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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

חיה ויעקב  

קנטרוביץ

שנתייםהולדתיוםמציין–2022יוליזר–הנוכחיהירחון!טובמזל

.להיוולדו

,מאודמהרלהםשחלפו,מעטיםלאאירועיםעם,שנתייםהיואלו

לחומראותםולהפוךהאירועיםאתלתארהשתדלנוהעורכיםואנו

.מתועד

לאפייןשניתןכתבותהכילווהםחודשכלבסוףלאוריצאוהירחונים

:קבוצותבשתיכלליבאופןאותן

.הרוטריוארגוןהמועדוןשלפעילותועלמידעשהגישוכתבות.א

.חבריםבידישנכתבו,כללייםבנושאיםכתבות.ב

החבריםשלהשתתפותםאתהאפשרככללהרחיבשאפנו

נענוחבריםמעטרק.חלקיתהצלחהבכךנחלנואך,בכתיבה

מעתמשתתפיםוחלקם,בירחוןקבועמדוריצרוחלקם.ליוזמה

.תודהמגיעהבהחלטולאלולאלו.לעת

רבההשתתפותיפגינוהחבריםהבאיםשבירחוניםלקוותרוציםאנו

.תחביביםאומתכונים,סיפורים,אישיותחוויותבהבאתיותר

זמן–זרכי.הירחוןאתויעשירבברכהיתקבלשתביאומהכל

.כולנושלהירחוןהוא,רוטרי



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 

20.7.2008–( חבר כבוד)שאול צייג



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

ישיבה עסקית–17.7.22❖

.הרצאה–24.7.22❖

עירית נווההרצתה לנו

איך עושים רמונט בגיל השלישי ונשארים  : נושא ההרצאה

.  בחיים

.הרצאה–10.7.22❖

ל שמשון יצחקי"נהרצה לנו

.  המלחמה בטרור: נושא ההרצאה

ראה הרחבה–29עשור לגלריה –3.7.22❖

הרצאה–31.7.22❖

ר עמי אלטמן"הרצה לנו ד

ההדמיה הרפואיתפלאי : נושא ההרצאה



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש יולי

עצמאותהעלמכריזההבריתארצות–4.7.1776-ב

הרחבהראה–

ואןוינסנטההולנדיהציירנפטר–29.7.1890-ב

גוך

פריזשלהתחתיתהרכבתנחנכת–19.7.1900-ב

"אירופהיציאת"המעפיליםספינת11.7.1947-ב

הרחבהראה–לדרכהיוצאת(אקסודוס)

הראשוניםהמודרנייםהביקינידגמי–5.7.1946-ב

בפריזאופנהבתצוגתמוצגים

הגרעיניתהפצצה:מנהטןפרויקט–16.7.1945-ב

מקסיקובניוטריניטיבניסוימתפוצצתהראשונה



רוטרימידע 
ל אייבי ברכה"פינתו של חברנו נ

הוקרא בפני חברי המועדון  29' מסרוטרימידע 

25.7.22-ב



הוקרא בפני חברי המועדון  30' מסרוטרימידע 

31.7.22-ב



חוגגת עשור  29גלריה 

מכשיר,שוניםמסוגיםלמוסיקהנוערמרכזהינו(גלררחוב)29גלריה"

בחדרירדןספרבבית2016בשנתהוקםהמקום.נדרשבמגווןתלמידים

ב"יעד'זמכיתות,נערות\לנעריםפתוחוהואגיטרותשתיעםאחד

.ה-אבימיהצוהרייםאחרבשעות

המקום.חניכים300-כהשבועבמהלךבונוכחיםוכיוםוגדלהלךהמקום

.העיריהי"עמאובזרידייםרחב

והיתרה,שקלים15000בסךבתחילהטבעמפעלשלתרומתואתלצייןיש

8000עד6000-בכסייערוטריהשניםבמהלך.ס"כרוטרימועדוןבתמיכת

,המקולקליםתיקוןאוכליםקנייתלצורכי,(הקורונהבשנותלא)בשנהח"ש

עבורכליםהמועדוןרוכשבנוסף.דרישהלפיהכול,הרכביםתחרותקיום

.משגתאינהשידםחניכים

מופעים,צהרונים,אבותבבתי:נדרשמקוםבכלמתנדביםהגלריהחניכי

.ישראלחגילקראתובעיקר,הקהילהבתוךהרחבלקהל

.חגגה החודש עשור לקיומה29גלריה 

ובו נכח  מועדון  " ספירקרית"האמפיתאטרוןהאירוע התקיים ברחבת 

.בתחומים רבים29שתומך בגלריה , כפר סבארוטרי

עם הגלריה רוטרישמנהל את קשרי מועדון , ל שוקי עזרא"חברנו נ

:מסכם את פעילות הגלריה 



,ועודועודוכתיבההלחנה,קולפיתוח,d-jכמומגווניםבמקוםהקורסים

.מלודיתואףמודרניתבמוזיקההרכבים20-כומקיים

ושלושת.הקיימיםההרכביםמןחלקנוטליםהרכביםשלבתחרות

בבמהלהופיעזוכההראשוןהמקום–ערךרביבפרסיםזוכיםהראשונים

.העצמאותביוםהמרכזית

-מלוויםהמקצועילצוות,אקדמיהבוגרימוריםי"עמנוהליםאלהכל

.לאומיבשירותמתנדבים

המקוםאתולטפחלהמשיךוהאפשרותהאמוןעלהערכהמלאחברכםאני

."שאדרשככל

ברחביהמוזיקלימכישרונםולתרוםלהתנדביוצאיםהגלריהונערותנערי"

.העיר

לגילבאירועים,כןכמו,בעירמוגןדיורבבתיבהופעותחלקלוקחתהגלריה

ואףהעצמאותויוםהזיכרוןימילרבות-העירשלרשמייםאירועים,הרך

.מועצהישיבותבפתיחת

,משותףכמכנה,והמוזיקהי״בכיתהועד'זמכיתהנוערבניחבריםבגלריה

בהןצעירותלהקותלראותניתןולכןהגילאיםפערלמרותביניהםמחבר

.בתיכוןשלומדיםונעריםהבינייםמחטיבותילדיםחברים

במהלךהנוערלבנישעריהאתפותחתהגלריה,הקיץחופשתבמהלך

.ולהנותללמוד,בולבלותמקוםלהםלתתבמטרה–הלילות

פעילות,יוםובכלבלילה01:00השעהעדפתוחההגלריהד׳-וב׳בימים

...ועודוהלחנהכתיבה,ישראליתמוזיקהעלהרצאות,פתוחהבמה:שונה

אקדמייםמוסדותבוגרצוות-הנעריםאתהמלווהמקצועיצוותבגלריה

.בגלריהלאומיבשירותומתנדבים,מוזיקליים

הגלריההרכביכלאתשכללענקבמופעעשורחגגההגלריה,לאחרונה

.בעירהמוזיקלילנוערבמהונתן

ללמד,אותםלהעציםהמוזיקהודרךהנעריםאתללוותבמטרהאלהכל

."להצלחהוכליםחייםכישוריאותם

:  מסכם את פעילות הגלריה29מנהל גלריה , ליאור רז



פעילות האפיק הבינלאומי החודש

,  סנטוריניבאי , OIAלפני שבוע שלחתי ברכה בינלאומית למועדון צעיר בעיר

.יוון

:הידידותית שקיבלנולהלן התגובה 

ר האפיק הבינלאומי "דיווחו של חנן האס יו

22.7.22

Dear Hanan

It is our pleasure and a great honor for us to meet you in

person. Other members from different countries of the world

have also visited us. We are always at your disposal to help

you with anything. Our president Arsenios Moutsos is always

available to help fellow Rotarians. The same with secretary

Ioanna Alafouzou. Because the president has a store in Oia

and the secretary in Fira, as well as other members of the

group have stores in Santorini which at any time can help

you and inform you about anything. My personal email

is iwannalafouzou@hotmail.gr

mailto:iwannalafouzou@hotmail.gr


דברי ראשונים

כפר סבא רוטרימאמרו של אברהם הררי מתוך עלון 

2-1964/65' מס

בין אדם לחברו



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

יעקב בר זאבל"נג

יעקב בר זאב: שם 

Yaakov Bar Zeev:באנגלית

לילי: רעייתו

טבריה: ממועדון

1973-1974: שנת נגידות

William C:  נשיא עולמי  Carter

 A Time for Actionסיסמת נשיא העולמי

"המעש הוא הנועם בחיים"

,האוניברסיטהולימודיהתיכוןאת.דמביציה–בעירה,בפוליןנולדיעקב

.בקרקובלמד

נענההוא.היהודיתבסוכנותעבדבתחילה.לארץעלה,1939–בשנת

,(אנגליכשוטר)כגפירלמשטרהוהתגייס,הלאומייםהמוסדותלפניית

מונה,זמןלאחר."הגנה"להתגייסתקופהבאותה.עירוןבמשטרתושרת

.בירושליםהעליוןהמשפטבביתלמתורגמן

-במאנגליהשבאהלמשפחהבת,ליליאתלאשהנשא,1939בדצמבר

1926.

JERUSALEM-במשפטיםלמדיעקב LAW CLASSESממשלתשל

.המנדט

לחיפהנשלחהמלחמהאחרי.בירושליםשירתהשחרורמלחמתפרוץעם

.המשפטיםבמשרדכתובע

כך-אחר.לשופטבהמונה,בטבריהלגורמשפחתועםעבר1951-ב

.הצפוןאזורלכל,ראשישלוםלשופטמונה

מועדוןאתהקים,הקהילהבחיימעורההיה,טבריהתושבבהיותו

בישוביאחריםבמקומות"רוטרי"מועדוניהקמתויזם,בטבריה"רוטרי"

.הצפון



תרומה של מיליון לירות לרכישת ציוד למרכזי שיקום לנכי  

.ל"צה

הקמת ספריה לנשים בירושלים המופעלת על ידי נשות  

.רוטרי

כאות  , בהולנדרוטרימשלוח מאות תיבות פרי הדר למועדוני 

תודה על יחסם של ההולנדים ליהודים בשואה ועל יחסה  

.למדינת ישראל

,  ופעילי הארגון בכל העולםרוטרישליחת איגרת לאלף נגידי 

.הקוראת לפעולה להצלת שבויינו בסוריה

ב'נגמוחמד בן , יזם יחד עם ראשי הארגון בצפון אפריקה

,  ממרוקו

,  ר עזיז מוכתר מתוניסיה והישאם בן עמר מהעיר טוניס"ד

לאזן את טענותיהם אלה כלפי אלה  רוטריקריאה למועדוני 

.  ולנסות למצוא דרך שביל הזהב שתאפשר דו קיום בשלום

והמליץ על הקמת מועדוני נוער חובב מדע שלווה במדענים  

.  מכל הארצות ויעבור בין ארץ לארץ ללמוד את האחר

במאי  9-10. בחוף השקט בטבריה–14מס רוטריועידת 

הוועידה יוחדה לדיונים בנושא השלום ובהצגת  . 1974

.עמדתה של ישראל לנושא

:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 



(1978-1916)ל "זלאיוש לוי' ר❖

פינת ההנצחה
ל אייבי ברכה"בניהולו של חברנו נ

1916למאי 18לאיוש נולד ב

בכפר סבא( מפעלי גומי מאוחדים)מ.ג.מהיה ממנהלי מפעל 

:ברוטריפעילות 

ל"י מאיר רוזנפלד ז"הוזמן למועדון ע

.כפר סבא תקופה קצרהרוטריהיה חבר מועדון 

משפחתו השכילה להנציח את שמו בקרן המלגות של מועדון  

כפר סבארוטרי

לאחרונה נוצר קשר עם בתו עליזה שחיה בטורונטו קנדה היא  

.שלחה לנו תמונה שלו

יהי זכרו ברוך



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

פינת ההיסטוריה 

(אקסודוס" )יציאת אירופה"

מחקריםספוראיןנכתבו,"אקסודוס"המעפיליםאונייתשלסיפורהעל

האלמותיהספראת,יוריסליאוןכתב,היתרבין.וספריםמאמרים

אוטוי"עוהוסרטבויםשאף,"מעפיליםאונייתשלסיפורה-אקסודוס"

.פרמינגר

אוטושלדמיונופריהואאלא,כהווייתוהסיפוראחרעוקבאיננו,הסרט

.גמורה'פואטיתחירות'בעלתבדיוניתביצירהמדובר.פרמינגר

אכןהסרט.לכישלוןנדון,ובסרטבספרהיסטוריותעובדותאחרהחיפוש

ביןשהתרחשואירועיםוכמהכמהבוומופיעים,וקונטקסטתקופהקשור

הסדר,המועדאולם,ישראלמדינתלהקמתהשנייההעולםמלחמתסוף

שונים,חלקבהםהנוטליםגםכמו,התרחשותםשלוהמקוםהכרונולוגי

.במציאותשקרומאלה

במהומההייתה"אקסודוס"פרשתשלהגדולהשחשיבותלחשובנהוג

עלהשפעהלושהייתה,העולםברחביעוררהשהיאהתקשורתית

התגלגלהאקסודוספרשת,למעשה.בנובמברט"בכם"האוהחלטת

החוץשרשלומעשיםהחלטותבגללובראשונהבראששהתגלגלהכפי

ממניפולציותכתוצאהולא(1929הלבןהספר),בוויןארנסטהבריטי

יודעכנעןבןוארימראשמתוכנןהכולשם,בסרטכמושלא.ציוניות

',אקסודוס'פרשתהייתהלאבמציאות,ואיךלעשותצריךמהבדיוק

הפקתשלשרשרתאלא,תחילהבמחשבהשנולדמעשה,הציוניבצד

.בדרךשניקרוהזדמנויותשלמוצלחניצול,מעזמתוק

ישראלבארץפ"אונסקושלשהותהבזמןמעפיליםאוניותלהביאהרעיון

,אלוןיגאל,ח"הפלממפקדשלבמכתב,הנראהככל,לראשונההוזכר

המכתבאולם.פ"אונסקושלפעילותהבתקופתאוניותשלהעדרןבעניין

יצאה'אקסודוס'שלאחרהרבה,שנכתבלאחרכחודשרקלאירופההגיע

עלהשפיעובוהגלומההקונספציהולאהמכתבלא-משמע.לדרך

.בשטחשיקוליםסמךעלשנקבע,הפלגתהמועד



ההעפלה והמאבק היישובי על כל צורותיו כמעט שלא  , פרשת אקסודוס

מילאו תפקיד בהחלטה הבריטית לעזוב את ארץ ישראל ולכל דרכי  

ם  "ממש בהחלטת האולא היה משקל של( וגם לשואה)המאבק גם יחד 

הנה מקרה  , ולשם המחשה. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

ולדימיר  ,ם"הנציג היוגוסלבי בוועדת האו. הקשור לפרשת אקסודוס

וצפה  1947ביולי 18-ב' אקסודוס'נכח בנמל חיפה כאשר הגיעה , סימיץ

ציטוט שהביא אחד  . בהעברת המעפילים לאוניות הגירוש הבריטיות

זוהי העדות הטובה ביותר שאפשר היה להביא  ",העיתונאים מפיו

כמעט בכל הסקירות  היה למשפט מפתח ולקו מנחה, "בפנינו

אולם בסופו  . מאז ועד היום' אקסודוס'והפרשנויות שנכתבו על פרשת 

להקמת מדינה יהודית והצביע נגד המטרה  סימיץשל דבר התנגד 

!   בפני הועדה, לדבריו, שלשמה הובאה אותה עדות מצוינת

פ הורכבו על פי חישובים זהירים של יחסי  "המלצות ועדת אונסקו

הכוחות בארגון הבינלאומי וחלוקה גיאופוליטית דקדקנית ולא נבעו  

.מרגשנות או נקיפות מצפון

האתוסבעיצובמשמעותיחלקהיה,"אקסודוס"לסרט,זאתעםיחד

,בהקמתהחפץכולוהיהודישהעםכמדינה,ישראלמדינתשלהעברי

בנמלהדרמהשלמקומה,למעשה.הדבריםהתרחשוכךשלאלמרות

ניצולי4,500שללהחזרתםשהובילה,1947ביולי18ביום,חיפה

קטןהחלוקהתוכניתאתלאשרהמאוחדותהאומותשלבהחלטה,שואה

.בכללאם,ביותר

מצאהולאלעומקהאקסודוספרשתאתחקרהחלמישאביבה'פרופ

,העפלהמפעלעלמצביעהבהחלטהיאאך;כזהישירלקשרהוכחות

שלהתדמיתבבנייתמרכזיכגורםח"והפלמההגנהי"עשאורגן

,מלוכדת,אחראיתלאומיתכתנועההעולםברחביהציוניתהתנועה

כברכאילוומתפקדת,מרשיםביצועיכושרבעלת,באנשיהשולטת

שלהנכונותבבסיסשעמדהתדמית–עצמאיתמדיניתישותהייתה

.מדיניתעצמאותבארץליישובלהעניקהעולםמדינות

ההעפלהמפעלשלבסיכום',בעליהמפקד,ההגנהאישאביגורשאול

"אקסודוס"ופרשתבכללההעפלהתרומותרשימתמציג,1949ממרץ

על"אקסודוס"אירועיהשפעתנפקדתבהוגם,הציונילמפעלבפרט

התרומותאתזאתלעומתמדגיששאול.פ"אונסקוועדתמסקנות

לפליטיםהיישובביןהסולידריותהרגשתחיזוק:הבאותהעיקריות

העקוריםבמחנותהפליטיםבקרבהציוניתהרוחהחזקת,באירופה



ולסייעלהתגייסבעולםיהודיםבקרבהמוטיבציההגברת,באירופה

ברחביהציוניתהתנועהשלהרביםידידיהועידוד,הציונילמפעל

.העולם

חיפהנמלמשערישגורשו,אקסודוסהאניהלמעפיליהייתהלאאכןאם

נזכרושהםלכךגרםמה,העולםשלמצפונועלהשפעה,הזרועבכוח

?ככאלה

נוספיםומשמעויותממדיםמקבללממשות,בדיוניתיצירהביןהערבוב

נרטיבשלסטטוסקיבל"אקסודוס"הסרט.מודרניזםהפוסטבעידן

בסמוךלראשונההוקרןשהואהעובדהבזכותבעיקר,לגיטימיהיסטורי

נוכחגוברתזואפשרות.אייכמןשלתפיסתועלגוריוןבןשללהודעתו

החלתבאמצעותהיסטורימקורשלערךהבדיונילקולנועליחסהמגמה

כפי,התקופהאירועיעל,הקולנועילייצוגהההיסטוריהשביןהדמיון

.בעלילשהתרחשו



1814בשנתהשירמילותאתחיבר,חובבמשורר,קיסקוטפרנסיס

מבצרעלהבריטיםמולהקרבאתששרדמהדגלהתרשמותובעקבות

.בבולטימורהנרימק

מושרותהראשוןהביתמילותרקאך,בתיםארבעהבןהואהשיר

.בהמנון

ב"ההמנון של ארה

ביולי4-בשחלב"ארהשלהעצמאותיוםלכבוד



סיפור של סופר בלתי מזוהה

תיקון העולם

בדעתונחושוהיה,העולםמבעיותמודאגהזמןכלחי,אחדמדען

למצואכדישלובמעבדהולילותימיםהעבירהוא.פתרוןלהןלמצוא

.שלולספקותתשובות

לולעזורנחוש,שלוההתבודדותלמקוםפלש7-הבןבנו,אחדיום

למקוםילךשהילדניסה,ההפרעהבגללעצבני,המדען.בעבודתו

משהוחיפש,משםאותולהוציאאפשריבלתישזהכשראה.אחר

.דעתואתויסיח,תעסוקהלילדלספקשיוכל

להמוןאותהגזר,העולםמפתעםדףחוברתמאיזוהוציאהוא

אוהבאתה":לוואמר,דבקניירגלילעםיחדלילדונתן,חתיכות

כולוהעולםהנה,לתקןהעולםאתלךאתןאניאז?נכון,פאזלים

."לבדלבדזהאתתעשה.לתקןיכולאתהאםנראה,מפורק

אבל,המפהאתלהרכיבשיצליחעדימיםיקחושלילדחשבהוא

ברוגעלוקוראבנושלקולואתשמעכבר,מכןלאחרשעותכמה

",הכללהרכיבהצלחתי,סיימתי,אבא"

הילדיוכלשבעשבגיל,ייתכןלאזה:האמיןלאהאב,בהתחלה

אתהניחהואאבל!!!ראהלאשמימיומפהמחדשלהרכיב

עבודהלראותהולךשהואבטוחכשהוא,לבנווניגש,רשימותיו

...מבולגנת

זהאיך.במקומןהיוהחתיכותכל,מושלמתהייתההמפה,להפתעתו

,"העולםנראהאיךידעתלאאתה"?זהאתעשההואאיך?ייתכן

"?הצלחתאיך",לבנוהמדעןאמר

אבל,העולםנראהאיךידעתילאאמנםאני",הילדלואמר,"אבא"

תמונהישהשנישבצדוראיתי,החוברתמןהדףאתתלשתכאשר

.הצלחתילאאבל,ניסיתיאני,לתקןהעולםאתליכשנתת.אדםשל



הפכתי,השנימהצדהאדםשלבתמונהנזכרתישבוהרגעהיהזה

הואאיךיודעשאני,האדםאתלתקןוהתחלתי,החתיכותכלאת

וראיתי,אותוהפכתי,האדםאתלתקןכשהצלחתי.להיותאמור

"...העולםאתלתקןשהצלחתי



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

ַהֲחָרטֹות הגדולות שלנו כבני האדם

...!הוגןלאזהכמה.'במועדאיןלחיים

מיובשבילצרפתיתשלומדיםאנשיםבשביללמתחיליםכיתותיש

.לצייראולשחותללמודשמנסים

עבור'במועדיוישנםהאוניברסיטאותברובאקדמיותמכינותישנן

.הראשוןבמועדשנכשלוסטודנטים

ראשונהאהבהאפילוולעיתיםמחשבבמשחקישונותקושידרגותישנן

.אחריהשיגיעולאהבותדרךמורת

הסיוםולנשףהקובעתלבחינההיישרמגיעיםאנחנו,זאתלעומת,בחיים

.ולימודהכנהשוםללא

,כטיוטהשלוש-פעמייםלחיותיכולנואילוהיהוהוגןהגיונייותרהרבה

שצריךוכמובאמתהחייםאתלחיותאזורקלהשתפר,להתכונן,להתאמן

.המצבלאזהאך

באמרהמחליפההייתי,"השניםעםמגיעההחוכמה":הִאמרהאת

עםנצברותהחרטות:יותראמיתיתהיאאךפחותהרבהטובשמצטלצלת

:כמוחרטות.השנים

?יותרעזרתילאמדוע

?יותרבתבונהכספיאתהשקעתילאמדוע

....?המשפחהעםיותרביליתילאמדוע

ידיעתאתלקחת(אגב,לטולסטויבדומה)ממליצהממשאני,למעשה

.חרטותלצמצםכדילחייםכמדריךהמוות

שזובלבנושנאמרחשוב,שהואאדםכלעםמפגששבכלאומרזהדבר

קשותמיליםמלהגידנמנעכךאולי,מתראיםשאנוהאחרונההפעם

.ראוייםלאמעשיםלעשותאולאחרורעות

עולמילפרסוםזכתהאשראוסטרליתומרצהסופרתהיא,וארברוני

."למותהנוטיםשלהעיקרייםהחרטותחמש":ספרהבזכות

חלקםואצלחייהםסוףמולעומדיםכשהםמאדצומחיםאנשים,לטענתה

.מפליאיםהיוהשינויים



מהאו,בחייהםמתחרטיםהכיהםמהעלבהוספיסאנשיםשאלהכאשר

.פעםאחרפעםעצמןעלחזרותשובות5,אחרתעושיםהיו

היאאךהקצרבטווחיותרגדולהשעשינומהדברמפנישחרטהמסתבר

עםוגדלההולכתעשייהמאישנובעתהחרטהאך,ונעלמתמצטמצמת

.החייםאורךלכלאחרתאוזובצורהאיתנהונשארתהזמן

:וארברונילפיהחרטותחמשהןואלה

.יותרלשמוחלעצמימרשהשהייתיהלוואי1.

.שליהחבריםעםחםקשרעלשומרשהייתיהלוואי2.

.רגשותייאתלבטאאומץלישהיההלוואי3.

.קשהכהעובדהייתישלאהלוואי4.

למהולאלעצמינאמנותמתוךחייאתלחיותהאומץלישהיההלוואי5.

.ממניציפואחריםשאנשים

ברצוניכאןאולם,רבזמןלהרצותיכולהאניהאלההחרטותחמשעל

אתלבטאאומץלישהיההלוואי":השלישיתלחרטה,בקצרה,להתייחס

לתיקוןוניתנתרביםאנשיםשלחייהםאתנוגסתזוחרטהכי,"רגשותיי

.יותרופשוטהמהירהבצורה

אנומדימעטאך,מופיעיםהרגשותכלבוורחבגדולרגשימנעדלכולנו

.להדחיקםולארםבקולאותםלומרלעצמנומרשים

.לותגידו-ו/מישהיאוהביםאתם

.זאתאמרו-תודההכרתמרגישיםאתם

!זאתעשו-הנכד,הילדאתלחבקלכםבא

.רםבקולזאתאמרו-לעצמכםרקזמןלקחתלכםבא

הרבהנעליםרגשותעםקורהמהאך,מכולםהנעלההרגשהיאהאהבה

?פחות

,קנאה,לטינההקשוריםלרגשותיהםדרורנותניםשאינםאנשיםעםמה

לזהות?אותםליישםמבלירבותכהשניםבתוכםנוצריםהםאותםכעס

?מקוםלהםלפנות?אותם

הכי)בשמחתולשמוח,לאחרלפרגןמסוגליםשאינםהאנשיםעםמה

.(קשה

,מריריםאנשיםלהיותוהופכיםבתוכםפגיעהעםלהישארהבוחריםאלו

?החייםעל,האחרעל,שקורהדברעלהזמןכלמתלוננים

?אותםמדחיקיםאלארגשותעללדברמסוגליםאינםכשהםקורהמה



לאמדוע,זהעםזהמדבריםאינםמדועזוכריםלאשאפילואלועםמה

לפתחשעלוליםאנשיםאותםהם?משפחהבןאוהחבראלמגיעים

כאשראך.בקרבתםלהיותחפציםתמידלאשאחריםאלווהםמחלות

וחלילהחסאוזקןכשהואבחייומתבונןואדםהנפשחשבוןזמןמגיע

ראוייםחייםלחיותברצונכםאם,לכן...?מתחרטהואמהעל,למותנוטה

.חוויםאתםאותוהרגשותמנעדבכלשימושעשו

והכימכבד,מדויק,רםבקולהכולאמרו,נאמרשלאמהאתתשמרואל

ואלויותרהשמחיםאלו,ברגשותיכםהאחריםאתשתפו.שניתןאוהב

.פחותהשמחים

אתיותרלהבין,יותרלכבד,יותרלאהובמנתעלרגשותיכםאתהנכיחו

רקכי,לעצמכםפרגנו,לאחרפרגנן,לאחרלסעדהיו,יותרחבקו.האחר

מאוחרוכעתהגשמתםשטרםמהדברעלחרטהשלבמקוםתהיולאכך

החלומותעלוחרטהצערלחושגדולהטעותזובכללאולי,ומנגד.מדיי

חייםמתוךשלמיםלהיותופשוטשנעשוהבחירותועלהוגשמושלא

!!!!אולי?בהםשישמהכלעלבמלואםהנחווים

?אומריםאתםמה

,בבולעןמותועלגדולהומועקההרהוריםלאחרבבקרוכתבתיישבתי

הצעירבנישלביותרהטובהחברשהואקמחיכלילשליוסףבכרמי

.ליעצוב...שנים6במשךלדירהושותפו



אמנות על קצה המזלג

לונדון1727-1788, תומסגיינסבורו

:  מוזיאון

לונדון-נשיונל גאלרי 

1748-49: שנת יצירה

אנדרוזאדון וגברת 

המובילהדיוקנאותצייר,(העיקרייריבו)ריינולדסכמו,היהגיינסבורו

עבודתושלהנוצתיתהמכחולעבודת.המאוחרת18-הבמאהבאנגליה

שלהמתמשכתלפופולריותתורמיםהעשירהצבעוחושהבוגרת

הרנסנסלאמנותמהתייחסויותנמנעהוא,ריינולדסכמושלא.דיוקנאותיו

הוא.אופנתיעכשוויבלבושיושביואתומראה,לעתיקותאוהאיטלקית

הסתכסךיותרמאוחרכיאם,המלכותיתהאקדמיהשלמייסדחברהיה

השלישי'ורג'געלהאהובלציירהפךהוא.תמונותיותלייתעלאיתה

התאמןהוא.צמריצרןשלבנו,סאפוק,בסאדברינולדהוא.ומשפחתו

',לבאתעבר1759-ב.1752-בבערך'באיפסוויץבפועלוהתמקם,בלונדון

הוא.דיוקנאותיובשלרביםלקוחותאליוומשך,אופנתיתספאעיירת

וסצנותנוףלציירהייתההפרטיתנטייתו.1774בשנתבלונדוןהתיישב

כלפישלוהסבלנותחוסראתמתעדיםהמשעשעיםומכתביו,כפריות

.לפורטרטיםלקוחותיודרישות





.קיעקב

הששבתקרטרנימריפרנסיסואשתוושתייםהעשריםבןאנדרוזרוברט

אתציירשגיינסבורולפנירבלאזמן,1748בשנתהתחתנו,עשרה

שלממשפחותבאוהזוגבנישני.לסאודבריהסמוכהחוותםואת–דיוקנם

בחיקקומתםמלואדיוקןשלהתמונה.בלונדוןהגבוההמעמדמןסוחרים

שצוירו,גיינסבורושלהמוקדמותליצירותיואופייניתכפריברקעהטבע

,רגילבלתילזיהוישניתןהנוף.מלונדוןשובואחריסאפוקהולדתובמחוז

יחדיוישבושהםלדמייןלנואל.הפטרוניםידיעללהציגושהתבקשויתכן

.השיבוליםלאלומותבינותהציורכןאתהציבשגיינסבורובעודעץתחת

יש,נלמדוהנוף,הציירשלהדגמהמבובותלוודאיקרובצוירהתלבושתם

.בנפרד,להניח

כאילו מוכתבת  , או בובות ההדגמה הוצבו בתנוחה של גינונים, המודלים

גברת ; הרובה שלו תחת זרועו, קר הרוחאנדרוזאדון . ממדריך לנימוסים

,  אולי ציפור, אולי התכוונה לאחוז ספר, זקופה ומעוצבת בקפידה, אנדרוז

שבסצנה  , קיימת הסכמה, בכל אופן. שבעלה צד זה עתה ואולי תינוק

.  שחסר בו משהו, הזאת ניכר מרחב פנוי סמוך למותנה השמאלי

צייר את התמונה הכי לירית  גיינסבורו, מחוץ למרכיבים השגרתיים האלו

אנדרוזשביעות הרצון של אדון . עוקצנית בהיסטוריה של האמנות

היא כאפס לעומת עוצמת תחושתו של הצייר  , באדמותיו המעובדות היטב

הקווים העקומים ברכות  , לגבי השדות הזהובים והירוקים עם החורשות

הדמויות  . של האדמה הפורייה שמקדמת את פני העננים המפוארים

כמה נהדר הוא הכחול המחומצן  . בולטות בפריכותן לעומת הנוף המפואר

שמשתלבת עם הקו העקום של מסעד הספסל  , של החצאית המחושקת

,  נעלי המשי המחודדות(. ספסל העץ מצויר עם פיתוחים בסגנון הרוקוקו)

בעוד שנעליו המוצקות של אדון  , באופן ערמומי מתקשרות לרגל הספסל

.מנוגדות לשורשי העץאנדרוז

,  "תמונת שיחה"התמונה באה בעקבות הנוהג המקובל באותה עת של 

.  לרוב מחוץ לבית, שמציג שתיים או יותר דמויות, דיוקן בקנה מידה קטן

להציג את כישוריו כצייר של  לגיינסבורומאפשרת , ההדגשה של הנוף כאן

.מזג אוויר משתנה בצורה משכנעת ושל נוף נטורליסטי



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

בוליםפייק–באוקראינה רוטרי

כאשר הוקמו מועדוני קייב  1992הגיעו לאוקראינה ב רוטרימועדוני 

מועדונים עם  60לפני פרוץ המלחמה עם רוסיה היו באוקראינה  , ולבוב

.רוטריונים1,064

על גיליונות  רוטריבולים נושאי סמל 37הופיעו 2017ל 2011בין 

.פרטיים

סוחר שעומד מאחורי הנפקות אלו ומתי כל אחד  /לא ידוע מי הגורם

מהגיליונות הונפק בפועל והתאריכים של כולם שלושים ושבעה גיליונות  

.  הוא בסימן שאלה

עיצובי חותמות שונים המיוצרים באמצעות  200-מחקר חשף יותר מ

נראו  4, אשר מוצגים כאןרוטריגיליונות 37-אותו גיליון פרטי בנוסף ל

מלחמות העולם  , צופיות, שח, אחרים עבור הביטלס, עבור ליונס בינלאומי

האמן  , המלחינים ריכרד וגנר ומוצרט, קנדי. ון פ'ג, הראשונה והשנייה

,  ספורט הוקי קרח, והרדילורלהקומיקאים , גתההסופר , מארק שאגאל

,  אליפויות כדורגל, 2012יורו , חתירה, רכיבה על אופניים, צלילה, ודו'ג

,  מסוקים, אופנועים של סיטרואן, ומכוניותפולקסוואן, הרמת משקולות

,שייקספיר, מגדלורים, מסילות ברזל

.והצלב האדום, הבונים החופשיים

–בולאים רציניים מתייחסים לפריטים אלו כמדבקות ולא כבולים אמיתיים 

.בוליםפייקבקיצור 



מייסד הארגון וחלקו כבוד להיסטוריה של  –בולים הם לכבודו של פול הריס 8

.הארגון

.רוטריבולים מציגים לוגו שנתיים של 9

2002-20012003-20022008-20072010-2009

2013-20122014-20132015-20142016-20152017-2016



.  בולים קידמו את נושא פוליו פלוס3

.בינלאומיותרוטרישלושה בולים מכבדים ועידות 

ליסבון 2013בנגקוק 2012שיקגו 2005



:הבינלאומירוטריארבעה עשר הבולים הנותרים מתארים פעילויות שונות של 

מרטון חברות ומוסיקהרוטריחילופי נוער



חברים מציירים

ציירה חיה קנטרוביץ

ִמְפָרׂש ַמְלִבין ַעל ְכחֹול ַהַמִים

ליכטמןיעקב :מילים



מתכון החודש

רוגאלאך

:המצרכים להכנת הבצק

.שמרים' גר50. ג קמח"ק½ 
חמאה  ( 'גר200)חבילה 1

.או מומסת. בטמפרטורת החדר
.מעט תמצית וניל. כפות סוכר3

להמסת  )מעט מים פושרים 
(.השמרים

.קורט מלח. חלמונים3

:אופן הכנת הבצק

,ממיסים את השמרים במעט מים פושרים
.מוסיפים כפית סוכר

,שמים את הקמח בקערת המערבל
לתוכה שמים את, יוצרים גומה

.עיסת השמרים
נותנים, מערבבים עם מעט קמח

.לתפוח ומוסיפים את יתר המצרכים

.מערבלים עד לקבלת בצק גמיש

.כדורים3-מחלקים את הבצק ל
מרדדים כל כדור לעלה עגול בעובי

חותכים כל עגול. מ"של חצי ס
.משולשים8-ל

"מטעמים מבית אמא"מתוך 
נכתב על ידי חיה



:לרוגאלאךהכנת המלית 
:1. אפשרות מס

כוס סוכר1+ חלבונים 3
.קוקוס טחון' גר100

.כוס צמוקים1
.כוס אגוזי פקאן קצוצים1

:אופן ההכנה

.מקציפים חלבונים עם הסוכר לקצף יציב
מורחים כל עלה לפני החתוך למשולשים

.צמוקים ואגוזים, מפזרים קוקוסומעל
מגלגלים מהחלק הרחב כלפי חוד המשולש  

,  ומניחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה
.מ ביניהם"ס2במרחק 

:2. אפשרות מס

.כפות קינמון או קקאו4
.כוס סוכר1

.מעט שמן
.כוס אגוזים קצוצים1
.כוס צמוקים1

:אופן ההכנה

.מערבבים סוכר וקינמון או קקאו
מורחים את העלה במעט שמן ומעל מפזרים
את תערובת הסוכר עם הקינמון או הקקאו

.ומעל אגוזים קצוצים וצמוקים
מגלגלים ומניחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה

מ ביניהם ואופים בחום בינוני עד  "ס2במרחק 
.שמזהיב יפה



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

,קונה אני רק בבודדת, "ֶלֶפת"

נשמע  , ברבים, "ְלָפתֹות...אני רוצה"

!קצת מסוכן 

":טרום בחירות"מסר 

להבטיח הבטחות

!מלקיים אותן , פי כמה-קל...

.."  ואתה בוכה לבדך, בכה; והעולם יצחק איתך, צחק"
וילקוקסוילראלה ~ 

האצן התנשם והתנשף בגלל

(CO2)ִׂשיא או שניים ...

חצי  ...לקניית, כמו פעם, שלא נגיע

!לשלם ...כי לא יהיה כסף, לחם

"אח-היינו..."תאומים

:אוקסימורון סלולרי

חשים-לא...אנשים

שהם צועקים



ְלַאט ָינּועַ -ְלַאט

ַבֶמְרָחב, ָברּוחַ 

ַהֹיִפי ַהָצנּועַ 

.ֶשְלַאַחר ָשָרב

ַבֶשֶמש ַהּׂשֹוֶרֶפת

.ִשָנה ַהנֹוף ָפָניו

ֶשָכאן ָפְרָחה ַרֶקֶפת

?ַעְכָשוִיְזֹכרִמי עֹוד 

ִכי עֹוד ִלְפֵני ֳחָדִשים

ַבֶדֶשא ַהָיֹרק

ֵעיַנִים-ְיַפתנּוִרית 

–ִהְסִמיָקה ֵמָרחֹוק 

ִכי ָכל ִבְקָעה ָוֶגַבע

,ָחְרזּו ְטָלִלים ָבאֹור

–ָרְמזּו ְבֵחן ַהֶצַבע 

?ִיְזֹכרִמזֹאת ַהיֹום 

ַאְך ֵיש ִיְפָעה ַאֶחֶרת

ָהָדר-ְוֵיש ִמְשֵנה

,ְלָכל עֹוָנה ַאֶחֶרת

.ְלקֹוץ ּוְלַדְרַדר

ִעְמדּו ַעל ַסף ַהַבִית

:ְוִהְסַתְכלּו ֵהיֵטב

נֹוף ֶשל ָשִמיר ָוַשִית

.ֵלב- ִיַַּע ַעדָיְפיֹו

קיץ
לאה גולדברג: מילים


