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הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון
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מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת  

החודש



מזל טוב לחוגגים 
!יום נישואים

משפחת מזור

9.1



ברכות לקבלה כחבר למועדון

שמריהו כפיר

12.1.1997



לפיני לוזון חברנו היקר

החלמה מהירה ובריאות איתנה



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

הרצאה–3.1.21❖

.מדריך טיולים ופרשן צבאי הירצה בפנינואבו טאריףראפע

.המזרח התיכון בעידן הנורמליזציה: נושא ההרצאה

.ישיבה עסקית–10.1.21❖

הרצאה–17.1.21❖

חבר מועדון  , 2021-2022הרצה לנו חיים קנט נגיד האזור 

.השרוןרמתרוטרי

משפט חוה יערי ואביבה  . מלבסקירצח מלה : ההרצאהנושא

.גרנות

הרצאה–24.1.21❖

.עיתונאית וחברת כנסת לשעבר–אבסדזהנינוהרצתה לנו 

רקלאזהגיאורגיה:ההרצאהנושא

הרצאה–24.1.21❖

עמותתאתשהקים,יזם,טקהיאיששטיינרעמילנוהרצה

מדעאנשימביאההעמותה.בחינוךלמצוינותנובלחתני

בתי100-בכספרביתתלמידיעםלמפגשיםוטכנולוגיה

.הארץרחביבכלספר

.נובלחתניועמותתהחינוךמשבר:ההרצאהנושא



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש ינואר

ראשו של לואי השישה עשר  –21.1.1793-ב

ארבעה ימים לאחר שנאשם  . נערף בגיליוטינה

.בבגידה

שלדרגותיו.דרייפוספרשת–5.1.1895-ב

גירושולפנימשפילפומביבטקסנקרעותדרייפוס

השדיםלאי

מזרחבצפוןנמצאזהב–24.1.1848-ב

הבהלהמתחילההגילויבעקבות.קליפורניה

.לזהב

מחייה,יהודהבןאליעזרנולד–7.1.1858-ב

.העבריתהשפה

שלועידה.קזבלנקהועידת–14.1.1943-ב

גולדהושרלרוזבלטפרנקלין,יל'רצ'צהמנהיגים

.גרמניהנגדהמערכהלתיאום,בקזבלנקהנערכת

ית ַיֲעֹקבבֵּ

ְלָכהְלכּו ְונֵּ
ידי-עלנוסדהו"בילתנועת–21.1.1882-ב

.בחרקובציוניםצעירים



אתלפתוחקםאניקודשוהדרתכבודיראתשלברגש

ישראלהכנסתאת,ישראלמדינתשלהמכוננתהאסיפה

.ירושליםהנצחיתבעיר,בימינוהראשונה

לאלוהיוהודיהשבחניתןעמנובתולדותהזההגדולברגע

סבלשלדורותלאחרבגאולהלראותזכינושבחסדוישראל

.וייסורים

.ההגשמהמאמץפעלדרכיםבשתי...

למקורותהשיבה,הלבבותהתעוררותדרךהייתההראשונה

הפזוריםהעםכוחותוכינוסהיהודיתהמסורתשלהרוח

החיהמעשהדרךהייתההשנייההדרך.אחתלאגודה

והחתרולארץלעלותשהעפילואלההלכובה,והמגשים

אפיהםבזיעת,ממשכפיהםבפועללעמםגאולהלהביא

.ובדמם

במדינתחלקליוצאיהשאיןתבלברחבייהודיתעדהאין...

ויתרחבילךזההגלויותקיבוץכי,ותפילהתקוהאנו.ישראל

פהיכואשר,עמנובנישלגדוליםויותריותרהמוניםויקיף

ולהפרחתישראלמדינתלבניןכולנועםשכםויטושורש

...שממותיה

:ועוד אירוע היסטורי

פתיחת מושב הכנסת הראשונה
(ט"ו בשבט תש"ט)

,לאילנותהשנהראש,(1949בפברואר14)ט"תשבשבטו"בט

הישיבה,היהודיתהסוכנותבבניין,בירושליםהתקיימה

לירושליםהגיעוהנבחריםרוב.המכוננתהאספהשלהראשונה

טקס.עציםנטיעתלטקסהגיאבשערעצרוובדרכם,מהשפלה

חלקמאזהיהובסביבתהבירושליםשוניםבאתריםעציםנטיעת

.הכנסתשלההולדת-יוםחגיגותממסורת

ר חיים ויצמן  "קטעים מנאומו של נשיא המדינה הראשון ד

המכוננתהאסיפהבישיבת הפתיחה של 



שולחן לפנימייתלטניס תרומת שולחן ❖

"  נווה צאלים"

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

הצללהמערכתהתקנתמימןשמועדוננוכאןדיווחנוספטמברבחודש

שולחןגםהחודשתרםשמועדוננולבשרניתןעתה."צאליםנווה"לפנימיית

.לפנימייהשולחןלטניס

נמצאיםהמצבשלנוכח,הפנימייהלילדיתעסוקהלהביאנועדהזותרומה

.במצוקה



"הגינה הירוקה"בתוכנית ❖

,המועדוןחבריהכינו,"סורקיס"ספרבבית,"הירוקההגינה"בתוכנית

ו"טולכבודערוגות3עמיבןויוסיוינשטייןזאב,הרפהועמיטובי

,נשיאתנוגם.בערוגותשתיליםושתלוהספרלביתהגיעובשבט

.לשותליםוהצטרפההחגבמצוותהתכבדהגלנצרברקתחניר"ד

.סביבהגדרהציבעמיחברנו,הערוגותעללהגןמנתעל



ו בשבט"לט

משפטים יפים על עצים וטבע

"צבעים הם החיוכים של הטבע"

"העולם המודרני החל ביום בו הפך הטבע לנוף"

"כל בני האדם נולדו תחת כיפת השמיים אבל לא לכולם יש אותו קו אופק"

"ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית"

"אך לא קבוצה של עשרה, עץ יחיד נשבר בקלות"

"מי ששותל עצים חושב על אחרים חוץ מעל עצמו"

"סערה גורמת לעצים להצמיח שורשים עמוקים יותר"

"אני נכנס אל היער כדי לאבד את הראש ולמצוא את הנשמה"

הזמן הבא הטוב ביותר  , שנה20הזמן הטוב ביותר לשתול עץ היה לפני "

"הוא היום

"ממשיך לצמוח ויודע מתי לשחרר, עם רגליים על הקרקע, תהיה כמו עץ"

"הגרזן שוכח את מה שהעץ זוכר"

"מישהו יושב היום בצל כי לפני שנים רבות שתל אותו"

אם  . תתכונן לעמוד לבד חזק כמו עץ, מסויימתאם אתה נלחם עבור מטרה "

"תיפול כמו זרע קטן שיצמח חזרה כדי להילחם שוב, אתה נופל על הקרקע

"זמן שבוזבז בסביבת עצים וטבע למעשה אף פעם לא בוזבז"

נוכל לשמוע את  , בוא ניקח את הלבבות שלנו לטיול ביערות ונקשיב טוב"

"הלחישות הקסומות של העצים הישנים



!!סבאכפרמעירייתתמיכהקבלת

.שקלמולבשקלהמלגותבקרןתמכההעיריהבזמנו

שלשקלמולהמועדוןשלשקלים2להתמיכהירדהמכןלאחר

.'וכדהסברים,מאזניםמאתנולבקשהתחילוובהמשך.העירייה

שמבקשנתמךכגוףבעירייהלהירשםצריכיםהיינושלבשהואבאיזה

.תמיכות

מתבצעשזהנוחהיהולכולנו'וכדבניירת,בנושאטיפלעוליהשניםכל

.בנושאטרחהישהמועדוןשלחברימבלי

בשירותיתמיכהאתןשאנייחדקבענו,במשרדפחותעובדשעולימאז

להזיןבבוקר3/1/21ראשוןליוםקבענו.רוטריבנושאיוקלדנותמחשב

.2021לשנתתמיכהבקשתהעירוניתהתמיכותלמערכת

המשפחהוכל,בקורונהחלהועוליצילהשלהבןשגיאהתבררבשבת

במתחםשעתייםבילוועוליצילה.לבידודונכנסובדיקותביצעה
.אצלנותהלשתותבמקוםבאצטדיוןהבדיקות

התמיכותלמערכתשלווהסיסמההמשתמשפרטיאתלישלחעוליאז

.פנימהנכנסתיואניהעירונית

רוב.למערכתשוניםטפסים15שנזריםמבקשיםהם–עיניחשכו

.לימוכריםאינםהטפסים

חמישיביוםהעמותותמרשםשקיבלנותקיןניהולאישורטופסהזרמתי

היהההמשך,נובמברבעלוןכתבתיהתהליךתחילתעל).31/12/20

שהייתיאו,נוספיםואישוריםטפסיםהזנתישלאיוםהיהולאמזעזע

או,לתמיכהשפניתיאו,ושובשובוחניצילהאתלהחתיםצריך

במיילקיבלנו2020לשנתהאחרוןביוםאךנפלהשלהםשהמערכת

.(המיוחלהאישוראת

ונוכלהבדיקהעםיסייםשעולינחכהוכעת,טפסים14עודישאז

.מתקדמיםאיךולראותבטלפוןלשוחח

מספר על תלאותיו בעירייהחברנו אייבי 



לרשימתח"רואישור,הכנסהממסאישורליהעבירעוליאז

ואנימעבירעולי.העמותהלמנהליח"רואישור,חתימהמוסמכי

צריכיםשעליהםטפסיםעודיוםכל.ימים7אנחנוכך.מזרים

לזמןהנחותאין–נשיאה,חתימהמורשי,מהחבריםחלקלחתום

.קורונה

לשנתבוחןמאזןלימעבירעולי,2019לשנתהמאזןאתמזרים

.2021לתקציבלנותעבירשההנהלהמחכיםוכעת2020

כלשלהאחת.מקוונותהזרמותושתיטפסים4לנוחסריםכעת

לאכולאיךיודעאינניוהשנייהועודכתובת.ז.תעםההנהלהחברי

.מהעירייהשנקבלבתמיכהלשימושהצלחהמדדי–זהאת

מתקשרעוליהיום.הבקשותאםלהזריםצריכים24/1/20העד

?תקיןשהזרמנומההאםלבררהעירייהלגזברות

מתקשריםכולם!יופיאיזה?הצלחתםלואומריםמהעירייה

להיכנסהצליחהלאמהעירייההגברתגם.מצליחיםלאשהם

.למערכת

יבואהמשך



רוריאןבפראג מהנשיא עידוד רוטריברכה שהתקבלה ממועדון 

,  חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

קיבל ברכה

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

מועדוןלחבריכוסיתמרימיםאנחנושלנוהרגילותבפגישות

רוטרילמועדוןכוסיתנריםהשבוע.העולםשלאחרבחלקרוטרי

ZONE,בישראלסבאכפר אתלנומזכירההטוסטהרמת2490

פעיליםשלנוכמווהמועדוניםרוטרישלהבינלאומיהאופי

.היבשותבכלהזולתלמעןועושים

,לכל מי מכם שם"

,מכולנו כאן

,כית טובה'ובירה צמורבינרים כוסית יין 

מפראג היפה

"נשיא המועדון-רוריאןעידוד 

להלן הנוסח המתורגם



בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

אלמנטים  9משימת חצי הגמר היא לייצר מכונת רוב גולדברג הכוללת לפחות 

.שניות40ופועלת לפחות 

ומגווניםרביםמחלקיםשמורכבתמסובכתמערכתהיאגולדברגרובמכונת

פעולהבסופהמבצעתהיא,שרשרתבתגובת,צעדאחריצעדשלובתהליך

,גולדברגרובשלשמועלכאלהלמכונותניתןהכינוי.כלשהיפשוטה

20-ההמאהשל30-הבשנותשהתפרסםמפורסםאמריקאיקריקטוריסט

.כאלהמערכותשתיארובקריקטורות



,  כפר סבארוטרידבר נשיאת מועדון 

,  ר חני ברקת בתחרות המייקרים"ד

. בחצי הגמר

שלוהרחבהשינוי,בנייה,בעיצובשמתמקדותפעולותשלקבוצה,כלומר

הסביבהביןאינטראקציהליצורהיאומטרתםצורךאוהנאהבשבילמוצרים

להיותיכולותאלופעולות.לעצבשרוצהלאדםאוהמצויללומדהטכנולוגית

אוקבוצהלצורךתעשייתישימושאואישיפיתוחאותחביבלצורךעיצובים

.מכלול
,בכליםלהשתמש,ללמוד,לתת,לשתף,לעשותהיאבמייקרהמטרה

אסוןאיננו,קורהאם,הכישלוןכאשר.ולשנותלעזור,להשתתף,לשחק

.להצלחההמפתחהואאלא

.מקריאיננו,זאתלפגישהשנקבעהתאריך

–24,התאריכיםביןשישיעדראשוןבימיםהשנהחלהישראליהחללשבוע
שאירעקולומביההמעבורתאסוןבעקבותנקבעהמועד.2021בינואר29

טייסהיהמחבריושאחדהחלליתצוותאנשיכלנספובו1.2.2003בתאריך

.ל"זרמוןאילןמ"אל,הישראליהחלל
החולמיםהאנשיםאתלפגוש":היאהשנההחללשבועשלהסיסמה

".רחוק

שם,העולמירוטריעםיחדבכללישראלרוטריכמו,סבאכפררוטרימועדון

אנו.רחוקיםחלומותלהגשיםצעיריםונערותלנעריםלעזור,למטרהלו

אתגרילקראתוהכנתםלנוערהמחרהנגשת,יצירתיות,בחדשנותדוגלים
.המחר

וטכנולוגיהמדעיםלקידום,סבאכפררוטרימועדוןשלהמלגותקרן

כפרפיסאשכולעםויחדהכפפהאתהרימה,השכליובלמרשלבראשותו

בכלהלומדיםונעריםלנערותהמיועדתצעיריםמייקריםתחרותיזמה,סבא

.ט-זמשכבתבעירהבינייםחטיבות

.התחרותגמרחציאתכאןחוגגיםאנחנוהיום

לחציהבאיםוברוכים.טובערב,והוריםתלמידים,יקריםחברים

כפררוטרישלהמלגותקרןבחסותהמייקריםתחרותשלהגמר

הפעילות,למעשה.רבותהגדרותיש,מייקריםלמושג.סבא

.לתוצריםהמביאותלמחשבותמכוונתמייקריםהמכונה



אשכול"מרויטלדרךהעירעםיחד"רוטרי"מועדוןשלהשיתוף

המציאותלתוךהתחרותאתלהתאיםהיכולתגם.מדהיםהוא"פיס

הואאחרתבלמידהוהתנסותמרחוקלמידהשל,עלינושנכפתה

טובמאודמאודמשהופהישהקשייםכלשלמרות,מעולהרעיון

מאודהרבהשלשילוב,המייקריםעולםבתוךמגליםאנחנוובעצם

האישיתבהתנסותאישיותטכנולוגיותוגםמדעיותגםדיסציפלינות

.לחקורואיךלבדללמודאיךשל

בניבשםוגםההוריםובשםבשמיתודהוהמוןהכבודכלהמוןאז

.מזהנהנהמאודומאודמשתתףשהואאופיר

משמעותייותרהרבהלאירועלהיותיהפוךוזהייתןומיוהצליחועלו

".סבאמכפרמפהתצאוהבשורהרחביותרוהרבה

התייחסות הורי התלמידים לתחרות המייקרים

ר הנהגת ההורים בחטיבת בר לב"יווינוקוראורי 

:כפר סבא מביע את דעתו על תחרות המייקרים

שלהזההרעיוןעל"רוטרי"למועדוןהכבודכל"

התנסותשלהזהוהשילובהמייקריםתחרות

בטח.דבריםהרבהכךכלמלמדזה.בבעיות

לפתור,21-ההמאהשלהעבודהשוקבואכה

.להביןולנסותולחקורעצמאיבאופןבעיות



על הנצחת שמות המייסדים  

ברחובות כפר סבא

שבאוואיכריםהשנייההעלייהחלוציהיוסבאכפרמייסדי

שנים75במלאת.היישובאדמותאתלעבדתקווה–מפתח

תרומהלהעלותהמייסדיםשלבניהםהחליטו,סבאכפרליסוד

וגם,למייסדיםוהוקרהלהערכהאותשתהווהלקרןנכבדה

.זכרםלהנצחת

משמשת,סבאכפררוטרימועדוןידי-עלשמנוהלת,הקרן

73בקרןרשומיםכיום.וטכנולוגיהמדעיםלימודילקידום

ברחבירחובותשלבשמותגםהונצחומתוכם15.מונצחים

.העיר

:הרחובותשמותלהלן



(1978-1916)ל "זאברוצקייואל 

הוא  . היה בין הראשונים שהקימו את כפר סבא. 1910עלה ארצה בשנת 

.בנה בה את ביתו ונטע בה כרם שקדים

ל"זאוסטרובסקיאשר 

2-התגייס לגדודים העבריים במלחמת העולם ה, איש העלייה השנייה

.פעל בדרך הציונות של בניין הארץ. איש תורה ועבודה

ל"זאוסטרובסקיגיטל

מחלוצות המאבק למען זכויות נשים  . עלתה ארצה בעלייה השלישית

והייתה המזכירה הראשונה של ארגון אימהות עובדות  . עובדות בישראל

.ס"בכ

אברוצקירחוב 

בשכונה הירוקה

אוסטרובסקירחוב 

בשכונה הירוקה

קובסקי'אנצרחוב 

בשכונה הירוקה

(1970-1882)ל "זקובסקי'אנצישראל קלמן 

בנה את ביתו  . היה בין חלוצי הנגרים בארץ. 1907עלה ארצה בשנת 

.ונטע בה כרמי שקדים, בכפר סבא



אוסטשינסקירחוב 

במרכז העיר

(1951-1870)ל"זאוסטשינסקיאליהו

ועם,סבאכפרבאדמותקרקעחלקתקנה.1891בשנתארצהעלה

שימשרבותשניםבמשך.ביתואתבהוהקיםהתיישבהיישובהקמת

המועצהראשלתפקידמונה1937בשנת.במושבההוועדראש

.1939שנתעדבתפקידוושימש,הראשונההמקומית

רחוב גלר

במרכז העיר

(1982–1922)ל"זגלרזאב

החברתיתהאינטגרציהלהחדרת,לביזורהפעלהעירלראשותנבחר

,הקהילתייםהמרכזים,התרבות,החינוךעלהרבחותמוהטביע,בעיר

.שנה17העירכראששימש.ועודועודתעשייהאזורהקמת,התשתיות

.המועדוןשלהמלגותבחלוקתלתמוךהעירייההחליטהכהונתובזמן

רחוב ויינברג 

בשכונה הירוקה

(1945–1861)ל"זויינברגדב

שבנוהראשוניםביןהיה.סבאבכפרקרקעקנה.1892בשנתלארץעלה

ס"השאתסבאלכפראתוהביאחכםתלמידהיה.סבאבכפרביתם

בשדההקשהמעבודתוהמעטותהפנאיובשעותספריושארואתהוילנאי

.ספריואלפונההיה



זטלררחוב 

בשכונה הירוקה

(1972–1882)ל "זזטלרבן ציון 

מבוני  , ומקימיהכפר סבאהיה מראשוני מתיישבי. 1904עלה לארץ בשנת 

.הבתים הראשונים ושותלי הפרדסים הראשונים בעיר

נלקיןרחוב 

בשכונה הירוקה

(1931–1884)ל "זנלקיןאליעזר 

נטע כרם שקדים  . 1908עלה לארץ עם ראשוני העלייה השנייה בשנת 

.בכפר סבא 

.עבר את כל התלאות והלבטים הקשים שנפלו בחלקם של הראשונים

סקיביןרחוב 

בשכונה הירוקה

(1945–1881)ל"זסקיביןדב

כפרראשונימארבעתאחדהיההשנייההעלייהראשוניעםלארץעלה

,"האחוזה"ספריעלוהאחראיהמושבהועדכמזכירשימש,סבא

..הקרקעחלקותבעלותשלהרישומים



קמינסקירחוב 

בשכונה הירוקה

(1966–1882)ל"זקמינסקיאברהם

.1908בשנתתקוה-לפתחשהגיעוהשנייההעלייהאנשיעםנמנה

"השבעה-עמק"בביתובנהבהמשך.סבא-כפרלייסודידונתן

,חרוץאישהיה.ובעבודהבחקלאותעסק.יהודה-למחנהבשכנות

."הגנה"הבארגוןוחבר,לעבודתוומסורצנוע

ריזנבךרחוב 

בשכונה הירוקה

(1962–1880)ל"זריזנבךאריהצבי

.בישיבותבלימודעצמוושיקעבירושליםהתיישב,לארץעלה19בגיל

.סבאבכפרקרקעחלקותשקנתההירושלמיתהחרדיםלקבוצתהצטרף

העולמיתהמלחמהבשנותלאאף,אדמתואתנטשולאידיובמוכרםנטע

.הראשונה

רחוב רפפורט 

בשכונה הירוקה

(1921–1886)ל "נתן רפפורט ז

.מהראשונים שהתיישבו בכפר סבא. 1905עלה לארץ בשנת 

.נטע כרם וקבל על עצמו את השמירה על כפר סבא ועין חי

עמד בשורה  , בעת ההתנפלות על פתח תקוה,1921במאורעות שנת 

.נפצע ומת באותו יום, הראשונה של המגינים



שיינפייןרחוב 

בשכונה הירוקה

(1921–1871)ל"זשיינפייןיצחק

אדמהקנה,מכןלאחר.לציוןראשוןבכרמיעבד.1904בשנתלארץעלה

בשל.מאודחשובלוהיההסביבהייעור.שקדיםכרםונטעסבאבכפר

והכיןליישובשהייתהלפניעודסבאכפרבשטחיבאורווההתיישב,כך

בעזרתעציציםאלפימלודהביאשיינפיין.אקליפטוסלעצימשתלה

בהמשךסיפורוראה*.פרימיטיבייםבאמצעיםאותםוהשקהגמלים

רחוב חיימוביץ 

בשכונה הירוקה

(1944–1862)ל"זחיימוביץאריהלייביהודה

הוא.סבא-בכפרהראשוןהכנסתביתבנייתאתוקידםתרם'חיימוביץ

בנוסף.הכנסתביתנבנהשעליההקרקעאתוגם,רביםכספיםתרם

.בעיר"חסדיםגמילות"קרןאתהקים'חיימוביץ

ו
רחוב וישני

לא הוצב שלט ברחוב

רחוב וישני

בשכונה הירוקה

(1919–1887)ל"זוישנייהושע

-בכפרוהתיישבביתואתבנה.לציוןראשוןבכרמיעבד,1910-בעלה

בביתוחדרהקדישסבא-לכפרהראשוןהתורהספרהבאתעם.סבא

.בציבורלתפילה

סיפורו בהמשךראה ❖



-בביתלמד.(ווהלין)אוסטרהאבעיר(1871)א''בתרלנולדשיינפייןיצחק

כלבלרמה-זמןעבד.רוסיתרגוםבעזרתלבדולמדך''התנואתברוסיתספר

עברבפקידותבסולםלעלותליהודיתקוהובאין,הממשלתיהמשפט-בבית

אתגמרואחרי.הרכבתתחנתלידקומיסיונראצלמסחריכפקידלעבוד

וקיבלבאודיסהנבחן,כלליםלימודיםבהוראתעסקבהצטיינותבצבאשרותו

יהודיבתורלעצמועתידראהלאאך.ריאליספר-ביתשלגמרתעודת

וסיכוייםקרוביםלוהיובאמריקה.אותהלצאתוהחליטהצאריתברוסיה

בכרמיעבד.1904-בארצהועלההלאומיהרגשלצונשמעהואאל,להסתדר

התמסרמזהחוץ.שקדיםכרםונטעסבא-בכפראדמהקנה.לציוןראשון

באורווהיחידיהתיישבסבא-בכפרישובהיותלפניועדהסביבהליעור

גביעלעציציםאלפימלודהביא.אקליפטוסלעצימשתלהוהכיןהציבורית

בעבודתמיםאותןממלאהיההיוםובמשךחביותעשרותלוהכין,גמלים

שעותעובדהיהואחר,ההםבימיםהפרימיטיביתהשאיבהבתנאיפרך

עמלכך.השתיליםבהשקאתקטןפנסלאוראוהירחלאורבלילותאחדות

ואתהנטיעותאתלהרבות:אחדלדברנתוןוכולו,בבדידותאחדותשנים

,פסקלשלהיערותוביניהם,סבא-שבכפרהיערותכלנטעוממשתלתו.הצל

באוהערביםמכפריגם.המהגריםשלהסוכותלבנייןהחומרנלקחשמהם

האורווהבקרבתידיובעצםנטעמשתיליואחדים.שתיליםממנולקנות

,המקומיתהמועצהבית,ושכלוליםתיקוניםאחרי,כיוםהמשמשת,הציבורית

וכלהמועצהחברישללהנאתם,נעיםצלנותנילאילנותושגשגוגדלוושתיליו

.הזההביתבאי

,  שיינפייןיצחק 

מארבעתאחדשלהמרתקיםחייותולדותסיפור

.סבאכפרראשוני

שמנהלהמלגותבקרןהמונצחיםברשימתרשוםשיינפייןיצחק

בשכונהרחובבשםגםהונצחהוא.סבאכפררוטרימועדון

.הירוקה

,סקיביןנחמן'רבןדבכתבשיינפייןשלחייותולדותסיפוראת

.1947בשנתלאורשיצא,"סבאכפראישזכרונות"בספרו

.סבאכפרראשונימארבעתאחדהואאףסקיביןדב



מנהלהיהאביה.מרחובותפדבהממשפחתדובהאתלאשהנשא1908-ב

ממשתתפיותיקציון-חובבי,גרודנאשבפלךבבריסקהעירוניהחולים-בית

''נטעיםאגודת''באמצעותברחובותאדמהרכש.בקאטוביץהיסוד-אספת

עםעלה1906ובקיץ,ובנטיעותבנחלהלטפלארצהבניואתושלחהוורשאית

עלחדשישובלנטועבעלהעםהלכהובתו,ברחובותוהתיישבמשפחתוכל

.המלחמהסבלותכלונשאוהראשוניםביןביתםאתבנו.סבא-כפראדמת

ביתםאתמחדשלבנותועמלותקוה-בפתחזמניתהתישבוהמלחמהאחרי

,ביתולקימוםלגשתשיינפייןיצחקגםאמר1921-בהחרבואחרי.סבא-בכפר

אשתו.הישןהקברות-בביתונקברא''תרפאבד''בכאביב-בתלנפטראך

מוצאתהרבהעבודתהותוךהילדיםוגידולהמשקבעולבאומץונשאהחזרה

.הזולתלעזרתגםוכחפנאיהיא

יצחקשלהמשתלהמןבשתיליםסבאבכפרהחורשותכלניטעוהשניםבמשך

שבו,אן'החבסביבתידיובמושיינפייןיצחקנטעהשתיליםמןאחדים.שיינפיין

האקליפטוסיםאת.סבאכפרעירייתשלהראשייםהמשרדיםכיוםשוכנים

.העירייהבסביבותהיוםעדלראותאפשרהענקיים

ציבוריגןנקרא,הראשוןהשתלןהיותוועלחייודרךעל,עמלועלהוקרהכאות

.יצחקגן–שמועלבעיר

שִנֽטעּוהעציםאתמנציחיםהעירבסמלהמתואריםהאיקליפטוסעצישני

.1906בשנת



אסיף-שלומית כהן/ עברית של סבא 

לרגל יום הולדתו של אליעזר בן יהודה



חברים כותבים סיפור

המחשב
פרידורמאת חברנו רן 

המעיל.מרשימהחזותבעלונאהגבוהגבר,לחייוהארבעיםבשנותהיההוא

.עיתונותצלםהיותואתחשףשלבש

,לודהתעופהבשדהולמלוויםלטסיםהמיועדקפהבביתשולחןלידישב

.ייאושבהרגשתידיובשניראשואתלופת

בנחתלשתותלטיסההזמןאתניצלההארבעיםבשנותנאהבחורהאילנה

.קפהכוס

.לבדויושבאותוראתהכשלפתע.פנוישולחןהצלחהללא,חיפשההיא

שלאומכיווןלטעמהנאהגברנראהשהואלהודותועםברירהמחוסרקצת

.אליולהצטרףרשותווביקשהפנתה,ביישניתבחורההייתה

הצטרפותה.הקשותתחושותיואתמסגירהפניוכשהבעתהשיבהוא"ברור"

.מהרהוריואותוהוציאהלאלשולחן

הייתהביניהםהשתיקה.נפגשושבמקרהזריםכשניהשולחןלידישבוהם

.אותולדובבניסתהשיחהאשתובהיותהעליהקשה

סיפורואתלספרשמחשהואהיהנראה.מהרהוריוהתעוררהואלהפתעתה

.הקשותתחושותיועללהקלנוספתפעם

אמר"כהןפיליפשמי"

.השיבה"סמיתאליזבטושמי"

יחדיואמרו"מאדנעים"

ישירותאליוופנתהנימוסיןבשיחתלהמשיךרצתהלאהיא

לךשמציקמשהוישכינראהאבלאותךלשאוללעצמימרשהשאניליסלח"

"לדרכואחדכלנטוסקצרזמןבעודהרי,בפנייליבךאתלשפוךיכולאתה"

תחושותיואתמעליולפרוקשיכולוהרגישאצלוהשתחררשמשהוהיהניכר

.עליויקלזהואוליהקשות

.במקצתלושהוקללההיהונדמההזדקףהוא

סוכנויותלמספרעיתונותכצלםועובדבוונקוברגרכהןפיליפשמיכאמור"

.בינלאומיותידיעות

.בעירקהקרבותאתשסיקרתילאחרבלודעצרתיכחודשלפני



בבגדילבושעלאלמעובדיאחדאליפנהלוונקוברלטיסהההמתנהבזמן

ונראהעלאלשלאבטחהקצין,הראלאסףשמי":בפיוובקשההחברה

.חייםשבקשליוהמחשבלבוסחשובדוחלהגישעלי..לילעזורתוכלשאתה

.דקותלמספרמחשבךאתלילהשאילתוכלאולי..חלופימחשבמוצאאינני

אתבידךמפקידאני,רצינותיאתלךלהראותכדי.הסמוךבחדדיושבאני

שליהעובדתעודת

הפונהשלדמותוגםואוליהביתהנסיעתילקראתטוברוחבמצבהייתי

ובוהמחשבאתלוומסרתיחייטעותאתעשיתיוכאןמהימנהלינראתה

.ביקרתיבהןהקרבמזירותוצילומיםהקלטות

לשערלגשתמתבקשיםלוונקוברשהנוסעיםהודיעוהכרוזדקותמספרעברו

..היציאה

.המחשבאתליהשיבלאהאבטחהאיששעדייןנזכרתיחפצייכשאספתי

.ריקהיההחדר.אסףשללחדרוניגשתי

בחדריםאנשיםחיפשתיהטיסהאתשאחמיץפחדתי.מטורףבלחץהייתי

?אסףהיכןשאלתיהאבטחהמאנשיאחדאתראיתילפתעכאשר,הסמוכים

.לטיסההיציאהלשערלגשתועליהמחשבאתממנישאלהוא

לטפללאילתבבהילותלטוסנקראאסף"ואמרדבריאתלשמוענדהםהוא

"עמוהמחשבאתלקחוכנראהחמורבטחוניבאירוע

ולהמתיןהטיסהאתלהחמיץהאםלהחליטמתקשהבמקומינטועעמדתי

על-אלבטיסתליויישלחיאותרשהמחשבבתקווהלטוסאו,אסףשללשובו

"לטוסהחלטתי.הקרובה

כאשר,אסףאתלאתרטרנסאטלנטיותבשיחותעסוקהייתיהיוםועדמאז

החלטתי.לאתרוניתןולאעבודתואתעזבהאישכי-מסויםבשלב-לינודע

לאכהעד.המחשבואתאותולאתרלנסותכדישבועבעודולחזורלטוס

אתלהפסיקחושביםהםבעבודה.מיואשאני.במשימתיהצלחתי

.לעשותמהיודעלאפשוטאני.עמיההתקשרות

גםוהיאבעיניהחןמצאהאיש.פיליפשל.לסיפורומרותקתישבהאליזבט

.סיפורועםהזדהתה

:לפיליפואמרהבשעונההסתכלהלפתע

ומקווהאותיששיתפתלךמודהאני,ללבהנוגעסיפורךאתלשמועליכואב"

אתלקחתהנסיעותלדוכןלגשתעכשיוחייבתאני,יסתדרוהדבריםשבקרוב

".הטיסהכרטיס

.ממנולהיפרדוביקשהממקומהקמההיא

ומעלבעיניוחןמצאהאליזבט.בוהתחוללמהדברהרגישהוארגעבאותו

אמפטיהוהביעהלוקשובהשהייתההעובדהאתאהבהכל



.הזמןאתלמשוך,עמהלשוחחלהמשיךביקשהוא

.לדוכןאותהללוותלהוהציעממקומוקםהוא

.עמוהשהייהנעמהלהגם.בחיובנענתההיא

?הנסיעהיעדומהובשמהלהזדהותהדיילתאותהשאלהלדוכןכשהגיעו

.הדיילתלשאלותענתהאליזבט

"שיקגוהואוהיעדסמיטאליזבטשמי"

.לטוסמתעתדהואשגםמשערתפיליפאתשאלה?אתהומי

מביטה,חייכהגםהיא.וחייךאליזבטעלהסתכלרבזמןחשבלאהוא

..לדיילתבהחלטיותאמרהיסוסללא.בחיבהבו

."לשיקגוכרטיסרוצהאניגם"



חברים מציירים

" נוף"
ציירה חיה קנטרוביץ

צבעי אקריליק בטכניקת צבעי שמן על בד



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

בליז וגוואטמלה–פוליטיות -ומחלוקות גאורוטרי

.בלבדשעתייםבמשךלמכירההוצעביותרהיקרהרוטריבול

הבריטיתלהונדורסגוואטמלהביןהגבולעלוספרדבריטניהביןסכסוך

.18וה17הבמאההחלו

ללאהפעריםעללגשרניסיונותהיוהעשריםהמאהשל40וה30הבשנות

.הצלחה

בבולים.לרוטרישנה50לכבודבולים3גוואטמלההוציאה1955בשנת

.בליזאתהכוללתגוואטמלהשלמפהמצוירתהייתהאלו



עצמאותלהענקתלתוכניתוגואטמלהבריטניההסכימו1981במארס

באותו.(הבריטיתהונדורסלשעבר)בליזאמריקאיתהמרכזלמושבה

שלדעתם,ההסכםתנאיעלאלימותהפגנותערכוהבלייזים,אביב

,הפוליטיתהתסיסהשלבעיצומה.לגואטמלהוויתוריםמדייותרנתנו

שנה75לציוןבוליםשמונהשלסטבליזהוציאה,במרץ30-ב

יוםלוגועםיחדבליזשלמפההציגמהםשאחדנראהאבל.לרוטרי

בשל,לגואטמלהבבליזקאיומחוזאתנתן,רוטריסמליושלושהשנה

הסדרהכלאתמשךהדוארשירות.אותםשתחמוהדומיםהצבעים

אם-דולר1,200מעלשווהזהכיום".המפהחותמתאתוהרס

מחדשהונפקובסדרההבוליםשאר.",אותםלמצואיכולאתה

בתאריךהודפסוהפעם,בספטמברושוב,1981במאי

.בליזשלעצמאותה

הבול עם המפה שנגנז

עם החתמה  רוטריהבולים הנותרים מהסדרה המקורית של 7

.  נוספת ליום עצמאותה של בליז



מתכון החודש

המתכון של חברתנו ענת בן עמי

(תלוי איפה גדלתם, או חמין )טשולנט 

העדות השונות ביהדות נהגו להתחיל בישול  . בעצם מתאר בישול ארוך

ולפני  , פלטה או בתנור, טשולנט לפני כניסת השבת על אש נמוכה

.  השבת פותחים את הסיר והסעודה מתחילהצהריארוחת 

אצלי בבית שתי הסבתות היו מפנקות אותנו בסיר טשולנט שלקח את  

בשבת בבוקר כבר  ? בעצם למה כמעט. הבישול הארוך כמעט עד הקצה

אי אפשר היה לעמוד בפני הריח המדהים שעטף את כל הבית והיינו  

.  גונבים טעימות ממנו ומחכים חסרי סבלנות עד לארוחת הצהרים

מתכון שלי של חמין מסורתי לשבת חורפית עם כל המשפחה או עם  

חברים

גודל הסיר  ) הבישול האיטי שלי נעשה עם סיר חשמלי במשך כל הלילה 

(  תלוי בכמות המוזמנים

:מצרכים לסיר של שמונה ליטרים 

תפוחי אדמה מקולפים12

(מעדיפה צלי כתף מחולק לריבועים ) נתח בשר בקר 

שקית שעועית לבנה  

שקית שעועית אדומה  

שקית גריסים  

משרים לילה קודם במים את תוכן שלושת השקיות

סילאןבצל מטוגן בתחתית הסיר מלח פלפל דבש או 

ביצים שלמות למעלה6

(בהכנה עצמית )קיגלקישקע קנוי או 



אמנות על קצה המזלג

איטליה, 1589-1680,לורנצוגיאן, ברניני

אפולו ודפנה

:שנת יצירה

1622-25

באיטליהביותרוהפורייםהאהוביםהאמניםאחדהיהברנינילורנצויאן'ג

,דברכלוכוללתשנה70-כפניעלמשתרעתשלוהקריירה.הבארוקבתקופת

דיוקנאותצייר,כנסיותעיצבהוא.באדריכלותוכלהואגרטליםממזרקותהחל

שישהעבורהמפורסמותהפרוטומותואתומיתולוגיותמקראיותסצנותופיסל

.האדםשלולנפשולאופיוהבנהניכרתביצירתו.שוניםאפיפיורים

ביותרמחוברהיהברניני,פלורנטיניואביונפוליטניתהייתהשאימולמרות

.חייוכלכמעטופעלחישם,לרומא

(האכסדרה)הקולונדהאתכוללותברנינישלביותרהידועותמיצירותיוכמה

בפיאצההנהרותארבעתמזרקת,הקדושפטרוסבזיליקתמולהמדהימה

הקדושפטרוסבזיליקתשלהגבוההמזבחמעלהעצומההחופהאת,נאבונה

ברחביהפזורותאחרותאמנותיצירותמאותבין.תרזהסנטשלהאקסטזהואת

.להומחוצהפירנצה,רומא

:  מוזיאון

–בורגזהגלריה 
רומא  





כשהוא,מקוםבקרבתיושב(קופידוןאו)ארוסאתראהאפולו,אחדיום

שלשחציוטעןאפולו.המפלצתיהנחשפיתוןאתשהשמידעלמתפאר

דבריעלשכעס,ארוס.שלולחציובהשוואהדברלעשותיכוליםאינםארוס

להתאהבלאפולוגרםזהחץ.אהבהמעוררחץאפולועלירה,אפולו

נימפת,בדפנהפגעירהשארוסשניחץ.שיפגושהראשונההנשיתבדמות

והואלאפולושנקרתההראשונההייתהדפנהמכךכתוצאה.הנהרות

אחרירדףאפולו.לעולםלאישלהינשאלאהעדיפהדפנהאך.בההתאהב

היא,השיגהאפולוכאשר.בהנפשהעודכלונסהרגליהנשאהוזודפנה

בראותו,אפולו.דפנהלעץאותהשינהוזהלעזרתהאביהאתהזעיקה

.שליתהייתמיד":הבאהמשפטאתאמר,להלהינשאלעולםיוכלשלא

הדפנהמעץעליםקטףאפולו."ומנצחיםמשורריםראשייעטרועלייך

ניצחוןלזריישמשוהעץשענפיאפולוביקש.ראשועלכזראותםועיטר

דפנהעליזרהיהאכן,הפיתייםבמשחקים.ובתחרויותבקרבותלמנצחים

המצביאמרכבתעמדההניצחוןתהלוכתבמרכז,ברומא.למנצחיםהפרס

לבושהיהעצמוהטרוימפאטור.טריומפאטורהתואראתשקיבל,המנצח

פיעל.ושרביטדפנהעליזר,ארגמןבצבעטוגהשכללומיוחדיםבבגדים

אתבהכתירובונפרטהנפוליון(1805/7)דודלואיאק'זהציירשליצירתו

.מזהבדפנהעליבזרמעוטרהיהראשו,עצמוהוא,וזפין'ז

.אובידיוסהרומיהמשוררשל"מטמורפוזות"מתוךלקוחהיצירהנושא

נער,אפולוהאל.הסיפורשלהשיארגעאת,שלכדכאילו,מציגברניני

ורגלוידופי-עלזאתרואים.בריצהנמצאיםהם.דפנהאחרירודף,צעיר

,חלציואזוראתשעוטףוהבדראשושיערפי-עלוגם,לאחורהמושטים

צועקתוהיאבאימהפעורפיה,לחלוטיןעירומה,דפנה.ברוחשמתבדרים

מתוארגופה.אפולולעברלאחורראשהאתמפנההיא.אביהשללעזרתו

ידוכף,אותההשיגכמעטכבראפולו.(סרפנטינית)פיתוליתבתנועה

דפנהשבוהרגעזהכינדהםהואאבלמותנהעלמונחתהשמאלית

בוקעיםידיהומכפות,גופהאתלעטוףמתחילגזע.הדפנהלעץנהפכת

.ועליםענפים
אתהשמאלההולךאתהאם.הצופהעיניכנגדמשתנה,בחייםמלאהפסל

כמו,הנמלטתאתתפסשהואמכיווןהצעירשלשמחתואתלראותיכול

:הקומפוזיציהמראהאתמשנותמלאותפנים.הנערהבעיניהפחדאתגם

.ונואשמבועתאפולואבל,מודאגתכךכללאכברדפנה

קנטרוביץיעקב



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

"...ח חנייה"דו"

כרטיס קניסה

'  בחירות ד', סגר ג

לך מדינה מתוקנתהא..ו

וגם אחת  . הומור הוא אכן התרופה הטובה ביותר שיש"

וודי אלן".הזולות שבהן

בלי לחזור  , ל"אם חשבת לטוס לחו

מזהRed...לבידוד

!?Is…not bugג"אי סגירת נתב, מה דעתכם

:קצת בוטניקה

דרך הכלהפרח מקבל 

...הגבעול לכן קוראים לו 
GIVE-ALL




