דצמבר 2021

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
עלון "זר דצמבר  "2021יוצא לאור לקראת השנה האזרחית
החדשה.

אז מה נאחל לעצמנו לשנה החדשה?
שיהיו לנו חדשות טובות ונחזור לחיות כמו בעבר .שיהיה לנו
שמח בלב ,שלא נשכח מה זו שמחת חיים אמיתית ,שנחזור
לאהוב ,לטייל ולהיות קרובים אחד לשני! והכי הכי חשוב שנהיה
בריאים וחזקים!
זו ההזדמנות לשלוח ברכות החלמה מהירה ובריאות טובה
לחברנו שמוליק קויטני.

חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגי ימי
ההולדת החודש

מועדון רוטרי
כפר סבא
11.12.1960

ברכות לקבלה כחבר למועדון

איציק ארבל
8.12.2010

ניני אניאלי
20.12.92

רשטיק עולי
29.12.85

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

אירועים במועדון החודש

❖

 – 5.12.21מסיבת חנוכה במועדון.

❖

 – 6.12.21חברינו איתן הריס ועמי
הרפה כיבדו את מועדון יוספטל
בסופגניות

❖

 - 12.12.21ישיבה עסקית

❖

 – 17.12.21טיול המועדון לעמק בית שאן (ראה הרחבה)

❖

 – 19.12.21הרצאה
הרצה לנו רפ"ק דר' שלומי שטרית
נושא ההרצאה :על נשים במשטרה –
סיפור התקדמותן של נשים במשטרה
לתפקידי שטח מקצועיים.

❖

 - 26.12.21חברים מספרים על עצמם :עודד שוהם ,שמריהו כפיר,
שלמה גונן

טיול לעמק בית שאן
חברנו נ"ל גבי מזור רשם וצילם את מהלך הטיול:
יום טיול של המועדון ומספר נלווים לאזור עמק יזרעאל .התחלנו את היום
אצל אבו חאלד ב"אום כותוף" ,כפר ערבי יפה בואדי ערה .קבלנו הדגמה של
כלים חקלאיים ישנים והדגמה של הדמיון הגדול בין השפה העברית לשפה
הערבית.
משם נסענו לקיבוץ ניר דוד ,נפגשנו עם מושיקו הקיבוצניק שסקר בפנינו את
תולדות הסכסוך על השימוש בנחל האסי הזורם בתוך הקיבוץ.
התחנה הבאה ,מצפה מעוז חיים ,הצופה על עמק הירדן משני צידי הגבול.
לסיום ,נפגשנו בישוב גן נר עם איל יופה ,מפקד טייסת  11של המשרד
לאיכות הסביבה .זו טייסת רחפנים ,שמפקחת על שמירה על ערכי טבע,
השלכות לא חוקיות של פסולת וכו'.
לסיום הדגים בפנינו את מעוף הרחפן ויכולת הצילום שלו.
לסיכום ,למרות מזג האוויר הסגרירי והגשם שהטריד מידי פעם היה טיול
מעניין ומעשיר באווירה הטובה והחברית של המועדון.

מידע רוטרי
פינתו של חברנו נ"ל איייבי ברכה
מידע מס'  14הוקרא בפני חברי המועדון ב19.12.21-

מידע מס'  15הוקרא בפני חברי המועדון ב26.12.21-

פותח את ידיך

הביא לעיתון חברנו נ"ל איייבי ברכה
בחודש מאי השנה סיפרנו את סיפורו של הפרויקט לאספקת
ארוחות מוכנות ,לפני שבת ,למשפחות נזקקות ,הנקרא "פותח את
ידיך" .הפעילות כולה בהתנדבות מלאה תוך גיוס תרומות ומזון
ממקורות אחרים.
לקראת חנוכה ביקרנו ביום שישי וראינו שהפרויקט ממשיך ופועל
ביתר שאת.
חלק מחברי המועדון תרמו כספים לפרויקט ומאה סופגניות נתרמו
ע"י צילה ועולי רשטיק.
החברים הצעירים שמפעילים את הפרויקט נעזרים בעמותת רוטרי
שלנו כדי להתרים כספים.
אנו מעוניינים לבדוק איך הופכים את החבורה המופלאה הזו
למועדון לווין של רוטרי כפר סבא.

שנזכה להיות תמיד בצד הנותן

ספר נגידי רוטרי ישראל
פינתה של חברתנו נ"ל ד"ר חני גלנצר ברקת

נג"ל עו"ד אליעזר מלחי
שם :אליעזר מלחי
באנגליתEliezer Malchi :
רעייתו  :רחל
ממועדון  :תל אביב  -יפו
שנת נגידות1963-1964 :
נשיא עולמיCarl P. Miller :
סיסמת הנשיא העולמי:
Meeting Rotary's Challenge in the Space Age

"תנו תנופה לרוטרי בתקופת החלל".
בשנת  1924עלה לארץ ישראל .עם הוריו .בשנת  1934סיים את לימודיו
בגימנסיה הרצליה ,ולאחר שנה נסע ללמוד משפטים באוניברסיטת
לונדון ,שם קיבל בשנת  1939תואר בוגר במשפטים ,עבר את בחינות
הלשכה ושב ארצה .בשנת  1941הוסמך כעורך דין על ידי שלטונות
המנדט .מונה לשופט שלום בארץ ישראל ,וזמן קצר לאחר מכן מונה
לשופט בית המשפט המחוזי .בנוסף פעל כמרצה בבית הספר הגבוה
למשפט ולכלכלה .כיהן כיועץ משפטי במחלקת התעשייה הקלה על יד
מועצת האספקה המלחמתית במשך השנים  1944-1942והיה תובע
כללי במשפטי ספסרות והפקעת שערים בזמן המלחמה .פרסם מאמרים
בעיתונות המשפטית בארץ ישראל .חבר מועצת התאחדות הבוגרים של
הגימנסיה העברית "הרצליה" בת"א.

פעילויות בולטות בשנת הנגידות :
ישראל ומרכז הודו ,הכולל את אזורי בומבי והיידרבאד ,שבהם חיים קרוב
ל  20מיליון תושבים ,נקבעו כאזורי ברית ,במסגרת תנועת הרוטרי
העולמית.
הענקת צ'ארטר למועדון הערבי הראשון בישראל ,מועדון טייבה ,הענקת
צ'ארטר למועדון אשדוד.
קיום יום עיון בנצרת ,ללמידת פעילות יעילה בשטח הציבורי והבינלאומי.
בנושא קיבוץ גלויות ומיזוג עדות .בכנס השתתפו  120נשיאים ונציגים
בנוכחות יועץ רוטרי הבינלאומי וולף צגלה.
שינוי הדרך של רוטרי ממועדון שמרני למועדון שבא לעזור לקהל ,לפי
הסיסמה:

שירות לזולת מעל הפרט
ועידת רוטרי ארצית :מס'  4הועידה נפתחה בבית העם בירושלים ,ועברה
לאולמי ימק"א  10-11במרס  ,1964השתתפו כ 600-רוטריונים מכל 35
המועדונים בארץ .הדיונים נסבו על הידוק הקשרים עם הודו ותוכנית אימוץ
משפחות עולים בארץ.

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש דצמבר

ב – 1.12.2019-בווהאן שבסין אותר החולה
הראשון שנדבק בנגיף קורונה החדש,
שהוביל להתפרצות עולמית של מגיפת
הקורונה

ב – 3.12.1967-צוות רופאים בראשות
כריסטיאן ברנארד מבצע לראשונה
השתלת לב אנושי
ב – 10.12.1901-פרס נובל מוענק
לראשונה ,ביום השנה החמישי למותו של
אלפרד נובל

ב – 13.12.1797-נולד המשורר היינריך
היינה

ב – 15.12.1939-הסרט חלף עם הרוח
מוקרן לראשונה ,באטלנטה ,ג'ורג'יה

ב – 24.12.1871-האופרה אאידה של
ג'וזפה ורדי מועלית בבכורה עולמית בבית
האופרה הח'דיוי בקהיר.

יום הולדת למשורר דגול
היינריך היינה 1856 -1797
היינה נולד להורים יהודים בדיסלדורף.
הוא ידוע בעיקר כמשורר לירי ,אך רבות זכויותיו בשדה הפרוזה
הספרותית והעיתונאית ,בה הפיח רוח חיים חדשה .כאן גם גילה כוח
דמיון פורה ,קלילות ההבעה והניב ,אינטלקט ער ושנון וסגנון חי
וקולע .יצירתו הפיוטית של היינה מצטיינת במקוריותה ובהעזתה:
בוקע מתוכה צליל חדש ,ושרבים ניסו ומנסים לחקותו עד היום הזה.
בשנת  1825הוענק להיינה תואר דוקטור למשפטים ובאותה שנה
נטבל לכנסייה הלותרנית .היינה התחרט לעיתים קרובות ובצורה
מפורשת על שנטבל לנצרות ,בין השאר משום שהיתרונות שקיווה
שיצמחו לו מכך בוששו להגיע.

סיפור של סופר אורח
העציץ
סיפור עם מסר לחיים מאת טל עזר
איש עסקים מצליח התקרב לגיל הפרישה וידע שהגיע הזמן שיבחר יורש
שינהל אחריו את העסק .במקום לבחור את אחד המנהלים הבכירים
שתחתיו או להוריש את העסק לילדיו ,הוא החליט לעשות משהו שונה .הוא
זימן את המנהלים הצעירים בחברה לשיחה" :הגיע זמני לפרוש ולבחור
במקומי את המנכ"ל הבא" אמר להם "החלטתי לבחור אחד מכם!"
המנהלים הצעירים היו המומים ,אבל נדמה שהבוס היה רציני" .אני עומד
לתת לכל אחד מכם זרע מיוחד מאוד .אני מבקש מכם לשתול אותו,
להשקות אותו ולחזור לכאן בעוד שנה עם מה שהצלחתם לגדל מהזרע
שנתתי לכם .אני אבחן את הצמחים שגידלתם ועל סמך מידת ההצלחה
שלכם אבחר את המנכ"ל הבא" דן ,אחד המנהלים הצעירים שנכח בחדר,
קיבל זרע ומיהר לחזור הביתה בהתרגשות ולספר לאשתו את הסיפור.
האישה עזרה לו לבחור עציץ ,לדשן את האדמה ולשתול את הזרע .כל יום
דן השקה את הזרע וציפה לראות אותו גדל ,אבל שום דבר לא קרה .לאחר
כשלושה שבועות ,הוא שמע את שאר המנהלים בחברה מדברים על
הזרעים שלהם שהתחילו לצמוח ,אבל הצמח שלו לא גדל .שלושה שבועות,
ארבעה שבועות ,חמישה שבועות חלפו ועדיין  -שום דבר .הוא הרגיש
כישלון .חצי שנה עברה ודן ידע שהוא פשוט הרג את הזרע .בעוד ששאר
המנהלים התרברבו על הצמחים הגבוהים והיפים שגידלו ,לדן לא צמח
כלום .הוא לא סיפר לחבריו ,קיווה בתוך תוכו שנס יקרה והזרע לפתע יגדל.
בכל יום הוא הקפיד להשקות ולדשן את האדמה ,הוא כל כך רצה שזה
יצליח .בתום השנה ,הוזמנו כל המנהלים הצעירים אל חדרו של המנכ"ל .דן
אמר לאשתו שהוא לא מתכוון לקחת עציץ ריק אל המנכ"ל ,אבל היא ייעצה
לו להיות כנה .הוא חש בחילה וידע שזה הולך להיות הרגע המביך בחייו,
אבל גם ידע שאשתו צודקת ,לכן נשא את העציץ הריק אל המשרד .כאשר
הגיע ,הוא נדהם לגלות שורה של עציצים גדולים שטיפחו המנהלים
האחרים  -הם היו יפים וגבוהים בכל הצורות והגדלים .הוא הניח את העציץ
שלו על הרצפה והתמקם בבושה ,בחלקו האחורי של החדר  -חלק מעמיתיו
צחקו וחלק ריחמו עליו.

כשהמנכ"ל הגיע ,הוא סקר את החדר ובירך את המנהלים הצעירים" .וואו,
איזה עציצים יפים גידלתם!" אמר "היום ,אחד מכם ימונה למנכ"ל הבא!"
לפתע ,הבחין המנכ"ל בדן מתחבא בקצה החדר ,הוא הורה לו להתקרב
אליו עם העציץ.
דן היה מבוהל וידע שהמנכ"ל יחשוב שהוא כישלון ויפטר אותו .המנכ"ל
ביקש מכל המנהלים הצעירים לשבת ,מלבד דן .הוא הסתכל עליו בחיוך
והודיע למנהלים הצעירים "אני שמח להציג לפניכם את המנכ"ל הבא
שלכם!" דן לא האמין .הוא הרי לא הצליח לגדל שום דבר" .איך הוא יכול
להיות המנכ"ל החדש?" התפלאו האחרים .הסביר להם המנכ"ל" :לפני
שנה נתתי לכולם בחדר זרע קטן ,ביקשתי מכם לשתול ולהשקות אותו,
ולחזור אליי אחרי שנה .מה שאתם לא יודעים זה שנתתי לכם זרעים
מתים ,כאלה שלא יכולים להצמיח שום דבר .כולכם ,למעט דן הבאתם לי
עצים ופרחים יפים ,אבל הם לא צמחו מהזרע שהבאתי לכם .כנראה כאשר
ראיתם שהזרע שהבאתי לכם לא מצמיח שום דבר ,החלפתם אותו באחר.
דן היה היחיד עם האומץ והיושר לבוא עם הזרע האמיתי שנתתי .לכן הוא
יהיה המנכ"ל הבא!"
אם תשתלו כנות ,תוכלו לקצור אמון
אם תשתלו טוב לב ,תוכלו לקצור חברים
אם תשתלו ענווה ,תוכלו לקצור גדולה
אם תשתלו התמדה תוכלו לקצור שביעות רצון
אם תשתלו התחשבות ,תוכלו לקצור פרספקטיבה
אם תשתלו עבודה קשה ,תוכלו לקצור הצלחה
אם תשתלו סליחה תוכלו לקצור פיוס

הבעת תודה
את דברי התודה שלחו לנו הבנות מן "הדירה"
באמצעות חברתנו נ"ל ד"ר חני ברקת גלנצר

סיכום הפעילות באפיק הבינלאומי
לחודשים יולי – נובמבר 2021
דיווחו של יו"ר האפיק הבינלאומי חברנו חנן האס

(1

ביקורים הדדיים של סטודנטיות לסיעוד

סוכמו עקרונית הבנות לגבי הסטודנטיות לסיעוד בין מועדון רוטרי OSIJEK
 קרואטיה לבין המועדון שלנו.מדובר בסדנא של  10ימים בבית חולים מאיר עבור האורחות מקרואטיה
ובבית החולים ב  OSIJEKלסטודנטיות מכפר סבא .בכל קבוצה תהיינה
ארבע אורחות .במשך הסדנא הסטודנטיות תלמדנה על טיפול בחולים
במחלקות :גינקולוגיה ,ילדים וכירורגיה .תתאפשר גם היכרות עם שיטות
סימולציה.
בנוסף ,ב  OSIJEKתינתן אפשרות לעקוב אחרי הטיפול בקשישים ובכפר
סבא תהיה חשיפה לתחום של רפואה במקרה של אסונות.
בתאום בין מועדוני רוטרי לבין המרכזים הרפואיים המקומיים השהייה /
שתי ארוחות של האורחות תהיינה במעון לסטודנטים  /חדר אוכל לצוות.
חברי רוטרי ידאגו לפעילות אחרי שעות עבודה.

 )2פרויקט קהילתי :שמירה ושיפור על יכולות קוגניטיביות אצל
הגיל השלישי.
מדובר בפרויקט בינלאומי שמקורו במועדון רוטרי בקפריסין ואמורים
להשתתף בו גם מועדונים בזאמון (סרביה) ולבוב (אוקראינה ).

מיכאל ואני בתאום עם הנהלת "מגדלי הים התיכון" בעיר נתנו הרצאת
היכרות אודות הפרויקט .השתתפו בה כ  100איש.
רשמנו אנשים אשר רוצים להשתתף בפרויקט באופן פעיל .מתכוונים
להעביר להם את ההנחיות באופן אישי לביצוע תרגילים במשך שלושה
חדשים  ,למדוד את היכולות המנטליות (לפני ואחרי תקופה בה ייבצעו
תרגילים) .
 )3איתרתי מועדון בבראשוב ,רומניה ,המעוניין לשתף פעולה אתנו בנושא
בעל עניין משותף .עודד ואני קיימנו ישיבת  .ZOOMמהצד הרומני היה
נ"ל קריסטיאן פרריו .קריסטיאן הוא נאורולוג .במחצית השנייה של
החודש סוכם שנחדש את הקשר.
 (4הקשר עם מועדון תאום זאמון סרביה.
מזכיר המועדון ,ווטרינר , SRDJAN STANKOVIC ,פנה אלי בבקשה לאתר
איש קשר ברעננה בחברה העוסקת בציוד בתחומו .יצרתי קשר עם מנהל
המכירות של חברת "ארמנטה" וכך הקשר העסקי בין שני האנשים
הללו יצא לדרך .לפי העדכון האחרון קיים סיכוי למימוש עסקי.

בקרן הפרסים לקידום מדעים
וטכנולוגיה החודש

החודש ,בשעה טובה ,יצאה לדרך תוכנית
תחרות המייקרים לשנת  ,2022בניהולו של יו"ר
הקרן נ"ל יובל השכל

סיכום חצי שנתי באפיק הקהילה
לשנת 2021-22

דיווחו של יו"ר האפיק הקהילה חברנו נ"ל יובל השכל

המועדון מקדם את הקהילה בכפר סבא
בסיכום חצי שנתי ,2021-22 ,ניתן לציין בגאווה את תרומת הרוטרי
לקידום קהילות שונות בעיר .גוון הפרויקטים מאפשר למועדון לגעת
באוכלוסיות מגוונות :נוער ,אזרחים ותיקים ,מדעים וטכנולוגיות,
מוזיקה ,מערכת החינוך הפורמאלית – גורמים בקהילה .ואלו עיקרי
הדברים:

נוער ,טכנולוגיה ומדעים
רובוטיקה  -גדלנו השנה לשלוש קבוצות פעילות (אחת באלון ושתיים
באילן רמון) .עוד שתי קבוצות בהתארגנות (בר לב וחדשה) .יתכן
ותוקם קבוצה נוספת (תורה ומדע) .עיקר הפעילות להכין תשתית
לשנת הפעילות הבאה ( .)2022-2023ראשת אגף החינוך ,הגב' אסנת
חכמון קידמה את הנושא בעדיפות גבוהה והיא מברכת על שיתוף
הפעולה עם רוטרי בקידום נבחרות רובוטיקה בחטיבות נוספות.
מייקרים  -לאחר הצלחה מסחררת שהייתה בשנה שעברה ,בה פעלו
כ 100 -בני/ות נוער בפרויקט ,פתחנו את השנה עם  60נרשמים בלבד
(במפגש הזום הראשון עלו לפגישה רק  20תלמידות/ים .חשבנו מסלול
מחדש ונערכנו לעבור למפגשים פיזיים באשכול פייס .אנו תקוה
שהתפרצותו של גל קורונה חדש לא יכשיל תוכניות אלה.

טכנולוגרין  -הוא הקאתון בנושא טכנולוגיה "ירוקה" כמענה לאיומי
משבר האקלים .המטרה  -ליצור מנהיגות נוער ירוקה שתקבל כלים
לחשיבה על מציאת פתרונות יזמיים למשבר האקלים .עד כה ערכנו 3
מפגשי הכנה שהשתתפו בהם  50תלמידים/ות וקיבלו הכשרה להובלת
יוזמות בתחום .ב – 4.1.22-יתקיים מרתון חשיבה לפיתוח פתרונות ,עם
מגוון של סדנאות והרצאות ,וכמובן  -תחרות בין הנבחרות של בתי
הספר .בתוכנית אמורים היו לקחת חלק כ 300-תלמידי חטיבות
הביניים .לאור המגבלות החדשות נאלץ לצמצם לכדי  50תלמידים
בלבד.
קידום בנות למדע  -לפני כשנה התחלנו עם ניוזלטר לעידוד בנות
לבחור במגמות מדעים בלימודים בתיכון .את חשיבות הנושא ניתן
ללמוד במחקרים ומאמרים רבים .החלטנו להרחיב פעילות בנושא.
"בנות למדע ונשים בחלל" .הפעילות כוללת העשרה לבנות החטיבה.
במפגשים מקבלות התלמידות העשרה וידע על המשמעויות וחשיבות
הנושא להן ולחברה בכלל.

איכות הסביבה זה בטבע שלנו
נוער שותה מים ודעת – תוך עבודה קשה הצליחה טובי הרפה להביא
להמשך הפרויקט גם השנה .גייסנו תקציב כדי לקיים פרויקט זה גם
השנה .התחלנו ביישום תכנית ההדרכה.
קהילה מקדמת קהילה  -בספטמבר  2021יצאנו ב"קול קורא"
לקהילה בעיר להעלות הצעות לפרויקטים קהילתיים המקדמים קיימות
ואיכות הסביבה ממוקד לאיומי משבר האקלים .מתוך  14הצעות
שקיבלנו נבחר פרויקט בירוקה "טבע עירוני  -חינוך קהילתי".
במסגרת הפרויקט יוקמו  3מסלולי פעילות לילדים בני  .4-7כל מסלול
בנושא אחר .שותפים אגף החדשנות והקיימות ,אגף החינוך והורים
פעילים בקהילה.

בול פגיעה – אוכלוסיות ממוקדות
גלריה  – 29תבצע ערב הופעות לקהל שיוגדר ע"י שירותים קהילתיים.
החזרות בעיצומן בניצוחו של שוקי עזרא
אקים – בניצוחה של צילה רשטיק פעלנו לקדם חוגים לדיירי מועדון
אקים .המשך הפעילות עם רדיו סול ופינת השף – חוג בישול
למתחילים .לבקשת הנהלת אקים התנעת הפרויקטים תדחה לחודש
מאי .2022
ארוחה חמה – קבוצה צעירה בהובלתו של ערן רשטיק ,עובדת יפה
מאד ,גייסה השנה כ 60-אלף  .₪הקבוצה מחלקת מדי שבוע עשרות
מנות חמות למשפחות.
הנואם הצעיר – בהובלתו המנוסה של איציק ארבל החלו האימונים
לקראת התחרות שתערך בחודש מרץ .2022

ומעבר לכך יש פרויקטים נוספים אותם החברים מקדמים
ובעזרתם המועדון מקדם את הקהילה בעיר.

מכתב פרישה לגמלאות

מיומנה של חברתנו נ"ל צילה רשטיק
בימים אלו אני מסיימת תקופה של עשרות שנות עבודה.
הפרישה היא החלטה לא קלה מלווה בהתלבטות רבה ורגשות
מעורבים.
מצד אחד הגיל עשה את שלו ואומר שצריך לפרוש ומצד שני יש לי
תחושה שאני עדיין מלאת מרץ ויכולה לתרום לחברה.
אני מקווה ובטוחה שאנצל את הזמן בדרך הטובה ביותר
ואמשיך לתרום בכל תחומי ההתנדבות בהם אני עוסקת.
צילה

לצילה היקרה.
חיה ויעקב ,עורכי הירחון ,מאחלים לך עוד שנים
רבות של בריאות טובה עם פעילות התנדבותית
ענפה.

מחווה לצייר
התרשמותו של חברנו נ"ל שוקי עזרא מיצירתו של הצייר הסיני

ז'או וו קי ()zao wou-ki
()1920-2013

"נוף בסערה"

ז'או הינו צייר שמצייר נופים אישיים עם הלך רוח מאד פרטי :עצבות,
רכות ,וכוח הגובל באקספסיה .באווירות שונות ובדרך אישית ,עם
רמיזות על מיקומם ,בצבע ייחודי רך וחזק ,מה שיוצר את הניגודיות
המתבקשת.
דגש מיוחד ומתחשב הוא שם על מקום ,מרחב וזמן ,כאמן בעל שיעור
קומה .כך אינו בועט במוסכמות ,תחושת החומר עם התחושה
הצבעונית יונקת מתוכו ומצב רוחו .צבעוניות חזקה הזורמת עם רכות
בד בבד.
מאפיינת את עבודתו רגישות נוגעת ומרתקת ,היא תבוא עם הרבדים
השונים .ליריות וקשיחות .
זוהי תרבות ציורית רבת משקל וכישרון .
באמצעות הקישור המצורף ,מומלץ לפתוח את המצגת על מסך גדול.
רק כך ניתן להתרשם מן היצירות.

https://www.youtube.com/watch?v=HYDnQI-Gjzc&t=63s
עזרא שוקי

נערות ללימודי מדעים
מאמר מאת חברתנו נ"ל ד"ר חני ברקת
הרבע הראשון של המאה העשרים ואחת ,הביא בכנפיו שינוי גדול
בתפיסת מקומן של נשים במדע.
מחקר שנעשה עבור משרד המדע על תכניות לעידוד בנות למקצועות אלו
מצא כי העצמה ,מתן כלים להצלחה ,תמיכה לימודית בפיזיקה ומפגש
עם נשים שמהוות מודל לחיקוי ,מביאים לעלייה באמונה העצמית של
נערות ביכולתן להצליח במקצועות הנדסה ומדעים .נערות שהשתתפו
בתכניות אלו נוטות יותר לבחור בלימודים מורחבים במתמטיקה ופיזיקה
ונוטות יותר לחשוב על מקצוע עתידי מדעי או הנדסי.
מהמחקר עולה כי נערות שעברו מסלול שחיזק את ביטחונן העצמי
בתחומים אלו וקיבלו העשרה במתמטיקה ומדעים ,חשבו יותר על מקצוע
עתידי מדעי מאשר נערות שלא השתתפו בתכניות .המחקר מצא כי ככל
שהתפיסה העצמית גבוהה יותר ,הסיכוי שנערה תבחר במקצוע הנדסי
כקריירה גבוה יותר .בנות שהשתתפו בתכניות השונות לעידוד בנות
לבחור במגמות הנדסה ,פיסיקה וחלל ,הרגישו משמעותית הרבה יותר
בטוחות בעצמן ,ביכולתן להצליח בקריירה ובלימודים מדעיים בהמשך
הדרך ,בהשוואה לבנות שלא השתתפו.
מכאן עולה ,כי כדי לעודד נערות לעסוק בתחומי המדע כבר בגיל
החטיבה והתיכון יש להשקיע בתגבור לימודי לנערות במקצועות
המתמטיקה והפיזיקה ,לחזק את תחושת האמונה העצמית שלהן ,ליצור
אצלן תחושה שהשתתפות בתכנית מעלה את היוקרה החברתית שלהן,
ולעשות התאמות ברכיבי התכניות לצרכים הספציפיים ברמת הקבוצה
וברמת התלמידה.
בחברה הסוגדת להצלחה כלכלית ולכוח ,הופכת ההשכלה מכלי לפיתוח
הפרט לאמצעי למיצוב חברתי-כלכלי .על רקע חילוקי הדעות והמאבקים
האידיאולוגיים הרווחים בחברה הישראלית בולטת דווקא הסכמה מקיר
אל קיר שראוי לצמצם את הפערים בתחום החינוך.

רובנו מסכימים שהשכלה היא מפתח להצלחה בחיים ,ושיש להבטיח
שוויון בהזדמנויות ההשכלתיות לכלל הילדים בישראל .אחד מתחומי
המיקוד של רוטרי עולמי הוא קידום החינוך בכל שכבות האוכלוסייה.
רוטרי כפר סבא ,נרתם לעשייה במסגרת זאת בשיתוף פעולה עם אשכול
פיס ,מרכז קיפוד ועיריית כפר סבא.
עיקר העשייה של המועדון מתמצא בהעצמת הבנות וליווין לחיזוק
תחושת האמון העצמי והביטחון ביכולת ההצלחה.
הדבר נכון לבנות שלומדות בתיכונים בעיר ומקבלות מערכת תמיכה
והכוונה מבית ההורים ,מבית הספר והעיריה ,אבל גם לגבי בנות
שבעטיין של נסיבות כאלה ואחרות ,הוצאו מבית ההורים ולמדו
בפנימיות .עבור נערות אלה ,קיימת תוכנית של עמותת כפרי ילדים
בשיתוף עם משרד הרווחה שעוסקת בהכוונת הבנות לחיים עצמאיים.
הבנות שבוחרות לעבור לתוכנית זאת ,מתחייבות לשרת בצבא או
בשירות לאומי ,מתגוררות בדירה משותפת ומלוות על ידי מדריכה
מקצועית שעוזרת להן ללמוד להתנהל באופן עצמאי .בכפר סבא דירת
בנות אחת בה מתגוררות שש בנות.
מועדון רוטרי כפר סבא ,לקח על עצמו להעניק לבנות קשר יציב ותומך
עם הקהילה .הסיוע של חברי המועדון מתבטא בקשר רצוף עם מדריכת
הבנות ,קשר עם הבנות עצמן  ,חניכה אישית ועזרה בכל בעיה או שאלה
שמתעוררת אצלן .החל בשאלות של התנהלות יומיומית ,עזרה
בלימודים ,ועד לסוגיות הדורשות הפניה לגורמי מקצוע כמו עורך דין,
כלכלן ועוד .אנשי המקצוע שאליהן אנו מפנים את הבנות כולם חברי
רוטרי .מובילה את הפרויקט מטעם מועדון כפר סבא נ"ל ד"ר חני
ברקת גלנצר ,היסטוריונית בעלת וותק של  35שנים במערכת החינוך.
מטרת הפרויקט לעזור לבנות שהגיעו מרקע קשה לבנות תחושת ביטחון
עצמי ביכולת ההצלחה ,מתוך אמונה שתמיד יש בקהילה מי שיעזור
בשמחה .אנו מרגישים שהשיחות עם הבנות והעובדה שהן יודעות
שתמיד יש עם מי להתייעץ ,תורמות להרחבת תחושת הביטחון לבחור
בהשלמת השכלה במגמות מדעיות .השלמה כזאת ,עשויה להוביל
לאמונה ביכולתן להצליח בקריירה ובלימודים מדעיים בהמשך הדרך
ולבחור במקצוע מתגמל ,עכשווי ומעניין שיוציא אותן ממעגל העוני.

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס
 , ROTARYדצמבר ,2021

רוטרי מגיב לCOVID-19 -
הגישה למרכז מידע של  ROTARYאודות COVID - 19
עוזרת למועדון שלך לקחת יוזמה בחיסון ומניעה של
המחלה.
האתר:
rotary.org/covid19

חברים כותבים שירה
חלונות
מאת חברנו נ"ל שוקי עזרא
ּופ ָת ִחים  -י ְֶשנָם
ַחּלֹונֹות ְ
ְבכָל בָ ֵּתי ֵּתבֵּ לִ ,מ ְקצָ ָתם
ּוב ֻרבָ ם כ ִַב ִירים.
ְק ַטנְ ַטנִ יםְ ,
כְ מֹו ִפ ְר ֵּחי ַהבַ ר ֵּהם נִ ְפ ָת ִחים
כָל אֶ ָחד כְ ִמ ְצוַת עֹונָתֹו.
ַה ַסיְפָ נִ ים ְמ ֻר ִצים וְגֵּ ִאים,
ַהחֲ צָ ִבים ֵּמעַ ל ְלכָל ַה ִמ ִּלים,
איריס ַהגִ ְלבֹּעַ אַ ִִּיר ֶשכְ מֹותֹו
ַר ָקפֹות בֵּ ין ַה ְסלָ ִעים ְמכַכְ בֹות,
כַּלָ נִ ּיֹות צֹוהֲ לֹות ִמ ְתנַגְ נֹות ִב ְרבָ ִדים,
רּוח.
ְב ַמנְ עַ ֵּמי ָה ַ
עַ כְ ָשו ִֵּּצֶ ְמבֶ ר ַה ָק ָרה חֹוגֶ גֶ ת
גּורים ְו ַה ֵּשנָה חֹוגֶ גֶ ת.
ַה ְפ ָת ִחים ְס ִ
ִא ָתם יָנּומּו כָל ִפ ְר ֵּחי ַה ֶטבַ ע.
ִרבֹוא ַה ְפ ָר ִחים נִ ְפ ָת ִחים ַרק
ּובאַ ְד ָמ ִתי.
רֹותי ְב ִמ ְשנ ִָתי ְ
ִב ְמגֵּ ַ
ּומגֵּ רֹות.
לֹומי סֹוגֵּ ר ַחּלֹונֹות ְ
בַ חֲ ִ
לַ יְלָ ה טֹוב.

פינת ההשראה
פינתה של חברתנו נילי טלרמן

שיטת הנוירוגרפיקה
שיטה מאד מעצימה ומרגיעה היא שיטת הנוירוגרפיקה בה אני מתנסה
בחודשים האחרונים.
שיטה המצמיחה נוירונים וסינפסות במוח.
נוירו = מערכת עצבית  -על מה הציור ומה אנו מציירים.
גרפיקה = איך אנחנו מציירים.
את השיטה המציא לפני  7שנים פבל פסקריוב והוא אף האדם הראשון
שרשם זכויות יוצרים על קו כלשהו .קו נוירוגרפי הוא קו שלא דומה
לעצמו בשום מקטע שלו לאורכו .אנחנו מביאים את הקו למקום בו
אנחנו לא מצפים לראות אותו.
נוירוגרפיקה זה לא ציור אינטואיטיבי  -זה ציור מודע.
העקרונות של השיטה :הדמוי נבנה על ידי המשמעויות.
הבעיה היא תולדה של השכל .הפתרון עומד בקריטריונים של הטבע.
הרמוניה מובילה לשביעות רצון .היקום נמצא בקצה העיפרון.
לכל אתגר ובעיה יש פתרון גרפי .אין גבולות לשטח הדף.
העולם מורכב מצורות וקווים .לצייר זה פשוט .בכל תהליך יש 7
שלבים ,בכל שלב אנו נותנים תשומת לב ל 3-מוקדים שבתוכנו
(רגשות-מחשבות-גוף) ומזכירים לעצמנו את הנושא שהגדרנו.
הכל ארגון של קשרים עצביים!!!

"אוסף בולים – זה דבר חינוכי ?"

חברנו אייבי ברכה מספר על
אוסף הבולים המיוחד שלו

רוטרי באלג'יריה בבולאות
מועדון רוטרי הוקם באלג'יר ב .1930
ב  1955עת רוטרי חגג  50שנים היו באלג'יריה  6מועדונים.
ב  1980נסגרו כל מועדוני רוטרי באלג'יריה.
מועדוני רוטרי חזרו לפעול באלג'יריה בשנות התשעים של
המאה ועשרים והיום יש באלג'יריה  16מועדונים.
ב  1955הונפק על הבול הצרפתי שיצא לכבוד יום ההולדת
ה  50לרוטרי בעולם ,הדפסה חוזרת עם כיתוב אדום של
 ALGERIEבפינה השמאלית התחתונה.

למעלה :הבול וגם גיליון זיכרון
עם הבול

ב  14למרץ  2014הנפיקה אלג'יריה בול לכבוד הנכים.

 18מעטפות מיוחדות הופקו כדי לקדם את פרויקט פוליו פלוס של רוטרי.
לפניכם  2מעטפות:

גם רוטרי ,גם פוליו פלוס וגם ביל גייטס

מתכון החודש
חמין לשבת
מהמטבח של חברנו אריה שטריימר
מצרכים למתכון:
 10מנות
בצל  -יחידה בינונית ( 125גרם) .חתוכה לרצועות

בצל – יחידה בינונית שלם להוספה
שמן קנולה  1/4 -כוס  -סה"כ ( 60מ"ל) לטיגון.
כתף בקר  1 -ק"ג בשר בקר חתוך לקוביות.
עצם רגל-שלוש יחידות
שומן זנב כבש (ניתן לקנות מוכן במרכולים).
שעועית לבנה – ( 250גרם).
שעועית אדומה – ( 250גרם)

שעועית בובס (לבנה גדולה)  250( -גרם)
גרגירי חומוס – (250גרם).
גריסי פנינה – ( 150גרם).
תפוח אדמה אדום  8 -יחידות בינוניות שלמות וקלופות.
שום  5 -שן קצוץ.
שום שלם (ללא הקליפה) להוספה.
מלח  1/2 -כפית שטוחה לפי הטעם.

פלפל שחור  1/2 -כפית שטוחה לפי הטעם.
כמון טחון  1/4 -כפית שטוחה לפי הטעם.
פפריקה אדומה  -כפית שטוחה לפי הטעם.

דבש -כף אחת.
אבקת מרק עוף –כף אחת מלאה.
תבלין על האש –כפית שטוחה לפי הטעם.
עלי דפנה-שלושה עלים.
פלפל אנגלי –חמשה כדורים.
מים רתוחים  -לפי הצורך.
סיר מתאים לשימוש בתנור.

אופן הכנת המתכון
 .1לטגן את הבצל בשמן עד להזהבה.
להוסיף תבלינים :כמון ,פפריקה אדומה ושום כתוש.
 .2לסדר את קוביות הבשר (בשר בקר מס`  )5באמצע הסיר ולסגור את
הבשר עד שישחים

להוסיף את העצם רגל ושומן זנב כבש.
 .3מסביב לבשר להניח את השעועית והחומוס (מושרית למשך לילה שלם
קודם לכן) ואת תפוחי האדמה אחד ליד השני,
 .4לפזר מסביב את התבלינים :מרק עוף פפריקה אדומה ,מלח ,פלפל,
תבלין על האש ,עלי דפנה ,פלפל אנגל כף דבש .למלא את הסיר במים (2
ס"מ מעל הכל ) ולהביא לרתיחה.
 .5לשטוף ולסנן את גריסי הפנינה בכלי ולהוסיף מעט שמן קנולה ומעט
פפריקה אדומה ולהוסיף לסיר לאחר הרתיחה ,ולהוסיף את הבצל והשום
השלמים.
 .6להנמיך את האש ולהמשיך לבשל כחצי שעה .אפשר להוסיף מעל מעיים
ממולאים ולהניח על פלטה או בתנור בחום של  100מעלות ללילה
 .7בתיאבון .

אמנות על קצה המזלג
סבסטיאנו ריצ'י ,1659-1734 ,איטליה
חלום על אסקלפיוס

שנת יצירה1710 :

מוזיאון :גלריה דל אקדמיה  -ונציה

סבסטיאנו ריצ'י ,צייר איטלקי ,נולד בבלונו ונחשב כחבר באסכולה
הוונציאנית ,אבל לפני שהתיישב בוונציה בשנת  ,1717ניהל חיים של נודד.
הוא עבד בהרבה ערים איטלקיות (בולוניה ,רומא ,מודנה ,פירנצה ופרמה),
לפני שפנה לוינה שם עבד בארמון שנבורן .בשנת  1712הוא הגיע לאנגליה עם
אחיינו מרקו ריצ'י ( .)Marco Ricciהם יצאו משם בשנת  ,1716אחרי
שסבסטיאנו לא הצליח לקבל את המינוי לקשט את הכיפה של סנט .פול ואת
ארמון המפטון קורט .הוא חזר לוונציה ,ובדרך לביתו הוא עצר בפאריס ,ביקר
אצל הצייר ואטו ,והעתיק כמה מציוריו.
מתוך קיומו הבלתי יציב נוצרה השתקפות לא רק של כשרונו ,אלא גם של
חיבתו לפרשיות אהבים אסורות ,שהובילוהו לצורך לנוע בחיפזון ופעם אחת
כמעט להוצאתו להורג .בהתחשב בכך ,אין זה מפתיע שעבודתו איננה חלקה
ולעתים מראה סימנים של חיפזון ,אבל הוא היה מוכשר בצביעה שופעת
ורעננה ,וקריירת הנדודים שלו תרמה להפצת הידע של הציור הדקורטיבי
האיטלקי.

אסקלפיוס מגיח בחלום אל שנתם של האנשים.
אסקלפיוס ,הוא אל הרפואה היווני ,שאחר כך גם אימצוהו הרומאים .סימלו
נפוץ ביותר בעולם – נחש כרוך על מוט (אין קשר לסיפור משה ונס הנחש),
שהינו סמל הרפואה בכל העולם המערבי (אין להתבלבל עם הקדוקאוס של
הרמס שהוא בעל שני נחשים).
אסקלפיוס הוא בנם של אפולו ואהובתו קורוניס .אפולו אהב את בת התמותה
קורוניס ,בתו של המלך פלגיאס .היא הרתה לאפולו ,אך לא שמרה לו אמונים.
מחציה של
על בגידתה ,אפולו דן את קורוניס למוות .היא הומתה ,תחילה ִ
ארטמיס ,אחותו של אפולו ,ולאחר מכן בשריפה .מבין שלהבות האש חילץ אפולו
את העובר מתוך גופה הבוער של קורוניס .הילד אסקלפיוס נמסר לחינוכו של
הקנטאור כירון ,ואצלו הוא למד את תורת הרפואה .כאשר אסקלפיוס בגר ,שמו
יצא לפניו כרופא ,הוא נחלץ לעזרתם של בני התמותה והגיש להם מזור בכל
מחלותיהם .הצלחתו הייתה כה גדולה ,עד כי העז והצליח להשיב מתים לתחייה.
כאן האלים מצאו שהוא הגדיש את הסאה ,שהרי לא יתכן שבן תמותה יהיה בעל
סגולות של אל ,ולפיכך זאוס שלח באסקלפיוס את הברק והמיתו .אסקלפיוס שב
מהמתים ונעשה לפטרון הרופאים בכל העולם .לפי המסורת ,היפוקראטס ,שעל
שמו שבועת הרופאים הידועה ,היה תלמידו של אסקלפיוס והקים בית ספר
לרפואה באי קוס .השבועה כוללת קריאה לשמו של אפולו ולשמו של אסקלפיוס
("אני נשבע לאפולו הרופא ,לאסקלפיוס ולהיגייה ולכל האלים והאלות שהם
עדי.)"...
החולים היו באים למקדש בקוס ,שנקרא אסקלפיון וישנים בו .חוץ מהטיפול
ע"י הרופאים ,חלומם היה מעיד אם היו מבריאים או לא .אם חלמו על נחשים
ו/או כלבים (החיות הקדושות לאסקלפיו) ,אז היו מבריאים מחוליים.
היו לאסקלפיוס ארבעה ילדים שבורכו בסגולות מרפה .הבנים ,מאכאון
ופודלריוס מוזכרים אצל הומרוס ,בכך שהגישו את עזרתם הרפואית לפצועים
היוונים במלחמת טרויה .היגיאה ,בתו של אסקלפיוס ,נחשבה לסמל הניקיון
והבריאות ולכן משמה הופק המושג היגיינה .הבת השנייה ,פנקיאה היה שמה,
שביוונית הוא – רפואה לכל דבר ,על פי האמונה הייתה מסוגלת לרפא כל חולי.
משמה נוצר המושג פנציאה ( ,)panaceaשזו תרופת פלא שמרפאת כל מחלה.
לרוע המזל ,היא איננה קיימת.
באפידאורוס שביוון היה מרכז הריפוי החשוב ביותר בעולם הקלאסי .על מנת
למצוא את התרופה המדויקת למחלתם ,אנשים שהו במהלך הלילה
באנקומיטיריה ,שהוא היכל שינה גדול .אסקלפיוס עצמו התגלה לאנשים
בחלום ,ונתן להם עצה כיצד להשיג בחזרה את בריאותם .ליד המקדש היה בית
הארחה בעל תכולה של  160מקומות .ליד המקדש יש מעיינות מינרליים ,וייתכן
כי היה להם חלק בתהליך הריפוי.
יעקב ק.

"ברגע שאנו צוחקים על דבר מסוים ,הוא חדל
מלהיות מסוכן".
רימון דווס

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
יעקב פרוינד

אזור חלציו ...קריית אֹונֹו

ל"יום העברית":
לא ינום חוקר השפה...בַ לַ -שן

בכל אישום ,גם
קֹופיָה"
לֹונֹוס ִ
ְ
בדיקת ָ "...ק

באידיש :לחמניה מקמח מלא
...זֶהָ -מלֵּ א

"שיימינג"
יּושים של הרשת
פריִ ...ב ִ

לא ,לעישון:
ואהבת...לריאתך כמוך !

א

חורף
מילים :ארז אלגרבלי

