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!יקריםוחבריםחברות

האזרחיתהשנהלקראתלאוריוצא"2021דצמברזר"עלון

.החדשה

?אז מה נאחל לעצמנו לשנה החדשה

לנושיהיה.בעברכמולחיותונחזורטובותחדשותלנושיהיו

שנחזור,אמיתיתחייםשמחתזומהנשכחשלא,בלבשמח

שנהיהחשובהכיוהכי!לשניאחדקרוביםולהיותלטייל,לאהוב

!וחזקיםבריאים

טובהובריאותמהירההחלמהברכותלשלוחההזדמנותזו

.קויטנישמוליקלחברנו

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי  
ההולדת החודש

רוטרימועדון 

כפר סבא

11.12.1960



ברכות לקבלה כחבר למועדון

עולירשטיק

29.12.85

אניאליניני 

20.12.92

איציק ארבל

8.12.2010



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



.  מסיבת חנוכה במועדון–5.12.21❖

הריס ועמי  חברינו איתן –6.12.21❖

כיבדו את מועדון יוספטל  הרפה 

בסופגניות 

(ראה הרחבה)טיול המועדון לעמק בית שאן –17.12.21❖

אירועים במועדון החודש

ישיבה עסקית-12.12.21❖

הרצאה–19.12.21❖

שלומי שטרית' ק דר"רפהרצה לנו 

–על נשים במשטרה : נושא ההרצאה

במשטרה  סיפור התקדמותן של נשים  

.לתפקידי שטח מקצועיים

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

שלמה גונן  



טיול לעמק בית שאן

:  ל גבי מזור רשם וצילם את מהלך הטיול"חברנו נ

היוםאתהתחלנו.יזרעאלעמקלאזורנלוויםומספרהמועדוןשלטיוליום

שלהדגמהקבלנו.ערהבואדייפהערביכפר,"כותוףאום"בחאלדאבואצל

לשפההעבריתהשפהביןהגדולהדמיוןשלוהדגמהישניםחקלאייםכלים

.הערבית

אתבפנינושסקרהקיבוצניקמושיקועםנפגשנו,דודנירלקיבוץנסענומשם

.הקיבוץבתוךהזורםהאסיבנחלהשימושעלהסכסוךתולדות

.הגבולצידימשניהירדןעמקעלהצופה,חייםמעוזמצפה,הבאההתחנה

המשרדשל11טייסתמפקד,יופהאילעםנרגןבישובנפגשנו,לסיום

,טבעערכיעלשמירהעלשמפקחת,רחפניםטייסתזו.הסביבהלאיכות

.'וכופסולתשלחוקיותלאהשלכות

.שלוהצילוםויכולתהרחפןמעוףאתבפנינוהדגיםלסיום

טיולהיהפעםמידישהטרידוהגשםהסגריריהאווירמזגלמרות,לסיכום

.המועדוןשלוהחבריתהטובהבאווירהומעשירמעניין



רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

19.12.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב14' מידע מס



26.12.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב15' מידע מס



לאספקתהפרויקטשלסיפורואתסיפרנוהשנהמאיבחודש

אתפותח"הנקרא,נזקקותלמשפחות,שבתלפני,מוכנותארוחות

ומזוןתרומותגיוסתוךמלאהבהתנדבותכולההפעילות."ידיך

.אחריםממקורות

ופועלממשיךשהפרויקטוראינושישיביוםביקרנוחנוכהלקראת

.שאתביתר

נתרמוסופגניותומאהלפרויקטכספיםתרמוהמועדוןמחבריחלק

.רשטיקועוליצילהי"ע

רוטריבעמותתנעזריםהפרויקטאתשמפעיליםהצעיריםהחברים

.כספיםלהתריםכדישלנו

הזוהמופלאההחבורהאתהופכיםאיךלבדוקמעונייניםאנו

.סבאכפררוטרישללוויןלמועדון

פותח את ידיך

ברכהאיייביל "הביא לעיתון חברנו נ



שנזכה להיות תמיד בצד הנותן



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

ד אליעזר מלחי"עול"נג

אליעזר מלחי  : שם

Eliezer Malchi: באנגלית

רחל  : רעייתו 

יפו-תל אביב : ממועדון 

1963-1964:  שנת נגידות

Carl P. Miller: נשיא  עולמי
:סיסמת הנשיא העולמי

Meeting Rotary's Challenge in the  Space  Age  

."בתקופת החלללרוטריתנו תנופה "

לימודיואתסיים1934בשנת.הוריועם.ישראללארץעלה1924בשנת

באוניברסיטתמשפטיםללמודנסעשנהולאחר,הרצליהבגימנסיה

בחינותאתעבר,במשפטיםבוגרתואר1939בשנתקיבלשם,לונדון

שלטונותידיעלדיןכעורךהוסמך1941בשנת.ארצהושבהלשכה

מונהמכןלאחרקצרוזמן,ישראלבארץשלוםלשופטמונה.המנדט

הגבוההספרבביתכמרצהפעלבנוסף.המחוזיהמשפטביתלשופט

ידעלהקלההתעשייהבמחלקתמשפטיכיועץכיהן.ולכלכלהלמשפט

תובעוהיה1944-1942השניםבמשךהמלחמתיתהאספקהמועצת

מאמריםפרסם.המלחמהבזמןשעריםוהפקעתספסרותבמשפטיכללי

שלהבוגריםהתאחדותמועצתחבר.ישראלבארץהמשפטיתבעיתונות

.א"בת"הרצליה"העבריתהגימנסיה



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

קרובחייםשבהם,והיידרבאדבומביאזוריאתהכולל,הודוומרכזישראל

הרוטריתנועתבמסגרת,בריתכאזורינקבעו,תושביםמיליון20ל

.העולמית

הענקת,טייבהמועדון,בישראלהראשוןהערבילמועדוןארטר'צהענקת

.אשדודלמועדוןארטר'צ

.והבינלאומיהציבוריבשטחיעילהפעילותללמידת,בנצרתעיוןיוםקיום

ונציגיםנשיאים120השתתפובכנס.עדותומיזוגגלויותקיבוץבנושא

.צגלהוולףהבינלאומירוטרייועץבנוכחות

לפי,לקהללעזורשבאלמועדוןשמרניממועדוןרוטרישלהדרךשינוי

:הסיסמה

שירות לזולת מעל הפרט 

ועברה,בירושליםהעםבביתנפתחההועידה4'מס:ארציתרוטריועידת

35מכלרוטריונים600-כהשתתפו,1964במרס10-11א"ימקלאולמי

אימוץותוכניתהודועםהקשריםהידוקעלנסבוהדיונים.בארץהמועדונים

.בארץעוליםמשפחות



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש דצמבר

פרס נובל מוענק  –10.12.1901-ב

ביום השנה החמישי למותו של , לראשונה

אלפרד נובל

החולהאותרשבסיןבווהאן–1.12.2019-ב

,החדשקורונהבנגיףשנדבקהראשון

מגיפתשלעולמיתלהתפרצותשהוביל

הקורונה

בראשותרופאיםצוות–3.12.1967-ב

לראשונהמבצעברנארדכריסטיאן

אנושילבהשתלת

שלאאידההאופרה–24.12.1871-ב

בביתעולמיתבבכורהמועליתורדיוזפה'ג

.בקהירדיוי'החהאופרה

הרוחעםחלףהסרט–15.12.1939-ב

יה'ורג'ג,באטלנטה,לראשונהמוקרן

היינריךהמשוררנולד–13.12.1797-ב

היינה



יום הולדת למשורר דגול  

1797-1856היינריך היינה 

.בדיסלדורףיהודיםלהוריםנולדהיינה

הפרוזהבשדהזכויותיורבותאך,ליריכמשוררבעיקרידועהוא

כוחגילהגםכאן.חדשהחייםרוחהפיחבה,והעיתונאיתהספרותית

חיוסגנוןושנוןעראינטלקט,והניבההבעהקלילות,פורהדמיון

:ובהעזתהבמקוריותהמצטיינתהיינהשלהפיוטיתיצירתו.וקולע

.הזההיוםעדלחקותוומנסיםניסוושרבים,חדשצלילמתוכהבוקע

שנהובאותהלמשפטיםדוקטורתוארלהיינההוענק1825בשנת

ובצורהקרובותלעיתיםהתחרטהיינה.הלותרניתלכנסייהנטבל

שקיווהשהיתרונותמשוםהשארבין,לנצרותשנטבלעלמפורשת

.להגיעבוששומכךלושיצמחו



סיפור של סופר אורח

יורששיבחרהזמןשהגיעוידעהפרישהלגילהתקרבמצליחעסקיםאיש

הבכיריםהמנהליםאחדאתלבחורבמקום.העסקאתאחריושינהל

הוא.שונהמשהולעשותהחליטהוא,לילדיוהעסקאתלהורישאושתחתיו

ולבחורלפרושזמניהגיע":לשיחהבחברההצעיריםהמנהליםאתזימן

!"מכםאחדלבחורהחלטתי"להםאמר"הבאל"המנכאתבמקומי

עומדאני".רציניהיהשהבוסנדמהאבל,המומיםהיוהצעיריםהמנהלים

,אותולשתולמכםמבקשאני.מאודמיוחדזרעמכםאחדלכללתת

מהזרעלגדלשהצלחתםמהעםשנהבעודלכאןולחזוראותולהשקות

ההצלחהמידתסמךועלשגידלתםהצמחיםאתאבחןאני.לכםשנתתי

,בחדרשנכחהצעיריםהמנהליםאחד,דן"הבאל"המנכאתאבחרשלכם

.הסיפוראתלאשתוולספרבהתרגשותהביתהלחזורומיהרזרעקיבל

יוםכל.הזרעאתולשתולהאדמהאתלדשן,עציץלבחורלועזרההאישה

לאחר.קרהלאדברשוםאבל,גדלאותולראותוציפההזרעאתהשקהדן

עלמדבריםבחברההמנהליםשאראתשמעהוא,שבועותכשלושה

,שבועותשלושה.גדללאשלוהצמחאבל,לצמוחשהתחילושלהםהזרעים

הרגישהוא.דברשום-ועדייןחלפושבועותחמישה,שבועותארבעה

ששארבעוד.הזרעאתהרגפשוטשהואידעודןעברהשנהחצי.כישלון

צמחלאלדן,שגידלווהיפיםהגבוהיםהצמחיםעלהתרברבוהמנהלים

.יגדללפתעוהזרעיקרהשנסתוכובתוךקיווה,לחבריוסיפרלאהוא.כלום

שזהרצהכךכלהוא,האדמהאתולדשןלהשקותהקפידהואיוםבכל

דן.ל"המנכשלחדרואלהצעיריםהמנהליםכלהוזמנו,השנהבתום.יצליח

ייעצההיאאבל,ל"המנכאלריקעציץלקחתמתכווןלאשהואלאשתואמר

,בחייוהמביךהרגעלהיותהולךשזהוידעבחילהחשהוא.כנהלהיותלו

כאשר.המשרדאלהריקהעציץאתנשאלכן,צודקתשאשתוידעגםאבל

המנהליםשטיפחוגדוליםעציציםשלשורהלגלותנדהםהוא,הגיע

העציץאתהניחהוא.והגדליםהצורותבכלוגבוהיםיפיםהיוהם-האחרים

מעמיתיוחלק-החדרשלהאחוריבחלקו,בבושהוהתמקםהרצפהעלשלו

.עליוריחמווחלקצחקו

העציץ
סיפור עם מסר לחיים מאת טל עזר



,וואו".הצעיריםהמנהליםאתובירךהחדראתסקרהוא,הגיעל"כשהמנכ

!"הבאל"למנכימונהמכםאחד,היום"אמר!"גידלתםיפיםעציציםאיזה

להתקרבלוהורההוא,החדרבקצהמתחבאבדןל"המנכהבחין,לפתע

.העציץעםאליו

ל"המנכ.אותוויפטרכישלוןשהואיחשובל"שהמנכוידעמבוהלהיהדן

בחיוךעליוהסתכלהוא.דןמלבד,לשבתהצעיריםהמנהליםמכלביקש

הבאל"המנכאתלפניכםלהציגשמחאני"הצעיריםלמנהליםוהודיע

יכולהואאיך".דברשוםלגדלהצליחלאהריהוא.האמיןלאדן!"שלכם

לפני":ל"המנכלהםהסביר.האחריםהתפלאו"?החדשל"המנכלהיות

,אותוולהשקותלשתולמכםביקשתי,קטןזרעבחדרלכולםנתתישנה

זרעיםלכםשנתתיזהיודעיםלאשאתםמה.שנהאחריאלייולחזור

ליהבאתםדןלמעט,כולכם.דברשוםלהצמיחיכוליםשלאכאלה,מתים

כאשרכנראה.לכםשהבאתימהזרעצמחולאהםאבל,יפיםופרחיםעצים

.באחראותוהחלפתם,דברשוםמצמיחלאלכםשהבאתישהזרעראיתם

הואלכן.שנתתיהאמיתיהזרעעםלבואוהיושרהאומץעםהיחידהיהדן

!"הבאל"המנכיהיה

אמוןלקצורתוכלו,כנותתשתלואם

חבריםלקצורתוכלו,לבטובתשתלואם

גדולהלקצורתוכלו,ענווהתשתלואם

רצוןשביעותלקצורתוכלוהתמדהתשתלואם

פרספקטיבהלקצורתוכלו,התחשבותתשתלואם

הצלחהלקצורתוכלו,קשהעבודהתשתלואם

פיוסלקצורתוכלוסליחהתשתלואם



הבעת תודה

"הדירה"מןהבנותלנושלחוהתודהדבריאת

גלנצרברקתחניר"דל"נחברתנובאמצעות



סיכום הפעילות באפיק הבינלאומי

2021נובמבר –לחודשים יולי 

ר האפיק הבינלאומי חברנו חנן האס  "דיווחו של יו

לסיעודסטודנטיותשלהדדייםביקורים1)

OSIJEKרוטרימועדוןביןלסיעודהסטודנטיותלגביהבנותעקרוניתסוכמו

.שלנוהמועדוןלביןקרואטיה-

מקרואטיההאורחותעבורמאירחוליםבביתימים10שלבסדנאמדובר

תהיינהקבוצהבכל.סבאמכפרלסטודנטיותOSIJEKבהחוליםובבית

בחוליםטיפולעלתלמדנההסטודנטיותהסדנאבמשך.אורחותארבע

שיטותעםהיכרותגםתתאפשר.וכירורגיהילדים,גינקולוגיה:במחלקות

.סימולציה

ובכפרבקשישיםהטיפולאחרילעקובאפשרותתינתןOSIJEKב,בנוסף

.אסונותשלבמקרהרפואהשללתחוםחשיפהתהיהסבא

/השהייההמקומייםהרפואייםהמרכזיםלביןרוטרימועדוניביןבתאום

.לצוותאוכלחדר/לסטודנטיםבמעוןתהיינההאורחותשלארוחותשתי

.עבודהשעותאחרילפעילותידאגורוטריחברי

אצלקוגניטיביותיכולותעלושיפורשמירה:קהילתיפרויקט(2

.השלישיהגיל

ואמוריםבקפריסיןרוטריבמועדוןשמקורובינלאומיבפרויקטמדובר

.(אוקראינה)ולבוב(סרביה)בזאמוןמועדוניםגםבולהשתתף



הרצאתנתנובעיר"התיכוןהיםמגדלי"הנהלתעםבתאוםואנימיכאל

.איש100כבההשתתפו.הפרויקטאודותהיכרות

מתכוונים.פעילבאופןבפרויקטלהשתתףרוציםאשראנשיםרשמנו

שלושהבמשךתרגיליםלביצועאישיבאופןההנחיותאתלהםלהעביר

ייבצעובהתקופהואחרילפני)המנטליותהיכולותאתלמדוד,חדשים

.(תרגילים

בנושאאתנופעולהלשתףהמעוניין,רומניה,בבראשובמועדוןאיתרתי(3

היההרומנימהצד.ZOOMישיבתקיימנוואניעודד.משותףענייןבעל

שלהשנייהבמחצית.נאורולוגהואקריסטיאן.פרריוקריסטיאןל"נ

.הקשראתשנחדשסוכםהחודש

.סרביהזאמוןתאוםמועדוןעםהקשר4)

SRDJAN,ווטרינר,המועדוןמזכיר STANKOVIC,לאתרבבקשהאליפנה

מנהלעםקשריצרתי.בתחומובציודהעוסקתבחברהברעננהקשראיש

האנשיםשניביןהעסקיהקשרוכך"ארמנטה"חברתשלהמכירות

.עסקילמימושסיכויקייםהאחרוןהעדכוןלפי.לדרךיצאהללו



בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

יצאה לדרך תוכנית  , בשעה טובה, החודש

ר  "בניהולו של יו, 2022תחרות המייקרים לשנת 

ל יובל השכל"הקרן נ



סיכום חצי שנתי באפיק הקהילה

2021-22לשנת 

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

סבאבכפרהקהילהאתמקדםהמועדון

הרוטריתרומתאתבגאווהלצייןניתן,2021-22,שנתיחציבסיכום

לגעתלמועדוןמאפשרהפרויקטיםגוון.בעירשונותקהילותלקידום

,וטכנולוגיותמדעים,ותיקיםאזרחים,נוער:מגוונותבאוכלוסיות

עיקריואלו.בקהילהגורמים–הפורמאליתהחינוךמערכת,מוזיקה

:הדברים

ומדעיםטכנולוגיה,נוער

ושתייםבאלוןאחת)פעילותקבוצותלשלושהשנהגדלנו-רובוטיקה

יתכן.(וחדשהלבבר)בהתארגנותקבוצותשתיעוד.(רמוןבאילן

תשתיתלהכיןהפעילותעיקר.(ומדעתורה)נוספתקבוצהותוקם

אסנת'הגב,החינוךאגףראשת.(2022-2023)הבאההפעילותלשנת

שיתוףעלמברכתוהיאגבוההבעדיפותהנושאאתקידמהחכמון

.נוספותבחטיבותרובוטיקהנבחרותבקידוםרוטריעםהפעולה

פעלובה,שעברהבשנהשהייתהמסחררתהצלחהלאחר-מייקרים

בלבדנרשמים60עםהשנהאתפתחנו,בפרויקטנוערות/בני100-כ

מסלולחשבנו.ים/תלמידות20רקלפגישהעלוהראשוןהזוםבמפגש)

תקוהאנו.פייסבאשכולפיזייםלמפגשיםלעבורונערכנומחדש

.אלהתוכניותיכשיללאחדשקורונהגלשלשהתפרצותו



לאיומיכמענה"ירוקה"טכנולוגיהבנושאהקאתוןהוא-טכנולוגרין

כליםשתקבלירוקהנוערמנהיגותליצור-המטרה.האקליםמשבר

3ערכנוכהעד.האקליםלמשבריזמייםפתרונותמציאתעללחשיבה

להובלתהכשרהוקיבלוות/תלמידים50בהםשהשתתפוהכנהמפגשי

עם,פתרונותלפיתוחחשיבהמרתוןיתקיים–4.1.22-ב.בתחוםיוזמות

בתישלהנבחרותביןתחרות-וכמובן,והרצאותסדנאותשלמגוון

חטיבותתלמידי300-כחלקלקחתהיואמוריםבתוכנית.הספר

תלמידים50לכדילצמצםנאלץהחדשותהמגבלותלאור.הביניים

.בלבד

בנותלעידודניוזלטרעםהתחלנוכשנהלפני-למדעבנותקידום

ניתןהנושאחשיבותאת.בתיכוןבלימודיםמדעיםבמגמותלבחור

.בנושאפעילותלהרחיבהחלטנו.רביםומאמריםבמחקריםללמוד

.החטיבהלבנותהעשרהכוללתהפעילות."בחללונשיםלמדעבנות"

וחשיבותהמשמעויותעלוידעהעשרההתלמידותמקבלותבמפגשים

.בכללולחברהלהןהנושא

שלנובטבעזההסביבהאיכות

להביאהרפהטוביהצליחהקשהעבודהתוך–ודעתמיםשותהנוער

גםזהפרויקטלקייםכדיתקציבגייסנו.השנהגםהפרויקטלהמשך

.ההדרכהתכניתביישוםהתחלנו.השנה

"קוראקול"ביצאנו2021בספטמבר-קהילהמקדמתקהילה

קיימותהמקדמיםקהילתייםלפרויקטיםהצעותלהעלותבעירלקהילה

הצעות14מתוך.האקליםמשברלאיומיממוקדהסביבהואיכות

."קהילתיחינוך-עירוניטבע"בירוקהפרויקטנבחרשקיבלנו
מסלולכל.4-7בנילילדיםפעילותמסלולי3יוקמוהפרויקטבמסגרת

והוריםהחינוךאגף,והקיימותהחדשנותאגףשותפים.אחרבנושא

.בקהילהפעילים



ממוקדותאוכלוסיות–פגיעהבול

.קהילתייםשירותיםי"עשיוגדרלקהלהופעותערבתבצע–29גלריה

עזראשוקישלבניצוחובעיצומןהחזרות

מועדוןלדייריחוגיםלקדםפעלנורשטיקצילהשלבניצוחה–אקים

בישולחוג–השףופינתסולרדיועםהפעילותהמשך.אקים

לחודשתדחההפרויקטיםהתנעתאקיםהנהלתלבקשת.למתחילים

.2022מאי

יפהעובדת,רשטיקערןשלבהובלתוצעירהקבוצה–חמהארוחה

עשרותשבועמדימחלקתהקבוצה.₪אלף60-כהשנהגייסה,מאד

.למשפחותחמותמנות

האימוניםהחלורבלאאיציקשלהמנוסהבהובלתו–הצעירהנואם

.2022מרץבחודששתערךהתחרותלקראת

מקדמיםהחבריםאותםנוספיםפרויקטיםישלכךומעבר

.בעירהקהילהאתמקדםהמועדוןובעזרתם



מכתב פרישה לגמלאות

רשטיקל צילה "מיומנה של חברתנו נ

.עבודהשנותעשרותשלתקופהמסיימתאניאלובימים

ורגשותרבהבהתלבטותמלווהקלהלאהחלטההיאהפרישה

.מעורבים

לייששניומצדלפרוששצריךואומרשלואתעשההגילאחדמצד

.לחברהלתרוםויכולהמרץמלאתעדייןשאניתחושה

ביותרהטובהבדרךהזמןאתשאנצלובטוחהמקווהאני

.עוסקתאניבהםההתנדבותתחומיבכללתרוםואמשיך

צילה

.לצילה היקרה

מאחלים לך עוד שנים  , עורכי הירחון, חיה ויעקב

רבות של בריאות טובה עם פעילות התנדבותית  

.  ענפה



מחווה לצייר 

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

zao)וו קי או'ז wou-ki)
(1920-2013)

"נוף בסערה"



,עצבות:פרטימאדרוחהלךעםאישייםנופיםשמציירציירהינואו'ז

עם,אישיתובדרךשונותבאווירות.באקספסיההגובלוכוח,רכות

הניגודיותאתשיוצרמה,וחזקרךייחודיבצבע,מיקומםעלרמיזות

.המתבקשת

שיעורבעלכאמן,וזמןמרחב,מקוםעלשםהואומתחשבמיוחדדגש

התחושהעםהחומרתחושת,במוסכמותבועטאינוכך.קומה

רכותעםהזורמתחזקהצבעוניות.רוחוומצבמתוכויונקתהצבעונית

.בבדבד

הרבדיםעםתבואהיא,ומרתקתנוגעתרגישותעבודתואתמאפיינת

.וקשיחותליריות.השונים

.וכישרוןמשקלרבתציוריתתרבותזוהי

.מסך גדולמומלץ לפתוח את המצגת על, באמצעות הקישור המצורף

.רק כך ניתן להתרשם מן היצירות

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

עזרא שוקי

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


גדולשינויבכנפיוהביא,ואחתהעשריםהמאהשלהראשוןהרבע

.במדענשיםשלמקומןבתפיסת

אלולמקצועותבנותלעידודתכניותעלהמדעמשרדעבורשנעשהמחקר

ומפגשבפיזיקהלימודיתתמיכה,להצלחהכליםמתן,העצמהכימצא

שלהעצמיתבאמונהלעלייהמביאים,לחיקוימודלשמהוותנשיםעם

שהשתתפונערות.ומדעיםהנדסהבמקצועותלהצליחביכולתןנערות

ופיזיקהבמתמטיקהמורחביםבלימודיםלבחוריותרנוטותאלובתכניות

.הנדסיאומדעיעתידימקצועעללחשוביותרונוטות

העצמיביטחונןאתשחיזקמסלולשעברונערותכיעולהמהמחקר

מקצועעליותרחשבו,ומדעיםבמתמטיקההעשרהוקיבלואלובתחומים

ככלכימצאהמחקר.בתכניותהשתתפושלאנערותמאשרמדעיעתידי

הנדסיבמקצועתבחרשנערההסיכוי,יותרגבוהההעצמיתשהתפיסה

בנותלעידודהשונותבתכניותשהשתתפובנות.יותרגבוהכקריירה

יותרהרבהמשמעותיתהרגישו,וחללפיסיקה,הנדסהבמגמותלבחור

בהמשךמדעייםובלימודיםבקריירהלהצליחביכולתן,בעצמןבטוחות

.השתתפושלאלבנותבהשוואה,הדרך

בגילכברהמדעבתחומילעסוקנערותלעודדכדיכי,עולהמכאן

במקצועותלנערותלימודיבתגבורלהשקיעישוהתיכוןהחטיבה

ליצור,שלהןהעצמיתהאמונהתחושתאתלחזק,והפיזיקההמתמטיקה

,שלהןהחברתיתהיוקרהאתמעלהבתכניתשהשתתפותתחושהאצלן

הקבוצהברמתהספציפייםלצרכיםהתכניותברכיביהתאמותולעשות

.התלמידהוברמת

לפיתוחמכליההשכלההופכת,ולכוחכלכליתלהצלחההסוגדתבחברה

והמאבקיםהדעותחילוקירקעעל.כלכלי-חברתילמיצובלאמצעיהפרט

מקירהסכמהדווקאבולטתהישראליתבחברההרווחיםהאידיאולוגיים

.החינוךבתחוםהפעריםאתלצמצםשראויקיראל

נערות ללימודי מדעים

ר חני ברקת"ל ד"מאמר מאת חברתנו נ



להבטיחושיש,בחייםלהצלחהמפתחהיאשהשכלהמסכימיםרובנו

מתחומיאחד.בישראלהילדיםלכללההשכלתיותבהזדמנויותשוויון

.האוכלוסייהשכבותבכלהחינוךקידוםהואעולמירוטרישלהמיקוד

אשכולעםפעולהבשיתוףזאתבמסגרתלעשייהנרתם,סבאכפררוטרי

.סבאכפרועירייתקיפודמרכז,פיס

לחיזוקוליוויןהבנותבהעצמתמתמצאהמועדוןשלהעשייהעיקר

.ההצלחהביכולתוהביטחוןהעצמיהאמוןתחושת

תמיכהמערכתומקבלותבעירבתיכוניםשלומדותלבנותנכוןהדבר

בנותלגביגםאבל,והעיריההספרמבית,ההוריםמביתוהכוונה

ולמדוההוריםמביתהוצאו,ואחרותכאלהנסיבותשלשבעטיין

ילדיםכפריעמותתשלתוכניתקיימת,אלהנערותעבור.בפנימיות

.עצמאייםלחייםהבנותבהכוונתשעוסקתהרווחהמשרדעםבשיתוף

אובצבאלשרתמתחייבות,זאתלתוכניתלעבורשבוחרותהבנות

מדריכהידיעלומלוותמשותפתבדירהמתגוררות,לאומיבשירות

דירתסבאבכפר.עצמאיבאופןלהתנהלללמודלהןשעוזרתמקצועית

.בנותששמתגוררותבהאחתבנות

ותומךיציבקשרלבנותלהעניקעצמועללקח,סבאכפררוטרימועדון

מדריכתעםרצוףבקשרמתבטאהמועדוןחברישלהסיוע.הקהילהעם

שאלהאובעיהבכלועזרהאישיתחניכה,עצמןהבנותעםקשר,הבנות

עזרה,יומיומיתהתנהלותשלבשאלותהחל.אצלןשמתעוררת

,דיןעורךכמומקצועלגורמיהפניההדורשותלסוגיותועד,בלימודים

חבריכולםהבנותאתמפניםאנושאליהןהמקצועאנשי.ועודכלכלן

חניר"דל"נסבאכפרמועדוןמטעםהפרויקטאתמובילה.רוטרי

.החינוךבמערכתשנים35שלוותקבעלתהיסטוריונית,גלנצרברקת

ביטחוןתחושתלבנותקשהמרקעשהגיעולבנותלעזורהפרויקטמטרת

שיעזורמיבקהילהיששתמידאמונהמתוך,ההצלחהביכולתעצמי

יודעותשהןוהעובדההבנותעםשהשיחותמרגישיםאנו.בשמחה

לבחורהביטחוןתחושתלהרחבתתורמות,להתייעץמיעםיששתמיד

להובילעשויה,כזאתהשלמה.מדעיותבמגמותהשכלהבהשלמת

הדרךבהמשךמדעייםובלימודיםבקריירהלהצליחביכולתןלאמונה

.העוניממעגלאותןשיוציאומענייןעכשווי,מתגמלבמקצועולבחור



ROTARY,2021דצמבר,

ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

COVID-19-מגיב לרוטרי

COVID-19אודות  ROTARYהגישה למרכז מידע של  

עוזרת למועדון שלך לקחת יוזמה  בחיסון ומניעה של  

.המחלה

:  האתר

rotary.org/covid19



חברים כותבים שירה

חלונות
ל שוקי עזרא"מאת חברנו נ

ֶיְשָנם-ַחּלֹונֹות ּוְפָתִחים 

ל בֵּ י תֵּ ִמְקָצָתם, ְבָכל ָבתֵּ

.ּוְבֻרָבם ַכִביִרים, ְקַטְנַטִנים

ם ִנְפָתִחים י ַהַבר הֵּ ְכמֹו ִפְרחֵּ

.ָכל ֶאָחד ְכִמְצַות עֹוָנתֹו

ִאים ,ַהַסְיָפִנים ְמֻרִצים ְוגֵּ

ַעל ְלָכל ַהִמִּלים ,ַהֲחָצִבים מֵּ

עַ איריס   ַאִִּיר ֶשְכמֹותֹו  ַהִגְלבֹּ

ין ַהְסָלִעים ְמַכְכבֹות ,ַרָקפֹות בֵּ

,ַכָּלִנּיֹות צֹוֲהלֹות ִמְתַנְגנֹות ִבְרָבִדים

י  ָהרּוחַ  .ְבַמְנַעמֵּ

ֶצְמֶבר ַהָקָרה חֹוֶגֶגת ַעְכָשו ִֵּּ

ָנה חֹוֶגֶגת .ַהְפָתִחים ְסגּוִרים ְוַהשֵּ

י ַהֶטַבע .  ִאָתם ָינּומּו ָכל ִפְרחֵּ

ַהְפָרִחים ִנְפָתִחים ַרק  ִרבֹוא

רֹוַתי .ְבִמְשָנִתי ּוְבַאְדָמִתיִבְמגֵּ

רֹות ר ַחּלֹונֹות ּוְמגֵּ .ַבֲחלֹוִמי סֹוגֵּ

.ַלְיָלה טֹוב



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

מתנסהאניבההנוירוגרפיקהשיטתהיאומרגיעהמעצימהמאדשיטה

.האחרוניםבחודשים

.במוחוסינפסותנוירוניםהמצמיחהשיטה

.מצייריםאנוומההציורמהעל-עצביתמערכת=נוירו

.מצייריםאנחנואיך=גרפיקה

הראשוןהאדםאףוהואפסקריובפבלשנים7לפניהמציאהשיטהאת

דומהשלאקוהואנוירוגרפיקו.כלשהוקועליוצריםזכויותשרשם

בולמקוםהקואתמביאיםאנחנו.לאורכושלומקטעבשוםלעצמו

.אותולראותמצפיםלאאנחנו

.מודעציורזה-אינטואיטיביציורלאזהנוירוגרפיקה

.המשמעויותידיעלנבנההדמוי:השיטהשלהעקרונות

.הטבעשלבקריטריוניםעומדהפתרון.השכלשלתולדההיאהבעיה

.העיפרוןבקצהנמצאהיקום.רצוןלשביעותמובילההרמוניה

.הדףלשטחגבולותאין.גרפיפתרוןישובעיהאתגרלכל

7ישתהליךבכל.פשוטזהלצייר.וקוויםמצורותמורכבהעולם

שבתוכנומוקדים3-ללבתשומתנותניםאנושלבבכל,שלבים

.שהגדרנוהנושאאתלעצמנוומזכירים(גוף-מחשבות-רגשות)

!!!עצבייםקשריםשלארגוןהכל

הנוירוגרפיקהשיטת 





"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

יריה בבולאות'באלגרוטרי

.1930ביר'באלגהוקםרוטרימועדון

.מועדונים6יריה'באלגהיושנים50חגגרוטריעת1955ב

.יריה'באלגרוטרימועדוניכלנסגרו1980ב

שלהתשעיםבשנותיריה'באלגלפעולחזרורוטרימועדוני

.מועדונים16יריה'באלגישוהיוםועשריםהמאה

ההולדתיוםלכבודשיצאהצרפתיהבולעלהונפק1955ב

שלאדוםכיתובעםחוזרתהדפסה,בעולםלרוטרי50ה

ALGERIEהתחתונההשמאליתבפינה.

חברנו אייבי ברכה מספר על  

אוסף הבולים המיוחד שלו  

הבול  וגם גיליון זיכרון  : למעלה

עם הבול



.  יריה בול לכבוד הנכים'הנפיקה אלג2014למרץ 14ב 

.  רוטרימעטפות מיוחדות הופקו כדי לקדם את פרויקט פוליו פלוס של 18

:  מעטפות2לפניכם 

גם פוליו פלוס וגם ביל גייטס, רוטריגם 



מתכון החודש

:מצרכים למתכון

מנות10

חמין לשבת
שטריימרמהמטבח של חברנו אריה 

לרצועותחתוכה (. גרם125)יחידה בינונית -בצל 

יחידה בינונית שלם להוספה  –בצל 

.לטיגון( ל"מ60)כ "סה-כוס 1/4-שמן קנולה 

.ג בשר בקר חתוך לקוביות"ק1-כתף בקר 

שלוש יחידות-עצם רגל

(.ניתן לקנות מוכן במרכולים)שומן זנב כבש 

(.גרם250)–שעועית לבנה 

(גרם250)–שעועית אדומה 

(גרם250)-( לבנה גדולה)בובסשעועית 

(.גרם250)–גרגירי חומוס 

(.גרם150)–גריסי פנינה 

.יחידות בינוניות שלמות וקלופות8-תפוח אדמה אדום 

.שן קצוץ5-שום 

.  להוספה( ללא הקליפה)שום שלם 

.כפית שטוחה   לפי הטעם1/2-מלח 

.כפית שטוחה לפי הטעם1/2-פלפל שחור 

.כפית שטוחה לפי הטעם1/4-כמון טחון 

.כפית שטוחה לפי הטעם-פפריקה אדומה 



.כף אחת-דבש

.  כף אחת מלאה–אבקת מרק עוף 

.כפית שטוחה לפי הטעם–תבלין על האש 

.שלושה עלים-עלי דפנה

.חמשה כדורים–פלפל אנגלי 

.לפי הצורך-מים רתוחים 

.סיר מתאים לשימוש בתנור

אופן הכנת המתכון

.לטגן את הבצל בשמן עד להזהבה. 1

.פפריקה אדומה ושום כתוש, כמון:להוסיף תבלינים 

באמצע הסיר ולסגור את      ( 5` בשר בקר מס)לסדר את קוביות הבשר . 2

הבשר עד שישחים  

.להוסיף את העצם רגל ושומן זנב כבש

מושרית למשך לילה שלם  )מסביב לבשר להניח את השעועית והחומוס  . 3

,ואת תפוחי האדמה אחד ליד  השני(   קודם לכן

,  פלפל, מלח, מרק עוף  פפריקה אדומה: לפזר מסביב את התבלינים.  4

2)למלא את הסיר במים .  פלפל אנגל  כף דבש,עלי דפנה ,  תבלין על האש
.ולהביא לרתיחה( הכלמ מעל "ס

לשטוף ולסנן את גריסי הפנינה בכלי ולהוסיף מעט שמן קנולה ומעט  . 5

ולהוסיף את הבצל והשום  , פפריקה אדומה ולהוסיף לסיר לאחר  הרתיחה
.השלמים

אפשר להוסיף מעל מעיים  .  להנמיך את האש ולהמשיך לבשל כחצי שעה. 6
מעלות ללילה100ולהניח על פלטה  או בתנור   בחום של ממולאים

.בתיאבון . 7



אמנות על קצה המזלג

איטליה, 1659-1734,י'ריצסבסטיאנו

חלום על אסקלפיוס

1710: שנת יצירה

באסכולהכחברונחשבבבלונונולד,איטלקיצייר,י'ריצסבסטיאנו
.נודדשלחייםניהל,1717בשנתבוונציהשהתיישבלפניאבל,הוונציאנית

,(ופרמהפירנצה,מודנה,רומא,בולוניה)איטלקיותעריםבהרבהעבדהוא
עםלאנגליההגיעהוא1712בשנת.שנבורןבארמוןעבדשםלוינהשפנהלפני

Marco)י'ריצמרקואחיינו Ricci).אחרי,1716בשנתמשםיצאוהם
ואתפול.סנטשלהכיפהאתלקשטהמינויאתלקבלהצליחלאשסבסטיאנו

ביקר,בפאריסעצרהואלביתוובדרך,לוונציהחזרהוא.קורטהמפטוןארמון
.מציוריוכמהוהעתיק,ואטוהצייראצל

שלגםאלא,כשרונושלרקלאהשתקפותנוצרהיציבהבלתיקיומומתוך
אחתופעםבחיפזוןלנועלצורךשהובילוהו,אסורותאהביםלפרשיותחיבתו
חלקהאיננהשעבודתומפתיעזהאין,בכךבהתחשב.להורגלהוצאתוכמעט

שופעתבצביעהמוכשרהיההואאבל,חיפזוןשלסימניםמראהולעתים
הדקורטיביהציורשלהידעלהפצתתרמהשלוהנדודיםוקריירת,ורעננה

.האיטלקי

ונציה  -גלריה דל אקדמיה : מוזיאון





.האנשיםשלשנתםאלבחלוםמגיחאסקלפיוס
סימלו.הרומאיםאימצוהוגםכךשאחר,היווניהרפואהאלהוא,אסקלפיוס

,(הנחשונסמשהלסיפורקשראין)מוטעלכרוךנחש–בעולםביותרנפוץ
שלהקדוקאוסעםלהתבלבלאין)המערביהעולםבכלהרפואהסמלשהינו
.(נחשיםשניבעלשהואהרמס

התמותהבתאתאהבאפולו.קורוניסואהובתואפולושלבנםהואאסקלפיוס
.אמוניםלושמרהלאאך,לאפולוהרתההיא.פלגיאסהמלךשלבתו,קורוניס

שלמִחציהתחילה,הומתההיא.למוותקורוניסאתדןאפולו,בגידתהעל
אפולוחילץהאששלהבותמבין.בשריפהמכןולאחר,אפולושלאחותו,ארטמיס

שללחינוכונמסראסקלפיוסהילד.קורוניסשלהבוערגופהמתוךהעובראת
שמו,בגראסקלפיוסכאשר.הרפואהתורתאתלמדהואואצלו,כירוןהקנטאור

בכלמזורלהםוהגישהתמותהבנישללעזרתםנחלץהוא,כרופאלפניויצא
.לתחייהמתיםלהשיבוהצליחהעזכיעד,גדולהכההייתההצלחתו.מחלותיהם

בעליהיהתמותהשבןיתכןלאשהרי,הסאהאתהגדיששהואמצאוהאליםכאן
שבאסקלפיוס.והמיתוהברקאתבאסקלפיוסשלחזאוסולפיכך,אלשלסגולות

שעל,היפוקראטס,המסורתלפי.העולםבכלהרופאיםלפטרוןונעשהמהמתים
ספרביתוהקיםאסקלפיוסשלתלמידוהיה,הידועההרופאיםשבועתשמו

אסקלפיוסשלולשמואפולושללשמוקריאהכוללתהשבועה.קוסבאילרפואה
שהםוהאלותהאליםולכלולהיגייהלאסקלפיוס,הרופאלאפולונשבעאני)"

."(...עדי
מהטיפולחוץ.בווישניםאסקלפיוןשנקרא,בקוסלמקדשבאיםהיוהחולים

נחשיםעלחלמואם.לאאומבריאיםהיואםמעידהיהחלומם,הרופאיםי"ע
.מחולייםמבריאיםהיואז,(לאסקלפיוהקדושותהחיות)כלביםאו/ו

מאכאון,הבנים.מרפהבסגולותשבורכוילדיםארבעהלאסקלפיוסהיו
לפצועיםהרפואיתעזרתםאתשהגישובכך,הומרוסאצלמוזכריםופודלריוס
הניקיוןלסמלנחשבה,אסקלפיוסשלבתו,היגיאה.טרויהבמלחמתהיוונים

,שמההיהפנקיאה,השנייההבת.היגיינההמושגהופקמשמהולכןוהבריאות
.חוליכללרפאמסוגלתהייתההאמונהפיעל,דברכללרפואה–הואשביוונית
.מחלהכלשמרפאתפלאתרופתשזו,(panacea)פנציאההמושגנוצרמשמה
.קיימתאיננההיא,המזללרוע

מנתעל.הקלאסיבעולםביותרהחשובהריפוימרכזהיהשביווןבאפידאורוס
הלילהבמהלךשהואנשים,למחלתםהמדויקתהתרופהאתלמצוא

לאנשיםהתגלהעצמואסקלפיוס.גדולשינההיכלשהוא,באנקומיטיריה
ביתהיההמקדשליד.בריאותםאתבחזרהלהשיגכיצדעצהלהםונתן,בחלום
וייתכן,מינרלייםמעיינותישהמקדשליד.מקומות160שלתכולהבעלהארחה

.הריפויבתהליךחלקלהםהיהכי
.יעקב ק



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

קריית אֹונֹו... אזור חלציו

":יום העברית"ל

ַשן-ַבל...לא ינום חוקר השפה

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

דווסרימון 

גם, בכל אישום

"ָקלֹונֹוְסקֹוִפָיה..."בדיקת 

מקמח מלאלחמניה: באידיש

א-ֶזה... ָמלֵּ

"  שיימינג"

של הרשתִביּוִשים... פרי

:לעישון, לא

!לריאתך כמוך ...ואהבת

א



חורף
אלגרבליארז :מילים




