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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה
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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–10.4.22❖

❖24.4.21–
(ראה הרחבה)הענקת אות פול האריס . א

הרצאה. ב

איטחר מיכל השכל "הרצתה לנו ד

(ראה הרחבה" )סופים טובים"על ִספרה : נושא ההרצאה

(ראה הרחבה)טיול לירושלים –4.4.22❖

השתתפות חברים מן המועדון בכנס אתיקה–8.4.22❖



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש אפריל

,  נוסד בירושלים" הארץ"העיתון –4.4.1918-ב

"חדשות מהארץ הקדושה"אז בשם 

מתחילה בניית בזיליקת  –18.4.1506-ב

הקדוש ברומאפטרוס

לינקולןאברהםרצח–14.4.1865-ב

הטיטניק טובעת אחרי  –15.4.1912-ב

שפגעה בקרחון בעת הפלגת הבכורה שלה  

באוקיינוס האטלנטי

באירוויזיוןלראשונהזוכהישראל–29.4.1978-ב

מנורואהודהירשנוריתשל"אבניבי"השירעם

כהןיזהרבביצוע

מתקיימת הגרלת המגרשים של  –11.4.1909-ב

מאורע שנחשב כיום ההולדת של תל  , אחוזת בית

אביב



חברי המועדון יצאו לטיול בירושלים

אנשיעםבירושליםמאדמהנהטיולשליומייםכעתלהםהסתיימו

שלובארגונהטלאילןעםסבאכפר"רוטרימועדון"ואנשי"ונופשזמר"

.היקרהעזררות

מהשימושרותקנו,ירושליםבמרחבימצויניםמדריכים2עםסיירנו

ועדמאזהיהודיהעםשלמסעואתלנוהמראהחדישהכהבטכנולוגיה

.ומרגשתמהפנטתבצורההיום

והבתיםהעירסמטאותביןטיילנו,המוןצחקנו,הצטלמנו,ושרנורקדנו

אבניביןפתקיםהנחנו,מחכימיםהסברלדבריהקשבנו,המיוחדים

לקינוחהגענו,הכותלבמתחםהמצווהברחוגגיעםחגגנו,הכותל

אנשים,הריחותאתהרחנו,טעמיםטעמנו,יהודהמחנהשוקלמרחבי

אלינוחייךוהעולםהעולםאלחייכנו,לכןקודםהכירושלאאנשיםהכירו

!!!!לחיותםנועדוחייםכיבחזרה

,הזמןכלהמפחידיםהטלוויזיהחדשותמולישוביםלהיותלבחורביןאז

הגורמיםכלומולהנדרשתבזהירות,בחרנו,וקורונהמפיגועיםהחשש

.ולהנותלשיר,לטייל,הנחוצים

.היחדבשמחתמאוחדחלקולהיותאלינולהצטרףשבחרמילכלתודה

.הטיולארגוןעלעזרלרותיענקיתתודה

.אותנווריגששימחשכהטללאילןתודה

הצטרפתםהחששותולמרותשהאמנתםיקריםחברים,לכםתודה

!!!עוצמתייחדלהיות

!מקסיםטיולהיה

בפייסבוקטלרמןאת מהלך הטיול סיכמה חברתנו נילי 





הוקרה על תרומות

מקסיקותושבי,יצחקובעלה,עזראשוקיחברנושלאחותו,דווקדבורה

העניקהמועדון.רבותשניםהקהילתיתולפעילותלמועדוןתורמים,סיטי

עלתודהלאותהאריספולאותאת24.4.22-בהשבועיבמפגשלהם

.תרומותיהם



דברי ראשונים

גרינבאום. ר א"ל ד"מאמרו של נ

2-1963/64' כפר סבא מסרוטרימתוך עלון 

לקירוב לבבות



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

מאיר בן דודל"נג

מאיר בן דוד  : שם 
Meir Ben David: באנגלית

מרים: רעייתו

עכו: ממועדון

1967-1968:שנת נגידות
:Luther H. Hodgesנשיא עולמי

 Make Your Rotary Membershipסיסמת נשיא עולמי 

Effective: 

"יעילהברוטריעשה את חברותך "

.קצין,ציבוראיש,דיןעורך–דודבןמאיר

ופיזיקהמתמטיקהלמד.כוסלובקיה'מצ1939בשנתארצהעלה

המנדטוריבממשללעבודהחל1943בשנת.ירושליםבאוניברסיטת

.לחיפהועברמכסכפקיד

ונאבק,1948למאיינוארשביןבתקופהנהריהבעירהמחוזכקציןכיהן

החלטתפיעלשלא)ישראלמדינתגבולותלתוךהעירהכנסתלמען

(המאוחדותהאומות

המועצהוממקימיהמערביבגלילהאזורכקציןכיהן-1950בשנת

.צורבסולםהאזורית

.צבאיתביעותכקציןכיהןהצבאיבשרותו



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

.קייטנה לילדים עזובים ומיעוטי יכולת

בני חברי מועדוני רוטרי באירופה  , נערים17חילופי נוער בין 

.ובישראל

.במועדון אשדוד. כנס נציגי רוטרי בתחום השירות בקהילה

מרכז  בשיתןףייסוד סימפוזיון שנתי בינלאומי על נושא השלום 

.  טרומן לשלום ואוניברסיטת ירושלים

על  , עם מועדוני רוטרי במזרח הרחוקרוטריונייםקידום קשרים 

.ידי הענקת מלגה לסטודנטים וחילופי נוער בין המועדונים

יוזמה להקמת בית אריגה כמרכז לימוד מקצוע ותעסוקה   

.  לאנשים בעלי מוגבלויות

בועידה. 1968באפריל 15-16, ירושלים-8' מסרוטריועידת 

נגיד קיליפאדיסריפדראו' ופרופרוטריונים1600-השתתפו כ

פעמון הפתיחה של הועידה שימש  . מועדוני רוטרי בהודו

1929הפעמון המקורי שהוענק למועדון ירושלים בשנת 

.ממועדון רוטרי בקהיר



ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – March 2022

מסייע לשוויון הזדמנויות לבנות בחינוך באוגנדהרוטרי

.בהגעתומכך שהירחון התעכב עתה נובעת 2022מרץ רוטריהצגת הנושא מתוך ירחון : הערה



האישהמעמדלקידוםביוזמותממשיךמטהשכטרהעולמירוטרינשיא

.בעולם

מופיעה2022מרסמהדורתROTARYהירחוןשלהראשוןבעמוד

.באוגנדהבנותעלמעניינתכתבה

.החודשיהמחזורבתקופתלבנותודואגתומך,יוזםאוגנדהרוטרי

,נליהקמפלהרוטרימועדוןחברת,סוציאליתלעבודהמומחית,נקוטואן

ומתנדביםבמדינהמועדוניםותשעהבעשריםרוטריחבריעםיחדיזמה

:הבאהפרויקטאתאחרים

.החודשיהמחזורבתקופתזמיניםמחומריםהיגייניותבתחבושותשימוש

חבילה,האוכלוסייהלרובמאודיקרותהתקניותההיגייניותהתחבושות

.איכריםמשפחתשליומיתכהכנסהעולה

ימי24-כהפסידהאחתוכלהמחזורבתקופתס"לביההלכולאהבנות

נמוכיםהישגיםעקבס"ביהאתלעזובנאלצורבות.בשנהלימודים

.סדירביקורוחוסר

לכלשווהובמחירהשגהברות,זוליםמקומייםמחומרים,התחבושות

.נפש



סיפור של סופר בלתי מזוהה

בחור חזק
סיפור עם מסר לחיים

,כוחלוהיה.ובעירהספרבבית,בכיתה,בשכונההחזקהבחורהיההוא

.תהליכיםולהזיזאנשיםלתפעל,דבריםלארגןידעהוא,קשיחותבוהייתה

.עומדיםהוכולם,נכנסהיהכשהוא,מקשיביםהיוכולםמדברהיהכשהוא

שהתבגרקטןילדכמוהרגישבפניםועדייןמנהיגנולדשהואאומריםכולם

כבר,שהואמילהיותאהבלאהוא,שהואמילהיותרצהלאהוא.עתבטרם

היההוא.לפעמיםלבכותרצהגםהוא."החזקהאיש"להיותלונמאס

אנשיםלשתףרצהכךכלכשבעצם,לבדלהסתדריכולשהואלכולםמראה

.הבוסכשהואלא,יכוללאהואאבללחייואותםלהכניס,עליושעוברבמה

,הכללהשליךרצההוא.נצרךלהיות,נזקקלהיות,חלשלהיותלוהיהאסור

ממנולפחדשיפסיקו,עלשליטכאלאליולהתייחסשיפסיקולכולםלהגיד

.אומץהרבהדרושלבמוגלהיותבשביל,לפעמיםאבל.פחדןהכיהואכי

התרגלהוא,יותרנערץאינושהואולגלותאחדיוםלקוםפחדהוא

,לכבודהתרגלהוא.בלעדיהםיעשהמהידעולאההמוניםלתשואות

כיאותואוהביםהאם.להםראויבאמתהואאםידעולאלהערצה,להערכה

חוץ,בפועלהרי?עצמיביטחוןשלמסיכהלוישכי?משעשעמצחיקהוא

כפיהתנהגאבל-סמכותהקריןהוא.הרבהלושאיןבאמתאישימקסם

ירצושאחריםשחשבמהאתאמר,שיתנהגרוציםשהיולעצמושתיאר

כשהם.בכההואאחדיוםאז.לונמאסאבל,"החזק"היההוא.לשמוע

ישכי""?בוכיםלאאתםולמה":ענההוא"?בוכהאתהלמה"אותושאלו

."לישאיןמהבדיוקזהאז,טוב".אמרו"אותךלנו



חברים כותבים הגיגים

פרידורמאת חברנו רן 



פרידוררן 

14/09/2007



חברים כותבים שירה

לרגל השקת הספר  

מחול הצבעים  
ל שוקי עזרא"של חברנו נ



מתוך הספר  

מחול הצבעים



ספר חדש

פרסמה את הספר , ל יובל השכל"בתו של חברנו נ, איטחמיכל השכל 

"סופים טובים"

ודרכיבשואהסבאשלמעלליועלהןמרגשיםסיפוריםמכנסהספר

ידיעלאופטימיותנוטעיםהסיפורים.נכדתועםיחסיועלהןהיחלצותו

לפתרוןיצירתיתחשיבהדרכיומדגישיםאנושיטובשלגילוייםהצגת

.בעיות

בניצוליהתומכתלעמותהייתרמוהספרממכירתמהרווחיםמחצית

.שואה



חברים מציירים

"  שיר הליצן"
ציירה חיה קנטרוביץ



ם עַּ ,ֲהיֹו ָהָיה פַּ

,ָכְך ָסְבָתא אֹוֶמֶרת

ם ִקְרָקס עַּ .ֲהיֹו ָהָיה פַּ

ין ֶחֶבל ְלֶחֶבל בֵּ

ְרֶכֶרת ָשם ְדמּות ְמכַּ

ָנס נַּ יָצן הַּ לֵּ .זֹאת ְדמּות הַּ

ליל ם הַּ ד גַּ ֶשֶמש עֹוָלה יֹורֵּ

ל ְמִשיְך ְוצֹוהֵּ יָצן עֹוד מַּ לֵּ ְך הַּ .אַּ

ָקָטן ְוָזִעיר הּוא ִנְרֶאה מּול  

ֶיֶתר הַּ

ס  ִזיָרה הּוא ִנְכנַּ ת לַּ ְך עֵּ -אַּ

ן   ָקָהל ִבְתשּואֹות חֵּ ץ הַּ פֹורֵּ

ע ְלֶפתַּ

ָנס נַּ יָצן הַּ לֵּ .ִלְכבֹוד הַּ

...ֶשֶמש עֹוָלה

עֹוָלם לֹא ָיְדעּו ָמה ֶזה   יָניו מֵּ עֵּ

ְבִכי

ָבט מַּ ק ֶאְצלֹו הַּ .ָעצּוב רַּ

ל   עֹוָלם לֹא ָיְרָדה לֹו עַּ ִדְמָעה מֵּ

ֶלִחי ,הַּ

ק נֹוָעד ְצִחיק רַּ .ִכי הּוא ְלהַּ

...ֶשֶמש עֹוָלה

ֶחֶבל ְוֶעֶרב ֶאָחד ָאִביו ִמן הַּ

ק סֵּ ל ְוגּופֹו ִהְתרַּ .ָנפַּ

ת ְטָמנּוהּו   ִקְרָקס עֵּ ה הַּ ָבכַּ

,ְבֶקֶבר

ק יָצן עֹוד צֹוחֵּ לֵּ ְך ְבנֹו הַּ .אַּ

...ֶשֶמש עֹוָלה

"  שיר הליצן"
לזכרו של הזמר בני ברמן

8.4.2002-נפטר ב

מרדכי לבנון: מילים

בני ברמן: לחן



מתכון החודש

ישר מהתנור של חיה

עוגה קלה ומהירה

:מצרכים

XLביצים 3
(כוס1)גרם סוכר 200

שמנת לקצפת2

כוסות קמת תופח2

כפית תמצית וניל1

:אופן ההכנה

.מעלות צלסיוס180-מחממים תנור ל. 1

.תבניות אינגליש קייק מקרטון לאפייה2מכינים . 2

אפשר להשתמש במיקסר לערבוב כל המצרכים ביחד

.אבל ניתן לערבב היטב בקערה את כל המצרכים

.התבניות2-למזוג ל. 3

.ניתן לקשט בחצאי פקאן אותם נועצים בתוך העוגה. 4

.' ד45-אופים בתנור שחומם מראש כ. 5



אמנות על קצה המזלג

פאריס, 1716-1791, מוריס-אטייןפלקונה

וגלתיאהפיגמליון 

:שנת יצירה

1763

:  מוזיאון

פאריס–לובר 

אתמהותיבאופןשביטאהפסלאוליהיהפלקונה.אמנותעלוכותבצרפתיפסל
ארוטיותדמויותבעדינותהפיקהיצירתו.אחרצרפתיפסלמכליותרהרוקוקו

נוצרהזו,האחרותמיצירותיוהרבהכמו.שבלוברהמפורסמת"המתרחצת"כמו
,1757-1766בשניםכמנהלשימששבו,בסוורלפורצלןבמפעלמפורצלןגם
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"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

ROS–ROTARY ON STAMPS

.רוטריזוהי קבוצת פעילה של בולאים מרחבי העולם האוספים בולי 

Fellowship))רוטריהקבוצה היא קבוצה רשמית של 

https://www.rotaryonstamps.org/

מאז הקורונה חלק  . הקבוצה מוציאה עיתון בשפה האנגלית כל חודשיים

כאשר באוסטרליה השעה  , מהחברים נפגשים בפגישת זום כל חודש

.23:00ואילו אצלי בכפר סבא  16:00ב  "בארה, בבוקר8היא 

רוטריבפגישת פברואר הצגתי בפני החברים מצגת על סיסמאות נשיאי 

.על דפי מזכרת בולאים מישראל

בעזרת העורך של העיתון ידידי  ROSהמצגת הוסבה לכתבה בעיתון של 

.דיקסוןדיקהכומר 

.להלן הכתבה

https://www.rotaryonstamps.org/




לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

טעות  ...ש, הבנתי, כשניסיתי לחתוך אותו

ייק זה ...לנגוס !ִמְסטֵּ

הוא צרוד

" !קול-רי..."וממתין ל

האם יש דרך טובה יותר להתמודד עם  , הכלאחרי "
דיקנסארלס'צ" ?החיים מאשר עם אהבה והומור

"אנחנו עדיין בודקים מהיכן הגיע הזיהום"

!זיהום ...עדיין לא , הגורמים

,  תה בוחנת עצמה במראהיכל בוקר הי

החליטה  , עד שיום אחד, דקות ארוכות

""דיילי מירור"ה...לבטל את המנוי על

"יין ישמח לבב אנוש"

ָנב...כטוב"בצר לו ... "בעֵּ

יי..."הסיני הזההקיסרמי זה  "ִמיְנג-שֵּ

!?שכולם מדברים עליו 

Daily 
Mirror



ִעם ֶקֶרן ֶשל ָזָהב
ָפַתח ִנָצן ֵעיָניו

ְושּוב ָיקּום פֹוֵרחַ 
ָים ֶשל ֵריחַ 

ָלַחש ִנָצן ַלְדרֹור
ְרִאי ָמה ַרב ָהאֹור

ַלִזיו, ַלֲעלּוִמים
ַזְמִרי ִמְזמֹור

ְוַהֲאֵזןְשַמעְשַמע 
ַלִשיר ָזִמיר ָרִקיעַ 

ֶקֶסם ֶשל ִדְמיֹון
ֵלב ִכי ִיְתרֹוָנן

ֲאַזי ְבקֹול ַיְשִמיעַ 
ָלָאִביב ִהְמנֹון

ָכל ַפְרַפר פֹוֵרחַ 
ַשר הּוא ַלָיֵרחַ 

ַאֲהַבת ֲחלֹום
רּום ְפִריָחה  ְתֹכל
ְוִזיו

שּוָשן ָקָטן ָחִביב
ָשִרים ָאִביב

שיר אביב

אברהם ברושי: מילים

April bloom




