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קנטרוביץחיה ויעקב : עריכה



!יקריםוחבריםחברות

האזרחיתהשנהלקראתלאוריוצא"2022דצמברזר"עלון

.החדשה

?אז מה נאחל לעצמנו לשנה החדשה

,בלבשמחלנושיהיה.בעברכמולחיותונחזורטובותחדשותלנושיהיו

ולהיותלטייל,לאהובשנחזור,אמיתיתחייםשמחתזומהנשכחשלא

!וחזקיםבריאיםשנהיהחשובהכיוהכי!לשניאחדקרובים

שניםעודלעצמנונאחל,שלנוהמועדוןשל62-הההולדתיוםולכבוד

.הקהילהלמעןפעילותשלרבות

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ



יחד עם חברות וחברי המועדון משתתפים באבלם " רוטריזר "

. ב  ושולח את תנחומיו"הכבד של נשיאנו יחיאל שטרית וב

יהי זכרו ברוך



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



(  ראה הרחבה)ביקור הנגיד –4.12.22❖

ל  "ז( שיקל)אזכרה לחברנו שי יניב –9.12.22❖

(ראה הרחבה)

אירועים במועדון החודש

הרצאה–11.12.22❖

פולטיןדני הרצה לנו 

.כלכלה סביבה בריאות: נושא ההרצאה

הרצאה–25.12.22❖

צפרירה שחם קורןר "הרצתה לנו ד

"  חסד נעורים"ספרה : נושא ההרצאה

(ראה הרחבה)הדלקת נרות חנוכה –25.12.22❖



ביקור הנגיד 

דגליםוהענקתבשיחההעירראשבלשכתהחלהנגידביקור

.רוטריכיכרשדרוגעלהעירלראשהוקרהותעודת

.עמיבןבביתהנהלהולישיבתרוטרילכיכרהפמליהנסעהמשם

בביתערבוארוחתוביצועיםתוכניותהציגוהאפיקיםראשיכל

.שטריתויחיאלטובה

פסוק,עדנהמפירעותברכותעםרגילבנוהלהמועדוןישיבת

.אייבישלרוטריומידעואיציקגליהשלהשבוע

י"ערבותשניםהמאומצת.29גלריהזמרישלמוסיקליתאתנחתא

.המועדון

.הנגידבצוותהמועדוןחברישלושתאתציין,בדבריו,הנגיד

.לפעוללהםולאפשרהמועדוניםאתלשרתוצוותוהנגידתפקיד

.ברוטריהחשובהחלקהואהמועדון

-מהעולמיתהנשיאהסיסמתתרגוםועלברוטרידרכועלמספר

imagine rotary ."יותרטובעולםדמיינו"-ל,

.במועדוןמהביקורביותרשנהנה,הביקוראתמסכם

ל גבי מזור  "דיווחו של חברנו נ



הדלקת נרות חנוכה  

שלשמינינרבמועדוןהדליקוקויטניושמוליקאניאליניניחברינו

חנוכה



רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

4.12.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב39' מידע מס



11.12.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב40' מידע מס



25.12.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב41' מידע מס



ל "ז( שיקל)אזכרה לחבר שלנו שי יניב 

לונערכהל"ז(שיקל)יניבשיחברנושללפטירתו30במלאת

."נכונהמנוחה"העלמיןבביתאזכרה

"חילוניקדיש",שיקלשלבתו,ניבההקריאההטקסבמהלך





ל"לזכרם של שיקל ובת שבע ז

ל אייבי ברכה  "מאת חברנו נ

,ברוטרילפעילותםמעבר.בנשמהמתנדביםהיושניהם

לאורךאימצויחדשניהם,נוספיםובארגוניםבאנוש,בצוות

.לביתםעוליםמשפחותהרבההשנים

.משפחהלבנישהפכוומיוחדיםבודדיםחייליםאימצושניהם

הודותאזרחיטייסקורסשסיימהלמיטלועדהחובשתמריקי

.ולרוטרילצוותלשיקל

כלבגידולמאדמעורביםוסבתאסבאגםהיושבעובתשיקל

.והלימודיםהנערות,הילדותלאורךשלהםובליוויהנכדים9

לבדושיקלאתוהשאירה2014למאי7בנפטרהשבעבת

.שניםוחצישמונהלמשך

ואניהמועדוןשלהמלגותבקרןשבעבתאתהנציחשיקל

.בקרןאותוגםתנציחשמשפחתותקווה

ברוךזכרםיהי



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

ז"בראיצחק ל"נג

ז"בראיצחק : שם 

Yitzhak Baraz: באנגלית

רינה: רעייתו

פתח תקווה: ממועדון

1978-1979: שנת נגידות

Clem Renouf:נשיא עולמי 

Reach Out:סיסמת נשיא עולמי

"קומו ועשו"

ס"ביהבוגר,תקוה-בפתח1926בשנתנולדז"בראיצחק

ומוסמךבוגר,בהצטיינותא"תבאוניברסיטתוכלכלהלמשפט

ד"עוהבלשכתחבר,דין-עורך,לונדוןבאוניברסיטתלמשפטים

ומאזת"פ"צעירמכבי"חברבצעירותו.ובאנגליהבישראל

הנהלתוחבר"מכבי"למעןהחברההנהלתחבר,פעילספורטאי

משנתההגנהחבר.מכבישלהמוזאוןהנהלתר"יו,עולמימכבי

ד"ביהנשיא-במילואיםהאחרוןתפקידו.ל"בצהשירת,1941

-לודלפיתוחהחברהשלהמנהליםמועצתר"יובעבר.הצבאי

לפיתוחהבנקשלהמנהליםמועצתחבר.ירושליםומזרחרמלה

ביתדייןת"פעירייתמועצתחבר1980-81בשניםהתעשייה

ר"יו,הכדורסלאיגודשללספורטההתאחדותשלהעליוןהדין

,(1995)עממילספורטל"הבינהקונגרסשלהמארגנתהועדה

"שניידרש"עלילדיםהרפואיהמרכז"הציבוריתהמועצהר"יו

.(ת"פ)לתקשורתהעירוניהמרכזר"ויו



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

,טוניסיהיר'אלג,מצריםמדינותנציגיעםועידהיזם

,קפריסין

,ובירושליםבקהירלחילופיןשתתקייםוכוויתבחריין,לבנון

,מאוסטרליהרנלוףקלםמר,העולמירוטרינשיאבחסות

.העולמיהנשיאסגן,בומריימס'גובהשתתפות

לשםבהיראונסימרבמצריםרוטרינגידעםפעולהשיתוף

.השלוםקידום

.ישראלרוטרילכנסהמצרירוטרינגידהזמנת

.נוערחילופיבמסגרת,מאירופהנוערבנימשלחתאירוח

רוטרילארגוןשנהחמישיםלמלאתזיכרוןבולהוצאת

.י"ל7.00סךעל.בישראל

לציון,קופיטמןמרקהמלחיןמאתמוסיקליתיצירההזמין

ואהבת"המשפטאתהכוללת.ישראללרוטרישנה50

סידרתשלהאחרוןבקונצרטנוגנההיצירה."כמוךלרעך

שלבניצוחובירושליםהסימפוניתהתזמורתשלהקונצרטים

.ברטיניגרי

,בנתניהרוןבאולמי,1979במאי19-9-10-הרוטריועידת

,ין'דולצאריהמרהציוניתההסתדרותר"יובהשתתפות

העולמירוטרינשיאנציג



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש דצמבר

פרס נובל מוענק  –10.12.1901-ב

ביום השנה החמישי למותו של , לראשונה

אלפרד נובל

עלמכריזגוריון-בןדוד–5.12.1945-ב

ישראלמדינתבירתכעלירושלים

נבחרצביבןיצחק–8.12.1952-ב

ישראלמדינתשלהשנילנשיא

אןמריהסופרתנפטרה–22.12.1880-ב

.אליוט'ורג'גהעטבשםהידועה,אוונס

(הרחבהראה)

שלפןפיטרהמחזה–27.12.1904-ב

בכורהבהצגתמועלהברימתיויימס'ג

בלונדון

סדאם:עיראקמלחמת–13.12.1797-ב

הבריתארצותכוחותידיעלנתפסחוסיין

עיראק,בתיכרית



דברי ראשונים

1965/66שנים למועדון שנת 5עלון 

לאומי-הביןהרוטריספרות תנועת ":מתוך המאמר



ROTARY,2022דצמבר,

ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

מחלתלמיגורבפרויקטתומכתזמביהממשלת

סוציאלייםעובדים36000ומכשירהבארצהמלריה

הראשוניהמענק-כספיתתומךרוטרי.זולמטרה

.דולרמיליוןשניבסךהיה



לזכרה של סופרת דגולה 

(אליוט' ורג'ג)מרי אן אוונס  
1880בדצמבר 22–1819בנובמבר 22

בעיירותהחייםעלוכתבה,וורוויקשייר,נאניטוןלידבחווהנולדהאליוט

כדי,לדבריה,גבריעט-בשםהשתמשההיא.מיצירותיהברבותהשדה

תחתחופשיבאופןספריםפרסמונשים.ליצירותיהרצינייחסלהבטיח

רומניםככותבתאליהיתייחסושלאלהבטיחרצתהאליוטאך,שמן

ולמנוע,פרטיותהעללהגןהרצוןאוליהיהנוסףגורם.רומנטיים

.לואיס'ורג'געםשלההיחסיםלמערכתבקשרשערוריות

הרומןהואדופןיוצא,19-ההמאהשלבאנגליהמתרחשיםספריהרוב

.15-ההמאהשלבפירנצהמתרחשתשעלילתו"רומולה"ההיסטורי

סגנוןעלרביםלשבחיםוזכוהיטבנמכרואליוט'ורג'גשלספריה

,ומאוזןברורבכתביההמשפטיםמבנה.המחשבהובהירותכתיבתה

.דופןיוצאתבצורהפשוטיםבמשפטיםאירוניהלשלבנהגהוהיא

ודמויותהנבליםהגיבורים,סימפתיהכוללותהדמויותלגביהערותיה

.למעשיהםמלאהמודעותכבעלימוצגיםכולםהמשנה

שלדמותעומדתבמרכזו.שכתבההאחרוןהרומןהוא"דירונדהדניאל"

לעבריתשתורגם,זהברומן.נוכרייהפניעלעמובתאתהמעדיף,יהודי

מוסריכגורםהיהדותאתאליוט'ורג'גהציגה,פרישמןדודבידי

לתחייתובוהטיפהשאףוכיוון,אוניברסליאנושיערךבעלותרבותי

כאחתנחשבתהיא,הימים-עתיקתבמולדתוישראלעםשלהלאומית

,אביבבתלרחובותשמהעלנקראוולכן,הציוניהרעיוןממבשרי

.ובחיפהבירושלים



סיפור של סופר אורח

המנהל והזקן המסתורי בפארק
סיפור עם מסר לחיים

אחריורדפוהנושים.החוצהדרךמצאולאלחובותעמוקנכנסחברהמנהל

טמוןראשו,בפארקספסלעלישבהואאחדיום.תשלוםדרשווהספקים

.רגלמפשיטתאותולהצילשיכולמשהוישאםתוהה,ידיובין

מטרידשמשהורואהאני"ואמרזקןאישלפניוהופיע,לפתע

מאמיןאני":הזקןהאישאמר,המנהלשללסיפורושהקשיבלאחר."אותך

פנקסאתהוציא,לשמוהמנהלאתשאלהוא".לךלעזוריכולשאני

אותיתפגוש.הזההכסףאתקח"ידולתוךאותוודחףק'צמילא,קים'הצ

אמר".הכסףאתליותחזיר,שעהבאותהבדיוקמהיוםשנהבעודפה

חציסךעלק'צידובתוךראההמנהל.הופיעשבהמהירותבאותהונעלם

העשיריםהאנשיםאחד-רוקפלר.דון'ג:היההחתוםעל.דולרמיליון

הכספייםחובותיכלאתלמחוקיכולאני".ימיםבאותםבעולםביותר

ק'הצאתלשמורהחליטהמנהל,כןלעשותבמקום.הביןהוא!"מיידית

כדיפתרוןעללחשובכוחלונתנהשםנמצאק'שהצהידיעהרק.בכספת

עםונתןנשאהואמחודשתאופטימיותעם,וכך.שלוהעסקאתלהציל

עסקיותהצעותוקיבלהתשלוםבתנאיהארכותקיבל,והספקיםהנושים

הוא,גדולותעסקאותכמהשסגרלאחר,חודשיםכמהבתוך.טובותיותר

.כסףלהרוויחהתחילואףחובותיוכלאתהחזיר

.הזקןהאישהופיעשנקבעהובשעה,ק'הצעםלפארקחזרשנהלאחר

,הצלחתוסיפוראתעמוולחלוקק'הצאתלולהחזיררצהכשהמנהלבדיוק

שמחהאני".הזקןהאישאתומשכה,חוליםביתאחותבריצהבאה

תמידהוא.אותךהטרידלאשהואמקווהאני".קראה"אותושתפסתי

אחזההאחות."רוקפלרון'גשהואלאנשיםומספרהאבותמביתבורח

עמדההמוםהמנהל.ההבראהביתלעבראותווהובילההזקןשלבזרועו

משוכנעבהיותו,ומכרקנה,עסקאותסגר,עמלהואהשנהכל.נדהםשם

שהפךהכסףלאשזההביןהואלפתע.כגיבוידולרמיליוןחצילושהיה

לושנתןבתוכושגילההעצמיהביטחוןזההיה.לקצהמקצהעולמואת

.לעצמושדמייןדברכללהשיגואמונהכוח



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

פינת ההיסטוריה 

התפתחות גיוסו של חג החנוכה לאתוס הציוני
לאחרשנהכחמישיםרקהיהודיתהלאומיותלהתעוררותהסיבות

מרובותהתשובותגםכמו,אירופהעמיביןפשטהכברשהלאומיות

,זהמאמר.נפרדלדיוןענייןהן,יהודיתלאומיותמהילשאלההפנים

שתישביןבפולין,ביידישהיהודיתהעיתונותבהבדרךרקיעסוק

העברגיבוריהםשגיבוריוכחגהחנוכהחגאתבנתה,העולםמלחמות

כפי,היהודיתהלאומיותלשאלתהתשובהפיעל,היהודיהעםשל

תפוצהבעלתעיתונותהייתהזאתעיתונות.הציוניתהתנועהשהציעה

באותהבפוליןהיהודיהעםשלשפתו,ביידישכתובהוהייתהנרחבת

.העת

כתבותבעיתונותלהופיעהחלו,העשריםשנותשלהראשונהבמחצית

הדמויותבחירת.ישראלממסורתלגיבוריםגלוריפיקציהנערכהשבהן

גיבוריםשלברורההעדפהוניכרה,מקריתהייתהלאההיסטוריות

בזכותישראלבמסורתהזכורים,ישראלבארץשפעלועתיקיםיהודים

פירשוהעיתוניםעורכי.ומשעבדכובשנגדומרידהצבאיתגבורה

יצירתמעיןהיהפירושם.המסורתימהפירושבשונהזוגבורהלעתים

,המקובלתהעברתמונתאתלהמירהמבקשת,"חלופיתהיסטוריה"

של,אירועשל,מסויםגיבורשלחלופיתעברתמונתבמקומהולהציע

הלאומיותשמעצבינראה.כולהההיסטוריהשלאפילואומסויםעידן

לברואביקשו,העיתונותדפימעלמיצגיהגםזהובכלל,היהודית

.לאומיתוכןוליהדותליהודיםחדשחייםותוכןקולקטיביתהגדרה

,בפוליןהיהודיםהעיתוניםעורכינהגוהשלושיםשנותתחילתעד

סיפורובהםמיוחדיםמדוריםהחנוכהחגלכבודלפרסם,כמובןביידיש

סיפורים,בחנוכהשנעשונסיםעלוסיפוריםשירים,החנוכהחג

.וסביבוניםנרותעלושיריםבוורשההחנוכהחגיגותתיאור,חסידיים

הנסיםסיפורילצד.נוסףנרטיבלהתפתחהחלהעשריםשנותבמהלך

בזמנםשחיהיהודיהעםאתהקושריםמאמריםגםפורסמו

ישירותלקשורנועדווהםהסברתיאופימהמאמריםלחלק.לחשמונאים

:1923בחנוכהכתבהפטמןיוסף.למכביםבארץהחייםהיהודיםאת

אתהיטבשמענו,בעינינוחנוכהנרותדלקושניםחמש-ארבעלפנירק"

שלהקטנותבלהבותבבירורראינו,המכביםניצחוןואת,סיפוריהם

.הנרות



,הגדולההמלחמהאחרי,בלפורהצהרתאחריהראשונההשנההייתהזו

הפועליםנתקלושבהםהקשייםאתהפטמןתיארעוד."הדרורסףעל

ואפילועבודהבכללעבודמוכנים,המכביםשלבניהם,הם":בארץ

אתלזנוחיצטרכושלאהעיקר,בשבועעבודהמיומייםלהתפרנס

עלשרציםבניהםזכרניכרהחשמונאיםשלבשמחתם[...]מקומותיהם

,עבודהאותהאתלייצרצריך.עבודהמחפשים,ישןביתבאותו,ההרים

מעולומשוחרריםחופשייםלחיותרוציםאנחנובאמתשאםמכיוון

יותרלתתיכלהקטנהקערהשאותהכפי.כךלשםלעבודעלינו,הכובשים

בזמניםכוחותיותרלתתשלנוהעםיכולכך,לתתשתוכלמשהאמינואור

."יישנההנס,יקרהזהאם.חירוםמצבשלאלו

ולאבזכותהיהודילעםהשייכת,אבותכירושתישראלארץתפיסת

.בחנוכהלמודיעיןישראלילדימסעותתוארושבהבכתבהבולטת,בחסד

מסעהספרביתילדיעושיםחנוכהשלקראתישראלבארץנהיהמנהג"

בהמשך.בכתבהסופר,"החשמונאיםקבריאתומחפשים',מודיעין'ל

,שםאמיתיתמשמעותמקבל,לאומישחרורשלהסמל,חנוכה"כינטען

העםלשחרורנפשבמסירותנלחמוישראלגיבורישבומקום',מודיעין'ב

באדמהנחותהיהודיםהגיבוריםעצמות,שלנואיננהעדיין'מודיעין'[...]

[...]מלאהלהיותיכולהאינהבחנוכההילדיםשלהחייםושמחתזרה

עצמות.יהודיותובידייםיהודיתולהיותלשובצריכהההיסטורית'מודיעין'

."יהודיםילדיםידיעלדווקאמשוחררותלהיותצריכותהמכבים

אתלנושהורישוקדומיםכאבותהמכביםתוארוהעשריםשבשנותנראה

הייתהבארץמחודשתאחיזהלקנותהכותביםשהציעוהדרך.הארץ

ישראלבארץלעשייההקריאה.בנייתהלמעןקשהעבודהבאמצעות

בשנותגםלהישמעהוסיפהההיסטורייםהמקומותאלהקשרולחיזוק

בשנותהודגשהאלומסורתייםמאמריםשלבצדםאולם.השלושים

ונוספה,ותרבותידתילחופשהחשמונאיםשלמלחמתםהשלושים

.הישנההמסורתאתלזנוחמבליוזאת,זובדרךלאורםללכתהקריאה

שהמכביםהחשמונאיםבספרמסופר":צייטליןהללכתבהיתרבין

השבתקדושתהייתהכךכדיעד[...]בשבתלהילחםרצולאהראשונים

עללהילחםאפילורצושלא,הראשוניםהמכביםשלבלבבותיהםנטועה

ההיסטורייםהמכבים.עשייהכדיתוךלהילחםהואהעניין.נפשפיקוח

היאהשאלה.חייהםדרךעללהילחםרוציםהיוםהמכביםוגם,נלחמו

"?היוםנלחמיםמהשלובשמוההםנלחמומהשלבשמו



הלאומיהצדשלהעצמהניכרההשלושיםשנותשלהשנייהבמחצית

דןשבוארוךמאמרפרסםמייזישמתתיהו.הכותביםשלבדבריהם

הסופר":לקוראיוהסבירמייזיש.החנוכהסיפורשלבמקורותיו

שחוץסיפר,ישראלבארץ,בקיסריהוחישכתב,אוריגנסהנוצרי

'סרבניאלסרבת'שנקראהחשמונאיםעלספרליהודיםהיהך"מהתנ

,ישראלבארץשחיהרביעיתהמאהבןנוצריהואגם,אחרמחבר[...]

גםמזכיר,עבריתוידעבלודיהודיםחכמיםאצלולמד,לחםבבית

מיזישדןהמאמרבהמשך."החשמונאיםעלכזהעבריחיבורהוא

.היהודיהספריםמארוןלחלקאלוספריםהיולאשבעטייןבסיבות

העםשמאהחששבגלל,החשמונאיםמספרישהתעלמופלאזהאין"

ניסיוןזהבמאמראיןאמנם.הכותבטען,"תורהלימודעלישקודלא

דומניאולם,העיתוןקוראישלדורםלבניהמכביםגבורתאתלקשור

המסורתיתליהדותזריםתרבותייםיסודותעללרמוזכדיבושיש

בהםשישוייתכן,המתחדשתהיהודיתבתרבותלהתגבשהחלואשר

-המסורתיתמהלאומיותשונהיהודיתלאומיותבנייתעללהעידכדי

היסטוריהשלגיבושהתחילתעלואפילו,החנוכהחגסביבדתית

.המכביםגבורתבנושאחלופית

,חדשקוהעיתונותדפימעללהצטיירהחל,1936שנתשלבחנוכה

מפורשותקרא,.סטהעטבשם,סטופניצקישאול.יותרלוחמני

.ישראלבארץיהודייםחייםקיוםלמעןהצורךבמקרהבנשקלשימוש

העםשלדרכוהיאברוחאםכי,הנביאכתב',בכוחולאבחיללא'"

זודרךנראתהכיצדיודעיםאיננו".סטופניצקיציטט,"בעולםהיהודי

,הקודשבכתביהסיפוריםפיעל.ההיסטוריהשנותמאותלאורך

השכניםעםמלחמותניהלוהם.השופטיםבתקופתעודנלחמויהודים

בימיהתיישבהלרוחהכוחביןהסתירה[...]עצמםלביןבינםוגם

דרכםשימורלמעןאנטיוכוסעםנלחמויהודיםכאשר,החשמונאים

קיומםעללעמודזכותישליהודים:חדשכללקבעוהחשמונאים[...]

למעןלחימהבהחלטאבל,כשלעצמם,בכוחולאבחיללא.וכבודם

,שניםאלפילפנישנקבעכללזהו[...].היהודייםהחייםקיום

המיידיתוהסכנההזרהעולםעםלראשונההתעמתוכשהיהודים

עדיםאנו.אלולימיםגםנכוןהואאולם,מוחשיתהייתההיהודילקיום

דורשתהזרהעולםמצדשהסכנההביןאשרצעירדורשללתקומתו

עומדשהואשחשיהודיכלעללכן.הרוחמלחימתיותרשהיאלחימה

."האקדחאללחושתהוםשלפתחהעל



הבינוהחשמונאים":שכתב,ניסנבויםהרבשלמדבריוגםעולהדומהרוח

ימשיךהיהודישהעםרוציםהםואם,לרוחמקוםאיןכוחוללאחילשללא

הרוחאתלשחררכדיכוחלייסדמוכרחיםהם,הייחודיתברוחולחיות

היהודיםלכלפוניםאנו":ניסנבויםהרבאמרהמאמרבסיום."זרמדיכוי

ונקווהונעמולבאמצעיםננקוטאנו.הארץבגאולתחלקלקחתהדתיים

להביאלנותסייע,דתייםיהודיםמיליונימעונייניםשבה,הארץשגאולת

."התורהלגאולתגם

מכלולתיאוראתולשנותעתיקלעם,חדש,אתוסלבנותכדי
התנהלותאתוכן,התנהלותהאתומשקפיםהמנחיםוהרעיונותהאמונות

כדיתיאורוומשתנההעברמגויס,קבוצהאותהאתהמרכיביםהפרטים

היהבעברשלההמשותףשהמכנהאתניתלקבוצהחדשהלאומיותלבנות

משעבדנגדומורדלוחםאשריהודיגיבורשלדמותלקוראבהציעם.הדת

העברתרבותאלקשרהתקופהעיתונישיקפותרבותואתלחסלהשואף

ודבריהתלמודהגמרא,המדרשביתדרךעוברשאיננוקשר,היהודית

אתהעיתוניםעורכישלשבעיצובםהנמנעמןזהאין.דווקאחכמים

,בחגהנסשלמיקומווהקטנת,חופשכלוחמיהיהודיתהתרבותגיבורי

ההשקפותבעלהיהודיהקוראשלמבטונקודתאלהעיתוןעורכיכיוונו

מביתלושמוכריםגיבורים.חדשיםתרבותגיבורילושביקש,הלאומיות

התרבותלגיבוריבגבורתםשיידמוכדימחדשמעוצבתדמותםאך,הוריו

גיבורים.עצמאיפולנישלטוןלמעןשנלחמוהחופשלוחמי,הפולנים

נוצרהכך.בסביבתוחווהאליהםההערצהואתהספרבביתהכירשאותם

להתגאותפתחלוונפתח,הקוראבעיניחדשהיהודיתעולםתמונת

שעמדו,ומשעבדלכובשנכנעושלא,החופשלמעןשנלחמוקדםבגיבורי

עשויהזועולםתמונת.ודתתרבותחופשמתוךבארצםלחיותזכותםעל

הקוראיםשלהעצמיתהתפיסהלשינויולהביאלחיקוימודללהיותהייתה

עלעמדושלוהחופששלוחמיעםאלא,ומושפלמדוכאעםעודלא–

העצמיהדימויהמרתידיעל.היוםגםלעשותראויוכך,זכויותיהם

מהווייתושונההוויהלהיווצריכלהגאווהומעוררחדשבדימויהמסורתי

אתוסלבנייתלהביאהייתהעשויהוזו,בגלותהיהודישלהמסורתית

חגשלדמותושינוי.לאומיתעשייהשלאוריינטציהשבמרכזו,חדש

כמיתוסמגויס,לבעזיחופשלוחמיגיבוריםשללחגנסשלמחגהחנוכה

.הציוניהאתוסלחיזוק



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

שלכם זה הגן והמחשבות  המיינד-חקלאות מנטלית 

.הם הזרעים איתם אתם מצמיחים את עצמכם
.

הנה האופרציה המנטלית מאחורי הקלעים

אתמצמיחיםאנחנושאיתםהזרעיםאלה-ומעשהמילה,מחשבה

אבקאתמעליומנערכשהאדםדופןויוצאמופלארגעוזה,שלנוהמציאות

עלהיחידיהמאסטרשהואוקולטוהפליאהההשתוממותשלהקסמים

באבולוצייתתפניתנקודתזוהי.יותראחורהאין-הזהמהרגע.חייו

.חזור-האלנקודתזוהי.ואחריהביןשהואלפני2-למתחלקהכל.הנשמה

לקיחתותחילת,האחרוהפללתקבילה,תלונה,מהאשמההתנתקותזוהי

.לךקרהפעםשאידברלכלמוחלטתאישיתאחריות

גם-הישניםהחקלאיםכמו!מנטלייםחקלאים-חדשיםחקלאיםביניכםיש

מחפשים.ומזיעיםחרוצים-הםגם.ופריוןבזריעהעסוקיםהחדשים

עליומתנפליםהם-אחדמוצאיםשהםוברגעשוטיםעשביםבכפייתיות

בוסתןוטיפוחמנטלייםקוציםניכוש,רוחניבגינוןעסוקים!באגרסיביות

!השמימייםהזורעיםהם!הרצוןטרקטורעםעושיםהםזהואת-המיינד

.נראההבלתיבממלכתהחדשיםהחקלאיםהם

אחדאף.שלוהפרטיהגןזה–הזהוהמיינד–משלומיינדאדםלכל

אך,אחריםשלזרעיםואלוייתכן.במיינדדברשוםלכםשתללאמעולם

להםִאְפָשרתםואתם–האלההמחשבותאתלקבלכדיידהושטתםאתם

אתם–נכנסזהאם!להציערקיכוליםאחרים.שלכםלממלכהלהיכנס

עצמואתהביאאחדכל.אליכםזהאתלהכניסהסכמתםאובחרתם

יסכימונמצאיםשהםמהיכןשמרוציםאלהרקאבל-נמצאשהואלהיכן

.בכךלהודות



.

-הבאבעולםחייוספרייתאלייגשאחדשכל,יוםיבוא,חבריםאבל

רביםכמו,הוא,דעותונטולמדוקדקעיוןולאחר,וידפדףייפתחוכשהוא

הזמניםבכל,המחלקותבכל,חייושכללגלותיודהם-לפניווטובים

הואכאשר.מחשבותיושלמדויקתבבואההיותמיד-הכלולמרות

שהוא-ספקשלצלבלי,יגלההוא,המלוכלךהאנושימהאגויתפשט

צודקת,מדויקת,פרופורציונליתשלושהקארמה!חייושלהבלעדיהמנפיק

.ואוהבת

.תותקףבתוקפנותך.לךיילקחבערמומיותך.תרּוֶמהברמאותך

.המזגחמיברשתותתילכד,החםממזגך.לוויכוחיםתיקלע,בווכחנותך

,מחשבות.שתפגושמהזה-שתחזיקמה.שתשמעמהזה,שתנגןמה

והאדם,תואםיבולישזרעלכל,החייםבבוסתן.זרעיםהםומעשיםמילים

הוא,דמותושלהמעצבהוא,המחליטהוא,הזורעהוא,החקלאיהוא

!גורלושלהיוצר

מהכוחיציאהזה(בחירה)שינויכל.(סיבה)הסבריש(תוצאה)דברלכל

.תגובההיא–תוצאה.פעולההיא–סיבה.(קציר)הפועלאל(זריעה)

.סטיותנטולמשקלשווימתקייםתמידביניהם

.השתיליצמחשם–נפלשהואבנקודה–לאדמהאותוותפילוזרעקחו

לודומהלא.הזרעשלסוגמאותובדיוקיהיההשתיל.קרובולאלידלא

מיינד.הבחוץכךשבפניםכמו!בדיוקהדבראותואלא,אותומזכירולא

.טוביםלאפירותייתן-נקילאמיינד.טוביםפירותייתן-נקי

ואוָמר-חייכםאתליהראו.נפשכםאתלכםואראהגינתכםאתליהְראו

ישלהכל.למעקבניתןהכל.מחזיקיםאתםדומיננטיותמחשבותאילולכם

.ורוחניתמנטליתעדות

עמוקההתפתלות-ולשורש,שורשישלענף.ענףלויש,בחייכםקוץכל

!!בעצמכםשתלתםשאתםמזרעלבלבזהוכל,האדמהלתוך

אתעיבדו!ולהיקטףלהישתלמחכיםמשובחקצירשלאינסופייםשדות

פוררו.דעתכםָיְשרּו.עקרותמחשבותָקְלטרּו.בַמְחֵרָשהנפשכםאדמת

ועדרוטּוִרייהקחו.זריעהלקראתנפשכם-שדהאתהכשירו.התנגדויות

.להתכופףשמסרביםהגבעוליםאתגיְזמּו,חדהבַמְזֵמָרה.גינתכם

זרעישלמחשבותשקקחו,חדשיםזרעיםשתילתלקראתערוגותסמנו

בצורהמחשבותיכםשיתלו–הערוגותלצדעליזהובהליכה,אהבה

היאחקלאות-ותזכרו.בליבכםלהשתרשלהםהניחו.ואחראיתמבוקרת

!תקצרווברינהתזרעוברינה!צפוידבר



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

בבולגריהרוטרי

.1879בולגריה החלה להנפיק בולים משנת 

אך התפרק ונסגר  1933הראשון הוקם בסופיה ב רוטרימועדון 

המועדון הוקם בשנית ב  . מלחמת העולם השנייה-1941בשנת 

.רוטריונים1,906מועדונים עם 90כיום . 1991

בינלאומי בבול  רוטריבולגריה כיבדה את 2005לפברואר 23ב 

.של הארגון100לכבוד יום ההולדת ה 

.בולים בגיליון50הבול הודפס בגיליונות של 

חברנו אייבי ברכה מספר על  

אוסף הבולים המיוחד שלו  



מעטפות מיוחדות עם הבול והחותמת  20ידוע על כ 

.דוגמאות3להלן . שהופצו באותו מועד



בולגריה בול אישי כחלק  רוטריי "הונפק ע2017לאפריל 4ב 

.רוטרימגיוס כספים לקרן 

הם  . בול בגיליון40בולים הונפקו בגיליונות של 11,000

.נדירים וקשים להשגה

Personalized Stampבול אישי 

בדרך כלל  , בול שהופק באופן פרטי למטרה מוגבלת

".P"ידוע גם כבול פרטי או . בכמויות קטנות מאד



מתכון החודש

עוגת תפוחים וסולת קלה להכנה

מהמטבח של חברתנו אסתר האס
:המצרכים

קמח( גרם125)כפות 2כוס פחות 1

סולת( גרם170)כפות 2+ כוס 3/4

סוכר( גרם175)כפות 2+ כוס 3/4
כפיות אבקת אפיה1½

כפית מלח1/4

מומסת, חמאה( גרם30)כפות 2

חלב( ל"מ180)כוס 3/4

תפוחים6

כפות מיץ לימון2-3

הוראות הכנה

מרפדים  , מ בחמאה"ס20משמנים תבנית . מעלות180מחממים תנור ל. 1

.את התחתית והדפנות בנייר אפיה ומשמנים גם את נייר האפיה

מניחים . אבקת אפיה ומלח, סוכר, סולת, מערבבים קמח, בקערה גדולה. 2

.בצד

.  מוסיפים מיץ לימון ומערבבים, מגרדים את התפוחים אל קערה גדולה. 3

.מניחים בצד

מתערובת הסולת על גבי תחתית  1/4מפזרים : מרכיבים את העוגה. 4

1/3מפזרים בצורה אחידה , אחר כך. התבנית ומורחים בצורה אחידה

שכבות של  4: כ"סה. מהתפוחים המגורדים וחוזרים על הפעולה שוב

.שכבות של תפוחים3-תערובת סולת וקמח ו

בעזרת מזלג דוקרים את העוגה  . בקערה מערבבים חמאה מומסת וחלב. 5

יוצקים את תערובת החלב  . מספר רב של פעמים על מנת ליצור חורים

.והחמאה על גבי העוגה

.נותנים להתקרר לפני ההגשה. דקות40-45אופים במשך . 6



חברים מציירים

"עיניים שחורות"

ציירה חיה קנטרוביץ



שחורותעיניים

אהוד מנור:מילים

עממי:לחן

,המבט הזה

,האפל הזה

,את נפשי טורף

,את גופי שורף

איך אמצע מסתור

,מעיני השחור

.לא אוכל למצוא מנוחה

,ל, ל, ל, ל, ל, ל

הכאב הזה

הסיוט הזה

את ימי מוחק

את גופי שוחק

מקולל היום

בו נגעו פתאום

שתי עיני חלום

בליבי

,ל, ל, ל, ל, ל, ל

,לא אוכל לכבוש

,זה ברור מראש

מלחמה כזאת

לא תיתן לחיות

מה נותר מעט

נחמה אחת

.זוהי חבורת הצוענים

,ל, ל, ל, ל, ל, ל



אמנות על קצה המזלג

איטליה, 1757-1822, אנטוניוקנובה

כוונוס המנצחת  בורגזהפאולינה

1804-08: שנת יצירה

כונהזמנובניידיעל.זמנושלהפסליםכגדולנחשבקנובהאנטוניו

כבר."אמיתישמימיואדםבמינויחיד"-ו"היופישלהנעלההמיניסטר"

פסלנהייההוא.בוונציהעצמאיתסדנהלוהייתה17ובגיליצרבילדותו

שלאלועלעלהשלוהבינלאומישהמוניטין,ביותרמפורסםקלאסי-ניאו

.הוולשיגיבסוןון'וגהדניברטלטורוולדסן,האנגליפלקסמןון'גהפסלים

יצירתו.היווניתהמיתולוגיהמןבעיקרלקוחיםיצירותיושלהנושאים

כוונוסבורגזהפאולינה",נפוליוןאחותשלהדיוקןהיאביותרהמפורסמת

בניאתמציגותאשר,פיסוליצירותכמהמתוךאחתשמהווה,"המנצחת

פאולינהשלהדיוקן.הקלאסיקהמןטיפוסאבישלבחזותנפוליוןמשפחת

.דוידשל"רקמייהמאדאם"לערך-כשווהלהיחשביכול

עלחופשיבאופןהונואתשבזבז,לב-רחבאופיבעלאדםהיהשהואנראה

באמצעיםתלותואבל,המצאהכושרבעלהיההוא.צעיריםלתלמידיםסיוע

הוא,זאתלבטל:רגישות-אישלמהמידתלטיפולוגרמהשוניםמכאניים

יציקותשלגדולאוסףקיים.לגימורבעצמורבזמןהקדישתכופותלעתים

.טרביזולידפוסאנו,הולדתובכפרמעבודותיו

רומא  –בורגזהוילה : מוזיאון





המעולותמיצירותיואחת,הטבעיבגודלהבורגזהפאולינהשלדמותהפסל

.הציבורלעינימיועדהיהלא,קנובהשל

אצילימעמדהשיגה,צעירהמאדשהתאלמנה,נפוליוןשלאחותו,פאולינה

בקריירההמטאוריתהנסיקהבעקבות,עתבאותהשהתאפשרכמהעד,רם

.אחיהשל

אפילווההוגנותהשאננותדרכיהעלגםשמרההיא,ויפהאינטליגנטית

לבתשומתמשכושלההארוטיוהקסםרגילהבלתיסגנונה.כנסיכה

,אותהשמציגדיוקןעבורהשיצורמקנובהציפתההיאעתה.ציבורית

.העירוםגופהאתחושפת,נפוליוןשלהאחותהנסיכה

להציגההציעקנובה,ההזמנהשלהנועזהאופיאתלהקטיןמנתעל

.בגלימהלהלבישיכולהיההואשאותה,(היווניתהצידאלת)כדיאנה

אלההייתהשזאתמכיוון,כוונוסלהיראותהתעקשההיא,אופןבכל

.עירומהשהופיעה

רומאשלהאמנותיתהמסורתאתחידש,שנוצרקלאסי-הניאוהפסל

אישהובעיצוב,אלשלבמסווהאינדיבידואליאנושבןבתיאורהעתיקה

שלהדמותהוצגהקרובותשלעתיםכפי)ספהעלשוכבתיפיפייה

פאולינהשלבעלה,בורגזהקמיליוביצעההזמנהאת.(הרמפרודיטוס

אחרישנתיים,1808-ו1804השניםביןברומאהתבצעההפיסולומלאכת

.לפאולינהנישואיו

,לגנואהכןאחרי,בטורינוקמיליושללביתוהפסלהועבר,הושלםכאשר

.ברומאבורגזהבגלריההנוכחילביתוהגיע1838בשנתורק

הגבוההמעמדמןדמויותבהצגתמקובליםבלתיהיובעירוםדיוקנים

,בונפרטהממשפחתאחרתעירומהדמותיצרשקנובהלמרות)עתבאותה

."(השלוםמשכיןכמארסנפוליון"את

הראששרקאו,הפסלעבורבעירוםדגמנהבאמתהאם,ויכוחשלענייןזה

הינוהעירוםשהגוףבעוד,(אידיאלימהבמידתכיאם)ריאליסטידיוקןהוא

להציגיכלהאיךנשאלהכאשר.אישהגוףשלאידיאליקלאסי-ניאועיצוב

שהיה,הסיפורפיעל,ענתההיא,מצומצםכהבלבושהפסלעבורעצמה

הלצהאומפוקפקלהיותיכולשזהלמרות,החוםעלששמרבסטודיותנור

.שערורייהלעוררמצדהשנועדהשנונה



(ונוס)אפרודיטהשלניצחונהאתלגלםבידהתפוחאוחזתהיא

."פאריסמשפט"ב

ידיעלצוירה,בורגזהבגלריהמוצגהפסלשבוהחדרשלתקרתו

.המשפטאתמתארתהיאואף,1779בשנתליס'אנגדידומניקו

שלסיבובמנגנוןמכיל,נפטרשלבבמהכמומוולן,העץבסיס

ובבסיסיםקנובהמשלאחרותביצירותאחריםבמקריםכפי,הפסל

מבליהזוויותמכללהתבונןיכולשהצופהכך,עתיקיםפסליםשל

.עצמואתלהזיז

לאורוגםהיצירהמןלהתפעליכלוהצופים,נוצרשהפסלבתקופה

ציפויבזכותגםאלא,השישאיכותבשלרקלאמבריקהפסל.נרשל

.לאחרונהששוקםהשעווה

.יעקב ק



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

,"קורונה"שללתי , הבוקר

" !גרונה..."נותרתי עם

כדי שלא  , רק בבודדת, "לפת"אני קונה 

לפתות...יצא שאני רוצה

לא לצחוק על  ; זה טיפשי, לצחוק על כל מה שנאמר"
מרוטרדםארסמוס~ ." זה אווילי, דבר

,נישואין וגירושין: במקום לומר

לא פשוט יותר

OUT-ִניׂשּו... IN-ִניׂשּו...

אליה וקוץ  -אקטו...סאטירה: למתקדמים

בה

מטריה והגעתי  ...לקחתי, ברגע זה

מטריה...למאפיה להנות



בא החורף
קרינקיןיפה : מילים



תודה לכל החברים שנטלו חלק ביצירת ירחון זה
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