יולי 2021

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים

חברות וחברים יקרים!
אפשר לציין בשמחה שהירחון הנוכחי – זר יולי  – 2021חוגג יום
הולדת שנה.

זו הייתה שנה לא רגילה ,עם אירועים לא מעטים ,שחלפה לה כל כך
מהר ,כמו רכבת שחולפת ועוד לפני ששמים לב נעלמת...
השתדלנו שכל הירחונים יצאו לאור בסוף כל חודש והם הכילו
כתבות שניתן לאפיין אותן באופן כללי בשתי קבוצות:
א .כתבות שהגישו מידע על פעילותו של המועדון וארגון הרוטרי.
ב .כתבות בנושאים כלליים ,שנכתבו בידי חברים.
כאן שאפנו להרחיב ככל האפשר את השתתפותם של החברים ,אך
נחלנו הצלחה חלקית .רק מעט חברים נענו ליוזמה .חלקם יצרו
מדור קבוע בירחון ,וחלקם משתתפים מעת לעת .לאלו ולאלו
בהחלט מגיעה תודה.
אנו רוצים לקוות שבירחונים הבאים החברים יפגינו השתתפות רבה
יותר בהבאת חוויות אישיות ,סיפורים ,מתכונים או תחביבים.
כל מה שתביאו יתקבל בברכה ,כי זר – זמן רוטרי ,הוא הירחון של
כולנו.

חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגי יום
ההולדת החודש

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים!

רן ואורה פרידור
11.7.65

ברכות לקבלה כחבר למועדון

מירה ולינגשטיין (חברת כבוד) – 1.7.1998
פיסרבסקי סרגיי – 1.7.2014
גונן נינה – 1.7.2011
רשטיק צילה – 1.7.2011
האס אסתר – 1.7.2011
הריס אילנה – 1.7.2011
גולן רבקה (חברת כבוד) – 1.7.2011
גיל מזור ציקי – 1.7.2011
כרמון פנינה– 1.7.2013
שלו מיכאל – 2.7.2013
דרעי עדנה – 2.7.2019
שטרית יחיאל – 3.7.1988
שוהם עודד – 10.7.1993
צייג שאול (חבר כבוד) – 20.7.2008

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

פעילות אפיק המועדון החודש

❖

 – 4.7.21הרצאה (ב)Zoom-

הרצתה לנו נ"ל ד"ר חני ברקת גלנצר
נושא ההרצאה :סינגפור
❖  – 11.7.21הרצאה
הרצה לנו נ"ל יונה מזור
נושא ההרצאה :רוטרי בינלאומי
❖  – 18.7.21חברים מספרים
החברים עדנה דרעי ,אלי מנחמי וצביקה פרל ִס ְּפרּו על עצמם.
❖  – 25.7.21הרצאה
הרצה לנו דוד לסקי
נושא ההרצאה :מעוף לעסקים – סיוע ממשלתי ליזמים ,עסקים
קטנים ובינוניים.
דוד לסקי משמש כמנהל ליווי עסקי של "מעוף".

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש יולי

ב – 2.7.1900 -טיסת הצ'פלין הראשונה מעל אגם
קונסטנץ
ב – 3.7.1904 -נפטר בנימין זאב הרצל

ב 6.7.1785 -הדולר נבחר למטבע של ארצות
הברית

ב – 14.7.1789 -המון פריזאי מסתער על כלא
הבסטיליה .החלה המהפכה הצרפתית.

ב – 20.7.1969 -האסטרונאוט האמריקאי ניל
ארמסטרונג דורך על אדמת הירח.

ב – 28.7.1914 -פורצת מלחמת העולם הראשונה

מידע רוטרי
פינתו של חברנו נ"ל איייבי ברכה
❖ מידע מס'  1הוקרא בפני חברי המועדון ב4.7.21-

❖ מידע מס'  2הוקרא בפני חברי המועדון ב11.7.21-

❖ מידע מס'  3הוקרא בפני חברי המועדון ב18.7.21-

❖ מידע מס'  4הוקרא בפני חברי המועדון ב18.7.21-

❖ חנוכתו של מועדון רוטרי בטייבה
הובא לירחון ביוזמתו הברוכה של חברנו נ"ל אייבי ברכה
פורסם בעיתון הבוקר 28 ,ביולי 1963

לצערנו מועדון רוטרי
טייבה לא החזיק מעמד,
ולאחר כמה שנים הוא
נסגר.

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

❖ הרצאות
חברתנו טובי הרפה ממשיכה להרצות במועדוני הקשישים.
בהרצאתה החודש דיברה על העור בגיל השלישי.

פעילות אפיק הבינלאומי החודש
יו"ר האפיק הבינלאומי ,חברנו חנן האס,
קיבל ברכות

ברכה שהתקבלה ממועדון תאום  ZEMUNב18/7/2021 -

המזכיר :SRDJAN STANKOVIC
חנן היקר,
ברצוני להודות לך אישית על הברכה הבינלאומית .אנו מאחלים לכם
הצלחה בעבודה ומביעים רצון אמיתי לגבי מפגשים ביננו.
נקווה שהקורונה תפסיק להוות מחסום!
בידידות
SRDJAN

נשיא המועדון : BRANKO BOGICEVIC
חברינו היקר,
תודה על הברכות .אני חושב על הביקור אצלכם ומקווה שהוא יתממש
בקרוב.
BRANKO

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – JULY 2021
מהטה ,נשיא רוטרי העולמי החדש
בברכתו החודשית הראשונה בחודש יולי
 2021על מעמד האישה:
חשוב לו להדגיש באופן מיוחד את
הפעילות החברתית למען מעמדן של
בנות ונשים .
לדבריו ,גם היום עומדים לפניהן
מחסומים ואתגרים גדולים וקשים .לנו
ברוטרי ,הוא אומר ,יש כוח להוביל
מאמצים לשוויון בין המינים במישורים
הבאים :חינוך ,בריאות ,תעסוקה ובעצם
בכל אפיקי החיים ובכל הפרויקטים
שרוטרי יוזם.
בירחון מופיע גם מאמר המוקדש
לרוטריונית בשם פט מריוודר-ארג'ס.
כיום היא אחראית בעבודתה כמנהלת
פרויקט בשםPERFECT PATIENT CARE :
שמטרתו למנוע רשלנות רפואית.
לדבריה 10% ,ממקרי המוות קורים
כתוצאה מרשלנות רפואית וכתוצאה
מטעויות באבחנה.
ביולי  2022היא תהיה חלק מצוות ניהולי
עליון  -הדירקטורים ברוטרי הבינלאומי.

לציון ט"ו באב
ט"ו באב
מילים ולחן :נעמי שמר

בט"ו באב
אל ההרים
הללויה
יצוא יצאו
הבחורים
הללויה
יצאו לקול חליל ותוף
את נערות הכפר לחטוף
כי נאמר לדבק טוב
הללויה
היה שם עלם חמד 'חד
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

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

ספר נגידי רוטרי ישראל
פינתה של חברתנו נ"ל ד"ר חני גלנצר ברקת

חברים יקרים,
הרעיון להוציא ספר שיספר על פועלם של נגידי ישראל בשישים השנים
הראשונות לקיום ישראל כאזור עצמאי ,ופריסת יריעה רחבה יותר על
האנשים עצמם ופועלם לאורח השנים ,החל להתבשל כבר בשנה שעברה.
נג"ל אלון בנדט ואנוכי התמננו לוועדת ההיסטוריה של האזור .אנחנו
נוסעים לראיין את מי מהנגידים שעדין איתנו ולגבי האחרים אני מחפשת
בארכיונים ,בעיתונים הישנים ובספרים שנכתבו על התקופה ,ומראיינת
בני משפחה .ממחקרי עולה דבר אחד משותף לכל הנגידים שלנו :הם היו
כולם אנשי שם בעזרה לעם היהודי ,ולמדינת ישראל ,כמו גם לאזור
ולעולם כולו .נגידינו כולם פעלו למתן הזדמנות שווה לכל אדם ,בתחומי
הכלכלה ,בתחומי הבריאות ,קידום ההבנה והשלום בין עדות ועמים,
ובעיקר בהרחבת קידום החינוך בארץ ובעולם לקראת אתגרי העתיד .כל
אלה ,בהלימה לתחומי העשייה של רוטרי העולמי .עשייתם הציבורית
החשובה ,לא החלה ולא הסתיימה בשנת נגידותם .היו אלה אנשים שפעלו
למען הכלל ,כל ימי חייהם.
תכני העשייה השתנו עם השנים .חלק מהמשימות שהיו חיוניות בעבר,
אינן רלוונטיות יותר ואינן תואמות יותר את מטרותיו של הארגון .חלק אחר
שינה את המיקוד שלו בהתאמה לשינויים חברתיים ,כלכליים וחינוכיים
שחלו בעולם.
המדינה ,לקחה על עצמה איתור קהילות יהודיות נידחות ברחבי העולם
והבאתן ארצה ,ההגנה על ביטחון אזרחי המדינה ,נתונה בידי צה"ל
והמשטרה.
מערכת החינוך בארץ ,על כל חסרונותיה ומעלותיה ,מכילה את כל ילדי
ישראל .ביעור הבערות של שנות החמישים והשישים ,שהתמקד בהקניית
יכולות קריאה וכתיבה לאותן אוכלוסיות שהגיעו ממקומות בהם ההשכלה
לא הייתה נגישה ,פינה מקומו לקידום נוער לחינוך טכנולוגי ,ויוזמות
בהכוונתו לחשיבה יוצרת.

לכל אזרחי ישראל יש ביטוח רפואי באחת מקופות החולים ,מים זורמים
בבית ונגישות לתקשורת .מערכות הבריאות אם כי אינן אופטימליות,
דואגות להעלאת המודעות אצל אזרחי המדינה בתחומים אלה .הצורך
בחינוך להיגיינה ,שטיפת ירקות ופירות ,ונטילת ידיים ,שהיה נחוץ בארץ
בשנים בהם ישבו העולים במעברות ,הוחלף בגישה החברתית-סביבתית
(הגישה הסוציו –אקולוגית) המתמקדת בשיפור התחומים המשפיעים על
הבריאות :שלום ,מקלט ,השכלה ,מזון ,הכנסה ,סביבה יציבה ,משאבים,
צדק חברתי ושוויון.
אבטחת שלומם של ילדים התרחב גם הוא עם השנים והוא כולל היום
אבטחת תזונה לכלל האוכלוסייה בעולם .ההכרה שהאדמה המתאימה
לחקלאות קטנה בקצב מהיר בעטיה של ההתחממות הגלובלית ושל גידול
האוכלוסייה ,כמו גם הצורך להתאים את מקורות המים ,לעולם העתיד,
פתחה תחומים חדשים בהם מעורב ארגון רוטרי העולמי.
תעסוקה כיום משמעה יכולת להתחדש בתחומי הטכנולוגיה החדשים .לא
עוד חינוך לחקלאות מסורתית ,אלא הקניית היכולת לפתח חקלאות
עתידית ,שמבוססת על מחזור מים ושימוש נבון תוך מציאת חלופות
למשאבי האדמה המתאימה לחקלאות.
בהלימה לשינויים אלה ,שינו גם נגידינו את פועלם למען הכלל .ספר
הרוטרי שיצא לאור יעקב אחר השינויים בפעולות הנגידים ,בשנת
נגידותם.
בפינה חדשה בעלון שלנו ,אביא בכל חודש פרופיל קצת יותר מלא על
אחד מהנגידים שלנו ,מעבר לשנת הנגידות שלו וגם קטעי ארכיון
ועיתונאות רלוונטיים.

נג"ל ולסלי פנחס אהרון ז"ל
1988 - 1901
הנגיד הראשון של רוטרי ישראל שנקרא אז אזור .199
רעייתו  :קרול
ממועדון  :תל אביב
שנת נגידות1960 -1961 :
נשיא עולמיEdd McLaughlin :
סיסמת הנשיא העולמיYou Are Rotary- Live It :
"אתה רוטרי ,תחיה כך"
אהרון נולד בלונדון והיה בנה היחיד של אם יהודייה גרמנית ובנו
החמישי של אב יהודי גרמני .אחיו למחצה גדלו כולם באמונתם
הנוצרית של אמם אשתו הראשונה של אביו .קיום הדת היהודית כמעט
ולא היה קיים גם בבית אמו .במהלך מלחמת העולם הראשונה
התגוררה המשפחה תקופה מסוימת בגרמניה לפני שעברה לשווייץ.
בתום המלחמה חזרו אהרון ואמו ללונדון.
בשנת  ,1921על פי הצעתו של בזיל הנריקס ,אהרון החל לעבוד עם
נוער בסיכון מאזור האיסט אנד של לונדון .לאחר שהיה פעיל בתנועת
הצופים .במהלך שנות הלימודים בבית הספר ,ראה בצופים את
הפתרון שייתן לצעירים תחושת מטרה .הוא ייסד גדוד צופים יהודי
בשכונת סטפני ,שהתפרסם בלונדון בזכות יכולת הצופיות שלו.
אהרון נסע לקיימבריג' ולמד כלכלה והיסטוריה באוניברסיטה .על מנת
לפרנס את עצמו ,הוא עבד כעוזר מנהל בית הלל .באותה תקופה
נתקל אהרון לראשונה באנטישמיות .לראשונה הוא נאלץ לשאול את
עצמו ,מה ,אם בכלל ,פירושו להיות יהודי .בסופו של דבר הגיע
למסקנה שהוא צריך לנסוע לארץ ישראל .אהרון כבר היה דובר שלוש
שפות ועכשיו הוא למד גם עברית .במקביל ,הוא היה פעיל במועדון
הסטודנטים הציוני .שם פגש לראשונה את ד"ר חיים ויצמן ,הכימאי
והמנהיג הציוני 1926 .עבר לגור בארץ ישראל .את השנים הבאות
העביר בחיפה ובתל אביב בהוראת ספורט ואנגלית ,תחילה בבית
הספר הריאלי ואחר כך בגימנסיה העברית "הרצליה" .הוא פגש ונישא
לאשתו רוז ,שמוצאה אוסטרליה ,ונולדה להם בתם הראשונה ,שרונה
אהרון.
על פי בקשתו של חיים ויצמן ,חזר ב  1928עם משפחתו הצעירה
ללונדון והחל לעבודה במשרדי הפדרציה הציונית .במסגרת זאת ביקר
במועדונים יהודיים בעיר.

הוא מצא שהמועדונים הם יהודים רק בגלל חברותם ולא נלמד דבר
על ההיסטוריה היהודית או על ארץ ישראל .הפתרון של אהרון היה
להקים "תנועת נוער יהודית תרבותית" לא-ציונית ,שתשלב את
עקרונות הצופים של באדן פאוול עם אהבת המורשת היהודית.
כך הקים את "תנועת הבונים" תנועה שתלמד לא רק היסטוריה
יהודית אלא גם עברית מודרנית ,שירים וריקודים ,בנוסף לפעילויות
חוץ מעשיות ,הכוללות מחנאות ,עמלנות ,ספורט וטיולים ,כמו תנועת
הצופים .אהרון הפיק ספר לימוד עם הוראות כיצד להדריך קבוצות
של בני נוער ,תוך שימוש באלמנטים מההיסטוריה והסמליות
היהודית ,מבחנים וטקסים שאינם שונים מהנהוג בצופיות .מאמציו
של אהרון להשיג מימון לקידום הקמת הבונים הביאו אותו להיות גם
ממייסדי ארגון הספורט היהודי "בר-כוכבא" באנגליה" .היה קל יותר
להשיג כספי ספורט מאשר תרבות יהודית" ,נזכר אחר כך" .בר-
כוכבא" הוביל בתורו להקמתה של תנועת הספורט "מכבי"
האנגלית .
בשנת  ,1931עם סיום תפקידו שב לארץ ישראל.
עם חזרתו לארץ-ישראל הקים משרד פרסום מצליח והיה בין מייסדי
המשמר האזרחי בתל אביב .
בשנת  ,1938מודע לאפשרות של מלחמה עם גרמניה ,עשה אהרון
מאמצים רבים לעניין את הפיקוד העליון הבריטי ברעיון לאגור
עתודות של אספקה ,תחמושת ומזון בארץ ישראל .הוא צפה אפשרות
שגרמניה תתקוף בצפון אפריקה .כשמאמצים אלה נכשלו והמלחמה
פרצה בשנת  ,1939הוא התגייס לצבא הבריטי כמתנדב מהיישוב,
והיה לקצין היהודי הבכיר שהתגייס מארץ ישראל .תחילה שימש
כקצין הגיוס בתל אביב ואחר כך היה הקצין הארצישראלי הראשון
שפיקד על יחידה .היחידה שלו ,יחידת תובלה והספקה  178הייתה
מורכבת בעיקר ממתנדבים ארצישראליים .יחד עם ארבע יחידות
ארצישראליות נוספות .בחיל התובלה וההספקה Royal Army
 Service Corpsהם שירתו עם הארמייה השמינית בצפון אפריקה.
בטוברוק הם היו במצור במשך כמה חודשים עד שחולצו ופונו בדרך
הים למצרים .בהמשך עברה היחידה למצרים העילית .היחידה צורפה
אל המחנה השמיני אשר בסוף  1942ובתחילת  1943הדף את כוחות
הציר מצפון אפריקה .בקיץ  ,1943עברה היחידה שבפיקודו למלטה
ולאחר כמה חודשים באי ,לאיטליה .
מאוחר יותר ,באיטליה בשנת  ,1944תוך שהוא מסתכן בהעמדה
למשפט צבאי ,הוא הוביל את יחידתו לסייע לחילוץ פליטים יהודים
רבים שברחו ממחנות הריכוז.

היחידה של אהרון ,יחד עם שאר היחידות הארצישראליות ,הפכו
לבריגדה היהודית שנוסדה בשנת . 1944
בשנת  1945היה אחד מארבעה קצינים ארצישראליים שקיבלו פרסים
מממשלת בריטניה.
ב 1946-העיד בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ
ישראל ,ועדה שהוטל עליה להציע פתרון לבעיית ארץ ישראל ובעיית
היהודים העקורים באירופה .
בסוף  1946נסע לארצות הברית בשליחות מוסדות היישוב .עם פרוץ
מלחמת העצמאות הוצב לנהל את מערך הגיוס למח"ל מתנדבי חוץ
לארץ ,יחד עם טדי קולק .הם פתחו משרד במסווה של ארגון יהודי
"אדמה ועבודה למען ארץ־ישראל" ,ואהרון מונה ליושב ראש הארגון.
השליחות שתוכננה לשלושה חדשים ,נמשכה לבסוף כמעט שלוש
שנים .אהרון הקים את המטה שלו במלון ,שם ראיינו את המתנדבים,
ונתנו להם הוראות לנסיעה לארץ ישראל .מתנדבים שנאלצו לחכות
לתחבורה נשלחו למעין מחנה אימונים שהסתתר בחורשה מחוץ לניו
יורק .בריאיון עיתונאי בשנת  1968סיפר אהרון שה -FBIידע על
הפעילות שלהם אבל כמעט לא התערב.
ב 1960-מונה לנגיד רוטרי ישראל .אחר כך שימש כיושב ראש מועדון
הגולף קיסריה .בשנת  1966כתב את ספרו האוטוביוגרפי "גלגלים
בסופה" ,על תקופת שירותו בצבא הבריטי .
היה פעיל למען השלום ולקדום הדו-קיום בישראל בין יהודים לערבים.
לאחר שמצא שבשום בית ספר ,מכללה או אוניברסיטה אין בתוכנית
הלימודים שום תוכן או מקצוע לימוד למען "השלום" ,הוא ביקש ללמד
את השלום כנושא .הוא עשה זאת באופן ניסיוני בשנת  ,1977בתיכון
בתל אביב ,בהסכמת משרד החינוך .אחרי שנתיים של עבודה
אינטנסיבית עם קבוצת תלמידים פיתח תוכנית לימודים להוראת
השלום כמקצוע .הרעיון הוביל להקמת "בית ספר לשלום" ביישוב נווה
שלום ,יישוב יהודי-ערבי שהוקם על ידי הנזיר הדומיניקני ברונו
הוסאר .משנת  1979ועד מותו ב 1988-התגורר במקום.
בשנת  1986זכה בפרס "כבוד לזולת" על שם נשיא בית המשפט
העליון לשעבר יצחק כהן ז"ל ,על פועלו לקידום השלום.
ולסלי פנחס אהרון ,הוא סבו של הזמר דיוויד ברוזה.

חברים כותבים
אמצע יולי 1980
סיפורה של חברתנו אילנה הריס
חברים יקרים,
אנחנו לקראת הסיום של טיולנו הארוך באירופה ,טיול עצמאי ראשון של
מספר שבועות ,כנהוג באותו זמן ,שהחל במתכונת של טיול סטודנטים
חסכני ,בו נוחתים בהולנד וחוזרים בטיסת לילה מאתונה.
(הזול הוא היקר -אך זו כבר תובנה מאוחרת יותר).
הילדים נשארו בהשגחתם המסורה של  4סבים סבתות ושכנים מסורים
ורישומם של הגעגועים כבר ניכר היטב .ביום שלפני ,הפלגנו מ BARI
שבדרום איטליה ל  , PATRASעיר נמל ביוון בדרכנו לאתונה.
שיחות סיפון עם תיירים 'יודעי -דבר ',הותירו את הרושם שמציאת מקום
לינה באתונה ,לא יהווה שום קושי .מקסימום ,עוד סיבוב קל בין
הסמטאות .נזכיר גם שהמזומנים שהיו בידינו הלכו ואזלו.
כשהגענו סוף סוף לעיר הנמל ,עלינו על אוטובוס שהסיע אותנו למשרדי
החברה באתונה .השעה כבר הייתה  9-10בלילה.
אני והאוסף העצום של המזוודות והחבילות ,נותרתי במשרדי החברה.
ואילו איתן פנה מייד לחפש לנו מקום ללון .טלפון חכם עוד לא הומצא,
ההרגל החשוב ,לרשום את שם המשרד ובעיקר את כתובתו ,נראה לא
ממש רלבנטי ,כאילו המלונות הם ממש פה ,קרובים ,בהישג יד.
תוך דקות סיימו הנהגים ,השומר המזכירה ואחרים את תפקידם ,אורות
המשרד כובו ואני נותרתי מחוץ למשרד ,יושבת על המדרגה כשאוסף
המטלטלין ,סביבי.
והזמן ,עובר עוד ועוד ,המחשבות ניקרו וניקרו ,ואליהן התלוותה תפילתי:
תחזור ,תחזור ,תחזור!
במדרכה ממול הייתה טברנה יוונית פעילה ,מלצרים באו והלכו  ,שמחת
האורחים ניכרה ,אך אני ידעתי היטב:
" לא זזים מילימטר מהמקום בו הייתם יחד לאחרונה"

עברה כשעה בקירוב ,עד ששוב ראיתי את פניו המיוזעות של איתן
כשהגיע בדיוק-בדיוק למקום אותו עזב .חושיו המחודדים מאד ניתבו
וניווטו אותו היטב.
התחבקנו חיבוק חם .המילים היו מיותרות.
כשהגענו לחדר במלון ,הסרתי את הז'קט הקל ששמתי עלי מפאת חוסר
מקום במזוודות.
ידי השמאלית הייתה שרוטה כולה .שריטות של דאגה.
השריטות נרפאו כמובן ,אך זכרו של הערב ,נותר חקוק בזיכרון.
ולקחים?? בסיפור אחר.

סיפור על האישה שלא ויתרה
מאת אלון אולמן

זהו סיפור על אישה שלא הייתה לה
פרוטה.
מובטלת וגרושה  +ילדה,
שהתקיימה מקצבת רווחה.
איש לא ידע מה יעלה בגורלה.
ולא פעם אף היא מאוד חששה,
אבל היא לרגע לא התייאשה.
כי היה דבר שאותו רק היא ידעה..
בתוך תוכה ציפתה הפתעה,
בעיניה הייתה אמונה,
ובלבה הייתה ידיעה.
אז היא ישבה וכתבה אגדה נהדרת,
על קוסמים ומכשפים ועל ארץ אחרת.
אבל אז – בהוצאה לאור,
אמרו לה – שעדיף שלא תחזור.
והיא ,עם האור שהיה לה בעיניים,
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 !
אבל היא ,כבר הבנתם – לא מוותרת.
והולכת משם היישר להוצאה אחרת.
ואחרי ששמעה את ה”לא!” ,בפעם
השניים-עשר,

היא סוף סוף מצאה את המו”ל המאושר –
והוא תכף ידע שיש לו ביד לא פחות מאוצר!
***
להוצאה השניים-עשר קוראים “בלומסברי”.
למו”ל המאושר קוראים בארי קנינגהם.
לאישה שלא ויתרה קוראים ג’יי קיי רולינג.
לאגדה שהיא כתבה קוראים “הארי פוטר”.

לכולנו יש קשיים בחיים,
השאלה היא – האם אנחנו רואים בסיטואציה קושי שאין מה לעשות מולו
(ובעצם מוותרים) ,או אתגר?
זו ,כבר הבחירה שלנו.
אם נתמקד בהשגת החלומות שלנו,
ולא ניתן לקשיים שבדרך להוות לנו מכשול ,נצליח לממש אותם.
חלומות נועדו להגשמה!
יש לכם חלום? אל תוותרו עליו.

אלון אולמן מקיים סדנאות הנחייה להצלחה בחיים

חברים מציירים
עֹודנָּה נִ ְּפ ַק ַחת לָּ אֹ ֶּרְך"
ְּה ֶּד ֶּרְך ֶּ
"ו ַ
ציירה חיה קנטרוביץ
בהשפעת שירו של נתן אלתרמן
"עוד חוזר הנגון"

K. Chaia.

עֹוד חֹוזֵר ַהנִ ּגּון
מילים :נתן אלתרמן – מתוך ספרו "שירים שמכבר"

עֹוד חֹוזֵר ַהנִ ּגּון ֶּשזָּ נ ְַּח ָּת לַ ָּשוְּא
עֹודנָּה נִ ְּפ ַק ַחת לָּ אֹ ֶּרְך
ְּה ֶּד ֶּרְך ֶּ
ו ַ
וְּעָּ נָּן ְּב ָּש ָּמיו ו ְִּאילָּ ן ִבגְּ ָּש ָּמיו
ְּמצַ ִפים עֹוד ְּלָך ,עֹובֵ ר-אֹ ַרח.
יסת נ ְַּדנֵדֹות
ּוב ִט ַ
רּוח ָּתקּום ְּ
ְּה ַ
ו ָּ
יַעַ ְּברּו ַה ְּב ָּר ִקים ֵמעָּ לֶּ יָך
וְּכִ ְּב ָּשה וְּאַ יֶּלֶּ ת ִת ְּהיֶּינָּה עֵ דֹות
ְּהֹוס ְּפ ָּת לֶּ כֶּת - -
אֹותן ו ַ
ָּ
ֶּש ִל ַט ְּפ ָּת

חֹוקה
 ֶּ -שי ֶָּּדיָך ֵריקֹות ו ְִּע ְּירָך ְּר ָּוְּל ֹא פַ עַ ם ָּסגַ ְּד ָּת אַ פַ יִם
חֹוקּה
ְּלחֹ ְּר ָּשה י ְֻּר ָּקה ו ְִּא ָּשה ִב ְּצ ָּ
שּומת עַ ְּפעַ פַ יִם.
ַ
וְּצַ ֶּמ ֶּרת ּגְּ
עֹוד חֹוזֵר ַהנִ ּגּון ֶּשזָּ נ ְַּח ָּת לַ ָּשוְּא
עֹודנָּה נִ ְּפ ַק ַחת לָּ אֹ ֶּרְך
ְּה ֶּד ֶּרְך ֶּ
ו ַ
וְּעָּ נָּן ְּב ָּש ָּמיו ו ְִּאילָּ ן ִבגְּ ָּש ָּמיו
ְּמצַ ִפים עֹוד ְּלָך ,עֹובֵ ר-אֹ ַרח.

אם חשבת שמצאת את הייעוד שלך ,נראה שטעית.
הניגון הישן חוזר ,והדרך אל האופק עודנה פתוחה עבורך וממתינה שתלך
בה .כל האפשרויות עדיין פתוחות עבורך :אתה רק צריך לבחור וללכת.
הרבה פעמים אנחנו חושבים שסיימנו פרק כלשהו בחיינו .הרבה פעמים
אנחנו פשוט נכנעים לזקנה ,לגיל ,לעייפות .חוטאים לשקר שאומר שאין עוד
מקום להתחדש .אבל כולנו שוכחים שהדרך תמיד עודנה פקוחה ,והאופק
עוד לפנינו.
בכל רגע נתון ,אנחנו מוזמנים לרענן את הבחירות הישנות ולהמשיך על
אם הדרך ,בנתיבים חדשים.

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

אמנות על קצה המזלג

ולאסקס דייגו ,1660-1599 ,ספרד
אורגות השטיח (או הסיפור על ארכנה)

שנת יצירה1659 :

מוזיאון :פראדו  -מדריד

דייגו ולאסקס נחשב לגדול ציירי ספרד ונמנה גם על בכירי האמנים בכל
הזמנים .בעל טכניקה מעולה וסגנון מאד אינדיבידואלי .השפעתו על
אמנות אירופה הייתה גדולה מזו של כל צייר אחר.
ולאסקס התגורר במדריד כצייר החצר .ציוריו כוללים נופים ,נושאים
מיתולוגיים ודתיים ,וסצנות מחיי העם ,שמכונות ז'אנר .רוב ציוריו עוסקים
בדיוקנאות של נכבדי החצר ,והם אינם נופלים באיכותם מציורי
הדיוקנאות של טיציאן וואן דייק.
בזכות תכונותיו ,ולאסקס מונה למשרות שאינן קשורות לכשרונו
האמנותי .הוטל עליו לנהל את משק הבית המלכותי ,ולתכנן את הטקסים.
ולאסקס נקרא "האציל והשליט הרם מבין האמנים במאה שלו" .הוא היה
ריאליסט מיומן ,ולא היה צייר שהצטיין כמוהו ביכולת לתפוס תכונות
עיקריות ולהעלותן על הקנבס בכמה משיכות מכחול רחבות ובטוחות.
"האנשים והנשים אצלו נראים כנושמים ,סוסיו מלאי פעילות ,וכלביו מלאי
חיים".

תמונה זו נחשבת לאחת מן המפורסמות של ולאסקס ,והיא מהווה דוגמא
לעבודותיו המיתולוגיות הגדולות .התמונה צוירה לא עבור המלך אלא
בהזמנת פטרון פרטי ,והיא מאופיינת כז'אנר ,שמתאר שני מישורים שונים
של מציאות ,אשר מאזנים זה את זה .ברקע הקדמי אירוע יום יומי ,שבו
חמש נשים עוסקות במלאכת טווית שטיח .אור השמש נופל פנימה
מלמעלה ויוצר מכלול קסום של גוונים .בצד שמאל יושבת אישה זקנה ליד
גלגל הטוויה ,ואילו בצד ימין יושבת אישה צעירה ,שעוסקת בליפוף חוט
הטוויה .יתר שלשת הנשים עוסקות בהבאת צמר נוסף ובמיון השאריות.
הנשים בציור רגועות ומיומנות בתנועתן .אחת הנשים מגביהה וילון,
לאפשר מבט לתוך השטח הדמוי במה ,ולהדגיש את מורכבותה של הסצנה.
מהירות לטיפת המברשת של ולאסקס מותאמת למהירות הסיבוב של גלגל
הטוויה ,שבחזית .חישורי האופן נעלמו עם מהירות התנועה.
אל החדרון או הבמה שטופת האור אשר ברקע ניתן לטפס באמצעות
מדרגות .שם ניצבות מספר נשים לבושות בבגדים אלגנטיים .הסצנה
שמתוארת בחדרון מספרת את אגדת ארכנה.
אגדת ארכנה
אתנה ,שהייתה אלת המלחמה ,החכמה והצדק הצטיינה גם במלאכת
הרקמה והאריגה .הואיל ושום אלה באולימפוס לא עסקה במלאכות אלו,
ניתנה לה ההכרה בעליונות בכל הנוגע לשתי האומנויות.
לא כך היו פני הדברים על פני האדמה .נסיכה בשם ארכנה התפארה ,שיש
לה את הכישרון לרקום רקמה יפה מזו שהאלה מסוגלת לבצע .אתנה באה
אל ארכנה מחופשת לאישה זקנה ודרשה ממנה להביע חרטה על חטא
הגאווה שלה ,אולם ארכנה עשתה ההפך וקראה תיגר על אתנה .האישה
הזקנה הורידה את תחפושתה והתחרות החלה .ארכנה ציירה במחטה על
פני הבד ציורי אגדה .היא ציירה את זאוס החוטף את אירופה ,שהפכה
לאדה המשחקת עם הברבור ועוד כהנה וכהנה .אתנה בחרה לצייר
ברקמתה את סכסוכה עם פוסידון על העיר אתונה .רקמתה של ארכנה,
שעלתה ביופייה על זו של האלה ,הכעיסה מאד את אתנה ,עד כי גזרה
אותה לגזרים .ארכנה ,ברוב יאושה וצערה איבדה עצמה לדעת ,אך אתנה
השיבה לה את החיים והפכה אותה לעכביש הראשון .מאז ,ארכנה ביוונית –
עכביש וארכנופוביה נחשבת לפחד כפייתי מפני עכבישים.

ולאסקס מאתגר את הצופה בתמונה לשאול שאלות.
האם האישה הזקנה שבקדמת הציור ,שחושפת רגל צעירה וחטובה ,זו
אתנה שהתחפשה? אם אכן כך ,האם הצעירה שבצד ימין היא ארכנה?
את אתנה אנו רואים בחדרון כשהיא חובשת את הקסדה הנצחית שלה
(אלת המלחמה) ,כאשר ממולה ניצבת ארכנה לבושה בבגדים מהודרים.
האם המעמד הזה מתרחש רגע לפני שאתנה ברוב כעסה גזרה לגזרים
את יצירתה של ארכנה – "חטיפת אירופה" .שהרי היצירה תלויה עדיין על
הקיר ברקע.
אין ספק שולאסקס לא ראה את יצירתה של ארכנה ,לכן הוא שם ברקע
ציורו את "חטיפת אירופה" של טיציאן (גם מתוך מתן כבוד לOld master-
הוונציאני).
פרשנים גורסים שולאסקס מציג ציור שהוא אלגוריה של האמנויות ואף
כפרשנות למגוון העשייה היצירתית ,כאשר האמנויות היפות מיוצגות על
ידי האלה והמלאכות מיוצגות על ידי ארכנה.

טיציאן
חטיפת אירופה

שנת יצירה:
1560-62

מוזיאון :איזבלה סטיוארט גרדנר
בוסטון ,מסצ'וסטס שבארצות הברית
יעקב ק.

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

רוטרי על בולים מטורקיה
הבול הטורקי הראשון הונפק ב ..1863מועדון רוטרי הראשון הוקם באנקרה בשנת
 1955כיום יש בטורקיה  241מועדוני רוטרי ב 3-אזורים.2430,2440,2420 :
 – 23/2/2005במלאת  100שנים לרוטרי בינלאומי ,טורקיה הנפיקה בול לכבוד
הארגון.
הבול מודפס בעיקר בכחול על כתום חיוור ברקע.
מתאר של  6אנשים ,סמל גדול עם הרוטרי
במרכז ,וחמישה קטנים יותר כל אחד סביב לוגו אחר עבור קרן רוטרי ומה שנראה
כסמלים עבור תוכנית הH-3 -
ו.PolioPlus -
 250,000בולים הודפסו על ידי בית הדפוס אג'אנס-טורק.

 – 1-3/3/2006בול נוסף הונפק ע"י טורקיה לציון כנס אזורי של רוטרי
שהתקיים בטורקיה.

2008
בול אישי הונפק על ידי מועדון הרוטרי של אגורה לקידום הרוטרי השנתי.
העיצוב כולל לוגו הנושא את המילים ".)Rotary Shares( "ROTARY PAYLAŞIR
הבולים הודפסו ע"י הדואר הטורקי בגיליונות של  25בולים.

הערה :בול אישי הוא בול המיוצר באופן פרטי למטרה מוגבלת ,בדרך
כלל בכמויות קטנות מאוד .ידוע גם בשם גיליון פרטי או חותמת "."P
להזכיר שיש לנו מועדון תיאום בטורקיה – מרסין טורוס – עוד משנת
נשיאותו של גבי מזור.

מתכון החודש
מהמטבח של חיה

תבשיל טופו בקרם קוקוס וקארי
המצרכים:
 600גר' טופו חתוך לקוביות
 6כפות שמן קנולה
 1כף שטוחה אבקת קארי
 1פחית קרם קוקוס
 2ס"מ שורש ג'ינג'ר קצוץ
כף גדושה סוכר חום
 4כפות צ'ילי מתוק
מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
למחבת כבדה יוצקים שמן קנולה וצולים
את הטופו.
מוסיפים למחבת הטופו קארי וצ'ילי מתוק
ומערבבים.
מוסיפים ג'ינג'ר קצוץ ,סוכר חום ואת יתרת
קרם הקוקוס.
מערבבים ומבשלים עוד  3- 2דקות.
מתקנים תיבול ומגישים בליווי אורז בסמטי.

"הרצינות היא דבר מסוכן ביותר ,כדי להמלט מפניה יש
להזעיק את התערבות ההומור ~ ".מרסל דושאן

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
-יעקב פרוינד-

הברכה ליום העצמאות האמריקני:
"שהכוכבים לא ירדו מהפסים"

הפסקתי לקנות "בן אנד ג'ריס"
...מכמה טעמים !

אמרו עליו שהשמין,
והוא...מכחיש
הצניחה בשמי סלובניה
"...פָּ ָּרשּוט השבוע"

המסיכה מתחת לאף ,ממש...
"כיסוי תחת" !

כל השבוע...לח !
ואני ממשיך לצעוד,
בוקר בוקר...בדבקות !

