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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

.החודששהתרחשוהאירועיםשלסיכוםזהבירחוןלכםלהביאהשתדלנו

את,הרעותברכותאת,קבועיםשחלקם,במדוריםכאןתמצאואתם

באפיקישהתבצעוהפעילויותואת,טעםבטובשערוכים,השבועפסוקי

.והמועדוןהקהילה

,שטריתמשפחתשלהחםבביתשחגגנו,העצמאותיוםמסיבתאתציינו

.אירגןצביקהשחברנו,לדרוםהנפלאהטיולאת

שתזכה,אברוצקיחנהחברתנושל90-ההולדתהיוםאתלצייןשמחנו

.לעולמושהלך,לוזוןפיניחברנואתבצערהזכרנוומנגד,ימיםלאריכות

,פרידוררןשל"שכנות"הסיפורכמויוצריםחבריםשלביטוייםאתהבאנו

הענקהבוליםואוסףעזראשוקישל"האדמהעלכבדים"והתבליטהשיר

המועדוןותיקיבהנצחתעמלועלברכהגםמגיעהלאייבי.ברכהאייבישל

הקבועהבפינתולנושמספרחנןלחברנומגיעהותודה.לעולמםשהלכו

.העולמיROTARYבירחוןמאמריםמתוך

ניצולתשלהגבורהאתשמתארהמרתקהסיפוראתלצייןשלאאפשראי

,הכתבעלהעלתהאותו,וינשטיןזאבחברנושלל"זאימו–השואה

.חנינשיאתנו

.חדשאורמפציעובאופקמסתייםאפרילחודש

,טובהבבריאות,כולנוונוכלעלינושחלוההגבלותכלשתסתיימנהנקווה

.רגילהחייםלשגרתלחזור

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי  
ההולדת החודש



מזל טוב לחוגגים 
!יום נישואים

ין'קוצרחל ומשה 

7.4



ברכות לקבלה כחבר למועדון

קויטנישמואל 

10.4.2011



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

ישיבה עסקית–11.4.21❖

.הרצאה–18.4.21❖

הרצתה לנו דפנה ליף

איפה  . שנים למחאה החברתית10: נושא ההרצאה

?ולאן מכאן? מה השגנו? נכשלנו

.  הרצאה–25.4.21❖

.מאמנת לחיים בריאים מהשורש. רוזנרהרצתה לנו מלי 

".ם"בריאות לפי שיטת הרמב: "נושא ההרצאה

הרצאה–4.4.21❖

.ירדניגיוראלנוהרצה

.לשואהשנידור.כרמלרוטרימועדוןחבר

.לתקומה...משואה"האפרמתוך":ההרצאהנושא

באושוויץהתופתאתששרדה,פרלגיזלה'דרשלסיפורה

מיועדותשהיונשיםמאותהצילהשםשהותהובמהלך

.קשיםולעינוייםלמוות

.חברי המועדון יצאו לטיול בדרום–23-24.4.21❖

מסיבת יום העצמאות–14.4.21❖



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אפריל

משחקי האולימפיאדה הראשונים  –6.4.1862-ב

.של העידן המודרני נפתחים באתונה

ידיעלנוסדתרומא–(ס"לפנה)21.4.753-ב

הרומיתהמסורתלפי,ורומולוסרמוס

לאונרדוהאשכולותאישנולד–15.4.1452-ב

י'וינצדה

עם,פורץורשהגטומרד–19.4.1943-ב

סופיתלחסלוכדילגטוגרמנייםכוחותכניסת

נכנסת,17-הבת,ארק'דאן'ז–29.4.1429-ב

להסירמנתעלצרפתיצבאבראשלאורליאן

האנגליהמצוראתממנה

יוריהסובייטיהקוסמונאוט–12.4.1961-ב

החללבטיסתהארץכדוראתמקיףגגארין

1ווסטוק,הראשונההמאוישת



ליום ההולדתאברוצקימברכים את חברתנו חנה 

ברכו , ובשם המועדון, חברות מן המועדון, לכבוד יום הולדתה

.את חנה והגישו לה זר פרחים

.  ברכו את חנה בשירה29חברים מגלריה 



ל"ל פיני לוזון ז"גילוי מצבה לחברנו נ

.20.4.21-בהתקייםל"זלוזוןפיניל"נלחברנומצבהגילויטקס

חנן,הריסאיתן,ארבלאיציק,רשטיקעולי.ולינגשטייןמירההחברים

.בטקסהשתתפוברכהואייביהאס

:לזכרומזורגביחברנוכתבוכך

כךעלברוטריחברותשנות60מעלאחרי.רוטריוןתמיד,רוטריוןפעם"

.הראלמתימהנגידהוקרהתעודתקיבל

.ל"זלוזון(פנחס)פיניל"נ,חברנולעדאותנועזב

עלהקפידהומשפחתו,הרוטריסיכתאתכמעטחייוכלבגאווהענדפיני

.קברועללמצבהגםהרוטריסיכתהעלאת

".יקרחברבשלוםנוח



בסרביהרוטריברכה שהתקבלה ממועדון ❖
ארמבשיץיוראינשיא לשעבר 

,  חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

קיבל ברכות

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

,חברנו היקרים 

.אני מצטרף לברכות לרגל יום העצמאות

למסלוליחזרוהענייניםושבקרובפעיליםבמועדוןשאתםלדעתטוב

.יהיהכךאצלנושגםתקוהאני.הרגיל

מאודיהיה,הזוםבעזרתעדייןמתקשריםאנחנווגםאתםשגםמכיוון

נשתתףלפחותאומשותפתפגישהלארגןנשתדלפעםאםנחמד

.השבועיתבפגישתנוואתםבפגישתכםאנחנוחלקיתאפילו

השנהאתעברתםאתםאיךלשמוע–פורמליתלאבצורהגם–נשמח

לעשותמהלהציעגםנוכל.התמודדנואנחנואיךולהתרשםהאחרונה

.בעתידביחד

,ידידותיתשלוםדרישת

יוראי



בקרואטיהאוסיאגרוטריברכה שהתקבלה ממועדון ❖
מישקוליןנשיא לשעבר איוון 

,איביצההיקרידידנו

.סבאבכפרתאוםמועדוןעםלנושישהקשרעלשמחאני

ולשמוחישראלשל73ההעצמאותיוםלרגלברכותלשלוחברצוננוכלקודם
.COVID19הוירוסמולבהתמודדותהניצחוןעלגםאתכם

!המסכיםדרךפגישותינואתמקיימיםעדייןאנחנו

גלריהבחידושלסייעמאמצנואתמרכזיםאנוכרגע
.האדמהברעידתקשהשניזוקה(פאטריניה)PETRINJAבעיר

!הרוטריוניםלחברינוואושרבריאותהרבה

,שלוםדרישת

(IVAN)איבן

במיאמירוטריברכה שהתקבלה ממועדון ❖



בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

שלב הגמר של תחרות המייקרים הגיע לסיומו

תעודת הוקרה ומגן, מצליחי התחרות זומנו לקבל מידי ראש העיר את הפרס



ס העניק ראש העיר תעודת הוקרה  "כרוטריגם למועדון 

ולחברנו יובל השכל העניק מגן  



" חובתם לספר לא רק על עצמם-אם יש יחידים והם מספרים"

.ישראל גוטמן' פרופ

הפולניהמרדעל,האדוםהצבאהתקדמותעלבאושוויץנודע1944באוגוסט

המחתרתלביןקריובהארמיההמחתרתארגוןביןהקשריםועלבוורשה

היהודיתהמחתרתחבריעםיחדהפולניתהמחתרתאנשי.באושוויץ

שריפהואבקנשקלאסוףכיצד:הייתההבעיה.למרודהחליטובאושוויץ

.אושוויץמחנהבתנאי,למרידה

פצצותלייצור,"אוניון"החרושתבביתשעבדו,הנשיםבמחנה,האסירות

לפרוץאמורשהיה,למרדלהכנותלסייעבהתלהבותהסכימו,לחימהוחומרי

.למחנההסובייטיםיתקרבוכאשר

ביקשהאחדיום.לפעילותהיאגםגויסה,זאבחברנושלאמו,וינשטיןמאלה

לחצריצאוהשתיים.עמהלשוחח,כןלפניהכירהלאשאותה,גרטנראלה

גםאני.אחיותיךאתפהשאיבדתיודעתאני":זמןבזבזהלאוגרטנרהמפעל

ואנחנוהשריפהאבקבחדרעובדתאת.מותןאתלנקוםתוכליכיצדיודעת

שתמסורהשיבהוגרטנר,"אנחנו"מיהםשאלהוינשטין."נפץלחומריזקוקים

ולאחר,במקוםבוהסכימהוינשטין.פעולהלשתףתסכיםאםהפרטיםאתלה

נוספתבחורהועםרובוטהה'רוזעםגרטנראותההפגישהשעותכמה

שלהמרידהתוכניותעללהסיפרהרובוטה.הבגדיםבמחסןשעבדה

האמנתילא".הבאיםבימיםוינשטיןתפעלכיצדסיכמווהן,הזונדרקומנדו

מרידה".וינשטיןמודה,"שלהםהתוכניותאתלפועללהוציאשאפשר

כעת.להפסידמהליהיהלא,שנימצד.אפשריתבלתילינראתהבאושוויץ

."ברורהמטרהליהיתה

והטמינולידהבאמכלכבדיםוחפציםדלק,גפרוריםלאגורהחלוהאסירות

מחסןמפתחותאתלשכפלהצליחוגםהן.מאולתריםמסתורבמקומותאותם

בלוקבכל.קרכנשקבהםלהשתמשיוכלו-ההוראהקבלתשעםכך,הכלים

הכירוהתאיםמפקדותורק,זובפעילותשעסקובנותשש-ארבעשלתאהיה

.הראשיבמחנההמחתרתמפקדתעםבקשרוהיוזואתזו

מביאה את סיפורה  של מאלה  , גלנצרר חני ברקת "ד, נשיאתנו
.אימו של חברנו זאב–ניצולת אושוויץ , ל"זוינשטין

מורדות בתופת



רובן.בנותתשעאושמונהעבדו,החרושתבבית,השריפהאבקבחדר

היוהבנות.השנייהאתאחתהכירוחלקןאולםזאתעלזאתידעולא

להכיןשנצטווהפצצותמתוך,שריפהאבקשלשתיםאוכפיתלוקחות

התקרבוכאשר,המשמרתבתום.בחזייהאוהבגדיםבקפליומחביאות

מבוצעהיוםבאותואםלראותכדיהיטבהסתכלוהן,למחנהחזרההבנות

במהירותהתירוהן,היהכךאם.חברותיהןשלגופןועלבבגדיהןחיפוש

הכמותארצהנפלהשריפהואבק,הקטנההבדחתיכתשלהקשראת

.בכךיבחיןלאשאישהבטיחוהכההוהצבעהקטנה

המשרפותעובדי)הזונדרקומנדואנשיהבינו,אוקטוברבתחילת

אחריםאנשיםויביאולהורגאותםיוציאוהנאצים.הגיעשסופם(באושוויץ

.המרדפרץ1944באוקטובר7-ב.המרדאתלהתחילהוחלט.במקומם

ניזוקהמרדבמהלך.אליהםהצטרפולא,הפולניתהמחתרתאנשי

.לפעולחזרולא4קרימטוריום

,שריפהאבקהיההמורדיםשברשותהגרמניםגילוכיצדיודעיםאיננו

בביתהעובדותהואהשריפהלאבקהיחידשהמקורהיהברוראולם

אבקאולםמעובדותשלושנאסרובאוקטובר10-בכבר.אוניוןהחרושת

שוחררוהן.גרטנרואלהספירשטייןרגינה,וייסבלוםאסתר:השריפה

לשחרורןהסיבה.לחוקריהןדברגילולאהןאך,קשיםעינוייםלאחר

לביןבינןקשריםולחפשאחריהןלעקובבמחנההנאציםשלרצונםהייתה

.חבריהן

עלשידעוהנשיםבין,מלשינההייתה,וינשטיןמאלהמצינת,זאתובכל

ואחרי,וספירשטייןוייסבלום,גרטנראתשובעצרווהגרמנים,ההברחות

.רובוטהאתגםאסרויומייםאויום

הברוטליתהחקירה.לתיאורניתניםאינם,הבנותעברואותןהעינויים

בגבורתן,הנחקרותארבעאך,ההודאותגבייתלאחרגםנמשכה

האחרוניםלרגעיםעדאומץוהפגינובעינוייםמעמדהחזיקו,ובהקרבתן

האסירשלשמועלנוסףשםשוםמסרהלאמהןאחתאף.חייהןשל

גילוולאשבועותארבעהבמשךעונוהן.רובוטהשמסרה,המתהיהודי

נוסףחברואףלהורגהוצאוהןשרקמכךברורהזועובדה.דבר

.נחקרולאנאסרלאבמחתרת

היההמחנהלשלטונות.1945בינואר5–בבתלייהלהורגהוצאוהנשים

לפגועבליאך,להורגבהוצאהנוכחותיהיו"אוניון"בהעובדותשכלחשוב

נערכו,משמרותבשתיעבדושהנשיםמאחר.במפעלהעבודהבשגרת

הראשונות":מהנשיםשתייםנתלואחדובכל,נפרדיםטקסיםשני

רובוטהה'רוזהיוהבאות,גרטנרואלהספירשטייןרגינההיושהומתו

ההוצאהאתולראותלהסתכלאולצו,האחרותהנשים."וייסבלוםואסתר

.להורג



חשובההנשיםשלהשקטההחבלהפעילותהייתההגרמניםבעיני

שהתקבלומהזמןכבר.עצמהההתקוממותמןיותרהרבהוחמורה

אינן,בושמיוצרותשהפצצות,"אוניון"החרושתביתבמנהלתתלונות

לאמעולםלהםוהאחראיםאותרולאבפצצותשהמחבליםמאחר.תקינות

הדיןלביתלעזאזלשעירלהמציאהפוליטיתהמחלקהנדרשה,נחשפו

הפוליטיתהמחלקהכשהחלה,ההתקוממותלאחר.בברליןהצבאי

חלקןאתלהסתירשנחקרוהנשיםניסו,ההברחהאתלחקורבאושוויץ

מתוךארבערקשכן,בעיקרושהצליחניסיון—חברותיהןעלולחפות

הוצאתן.להורגוהוצאונתפסובהברחהשהשתתפוהנשיםשלושים

משום,באושוויץדופןויוצאתחריגההייתההנשיםארבעשללהורג

להורגבוהוצאולאמעולם,בהמוניהםבושהומתואף,יהודיםשאסירים

אנשימברליןמיוחדבאופןשהתקבלדיןגזרעלבהסתמך,בפומבי

לאחרנרצחוההתקוממותדיכויבמהלךנהרגושלאהזונדרקומנדו

.שבשגרהוכדברפומביותכלללאחקירתם

:הנצחה
גם.ניצוליםשלעדויותבאיסוףהחלומיד1953-בהוקםושםידמוסד

למרדבהכנותשהשתתפוהבנותגבורתעלעדותנתנהוינשטיןמאלה

אתהסגירושלאחברותיהןשלגבורתןבעקבות,ושרדוהזונדרקומנדו

באפרילפורסם,עדותהבעקבותשנכתבהמאמר.למרדשלהןהשותפים

.43-44'עמ,34,ושםידידיעותבחוברת1965

.גבורתןלהנצחתיוזמותכמהננקטולהורגהוצאתןלאחרשנהארבעים

בעירהיהודיהקברותבביתסמליתמצבהנחנכה,1985במאי

."אוניון"האםחברתשלמושבהמקום,פרונדנברג

4לזכרמודיעיןלידזגלמביהלקדושיההנצחהבאתרהוקמהזיכרוןאבן

.בירקנאו–באושוויץהיהודיתהמחתרתגיבורות
זאתקטנהבאבןהסתפקולא,בחייםשנשארווחברותיהוינשטיןמאלה

בספטמבר.ושםבידהבנותלגבורתראויהאנדרטההקמתלמעןונאבקו

"אוניון"ועובדותמעובדיכמאהשלעמותהבישראלהוקמה1985

מצבהאועד–גלושםבידלהקיםלמטרהלהשמההעמותה.ששרדו

.הגיבורותארבעתשלשמותיהןעליהשייחקקו

1989בינוארהודיעה,רציניומאבקארוכהמכתביםחליפתלאחר

וציינה,עד–הגללהקמתשטחהקצאתעלושםידשלהאמנותיתהוועדה

האנדרטה"ושםידעבורביותרחשובהמשימההינוזהפרויקט"כי

.1991ביונילבסוףנחנכה



:וינשטיןמאלהשלדבריהמתוך

הזכותלישהייתה,כאןהיחידהאני"
.אישיתהגיבורותארבעאתלהכיר

ואניהזההפסלעלעכשיואנימסתכלת

מר–האומןאבל,אבןרקשזאתיודעת

.ולבחייםלונתן,סלומוןיוסף

,שליהחברותאתרואהאניהללובדמויות

.בחייםנראושהםכפי

הןאבל,הזדקנו,מסביבכאןאנחנוהנה

.צעירותנשארו

איתהישנתי,אלהאתרואהאניבבירור

.קרשיםאותםעל

לרובראיתידמותהאת,קה'רוזוהנה

.מהעבודהכשחזרנו,בערב

ויפהתמירה,אסטוסיהעומדתלפניה

.הבנותמביןהצעירה,מאוד

אף.רציניתתמיד,יותרמבוגרת,יותרנמוכה,רגינהעומדת,אלהלפני

.יודעתאניאין?ידעההיאאיך.צחקהלאפעם

."עכשיושובאותןרואהאני,כן

.אדםלבעםאבניםוישאבןשללבעםאנשיםיש

ארבעת הבנות שהוצאו להורג

אסתר ויסבלוםאלה גרטנרספירשטייןרגינהרובוטהה'רוז



מסיבת יום העצמאות

בבית משפחת שטרית

תגובות חברים לאירוע

מיכאל שלו

תודה ענקית על האירוח שכולנו היינו כה צמאים  וחיליקלטובה 

הערב המוצלח מאד הוא בזכות כל המשתתפים ללא  . לחוות

ברכות לכולם. יוצא מהכלל



חברי המועדון יצאו לטיול בדרום

"צלילי מדבר"מלון 

דימונה

חוות ההיביסקוס

ורבורגבכפר 



,הרפהטובילחברתנותודהדברי❖

:והמקצועהקהילהאפיקר"יו

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש



תודה על ההיענות להרצות בהתנדבות  ❖





ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  



4דבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל בניוזלטר מספר 

ללמודנדרשיםואנוהאורבמהירותעינינולנגדמשתנהחייםשאנוהעולם

:כמומיומנויותרכישת.רלוונטייםלהישארבכדיהעתכלולהשתפר

התמודדות,ביקורתיתחשיבה,מורכבותבעיותפתרון,יצירתיות,חדשנות

מאחריםעצמנואתלבדלהדרךאתלמצואועלינומספיקיםאינןעמימותעם

ידיעליוםביוםפוגשיםשאנוהאתגריםמולוהתמודדותהגוברתבתחרות

.ערךיצירת

,נחיצות,חשיבותשלהערכה.שווי.מידההיאערךשלהבסיסיתמשמעותו

.'וכומידהאמות,מושג,רעיון

מוסףערךייצרולאאםכילהביןהשכילוציבורמוסדות,חברות,ארגונים

נטפללאאם.אדםבניגםוכךרלוונטייםכלאעצמםלמצואעלוליםהם

בפנירלוונטייםכלאעצמנואתלמצואעלוליםאנוערךונייצרשלנובמיצוב

,צריכיםאדםוכלארגוןכל.ולומדיםמתפתחים,פועליםאנושבוהארגון

ולשאוף,כאחדוהנרכשיםהמולדים,לערכיהםמודעיםלהיות,קיומיכצורך

.הוגשמולאשעדייןלאלו

?עצמנועלמסתכלותאנואיך,בנומתחילהכללמעשה

באופןמזוהיםלהיותחייביםהםאלאמאיןישלהיווצריכוליםאינםערכים

מאיתנואחתכלשלהאישיותהמטרות.שלנוהאמיתיתהמהותעםמוחלט

,הנאה,כבוד,הכרה,חסד,הצלחה,שוויון:שלנוהערכיםמסלנגזרות

שיווין,מצוינות,תחרות,חדשנות,נתינה,יצירתיות,הישגיות,וקבלהאהבה

.ועודוצדק

לסיטואציותנותןשהאדםוהפרשנותהגישהאתיעצבוהאדםשלהערכים

אתלהשיגמנתעלהאדםייבחרבהםהאסטרטגיותאתייקבעווהם.בחייו

להצלחההמפתחהיאבסיסיתערכיםלמערכתמודעותלפיכך.יעדיו

.מטרותולהגשמת

,בהשישהיתרוןאתותשכללתתפתחהיאשאםלזכורמאתנואחתכלעל

ביןבעולםאחריםעלוייחודיותערךלהלהקנותבעתידיוכלהזההיתרוןכך

אקדמאייםלימודים,לצבאהתנדבות,בתיכוןמגמהשלבבחירהזהאם

והבליטישלךהערךאחרהחיפושאתתעמיקי.בעתידעבודהשלובחירה

.בחייםשלךהחלטותקבלתצומתבכלאותו

,יהלנאמןרויטל

סבאכפרפיסאשכולמנהלת

לייצר ערך



:דיווחהוהקהילההמקצועאפיקר"יוהרפהטובי,חברתנו

"נוער שותה מים ודעת"בתוכנית ❖

.והפעם  יחד עם כראם" סורקיס"סוף סוף שיעור פרונטלי בבית ספר 

.  למדה על ההידרופוניקה" נוער שותה מים ודעת"הכיתה של 

.בהצלחהולכראםתודה לבית הספר . כיתה של מוכשרים



ROTARY מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – April 2021
40-45מתוך עמודים 

החיסוניםתולדותעלמעט

האנשיםכיצייןטוקידידסהיווניההיסטוריון:הספירהלפני430בשנת

.שובמחלהבאותהחלולאבאתונההדברמגפתאתששרדו

...המונחאתהכירולאאבלנוגדניםפיתחוהם

,האבעבועותנגדהחיסוןבטכניקתשימושתיעדוהסינים:1549בשנת

פצעיםטחנוהם.הספירהלפני200בשנתכברידועהשהייתהטכניקה

הוכנסההאבקהמגיפהבזמן.אבקההתקבלה.חוליםשלמיובשים

–1%היההילדיםשלהתמותהאחוזמכךכתוצאה.ילדיםשללנחיריים
.המתוארטיפולקיבלושלאילדיםלתמותת30%לבהשוואה2%

העבדיםלבעלהסביר(בלובשמוצאו)אונסימוסבשםעבד:1706שנת

נגדחיסוןבשיטותהשתמשואיךוסטס'ממסצמאטרבשםכומר

להשתמשמקומילרופאהמליץהכומר.אפריקהבצפוןהאבעבועות

.1721בשנתבבוסטוןפרצההמגפהכאשר,השיטהבאותה



חברים כותבים

,כן-

,שלום-

,שלום-

,לבנייןהבאהברוכה,ממולהשכנהשושנהאני-

,רבהתודה-

,לידינולגורבאהכמוךויפהצעירהשבחורהשמחהאני-

.תודה-

,עבורךשאפיתידבשעוגתלךוהבאתיהצלחהלךלאחלכמנהגינורציתי-

,לטרוחצריכההייתלא,תודה-

ושתיבנותיילשתיעוגותארבעהעשיתי.כיףזה,טרחההייתהלאזאת-

לאכברזה,אחתעוגהשעודוחשבתי.ירבוכןהנכדיםולשמונתכלותיי

אנימאשריותרכשכנהאראהשאותךמקווהאני,מזהחוץ,גדולהבדל

.אותןרואה

נוכלשלאחוששתאנימזהוחוץשכנהואניוכלותיךבנותייךהן,באמתנו-

.באוניברסיטהלומדתוגםמאוחרעדעובדתאניכי,הרבהלהתראות

?להיכנסאוליאפשר,אותךלהכירמענייןמאדזהאו-

ואנימבולגנתהדירהאבל,נימוסיתהייתישלאלבשמתילא,סליחה-

לאמאד,מאדוהיאלבקרתבואאימימעטעוד.לסדרלהספיקצריכה

.הבלגניסטיתלבתהרגילההיאכיאם,סדראיאוהבת

.…במטבחהשולחןעלהעוגהאתאשיםהנה,לבלגןרגילהאניבעיהאין-
?כאלהכסאותקניתהיכן.יפיםמאדהכיסאותוגם,לךישיפהסרוויסאיזה

שומעתאת!גועליתאוכלפינתקנווהםמזמןלאהתחתנהשליהבת

או.אחריםבעניינילהתערבלאלמדתי.כלוםאמרתילאאבל.גועלית

?מידייותרמדברתאניסליחה

,אחרתבפעםנמשיךאוליחשבתירקנוראלא-

שכנות
פרידורסיפור מאת חברנו רן 



משהשלהמכנסיםאתלתפורצריכהעודאני,זזהכבראניבסדרזה-

כזהדברשמעת,לתפוריודעתלאחנהוגיסתינקרעותהןפעםכל,הקטן

.ומתחתנתמכנסיםלתקןיודעתלאהיא

שלאהסיבהזאתכנראהולכןמכנסיםלתקןיודעתלאגםאני-

.התחתנתי

,אצלךבתורעומדיםבטחהגברים,כמוךיפהעליךכפרה-

.שושנהלךשפתחתיכמוהדלתאתפותחתלאאנילהםאבל-

,זקנהאישהאניטובנו-

.זקנהכךכללאאת-

.החבילותפירקתילאועדייןרגעכללהגיעצריכהאימאמאוחרמאדכבר-

אניהשםברוך.היוםכללעשותמהליאיןכהבין.לךאעזוראניתעזבי-

זכרונו,משהבעלי.בביתלבדלימשעמםוקצתזמןהרבהליוישבריאה

אבל,לבדהיוםכלואניגדוליםוהילדיםשניםחמשלפנינפטרלברכה

לךכדאיבמזוודהכאןלךישיפהחולצהאיזה,מסתדרתאניהשםבעזרת

העיקר,טפו,טפו,גבריםשלמבטיםמביאהכזאתחולצה,אותהללבוש

,ילדיםהרבהותלדישתתחתני

עצמאיתלהיותרוצהאני.ילדיםהרבהרוצהאניאםיודעתלאאני-

אני,השלוםמשפטבביתשופטתהיוםהיא.שליאימאכמוקריירהולעשות

ליהייתההזמןכלעבדהשהיאומכיווןהתחתנהלאאימא.יחידהבתהייתי

המטפלתאתבמעומםאמנםזוכרתאניבמיוחד.השניםכלמטפלת

לאשאנילכןהחלטתי.אותהאהבתיאניוגםאותיאהבהשמאדהראשונה

.אימאבלייהיושילדיםרוצהואינניבילדיםלטפלזמןליאיןכיאתחתן

כן.בדלתדפיקותשומעתאניאו-

השכנהשושנהזאתתכירי.לבואזמןשמצאתשמחהאני,אימאשלום-

?הזההחיבוקזהמה?אותהמכירהאת?פהקורהמה.שלי

!אותךשגידלהשושנהזאת,נועהלה-



ָבר לֹא אֹוֶהֶבת ,ָהֲאָדָמה כְּ

בּוָשה ַרק עֹוד ֶרַגע ָקט לְּ

ֶלֶלת ַאמְּ טֹון מְּ ַלת בֵּ מְּ ,שִׂ

ט ָשֹחר ַפלְּ ַצלֹוֶתיָה ַאסְּ .  ּוַמחְּ

בֹוא ים ָעֶליהָ רִׂ ָדלִׂ גְּ ,ֶשל מִׂ

עֹוֶליהָ  שְּ מִׂ ים בְּ רִׂ ים נֹובְּ רִׂ ,חֹופְּ

ים ָעֶליהָ -לֹא  ,לֹא ָצרִׂ

ים תִׂ ַרק ֶאת ַהמֵּ

ָדה ֶחמְּ ַקֶבֶלת בְּ .מְּ

ֹחָרה  רֹוַתַחת–שְּ ָשה וְּ ֲעבֵּ

צּוָעה שּוֶליהָ , פְּ י בְּ ֹחלִׂ , וְּ

ָגֶביָה בֹור רְּ

ל לֹוקֵּ זֹוָנּה קְּ .ּומְּ

ידּוָדּה בִׂ ָרה בְּ ָכְך נֹותְּ

חּוָמה יָתּה לֹא רְּ ַאֲחרִׂ ,  וְּ

ָנטֹוסַעָתה  ,ֲאהּוָבהַטָ

ָמָתּה קְּ ַאט ַאט רֹוֶקֶמת נִׂ

יֹוָמָנּה ינֹו בְּ רֹוס אֵּ אֵּ .וְּ

יָלּה י ָיכֹול ָלּה ַלֲהכִׂ ,  מִׂ

י  ים  ַעל ָהֲאָדָמה-כִׂ דִׂ בֵּ .כְּ

חברים יוצרים

ים ַעל ָהֲאָדָמה דִׂ בֵּ כְּ

שיר ותבליט
( מחוברים)

ל שוקי עזרא"מאת חברנו נ





מתכון החודש

פרידורמתכונים של חברתנו אורה 

פחזניות גבינה מלוחות לאירוח  . א

:מצרכים

כוס מים1

גרם חמאה100

כוס קמח רגיל

ביצים גדולות3

כגון פרמזן או  )גרם גבינה יבשה מגורדת דק 150

(קשקבל

(רבע כפית )מעט מלח 

:אופן ההכנה
מכניסים לסיר מים חמאה ומלח ומחממים עד שהחמאה  

.  נמסה לגמרי
.מורידים מהאש מוסיפים בבת אחת את הקמח

.מערבבים עד שהבצק נפרד מדפנות הסיר

אחרי כל  -מוסיפים כל ביצה בנפרד ומערבבים היטב 

.  עד שנטמעת בבצק-ביצה 

בסוף התהליך מוסיפים לבצק גבינה מגורדת ומערבבים  

.היטב

.בערך, מכניסים למקרר לשעתיים

.בעזרת כף מניחים את הבצק על תבנית עם נייר אפייה

.פחזניות16-17יוצאות בערך 

דקות  30מעלות בערך 170מכניסים לתנור בחום של 

אפשר להגיש עם  . עד שהפחזניות תופחות ומזהיבות

.ממרח כל שהוא אך זה טעים בלי כלום



הצעה לממרח פלפלים אדומים  . ב

כאשר הם מוכנים  . פלפלים אדומים3-4קולים בתנור חם 

(כדי שהקליפה תרד בקלות)מכניסים לשקית ניילון קשורה 

2-3מקלפים ומכניסים את הפלפלים למעבד מזון יחד עם 

.שיני שום ושמן זית

.מוסיפים מלח ופלפל ויש ממרח טעים



אמנות על קצה המזלג

רומא, 1686-1600,קלוד לורן

נוף עם אפולו ומרקוריוס  

רומא  -פמפילידוריהגלריה : מוזיאון1645: שנת יצירה

Claude)לורןקלודבכינויוהידוע,לה'גקלוד Lorrain),צרפתיציירהיה

.הברוקציירימגדוליכאחדנחשבהוא.ברומאשפעל

של"הרועיםשירי"לשקרובות,פסטורליותאידיליותהםלורןשלציוריו

זעירותהןבתמונותיווהחיהאדםשלהדמויות.וירגיליוסהרומיהמשורר

לנופים(אחריםבידיצוירולעתים)חשובהבלתיתוספתומהוות

,אוירהוזכיפיוטייםהנופים.יצירתושלהאמיתיתוכנהשהם,המרהיבים

שהצטיינו,מבנהעשירינוףתיאורישלורגישמורכבסגנוןפיתחלורן

מיחידותלאחתצמודמהםאחדשכל,גווניםמערכתשלמפותחבעיבוד

בהירירקרק,הקרוביםבמשטחיםכההחום-ירוק.הנוףשלהמבנה

אפקטיםנתווספולכך.הרחוקיםברקיעיםכחלחל,הבינייםברקיעי

.אגדהשלאוירהנופיועלהמשרים,זהובאורמשחקישלמעודנים

-הבמאותאנגליהציירישלביצירתםבמיוחדניכרתלורןשלהשפעתו

19-18.





המלךשלהעדרעלהמופלאהמיתולוגיהסיפוראתמתארהציור

שללבוגדנותולבשםאינואפולו,שלומהמוסיקהמוקסם.אדמטוס

שלהמתלהברוחומצב.העדראתומובילגונבשהוא,(הרמס)מרקוריוס

תיאוריית,רחוקותלעתים.שבנוףהאורבשטףומשתקףמתבטאאפולו

כפיבשלמותמוצגת,דוממיםכמשורריםשהם,אומניםעל,הבארוק

.זוליריתיצירהשמתארת

בפניסיפורזהאדמטוסהמלךשלעדריורועהלהיותאפולוהגיעאיך

:עצמו

הרתההיא.פלגיאסהמלךשלבתו,קורוניסהתמותהבתאתאהבאפולו

אתאפולולידיעתהביאהלבןהעורב.אמוניםלושמרהלאאך,לאפולו

הציפורשלצבעהאתשינה,הבשורהעלזעםשכה,אפולו.בגידתהדבר

,הומתההיא.למוותקורוניסאתדןוגם,(שחורהעורבשלצבעומאז)

מבין.בשריפהמכןולאחר,אפולושלאחותו,ארטמיסשלמחציהתחילה

.קורוניסשלהבוערגופהמתוךהעובראתאפולוחילץהאששלהבות

אתלמדהואואצלו,כירוןהקנטאורשללחינוכונמסראסקלפיוסהילד

נחלץהוא,כרופאלפניויצאשמו,בגרכשאסקלפיוס.הרפואהתורת

הצלחתו.מחלותיהםבכלמזורלהםוהגישהתמותהבנישללעזרתם

האליםכאן.לתחייהמתיםלהשיבוהצליחהעזכיעד,גדולהכההייתה

בעליהיהתמותהשבןיתכןלאשהרי,הסאהאתהגדיששהואמצאו

,אפולו.והמיתוהברקאתבאסקלפיוסשלחזאוסולפיכך,אלשלסגולות

בהםירההוא.הברקאתשהתקינובקיקלופיםנקם,בנואובדןעלהנזעם

סוררבןשלחמורמעשהאפולושלבנקמתוראהזאוס.והרגםחציואת

אתלרעות,שרותעבודותהיוםשמכניםלמהאותודןהוא.הענישוכךועל

שללעדריוהוענקהשנהבאותה.שנהבמשךאדמטוסהמלךשלעדריו

.תאומיםעגליםהמליטופרותיוכל–גדולהברכהאדמטוס

קנטרוביץיעקב



ל את אימם "זרוזנווסרלפני כחודשיים הנציחו ילדיה של יעל 

.בקרן המלגות של המועדון, שנפטרה בשנה שעברה

בת בכורה ליוכבד  1931יעל נולדה בתל אביב בשנת 

כשנתיים לאחר מכן נולד  . ונחום גלעדי מוותיקי כפר סבא

.המשפחה חיתה בנועם בכפר סבא כל חייה. אחיה דן
אוסישקיןספרבביתיעללמדההיסודיהספרבבית

שהיו,אלהספרבתיבשני.כצנלסוןספרבביתובתיכון

תלמידההייתה,סבאבכפרבחינוךהתווךמעמודילימים

.התלמידיםעלוהןהמוריםעלהןואהובהמוערכת

– 1931)רוזנווסריעל  2020)

כךאחרמיד.השלושהגבעתבסמינרהוראהלמדההתיכוןסיוםלאחר

בסיוםמאיטליהארצהשעלהרוזנווסרמשהליבהבחירעםהתחתנה

.סבאבכפרגומילמוצריחרושתביתהקיםולימיםהשנייההעולםמלחמת
ולאחר,רגביםבקיבוץאיטליהיוצאישלהכשרהלגרעיןהצטרפושניהם

כשנתיים.נעםהבכורבנםנולדבהסבאבכפרהמשפחהלביתחזרוכשנה

.יוחאיהשלישיבנםנולדאחריהשניםושש,זהרהביתםנולדהמכןלאחר
ילדיהבשלושתמסורבטיפולהעבירה,הראשונהאימהותהתקופתאת

סבאלכפרשהגיעועוליםלקליטתבעזרהבהתנדבותעבדההיא.ובבעלה

.עבריתלימדהגםאותם

כולהכלנתונהוהייתהמוסיקהלשמועלקרוא,לרקום,לסרוגהרבתהיעל

.למשפחה

השפיעזהאסון.מילואיםבשרותמשההמשפחהאבינהרג1971בשנת

יעלחלתה,בעלהאובדןלאחרחודשיםמספר.מכןשלאחרחייהכלעל

.השדבסרטן

וחיותשלההנפשתעצומותבזכות,האלההקשותהמכותשתילמרות

.ספרנותקורסללמודונרשמההתעשתה,נדליתבלתי
בספרייההראשונההספרניתלהיותיעלנבחרה,הקורסאתשסיימהלאחר

.נפתחהעתהשזהסבאכפרשלהעירונית
מאודמרכזינדבךהיוותהבהוהעבודה70גילעדבספרייהעבדהיעל

.והערכהבחוםהוותיקההספרניתיעלאתזוכריםאנשיםהיוםעד.בחייה
הייתהבורוטריבארגוןהתנדבהיעל,כספרניתעבודתהעםבבדבד

.מותועדבמועדוןמרכזיפעילשהיהבעלהמשהעםיחדחברה
בהיותההחברתייםלחייהמשמעותיתמאדהייתהרוטריבמועדוןהחברות

.בגפה

הנצחה בקרן המלגות



השבועילמפגשאותהלאסוףבאיםבמועדוןחבריםהיושבועכל

.במועדוןבמסיבותחבריהעםיחדלחגוגנהנתהומועדיםובחגים
בשלב מסוים הפכה אף להיות נשיאת האופן הפנימי של נשות  

.בכפר סבא מה שהסב לה סיפוק רברוטרימועדון 
,  גם כאשר לא יכלה להשתתף במפגשים של המועדון ובשל מחלתה

.חברים המשיכו לדרוש בשלומה ושמרו איתה על קשר
רוח התנדבות של יעל באה לידי ביטוי גם בארגונים נוספים בהם יד  

וכל זאת בהשקט  , אילן והאגודה למלחמה בסרטן, להחלמה

.ובהתמדה
.ממחלה קשה28.2.2020-יעל נפטרה ב

,  ענווה, צניעות , לכל מי שזכה להכיר אותה מהווה יעל סמל לחכמה

.ונתינה
!יהי זכרה ברוך



צפורהשלבביתהערכנוהאחרוןהפסחבחגהשניהסדראת

מרדכיר"דל"נשלאלמנתושהיאהעליונהבקומהשכנתנוצור

הפנימיהאופןנגידתבזמנוהייתהעצמהוהיא,ל"זצור

.בישראל

בתו)דניאלהנכדה,דודיםבני2,ואשתונועםבנההשתתפו

,שלהחברעםתחומיבביןולומדתב"מארהשהגיעה(ערןשל

.צפורהשלהמטפלתוסמנטהאני,תמי

שצפורההשיריםאתבגיטרהניגןונועםטעיםהיההאוכל

.הערבאורךלכלבשירההשתתפהוהיאאהבה

לגוגלשנכנסהדניאלהנכדהסיפרהלביןשביןבשיחות

היחידיוהמקוםצורמרדכיר"דהסבאעלאינפורמציהוחיפשה

סבאכפררוטרימועדוןאתרהיהרלוונטיחומרבומצאהשהיא

.איש90עודעםיחדמונצחהואבוהמלגותקרןתחת

השניםלאורךפעילותואת,חייוקורות,תמונתואתמצאההיא

.המצבהותמונתברוטריפעילותואת

אהוביםאנשיםשלדיגיטליוזיכרוןאינפורמציהנשמרתכך

.עודשאינם

עללחשובהמלגותבקרןיקיריואתהנציחשטרםלמיקוראאני

.כך

על הנצחה וזיכרון בין דורי

ל אייבי ברכה"מאת חברנו נ



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

על בולים מקרואטיהרוטרי

.1913רוטרילאזורשייכתקרואטיה

1928בשנתבזאגרבהוקםהראשוןרוטרימועדון

,זאגרב)הרוטרימועדוני5נסגרוהשניהעולםבמלחמת

לאחררקמחדשונפתחו(וקרלובקדוברובניק,רייקה,ק'אוסג

.1991בשנתקרואטיהעצמאות

.רוטרימועדוני51בקרואטיהישהיום

קרואטיהבינלאומילרוטרישנים110במלאת-23/2/2015

.הארגוןלכבודבולהנפיקה

רוטריסמלבמרכזו,מזאגרבקומפרקדרגהשלהעיצוב

מספר.לבןרקעעלזהבסמליכמהעודעםוזהבבכחול

.בָשחֹורהואבתחתיתהאזור



כתובת . בולים הונפקו בגיליונות של תשע100,000

"END POLIO NOW"   באדום נמצאת על השוליים

.העליונים

י קרואטיה במלאת  "בול נוסף הונפק ע–6/3/2019

ההקמה הראשונה של . בקרואטיהלרוטרישנה 90

.בזאגרברוטרימועדון 

גם הפעם הונפקו  Split-מDuje Šegvićהבול עוצב על ידי 

.בולים100,000

הוא 2008שנוסד ב קפטוללהזכירכם שמועדון זאגרב 

2010המועדון התיאום שלנו בקרואטיה החל מ 




