בשל יצירותיו שגישרו על הפער שביו ריאליזם
לאימפרסיוניזם .ציוריו מאופיינים בגוונים אחידים ,ניגודים חריפים של
אור וצל ,קומפוזיציה חתוכה (השפעת המצלמה) ותאורה חזקה.

בתמונה זו מצויר דיוקנה של ויקטורין מראן .הדוגמנית
החביבה על מאנה עד שנת .1875
הדמות הזו ,כפי שהיא מגיחה מבית הקפה ,נושאת גיטרה,
שנראית כה מגושמת לשימוש ,ומחזיקה צרור דובדבנים
ארוזים בנייר ,שמתוכו היא שלפה זוג דובדבנים ,שמקרבת
אותם לשפתותיה בתנועה מתריסה אך גם רומזנית.
מאנה ,אחד מראשוני הציירים שעסקו ברישום החיים
האורבאניים המודרניים ,מתאר את האישה הצעירה יוצאת
ממקום שניתן אולי לזהותו כמועדון לילה ,או בית קפה פריסאי.
הפנים של המקום חשוך
אף על פי שאחת מדלתותיו פתוחהְ ,
ומטושטש .ישירות מבטה של הזמרת וידה עם הדובדבנים,
מרתקים את הצופה לעיניה ,אשר חושפים מחשבות עמוקות
שאינן ידועות לצופה :האם התרחש משהו בלתי נעים בבית
הקפה? האם היא ממהרת לאיזו התחייבות לא ספציפית? מי
סיפק לה את הדובדבנים?
את התשובות לשאלות אלו תחפשו בדמיונכם...

יצירה חדשה של חברנו
שוקי עזרא

דונה קורונה

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

היה רוטרי בקובה ?
מועדון רוטרי הראשון בקובה נוסד בהוואנה ב .1916
זה היה המועדון הראשון בעולם שאינו דובר אנגלית .המועדון המלווה היה מועדון
רוטרי טמפה ,פלורידה.
ברשימת חברי המועדון שמנתה  22חברים במועד קבלת הצ'רטר היו הקומיקאי
הקובני המפורסם מסגואר ורמון ארגלס ,בעל מפעל הסיגרים המפורסם "רומיאו
ויוליה".
בשנת  ,1917במועדון הוואנה היו כבר כמעט  100חברים .בתוך שמונה שנים מיום
הקמת מועדון הוואנה ,נוספו  10מועדונים נוספים בקובה .כולם פרחו ומצאו
הזדמנויות רבות לשרת את קהילותיהם .לרוטרי הייתה נוכחות כה חזקה בקובה,
שהוואנה נבחרה כאתר ועידת רוטרי בינלאומי בשנת .1940למרות שרק 3,719
רוטריונים השתתפו ,זו בהחלט הייתה הצלחה נהדרת לוועידה שהתקיימה באמצע
מלחמת העולם השנייה .בהזדמנות זו הודפסו בול מיוחד עם גלגל הרוטרי וגליון יפה
ומיוחד הכולל  4בולי רוטרי בקצוות הגליון וסמל הוועידה במרכז.

אזרחים קובנים כיהנו בשלוש הזדמנויות שונות כנשיאי רוטרי בינלאומי.
בינואר  1946היו בקובה  44מועדונים עם כ  1,400-רוטריונים.
בנובמבר  1957הייתה קובה המארחת בפעם השנייה של הכנס האזורי של מפרץ
מקסיקו הקריבי של רוטרי .בקובה היו  58מועדוני רוטרי עם  1,800חברים.
בינואר  1959השתלטו כוחות המהפכה על הוואנה .פידל קסטרו ,ראש ממשלת קובה
עצר את פעילות רוטרי בקובה ב  .1959רק  19שנה לאחר מכן ,בנובמבר 1978
החליטה הנהלת רוטרי בינלאומי על סיום החברות ברוטרי של מועדוני רוטרי
הממוקמים במדינות בהן יתכן ומועדוני רוטרי לא יוכלו לתפקד.
בינואר  ,1979מסיימים את החברות ברוטרי בינלאומי של המועדונים באפגניסטן,
בורמה ,קובה ,לאוס ,ווייטנאם.
נכון להיום אין מועדוני רוטרי בקובה – למרות שתוכלו למצוא סימנים בפייסבוק
לשיתופי פעולה הומניטריים של מועדוני רוטרי בעולם עבור קובה.
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