
2021יולי 

חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

יוםחוגג–2021יוליזר–הנוכחישהירחוןבשמחהלצייןאפשר

.שנההולדת

כךכללהשחלפה,מעטיםלאאירועיםעם,רגילהלאשנההייתהזו

...נעלמתלבששמיםלפניועודשחולפתרכבתכמו,מהר

הכילווהםחודשכלבסוףלאוריצאוהירחוניםשכלהשתדלנו

:קבוצותבשתיכלליבאופןאותןלאפייןשניתןכתבות

.הרוטריוארגוןהמועדוןשלפעילותועלמידעשהגישוכתבות.א

.חבריםבידישנכתבו,כללייםבנושאיםכתבות.ב

אך,החבריםשלהשתתפותםאתהאפשרככללהרחיבשאפנוכאן

יצרוחלקם.ליוזמהנענוחבריםמעטרק.חלקיתהצלחהנחלנו

ולאלולאלו.לעתמעתמשתתפיםוחלקם,בירחוןקבועמדור

.תודהמגיעהבהחלט

רבההשתתפותיפגינוהחבריםהבאיםשבירחוניםלקוותרוציםאנו

.תחביביםאומתכונים,סיפורים,אישיותחוויותבהבאתיותר

שלהירחוןהוא,רוטריזמן–זרכי,בברכהיתקבלשתביאומהכל

.כולנו



הממונה השנה על ברכות רעות  , עדנה, חברתנו

:ציינה את החברים ובירכה אותם, במועדון

מזל טוב לחוגגי יום  
ההולדת החודש

ברכות רעות 



מזל טוב לחוגגים 
!יום נישואים

פרידוררן ואורה 

11.7.65



ברכות לקבלה כחבר למועדון

1.7.1998–( חברת כבוד)ולינגשטייןמירה 

1.7.2014–סרגיי פיסרבסקי

1.7.2011–גונן נינה 

1.7.2011–צילה רשטיק

1.7.2011–האס אסתר 

1.7.2011–הריס אילנה 

1.7.2011–( חברת כבוד)גולן רבקה 

1.7.2011–ציקיגיל מזור 

1.7.2013–כרמון פנינה

2.7.2013–שלו מיכאל 

2.7.2019–דרעי עדנה 

3.7.1988–שטרית יחיאל 

10.7.1993–שוהם עודד 

20.7.2008–( חבר כבוד)שאול צייג



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

הרצאה–11.7.21❖

ל יונה מזור"הרצה לנו נ

בינלאומירוטרי: נושא ההרצאה

חברים מספרים–18.7.21❖

רּו על עצמם, החברים עדנה דרעי .אלי מנחמי וצביקה פרל ִספְּ

(Zoom-ב)הרצאה–4.7.21❖

גלנצרר חני ברקת "ל ד"הרצתה לנו נ

סינגפור: נושא ההרצאה

הרצאה–25.7.21❖

הרצה לנו דוד לסקי
עסקים  , סיוע ממשלתי ליזמים–מעוף לעסקים : נושא ההרצאה

.  קטנים ובינוניים

".מעוף"דוד לסקי משמש כמנהל ליווי עסקי של 



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש יולי

אגםמעלהראשונהפלין'הצטיסת–2.7.1900-ב

קונסטנץ

הראשונההעולםמלחמתפורצת–28.7.1914-ב

נילהאמריקאיהאסטרונאוט–20.7.1969-ב

.הירחאדמתעלדורךארמסטרונג

ארצותשללמטבענבחרהדולר6.7.1785-ב

הברית

הרצלזאבבנימיןנפטר–3.7.1904-ב

כלאעלמסתערפריזאיהמון–14.7.1789-ב

.הצרפתיתהמהפכההחלה.הבסטיליה



רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

4.7.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב1' מידע מס❖



11.7.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב2' מידע מס❖



18.7.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב3' מידע מס❖



18.7.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב4' מידע מס❖





1963ביולי 28, פורסם בעיתון הבוקר

רוטרימועדוןלצערנו

,מעמדהחזיקלאטייבה

הואשניםכמהולאחר

.נסגר

ל אייבי ברכה"הובא לירחון ביוזמתו הברוכה של חברנו נ

בטייבהרוטריחנוכתו של מועדון ❖



הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

.הקשישיםבמועדונילהרצותממשיכההרפהטוביחברתנו

.השלישיבגילהעורעלדיברההחודשבהרצאתה

הרצאות❖



18/7/2021-בZEMUNממועדון תאום ברכה שהתקבלה

,  חברנו חנן האס, ר האפיק הבינלאומי"יו

קיבל ברכות

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

:SRDJAN STANKOVICהמזכיר   

,היקרחנן

לכםמאחליםאנו.הבינלאומיתהברכהעלאישיתלךלהודותברצוני

.ביננומפגשיםלגביאמיתירצוןומביעיםבעבודההצלחה

!מחסוםלהוותתפסיקשהקורונהנקווה

בידידות

SRDJAN

BRANKOהמועדוןנשיא BOGICEVIC:

,היקרחברינו

יתממששהואומקווהאצלכםהביקורעלחושבאני.הברכותעלתודה

.בקרוב

BRANKO



ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – JULY 2021

החדשהעולמירוטרינשיא,מהטה

יוליבחודשהראשונההחודשיתבברכתו

:האישהמעמדעל2021

אתמיוחדבאופןלהדגישלוחשוב

שלמעמדןלמעןהחברתיתהפעילות

.ונשיםבנות

לפניהןעומדיםהיוםגם,לדבריו

לנו.וקשיםגדוליםואתגריםמחסומים

להובילכוחיש,אומרהוא,ברוטרי

במישוריםהמיניםביןלשוויוןמאמצים

ובעצםתעסוקה,בריאות,חינוך:הבאים

הפרויקטיםובכלהחייםאפיקיבכל

.יוזםשרוטרי

המוקדשמאמרגםמופיעבירחון

.ס'ארג-מריוודרפטבשםלרוטריונית

כמנהלתבעבודתהאחראיתהיאכיום

PERFECT:בשםפרויקט PATIENT CARE
.רפואיתרשלנותלמנועשמטרתו

קוריםהמוותממקרי10%,לדבריה

וכתוצאהרפואיתמרשלנותכתוצאה

.באבחנהמטעויות

ניהולימצוותחלקתהיההיא2022ביולי

.הבינלאומיברוטריהדירקטורים-עליון



צפו עליו בנות הכפר

ולחשו כל בת יפה

סופה תמיד לחטיפה

הללויה

הללויה

יצאו בנים אל המחולות

הללויה

לקטוף בנות ואשכולות

הללויה

עומד העלם וסוקר

ובת זוגו אינו בוחר

כי כל אחת יפה יותר

הללויה

הללויה

הלילה לאיטו עבר

הללויה

העלם לבדו נותר

הללויה

מאז הוא יודע זאת

בלילה של הילולות

כל הבנות יפיפיות

הללויה

ו באב"ט
נעמי שמר: מילים ולחן

ו באב"בט

אל ההרים

הללויה

יצוא יצאו

הבחורים

הללויה

יצאו לקול חליל ותוף

את נערות הכפר לחטוף

כי נאמר לדבק טוב

הללויה

חד'היה שם עלם חמד 

הללויה

אשר בראש כולם צעד

הללויה

והוא לכל רעיו אמר

כי הוא יבוא והוא יבחר

את היפה מבנות הכפר

הללויה

הללויה

ובכרמים המבשילים

הללויה

בין הגפנים והשבילים

הללויה

ו באב"לציון ט



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

,יקריםחברים

השניםבשישיםישראלנגידישלפועלםעלשיספרספרלהוציאהרעיון

עליותררחבהיריעהופריסת,עצמאיכאזורישראללקיוםהראשונות

.שעברהבשנהכברלהתבשלהחל,השניםלאורחופועלםעצמםהאנשים

אנחנו.האזורשלההיסטוריהלוועדתהתמננוואנוכיבנדטאלוןל"נג

מחפשתאניהאחריםולגביאיתנושעדיןמהנגידיםמיאתלראייןנוסעים

ומראיינת,התקופהעלשנכתבוובספריםהישניםבעיתונים,בארכיונים

היוהם:שלנוהנגידיםלכלמשותףאחדדברעולהממחקרי.משפחהבני

לאזורגםכמו,ישראלולמדינת,היהודילעםבעזרהשםאנשיכולם

בתחומי,אדםלכלשווההזדמנותלמתןפעלוכולםנגידינו.כולוולעולם

,ועמיםעדותביןוהשלוםההבנהקידום,הבריאותבתחומי,הכלכלה

כל.העתידאתגרילקראתובעולםבארץהחינוךקידוםבהרחבתובעיקר

הציבוריתעשייתם.העולמירוטרישלהעשייהלתחומיבהלימה,אלה

שפעלואנשיםאלההיו.נגידותםבשנתהסתיימהולאהחלהלא,החשובה

.חייהםימיכל,הכלללמען

,בעברחיוניותשהיומהמשימותחלק.השניםעםהשתנוהעשייהתכני

אחרחלק.הארגוןשלמטרותיואתיותרתואמותואינןיותררלוונטיותאינן

וחינוכייםכלכליים,חברתייםלשינוייםבהתאמהשלוהמיקודאתשינה

.בעולםשחלו

העולםברחבינידחותיהודיותקהילותאיתורעצמהעללקחה,המדינה

ל"צהבידינתונה,המדינהאזרחיביטחוןעלההגנה,ארצהוהבאתן

.והמשטרה

ילדיכלאתמכילה,ומעלותיהחסרונותיהכלעל,בארץהחינוךמערכת

בהקנייתשהתמקד,והשישיםהחמישיםשנותשלהבערותביעור.ישראל

ההשכלהבהםממקומותשהגיעואוכלוסיותלאותןוכתיבהקריאהיכולות

ויוזמות,טכנולוגילחינוךנוערלקידוםמקומופינה,נגישההייתהלא

.יוצרתלחשיבהבהכוונתו

ישראלרוטריספר נגידי 



זורמיםמים,החוליםמקופותבאחתרפואיביטוחישישראלאזרחילכל

,אופטימליותאינןכיאםהבריאותמערכות.לתקשורתונגישותבבית

הצורך.אלהבתחומיםהמדינהאזרחיאצלהמודעותלהעלאתדואגות

בארץנחוץשהיה,ידייםונטילת,ופירותירקותשטיפת,להיגיינהבחינוך

סביבתית-החברתיתבגישההוחלף,במעברותהעוליםישבובהםבשנים

עלהמשפיעיםהתחומיםבשיפורהמתמקדת(אקולוגית–הסוציוהגישה)

,משאבים,יציבהסביבה,הכנסה,מזון,השכלה,מקלט,שלום:הבריאות

.ושוויוןחברתיצדק

היוםכוללוהואהשניםעםהואגםהתרחבילדיםשלשלומםאבטחת

המתאימהשהאדמהההכרה.בעולםהאוכלוסייהלכללתזונהאבטחת

גידולושלהגלובליתההתחממותשלבעטיהמהירבקצבקטנהלחקלאות

,העתידלעולם,המיםמקורותאתלהתאיםהצורךגםכמו,האוכלוסייה

.העולמירוטריארגוןמעורבבהםחדשיםתחומיםפתחה

לא.החדשיםהטכנולוגיהבתחומילהתחדשיכולתמשמעהכיוםתעסוקה

חקלאותלפתחהיכולתהקנייתאלא,מסורתיתלחקלאותחינוךעוד

חלופותמציאתתוךנבוןושימושמיםמחזורעלשמבוססת,עתידית

.לחקלאותהמתאימההאדמהלמשאבי

ספר.הכלללמעןפועלםאתנגידינוגםשינו,אלהלשינוייםבהלימה

בשנת,הנגידיםבפעולותהשינוייםאחריעקבלאורשיצאהרוטרי

.נגידותם

עלמלאיותרקצתפרופילחודשבכלאביא,שלנובעלוןחדשהבפינה

ארכיוןקטעיוגםשלוהנגידותלשנתמעבר,שלנומהנגידיםאחד

.רלוונטייםועיתונאות



ל"ולסלי פנחס אהרון זל"נג

ובנוגרמניתיהודייהאםשלהיחידבנהוהיהבלונדוןנולדאהרון

באמונתםכולםגדלולמחצהאחיו.גרמנייהודיאבשלהחמישי

כמעטהיהודיתהדתקיום.אביושלהראשונהאשתואמםשלהנוצרית

הראשונההעולםמלחמתבמהלך.אמובביתגםקייםהיהולא

.לשווייץשעברהלפניבגרמניהמסוימתתקופההמשפחההתגוררה

.ללונדוןואמואהרוןחזרוהמלחמהבתום

עםלעבודהחלאהרון,הנריקסבזילשלהצעתופיעל,1921בשנת

בתנועתפעילשהיהלאחר.לונדוןשלאנדהאיסטמאזורבסיכוןנוער

אתבצופיםראה,הספרבביתהלימודיםשנותבמהלך.הצופים

יהודיצופיםגדודייסדהוא.מטרהתחושתלצעיריםשייתןהפתרון

.שלוהצופיותיכולתבזכותבלונדוןשהתפרסם,סטפניבשכונת

מנתעל.באוניברסיטהוהיסטוריהכלכלהולמד'לקיימבריגנסעאהרון

תקופהבאותה.הללביתמנהלכעוזרעבדהוא,עצמואתלפרנס

אתלשאולנאלץהואלראשונה.באנטישמיותלראשונהאהרוןנתקל

הגיעדברשלבסופו.יהודילהיותפירושו,בכללאם,מה,עצמו

שלושדוברהיהכבראהרון.ישראללארץלנסועצריךשהואלמסקנה

במועדוןפעילהיההוא,במקביל.עבריתגםלמדהואועכשיושפות

הכימאי,ויצמןחייםר"דאתלראשונהפגששם.הציוניהסטודנטים

הבאותהשניםאת.ישראלבארץלגורעבר1926.הציוניוהמנהיג

בביתתחילה,ואנגליתספורטבהוראתאביבובתלבחיפההעביר

ונישאפגשהוא."הרצליה"העבריתבגימנסיהכךואחרהריאליהספר

שרונה,הראשונהבתםלהםונולדה,אוסטרליהשמוצאה,רוזלאשתו

.אהרון
הצעירהמשפחתועם1928בחזר,ויצמןחייםשלבקשתופיעל

ביקרזאתבמסגרת.הציוניתהפדרציהבמשרדילעבודהוהחלללונדון

.בעיריהודייםבמועדונים

1901-1988

.199ישראל שנקרא אז אזור רוטריהנגיד הראשון של 

קרול  : רעייתו 

תל אביב  : ממועדון 

1961-1960:  שנת נגידות

Edd: נשיא  עולמי McLaughlin
-You Are Rotary: סיסמת הנשיא העולמי Live It

"  תחיה כך, רוטריאתה  "



דברנלמדולאחברותםבגללרקיהודיםהםשהמועדוניםמצאהוא

היהאהרוןשלהפתרון.ישראלארץעלאוהיהודיתההיסטוריהעל

אתשתשלב,ציונית-לא"תרבותיתיהודיתנוערתנועת"להקים

.היהודיתהמורשתאהבתעםפאוולבאדןשלהצופיםעקרונות

היסטוריהרקלאשתלמדתנועה"הבוניםתנועת"אתהקיםכך

לפעילויותבנוסף,וריקודיםשירים,מודרניתעבריתגםאלאיהודית

תנועתכמו,וטיוליםספורט,עמלנות,מחנאותהכוללות,מעשיותחוץ

קבוצותלהדריךכיצדהוראותעםלימודספרהפיקאהרון.הצופים

והסמליותמההיסטוריהבאלמנטיםשימושתוך,נוערבנישל

מאמציו.בצופיותמהנהוגשוניםשאינםוטקסיםמבחנים,היהודית

גםלהיותאותוהביאוהבוניםהקמתלקידוםמימוןלהשיגאהרוןשל

יותרקלהיה".באנגליה"כוכבא-בר"היהודיהספורטארגוןממייסדי

-בר".כךאחרנזכר,"יהודיתתרבותמאשרספורטכספילהשיג

"מכבי"הספורטתנועתשללהקמתהבתורוהוביל"כוכבא

.האנגלית
.ישראללארץשבתפקידוסיוםעם,1931בשנת

מייסדיביןוהיהמצליחפרסוםמשרדהקיםישראל-לארץחזרתועם

.אביבבתלהאזרחיהמשמר
אהרוןעשה,גרמניהעםמלחמהשללאפשרותמודע,1938בשנת

לאגורברעיוןהבריטיהעליוןהפיקודאתלענייןרביםמאמצים

אפשרותצפההוא.ישראלבארץומזוןתחמושת,אספקהשלעתודות

והמלחמהנכשלואלהכשמאמצים.אפריקהבצפוןתתקוףשגרמניה

,מהיישובכמתנדבהבריטילצבאהתגייסהוא,1939בשנתפרצה

שימשתחילה.ישראלמארץשהתגייסהבכירהיהודילקציןוהיה

הראשוןהארצישראליהקציןהיהכךואחראביבבתלהגיוסכקצין

הייתה178והספקהתובלהיחידת,שלוהיחידה.יחידהעלשפיקד

יחידותארבעעםיחד.ארצישראלייםממתנדביםבעיקרמורכבת

Royalוההספקההתובלהבחיל.נוספותארצישראליות Army
Service Corpsאפריקהבצפוןהשמיניתהארמייהעםשירתוהם.

בדרךופונושחולצועדחודשיםכמהבמשךבמצורהיוהםבטוברוק

צורפההיחידה.העיליתלמצריםהיחידהעברהבהמשך.למצריםהים

כוחותאתהדף1943ובתחילת1942בסוףאשרהשמיניהמחנהאל

למלטהשבפיקודוהיחידהעברה,1943בקיץ.אפריקהמצפוןהציר

.לאיטליה,באיחודשיםכמהולאחר
בהעמדהמסתכןשהואתוך,1944בשנתבאיטליה,יותרמאוחר

יהודיםפליטיםלחילוץלסייעיחידתואתהובילהוא,צבאילמשפט

.הריכוזממחנותשברחורבים



הפכו,הארצישראליותהיחידותשארעםיחד,אהרוןשלהיחידה

.1944בשנתשנוסדההיהודיתלבריגדה
פרסיםשקיבלוארצישראלייםקציניםמארבעהאחדהיה1945בשנת

.בריטניהמממשלת

ארץלענייניאמריקאית-האנגלוהחקירהועדתבפניהעיד1946-ב

ובעייתישראלארץלבעייתפתרוןלהציעעליהשהוטלועדה,ישראל

.באירופההעקוריםהיהודים
פרוץעם.היישובמוסדותבשליחותהבריתלארצותנסע1946בסוף

חוץמתנדביל"למחהגיוסמערךאתלנהלהוצבהעצמאותמלחמת

יהודיארגוןשלבמסווהמשרדפתחוהם.קולקטדיעםיחד,לארץ

.הארגוןראשליושבמונהואהרון,"ארץ־ישראללמעןועבודהאדמה"

שלושכמעטלבסוףנמשכה,חדשיםלשלושהשתוכננההשליחות

,המתנדביםאתראיינושם,במלוןשלוהמטהאתהקיםאהרון.שנים

לחכותשנאלצומתנדבים.ישראללארץלנסיעההוראותלהםונתנו

לניומחוץבחורשהשהסתתראימוניםמחנהלמעיןנשלחולתחבורה

עלידעFBI-שהאהרוןסיפר1968בשנתעיתונאיבריאיון.יורק

.התערבלאכמעטאבלשלהםהפעילות
מועדוןראשכיושבשימשכךאחר.ישראלרוטרילנגידמונה1960-ב

גלגלים"האוטוביוגרפיספרואתכתב1966בשנת.קיסריההגולף

.הבריטיבצבאשירותותקופתעל,"בסופה
.לערביםיהודיםביןבישראלקיום-הדוולקדוםהשלוםלמעןפעילהיה

בתוכניתאיןאוניברסיטהאומכללה,ספרביתשבשוםשמצאלאחר

ללמדביקשהוא,"השלום"למעןלימודמקצועאותוכןשוםהלימודים

בתיכון,1977בשנתניסיוניבאופןזאתעשההוא.כנושאהשלוםאת

עבודהשלשנתייםאחרי.החינוךמשרדבהסכמת,אביבבתל

להוראתלימודיםתוכניתפיתחתלמידיםקבוצתעםאינטנסיבית

נווהביישוב"לשלוםספרבית"להקמתהובילהרעיון.כמקצועהשלום

ברונוהדומיניקניהנזירידיעלשהוקםערבי-יהודייישוב,שלום

.במקוםהתגורר1988-במותוועד1979משנת.הוסאר
המשפטביתנשיאשםעל"לזולתכבוד"בפרסזכה1986בשנת

.השלוםלקידוםפועלועל,ל"זכהןיצחקלשעברהעליון

.ברוזהדיווידהזמרשלסבוהוא,אהרוןפנחסולסלי





1980אמצע יולי 

חברים כותבים

סיפורה של חברתנו אילנה הריס

,יקריםחברים

שלראשוןעצמאיטיול,באירופההארוךטיולנושלהסיוםלקראתאנחנו

סטודנטיםטיולשלבמתכונתשהחל,זמןבאותוכנהוג,שבועותמספר

.מאתונהלילהבטיסתוחוזריםבהולנדנוחתיםבו,חסכני

.(יותרמאוחרתתובנהכברזואך-היקרהואהזול)

מסוריםושכניםסבתותסבים4שלהמסורהבהשגחתםנשארוהילדים

BARIמהפלגנו,שלפניביום.היטבניכרכברהגעגועיםשלורישומם
.לאתונהבדרכנוביווןנמלעיר,PATRASלאיטליהשבדרום

מקוםשמציאתהרושםאתהותירו,'דבר-יודעי'תייריםעםסיפוןשיחות

ביןקלסיבובעוד,מקסימום.קושישוםיהווהלא,באתונהלינה

.ואזלוהלכובידינושהיושהמזומניםגםנזכיר.הסמטאות

למשרדיאותנושהסיעאוטובוסעלעלינו,הנמללעירסוףסוףכשהגענו

.בלילה9-10הייתהכברהשעה.באתונההחברה

.החברהבמשרדינותרתי,והחבילותהמזוודותשלהעצוםוהאוסףאני

,הומצאלאעודחכםטלפון.ללוןמקוםלנולחפשמיידפנהאיתןואילו

לאנראה,כתובתואתובעיקרהמשרדשםאתלרשום,החשובההרגל

.ידבהישג,קרובים,פהממשהםהמלונותכאילו,רלבנטיממש

אורות,תפקידםאתואחריםהמזכירההשומר,הנהגיםסיימודקותתוך

כשאוסףהמדרגהעליושבת,למשרדמחוץנותרתיואניכובוהמשרד

.סביבי,המטלטלין

:תפילתיהתלוותהואליהן,וניקרוניקרוהמחשבות,ועודעודעובר,והזמן

!תחזור,תחזור,תחזור

שמחת,והלכובאומלצרים,פעילהיווניתטברנההייתהממולבמדרכה

:היטבידעתיאניאך,ניכרההאורחים

"לאחרונהיחדהייתםבומהמקוםמילימטרזזיםלא"



איתןשלהמיוזעותפניואתראיתיששובעד,בקירובכשעהעברה

ניתבומאדהמחודדיםחושיו.עזבאותולמקוםבדיוק-בדיוקכשהגיע

.היטבאותווניווטו

.מיותרותהיוהמילים.חםחיבוקהתחבקנו

חוסרמפאתעליששמתיהקלקט'הזאתהסרתי,במלוןלחדרכשהגענו

.במזוודותמקום

.דאגהשלשריטות.כולהשרוטההייתההשמאליתידי

.בזיכרוןחקוקנותר,הערבשלזכרואך,כמובןנרפאוהשריטות

.אחרבסיפור??ולקחים



זהו סיפור על אישה שלא הייתה לה  

.פרוטה

,ילדה+ מובטלת וגרושה 

.שהתקיימה מקצבת רווחה

.איש לא ידע מה יעלה בגורלה

,אף היא מאוד חששהולא פעם

.לרגע לא התייאשהאבל היא

..שאותו רק היא ידעהכי היה דבר

,בתוך תוכה ציפתה הפתעה

,בעיניה הייתה אמונה

.ובלבה הייתה ידיעה

,אז היא ישבה וכתבה אגדה נהדרת

.על קוסמים ומכשפים ועל ארץ אחרת

,בהוצאה לאור–אבל אז 

.שעדיף שלא תחזור–אמרו לה 

,עם האור שהיה לה בעיניים, והיא

.הלכה ישר משם להוצאה מספר שתיים

,בהוצאה מספר שתיים

,אמרו לה פעמיים

שאולי עדיף שתחפש עבודה

,כמזכירה או פקידה

ושממש במקרה יש להם עכשיו משרה  

,פנויה

!במיוחד בשבילה 

.לא מוותרת–כבר הבנתם , אבל היא

.והולכת משם היישר להוצאה אחרת

בפעם  , ”!לא”הואחרי ששמעה את 

,עשר-השניים

סיפור על האישה שלא ויתרה

מאת אלון אולמן



–ל המאושר ”היא סוף סוף מצאה את המו
!והוא תכף ידע שיש לו ביד לא פחות מאוצר

* * *

.”בלומסברי“עשר קוראים -להוצאה השניים

.קנינגהםל המאושר קוראים בארי ”למו

.יי קיי רולינג’לאישה שלא ויתרה קוראים ג

.”הארי פוטר“לאגדה שהיא כתבה קוראים 

,  לכולנו יש קשיים בחיים

האם אנחנו רואים בסיטואציה קושי שאין מה לעשות מולו  –השאלה היא 

?או אתגר, (ובעצם מוותרים)

.כבר הבחירה שלנו, זו

,  אם נתמקד בהשגת החלומות שלנו

.נצליח לממש אותם, ולא ניתן לקשיים שבדרך להוות לנו מכשול

!  חלומות נועדו להגשמה

.אל תוותרו עליו? יש לכם חלום

אלון אולמן מקיים סדנאות הנחייה להצלחה בחיים



חברים מציירים

ְך"  ֹארֶּ ַקַחת לָּ ה ִנפְּ נָּ ְך עֹודֶּ רֶּ ַהדֶּ "וְּ
ציירה חיה קנטרוביץ

בהשפעת שירו של נתן אלתרמן

"הנגוןעוד חוזר "

K. Chaia.



https://www.youtube.com/watch?v=R2NDT9akvVg

.שטעיתנראה,שלךהייעודאתשמצאתחשבתאם

שתלךוממתינהעבורךפתוחהעודנההאופקאלוהדרך,חוזרהישןהניגון

.וללכתלבחורצריךרקאתה:עבורךפתוחותעדייןהאפשרויותכל.בה

פעמיםהרבה.בחיינוכלשהופרקשסיימנוחושביםאנחנופעמיםהרבה

עודשאיןשאומרלשקרחוטאים.לעייפות,לגיל,לזקנהנכנעיםפשוטאנחנו

והאופק,פקוחהעודנהתמידשהדרךשוכחיםכולנואבל.להתחדשמקום

.לפנינועוד

עלולהמשיךהישנותהבחירותאתלרענןמוזמניםאנחנו,נתוןרגעבכל

.חדשיםבנתיבים,הדרךאם

תָּ ַהִנּגּוןעֹוד חֹוֵזר  ַנחְּ זָּ אשֶּ וְּ ַלשָּ

ְך ֹארֶּ ַקַחת לָּ ה ִנפְּ נָּ ְך עֹודֶּ רֶּ ַהדֶּ וְּ

יו מָּ שָּ ן ִבגְּ ִאילָּ יו וְּ מָּ שָּ ן בְּ נָּ עָּ וְּ

ָך ַצִפים עֹוד לְּ .ֹאַרח-עֹוֵבר, מְּ

ֵנדֹות ִטיַסת ַנדְּ קּום ּובְּ רּוַח תָּ הָּ וְּ

יָך לֶּ ִקים ֵמעָּ רָּ רּו ַהבְּ ַיַעבְּ

ה ֵעדֹות יֶּינָּ ת ִתהְּ לֶּ ַאיֶּ ה וְּ שָּ ִכבְּ וְּ

תָּ  ִלַטפְּ ת שֶּ כֶּ תָּ לֶּ הֹוַספְּ ן וְּ ה---- אֹותָּ חֹוקָּ ָך רְּ ִעירְּ יָך ֵריקֹות וְּ דֶּ יָּ שֶּ

תָּ ַאַפִים ַגדְּ לֹא ַפַעם סָּ וְּ

ּה חֹוקָּ ה ִבצְּ ִאשָּ ה וְּ ֻרקָּ ה יְּ שָּ ֹחרְּ לְּ

ת  רֶּ ַצמֶּ שּוַמתוְּ ַעַפִיםּגְּ .ַעפְּ

תָּ ַהִנּגּוןעֹוד חֹוֵזר  ַנחְּ זָּ אשֶּ וְּ ַלשָּ

ְך ֹארֶּ ַקַחת לָּ ה ִנפְּ נָּ ְך עֹודֶּ רֶּ ַהדֶּ וְּ

יו מָּ שָּ ן ִבגְּ ִאילָּ יו וְּ מָּ שָּ ן בְּ נָּ עָּ וְּ

ָך ַצִפים עֹוד לְּ .ֹאַרח-עֹוֵבר, מְּ

ַהִנּגּוןעֹוד חֹוֵזר 

"שירים שמכבר"מתוך ספרו –נתן אלתרמן : מילים

https://www.youtube.com/watch?v=R2NDT9akvVg


אמנות על קצה המזלג

ספרד, 1660-1599,דייגוולאסקס

(או הסיפור על ארכנה)אורגות השטיח 

מדריד  -פראדו: מוזיאון1659: שנת יצירה

בכלהאמניםבכיריעלגםונמנהספרדציירילגדולנחשבולאסקסדייגו

עלהשפעתו.אינדיבידואלימאדוסגנוןמעולהטכניקהבעל.הזמנים

.אחרציירכלשלמזוגדולההייתהאירופהאמנות

נושאים,נופיםכולליםציוריו.החצרכציירבמדרידהתגוררולאסקס

עוסקיםציוריורוב.אנר'זשמכונות,העםמחייוסצנות,ודתייםמיתולוגיים

מציוריבאיכותםנופליםאינםוהם,החצרנכבדישלבדיוקנאות

.דייקוואןטיציאןשלהדיוקנאות

לכשרונוקשורותשאינןלמשרותמונהולאסקס,תכונותיובזכות

.הטקסיםאתולתכנן,המלכותיהביתמשקאתלנהלעליוהוטל.האמנותי

היההוא."שלובמאההאמניםמביןהרםוהשליטהאציל"נקראולאסקס

תכונותלתפוסביכולתכמוהושהצטייןציירהיהולא,מיומןריאליסט

.ובטוחותרחבותמכחולמשיכותבכמההקנבסעלולהעלותןעיקריות

מלאיוכלביו,פעילותמלאיסוסיו,כנושמיםנראיםאצלווהנשיםהאנשים"

."חיים





דוגמאמהווהוהיא,ולאסקסשלהמפורסמותמןלאחתנחשבתזותמונה

אלאהמלךעבורלאצוירההתמונה.הגדולותהמיתולוגיותלעבודותיו

שוניםמישוריםשנישמתאר,אנר'כזמאופיינתוהיא,פרטיפטרוןבהזמנת

שבו,יומייוםאירועהקדמיברקע.זהאתזהמאזניםאשר,מציאותשל

פנימהנופלהשמשאור.שטיחטוויתבמלאכתעוסקותנשיםחמש

לידזקנהאישהיושבתשמאלבצד.גווניםשלקסוםמכלולויוצרמלמעלה

חוטבליפוףשעוסקת,צעירהאישהיושבתימיןבצדואילו,הטוויהגלגל

.השאריותובמיוןנוסףצמרבהבאתעוסקותהנשיםשלשתיתר.הטוויה

,וילוןמגביהההנשיםאחת.בתנועתןומיומנותרגועותבציורהנשים

.הסצנהשלמורכבותהאתולהדגיש,במההדמויהשטחלתוךמבטלאפשר

גלגלשלהסיבובלמהירותמותאמתולאסקסשלהמברשתלטיפתמהירות

.התנועהמהירותעםנעלמוהאופןחישורי.שבחזית,הטוויה

באמצעותלטפסניתןברקעאשרהאורשטופתהבמהאוהחדרוןאל

הסצנה.אלגנטייםבבגדיםלבושותנשיםמספרניצבותשם.מדרגות

.ארכנהאגדתאתמספרתבחדרוןשמתוארת

ארכנהאגדת

במלאכתגםהצטיינהוהצדקהחכמה,המלחמהאלתשהייתה,אתנה

,אלובמלאכותעסקהלאבאולימפוסאלהושוםהואיל.והאריגההרקמה

.האומנויותלשתיהנוגעבכלבעליונותההכרהלהניתנה

שיש,התפארהארכנהבשםנסיכה.האדמהפניעלהדבריםפניהיוכךלא

באהאתנה.לבצעמסוגלתשהאלהמזויפהרקמהלרקוםהכישרוןאתלה

חטאעלחרטהלהביעממנהודרשהזקנהלאישהמחופשתארכנהאל

האישה.אתנהעלתיגרוקראהההפךעשתהארכנהאולם,שלההגאווה

עלבמחטהציירהארכנה.החלהוהתחרותתחפושתהאתהורידההזקנה

שהפכה,אירופהאתהחוטףזאוסאתציירההיא.אגדהציוריהבדפני

לציירבחרהאתנה.וכהנהכהנהועודהברבורעםהמשחקתלאדה

,ארכנהשלרקמתה.אתונההעירעלפוסידוןעםסכסוכהאתברקמתה

גזרהכיעד,אתנהאתמאדהכעיסה,האלהשלזועלביופייהשעלתה

אתנהאך,לדעתעצמהאיבדהוצערהיאושהברוב,ארכנה.לגזריםאותה

–ביווניתארכנה,מאז.הראשוןלעכבישאותהוהפכההחייםאתלההשיבה
.עכבישיםמפניכפייתילפחדנחשבתוארכנופוביהעכביש



.שאלותלשאולבתמונההצופהאתמאתגרולאסקס

זו,וחטובהצעירהרגלשחושפת,הציורשבקדמתהזקנההאישההאם

?ארכנההיאימיןשבצדהצעירההאם,כךאכןאם?שהתחפשהאתנה

שלההנצחיתהקסדהאתחובשתכשהיאבחדרוןרואיםאנואתנהאת

.מהודריםבבגדיםלבושהארכנהניצבתממולהכאשר,(המלחמהאלת)

לגזריםגזרהכעסהברובשאתנהלפנירגעמתרחשהזההמעמדהאם

עלעדייןתלויההיצירהשהרי."אירופהחטיפת"–ארכנהשליצירתהאת

.ברקעהקיר

ברקעשםהואלכן,ארכנהשליצירתהאתראהלאשולאסקסספקאין

Old-לכבודמתןמתוךגם)טיציאןשל"אירופהחטיפת"אתציורו master
.(הוונציאני

ואףהאמנויותשלאלגוריהשהואציורמציגשולאסקסגורסיםפרשנים

עלמיוצגותהיפותהאמנויותכאשר,היצירתיתהעשייהלמגווןכפרשנות

.ארכנהידיעלמיוצגותוהמלאכותהאלהידי

טיציאן

חטיפת אירופה

:שנת יצירה

1560-62

איזבלה סטיוארט גרדנר: מוזיאון

וסטס שבארצות הברית'מסצ, בוסטון

.קיעקב



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

ל אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  "חברנו נ

על בולים מטורקיהרוטרי

הראשון הוקם באנקרה בשנת  רוטרימועדון ..1863הבול הטורקי הראשון הונפק ב 

.2430,2440,2420: אזורים3-ברוטרימועדוני 241כיום יש בטורקיה 1955

טורקיה הנפיקה בול לכבוד  , בינלאומילרוטרישנים 100במלאת –23/2/2005

.הארגון

.הבול מודפס בעיקר בכחול על כתום חיוור ברקע

הרוטריסמל גדול עם , אנשים6מתאר של 

ומה שנראה  רוטריוחמישה קטנים יותר כל אחד סביב לוגו אחר עבור קרן , במרכז
H-3-כסמלים עבור תוכנית ה

.PolioPlus-ו

.טורק-אנס'אגבולים הודפסו על ידי בית הדפוס 250,000



רוטריי טורקיה לציון כנס אזורי של "בול נוסף הונפק ע–1-3/3/2006

.שהתקיים בטורקיה

2008

.השנתיהרוטרישל אגורה לקידום הרוטריבול אישי הונפק על ידי מועדון 

ROTARY PAYLAŞIR( "Rotary Shares.)"העיצוב כולל לוגו הנושא את המילים 

.בולים25י הדואר הטורקי בגיליונות של "הבולים הודפסו ע

בדרך  , בול אישי הוא בול המיוצר באופן פרטי למטרה מוגבלת:הערה
".P"ידוע גם בשם גיליון פרטי או חותמת . כלל בכמויות קטנות מאוד

עוד משנת  –טורוסמרסין–להזכיר שיש לנו מועדון תיאום בטורקיה 

.נשיאותו של גבי מזור



מתכון החודש

מהמטבח של חיה

תבשיל טופו בקרם קוקוס וקארי

:המצרכים
טופו חתוך לקוביות' גר600

כפות שמן קנולה6

כף שטוחה אבקת קארי1

פחית קרם קוקוס1

ר קצוץ'ינג'מ שורש ג"ס2

כף גדושה סוכר חום

ילי מתוק'כפות צ4

מלח לפי הטעם

:אופן ההכנה
למחבת כבדה יוצקים שמן קנולה וצולים  

.את הטופו

ילי מתוק  'מוסיפים למחבת הטופו קארי וצ

.ומערבבים

סוכר חום ואת יתרת  , ר קצוץ'ינג'מוסיפים ג

.קרם הקוקוס

.דקות2-3מערבבים ומבשלים עוד 

.בסמטימתקנים תיבול ומגישים בליווי אורז 



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

:  הברכה ליום העצמאות האמריקני

"שהכוכבים לא ירדו מהפסים"

"ריס'גבן אנד "הפסקתי לקנות 

!מכמה טעמים ...

מפניה יש להמלטכדי , הרצינות היא דבר מסוכן ביותר"
דושאןמרסל ~." להזעיק את התערבות ההומור

,אמרו עליו שהשמין

מכחיש...והוא

הצניחה בשמי סלובניה

שּוט..." רָּ "השבועפָּ

...ממש, מתחת לאףהמסיכה

" !כיסוי תחת"

!לח ...כל השבוע

,ואני ממשיך לצעוד

!בדבקות ...בוקר בוקר




