
2020דצמבר 

קנטרוביץחיה ויעקב : עריכה



!יקריםוחבריםחברות

.החדשההשנהשלהראשוןביוםלאוריוצא"דצמברזר"עלון

?אז מה נאחל לעצמנו לשנה החדשה

לנושיהיה.בעברכמולחיותונחזורטובותחדשותלנושיהיו

שנחזור,אמיתיתחייםשמחתזומהנשכחשלא,בלבשמח

שנהיהחשובהכיוהכי!לשניאחדקרוביםולהיותלטייל,לאהוב

!וחזקיםבריאים

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

רות וניני

אניאלי

24.12



ברכות לקבלה כחבר למועדון

עולירשטיק

29.12.85

אניאליניני 

20.12.92



,חברנו היקר, ין'קוצלמשה 

.ברכות לפרישתך לגמלאות

31.12.2020



ברכת הנשיאה לראש העיר

,שלוםסערמר

רצוןשביעותבמדדהראשוןהמקוםאתסבאכפרקיבלהלאחרונה

.התושבים

לכלידועה,בהלגור,ביותרהטובההעירהיאסבאשכפרהעובדה

.בעירתושב

כמותגםכמו,בההקהילתיוהמרקםתושביהשבזכותהדברנכון

להיותסבאכפרהפכה,העירלקידוםהמסוריםוהתושביםהמתנדבים

.ביותרגבוהבההמצוינותשרףהעיר

שמנהיגמייש.סתםקוריםאינםשהדברים,ספקליאין,זאתעםיחד

.להצלחהאותם

גדולחלקהם,ובקשהפניהלכלהעיריהעובדיושלשלךהחםהיחס

.זאתמהצלחה

.סבאכפררוטרימועדוןובשםבשמי,אותךלברךמבקשתאניכךעל

.העירלמעןברוכהעשייהשלוטובותרבותשניםלךמאחלתאני

גלנצרברקתחניר"ד

20-21סבאכפררוטרימועדוןנשיאת

31.12.20



העירראש תגובת

31.12.20



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



❖13.12.20-

.  הדלקת נרות חנוכה. א

.  הדליק נר רביעיקויטניחברנו שמוליק 

.  מאייר וקריקטוריסט–הרצאה של יונתן וקסמן . ב

.  הרע והמצונזר בקריקטורה, הטוב: נושא ההרצאה

פעילות אפיק המועדון החודש

ישיבה עסקית-6.12.20❖

הליכה בפארק-12.12.20❖



חגיגת יום ההולדת למועדון-17.12.20❖

:פי התוכנית-האירוע התקיים על

.ר חני ברקת"ר נחום פרנקל והנשיאה ד"דברי ברכה בפי הנגיד ד. א

.רשטיקל עולי "ידי חברנו נ-הדלקת נרות חנוכה על. ב

.ידי העורכים חיה ויעקב-על" למועדון60יום הולדת "הצגת עלון . ג

.     הופעת השחקן משה בקר. ד



לפורשים 60אייבי ברכה שלח את עלון יום הולדת 

,ולקרובי החברים שנפטרו, מהמועדון
:והרי תגובות שהתקבלו



מחברת . הרצאה של מירה כהן-20.12.20❖

".נפש ראשונית"הספר 

,  בסקי'פוחצאודות החלוצה נחמה 

הראשונה שהובילה בהצלחה את מאבק 

.הנשים לזכויות שוות בישראל

מחדש הלשון אברהם  ": נושא ההרצאה

".שלונסקי והזמר העברי

,  שיפמןהרצאה של אריה -27.12.20❖

.מהנדס אלקטרוניקה

"חקר מערכת השמש: "נושא ההרצאה



מרצים במועדונים עמיתיםרוטריחברי 

,  בשל המצב המיוחד בו אנו נמצאים בתקופת הקורונה

חברים מתנדבים , והקושי בהשגת מרצים למועדונים

.להרצות במועדונים עמיתים בזום

בנדטאלון ל"נגמועדוננו זכה להרצאות מפיהם של 

.ד חיים קנת"ונגיד מיועד עו

נתנה החודש שלוש , גלנצרר חני ברקת "ד, נשיאתנו

:הרצאות בזום בשלושה מועדונים עמיתים

.  במועדון באר שבע-8.12.20-ב

יהודי ארץ ישראל ויהודי  , אנחנו והם: "הנושא

."התפוצות

במועדון רמת השרון במסגרת טקס  -14.12.20-ב

.  הענקת מלגות לחיילים

האתגרים שעמדו בפני בוני המדינה מול : "הנושא

."אתגרי המחר העומדים בפני הצעירים היום

.  במועדון הרצליה-22.12.20-ב

נשים יהודיות שנמכרו לזנות  , עבדות לבנה: "הנושא

."והארגון שסחר בהן



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש דצמבר

קרוליינה הדרומית פורשת –20.12.1860-ב

ב ובכך ניתן האות לפרוץ מלחמת  "מארה

.האזרחים

סופיהאיהכנסייתנחנכה–27.12.537-ב

בקונסטנטינופול

אתעורכיםרייטהאחים–17.12.1903-ב

.טייסבכליהראשונההטיסה

הגדולהמלחיןנולד–16.12.1770-ב

בטהובןואןלודוויג

מנצחטוסקניניארטורו–26.12.1936-ב

התזמורתשלהפתיחהקונצרטעל

.א"בתהארצישראליתהסימפונית

תוקפיםהיפניהצימטוסי–7.12.1941-ב

.הרבורבפרלהאמריקניהבסיסאת



בפעילותהוהמקצועהקהילהאפיקר"יו,הרפהטוביחברתנו❖

:ההתנדבותית

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

,שלוםחני

בפנילהרצותהרפהטוביהשנייהבפעםהגיעהשאתמוללשתףרציתי

ומעבירהחיוביותאנרגיותעםמגיעה,מקסימהטובי.עליהמועדוןחברות

.ביותרוחשובהמעניינתהרצאה

מעברגםונשארו"ברגליםהצביעו"הן.והחכימונהנוהמועדוןחברות

.טובהכךכלהייתהההרצאהשכןשלהןהרגילותלשעות

.ואיתכםעמההפעולהשיתוףעלשמחהאני

,טובשבועהמשך

יעל

במתן הרצאות לאוכלוסייה  

.  הבוגרת

בחלוקת סופגניות בשלושה מועדוני  

.קשישים

,  סייעו בידה החברים איתן הריס

.אסתר וחנן האס ועמי הרפה



שבדירהלבנותכשיטרמיתכוסהענקת

.החנוכהלכבוד



"הגינה הירוקה"בתוכנית ❖

:הבאותהפעולותבוצעוסורקיסספרבבית,"הירוקההגינה"בתוכנית

אדמתאתהכינוויוסיאריה,עמי,טובי,המועדוןחברי-'אשלב

מצגתעםבכיתההילדיםאתהדריכהטובי.ושתילהלזריעההערוגה

.מיוחדת

.התלמידיםעםהגינהעלעבודה–'בשלב

:טובישלהסבר

שימוש,גינההקמתהתלמידאתללמדמשמעוהירוקההגינהפרויקט"

זרעיםיצירת,להשקיהנקייםמיםאיסוף,לדישוןהפסולת.בטבעבמיחזור

כפי,לגננותאהבתיאתומבטאשלייוזמהזאת.הגינהשימור.ושתילים

.לביתםועושיםאוהביםבמועדוןרביםשחברים

,המורהליאור,עמי,זאב,יוסי,לאריהתודה.הצטרפואשרלחבריםתודה

".במועדוןולנוהמורהאבנר



בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

אתלביצועוקיבלוהשנייהמשימתםאתהשלימוהצעיריםהמייקרים

.השלישיתמשימתם



מהו"רוטריזמן-זר"העלוןעורכי,ויעקבחיהי"עכשנשאלתי

.חייםאורח-מידהגדרתי,בשבילירוטרי

משמעותיחלקכשלרוטרי,לשנייםמתחלקתהבוגריםחיימסכת

.זובחלוקה

,קבועהעבודה,מסודראיש,בנות3עםנשויהייתי,1991שנתעד

בניהוהיתרתוכניותואפילו,כלב,ילדים,משפחה,קבועההכנסה

.סבאבכפרגאולים'בשכמגרשעלפרטיבית,הבאלשלב

אדמהברעידתבלוקיםקירכמועליונפלהתמוטטהכול,אחדברגע

כלאתאיתהשחלקתישהאישההסתבר.(ממשמחוזקלא)בטורקיה

היהכך)למשמורתלהניתנוובנותינוהתגרשנו,בשקראיתיחיהאלה

.(ההםבימיםמקובל

לניכורביודעיןוגרמהרחוקיותרהרבה"משמורת"האתלקחההיא

.בנותי3אתראיתילאהיוםועדומאזבנותילביןביניהורי

כיברורהיהבטרםעוד,המשותפיםחיינושלהאחרוניםברגעים

נצח,המשפחהידידעםהתייעצתי,לפרוקהולכתהזוהיחסיםמערכת

רוטרילמועדוןוהתקבלתי,הבורגנייםלחיימשמעותמתןלגבידוידי

,מועמדותחודשימספראחריקבלתיהרוטריוןסיכתאת.סבאכפר

באירוערשטיקלעוליהראלמיכאלביןהנשיאיםחילופיטקסבמהלך

ישראלהנגידליהעניקהסיכהאת.גרינברגצביקהשלבחצרושנערך

.נפטר,האירועאחרימספרימים,הצערשלמרבה,לויט

בניגודשבניתיבצריףמתגורראני,משפטייםמאבקיםשלשנתיים

מחפשואניאיתימהקשרחדלותבנותי,בגאוליםשליבמגרשלחוק

.חדשהחברה

על,אבלהשלמתקדםבשלבנמצאת,דהיוםרעייתי,ציקי,ימיםבאותם

ניסיוןבמהלךנרצחבועז.ושרוןנמרוד,ילדיהשניאבי,בועזבעלהמות

ימיםבאותם)ערךיקרחשמליבציודעמוסה,משאיתואתלשדוד

.(ערךיקרמוצרהייתהכביסהמכונת

אורח חיים –רוטרי

ל גבי מזור"מאת חברנו נ



הצעירהלחבורהמתחבר,סבאכפררוטריבמועדוןחברואנישנים3

.ועודוטובהחיליק,ותמיאייבי,וצילהעוליאתשכללההמועדוןשל

באותווליבישרוןאתילדו,ובועזציקישלטוביםחבריםהיוותמיאייבי

.נמצאתהיאמצבבאיזההיטבוידעוזמן

הסכמתהאתהביעההיא,ציקילידיעתקיומידבראתלכשהביאו

נשארתי,שלההבת,שרוןלבקשת.מיידיהיההקליק.אותילפגוש

השארוכל,פגישותשלמועטמספראחריכברבביתםלישון

.היסטוריה

למלאשמחתיואני,מידאותיאימצו,אבלדמותזקוקיםשהיוילדיה

.ממניבנותיהתרחקותעםוגדלשהלךהחללאתאיתם

הביאהציקי":בברכתויפהמשפטטבעאייבי,נישואיןטקסלכשערכנו

".לציקימזורהביאוגבילגביגיל

משותףובןושרוןלנמרודאח,עמיתאתהבאנו,שנהבתוך,היהכך

.חדשהמשפחהמאיתנושיצרלכולנו

3,ישראלוברוטריבמועדוןאפשריתפקידכלמילאתי,זמןאותובכל

4,פעמיםמספרהשרותמאפיקיאחדכלר"יו,המועדוןמזכירפעמים

ישראלברוטריהנוערועדתר"יו,ישראלברוטרינגידעוזרפעמים

מיוחדלפרסמועדונינוזכהבהשנה,1998-99בשנתהמועדוןונשיא

.PRESIDENTIALהשרותאפיקיבכלהצטיינותעלהעולמימהנשיא

CITATION
יואבל"נעםלשםטסתי,בטורקיהטורוסמרסיןמועדוןעםקשריצרתי

במרסיןפרויקטיםובצענותאומיםמועדוניםאמנתעלחתמנו,ל"זאשר

MATCHINGלראוישנמצא(מאירח"לבימיוחדציוד)סבאובכפר
GRANT,רוטרישלהבינלאומיתמהקרןתואםמענק.

טסנמרוד.משפחתיחייואתחייאתממלאהרוטרי,שניםאותםבכל

איתוהיתהלאוסטריהבמשלחת.נוערחילופיבמסגרתל"לחופעמיים

.המקסימיםנכדינולשלושתהוריםוהםנשויהואאיתה,אביביתגם

,ואמהכנשיאווכיהןלמועדוןהצטרף,ל"זנדלראלי,אביביתשלאביה

ל"בחוהייתה,נוגה,אחותהגם.במועדוןהיאאףחברה,אילנה

.נוערבחילופי



החברתיתבמסגרתהן,אצליאפשריתפינהכלממלארוטרי,לסיכום

אדריכליםעםפרויקטיםמספרבעברבצעתי)מקצועיתכפעילותוהן

.(רוטריונים

בשנים,עליהמוטלאתעושה,המועדוןבחבריהפעיליםעלנמנהאני

,שנינוואנחנוהמועדוןשלהציבורויחסיהפרסוםבתחוםהאחרונות

כפררוטריממועדוןחברינושלחברתםאתמאדאוהביםואניציקי

.סבא

רשטיקבטקס חילופי נשיאים בין מיכאל הראל לעולי 
ל גבי מזור"נ, ל מיכאל הראל"נ. ל"זלויטישראל ל"נג, רשטיקל עולי "נ: מימין



ROTARY,2020נובמבר,

ROTARYהוותיקהירחוןשלהחדששמוהואTHE ROTARIAN
.בעולםהרוטרילמועדוניחודשמדיהנשלח

בקצרהמתוכולהציגבחרתי,בחודשוחודשמדיאלימגיעהירחון

הרוטרישלהעולמיתהנשיאה,גיונס.אניפר'גשלהפרופילאת

.2022-2023לשנתהבינלאומי

רוטרינשיאת:ונס'גניפר'ג

שנות115במשךהבינלאומיהרוטריבתולדותהראשונהבפעם

.2022-2023לשנת,עולמיתכנשיאהאישהבראשותעמודקיומו

שלונשיאהמייסדתהינה,למשפטיםדוקטורתוארבעלת,ונס'ג

MEDIAחברת STREET PRODUCTION.

,קנדה,וינדזוראוניברסיטתשלהמנהלבגוףחברהניפר'גזמניתבו

ובארגון1997משנתרוטריחברתהיא.האזוריתהמסחרלשכתושל

ונגידתדירקטוררוטרי,העולמינשיאסגניתבתפקידשימשהזה

.שלההמועדוןשלהאזור

YMCAביניהם,עבודתהעלרביםבפרסיםזכתהונס'גניפר'ג
PEACE MODELהייתהלאחרונה.אנגליהמלכתמטעםומדליה

שלההתכנית;הקורונהנגיףנגדכספיםגיוסתכניתעלאחראית

.אנשים65000ידיעלנצפתה

ועדהידיעלהעולמיתהנשיאהלתפקידנבחרהונס'גניפר'ג

.רבותממדינותרוטרינציגיבהבינלאומית

אתלהתאיםליכולתעליונהחשיבותמדגישההמיועדתהנשיאה

בהזדמנויותולתמוךלחנך,להתחדש,משתנהלמציאותהארגון

.חייםאנובובעולם

ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס





נתן אלתרמן/ דצמבר 



חברים כותבים שירה

הטבעת
פרידורמאת חברנו רן 

"(הקרב על השלווה"מתוך ספר שיריו )





חברים מציירים

"  בוקר חדש"
ציירה חיה קנטרוביץ

צבעי אקריליק בטכניקת צבעי שמן על בד

את האור שמאחורי  , הציור מבטא את הכמיהה לימים טובים

.השחור



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

באירןרוטרי

.1956למאי20בשלורטר'הצאתקיבלבטהרןרוטרימועדון

לרוטרישנה70לכבודבולים2באיראןהונפקו5.5.1975ב

.בינלאומי

.הפרסיהשאחשלתקופתוהייתההתקופה

.בגיליוןבול50שלבגיליונותבאיראןהממשלתיהדפוסי"עהודפסוהבולים

כיתובוכללהבטהרןהבולהוצאתביוםבשימושהייתהמיוחדתחותמת

.הראשוןהיוםמעטפתעלוצרפתיתאנגלית,בערבית

באיראןרוטריפעילותהופסקהבאיראןלשלטוןחומייניעלייתלאחר

11/11/1982ב



מתכון החודש

:המצרכים

XLביצים 3
כפיות סוכרה דייאט4

ל"מ150= כוס שמן קנולה 3/4

'גר316= בננות בשלות מרוסקות 3

כפית קינמון1

כפית תמצית וניל1

קורט מלח

'גר210" = תמי"כוס קמח תופח ללא גלוטן 1.5

' גר85חבילה שוקולד עם אגוזים של כרמית ללא גלוטן 1

.מרוסקת לפצפוצים

:ההכנה

מערבבים ממתיק עם שמן ומוסיפים את הביצים לסירוגין כמו  

.גם את הקינמון הווניל והמלח

.ממשיכים לטרוף עד קבלת תערובת אחידה

מוסיפים את מחית הבננות מערבבים היטב ולסיום מוסיפים את  

.הקמח

.כ מוסיפים את פצפוצי השוקולד ומערבבים בעזרת מרית"אח

(תבניות חד פעמי 2-מתאים ל)מעבירים לתבנית אינגליש קייק 

'  מע180–170בחום ' דק45אופים בערך 

ללא סוכר וללא גלוטן עוגת בננות עם פצפוצי שוקולד

מתוך ספר המתכונים של חיה



אמנות על קצה המזלג

אנטוורפן, 1577-1640,פטר פאול רובנס

שמשון ודלילה

1609: שנת יצירה

כוללתהמקיפהיצירתו.הבארוקתקופתשלהחשובהפלמילציירנחשברובנס

.ציוריםוסדרותונופיםדיוקנאות,תקרות,ומיתולוגייםדתייםנושאיםעלציורים

שילבהוא.התנועהשופעובמבנההדרמתיתבעוצמהמתחריוכלעלעלהרובנס

הפלמייםוהנטורליזםהריאליזםמורשתאתהאיטלקיהקלאסיהבארוקבמורשת

שפע,והעשירהרענןהצבעיםובסולםבנושאים,בסגנון.16-ההמאהשל

סוגיכלאתמציינים,זורמיםמכחולומשיכתרישום,וסוערעשירמבנה,ודינמיות

.יצירותיו

לונדון  -נשיונל גאלרי : מוזיאון



העירייהמועצתחברהיה,עתבאותהופטרוניוהקרוביםמחבריואחד

והציור,"ודלילהשמשון"אתעבורוצייררובנס,רוקוקסניקולסהעשיר

בביתואשר,הגדולבסלוןהאחמעל,ביותרמכובדבמקוםתלויהיה

בגלריהבתערוכהשניםמספרלפניהוצבההתמונהכאשר.באנטוורפן

שניבגובהדהיינו,המקוריבגובההתלויהשהייתהכפיבדיוק,הלאומית

פני.הראייהזוויתאתרובנסחישבנאהכמההתברראזרק,מטרים

שחללכך,האופקיבמישורניכרבשיעורמתרחקדלילהמיטתשלהשטח

החייליםנכנסיםשדרכה,והדלתהקירלכיווןמשכנעתבצורהמובילהחדר

הנר,הזהבחדרהכפולהאורלמקור.האומללשמשוןאלהפלשתים

להוסיףמקוםיש,אוחזשהפלישתיוהלפיד,אוחזתהזקנהשהסרסורית

ואשר,לתמונהשמתחתבקמיןהמשתלהבתהאשאתרוחנובעיני

האוריינטליהשטיחואת,דלילהשמאחוריהמופשלהבגדאתמדגישה

.המקושט

שופטיםבספרמתוארלדלילהשמשוןשלהגורליתאהבתועלהסיפור

הציגוהם.שמשוןשלאויביו,הפלשתיםעמהבניבידישוחדהדלילה.'טז

לונוכלובמהגדולכוחובמהוראיאותופתי":בקשתםאתבפניה

שכנראה,דלילה."כסףומאהאלףאישלךנתןואנחנולענותוואסרנוהו

,כושליםניסיונותמספרלאחר,אליומאהבתהאצלהחזקהיההכסףבצע

נמצאטבעיהעלכוחושמקורולגלות,השפעתהאתעליולהפעילהצליחה

מבטןאניאלוהיםנזירכיראשיעלעלהלאמורהלהויאמר":בשערותיו

שהואתוך."האדםככלוהייתיוחליתיכוחיממניוסרגולחתיאםאמי

אתותגלחלאיש"קראההיא,אהבהלילשאחריויתכן,בירכיהעלנרדם

לעתיםסופרלאישהשנכנעגברעלהסיפור."ראשומחלפותשבע

המסורתאתקידםורובנס,16-ההמאהשלהנידרלנדיתבאמנותתכופות

.התנכיבסיפורכללמתוארתאיננהאשר,הסרסוריתאתשהכניסבכךהזו

אתחושפותשתיהן,הצעירההזונהעםבמקבילמצוירשלההפרופיל

בזיכרונותעשירהציור,זהעםיחד.דלילהשלעתידהעלורומזותעברן

שמשון.הארוטיתהסצנהעלשולטוקופידוןונוסשלפסל:מאיטליה

מזכירהדלילהשלתנוחתה.לו'וממיכלאנגעתיקמפסלמושפעהשרירי

בכל,דברשלבסופו,(1530)לו'מיכלאנגשל"והברבורלדה"שלזואת

,יותרבולטזהאיןמקוםובשום,לחלוטיןמקוריהואזהמפוארציור,אופן

,דלילהשלהמעורפלובביטויהמעודנתהמקצועיתבמחווהמאשר

.וחמלהניצחון,בתאווהשמעורבב

קנטרוביץיעקב




