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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

.הנשיאיםחילופיאירועהתקייםהחודש

אתלנהלהצלחתהעלמודיםאנו,ברקתחניר"ד,היוצאתלנשיאה

.מורכבתכךכלבשנההמועדוןפעילות

היעדיםבכלועמידההצלחהמאחליםאנושלומיכאל,הנכנסלנשיא

.שהציב

.לכולםטובהובריאותפורייהפעילותשנתמאחליםאנוהמועדוןלחברי

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ



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

אתי וצביקה פרל

15.6.1976



ברכות לקבלה כחבר למועדון

גונן שלמה

24.6.1984
ראש העיר-סער רפי 

(חבר כבוד)

20.6.2019

מזור גבי

24.6.1990

אלירדושקביץ

28.6.1992



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

ישיבה עסקית–13.6.21❖

,לסיום הקדנציה התקיים ערב חוויתי עם אורלי סלומון–19.6.21❖

.זמרת בינלאומית

.סיפורה היה מלווה בשירה. סיפור חייה–" המאסטרו של חייךלהיות"

.הרצאה–6.6.21❖

,  ילה והבלקן'צ, שגריר בדימוס בולגריהדוד כהןהרצה לנו

.סלבדור לשימור מורשת יהודי בולגריהר עמותת"יו

אנקדוטות וסיפורים קצרצרים במהלך שירות  : "נושא ההרצאה

"החוץ שלו

.טקס חילופי נשיאים–27.6.21❖



!מקובהאלינוומגיעהבצרפתגדלה,בישראלשנולדהזמרתהיאסולומוןאורלי

טלוויזיהכמנחתשלההקריירהאתהתחילהכשהיא8לגילהגיעהרקהיא
Salut״הלהיטבסדרת,TF1הלאומיהצרפתיבערוץ Les Petits Loupsהדבר״

״מנחתבתורגינסשלהשיאיםלספרשלההכניסהאתלהרוויחלהגרם

והחוצפהשלהוהחמודהמעוגלהפרצוף״!בעולםהצעירההטלוויזיה

הילדה.אותהלשכוחיכללאשפשוטשלםבדורנגעהמהמסךשמתפרצת

שכיכבהבזמןמהלזמןבעולםטיילה,לאישהוהפכההמשיכההזוהקטנה

ראשוןומקוםביפןהופעותסיבובי,בגרמניההאריותמלךכמוזמרבמחזות

והיאנולדהשהיאהיכן,לישראלחזרהאורלי.בקובהלהיטיםעםבמצעדים

בזמןהקשיבו.המוזיקלייםמפגשיהשלוהרעננותהאנרגיהאתלחלוקנחושה

ועודישראליות,אמריקאיות,לטיניות,צרפתיותמנגינותמחדשמבקרתשהיא

שלהלעולםאותנולוקחתשהיאבזמן,מודרנייםלהיטיםועדמקלסיקותהחל

(גוגל)!חייםושמחתחיוביתחשיבה,מתוקמטירוףשעשוי

החיים הם קרנבל

לסיום שנת הנשיאות הזמרת אורלי

סלומון הגישה לנו ערב מרגש של

.סיפור ושירה

תודה לצביקה ואתי פרל על  

.   הבחירה הנפלאה

הזמרת אורלי סולומון



סבאבכפר"אדוויס"בביתנשיאיםחילופיערב
מזורגביל"נחברנושלוצילומיםסקירה

.האוירהלחימוםחברתיומפגשעשירבכיבודהחלהערב

מפירעותברכותואיציקגליהשלהמקסיםהשבועפסוקעםהחלהטקס

,הראלמתיל"נגשלמשולבתוברכהיוסימפיבינלאומיתברכה,עדנה

יכולהיהשלאקנתחייםהנגידברכתאתוגםמשלוברכהגםשברך

.אחרותהתחייבויותעקבלהגיע

.המועדוניםבמספרוגידולהקיימיםהמועדוניםלחיזוקמצפההנגיד

.אהרונימאירהמתנדביםארגונימועצתר"יוברךכןכמו

,המועדוןשעברוהמיוחדתהמאתגרתהשנהאתסיכמההמועדוןנשיאת

.הנסיבותעקבלשינוייםרבצורךעם

.ההדדיתוהעזרההפעולהשיתוףעלולהנהלההחבריםלכלמודהחני

.זמנינואתהנעימו29מהגלריהזמרותצוות

חבריבשםלהוהעניקהנשיאותשנתלסיוםחניאתברכההאסאסתר

.הזהבגלגלתעודתהמועדון

עמימזכירועםשלומיכאלשלבראשותו,החדשההנשיאותכניסתעם

המועדוןשלעשייתואתנסעלוהעלההעירראשלברךעלההרפה

.חנישלבראשותה

.הוקרהמגןלחניהעניקהעירראש

.שלומיכאלהנכנסלנשיאנינישלמיוחדתברכה

עיקריאתונשא,המשמרתהעברתתעודתקיבלמיכאל,הוחלפוהסיכות

.תוכניתו

.הטקסותםהתקווהשירת

טקס חילופי הנשיאים







,הנכנסרוטרינשיא–שלומיכאל,היוצאתרוטרינשיאת–ברקתחניר"ד

שלהמתנדביםר"יו–אהרונימאיר,לשעבררוטרינגיד–הראלמתי

.סבאכפררוטרימועדוןוחברותחברים,סבאכפרהעיר

.רוטרימועדוןנשיאיחילופיבטקסהיוםכאןאיתכםלהיותנרגשאני

דרךהשנייהעםהאחדלתקשראותנוחייבההקורונהשעברהבשנה

לשוביכוליםסוףסוףאנחנושהשנהשמחואני.בביתואחדכל,הזום

.ולהיפגש

שנה.ובידודיםסגריםשלשנה.כולנועלעברהבמיוחדמאתגרתשנה

ערבותגילויתוךוהתגייסוהחייםשגרתאתעצרוסבאכפרתושבישבה

התגייסומתנדביםמאות.השנייהלמעןאחד,השראהמעוררתהדדית

חברתייםלשירותיםוהאגףרוטרימועדוןעםיחדהמשותףלמאמץ

.משותפתלעשייה,בעירייהקהילתיים

הביאהגםהיאאך,מאיתנואחדלאףפשוטההייתהלאהקורונהתקופת

כפרקהילתאתמאפייניםכךשכלהאדםואהבתהאנושיותאתביטוילידי

זהאםבין,העירתושביושלשלכםהלבטובהאירלקושימבעד.סבא

שעמדמאירחוליםלביתתרומות,נזקקיםלתושביםמזוןסליבחלוקת

.נזקקותלמשפחותשיתלושישליחת,חייםלהצלתהמאבקבחזית

ימינחלתרקלאממשהיאשלכםהמבורכתהעשייה–להדגישחשוב

עשייהלמעןשנהשנה,יוםיוםשפועלנפלאמועדוןהוארוטרי.הקורונה

כמושגרהבימישלכםהעשייהתמורותאתומרגישיםרואים.קהילתית

.בחירום

דבר ראש העיר מר רפי סער

בטקס חילופי הנשיאים



שמתגורריםלאומישירותובניחיילים,פנימיותלבוגריוסיועליווימיזם

ומיזמיםבסבסודנוערותנועות,פנימיותילדי,לצעיריםסיוע.לבד

מיכל.מבוגרתלאוכלוסיהצעיריםביןדוריביןחיבורוקידום,משותפים

.המושטתלידכםיזכה,לעזרהשזקוק

פועלךעל,היוצאתרוטרינשיאת,ברקתחניר"לדלהודותמבקשאני

.העירתושבילמעןהאחרונהבשנה

עלחותםהשאירה,בהובלתךהמועדוןשלהמבורכתהקהילתיתהעשייה

.לךולהודותלהוקירמבקשאני,העירתושביובשםכולנו

על,שלומיכאל,הנכנסרוטרינשיאאתלברךהכבודאתליישבנוסף

להגשיםימשיךבהובלתךהמועדוןכיבטוחאני.החשובלתפקידכניסתו

.העירתושבילמעןמבורכיםיעדים

.והצלחעלה



.נכבדיםאורחים,חבריםטובערב

.לסיומההגיעהוהשנה,הסתובברוטרישלהגלגלוגם,מסתובבהגלגל

,בבוקרהחלטותלקבליכולנושבהשנה.פשוטהלאשנההייתההשנה

.בערבושובבצהריםאותםלשנותהצורךמולולעמוד

.לאבכלל.מעכבתלאאבל.מאודומאתגרתמורכבת,פשוטהלאשנה

אותנוהפכההקורונה".......כןפיעלאף"הייתההשנההמפתחמילת

לאשמעולםמכיוון,ללמודממיהיהלא.מחדשפעםכלליצירתיים

כזאתבדרךוהצלחנוותיאמנוהתאמנואז,מכשולשלכזהבסוגנתקלנו

.שלנוהמטרותאתלהשיגאחרתאו

,  מועדון שלא נכנע. נשאר איתן ברוחו, וכל זאת מכיוון שמועדון כפר סבא

.לא לקורונה ולא לשום דבר אחר

עלון המועדון  , אתר המועדון, פייסבוק, באמצעות ערוצי התקשורת שלנו

,  הצלחנו ליצור קשר עם הרבה מאוד קהילות בעיר, וגם קשרים אישיים

על ידי האפיק הבינלאומי שטרח לקשר אותנו כל  , וגם עם קהילות בעולם

מועדון כפר  , הקפיד ששם המועדון שלנו, לקהילה אחרת בעולם, שבוע

יובילו את הקשר ויפרסמו את שמנו  , כמו גם הסמל והדגל שלנו, סבא

.הבינלאומיוברוטריישראל ברוטרי, בקהילת העיר

אבל.משותפותהנהלותבישיבתניתןהשנההעבודהשלמלאפירוט

:זאתרקאומר

הקהילותשלחלק.השנהמאודקשהעבדוהמקצועהקהילהאפיק

,החוליםביתכמו,מסורתיאיתןשהקשרקהילותהן,בקשראיתןשהיינו

בזכותגם)פיסאשכול,29גלריה,הקשישיםמועדוני,האתיופיתהקהילה

וחלקןועודהטנאמלוא,העירייהשלהחינוךמחלקת,(המלגותקרן

סורקיסספרבית,צאליםפנימיית,הנוערתנועותכמו,חדשותקהילות

ר חני ברקת "דבר הנשיאה היוצאת ד

בטקס חילופי הנשיאים



בית  , פנימיית צאלים, כמו תנועות הנוער, חלק אחר הן  קהילות חדשות

עם בוקר מעשיר שגם שם  , וחטיבות הביניים רמון ובר לב, סורקיסספר 

לעיתים באופן מסורתי  , נתנו מענה לכל פניה אלינו. כבר פתחנו דלת

קצת אחרת  . שהתאים לשנת קורונה, באופן שונה  מהרגיל, ולפעמים

עקפנו את הקורונה  , אבל בחשיבה מאוד יצירתית, מאשר הורגלנו

.ומצאנו דרכים לפעול אחרת

ושיתוף פעולה  , כגון חילופי אחיות עם קרואטיה, חלק נוסף מהפעולות

,  הפרויקטים שהתחלנו עם תנועות הנוער, מקפריסיןמריוסר "עם ד

הבאנו למקום שממנו אפשר יהיה להמשיך בשנה  ,  ופרויקטים נוספים

שבהם  , אנחנו מקווים שפרויקטים כמו רדיו סול ורובוטיקה. הבאה

.  יחודשו בשנה הבאה, הפגישות חייבות להיות פנים אל פנים

לילותועשובעינייםראושלא,שליההנהלהחברילכלמיוחדתתודה

שכולנוכפי,והןהקהילהבתחוםהן.לעשותניתןכןמהלהמציאכימים

.למועדוןופעילות,ענייןבתחומי,היטבזוכרים

.יחדעובדיםשכולנוהעובדההיאשלנוהגדולה,לבדיכוללאאחדאף

.המועדוןוחבריההנהלהבחבריונתמכיםפרויקטבכללזהזהעוזרים

.שלנומהערכיםחלקהואההדדיהפירגון

זכותוזוהימאליוכברורזאתרואהאיני,הואבזכותכם,לעילהנאמרכל

.נחושהכךכלמהנהלהחלקלהיותעבוריגדולה

והיהכיוון,עזריעץ,לצדישעמדעלתודה,גדולחובחייבתאנילזאב

,היוםכאןלאהואלצערי.והכוונההתלבטותולכלובעיהענייןלכלשם

אבלהיוםכאןולנוליחסרהוא.שלוהמשפחהאלב"לארהנסעזאב

.שלוהמשפחהעםשייהנהלומאחלתאני,כשהייתהאיומהשנהאחרי

היהשפועלםלחבריםהערכהתעודותלתתנשיאיםחילופיבטקסנהוג

כזאתתעודהמגיעהלמיארוכותהתלבטתי.החולפתבשנהדופןיוצא

כפרממועדוןחלקלהיותשרצהמיוכלההנהלהחבריכל,כולםוהרי

.המועדוןאתלשמרכדימגדרוויצאהשנהפעילותהגביר,סבא



הואשהואחזקמועדוןליצורהצלחנו.שלנוהנוחותמאזוריצאנוכולנו

.ובינלאומיתארצית,קהילתיתפעילותלכלהבסיס

אחדלכל.חבריםלכםלהודותרוצהאני,ולתפקדלהמשיךההתעקשותעל

אפשריתבלתיבשנההתפקודעלענקושאפוגדולחיבוק,מכםואחד

הזאתהמאתגרתמהתקופהיצאשלנוהמועדון,חבריםבזכותכם.זאת

.ונוכחוקייםחזק

עלוהוקרהההערכהתעודת,כאחדכולם,המועדוןלחברימעניקהאני

.זאתמאתגרתבשנהייתרההצטיינות

אתקיבלהואכאילועצמושיראהמכםואחדאחדמכלמבקשתאני

.בעצמוהתעודה

שלנוהאתרעלהאחראיאייביאת,הפרסוםאפיקר"יוגביאתמזמינהאני

בשםהתעודהאתלקבלהמועדוןעלוןעלהאמונים,ויעקבחיהואת

.ברביםאותהולפרסםהמועדון

שנהכלקודם,הבאהבשנהשלוההנהלהוחברילמיכאלמאחלתאני

.הפתעותוללאומוכריםרגיליםיהיובהשהאתגריםכזאת,רגילה,שפויה

ההצלחה,שלנוכמומועדוןעם,לעשותשתרצומהבכלבהצלחה

.מובטחת







כולםמכובדי

.להיווסדושנים116רוטרילארגוןמלאוהשנה

מקצועיסיווגלפיחברותעלהמבוססתחברתיתיזמותהייתהמטרתו

.נזקקותלקהילותוסיועעזרהולהגשת

בלמעלהבינלאומילארגוןקהילתימארגוןהפךבשיקגונוסדאשרהארגון

.מועדוניםאלף35ומעלמדינות200מ

שניםלאורךוחבריוהארגוןאתהמלוויםמבחניםבארבעהדוגלהארגון

:חייםדרךומהווים

?אמתזוהאם

?בדברהנוגעיםלכלהוגןזההאם

?יותרטוביםוחבריםטוביםרצונותיבנהזההאם

?בדברהנוגעיםלכלמועיליהיהזההאם

נמנעהקורונהמגיפתובגלל,שנים61לפנישנוסדסבאכפרמועדון

המגדריםלפיופועלמאמץ,להיווסדו60השנתאתולחגוגלצייןמאיתנו

.הללו

בלםאשרהקורונהלמשבר(שהזכרתיכמו)נקלענוהחולפתרוטריבשנת

.במועדוןוהחברתיתהקהילתיתהפעילותאתושיבש

אתלהובילשהשכילה,היוצאתהנשיאה,לחניתודהלומרברצוניוכאן

.המיטבאתועשתהזוומורכבתקשהבתקופההמועדון

.תודהחני

.לפעילותלחזורומתחיליםמהקורונהיוצאיםאנחנולשמחתנו

לבקרהחליטההודיהווריאנטאך,המצבהיהזהשעברהשבועאמצעעד

.אותנו

.כראויתטופלהחדשיםהווריאנטיםשהתפרצותמקווהאני

דבר הנשיא הנכנס מיכאל שלו  

בטקס חילופי הנשיאים



נפעל,יחדכולנונעשה.עשייהשלרבהמלאכהלפנינו,יקריםחברים

זהאםבפעילותנונמשיך,מכספינוגםולעתיםוממרצנומזמננוונתרום

.אחריםבאפיקיםאובקהילה

:עיקריותנקודות4-במתרכזבינלאומירוטרישלהאסטרטגיהחזון

השפעההגדלת

הפעולהשדההרחבת

שירות

מנהיגות

.שחליםוהשינוייםמשתנהלעולםלהסתגלצריכיםאנו

.העתידאתנחבקאבלהעבראתנכבדבואו

.פעםמדיופעולותיועצמואתבודקבריאארגוןכל

לעצורהוחלט,השכליובלהקהילהאפיקר"יושלבהובלתו,השנה

לפיוזאתבהמשכיותםמעונייניםשהחבריםהפרויקטיםכלאתולבדוק

שלומעורבותועבודתואתלייעלמטרתוהמודל.שגובשוקריטריונים

.השוניםבפרויקטיםהמועדון

במועדוןהחברותאתעליונהכמטרהלהשמההמועדוןהנהלת,חברים

.מורגלהמועדוןשםהרבההפעילותליתרהאיתןהבסיסשהיא

.מועדוןאיןחבריםבלי.חבריםמועדוןהוארוטרימועדון

נאמנותהיאהרעות.ודורקבוצהמייצגרבהשבמידהמושגהיארעות

.לדרךושותפיםחבריםכלפיוסולידריות

הםלישישביותרהגדולהנכס,ליאיןהון,ליאיןרכוש":אמראלוןיגאל

."חברים



נעלהמטרהלמעןלהירתםלכולםקוראאני,זונכבדהבמהמעל,חברים

.ננצחיחדכולנורקכי,זו

:זולשנהההנהלהחבריאתלהראותמבקשאני

הרפהעמי-המועדוןמזכיר

האריסאיתן-המועדוןגזבר

שטריתיחיאל-הבאמועדוןונשיאהמועדוןאפיקר"יו

השכליובל-הקהילהאפיקר"יו

האסחנן-הבינלאומיהאפיקר"יו

שטיימרדורית-המקצועאפיקר"יו

שוהםעודד-הנשיאיועץ

גלנצר-ברקתחני-היוצאתהנשיאה

.זהערבבהפקתהעזרהעללהודותמבקשאני,ולסיום

,חלקםעל29ולגלריהלשוקי,עמיבןויוסילענתוראשונהבראש

.צבאיתבלהקהוכיום29גלריהיוצאשקללעמית

ולשלמההארגוןעלקוויטנילשמוליק,המצגתעלקנטרוביץליעקב

.המועדוןשלהנאמןהמנחה

.ומוצלחתפורייהפעילותשנתלכולנומאחלאני

.לכולכםתודה





,היקרהחני,מכובדי

.הנשיאותשנתעלובשמיברוטריהחבריםבשםלךלהודותליהואלכבוד

עלהמצויניםההנהלהחבריובעזרתרבבכישרוןניצחתזובשנה

למעןומזמננוכישרוננו,כישורינוממיטבתרמנוואנחנושלנוהפעילויות

.הקהילהולמעןשלנוהידידות

,מעשהאנשי,אמנים,יוצריםפגשנובהםשבועייםזוםבמפגשיהשתתפנו

,היםשפתעלשבתקבלותערכנו.רעהואתאישוכמובןרוחאנשי

בירחוןביטויקיבלההפעילות,ובנופשוןיומייםבטיולים,בפארקמפגשים

.שלנוהנפלאהחודשי

והוראותא"הגהוראות,הסגולהתו,הירוקהתוכלליפיעלהתנהלהכל

.הִמחזור

חוסרמפאת,הקהילהבקרבההתנדבותיתהפעילותהיאגדולהגאווה

לשינוימביאותאלופעילויותכימאמינהאני.מהןכמהרקאצייןהזמן

:חברתיולתקון

הזדמנויותשוויוןבהשיתקייםכדיהעובדהנוערתנועתעםפעילות-

לנוער

צרכיםבעלתאוכלוסייהעבורסככהובנייתשולחןטניסשולחןתרומת-

.הפתוחבאווירלפעילותצוהרפתיחת–מיוחדים

הואהרוטרי–בודדותחיילותלקבוצתנרחבתותמיכהאישיתתקשורת-

להןקשבתאוזן

דבר חברתנו אסתר האס בשם החברים

בטקס חילופי הנשיאים



מדעיםלימודמעודד,בעיררבהלהוקרהשזכה,המייקריםפרויקט-

למועדוניהבאהבשנהיופץ.ובנותבניםידיעלטכנולוגייםומקצועות

.נוספיםרוטרי

הרוטרישלפרויקטיםמעשרהאחד,ודעתמיםשותהנוערפרויקט-

.העולמי

,קשישיםבמועדוניבהתנדבותלהרצותוהרביתלהיסטוריהר"דאתחני

.ישראלעםמתולדותפרקיםעללנוערובעיקרחברתייםבמועדונים

אנווהמסירותבמטרההדבקות,היוזמה,שלךהנחישותבזכות,חני

.סבאבכפרהמוביליםהמתנדביםממועדוניאחדלהיותממשיכים

ועשירהמוצלחתועשיהבריאות,שימחה,אושרלךומאחלתלךמודה

.הדרךבהמשך

אסתר



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש מאי

מדגימיםמונגולפייההאחים–4.6.1783-ב

.פורחכדורהטסתלראשונה

הימיםששתמלחמתפורצת–5.6.1967-ב

הגלילשלוםמלחמתפורצת–6.6.1982-ב

הארציהמובילמופעל–10.6.1964-ב

אתכובשתהנאציתגרמניה–14.6.1940-ב

פאריס

רוצחסרבילאומן:בסרייבוהרצח–28.6.1914-ב

שמציתהבתקרית,פרדיננדפרנץדוכס-הארכיאת

הראשונההעולםמלחמתאת

אורוול'ורג'גשלספרו,"1984"–8.6.1949-ב

לאוריצא



ך ָיָפה ַעד ְמֹאד . 1 רֶּ .ָאַמר ַהַנַער-ַהדֶּ

ך ָקָשה ַעד ְמֹאד  רֶּ ם-ַהדֶּ לֶּ .ָאַמר ָהעֶּ

ך ָאְרָכה ַעד ְמֹאד  רֶּ ר-ַהדֶּ בֶּ .ָאַמר ַהגֶּ

ך רֶּ .ָיַשב ַהָזֵקן ָלנּוַח ְבַצד ַהדֶּ

ם ,צֹוְבָעה ַהְשִקיָעה ֵשיָבתֹו ְבָפז ָוֹאדֶּ

א ַמְבִהיק ְלַרְגָליו ְבַטל שֶּ ב-ַהדֶּ רֶּ ,ָהעֶּ

ת רֶּ ל יֹום ֵמָעָליו ְמַזמֶּ :ִצּפֹור ַאְחרֹוָנה שֶּ

ָמה  , ַמה ָקְשָתה, ַמה ָיְפָתהֲהִתְזֹכר-

ך רֶּ ?ָאְרָכה ַהדֶּ

.ַלְיָלה-יֹום רֹוֵדף יֹום ְוַלְיָלה : ָאַמְרתָ . 2

. ָאַמְרתָ ְבִלְבָך-ִהֵנה ָיִמים ָבִאים 

ה ֲעָרִבים ּוְבָקִרים ּפֹוְקִדים   ַוִתְראֶּ

יָך ,ַחּלֹונֶּ

ש: ַותֹאַמר מֶּ .ֲהלֹא ֵאין ָחָדש ַתַחת ַהשֶּ

ך רֶּ ְתִפיָלה–ָאַמְרתָ –דֶּ

,ָזַקְנָת ְוַשְבתָ , ְוִהֵנה ַאָתה ָבא ַבָיִמים

יָך ְספּוִרים ְוָיָקר  ,ִשְבָעַתִיםִמְנָיָנםְוָימֶּ

ש: ַוֵתַדע מֶּ ,ָכל יֹום ַאֲחרֹון ַתַחת ַהשֶּ

ש: ַוֵתַדע מֶּ .ָחָדש ָכל יֹום ַתַחת ַהשֶּ

ָבֵרך ְוִהְתַּפֵּלל, ֱאֹלַהי, ַלְמֵדִני. 3

ה ָקֵמל ,ַעל ֹנַגּה ְּפִרי ָבֵשל, ַעל סֹוד ָעלֶּ

,ִלְנֹשם, ָלחּוש, ִלְראֹות: ַעל ַהֵחרּות ַהזֹאת

.ְלִהָכֵשל, ְלַיֵחל, ָלַדַעת

ת ִשְפתֹוַתי ְבָרָכה ְוִשיר ַהֵּלל ַלֵמד אֶּ

ר ְוִעם ֵליל ,ְבִהְתַחֵדש ְזַמְנָך ִעם ֹבקֶּ

.ְלַבל ִיְהיֶּה יֹוִמי ִכְתמֹול ִשְלשֹום

ְרֵגל .ְלַבל ִיְהיֶּה ָעַלי יֹוִמי הֶּ



הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

"נוער שותה מים ודעת"בתוכנית ❖

לסיוםטקס23.6.21-בנערךסבאכפר–סורקיסמרדכיש"עספרבבית

."ודעתמיםשותהנוער"התוכניתשלהפעילותשנת

ניצה,המדריך–כרם,התוכניתמנהל–שפיאמנון:השתתפובטקס

.בפרויקטשהשתתפוותלמידיםלמדעיםהמורה,הספרביתמנהלת

עוזרת–פנינה,והמקצועהקהילהאפיקר"יו–טובי:השתתפומהמועדון

,הפרויקטבהובלתשעזרוואריהעמי,מזכיר–זאב,נשיאה–חני,הנגיד

התקנתכללהטקס.הקרובהבשנההמקצועאפיקר"יושתהייהדורית

.מיםולמחזרבקרקעלחסוךשמטרתה,הידרופוניתגינהשלמוקטןדגם

הקיץחופשתבמהלךשיגדלוצמחיםשתלו,בפרויקטשהשתתפוהילדים

.סגורבמעגללהשקותממשיכים–והדשןכשהמים,אוטונומיבאופן

פעילותועלהוקרהתעודתרוטרילמועדוןהוענקההטקסבמהלך

.ההתנדבותית





במועדוןושותפיחברי,סורקיסהספרביתצוות,יקריםתלמידים"

.סבאכפררוטרי

.רוטרילמועדוןהצטרפתישנים3מפחותלפני

הארגוןשלהקשרהואזההתנדבותבארגוןאותישבהאשרהנושא

.ובעולםבארץ,מקוםבכלהיקוםילדיבקרבהחינוךלהצמחת

הינול"הנכלשלוהתחלהמחלותהדברת,הסביבהאיכותשיפור

לימודמערכתיצראשר,לאמנוןנקשרתילכן.המיםאיכותשיפור

.לנושאאתכםומקדמתטובה

הספרלבית,לכםלעזורנרתמוהיקריםוחבריהגינהאתגםשילבתי

.לקהילה,לנו

בנילטובתרכשתםאשרבידעלהשתמשתוכלוכילכםמאחלת

.כולוהעולםולטובתביתכם

.נכסהוא.רכשתםאשרהידעעלשימרו

.מתקייםהיהלאבלעדיההיקרהלניצהתודה

העצוםהקושילמרותנרתמהאשרהמדעיםרכזתלדליהתודה

תודה,וההשראההידעאישלכרם,הפרויקטלסיוםאתכםוהביאה

שתלועדרו,בקורבגשםשבאוולחבריחלומותימעלשעףלאמנון

.יותרויכולתיהלואי.הנדרשוכלנטעו

..כמעט..חלוםבכללימינישהולךלבעליולבסוף

!לחיכה.מללמודאתכםעצרלאכלוםשלנוהעתידדורולכם

"!בכםגאים,ברבו

ר אפיק הקהילה והמקצוע נושאת ברכה "חברתנו טובי הרפה יו

:"נוער שותה מים ודעת"לסיכום פרויקט 



, מצבי בן אברהם21.6.21-ברכה שהתקבלה ב

מיאמירוטרינשיא מועדון 

,  חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

קיבל ברכה

פעילות אפיק הבינלאומי החודש



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  



גלנצרר חני ברקת "כפר סבא דרוטרידבר נשיאת 

6בניוזלטר מספר 

יקרותבנות

מקומואתולמצואדרכואתלפלסצריךהואבהמציאותלתוךנולדאדם

.בחיים

עבורהמיטבאתממנהלהפיקיכולשאדםכךמאורגנתהמציאותלעיתים

לחיותשיוכל,כךהמציאותאתלסדרכדילהיאבקאדםצריךולעיתים,עצמו

פיעלהחלטותלקבלשיוכל,ביותרלווהמתאיםהטובבאופןחייואתבה

.מעשיומכלונחתרצוןשביעותיחוששהואכךחייואתולעצב,רצונו

כפידבריםלקחתהכוונה.יוצרתחשיבההיאזהמאבקשלמשמעותו

שתענהבתבניתמחדשולבנותםשלהםלחלקיםאותםלפרק,לנושהוגשו

.למלארוצהשאדםהצורךעל

,אולםהאחרונותהשניםבמאותזאתמבחינההתקדםשהעולםספקאין

להיאבקונאלצוולקדמהלשינוימחוץהושארונשים,מהמקריםגדולבחלק

.זכויותיהןלמען

אתמחדשולעצבלשנותנאבקותשנשיםשניםממאתייםלמעלהכבר

הגבריובחלקבבעל,באבתלותעודלא.עבורןגםנולדושאיליוהעולם

התפקידיםפיעלמקצועבחירתעודלא,להתפרנסכדיבמשפחה

שווהחלקלהיותהכוונה.חתונתהלאחרלאישההמיועדיםהמסורתיים

להתקדם,רצוניפיעלהחייםאתלעצבזכותבעלותלהיות,העבודהבעולם

.עבורינכוןלישנראהולכיווןשליהענייןתחומיפיעל

לחשוב,להצליחעזרצוןמתוךרקמובטחתלהיותיכולה,כזאתחייםאיכות

הערךאתלהביא,שווהלהיותההזדמנותאתולפתיצירתיתחשיבה

.הגבולהםשהשמיםההכרהאלשליוהיכולת

!הואנהפוך,גבריבתחוםלעסוקהבנותשעללומרמבקשכאןהנאמראין

עולמותאתומרחיבים,לנערותרלוונטייםהתוכןועולמותהלימודתוכני

איןהןוהאפשרויותוהטכנולוגיההמדעבתחומי"מסורתיים"ההתוכן

/טכנולוגייםעיסוקתחומילהולידשעשויהזאתהיאיוצרתחשיבה.סופיות

מדעיעםותכנותסייברשילוב:לדוגמה.דווקאנשיבתחוםחדשיםמדעיים

.ואופנהטקסטילעםאוהחיים

התכנותבעולםהעתידיתבעבודתן,רכות,יצירתיות-נשיותתכונותשילוב

הלמידה.תעבודנהשבהןהחברותעבור“כוחמכפיל”גורםתהווהוהסייבר

לשמשיכולההפניםמרובתהיוצרתוהחשיבהובניםבנותשלהמשותפת

בבחירתההנערהאתהמחזקותוהקהילתיותהשייכותלתחושתתשתית

.אלובמקצועות



ס"בביהטכנולוגית-מדעיתבמגמהלבחורהנערותאתמעודדיםאנו

לימודיםדרךשלהןהפוטנציאלאתלמצותלהןלאפשרכדי,התיכון

שבוחרותהנשיםמספראתלהגדילהארוךובטווח,ומגווניםמעניינים

להתקדם,שוויםביןשווהלהיות.והמחשביםהמדעיםבתחומילעסוק

כדי.עצמןאתולהגשיםשוויםביןשוותלחוש,העולמיתהיצירהלקדמת

,כגבריתרבותיתהמאופיין,הטכנולוגיבתחוםלבחורהצעירותלנשיםלסייע

והתקבעוסביבןשנכרכוהממוגדריםהתעסוקתייםמהכבליםאותןולשחרר

.צעירמגיל

,בנותזכרו

,בבישול,באופנהחיבוריםלחבראיך,יצירתיבאופןחשבתןחייכןכל

טבעית,היצירתיתהחשיבה.וספרותמוסיקה,באומנות,חברהבמשחקי

כמו,לימודבתחוםלבחוררקנותר.היוםכללאורךבהמשתמשותואתןלכן

לכןולתתאלהטבעיותתכונותלהעציםשיכול,וטכנולוגיהמחשבים,סייבר

ללמידהבכןהקיימותהיכולותאתשתנצלתעסוקהלבחורהיכולתאת

.יותרטובפרנסהומקוםעבודהומציאתמתקדמת

.לכולםיותרטובלעתידבתקווה

,שלכן

.חני



הרצאה בהתנדבות

ברקת העבירה הרצאה בהתנדבות גלנצרר חני "ד, נשיאתנו

.בחטיבת בר לב

היה זה בוקר מעשיר אותו ארגנה רויטל מאשכול פיס ואף  

.רוטרידאגה לספר לכולם על מועדון 



ל פנינה כרמון"אות הוקרה לנ

ל פנינה כרמון קיבלה אות הוקרה מהנגיד  "חברתנו נ

בבוקר מיוחד שהתקיים לכבוד  , ר נחום פרנקל"היוצא ד

.צוות הנגיד

.פנינה ביקשה להקדיש את האות לכל חברי המועדון

!כל הכבוד



100).סבאכפרההתנדבותבעירמצטייניםלמתנדביםהוקרהערב

.(מתנדבים20000,עמותות

מחברישניים,ההוקרהלאותהזכאים15שביןגאההמועדון

ראוייםנמצאושניהם,קוויטניושמוליקגונןשלמהל"נ,המועדון

היריעהשתקצררבההתנדבותיתפעילותעלההוקרהאותלקבלת

.מלפרט

לההמכובדתהזכייהועלהרבההתנדבותםעלבחברינוגאיםאנו

(מזורגבי).ראוייםהם

16-להוענקמשמעותיתהתנדבותיתלעשייה2021גלרפרס

להתנדבותגלרפרסמוענקשנה37מזה.סבאמכפרמתנדבים

זכותושבים16.גלרזאבלשעברסבאכפרעירייתראשש"ע

(השרוןצומת).לקהילהתרומתםעלהשנהלכבוד

פרס גלר

שלמה מקבל את אות  

ההוקרה

שמוליק מקבל את  

אות ההוקרה









ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – June 2021

הירחון הביא לנו החודש צילומים עם ביטוי  

ברחבי העולם צילמורוטרישחברי , אנושי

.  והגישו לתחרות

סין-יונאןמשפחה בביתה במחוז : מקום ראשון



איטליה, סיינה–שחור לבן : מקום שני סין-לונגשנגמחוז –שמחה : מקום שלישי



חברים מציירים

"  מעגלי החיים"
ציירה חיה קנטרוביץ



,ון'גואלטוןרייסטיםשלַהַחִייםַמְעַגלהשיר

ההשראהאתלינתן,"האריותמלך"מתוך

."החייםמעגלי"הציורלביצוע

יששלכולנולהזכירנובאהזההמקסיםהשיר

.החייםבמעגליומטרהתפקיד,מקום
חיה קנטרוביץ  



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

חברים כותבים

ביטוחשלהמתנדביםבמסגרתרבותשניםזהמתנדב,הריסאיתןחברנו

המתגוררשואהניצולאצלשבועכל,איתןמבקר,זאתבמסגרת.לאומי

.סבאבכפרותיקיםבשכון

וגםללכתמעטמתקשההוא.מאהלגילכברנושק,פישרסנדור,הניצול

זכיםמעייןכמי,צלולהדעתואולם,כשהיואינםכברוהראיההשמיעה

וגםהשואהמוראותדרךמילדותו,בחייולושקרהאירועכלזוכרוהוא

המשפחההקמתעלגאווהמלאבקולמספרהוא.מכןשלאחרהחיים

.סבאבכפרשהתיישבעדלמקוםממקוםוהמעבר

בביתמחלקות,חבריםשלשמות,מקומותמזכירסנדור,אתובשיחה

הביעואףהעכשוויתבפוליטיקהגםהיטבמצויוהואעבדבהןהחולים

.הממשלהמשהתחלפהכעת,יותרטובלעתידפנינוכיתקווה

העולםמלחמתכשפרצה17בןוהיה.בבודפשט1922-בנולדסנדור

שלמצבםהיה,המלחמהשלהראשונותבשנים.השנייה

הונגריה)הגרמניהכיבושבשטחיהיהודיםשלממצבםטובהונגריהיהודי

1941מאוגוסטהחלאולם,(1944ראשיתעדהגרמניםידיעלנכבשהלא

.ההונגריהעבודהבשירותהחזיתאלרביםיהודיםגבריםבכפייהנלקחו
לסוףעדהעבודהבגדודימותםאתמצאויהודיםאלףושנייםכארבעים

אתהנאציםמינוהונגריהכיבושלאחר.העולםמלחמת

,הממשלהלראשהחץצלבמפלגתראש,סלשיפרנץהאנטישמיהפשיסט

.במדינההבלעדילשליטולמעשה
כנופיות.בודפשטליהודיחדששלבהחללשלטוןסלשישלעלייתועם

אלוהושלכוברחובנרצחויהודיםאלפי,ברחובותהשתוללו"החץצלב"

מוותלמסעותנשלחואלפיםעשרות.מדםהאדיםאשרהדנובהנהר

.כפייהולעבודת

מהתופת אל ארץ החיים

פישר( שמשון)סנדורעדותו של 



.לבודפשטצפונהכפייהעבודתלמחנהסנדורגוייס1942באוקטובר

בולכפרשהגענועדשבועיים-שבועפעםכלשוניםבמקומותהיינו"

.זורמיםמיםאוחימוםללא,ספרבביתהתגוררנו.יותרארוךזמןעבדנו

.מכותרקקבלנוהזמןוכל,שלנוהאוכלאתגנבוהמשמרוחייליהקצין

בסופותגם,תעלותחפרנוהחורףכל.חיותכאליחסהיהכלפינוהיחס

כאלההיו,מאדקרהיה.הזאתלעבודהלצאתנאלצוהחוליםוגם,שלגים

שוכביםונשארולזוזיכלולאאם,החולים.רגליהםאוידיהםשקפאו

.למוותקפאו,הפתוחבצריף

בהיחלשותמעייםבדלקת,בטיפוסמתורבים.וצמאיםרעביםהיינו

למחנהושלחורכבתבקרונותאותנוצופפו,הרוסיםכשהתקרבו.כללית

והאנשים,אכילהיהלאהמזון.גומיבמקלותאותנוהיכוהמשמרואנשי

כל.הצריפיםלפניאותםולהניחהמתיםאתלהוציאהיהעלינו.לרובמתו

".מתים25-30היויום

העקוריםמחנותלכיווןלברוחסנדורהחלהרוסיםידיעלהשחרורעם

שלטוןגורמימצדהן,בדרךוהתקלותהרביםהקשייםלמרות,באיטליה

ושםהעקוריםלמחנהלהגיעסנדורהצליח,האזורתושבימצדוהןרוסי

והגיע,עצמאותבאוניה,1949בשנתארצהלעלותלושנתאפשרעדשהה

.עליהלשער

אתלעבודשביקשוצעיריםשללגרעיןסנדורחבר,ארצההגעתועם

יהודהבשפלתהקרקעעלועלוחנהבפרדסהכשרהעברוהם.האדמה

ניצוליעוליםידיעל1949בשנתהוקםהמושב.גההמושבאתלהקים

עוליםלוהתווספוהשניםבמהלך.כוסלובקיה'וצהונגריהיוצאי,שואה

.נוספותמדינותיוצאי

חורפים,פרנסה,מגוריםבעיותעםהתמודדוהראשוניםהמתיישבים

.'וכוטלפון,גז,חשמל,מיםכמובסיסיותתשתיותמהיעדרקשים

יחידברזוכן,למגוריםמחוץעץאופחבמבנהכללבדרךהיושירותים

בשנות.למבנהמחוץ,ומקלחתרחצהלרבותהמיםצורכילכלששימש

אחריםיישוביםתושביכמו,התושביםסבלו(סינימבצעעד)החמישים

מסתנניםשל(ועגלותפרותבעיקר)חקלאיותמגנבותבסביבה

וחבלהרצחמעשילרבותע"פחאירועיהיוכןכמו.עזהמרצועתשהגיעו

הביאהזועוינתפעילות.משםשהגיעו"פדאיון"השלמיםבמשאבות

היהסנדור.בנשקשאומנו,המושבמחברישהורכב,אזרחימשמרלהקמת

.בימיםבחקלאותועובדבלילותשומר

הסיעודבמקצועלעבודסנדורחזר,המושבאתשעזבלאחר,1955בשנת

.ארצהעלייתוטרם,באירופהעודרכשאותו



בשנתארצהשעלתה,פרסיוצאת,אסתראתסנדורפגשזאתבשנה

בבתיכאחעבדסנדור.סבאבכפרלגורועברולזהזהנישאווהם,1951

לגמלאותפרישתולפניהאחרונותהשניםושמונהובעשריםבסביבהחולים

.סבאבכפרמאירחוליםבביתמחלקותבמספרעבד

.השואהאתשרדלאסנדורשלהגרעיניתממשפחתואחדאף

.וניןנכדיםשבעהלהםוישילדיםשנינולדוואסתרלסנדור

והואכילדשרד,הוכצייטיעקב,אחותושבןלסנדורנודעהשמוניםבשנות

.צעירנפטריעקבאולם,השנייםביןטובקשרנוצר.הנרבאורחי

קשרנוצר.באריזונהשחיהאחתאחייניתעודשישהסתבר,1990בשנת

.בארץלבקרהגיעאףוהיאאיתה

איתןעםלתאםלחבריםממליצהואני,השראהמעוררסנדורשלסיפורו

.אצלולבקרוללכת



מה הערך שלנו

200לוהמתינושם,באוניברסיטהגדוללאולםנכנסמכובדפרופסור

זהבשטרמעונייןמי"ושאלח"ש50שלשטרמכיסושלףהוא.תלמידים

עומדאני".ידיהםאתכולםהרימובאולםהתלמידים"?שקלים50של

הרשותחילהאבל",הפרופסורהמשיך,"מכםלאחדהזההשטראתלתת

עדייןרוצהמי".השטראתולקפללקמטוהחלאמר"...זהאתלעשותלי

אתאעשהאםומה".באווירמונפותנותרוהידיים.שאל"?השטראת

ומעךדרך,הריצפהעלהשטראתוהפילהפרופסוראותםִאתגר"?זה

.באווירנותרוהידיים"?השטראתרוציםעדייןאתםהאם".נעליוביןאותו

והמלוכלךהמקומטהשטראתוהריםכףמחאהפרופסור!"מאודיפה"

עשיתימהמשנהלא.מאודחשובלקחלמדתםזהברגע".מהִרצפה

אתםכןאםמדוע!ערכואתידעתםכי?למה.אותורציתםעדיין,לשטר

שפופים,לרצפהמוטליםאנחנו,בחיינורבותפעמים?ערככםאתשוכחים

.בדרכנושנקרוחייםנסיבותבגללאושקיבלנוהחלטותבעקבות,ורמוסים

משנהשלאשוכחיםאבל,כלוםשוויםשאיננואחתבבתמרגישיםאנחנו

הואמאיתנואחדכל!השתנהלאבעצםשלנוהערך,יקרהמהאוקרהמה

!"זהאתזכרו.ערךלווישמיוחד

סיפור של סופרת אורחת

טל עזר

.סיפוריםומספרתלשוניתעורכת,מפיקה,תוכןיוצרת.1983קיץילידתעזרטל

,"קטניםסיפורים"בשםקצריםסיפוריםשלאסופהלאורהוציאה2016בדצמבר

.הקצרבסיפורוליבםשידםליוצריםכבמה"שורטס"לייןאתוייסדה



אמנות על קצה המזלג

איטליה, 1593-1563, ארטמיסיהנטילסקי'ג

:מוזיאון

וויסנשטייןטירת 

גרמניה  

(1563-1639)נטילסקי'גאורציוהציירשלהבת,נטילסקי'גארטמיסיה

,מוניטיןבנתההיא.מדהימהאישיותובעלתהצייריםמגדוליאחתהייתה

,רומאכילידת.תקופהבאותהאישהעבורנדירהעצמאותשלחייםוחיה

.1630בשנתבנאפולישהתיישבהעדובפירנצה,שםבעיקרעבדההיא

."והזקניםשושנה",הראשונהיצירתהאתציירההיא1610בשנת

,אביהאצללמדהלצייר.15להשמלאולפניעודלציירהחלהארטמיסיה

לציירהאבפנה,כשהתבגרה.מהביתיצאהשלאכמעטהתקופהוכמנהג

גםאךאותהלימדהוא,ציורבתואתשילמדבבקשהטאסיאוגוסטינו

שלבהקשריצירתהאתחוקריםרביםפמיניסטייםמחקרים.אותהאנס

לנשיםרבההתייחסותביצירתהלראותניתן,ואכן,שחוותההאונס

ראשואתהעורפת"יהודית"ו"קלאופטרה"כגוןחזקות

המאויםכאובייקטבמקורותהמופיעותנשיםדמויותלצדהולופרנסשל

."שבעבת"ו"לוקרציה","שושנה"כגון,גבריםשלמתשוקתם

גישהלצדוצלבאורעשירשימוש,רבהועזותבדרמהמאופיינתיצירתה

.נשיתמבטנקודתמתוךאישית

1610: שנת יצירה

שושנה והזקנים





.קיעקב

הולדתלפניאחתשנה.פרקיםעשרשניםמכילך"בתנדניאלספר

.שושנהעלהסיפורובועשרהשלושההפרקלספרנוסף,הנוצרי

התגורראשר,יואכים,עשיריהודישלהצנועהאשתוהייתהשושנה

אחדיום.בגינהעצמהאתלרחוץנוהגתהייתהשושנה.בבלבגולת

ששושנהברגע.להוהמתינובגינההסתתרוהקהילהמןזקניםשני

להאמרוהם.עליהואיימוהתגלוהזריםשני,וערומהלבדההייתה

.צעיראדםעםנואפתאותהשראויכריזוהם,להםתתמסרלאשאם

למשפטהובאה,לסחיטתםשהתנגדה,שושנה.מוותהיהדינוזהחטא

ושלח,לתפילתהנעתראלוהים,האחרוןברגע.בסקילהלמוותונידונה

הוא.הזקניםשניאתובנפרדנגדיתוחקרבאזה,הנביאדניאלאתלה

.בעדותםסתירהומצא,הניאוףנעשהבגןעץלאיזהמתחתאותםשאל

והמנווליםלחופשישוחררההאישה.שושנהשלחפותהאתהוכיחובכך

.להורגהוצאו

פופולארימאדהיה,דניאלשלהחיצונייםהספריםמתוךזהסיפור

בידםנתןשהנושאמתוךאולייתכן,הצייריםאצל17-וה16-הבמאות

.שושנהשלמערומיהאתלהציגאפשרות

ופסליםציירים,המערבייםלאמניםהשראהסוףאיןנתנוהמקורות

נושאיםלצייריםסיפקומגוונותדמויותעםמלאיםסיפורים.דומהבאופן

עלהואכזהאופייניסיפור.האמנותגדולותליצירותהשראהשיצרו

.שושנה

במקום.מיניתשהוטרדה,ישרהצעירהאישהמתארתארטמיסיה

ציירוצייריםשכמהכפי)מפלרטטתאובצניעותשושנהאתלהראות

אישהשלמבטהמנקודתהנושאאתלוקחתארטמיסיה,(בסצנהאותה

בעוד,מתביעתםונדחית,מפוחדת,כפגיעהשושנהאתומתארת

,תאוותנימבטנועצים,שלהםהבוטותבמלואמגיחיםשהגברים

לפניהזאתהסצנהאתהשלימהארטמיסיה.מזימהוחורשי,מאיימים

המיניתהטרדתואתמשקפתהנראהכפיהדרמה.אותהאנסשטאסי

.שלובסטודיוהכשרתהאתשהחלהבזמןאחריםאמניםושלטאסישל

ונכונותה,המקצועיתליכולתההלבתשומתאתמשכההתמונה

.פסיכולוגיתבדינאמיקהלהתנסות



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

שנה100באוסטרליה חוגג רוטרי

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

לרוטרישנה100לציוןמיוחדבולהאוסטרליהדוארהנפיק6/4/21-ב

.בשולייםרוטריוסמלבולים10עלהגיליוןב"רצ.באוסטרליה



.הבולואיורהחותמת,בולעםמיוחדתגלויה–מקסיקארד

בול23/2/1955-בהוציאהאוסטרליה

בינלאומילרוטרישנה50לרגל

הוציא השרות הבולאי 17/5/1971-ב

לרוטרישנה 50האוסטרלי בול לכבוד 

62באוסטרליה ולקיום הוועידה העולמית ה 

.בסידני

קיים את  רוטרי13/5/1993-ב

במלבורן  84הוועידה העולמית ה 

והשרות הבולאי האוסטרלי הנפיק  

.מעטפה עם בול לכבוד האירוע



אוסטרליה הנפיקה  21/4/2005-ב

לרוטרישנה 100בול לכבוד 

בינלאומי

התקיימה  30/5/2014

רוטריוועידה בינלאומית של 

בסידני והדואר האוסטרלי  

הפיק מעטפה מיוחדת 

..לנושא

המועדוןלפתיחתשנה100יחגוגישראלרוטרי2029בשנת

שהמועדוןתקווהאני–ירושליםמועדון–בארץהראשון

.אזעדוישרודיתחזק

כולל,שניםמספרשלוקחתהליךהואבולהפקתתהליך

.לנושאשריםוועדתהחלטת

לטעמיאבל,תקופהבאותההנגידיהיהמייודעיםלאאנחנו

עללחשובמיוחדתוועדהלהיותתצטרך1925מהחל

.בולכוללבישראללרוטרי100החגיגות

לחגיגתבוליהיהלא–בנושאבטיפולבזמןיתחילולאאם

.ישראללרוטרי100ה

?ואצלנו 



הנצחה בקרן המלגות

במהלך שנת הקורונה הקדשתי הרבה זמן לשיפוץ אתר המועדון  

.  בנושא קרן המלגות

במידת האפשר עם  , ראשית דאגתי שלכל מונצח יהיה עמוד משלו
.תמונה ועם קישורים לאתרים אחרים באינטרנט

חובב מצאתי לא מעט מצבות של המונצחים ותמונות  כגניאולוג

.של המצבות נוספו לאתר

התברר שיש לנו לא מעט מונצחים אשר יש על שמם רחובות  

.בעירנו

.יצאנו תמי ואני לצלם את השלטים וגם הם נוספו לאתר

.השלטים על שמם14המונצחים עם 15בזר של ינואר פורסמו 

ל הופיע במפות אך בפועל לא היה שלט  "ש יהושע וישני ז"רחוב ע

.עם שמו במקום

?היכן השלט 
ל אייבי ברכה"סיפורו של חברנו נ

מועצתשלהדיוןבסיכומיבדקתי

הרחובותשמותאתשקבעההעיריה

אבלשמועלרחובשיהיהסוכםואכן

.שלטאין

העיריהמולתקלהפתחתי

דאגהראלארנוןשחברנובאפליקציה

וחיכיתישלנובסלולריםשנתקין

.בסבלנות

לילהודיעחודשים4לעירייהלקח

.בנושאטיפלושהם

תמיהרחקנוהיומיתבצעידההבוקר

מנשההברוןלגןעדוהגענוואני

ישהגןמולואכןהירוקהבשכונה

.שלטעםוישניש"עשביל



מתכון החודש

מהמטבח של חיה

מלוחיםמאפינס

:המצרכים
מאפינס12להכנת 

XLביצים גדולות 2
כפות שמן2

(גביע)שמנת חמוצה ' גר200

9%כפות גבינה לבנה 2

(כוס1/3)ל חלב "מ80

,  צפתית, עיזים, צהובה)גבינות מגורדות ' גר100

(בולגרית, פרמזן

(כוס)קמח ' גר140

אפייה' כפית אב1

כפית מלח1

:אופן ההכנה

להוסיף  , בקערה לטרוף את הביצים יחד עם השמן1.

חלב ואת הגבינות  , הגבינה הלבנה, את השמנת

לערבב לעיסה אחידה ולבסוף להוסיף  , המגורדות

האפייה והמלח' אב, את הקמח

.מעלות180-לחמם תנור ל2.

¾  למלא את השקעים עד , לשמן תבנית שקעים3.
עד  , דקות25–20-להכניס לתנור ולאפות כ, גובה

.מזהיביםשהמאפינס

גרעיני תירס קפואים או  למאפינסניתן לשדרג ולהוסיף *

(.כוס¾ בערך )משומרים 



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

השיב פניו ֵריָחם"... אפטרשייב"ה

האופניים חשמליים: אוקסימורון

!במתח...ודווקא הולכי הרגל

האם יש דרך טובה יותר להתמודד עם החיים  , הכלאחרי "
דיקנסארלס'צ~" ?והומוראהבהמאשר עם

אוזן  ...עבודת מטה, פסיכולוג

בחדר ההמתנה של רופא  , יושבים לצידי

הזוג חני חיים, השיניים

– Google-בשיטוט ב Earth  קורה

העכבר מוליד הר  ...דבר מעניין

יחידת דובדבן  ...במחירים של היום

!יקרה לי




