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עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים

חברות וחברים יקרים!
החודש התקיים אירוע חילופי הנשיאים.
לנשיאה היוצאת ,ד"ר חני ברקת ,אנו מודים על הצלחתה לנהל את
פעילות המועדון בשנה כל כך מורכבת.
לנשיא הנכנס ,מיכאל שלו אנו מאחלים הצלחה ועמידה בכל היעדים
שהציב.
לחברי המועדון אנו מאחלים שנת פעילות פורייה ובריאות טובה לכולם.

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!

אתי וצביקה פרל
15.6.1976

ברכות לקבלה כחבר למועדון

סער רפי  -ראש העיר
(חבר כבוד)
20.6.2019

מזור גבי
24.6.1990

גונן שלמה
24.6.1984

רדושקביץ אלי
28.6.1992

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

פעילות אפיק המועדון החודש

❖

 – 6.6.21הרצאה.

הרצה לנו דוד כהן שגריר בדימוס בולגריה ,צ'ילה והבלקן,
יו"ר עמותת סלבדור לשימור מורשת יהודי בולגריה.
נושא ההרצאה" :אנקדוטות וסיפורים קצרצרים במהלך שירות
החוץ שלו"
❖

 – 13.6.21ישיבה עסקית

❖  – 19.6.21לסיום הקדנציה התקיים ערב חוויתי עם אורלי סלומון,
זמרת בינלאומית.
"להיות המאסטרו של חייך" – סיפור חייה .סיפורה היה מלווה בשירה.

❖

 – 27.6.21טקס חילופי נשיאים.

החיים הם קרנבל
הזמרת אורלי סולומון
לסיום שנת הנשיאות הזמרת אורלי
סלומון הגישה לנו ערב מרגש של
סיפור ושירה.
תודה לצביקה ואתי פרל על
הבחירה הנפלאה.

אורלי סולומון היא זמרת שנולדה בישראל ,גדלה בצרפת ומגיעה אלינו מקובה!
היא רק הגיעה לגיל  8כשהיא התחילה את הקריירה שלה כמנחת טלוויזיה
בערוץ הצרפתי הלאומי  ,TF1בסדרת הלהיט ״Salut Les Petits Loups״ הדבר
גרם לה להרוויח את הכניסה שלה לספר השיאים של גינס בתור ״מנחת
הטלוויזיה הצעירה בעולם!״ הפרצוף המעוגל והחמוד שלה והחוצפה
שמתפרצת מהמסך נגעה בדור שלם שפשוט לא יכל לשכוח אותה .הילדה
הקטנה הזו המשיכה והפכה לאישה ,טיילה בעולם לזמן מה בזמן שכיכבה
במחזות זמר כמו מלך האריות בגרמניה ,סיבובי הופעות ביפן ומקום ראשון
במצעדים עם להיטים בקובה .אורלי חזרה לישראל ,היכן שהיא נולדה והיא
נחושה לחלוק את האנרגיה והרעננות של מפגשיה המוזיקליים .הקשיבו בזמן
שהיא מבקרת מחדש מנגינות צרפתיות ,לטיניות ,אמריקאיות ,ישראליות ועוד
החל מקלסיקות ועד להיטים מודרניים ,בזמן שהיא לוקחת אותנו לעולם שלה
שעשוי מטירוף מתוק ,חשיבה חיובית ושמחת חיים! (גוגל)

טקס חילופי הנשיאים

ערב חילופי נשיאים בבית "אדוויס" בכפר סבא
סקירה וצילומים של חברנו נ"ל גבי מזור

הערב החל בכיבוד עשיר ומפגש חברתי לחימום האוירה.
הטקס החל עם פסוק השבוע המקסים של גליה ואיציק ברכות רעות מפי
עדנה ,ברכה בינלאומית מפי יוסי וברכה משולבת של נג"ל מתי הראל,
שברך גם ברכה משלו וגם את ברכת הנגיד חיים קנת שלא היה יכול
להגיע עקב התחייבויות אחרות.
הנגיד מצפה לחיזוק המועדונים הקיימים וגידול במספר המועדונים.
כמו כן ברך יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים מאיר אהרוני.
נשיאת המועדון סיכמה את השנה המאתגרת והמיוחדת שעבר המועדון ,
עם צורך רב לשינויים עקב הנסיבות.
חני מודה לכל החברים ולהנהלה על שיתוף הפעולה והעזרה ההדדית.
צוות זמרות מהגלריה  29הנעימו את זמנינו.
אסתר האס ברכה את חני לסיום שנת נשיאות והעניקה לה בשם חברי
המועדון תעודת גלגל הזהב.
עם כניסת הנשיאות החדשה ,בראשותו של מיכאל שלו עם מזכירו עמי
הרפה עלה לברך ראש העיר והעלה על נס את עשייתו של המועדון
בראשותה של חני.
ראש העיר העניק לחני מגן הוקרה.
ברכה מיוחדת של ניני לנשיא הנכנס מיכאל שלו.
הסיכות הוחלפו ,מיכאל קיבל תעודת העברת המשמרת ,ונשא את עיקרי
תוכניתו.
שירת התקווה ותם הטקס .

דבר ראש העיר מר רפי סער
בטקס חילופי הנשיאים

ד"ר חני ברקת – נשיאת רוטרי היוצאת ,מיכאל שלו – נשיא רוטרי הנכנס,
מתי הראל – נגיד רוטרי לשעבר ,מאיר אהרוני – יו"ר המתנדבים של
העיר כפר סבא ,חברים וחברות מועדון רוטרי כפר סבא.
אני נרגש להיות איתכם כאן היום בטקס חילופי נשיאי מועדון רוטרי.
בשנה שעברה הקורונה חייבה אותנו לתקשר האחד עם השנייה דרך
הזום ,כל אחד בביתו .ואני שמח שהשנה אנחנו סוף סוף יכולים לשוב
ולהיפגש.
שנה מאתגרת במיוחד עברה על כולנו .שנה של סגרים ובידודים .שנה
שבה תושבי כפר סבא עצרו את שגרת החיים והתגייסו תוך גילוי ערבות
הדדית מעוררת השראה ,אחד למען השנייה .מאות מתנדבים התגייסו
למאמץ המשותף יחד עם מועדון רוטרי והאגף לשירותים חברתיים
קהילתיים בעירייה ,לעשייה משותפת.
תקופת הקורונה לא הייתה פשוטה לאף אחד מאיתנו ,אך היא גם הביאה
לידי ביטוי את האנושיות ואהבת האדם שכל כך מאפיינים את קהילת כפר
סבא .מבעד לקושי האיר טוב הלב שלכם ושל תושבי העיר ,בין אם זה
בחלוקת סלי מזון לתושבים נזקקים ,תרומות לבית חולים מאיר שעמד
בחזית המאבק להצלת חיים ,שליחת תלושי שי למשפחות נזקקות.
חשוב להדגיש – העשייה המבורכת שלכם היא ממש לא רק נחלת ימי
הקורונה .רוטרי הוא מועדון נפלא שפועל יום יום ,שנה שנה למען עשייה
קהילתית .רואים ומרגישים את תמורות העשייה שלכם בימי שגרה כמו
בחירום.

מיזם ליווי וסיוע לבוגרי פנימיות ,חיילים ובני שירות לאומי שמתגוררים
לבד .סיוע לצעירים ,ילדי פנימיות ,ותנועות נוער בסבסוד ומיזמים
משותפים ,וקידום חיבור בין דורי בין צעירים לאוכלוסיה מבוגרת .כל מי
שזקוק לעזרה ,יזכה לידכם המושטת.
אני מבקש להודות לד"ר חני ברקת ,נשיאת רוטרי היוצאת ,על פועלך
בשנה האחרונה למען תושבי העיר.
העשייה הקהילתית המבורכת של המועדון בהובלתך ,השאירה חותם על
כולנו ובשם תושבי העיר ,אני מבקש להוקיר ולהודות לך.
בנוסף יש לי את הכבוד לברך את נשיא רוטרי הנכנס ,מיכאל שלו ,על
כניסתו לתפקיד החשוב .אני בטוח כי המועדון בהובלתך ימשיך להגשים
יעדים מבורכים למען תושבי העיר.
עלה והצלח.

דבר הנשיאה היוצאת ד"ר חני ברקת
בטקס חילופי הנשיאים

ערב טוב חברים ,אורחים נכבדים.
הגלגל מסתובב ,וגם הגלגל של רוטרי הסתובב ,והשנה הגיעה לסיומה.
השנה הייתה שנה לא פשוטה .שנה שבה יכולנו לקבל החלטות בבוקר,
ולעמוד מול הצורך לשנות אותם בצהרים ושוב בערב.
שנה לא פשוטה ,מורכבת ומאתגרת מאוד .אבל לא מעכבת .בכלל לא.
מילת המפתח השנה הייתה "אף על פי כן ".......הקורונה הפכה אותנו
ליצירתיים כל פעם מחדש .לא היה ממי ללמוד ,מכיוון שמעולם לא
נתקלנו בסוג כזה של מכשול ,אז התאמנו ותיאמנו והצלחנו בדרך כזאת
או אחרת להשיג את המטרות שלנו.
וכל זאת מכיוון שמועדון כפר סבא ,נשאר איתן ברוחו .מועדון שלא נכנע,
לא לקורונה ולא לשום דבר אחר.
באמצעות ערוצי התקשורת שלנו ,פייסבוק ,אתר המועדון ,עלון המועדון
וגם קשרים אישיים ,הצלחנו ליצור קשר עם הרבה מאוד קהילות בעיר,
וגם עם קהילות בעולם ,על ידי האפיק הבינלאומי שטרח לקשר אותנו כל
שבוע ,לקהילה אחרת בעולם ,הקפיד ששם המועדון שלנו ,מועדון כפר
סבא ,כמו גם הסמל והדגל שלנו ,יובילו את הקשר ויפרסמו את שמנו
בקהילת העיר ,ברוטרי ישראל וברוטרי הבינלאומי.
פירוט מלא של העבודה השנה ניתן בישיבת הנהלות משותפות .אבל
אומר רק זאת:
אפיק הקהילה והמקצוע עבד קשה מאוד השנה .חלק של הקהילות
שהיינו איתן בקשר ,הן קהילות שהקשר איתן מסורתי ,כמו בית החולים,
הקהילה האתיופית ,מועדוני הקשישים ,גלריה  ,29אשכול פיס (גם בזכות
קרן המלגות) ,מחלקת החינוך של העירייה ,מלוא הטנא ועוד וחלקן
קהילות חדשות ,כמו תנועות הנוער ,פנימיית צאלים ,בית ספר סורקיס

חלק אחר הן קהילות חדשות ,כמו תנועות הנוער ,פנימיית צאלים ,בית
ספר סורקיס ,וחטיבות הביניים רמון ובר לב ,עם בוקר מעשיר שגם שם
כבר פתחנו דלת .נתנו מענה לכל פניה אלינו ,לעיתים באופן מסורתי
ולפעמים ,באופן שונה מהרגיל ,שהתאים לשנת קורונה .קצת אחרת
מאשר הורגלנו ,אבל בחשיבה מאוד יצירתית ,עקפנו את הקורונה
ומצאנו דרכים לפעול אחרת.
חלק נוסף מהפעולות ,כגון חילופי אחיות עם קרואטיה ,ושיתוף פעולה
עם ד"ר מריוס מקפריסין ,הפרויקטים שהתחלנו עם תנועות הנוער,
ופרויקטים נוספים ,הבאנו למקום שממנו אפשר יהיה להמשיך בשנה
הבאה .אנחנו מקווים שפרויקטים כמו רדיו סול ורובוטיקה ,שבהם
הפגישות חייבות להיות פנים אל פנים ,יחודשו בשנה הבאה.
תודה מיוחדת לכל חברי ההנהלה שלי ,שלא ראו בעיניים ועשו לילות
כימים להמציא מה כן ניתן לעשות .הן בתחום הקהילה והן ,כפי שכולנו
זוכרים היטב ,בתחומי עניין ,ופעילות למועדון.
אף אחד לא יכול לבד ,הגדולה שלנו היא העובדה שכולנו עובדים יחד.
עוזרים זה לזה בכל פרויקט ונתמכים בחברי ההנהלה וחברי המועדון.
הפירגון ההדדי הוא חלק מהערכים שלנו.
כל הנאמר לעיל ,בזכותכם הוא ,איני רואה זאת כברור מאליו וזוהי זכות
גדולה עבורי להיות חלק מהנהלה כל כך נחושה .
לזאב אני חייבת חוב גדול ,תודה על שעמד לצדי ,יעץ עזר ,כיוון והיה
שם לכל עניין ובעיה ולכל התלבטות והכוונה .לצערי הוא לא כאן היום,
זאב נסע לארה"ב אל המשפחה שלו .הוא חסר לי ולנו כאן היום אבל
אחרי שנה איומה כשהייתה ,אני מאחלת לו שייהנה עם המשפחה שלו.
נהוג בטקס חילופי נשיאים לתת תעודות הערכה לחברים שפועלם היה
יוצא דופן בשנה החולפת .התלבטתי ארוכות למי מגיעה תעודה כזאת
והרי כולם ,כל חברי ההנהלה וכל מי שרצה להיות חלק ממועדון כפר
סבא ,הגביר פעילות השנה ויצא מגדרו כדי לשמר את המועדון.

כולנו יצאנו מאזור הנוחות שלנו .הצלחנו ליצור מועדון חזק שהוא הוא
הבסיס לכל פעילות קהילתית ,ארצית ובינלאומית.
על ההתעקשות להמשיך ולתפקד ,אני רוצה להודות לכם חברים .לכל אחד
ואחד מכם ,חיבוק גדול ושאפו ענק על התפקוד בשנה בלתי אפשרית
זאת .בזכותכם חברים ,המועדון שלנו יצא מהתקופה המאתגרת הזאת
חזק וקיים ונוכח.
אני מעניקה לחברי המועדון ,כולם כאחד ,תעודת ההערכה והוקרה על
הצטיינות ייתרה בשנה מאתגרת זאת.
אני מבקשת מכל אחד ואחד מכם שיראה עצמו כאילו הוא קיבל את
התעודה בעצמו.
אני מזמינה את גבי יו"ר אפיק הפרסום ,את אייבי האחראי על האתר שלנו
ואת חיה ויעקב ,האמונים על עלון המועדון לקבל את התעודה בשם
המועדון ולפרסם אותה ברבים.
אני מאחלת למיכאל וחברי ההנהלה שלו בשנה הבאה ,קודם כל שנה
שפויה ,רגילה ,כזאת שהאתגרים בה יהיו רגילים ומוכרים וללא הפתעות.
בהצלחה בכל מה שתרצו לעשות ,עם מועדון כמו שלנו ,ההצלחה
מובטחת.

דבר הנשיא הנכנס מיכאל שלו
בטקס חילופי הנשיאים

מכובדי כולם
השנה מלאו לארגון רוטרי  116שנים להיווסדו.
מטרתו הייתה יזמות חברתית המבוססת על חברות לפי סיווג מקצועי
ולהגשת עזרה וסיוע לקהילות נזקקות.
הארגון אשר נוסד בשיקגו הפך מארגון קהילתי לארגון בינלאומי בלמעלה
מ  200מדינות ומעל  35אלף מועדונים.
הארגון דוגל בארבעה מבחנים המלווים את הארגון וחבריו לאורך שנים
ומהווים דרך חיים:
האם זו אמת?
האם זה הוגן לכל הנוגעים בדבר?
האם זה יבנה רצונות טובים וחברים טובים יותר?
האם זה יהיה מועיל לכל הנוגעים בדבר?
מועדון כפר סבא שנוסד לפני  61שנים ,ובגלל מגיפת הקורונה נמנע
מאיתנו לציין ולחגוג את שנת ה  60להיווסדו ,מאמץ ופועל לפי המגדרים
הללו.
בשנת רוטרי החולפת נקלענו (כמו שהזכרתי) למשבר הקורונה אשר בלם
ושיבש את הפעילות הקהילתית והחברתית במועדון.
וכאן ברצוני לומר תודה לחני ,הנשיאה היוצאת ,שהשכילה להוביל את
המועדון בתקופה קשה ומורכבת זו ועשתה את המיטב.
חני תודה.
לשמחתנו אנחנו יוצאים מהקורונה ומתחילים לחזור לפעילות.
עד אמצע השבוע שעבר זה היה המצב ,אך הווריאנט ההודי החליט לבקר
אותנו.
אני מקווה שהתפרצות הווריאנטים החדשים תטופל כראוי.

חברים יקרים ,לפנינו מלאכה רבה של עשייה .נעשה כולנו יחד ,נפעל
ונתרום מזמננו וממרצנו ולעתים גם מכספינו ,נמשיך בפעילותנו אם זה
בקהילה או באפיקים אחרים.

החזון האסטרטגי של רוטרי בינלאומי מתרכז ב  4-נקודות עיקריות:
הגדלת השפעה
הרחבת שדה הפעולה
שירות
מנהיגות
אנו צריכים להסתגל לעולם משתנה והשינויים שחלים.
בואו נכבד את העבר אבל נחבק את העתיד.
כל ארגון בריא בודק את עצמו ופעולותיו מדי פעם.
השנה ,בהובלתו של יו"ר אפיק הקהילה יובל השכל ,הוחלט לעצור
ולבדוק את כל הפרויקטים שהחברים מעוניינים בהמשכיותם וזאת לפי
קריטריונים שגובשו .המודל מטרתו לייעל את עבודתו ומעורבותו של
המועדון בפרויקטים השונים.
חברים ,הנהלת המועדון שמה לה כמטרה עליונה את החברות במועדון
שהיא הבסיס האיתן ליתר הפעילות הרבה שם המועדון מורגל.
מועדון רוטרי הוא מועדון חברים .בלי חברים אין מועדון.
רעות היא מושג שבמידה רבה מייצג קבוצה ודור .הרעות היא נאמנות
וסולידריות כלפי חברים ושותפים לדרך.
יגאל אלון אמר" :רכוש אין לי ,הון אין לי ,הנכס הגדול ביותר שיש לי הם
חברים".

חברים ,מעל במה נכבדה זו ,אני קורא לכולם להירתם למען מטרה נעלה
זו ,כי רק כולנו יחד ננצח.
אני מבקש להראות את חברי ההנהלה לשנה זו:
מזכיר המועדון  -עמי הרפה
גזבר המועדון -איתן האריס
יו"ר אפיק המועדון ונשיא מועדון הבא  -יחיאל שטרית
יו"ר אפיק הקהילה  -יובל השכל
יו"ר האפיק הבינלאומי  -חנן האס
יו"ר אפיק המקצוע  -דורית שטיימר
יועץ הנשיא  -עודד שוהם
הנשיאה היוצאת  -חני ברקת-גלנצר
ולסיום ,אני מבקש להודות על העזרה בהפקת ערב זה.
בראש וראשונה לענת ויוסי בן עמי ,לשוקי ולגלריה  29על חלקם,
לעמית שקל יוצא גלריה  29וכיום בלהקה צבאית.
ליעקב קנטרוביץ על המצגת ,לשמוליק קוויטני על הארגון ולשלמה
המנחה הנאמן של המועדון.
אני מאחל לכולנו שנת פעילות פורייה ומוצלחת.
תודה לכולכם.

דבר חברתנו אסתר האס בשם החברים
בטקס חילופי הנשיאים

מכובדי ,חני היקרה,
לכבוד הוא לי להודות לך בשם החברים ברוטרי ובשמי על שנת הנשיאות.
בשנה זו ניצחת בכישרון רב ובעזרת חברי ההנהלה המצוינים על
הפעילויות שלנו ואנחנו תרמנו ממיטב כישורינו  ,כישרוננו ומזמננו למען
הידידות שלנו ולמען הקהילה.
השתתפנו במפגשי זום שבועיים בהם פגשנו יוצרים ,אמנים ,אנשי מעשה,
אנשי רוח וכמובן איש את רעהו .ערכנו קבלות שבת על שפת הים,
מפגשים בפארק  ,בטיולים יומיים ובנופשון ,הפעילות קיבלה ביטוי בירחון
החודשי הנפלא שלנו.
הכל התנהל על פי כללי התו הירוק ,התו הסגול ,הוראות הג"א והוראות
המחזור.
ִ
גאווה גדולה היא הפעילות ההתנדבותית בקרב הקהילה ,מפאת חוסר
הזמן אציין רק כמה מהן .אני מאמינה כי פעילויות אלו מביאות לשינוי
ולתקון חברתי :
-

פעילות עם תנועת הנוער העובד כדי שיתקיים בה שוויון הזדמנויות
לנוער

-

תרומת שולחן טניס שולחן ובניית סככה עבור אוכלוסייה בעלת צרכים
מיוחדים – פתיחת צוהר לפעילות באוויר הפתוח.

-

תקשורת אישית ותמיכה נרחבת לקבוצת חיילות בודדות – הרוטרי הוא
אוזן קשבת להן

-

פרויקט המייקרים ,שזכה להוקרה רבה בעיר ,מעודד לימוד מדעים
ומקצועות טכנולוגיים על ידי בנים ובנות .יופץ בשנה הבאה למועדוני
רוטרי נוספים.

-

פרויקט נוער שותה מים ודעת ,אחד מעשרה פרויקטים של הרוטרי
העולמי.

חני את ד"ר להיסטוריה והרבית להרצות בהתנדבות במועדוני קשישים,
במועדונים חברתיים ובעיקר לנוער על פרקים מתולדות עם ישראל.
חני ,בזכות הנחישות שלך ,היוזמה ,הדבקות במטרה והמסירות אנו
ממשיכים להיות אחד ממועדוני המתנדבים המובילים בכפר סבא.
מודה לך ומאחלת לך אושר ,שימחה ,בריאות ועשיה מוצלחת ועשירה
בהמשך הדרך.
אסתר

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש מאי

ב – 4.6.1783 -האחים מונגולפייה מדגימים
לראשונה הטסת כדור פורח.
ב – 28.6.1914 -הרצח בסרייבו :לאומן סרבי רוצח
את הארכי-דוכס פרנץ פרדיננד ,בתקרית שמציתה
את מלחמת העולם הראשונה
ב – 14.6.1940 -גרמניה הנאצית כובשת את
פאריס

ב ,"1984" – 8.6.1949 -ספרו של ג'ורג' אורוול
יצא לאור

ב – 10.6.1964 -מופעל המוביל הארצי

ב – 5.6.1967 -פורצת מלחמת ששת הימים

ב – 6.6.1982 -פורצת מלחמת שלום הגליל

ֶּד ֶּרך – אָ ַמ ְר ָת – ְת ִפילָ ה

ַ .1ה ֶּד ֶּרך יָפָ ה עַ ד ְמאֹ ד  -אָ ַמר ַהנַעַ ר.
ַה ֶּד ֶּרך ָק ָשה עַ ד ְמאֹ ד  -אָ ַמר ָהעֶּ לֶּ ם.
ַה ֶּד ֶּרך אָ ְרכָה עַ ד ְמאֹ ד  -אָ ַמר ַהגֶּ בֶּ ר.
נּוח ְבצַ ד ַה ֶּד ֶּרך.
י ַָשב ַהזָ ֵקן לָ ַ
צֹובעָ ה ַה ְש ִקיעָ ה ֵשיבָ תֹו ְבפָ ז וָאֹ ֶּדם,
ְ
ַה ֶּד ֶּשא ַמ ְב ִהיק ְל ַרגְ לָ יו ְב ַטלָ -העֶּ ֶּרב,
ִצּפֹור אַ ְחרֹונָה ֶּשל יֹום ֵמעָ לָ יו ְמז ֶַּמ ֶּרת:
 הֲ ִתזְ כֹר ַמה י ְָפ ָתהַ ,מה ָק ְש ָתהָ ,מהאָ ְרכָה ַה ֶּד ֶּרך?
רֹודף יֹום וְלַ יְלָ ה  -לַ יְלָ ה.
 .2אָ ַמ ְר ָת :יֹום ֵ
ִהנֵה י ִָמים בָ ִאים ְ -ב ִל ְבָך אָ ַמ ְר ָת.
ּפֹוק ִדים
ּוב ָק ִרים ְ
ו ִַת ְראֶּ ה עֲ ָר ִבים ְ
ַחּלֹונֶּיָך,
ֹאמר :הֲ ל ֹא אֵ ין ָח ָדש ַת ַחת ַה ֶּש ֶּמש.
וַת ַ

ְש ְב ָת,
ו ְִהנֵה אַ ָתה בָ א בַ י ִָמים ,ז ַָקנְ ָת ו ַ
פּורים ְוי ָָקר ִמנְ ָינָם ִש ְבעָ ַתיִם,
ְוי ֶָּמיָך ְס ִ
ו ֵַת ַדע :כָל יֹום אַ חֲ רֹון ַת ַחת ַה ֶּש ֶּמש,
ו ֵַת ַדעָ :ח ָדש כָל יֹום ַת ַחת ַה ֶּש ֶּמש.
ֹלהי ,בָ ֵרך ו ְִה ְתּפַ ּלֵ ל
 .3לַ ְמ ֵדנִ י ,אֱ ַ
עַ ל סֹוד עָ לֶּ ה ָק ֵמל ,עַ ל נֹגַ ּה ְּפ ִרי בָ ֵשל,
עַ ל ַה ֵחרּות ַהז ֹאתִ :ל ְראֹות ,לָ חּושִ ,לנְ שֹ ם,
ָשל.
לָ ַדעַ תְ ,לי ֵַחלְ ,ל ִהכ ֵ

תֹותי ְב ָרכָה ו ְִשיר ַהּלֵ ל
לַ ֵמד אֶּ ת ִש ְפ ַ
ְב ִה ְת ַח ֵדש זְ ַמנְ ָך ִעם ב ֶֹּקר ו ְִעם לֵ יל,
יֹומי כִ ְתמֹול ִש ְלשֹום.
ְלבַ ל י ְִהיֶּה ִ
יֹומי ֶּה ְרגֵ ל.
ְלבַ ל י ְִהיֶּה עָ לַ י ִ

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

❖ בתוכנית "נוער שותה מים ודעת"

בבית ספר ע"ש מרדכי סורקיס – כפר סבא נערך ב 23.6.21-טקס לסיום
שנת הפעילות של התוכנית "נוער שותה מים ודעת".
בטקס השתתפו :אמנון שפי – מנהל התוכנית ,כרם – המדריך ,ניצה
מנהלת בית הספר ,המורה למדעים ותלמידים שהשתתפו בפרויקט.
מהמועדון השתתפו :טובי – יו"ר אפיק הקהילה והמקצוע ,פנינה – עוזרת
הנגיד ,חני – נשיאה ,זאב – מזכיר ,עמי ואריה שעזרו בהובלת הפרויקט,
דורית שתהייה יו"ר אפיק המקצוע בשנה הקרובה .הטקס כלל התקנת
דגם מוקטן של גינה הידרופונית ,שמטרתה לחסוך בקרקע ולמחזר מים.
הילדים שהשתתפו בפרויקט ,שתלו צמחים שיגדלו במהלך חופשת הקיץ
באופן אוטונומי ,כשהמים והדשן – ממשיכים להשקות במעגל סגור.
במהלך הטקס הוענקה למועדון רוטרי תעודת הוקרה על פעילותו
ההתנדבותית.

חברתנו טובי הרפה יו"ר אפיק הקהילה והמקצוע נושאת ברכה
לסיכום פרויקט "נוער שותה מים ודעת" :
"תלמידים יקרים ,צוות בית הספר סורקיס ,חברי ושותפי במועדון
רוטרי כפר סבא.
לפני פחות מ 3שנים הצטרפתי למועדון רוטרי.
הנושא אשר שבה אותי בארגון התנדבות זה הוא הקשר של הארגון
להצמחת החינוך בקרב ילדי היקום בכל מקום ,בארץ ובעולם.
שיפור איכות הסביבה ,הדברת מחלות והתחלה של כל הנ"ל הינו
שיפור איכות המים .לכן נקשרתי לאמנון ,אשר יצר מערכת לימוד
טובה ומקדמת אתכם לנושא.
שילבתי גם את הגינה וחברי היקרים נרתמו לעזור לכם ,לבית הספר
לנו ,לקהילה.
מאחלת לכם כי תוכלו להשתמש בידע אשר רכשתם לטובת בני
ביתכם ולטובת העולם כולו.
שימרו על הידע אשר רכשתם .הוא נכס.
תודה לניצה היקרה בלעדיה לא היה מתקיים.
תודה לדליה רכזת המדעים אשר נרתמה למרות הקושי העצום
והביאה אתכם לסיום הפרויקט ,לכרם איש הידע וההשראה ,תודה
לאמנון שעף מעל חלומותי ולחברי שבאו בגשם בקור ,עדרו שתלו
נטעו וכל הנדרש .הלואי ויכולתי יותר.
ולבסוף לבעלי שהולך לימיני בכל חלום ..כמעט..
ולכם דור העתיד שלנו כלום לא עצר אתכם מללמוד .כה לחי!
ברבו ,גאים בכם! "

פעילות אפיק הבינלאומי החודש
יו"ר האפיק הבינלאומי ,חברנו יוסי בן עמי,
קיבל ברכה

ברכה שהתקבלה ב 21.6.21 -מצבי בן אברהם,
נשיא מועדון רוטרי מיאמי

ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות
מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא

דבר נשיאת רוטרי כפר סבא ד"ר חני ברקת גלנצר
בניוזלטר מספר 6
בנות יקרות
אדם נולד לתוך מציאות בה הוא צריך לפלס את דרכו ולמצוא את מקומו
בחיים.
לעיתים המציאות מאורגנת כך שאדם יכול להפיק ממנה את המיטב עבור
עצמו ,ולעיתים צריך אדם להיאבק כדי לסדר את המציאות כך ,שיוכל לחיות
בה את חייו באופן הטוב והמתאים לו ביותר ,שיוכל לקבל החלטות על פי
רצונו ,ולעצב את חייו כך שהוא יחוש שביעות רצון ונחת מכל מעשיו.
משמעותו של מאבק זה היא חשיבה יוצרת .הכוונה לקחת דברים כפי
שהוגשו לנו ,לפרק אותם לחלקים שלהם ולבנותם מחדש בתבנית שתענה
על הצורך שאדם רוצה למלא.
אין ספק שהעולם התקדם מבחינה זאת במאות השנים האחרונות אולם,
בחלק גדול מהמקרים ,נשים הושארו מחוץ לשינוי ולקדמה ונאלצו להיאבק
למען זכויותיהן.
כבר למעלה ממאתיים שנים שנשים נאבקות לשנות ולעצב מחדש את
העולם שאיליו נולדו גם עבורן .לא עוד תלות באב ,בבעל ובחלק הגברי
במשפחה כדי להתפרנס ,לא עוד בחירת מקצוע על פי התפקידים
המסורתיים המיועדים לאישה לאחר חתונתה .הכוונה להיות חלק שווה
בעולם העבודה ,להיות בעלות זכות לעצב את החיים על פי רצוני ,להתקדם
על פי תחומי העניין שלי ולכיוון שנראה לי נכון עבורי.
איכות חיים כזאת ,יכולה להיות מובטחת רק מתוך רצון עז להצליח ,לחשוב
חשיבה יצירתית ולפת את ההזדמנות להיות שווה ,להביא את הערך
והיכולת שלי אל ההכרה שהשמים הם הגבול.
אין הנאמר כאן מבקש לומר שעל הבנות לעסוק בתחום גברי ,נהפוך הוא!
תוכני הלימוד ועולמות התוכן רלוונטיים לנערות ,ומרחיבים את עולמות
התוכן ה"מסורתיים" בתחומי המדע והטכנולוגיה והאפשרויות הן אין
סופיות .חשיבה יוצרת היא זאת שעשויה להוליד תחומי עיסוק טכנולוגיים /
מדעיים חדשים בתחום נשי דווקא .לדוגמה :שילוב סייבר ותכנות עם מדעי
החיים או עם טקסטיל ואופנה.
שילוב תכונות נשיות  -יצירתיות ,רכות ,בעבודתן העתידית בעולם התכנות
והסייבר תהווה גורם ”מכפיל כוח“ עבור החברות שבהן תעבודנה .הלמידה
המשותפת של בנות ובנים והחשיבה היוצרת מרובת הפנים יכולה לשמש
תשתית לתחושת השייכות והקהילתיות המחזקות את הנערה בבחירתה
במקצועות אלו.

אנו מעודדים את הנערות לבחור במגמה מדעית-טכנולוגית בביה"ס
התיכון ,כדי לאפשר להן למצות את הפוטנציאל שלהן דרך לימודים
מעניינים ומגוונים ,ובטווח הארוך להגדיל את מספר הנשים שבוחרות
לעסוק בתחומי המדעים והמחשבים .להיות שווה בין שווים ,להתקדם
לקדמת היצירה העולמית ,לחוש שוות בין שווים ולהגשים את עצמן .כדי
לסייע לנשים הצעירות לבחור בתחום הטכנולוגי ,המאופיין תרבותית כגברי,
ולשחרר אותן מהכבלים התעסוקתיים הממוגדרים שנכרכו סביבן והתקבעו
מגיל צעיר.
זכרו בנות,
כל חייכן חשבתן באופן יצירתי ,איך לחבר חיבורים באופנה ,בבישול,
במשחקי חברה ,באומנות ,מוסיקה וספרות .החשיבה היצירתית ,טבעית
לכן ואתן משתמשות בה לאורך כל היום .נותר רק לבחור בתחום לימוד ,כמו
סייבר ,מחשבים וטכנולוגיה ,שיכול להעצים תכונות טבעיות אלה ולתת לכן
את היכולת לבחור תעסוקה שתנצל את היכולות הקיימות בכן ללמידה
מתקדמת ומציאת עבודה ומקום פרנסה טוב יותר.
בתקווה לעתיד טוב יותר לכולם.
שלכן,
חני.

הרצאה בהתנדבות

נשיאתנו ,ד"ר חני גלנצר ברקת העבירה הרצאה בהתנדבות
בחטיבת בר לב.
היה זה בוקר מעשיר אותו ארגנה רויטל מאשכול פיס ואף
דאגה לספר לכולם על מועדון רוטרי.

אות הוקרה לנ"ל פנינה כרמון

חברתנו נ"ל פנינה כרמון קיבלה אות הוקרה מהנגיד
היוצא ד"ר נחום פרנקל ,בבוקר מיוחד שהתקיים לכבוד
צוות הנגיד.
פנינה ביקשה להקדיש את האות לכל חברי המועדון.
כל הכבוד!

פרס גלר

פרס גלר  2021לעשייה התנדבותית משמעותית הוענק ל16-
מתנדבים מכפר סבא .מזה  37שנה מוענק פרס גלר להתנדבות
ע"ש ראש עיריית כפר סבא לשעבר זאב גלר 16 .תושבים זכו
לכבוד השנה על תרומתם לקהילה( .צומת השרון)
ערב הוקרה למתנדבים מצטיינים בעיר ההתנדבות כפר סבא100 ( .
עמותות  20000 ,מתנדבים ) .
המועדון גאה שבין  15הזכאים לאות ההוקרה  ,שניים מחברי
המועדון  ,נ"ל שלמה גונן ושמוליק קוויטני  ,שניהם נמצאו ראויים
לקבלת אות ההוקרה על פעילות התנדבותית רבה שתקצר היריעה
מלפרט.
אנו גאים בחברינו על התנדבותם הרבה ועל הזכייה המכובדת לה
הם ראויים( .גבי מזור)
שלמה מקבל את אות
ההוקרה

שמוליק מקבל את
אות ההוקרה

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – June 2021
הירחון הביא לנו החודש צילומים עם ביטוי
אנושי ,שחברי רוטרי ברחבי העולם צילמו
והגישו לתחרות.

מקום ראשון :משפחה בביתה במחוז יונאן  -סין

מקום שלישי :שמחה – מחוז לונגשנג  -סין

מקום שני :שחור לבן – סיינה ,איטליה

חברים מציירים
"מעגלי החיים"
ציירה חיה קנטרוביץ

השיר ַמ ְעגַ ל ַה ַחיִ ים של טים רייס ואלטון ג'ון,
מתוך "מלך האריות" ,נתן לי את ההשראה
לביצוע הציור "מעגלי החיים".
השיר המקסים הזה בא להזכירנו שלכולנו יש
מקום ,תפקיד ומטרה במעגלי החיים.
חיה קנטרוביץ

חברים כותבים
פינתה של חברתנו נ"ל ד"ר חני גלנצר ברקת

מהתופת אל ארץ החיים
עדותו של סנדור (שמשון) פישר
חברנו איתן הריס ,מתנדב זה שנים רבות במסגרת המתנדבים של ביטוח
לאומי .במסגרת זאת ,מבקר איתן ,כל שבוע אצל ניצול שואה המתגורר
בשכון ותיקים בכפר סבא.
הניצול ,סנדור פישר ,נושק כבר לגיל מאה .הוא מתקשה מעט ללכת וגם
השמיעה והראיה כבר אינם כשהיו ,אולם דעתו צלולה ,כמי מעיין זכים
והוא זוכר כל אירוע שקרה לו בחייו ,מילדותו דרך מוראות השואה וגם
החיים שלאחר מכן .הוא מספר בקול מלא גאווה על הקמת המשפחה
והמעבר ממקום למקום עד שהתיישב בכפר סבא.
בשיחה אתו ,סנדור מזכיר מקומות ,שמות של חברים ,מחלקות בבית
החולים בהן עבד והוא מצוי היטב גם בפוליטיקה העכשווית ואף הביע
תקווה כי פנינו לעתיד טוב יותר ,כעת משהתחלפה הממשלה.
סנדור נולד ב 1922-בבודפשט .והיה בן  17כשפרצה מלחמת העולם
השנייה .בשנים הראשונות של המלחמה ,היה מצבם של
יהודי הונגריה טוב ממצבם של היהודים בשטחי הכיבוש הגרמני (הונגריה
לא נכבשה על ידי הגרמנים עד ראשית  ,)1944אולם החל מאוגוסט 1941
נלקחו בכפייה גברים יהודים רבים אל החזית בשירות העבודה ההונגרי .
כארבעים ושניים אלף יהודים מצאו את מותם בגדודי העבודה עד לסוף
מלחמת העולם .לאחר כיבוש הונגריה מינו הנאצים את
הפשיסט האנטישמי פרנץ סלשי ,ראש מפלגת צלב החץ לראש הממשלה,
ולמעשה לשליט הבלעדי במדינה.
עם עלייתו של סלשי לשלטון החל שלב חדש ליהודי בודפשט .כנופיות
"צלב החץ" השתוללו ברחובות ,אלפי יהודים נרצחו ברחוב והושלכו אל
נהר הדנובה אשר האדים מדם .עשרות אלפים נשלחו למסעות מוות
ולעבודת כפייה.

באוקטובר  1942גוייס סנדור למחנה עבודת כפייה צפונה לבודפשט.
"היינו במקומות שונים כל פעם שבוע-שבועיים עד שהגענו לכפר בו
עבדנו זמן ארוך יותר .התגוררנו בבית ספר ,ללא חימום או מים זורמים.
הקצין וחיילי המשמר גנבו את האוכל שלנו ,וכל הזמן קבלנו רק מכות.
היחס כלפינו היה יחס כאל חיות .כל החורף חפרנו תעלות ,גם בסופות
שלגים ,וגם החולים נאלצו לצאת לעבודה הזאת .היה קר מאד ,היו כאלה
שקפאו ידיהם או רגליהם .החולים ,אם לא יכלו לזוז ונשארו שוכבים
בצריף הפתוח ,קפאו למוות.
היינו רעבים וצמאים .רבים מתו בטיפוס ,בדלקת מעיים בהיחלשות
כללית .כשהתקרבו הרוסים ,צופפו אותנו בקרונות רכבת ושלחו למחנה
ואנשי המשמר היכו אותנו במקלות גומי .המזון לא היה אכיל ,והאנשים
מתו לרוב .עלינו היה להוציא את המתים ולהניח אותם לפני הצריפים .כל
יום היו  25-30מתים".
עם השחרור על ידי הרוסים החל סנדור לברוח לכיוון מחנות העקורים
באיטליה ,למרות הקשיים הרבים והתקלות בדרך ,הן מצד גורמי שלטון
רוסי והן מצד תושבי האזור ,הצליח סנדור להגיע למחנה העקורים ושם
שהה עד שנתאפשר לו לעלות ארצה בשנת  ,1949באוניה עצמאות ,והגיע
לשער עליה.
עם הגעתו ארצה ,חבר סנדור לגרעין של צעירים שביקשו לעבוד את
האדמה .הם עברו הכשרה בפרדס חנה ועלו על הקרקע בשפלת יהודה
להקים את מושב גהה .המושב הוקם בשנת  1949על ידי עולים ניצולי
שואה ,יוצאי הונגריה וצ'כוסלובקיה .במהלך השנים התווספו לו עולים
יוצאי מדינות נוספות.
המתיישבים הראשונים התמודדו עם בעיות מגורים ,פרנסה ,חורפים
קשים מהיעדר תשתיות בסיסיות כמו מים ,חשמל ,גז ,טלפון וכו'.
שירותים היו בדרך כלל במבנה פח או עץ מחוץ למגורים ,וכן ברז יחיד
ששימש לכל צורכי המים לרבות רחצה ומקלחת ,מחוץ למבנה .בשנות
החמישים (עד מבצע סיני) סבלו התושבים ,כמו תושבי יישובים אחרים
בסביבה מגנבות חקלאיות (בעיקר פרות ועגלות) של מסתננים
שהגיעו מרצועת עזה .כמו כן היו אירועי פח"ע לרבות מעשי רצח וחבלה
במשאבות מים של ה"פדאיון" שהגיעו משם .פעילות עוינת זו הביאה
להקמת משמר אזרחי ,שהורכב מחברי המושב ,שאומנו בנשק .סנדור היה
שומר בלילות ועובד בחקלאות בימים.
בשנת  ,1955לאחר שעזב את המושב ,חזר סנדור לעבוד במקצוע הסיעוד
אותו רכש עוד באירופה ,טרם עלייתו ארצה.

בשנה זאת פגש סנדור את אסתר ,יוצאת פרס ,שעלתה ארצה בשנת
 ,1951והם נישאו זה לזה ועברו לגור בכפר סבא .סנדור עבד כאח בבתי
חולים בסביבה ובעשרים ושמונה השנים האחרונות לפני פרישתו לגמלאות
עבד במספר מחלקות בבית חולים מאיר בכפר סבא.
אף אחד ממשפחתו הגרעינית של סנדור לא שרד את השואה.
לסנדור ואסתר נולדו שני ילדים ויש להם שבעה נכדים ונין.
בשנות השמונים נודע לסנדור שבן אחותו ,יעקב הוכצייט ,שרד כילד והוא
חי באור הנר .נוצר קשר טוב בין השניים ,אולם יעקב נפטר צעיר.
בשנת  ,1990הסתבר שיש עוד אחיינית אחת שחיה באריזונה .נוצר קשר
איתה והיא אף הגיע לבקר בארץ.
סיפורו של סנדור מעורר השראה ,ואני ממליצה לחברים לתאם עם איתן
וללכת לבקר אצלו.

סיפור של סופרת אורחת
טל עזר
טל עזר ילידת קיץ  .1983יוצרת תוכן ,מפיקה ,עורכת לשונית ומספרת סיפורים.
בדצמבר  2016הוציאה לאור אסופה של סיפורים קצרים בשם "סיפורים קטנים",
וייסדה את ליין "שורטס" כבמה ליוצרים שידם וליבם בסיפור הקצר.

מה הערך שלנו

פרופסור מכובד נכנס לאולם גדול באוניברסיטה ,שם המתינו לו 200
תלמידים .הוא שלף מכיסו שטר של  50ש"ח ושאל "מי מעוניין בשטר זה
של  50שקלים?" התלמידים באולם הרימו כולם את ידיהם" .אני עומד
לתת את השטר הזה לאחד מכם" ,המשיך הפרופסור" ,אבל תחילה הרשו
לי לעשות את זה "...אמר והחל לקמט ולקפל את השטר" .מי רוצה עדיין
את השטר?" שאל .הידיים נותרו מונפות באוויר" .ומה אם אעשה את
זה?" ִאתגר אותם הפרופסור והפיל את השטר על הריצפה ,דרך ומעך
אותו בין נעליו" .האם אתם עדיין רוצים את השטר?" הידיים נותרו באוויר.
"יפה מאוד!" הפרופסור מחא כף והרים את השטר המקומט והמלוכלך
מהרצפה" .ברגע זה למדתם לקח חשוב מאוד .לא משנה מה עשיתי
ִ
לשטר ,עדיין רציתם אותו .למה? כי ידעתם את ערכו! מדוע אם כן אתם
שוכחים את ערככם? פעמים רבות בחיינו ,אנחנו מוטלים לרצפה ,שפופים
ורמוסים ,בעקבות החלטות שקיבלנו או בגלל נסיבות חיים שנקרו בדרכנו.
אנחנו מרגישים בבת אחת שאיננו שווים כלום ,אבל שוכחים שלא משנה
מה קרה או מה יקרה ,הערך שלנו בעצם לא השתנה! כל אחד מאיתנו הוא
מיוחד ויש לו ערך .זכרו את זה!"

אמנות על קצה המזלג

ג'נטילסקי ארטמיסיה ,1593-1563 ,איטליה

שושנה והזקנים

שנת יצירה1610 :

מוזיאון:
טירת וויסנשטיין
גרמניה

ארטמיסיה ג'נטילסקי ,הבת של הצייר אורציו ג'נטילסקי ()1563-1639
הייתה אחת מגדולי הציירים ובעלת אישיות מדהימה .היא בנתה מוניטין,
וחיה חיים של עצמאות נדירה עבור אישה באותה תקופה .כילידת רומא,
היא עבדה בעיקר שם ,ובפירנצה עד שהתיישבה בנאפולי בשנת .1630
בשנת  1610היא ציירה את יצירתה הראשונה" ,שושנה והזקנים".
ארטמיסיה החלה לצייר עוד לפני שמלאו לה  .15לצייר למדה אצל אביה,
וכמנהג התקופה כמעט שלא יצאה מהבית .כשהתבגרה ,פנה האב לצייר
אוגוסטינו טאסי בבקשה שילמד את בתו ציור ,הוא לימד אותה אך גם
אנס אותה .מחקרים פמיניסטיים רבים חוקרים את יצירתה בהקשר של
האונס שחוותה ,ואכן ,ניתן לראות ביצירתה התייחסות רבה לנשים
חזקות כגון "קלאופטרה" ו"יהודית" העורפת את ראשו
של הולופרנס לצד דמויות נשים המופיעות במקורות כאובייקט המאוים
מתשוקתם של גברים ,כגון "שושנה"" ,לוקרציה" ו"בת שבע".
יצירתה מאופיינת בדרמה ועזות רבה ,שימוש עשיר באור וצל לצד גישה
אישית מתוך נקודת מבט נשית.

ספר דניאל בתנ"ך מכיל שנים עשר פרקים .שנה אחת לפני הולדת
הנוצרי ,נוסף לספר הפרק השלושה עשר ובו הסיפור על שושנה.
שושנה הייתה אשתו הצנועה של יהודי עשיר ,יואכים ,אשר התגורר
בגולת בבל .שושנה הייתה נוהגת לרחוץ את עצמה בגינה .יום אחד
שני זקנים מן הקהילה הסתתרו בגינה והמתינו לה .ברגע ששושנה
הייתה לבדה וערומה ,שני הזרים התגלו ואיימו עליה .הם אמרו לה
שאם לא תתמסר להם ,הם יכריזו שראו אותה נואפת עם אדם צעיר.
חטא זה דינו היה מוות .שושנה ,שהתנגדה לסחיטתם ,הובאה למשפט
ונידונה למוות בסקילה .ברגע האחרון ,אלוהים נעתר לתפילתה ,ושלח
לה את דניאל הנביא ,זה בא וחקר נגדית ובנפרד את שני הזקנים .הוא
שאל אותם מתחת לאיזה עץ בגן נעשה הניאוף ,ומצא סתירה בעדותם.
ובכך הוכיח את חפותה של שושנה .האישה שוחררה לחופשי והמנוולים
הוצאו להורג.
סיפור זה מתוך הספרים החיצוניים של דניאל ,היה מאד פופולארי
במאות ה 16-וה 17-אצל הציירים ,יתכן אולי מתוך שהנושא נתן בידם
אפשרות להציג את מערומיה של שושנה.
המקורות נתנו אין סוף השראה לאמנים המערביים ,ציירים ופסלים
באופן דומה .סיפורים מלאים עם דמויות מגוונות סיפקו לציירים נושאים
שיצרו השראה ליצירות גדולות האמנות .סיפור אופייני כזה הוא על
שושנה.
ארטמיסיה מתארת אישה צעירה ישרה ,שהוטרדה מינית .במקום
להראות את שושנה בצניעות או מפלרטטת (כפי שכמה ציירים ציירו
אותה בסצנה) ,ארטמיסיה לוקחת את הנושא מנקודת מבטה של אישה
ומתארת את שושנה כפגיעה ,מפוחדת ,ונדחית מתביעתם ,בעוד
שהגברים מגיחים במלוא הבוטות שלהם ,נועצים מבט תאוותני,
מאיימים ,וחורשי מזימה .ארטמיסיה השלימה את הסצנה הזאת לפני
שטאסי אנס אותה .הדרמה כפי הנראה משקפת את הטרדתו המינית
של טאסי ושל אמנים אחרים בזמן שהחלה את הכשרתה בסטודיו שלו.
התמונה משכה את תשומת הלב ליכולתה המקצועית ,ונכונותה
להתנסות בדינאמיקה פסיכולוגית.
יעקב ק.

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

רוטרי באוסטרליה חוגג  100שנה
ב 6/4/21-הנפיק הדואר האוסטרלי בול מיוחד לציון  100שנה לרוטרי
באוסטרליה .רצ"ב הגיליון על  10בולים וסמל רוטרי בשוליים.

מקסיקארד – גלויה מיוחדת עם בול ,החותמת ואיור הבול.

אוסטרליה הוציאה ב 23/2/1955-בול
לרגל  50שנה לרוטרי בינלאומי

ב 17/5/1971-הוציא השרות הבולאי
האוסטרלי בול לכבוד  50שנה לרוטרי
באוסטרליה ולקיום הוועידה העולמית ה 62
בסידני.
ב 13/5/1993-רוטרי קיים את
הוועידה העולמית ה  84במלבורן
והשרות הבולאי האוסטרלי הנפיק
מעטפה עם בול לכבוד האירוע.

ב 21/4/2005 -אוסטרליה הנפיקה
בול לכבוד  100שנה לרוטרי
בינלאומי

 30/5/2014התקיימה
וועידה בינלאומית של רוטרי
בסידני והדואר האוסטרלי
הפיק מעטפה מיוחדת
לנושא.

.

ואצלנו ?
בשנת  2029רוטרי ישראל יחגוג  100שנה לפתיחת המועדון
הראשון בארץ – מועדון ירושלים – אני תקווה שהמועדון
יתחזק וישרוד עד אז.
תהליך הפקת בול הוא תהליך שלוקח מספר שנים ,כולל
החלטת וועדת שרים לנושא.
אנחנו לא יודעים מי יהיה הנגיד באותה תקופה ,אבל לטעמי
החל מ  1925תצטרך להיות וועדה מיוחדת לחשוב על
חגיגות ה  100לרוטרי בישראל כולל בול.
אם לא יתחילו בזמן בטיפול בנושא – לא יהיה בול לחגיגת
ה  100לרוטרי ישראל.

הנצחה בקרן המלגות
היכן השלט ?
סיפורו של חברנו נ"ל אייבי ברכה
במהלך שנת הקורונה הקדשתי הרבה זמן לשיפוץ אתר המועדון
בנושא קרן המלגות.
ראשית דאגתי שלכל מונצח יהיה עמוד משלו ,במידת האפשר עם
תמונה ועם קישורים לאתרים אחרים באינטרנט.
כגניאולוג חובב מצאתי לא מעט מצבות של המונצחים ותמונות
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.
בזר של ינואר פורסמו  15המונצחים עם  14השלטים על שמם.
רחוב ע"ש יהושע וישני ז"ל הופיע במפות אך בפועל לא היה שלט
עם שמו במקום.
בדקתי בסיכומי הדיון של מועצת
העיריה שקבעה את שמות הרחובות
ואכן סוכם שיהיה רחוב על שמו אבל
אין שלט.
העיריה
מול
תקלה
פתחתי
באפליקציה שחברנו ארנון הראל דאג
שנתקין בסלולרים שלנו וחיכיתי
בסבלנות.
לקח לעירייה  4חודשים להודיע לי
שהם טיפלו בנושא.
הבוקר בצעידה היומית הרחקנו תמי
ואני והגענו עד לגן הברון מנשה
בשכונה הירוקה ואכן מול הגן יש
שביל ע"ש וישני עם שלט.

מתכון החודש
מהמטבח של חיה

מאפינס מלוחים
המצרכים:
להכנת  12מאפינס

 2ביצים גדולות XL
 2כפות שמן
 200גר' שמנת חמוצה (גביע)
 2כפות גבינה לבנה 9%
 80מ"ל חלב ( 1/3כוס)
 100גר' גבינות מגורדות (צהובה ,עיזים ,צפתית,
פרמזן ,בולגרית)
 140גר' קמח (כוס)
 1כפית אב' אפייה
 1כפית מלח
אופן ההכנה:
 .1בקערה לטרוף את הביצים יחד עם השמן ,להוסיף
את השמנת ,הגבינה הלבנה ,חלב ואת הגבינות
המגורדות ,לערבב לעיסה אחידה ולבסוף להוסיף
את הקמח ,אב' האפייה והמלח
 .2לחמם תנור ל 180-מעלות.
 .3לשמן תבנית שקעים ,למלא את השקעים עד ¾
גובה ,להכניס לתנור ולאפות כ 25 – 20-דקות ,עד
שהמאפינס מזהיבים.
* ניתן לשדרג ולהוסיף למאפינס גרעיני תירס קפואים או
משומרים (בערך ¾ כוס).

"אחרי הכל ,האם יש דרך טובה יותר להתמודד עם החיים
מאשר עם אהבה והומור?" ~ צ'ארלס דיקנס

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
-יעקב פרוינד-

יחם
ה"אפטרשייב" ...השיב פניו ֵר ָ

אוקסימורון :האופניים חשמליים
ודווקא הולכי הרגל...במתח!

פסיכולוג ,עבודת מטה...אוזן

יושבים לצידי ,בחדר ההמתנה של רופא
השיניים ,הזוג חני חיים

בשיטוט ב Google – Earth -קורה
דבר מעניין...העכבר מוליד הר
במחירים של היום...יחידת דובדבן
יקרה לי!

