דצמבר 2020

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
עלון "זר דצמבר" יוצא לאור ביום הראשון של השנה 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!

חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת
החודש

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים!

רות וניני
אניאלי
24.12

ברכות לקבלה כחבר למועדון

רשטיק עולי
29.12.85

ניני אניאלי
20.12.92

למשה קוצ'ין ,חברנו היקר,
ברכות לפרישתך לגמלאות.

31.12.2020

ברכת הנשיאה לראש העיר

מר סער שלום,
לאחרונה קיבלה כפר סבא את המקום הראשון במדד שביעות רצון
התושבים.
העובדה שכפר סבא היא העיר הטובה ביותר ,לגור בה ,ידועה לכל
תושב בעיר.
נכון הדבר שבזכות תושביה והמרקם הקהילתי בה ,כמו גם כמות
המתנדבים והתושבים המסורים לקידום העיר ,הפכה כפר סבא להיות
העיר שרף המצוינות בה גבוה ביותר.
יחד עם זאת ,אין לי ספק ,שהדברים אינם קורים סתם .יש מי שמנהיג
אותם להצלחה.
היחס החם שלך ושל עובדי העיריה לכל פניה ובקשה ,הם חלק גדול
מהצלחה זאת.

על כך אני מבקשת לברך אותך ,בשמי ובשם מועדון רוטרי כפר סבא.
אני מאחלת לך שנים רבות וטובות של עשייה ברוכה למען העיר.
ד"ר חני ברקת גלנצר
נשיאת מועדון רוטרי כפר סבא 20-21

31.12.20

תגובת ראש העיר

31.12.20

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

פעילות אפיק המועדון החודש
❖

 -6.12.20ישיבה עסקית

❖

 -12.12.20הליכה בפארק

❖ -13.12.20
א .הדלקת נרות חנוכה.
חברנו שמוליק קויטני הדליק נר רביעי.
ב .הרצאה של יונתן וקסמן – מאייר וקריקטוריסט.
נושא ההרצאה :הטוב ,הרע והמצונזר בקריקטורה.

❖  -17.12.20חגיגת יום ההולדת למועדון
האירוע התקיים על-פי התוכנית:
א .דברי ברכה בפי הנגיד ד"ר נחום פרנקל והנשיאה ד"ר חני ברקת.
ב .הדלקת נרות חנוכה על-ידי חברנו נ"ל עולי רשטיק.
ג .הצגת עלון "יום הולדת  60למועדון" על-ידי העורכים חיה ויעקב.
ד .הופעת השחקן משה בקר.

אייבי ברכה שלח את עלון יום הולדת  60לפורשים
מהמועדון ,ולקרובי החברים שנפטרו,
והרי תגובות שהתקבלו:

❖  -20.12.20הרצאה של מירה כהן .מחברת
הספר "נפש ראשונית".
אודות החלוצה נחמה פוחצ'בסקי,
הראשונה שהובילה בהצלחה את מאבק
הנשים לזכויות שוות בישראל.
נושא ההרצאה" :מחדש הלשון אברהם
שלונסקי והזמר העברי".

❖  -27.12.20הרצאה של אריה שיפמן,
מהנדס אלקטרוניקה.
נושא ההרצאה" :חקר מערכת השמש"

חברי רוטרי מרצים במועדונים עמיתים

בשל המצב המיוחד בו אנו נמצאים בתקופת הקורונה,
והקושי בהשגת מרצים למועדונים ,חברים מתנדבים
להרצות במועדונים עמיתים בזום.

מועדוננו זכה להרצאות מפיהם של נג"ל אלון בנדט
ונגיד מיועד עו"ד חיים קנת.
נשיאתנו ,ד"ר חני ברקת גלנצר ,נתנה החודש שלוש
הרצאות בזום בשלושה מועדונים עמיתים:
ב - 8.12.20 -במועדון באר שבע.
הנושא" :אנחנו והם ,יהודי ארץ ישראל ויהודי
התפוצות".
ב -14.12.20 -במועדון רמת השרון במסגרת טקס
הענקת מלגות לחיילים.
הנושא" :האתגרים שעמדו בפני בוני המדינה מול
אתגרי המחר העומדים בפני הצעירים היום".
ב - 22.12.20 -במועדון הרצליה.
הנושא" :עבדות לבנה ,נשים יהודיות שנמכרו לזנות
והארגון שסחר בהן".

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש דצמבר

ב – 27.12.537-נחנכה כנסיית איה סופיה
בקונסטנטינופול
ב – 16.12.1770-נולד המלחין הגדול
לודוויג ואן בטהובן
ב – 20.12.1860-קרוליינה הדרומית פורשת
מארה"ב ובכך ניתן האות לפרוץ מלחמת
האזרחים.
ב – 17.12.1903-האחים רייט עורכים את
הטיסה הראשונה בכלי טייס.
ב – 26.12.1936-ארטורו טוסקניני מנצח
על קונצרט הפתיחה של התזמורת
הסימפונית הארצישראלית בת"א.
ב – 7.12.1941-מטוסי הצי היפני תוקפים
את הבסיס האמריקני בפרל הרבור.

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש
❖ חברתנו טובי הרפה ,יו"ר אפיק הקהילה והמקצוע בפעילותה
ההתנדבותית:

במתן הרצאות לאוכלוסייה
הבוגרת.

חני שלום,
רציתי לשתף שאתמול הגיעה בפעם השנייה טובי הרפה להרצות בפני
חברות מועדון עליה .טובי מקסימה ,מגיעה עם אנרגיות חיוביות ומעבירה
הרצאה מעניינת וחשובה ביותר.
חברות המועדון נהנו והחכימו .הן "הצביעו ברגלים" ונשארו גם מעבר
לשעות הרגילות שלהן שכן ההרצאה הייתה כל כך טובה.
אני שמחה על שיתוף הפעולה עמה ואיתכם.
המשך שבוע טוב,
יעל

בחלוקת סופגניות בשלושה מועדוני
קשישים.
סייעו בידה החברים איתן הריס,
אסתר וחנן האס ועמי הרפה.

הענקת כוס טרמית כשי לבנות שבדירה
לכבוד החנוכה.

❖ בתוכנית "הגינה הירוקה"
בתוכנית "הגינה הירוקה" ,בבית ספר סורקיס בוצעו הפעולות הבאות:
שלב א'  -חברי המועדון ,טובי ,עמי ,אריה ויוסי הכינו את אדמת
הערוגה לזריעה ושתילה .טובי הדריכה את הילדים בכיתה עם מצגת
מיוחדת.

שלב ב' – עבודה על הגינה עם התלמידים.

הסבר של טובי:
"פרויקט הגינה הירוקה משמעו ללמד את התלמיד הקמת גינה ,שימוש
במיחזור בטבע .הפסולת לדישון ,איסוף מים נקיים להשקיה ,יצירת זרעים
ושתילים .שימור הגינה .זאת יוזמה שלי ומבטא את אהבתי לגננות ,כפי
שחברים רבים במועדון אוהבים ועושים לביתם.
תודה לחברים אשר הצטרפו .תודה לאריה ,יוסי ,זאב ,עמי ,ליאור המורה,
אבנר המורה ולנו במועדון".

בקרן הפרסים לקידום מדעים
וטכנולוגיה החודש

המייקרים הצעירים השלימו את משימתם השנייה וקיבלו לביצוע את
משימתם השלישית.

רוטרי – אורח חיים
מאת חברנו נ"ל גבי מזור
כשנשאלתי ע"י חיה ויעקב  ,עורכי העלון "זר-זמן רוטרי" מהו
רוטרי בשבילי ,הגדרתי מיד  -אורח חיים.
מסכת חיי הבוגרים מתחלקת לשניים ,כשלרוטרי חלק משמעותי
בחלוקה זו.
עד שנת  ,1991הייתי נשוי עם  3בנות ,איש מסודר ,עבודה קבועה,
הכנסה קבועה ,משפחה ,ילדים ,כלב ,ואפילו תוכניות והיתר בניה
לשלב הבא ,בית פרטי על מגרש בשכ' גאולים בכפר סבא.
ברגע אחד ,הכול התמוטט ונפל עלי כמו קיר בלוקים ברעידת אדמה
בטורקיה ( לא מחוזק ממש ) .הסתבר שהאישה שחלקתי איתה את כל
אלה חיה איתי בשקר ,התגרשנו ובנותינו ניתנו לה למשמורת (כך היה
מקובל בימים ההם).
היא לקחה את ה"משמורת" הרבה יותר רחוק וגרמה ביודעין לניכור
הורי ביני לבין בנותי ומאז ועד היום לא ראיתי את  3בנותי.
ברגעים האחרונים של חיינו המשותפים ,עוד בטרם היה ברור כי
מערכת היחסים הזו הולכת לפרוק ,התייעצתי עם ידיד המשפחה ,נצח
דוידי לגבי מתן משמעות לחיי הבורגניים ,והתקבלתי למועדון רוטרי
כפר סבא .את סיכת הרוטריון קבלתי אחרי מספר חודשי מועמדות,
במהלך טקס חילופי הנשיאים בין מיכאל הראל לעולי רשטיק באירוע
שנערך בחצרו של צביקה גרינברג .את הסיכה העניק לי הנגיד ישראל
לויט ,שלמרבה הצער ,ימים מספר אחרי האירוע ,נפטר.
שנתיים של מאבקים משפטיים ,אני מתגורר בצריף שבניתי בניגוד
לחוק במגרש שלי בגאולים ,בנותי חדלות מהקשר איתי ואני מחפש
חברה חדשה.
באותם ימים ,ציקי ,רעייתי דהיום ,נמצאת בשלב מתקדם של אבלה ,על
מות בעלה בועז ,אבי שני ילדיה ,נמרוד ושרון .בועז נרצח במהלך ניסיון
לשדוד את משאיתו ,עמוסה בציוד חשמלי יקר ערך (באותם ימים
מכונת כביסה הייתה מוצר יקר ערך) .

 3שנים ואני חבר במועדון רוטרי כפר סבא ,מתחבר לחבורה הצעירה
של המועדון שכללה את עולי וצילה ,אייבי ותמי ,חיליק וטובה ועוד.
אייבי ותמי היו חברים טובים של ציקי ובועז ,ילדו את שרון וליבי באותו
זמן וידעו היטב באיזה מצב היא נמצאת.
לכשהביאו את דבר קיומי לידיעת ציקי ,היא הביעה את הסכמתה
לפגוש אותי .הקליק היה מיידי .לבקשת שרון ,הבת שלה ,נשארתי
לישון בביתם כבר אחרי מספר מועט של פגישות ,וכל השאר
היסטוריה.
ילדיה שהיו זקוקים לדמות אב ,אימצו אותי מיד ,ואני שמחתי למלא
איתם את החלל שהלך וגדל עם התרחקות בנותי ממני.
לכשערכנו טקס נישואין ,אייבי טבע משפט יפה בברכתו" :ציקי הביאה
גיל לגבי וגבי הביא מזור לציקי".
כך היה ,בתוך שנה ,הבאנו את עמית ,אח לנמרוד ושרון ובן משותף
לכולנו שיצר מאיתנו משפחה חדשה.
בכל אותו זמן ,מילאתי כל תפקיד אפשרי במועדון וברוטרי ישראל3 ,
פעמים מזכיר המועדון ,יו"ר כל אחד מאפיקי השרות מספר פעמים4 ,
פעמים עוזר נגיד ברוטרי ישראל ,יו"ר ועדת הנוער ברוטרי ישראל
ונשיא המועדון בשנת  ,1998-99שנה בה זכה מועדונינו לפרס מיוחד
מהנשיא העולמי על הצטיינות בכל אפיקי השרות . PRESIDENTIAL
CITATION
יצרתי קשר עם מועדון מרסין טורוס בטורקיה ,טסתי לשם עם נ"ל יואב
אשר ז"ל ,חתמנו על אמנת מועדונים תאומים ובצענו פרויקטים במרסין
ובכפר סבא (ציוד מיוחד לבי"ח מאיר) שנמצא ראוי ל MATCHING
 ,GRANTמענק תואם מהקרן הבינלאומית של רוטרי.
בכל אותם שנים ,הרוטרי ממלא את חיי ואת חיי משפחתי .נמרוד טס
פעמיים לחו"ל במסגרת חילופי נוער .במשלחת לאוסטריה היתה איתו
גם אביבית ,איתה הוא נשוי והם הורים לשלושת נכדינו המקסימים.
אביה של אביבית ,אלי נדלר ז"ל ,הצטרף למועדון וכיהן כנשיאו ואמה,
אילנה ,חברה אף היא במועדון .גם אחותה ,נוגה ,הייתה בחו"ל
בחילופי נוער.

לסיכום ,רוטרי ממלא כל פינה אפשרית אצלי ,הן במסגרת החברתית
והן כפעילות מקצועית ( בצעתי בעבר מספר פרויקטים עם אדריכלים
רוטריונים) .
אני נמנה על הפעילים בחברי המועדון  ,עושה את המוטל עלי  ,בשנים
האחרונות בתחום הפרסום ויחסי הציבור של המועדון ואנחנו שנינו,
ציקי ואני אוהבים מאד את חברתם של חברינו ממועדון רוטרי כפר
סבא.

בטקס חילופי נשיאים בין מיכאל הראל לעולי רשטיק
מימין :נ"ל עולי רשטיק ,נג"ל ישראל לויט ז"ל .נ"ל מיכאל הראל ,נ"ל גבי מזור

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס
 , ROTARYנובמבר ,2020

 ROTARYהוא שמו החדש של הירחון הוותיק THE ROTARIAN
הנשלח מדי חודש למועדוני הרוטרי בעולם.
הירחון מגיע אלי מדי חודש בחודשו ,בחרתי להציג מתוכו בקצרה
את הפרופיל של ג'ניפר א .גיונס ,הנשיאה העולמית של הרוטרי
הבינלאומי לשנת .2022-2023

ג'ניפר ג'ונס  :נשיאת רוטרי

בפעם הראשונה בתולדות הרוטרי הבינלאומי במשך  115שנות
קיומו תעמוד בראשו אישה כנשיאה עולמית ,לשנת .2022-2023
ג'ונס ,בעלת תואר דוקטור למשפטים ,הינה מייסדת ונשיאה של
חברת .MEDIA STREET PRODUCTION
בו זמנית ג'ניפר חברה בגוף המנהל של אוניברסיטת וינדזור ,קנדה,
ושל לשכת המסחר האזורית .היא חברת רוטרי משנת  1997ובארגון
זה שימשה בתפקיד סגנית נשיא העולמי ,רוטרי דירקטור ונגידת
האזור של המועדון שלה.
ג'ניפר ג'ונס זכתה בפרסים רבים על עבודתה ,ביניהם YMCA
 PEACE MODELומדליה מטעם מלכת אנגליה .לאחרונה הייתה
אחראית על תכנית גיוס כספים נגד נגיף הקורונה ; התכנית שלה
נצפתה על ידי  65000אנשים.
ג'ניפר ג'ונס נבחרה לתפקיד הנשיאה העולמית על ידי ועדה
בינלאומית בה נציגי רוטרי ממדינות רבות .
הנשיאה המיועדת מדגישה חשיבות עליונה ליכולת להתאים את
הארגון למציאות משתנה ,להתחדש ,לחנך ולתמוך בהזדמנויות
בעולם בו אנו חיים.

דצמבר  /נתן אלתרמן

חברים כותבים שירה
הטבעת
מאת חברנו רן פרידור
(מתוך ספר שיריו "הקרב על השלווה")

חברים מציירים
"בוקר חדש"
ציירה חיה קנטרוביץ

צבעי אקריליק בטכניקת צבעי שמן על בד

הציור מבטא את הכמיהה לימים טובים ,את האור שמאחורי
השחור.

"אוסף בולים – זה דבר חינוכי ?"
חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו

רוטרי באירן
מועדון רוטרי בטהרן קיבל את הצ'רטר שלו ב  20למאי .1956
ב  5.5.1975הונפקו באיראן  2בולים לכבוד  70שנה לרוטרי
בינלאומי.
התקופה הייתה תקופתו של השאח הפרסי.

הבולים הודפסו ע"י הדפוס הממשלתי באיראן בגיליונות של  50בול בגיליון.
חותמת מיוחדת הייתה בשימוש ביום הוצאת הבול בטהרן וכללה כיתוב
בערבית ,אנגלית וצרפתית על מעטפת היום הראשון.
לאחר עליית חומייני לשלטון באיראן הופסקה פעילות רוטרי באיראן
ב 11/11/1982

מתכון החודש
עוגת בננות עם פצפוצי שוקולד ללא סוכר וללא גלוטן
המצרכים:
 3ביצים XL
 4כפיות סוכרה דייאט
 3/4כוס שמן קנולה =  150מ"ל
 3בננות בשלות מרוסקות =  316גר'
 1כפית קינמון
 1כפית תמצית וניל
קורט מלח
 1.5כוס קמח תופח ללא גלוטן "תמי" =  210גר'
 1חבילה שוקולד עם אגוזים של כרמית ללא גלוטן  85גר'
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.
אח"כ מוסיפים את פצפוצי השוקולד ומערבבים בעזרת מרית.
מעבירים לתבנית אינגליש קייק (מתאים ל 2-תבניות חד פעמי )
אופים בערך  45דק' בחום  180 – 170מע'

מתוך ספר המתכונים של חיה

אמנות על קצה המזלג
פטר פאול רובנס ,1577-1640 ,אנטוורפן
שמשון ודלילה

שנת יצירה1609 :

מוזיאון :נשיונל גאלרי  -לונדון

רובנס נחשב לצייר הפלמי החשוב של תקופת הבארוק .יצירתו המקיפה כוללת
ציורים על נושאים דתיים ומיתולוגיים ,תקרות ,דיוקנאות ונופים וסדרות ציורים.
רובנס עלה על כל מתחריו בעוצמה הדרמתית ובמבנה שופע התנועה .הוא שילב
במורשת הבארוק הקלאסי האיטלקי את מורשת הריאליזם והנטורליזם הפלמיים
של המאה ה .16-בסגנון ,בנושאים ובסולם הצבעים הרענן והעשיר ,שפע
ודינמיות ,מבנה עשיר וסוער ,רישום ומשיכת מכחול זורמים ,מציינים את כל סוגי
יצירותיו.

אחד מחבריו הקרובים ופטרוניו באותה עת ,היה חבר מועצת העירייה
העשיר ניקולס רוקוקס ,רובנס צייר עבורו את "שמשון ודלילה" ,והציור
היה תלוי במקום מכובד ביותר ,מעל האח בסלון הגדול ,אשר בביתו
באנטוורפן .כאשר התמונה הוצבה לפני מספר שנים בתערוכה בגלריה
הלאומית ,בדיוק כפי שהייתה תלויה בגובהה המקורי ,דהיינו בגובה שני
מטרים ,רק אז התברר כמה נאה חישב רובנס את זווית הראייה .פני
השטח של מיטת דלילה מתרחק בשיעור ניכר במישור האופקי ,כך שחלל
החדר מוביל בצורה משכנעת לכיוון הקיר והדלת ,שדרכה נכנסים החיילים
הפלשתים אל שמשון האומלל .למקור האור הכפול בחדר הזה ,הנר
שהסרסורית הזקנה אוחזת ,והלפיד שהפלישתי אוחז ,יש מקום להוסיף
בעיני רוחנו את האש המשתלהבת בקמין שמתחת לתמונה ,ואשר
מדגישה את הבגד המופשל שמאחורי דלילה ,ואת השטיח האוריינטלי
המקושט.
הסיפור על אהבתו הגורלית של שמשון לדלילה מתואר בספר שופטים
טז' .דלילה שוחדה בידי בני עמה הפלשתים ,אויביו של שמשון .הם הציגו
בפניה את בקשתם" :פתי אותו וראי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו
ואסרנוהו לענותו ואנחנו נתן לך איש אלף ומאה כסף" .דלילה ,שכנראה
בצע הכסף היה חזק אצלה מאהבתה אליו ,לאחר מספר ניסיונות כושלים,
הצליחה להפעיל עליו את השפעתה ,ולגלות שמקור כוחו העל טבעי נמצא
בשערותיו" :ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלוהים אני מבטן
אמי אם גולחתי וסר ממני כוחי וחליתי והייתי ככל האדם" .תוך שהוא
נרדם על בירכיה ,ויתכן שאחרי ליל אהבה ,היא קראה "לאיש ותגלח את
שבע מחלפות ראשו" .הסיפור על גבר שנכנע לאישה סופר לעתים
תכופות באמנות הנידרלנדית של המאה ה ,16-ורובנס קידם את המסורת
הזו בכך שהכניס את הסרסורית ,אשר איננה מתוארת כלל בסיפור התנכי.
הפרופיל שלה מצויר במקביל עם הזונה הצעירה ,שתיהן חושפות את
עברן ורומזות על עתידה של דלילה .יחד עם זה ,הציור עשיר בזיכרונות
מאיטליה :פסל של ונוס וקופידון שולט על הסצנה הארוטית .שמשון
השרירי מושפע מפסל עתיק וממיכלאנג'לו .תנוחתה של דלילה מזכירה
את זו של "לדה והברבור" של מיכלאנג'לו ( ,)1530בסופו של דבר ,בכל
אופן ,ציור מפואר זה הוא מקורי לחלוטין ,ובשום מקום אין זה בולט יותר,
מאשר במחווה המקצועית המעודנת ובביטוי המעורפל של דלילה,
שמעורבב בתאווה ,ניצחון וחמלה.
יעקב קנטרוביץ

