ינואר 2021

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
חודש ינואר ,הראשון מבין חודשי השנה ,בדרך כלל מביא עמו שמחה
וחגיגיות .השנה מצאנו את עצמנו סגורים בד' אמותינו ,חרדים ודואגים
מחשש ש"המפלצת" תעוט עלינו ותפגע בנו .נכון שהוזרקו לנו חיסונים,
אך אין מי שיבטיח לנו שבכך העולם חוזר לשגרה .זו ממש מלחמה
שמשנה לנו את סדר החיים ומנסה להוציא אותנו מן האיזון הנפשי.
דווקא במצב הזה אנו חייבים לעשות הכל על מנת להתמודד עם המצב.
אם למישהו יש ספק ,הרי שהכוח להתמודד חבוי בתוכנו והוא ממתין
להיחשף .או במילים אחרות ,את הדרכים להתמודד נמצא ,אם נחשוב
מחוץ לקופסא – נחשוב חיובי ונהייה אופטימיים.

חיה ויעקב קנטרוביץ

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

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

❖  – 3.1.21הרצאה
ראפע אבו טאריף מדריך טיולים ופרשן צבאי הירצה בפנינו.
נושא ההרצאה :המזרח התיכון בעידן הנורמליזציה.
❖

 – 10.1.21ישיבה עסקית.

❖

 – 17.1.21הרצאה

הרצה לנו חיים קנט נגיד האזור  ,2021-2022חבר מועדון
רוטרי רמת השרון.
נושא ההרצאה :רצח מלה מלבסקי .משפט חוה יערי ואביבה
גרנות.

 – 24.1.21הרצאה

❖
הרצתה לנו נינו אבסדזה – עיתונאית וחברת כנסת לשעבר.

נושא ההרצאה :גיאורגיה זה לא רק
❖

 – 24.1.21הרצאה

הרצה לנו עמי שטיינר איש הי טק ,יזם ,שהקים את עמותת
חתני נובל למצוינות בחינוך .העמותה מביאה אנשי מדע
וטכנולוגיה למפגשים עם תלמידי בית ספר בכ 100-בתי
ספר בכל רחבי הארץ.
נושא ההרצאה :משבר החינוך ועמותת חתני נובל.

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש ינואר

ב – 21.1.1793 -ראשו של לואי השישה עשר
נערף בגיליוטינה .ארבעה ימים לאחר שנאשם
בבגידה.
ב – 24.1.1848 -זהב נמצא בצפון מזרח
קליפורניה .בעקבות הגילוי מתחילה הבהלה
לזהב.
ב – 7.1.1858 -נולד אליעזר בן יהודה ,מחייה
השפה העברית.
ב – 21.1.1882 -תנועת ביל"ו נוסדה על-ידי
צעירים ציונים בחרקוב.

ב – 5.1.1895 -פרשת דרייפוס .דרגותיו של
דרייפוס נקרעות בטקס פומבי משפיל לפני גירושו
לאי השדים
ב – 14.1.1943 -ועידת קזבלנקה .ועידה של
המנהיגים צ'רצ'יל ,פרנקלין רוזבלט ושרל דה גול
נערכת בקזבלנקה ,לתיאום המערכה נגד גרמניה.

בֵּ ית יַעֲ קֹ ב
ְלכּו ְונ ְֵּלכָה

ועוד אירוע היסטורי:

פתיחת מושב הכנסת הראשונה
(ט"ו בשבט תש"ט)
בט"ו בשבט תש"ט ( 14בפברואר  ,)1949ראש השנה לאילנות,
התקיימה בירושלים ,בבניין הסוכנות היהודית ,הישיבה
הראשונה של האספה המכוננת .רוב הנבחרים הגיעו לירושלים
מהשפלה ,ובדרכם עצרו בשער הגיא לטקס נטיעת עצים .טקס
נטיעת עצים באתרים שונים בירושלים ובסביבתה היה מאז חלק
ממסורת חגיגות יום-ההולדת של הכנסת.

קטעים מנאומו של נשיא המדינה הראשון ד"ר חיים ויצמן
בישיבת הפתיחה של האסיפה המכוננת
ברגש של יראת כבוד והדרת קודש אני קם לפתוח את
האסיפה המכוננת של מדינת ישראל ,את הכנסת ישראל
הראשונה בימינו ,בעיר הנצחית ירושלים.
ברגע הגדול הזה בתולדות עמנו ניתן שבח והודיה לאלוהי
ישראל שבחסדו זכינו לראות בגאולה לאחר דורות של סבל
וייסורים.
 ...בשתי דרכים פעל מאמץ ההגשמה.
הראשונה הייתה דרך התעוררות הלבבות ,השיבה למקורות
הרוח של המסורת היהודית וכינוס כוחות העם הפזורים
לאגודה אחת .הדרך השנייה הייתה דרך המעשה החי
והמגשים ,בה הלכו אלה שהעפילו לעלות לארץ והחתרו
להביא גאולה לעמם בפועל כפיהם ממש ,בזיעת אפיהם
ובדמם.
...אין עדה יהודית ברחבי תבל שאין ליוצאיה חלק במדינת
ישראל .אנו תקוה ותפילה ,כי קיבוץ הגלויות זה ילך ויתרחב
ויקיף המונים יותר ויותר גדולים של בני עמנו ,אשר יכו פה
שורש ויטו שכם עם כולנו לבנין מדינת ישראל ולהפרחת
שממותיה...

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש
❖ תרומת שולחן לטניס שולחן לפנימיית
"נווה צאלים"

בחודש ספטמבר דיווחנו כאן שמועדוננו מימן התקנת מערכת הצללה
לפנימיית "נווה צאלים" .עתה ניתן לבשר שמועדוננו תרם החודש גם שולחן
לטניס שולחן לפנימייה.
תרומה זו נועדה להביא תעסוקה לילדי הפנימייה ,שלנוכח המצב נמצאים
במצוקה.

❖ בתוכנית "הגינה הירוקה"
בתוכנית "הגינה הירוקה" ,בבית ספר "סורקיס" ,הכינו חברי המועדון,
טובי ועמי הרפה ,זאב וינשטיין ויוסי בן עמי  3ערוגות ולכבוד ט"ו
בשבט הגיעו לבית הספר ושתלו שתילים בערוגות .גם נשיאתנו,
ד"ר חני ברקת גלנצר התכבדה במצוות החג והצטרפה לשותלים.
על מנת להגן על הערוגות ,חברנו עמי הציב גדר סביבה.

לט"ו בשבט
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"
"עץ יחיד נשבר בקלות ,אך לא קבוצה של עשרה"
"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 הטוב ביותר לשתול עץ היה לפני  20שנה ,הזמן הבא הטוב ביותר
הוא היום"
"תהיה כמו עץ ,עם רגליים על הקרקע ,ממשיך לצמוח ויודע מתי לשחרר"
"הגרזן שוכח את מה שהעץ זוכר"
"מישהו יושב היום בצל כי לפני שנים רבות שתל אותו"
"אם אתה נלחם עבור מטרה מסויימת ,תתכונן לעמוד לבד חזק כמו עץ .אם
אתה נופל על הקרקע ,תיפול כמו זרע קטן שיצמח חזרה כדי להילחם שוב"
"זמן שבוזבז בסביבת עצים וטבע למעשה אף פעם לא בוזבז"
"בוא ניקח את הלבבות שלנו לטיול ביערות ונקשיב טוב ,נוכל לשמוע את
הלחישות הקסומות של העצים הישנים"

חברנו אייבי מספר על תלאותיו בעירייה

קבלת תמיכה מעיריית כפר סבא !!
בזמנו העיריה תמכה בקרן המלגות בשקל מול שקל.
לאחר מכן ירדה התמיכה ל  2שקלים של המועדון מול שקל של
העירייה .ובהמשך התחילו לבקש מאתנו מאזנים ,הסברים וכד'.
באיזה שהוא שלב היינו צריכים להירשם בעירייה כגוף נתמך שמבקש
תמיכות.
כל השנים עולי טיפל בנושא ,בניירת וכד' ולכולנו היה נוח שזה מתבצע
מבלי שלחברי המועדון יש טרחה בנושא.
מאז שעולי עובד פחות במשרד ,קבענו יחד שאני אתן תמיכה בשירותי
מחשב וקלדנות בנושאי רוטרי .קבענו ליום ראשון  3/1/21בבוקר להזין
למערכת התמיכות העירונית בקשת תמיכה לשנת .2021
בשבת התברר שגיא הבן של צילה ועולי חלה בקורונה ,וכל המשפחה
ביצעה בדיקות ונכנסו לבידוד .צילה ועולי בילו שעתיים במתחם
הבדיקות באצטדיון במקום לשתות תה אצלנו.
אז עולי שלח לי את פרטי המשתמש והסיסמה שלו למערכת התמיכות
העירונית ואני נכנסתי פנימה.
חשכו עיני – הם מבקשים שנזרים  15טפסים שונים למערכת .רוב
הטפסים אינם מוכרים לי.
הזרמתי טופס אישור ניהול תקין שקיבלנו מרשם העמותות ביום חמישי
( .31/12/20על תחילת התהליך כתבתי בעלון נובמבר ,ההמשך היה
מזעזע ולא היה יום שלא הזנתי טפסים ואישורים נוספים ,או שהייתי
צריך להחתים את צילה וחני שוב ושוב ,או שפניתי לתמיכה ,או
שהמערכת שלהם נפלה אך ביום האחרון לשנת  2020קיבלנו במייל
את האישור המיוחל).
אז יש עוד  14טפסים ,וכעת נחכה שעולי יסיים עם הבדיקה ונוכל
לשוחח בטלפון ולראות איך מתקדמים.

אז עולי העביר לי אישור ממס הכנסה ,אישור רו"ח לרשימת
מוסמכי חתימה ,אישור רו"ח למנהלי העמותה .עולי מעביר ואני
מזרים .כך אנחנו  7ימים .כל יום עוד טפסים שעליהם צריכים
לחתום חלק מהחברים ,מורשי חתימה ,נשיאה – אין הנחות לזמן
קורונה.
מזרים את המאזן לשנת  ,2019עולי מעביר לי מאזן בוחן לשנת
 2020וכעת מחכים שההנהלה תעביר לנו תקציב ל .2021
כעת חסרים לנו  4טפסים ושתי הזרמות מקוונות .האחת של כל
חברי ההנהלה עם ת.ז .כתובת ועוד והשנייה אינני יודע איך לאכול
את זה – מדדי הצלחה לשימוש בתמיכה שנקבל מהעירייה.
עד ה  24/1/20צריכים להזרים אם הבקשות .היום עולי מתקשר
לגזברות העירייה לברר האם מה שהזרמנו תקין ?
מהעירייה אומרים לו הצלחתם ? איזה יופי ! כולם מתקשרים
שהם לא מצליחים .גם הגברת מהעירייה לא הצליחה להיכנס
למערכת.
המשך יבוא

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

ברכה שהתקבלה ממועדון רוטרי בפראג מהנשיא עידוד רוריאן
להלן הנוסח המתורגם

בפגישות הרגילות שלנו אנחנו מרימים כוסית לחברי מועדון
רוטרי בחלק אחר של העולם .השבוע נרים כוסית למועדון רוטרי
כפר סבא בישראל ZONE 2490 ,הרמת הטוסט מזכירה לנו את
האופי הבינלאומי של רוטרי והמועדונים כמו שלנו פעילים
ועושים למען הזולת בכל היבשות.
"לכל מי מכם שם,
מכולנו כאן,
נרים כוסית יין מורבי ובירה צ'כית טובה,
מפראג היפה
עידוד רוריאן  -נשיא המועדון"

בקרן הפרסים לקידום מדעים
וטכנולוגיה החודש

משימת חצי הגמר היא לייצר מכונת רוב גולדברג הכוללת לפחות  9אלמנטים
ופועלת לפחות  40שניות.
מכונת רוב גולדברג היא מערכת מסובכת שמורכבת מחלקים רבים ומגוונים
ובתהליך של צעד אחרי צעד ,בתגובת שרשרת ,היא מבצעת בסופה פעולה
פשוטה כלשהי .הכינוי ניתן למכונות כאלה על שמו של רוב גולדברג,
קריקטוריסט אמריקאי מפורסם שהתפרסם בשנות ה 30-של המאה ה20-
בקריקטורות שתיארו מערכות כאלה.

דבר נשיאת מועדון רוטרי כפר סבא,
ד"ר חני ברקת בתחרות המייקרים,
בחצי הגמר.
חברים יקרים ,תלמידים והורים ,ערב טוב .וברוכים הבאים לחצי
הגמר של תחרות המייקרים בחסות קרן המלגות של רוטרי כפר
סבא .למושג מייקרים ,יש הגדרות רבות .למעשה ,הפעילות
המכונה מייקרים מכוונת למחשבות המביאות לתוצרים.
כלומר ,קבוצה של פעולות שמתמקדות בעיצוב ,בנייה ,שינוי והרחבה של
מוצרים בשביל הנאה או צורך ומטרתם היא ליצור אינטראקציה בין הסביבה
הטכנולוגית ללומד המצוי או לאדם שרוצה לעצב .פעולות אלו יכולות להיות
עיצובים לצורך תחביב או פיתוח אישי או שימוש תעשייתי לצורך קבוצה או
מכלול.
המטרה במייקר היא לעשות ,לשתף ,לתת ,ללמוד ,להשתמש בכלים,
לשחק ,להשתתף ,לעזור ולשנות .כאשר הכישלון  ,אם קורה ,איננו אסון
אלא הוא המפתח להצלחה.
התאריך שנקבע לפגישה זאת ,איננו מקרי.
שבוע החלל הישראלי חל השנה בימים ראשון עד שישי בין התאריכים– 24 ,
 29בינואר . 2021המועד נקבע בעקבות אסון המעבורת קולומביה שאירע
בתאריך  1.2.2003בו נספו כל אנשי צוות החללית שאחד מחבריו היה טייס
החלל הישראלי ,אל"מ אילן רמון ז"ל.
הסיסמה של שבוע החלל השנה היא" :לפגוש את האנשים החולמים
רחוק".
מועדון רוטרי כפר סבא ,כמו רוטרי ישראל בכלל יחד עם רוטרי העולמי ,שם
לו למטרה ,לעזור לנערים ונערות צעירים להגשים חלומות רחוקים .אנו
דוגלים בחדשנות ,יצירתיות ,הנגשת המחר לנוער והכנתם לקראת אתגרי
המחר.
קרן המלגות של מועדון רוטרי כפר סבא ,לקידום מדעים וטכנולוגיה
בראשותו של מר יובל השכל ,הרימה את הכפפה ויחד עם אשכול פיס כפר
סבא ,יזמה תחרות מייקרים צעירים המיועדת לנערות ונערים הלומדים בכל
חטיבות הביניים בעיר משכבת ז-ט.
היום אנחנו חוגגים כאן את חצי גמר התחרות.

התייחסות הורי התלמידים לתחרות המייקרים

אורי וינוקור יו"ר הנהגת ההורים בחטיבת בר לב
כפר סבא מביע את דעתו על תחרות המייקרים:
"כל הכבוד למועדון "רוטרי" על הרעיון הזה של
תחרות המייקרים והשילוב הזה של התנסות
בבעיות .זה מלמד כל כך הרבה דברים .בטח
בואכה שוק העבודה של המאה ה ,21-לפתור
בעיות באופן עצמאי ולחקור ולנסות להבין.
השיתוף של מועדון "רוטרי" יחד עם העיר דרך רויטל מ"אשכול
פיס" הוא מדהים .גם היכולת להתאים את התחרות לתוך המציאות
שנכפתה עלינו ,של למידה מרחוק והתנסות בלמידה אחרת הוא
רעיון מעולה ,שלמרות כל הקשיים יש פה משהו מאוד מאוד טוב
ובעצם אנחנו מגלים בתוך עולם המייקרים ,שילוב של הרבה מאוד
דיסציפלינות גם מדעיות וגם טכנולוגיות אישיות בהתנסות האישית
של איך ללמוד לבד ואיך לחקור.
אז המון כל הכבוד והמון תודה בשמי ובשם ההורים וגם בשם בני
אופיר שהוא משתתף ומאוד מאוד נהנה מזה.
עלו והצליחו ומי ייתן וזה יהפוך להיות לאירוע הרבה יותר משמעותי
והרבה יותר רחב והבשורה תצא מפה מכפר סבא".

על הנצחת שמות המייסדים
ברחובות כפר סבא

מייסדי כפר סבא היו חלוצי העלייה השנייה ואיכרים שבאו
מפתח–תקווה לעבד את אדמות היישוב .במלאת  75שנים
ליסוד כפר סבא ,החליטו בניהם של המייסדים להעלות תרומה
נכבדה לקרן שתהווה אות להערכה והוקרה למייסדים ,וגם
להנצחת זכרם.
הקרן ,שמנוהלת על-ידי מועדון רוטרי כפר סבא ,משמשת
לקידום לימודי מדעים וטכנולוגיה .כיום רשומים בקרן 73
מונצחים 15 .מתוכם הונצחו גם בשמות של רחובות ברחבי
העיר.
להלן שמות הרחובות:

רחוב אברוצקי
בשכונה הירוקה
יואל אברוצקי ז"ל ()1978-1916
עלה ארצה בשנת  .1910היה בין הראשונים שהקימו את כפר סבא .הוא
בנה בה את ביתו ונטע בה כרם שקדים.

רחוב אוסטרובסקי
בשכונה הירוקה
אשר אוסטרובסקי ז"ל
איש העלייה השנייה ,התגייס לגדודים העבריים במלחמת העולם ה2-
איש תורה ועבודה .פעל בדרך הציונות של בניין הארץ.
גיטל אוסטרובסקי ז"ל
עלתה ארצה בעלייה השלישית .מחלוצות המאבק למען זכויות נשים
עובדות בישראל .והייתה המזכירה הראשונה של ארגון אימהות עובדות
בכ"ס.

רחוב אנצ'קובסקי
בשכונה הירוקה
ישראל קלמן אנצ'קובסקי ז"ל ()1970-1882
עלה ארצה בשנת  .1907היה בין חלוצי הנגרים בארץ .בנה את ביתו
בכפר סבא ,ונטע בה כרמי שקדים.

רחוב אוסטשינסקי
במרכז העיר
אליהו אוסטשינסקי ז"ל ()1951-1870
עלה ארצה בשנת  .1891קנה חלקת קרקע באדמות כפר סבא ,ועם
הקמת היישוב התיישב והקים בה את ביתו .במשך שנים רבות שימש
ראש הוועד במושבה .בשנת  1937מונה לתפקיד ראש המועצה
המקומית הראשונה ,ושימש בתפקידו עד שנת .1939

רחוב גלר
במרכז העיר
זאב גלר ז"ל ()1982 – 1922
נבחר לראשות העיר פעל לביזורה ,להחדרת האינטגרציה החברתית
בעיר ,הטביע חותמו הרב על החינוך ,התרבות ,המרכזים הקהילתיים,
התשתיות ,הקמת אזור תעשייה ועוד ועוד .שימש כראש העיר  17שנה.
בזמן כהונתו החליטה העירייה לתמוך בחלוקת המלגות של המועדון.

רחוב ויינברג
בשכונה הירוקה
דב ויינברג ז"ל ()1945 – 1861
עלה לארץ בשנת  .1892קנה קרקע בכפר סבא .היה בין הראשונים שבנו
ביתם בכפר סבא .היה תלמיד חכם הביא אתו לכפר סבא את הש"ס
הוילנאי ואת שאר ספריו ובשעות הפנאי המעטות מעבודתו הקשה בשדה
היה פונה אל ספריו.

רחוב זטלר
בשכונה הירוקה
בן ציון זטלר ז"ל ()1972 – 1882
עלה לארץ בשנת  .1904היה מראשוני מתיישבי כפר סבא ומקימיה ,מבוני
הבתים הראשונים ושותלי הפרדסים הראשונים בעיר.

רחוב נלקין
בשכונה הירוקה
אליעזר נלקין ז"ל ()1931 – 1884
עלה לארץ עם ראשוני העלייה השנייה בשנת  .1908נטע כרם שקדים
בכפר סבא .
עבר את כל התלאות והלבטים הקשים שנפלו בחלקם של הראשונים.

רחוב סקיבין
בשכונה הירוקה
דב סקיבין ז"ל ()1945 – 1881
עלה לארץ עם ראשוני העלייה השנייה היה אחד מארבעת ראשוני כפר
סבא ,שימש כמזכיר ועד המושבה והאחראי על ספרי "האחוזה",
הרישומים של בעלות חלקות הקרקע..

רחוב קמינסקי
בשכונה הירוקה
אברהם קמינסקי ז"ל ()1966 – 1882

נמנה עם אנשי העלייה השנייה שהגיעו לפתח-תקוה בשנת .1908
נתן ידו לייסוד כפר-סבא .בהמשך בנה ביתו ב"עמק-השבעה"
בשכנות למחנה-יהודה .עסק בחקלאות ובעבודה .היה איש חרוץ,
צנוע ומסור לעבודתו ,וחבר בארגון ה"הגנה".

רחוב ריזנבך
בשכונה הירוקה
צבי אריה ריזנבך ז"ל ()1962 – 1880
בגיל  19עלה לארץ ,התיישב בירושלים ושיקע עצמו בלימוד בישיבות.
הצטרף לקבוצת החרדים הירושלמית שקנתה חלקות קרקע בכפר סבא.
נטע כרם במו ידיו ולא נטש את אדמתו ,אף לא בשנות המלחמה העולמית
הראשונה.

רחוב רפפורט
בשכונה הירוקה
נתן רפפורט ז"ל ()1921 – 1886
עלה לארץ בשנת  .1905מהראשונים שהתיישבו בכפר סבא.
נטע כרם וקבל על עצמו את השמירה על כפר סבא ועין חי.
במאורעות שנת  ,1921בעת ההתנפלות על פתח תקוה ,עמד בשורה
הראשונה של המגינים ,נפצע ומת באותו יום.

רחוב שיינפיין
בשכונה הירוקה
יצחק שיינפיין ז"ל ()1921 – 1871
עלה לארץ בשנת  .1904עבד בכרמי ראשון לציון .לאחר מכן ,קנה אדמה
בכפר סבא ונטע כרם שקדים .ייעור הסביבה היה לו חשוב מאוד .בשל
כך ,התיישב באורווה בשטחי כפר סבא עוד לפני שהייתה ליישוב והכין
משתלה לעצי אקליפטוס .שיינפיין הביא מלוד אלפי עציצים בעזרת
גמלים והשקה אותם באמצעים פרימיטיביים * .ראה סיפורו בהמשך
❖ ראה סיפורו בהמשך

רחוב חיימוביץ
בשכונה הירוקה

יהודה לייב אריה חיימוביץ ז"ל ()1944 – 1862
חיימוביץ' תרם וקידם את בניית בית הכנסת הראשון בכפר-סבא .הוא
תרם כספים רבים ,וגם את הקרקע שעליה נבנה בית הכנסת .בנוסף
חיימוביץ' הקים את קרן "גמילות חסדים" בעיר.

רחוב וישני
בשכונה הירוקה

רחוב וישני
ו

לא הוצב שלט ברחוב
יהושע וישני ז"ל ()1919 – 1887
עלה ב ,1910-עבד בכרמי ראשון לציון .בנה את ביתו והתיישב בכפר-
סבא .עם הבאת ספר התורה הראשון לכפר-סבא הקדיש חדר בביתו
לתפילה בציבור.

יצחק שיינפיין,
סיפור תולדות חייו המרתקים של אחד מארבעת
ראשוני כפר סבא.
יצחק שיינפיין רשום ברשימת המונצחים בקרן המלגות שמנהל
מועדון רוטרי כפר סבא .הוא הונצח גם בשם רחוב בשכונה
הירוקה.
את סיפור תולדות חייו של שיינפיין כתב דב בן ר' נחמן סקיבין,
בספרו "זכרונות איש כפר סבא" ,שיצא לאור בשנת .1947
דב סקיבין אף הוא אחד מארבעת ראשוני כפר סבא.
יצחק שיינפיין נולד בתרל''א ( )1871בעיר אוסטרהא (ווהלין) .למד בבית-
ספר ברוסית ואת התנ''ך למד לבדו בעזרת תרגום רוסי .עבד זמן-מה כלבלר
בבית-המשפט הממשלתי ,ובאין תקוה ליהודי לעלות בסולם בפקידות עבר
לעבוד כפקיד מסחרי אצל קומיסיונר ליד תחנת הרכבת .אחרי גמרו את
שרותו בצבא בהצטיינות עסק בהוראת לימודים כללים ,נבחן באודיסה וקיבל
תעודת גמר של בית-ספר ריאלי .אך לא ראה עתיד לעצמו בתור יהודי
ברוסיה הצארית והחליט לצאת אותה .באמריקה היו לו קרובים וסיכויים
להסתדר ,אל הוא נשמע לצו הרגש הלאומי ועלה ארצה ב .1904-עבד בכרמי
ראשון לציון .קנה אדמה בכפר-סבא ונטע כרם שקדים .חוץ מזה התמסר
ליעור הסביבה ועד לפני היות ישוב בכפר-סבא התיישב יחידי באורווה
הציבורית והכין משתלה לעצי אקליפטוס .הביא מלוד אלפי עציצים על גבי
גמלים ,הכין לו עשרות חביות ובמשך היום היה ממלא אותן מים בעבודת
פרך בתנאי השאיבה הפרימיטיבית בימים ההם ,ואחר היה עובד שעות
אחדות בלילות לאור הירח או לאור פנס קטן בהשקאת השתילים .כך עמל
שנים אחדות בבדידות ,וכולו נתון לדבר אחד :להרבות את הנטיעות ואת
הצל .ממשתלתו נטעו כל היערות שבכפר-סבא ,וביניהם היערות של פסקל,
שמהם נלקח החומר לבניין הסוכות של המהגרים .גם מכפרי הערבים באו
לקנות ממנו שתילים .אחדים משתיליו נטע בעצם ידיו בקרבת האורווה
הציבורית ,המשמשת כיום ,אחרי תיקונים ושכלולים ,בית המועצה המקומית,
ושתיליו גדלו ושגשגו לאילנות נותני צל נעים ,להנאתם של חברי המועצה וכל
באי הבית הזה.

ב 1908-נשא לאשה את דובה ממשפחת פדבה מרחובות .אביה היה מנהל
בית-החולים העירוני בבריסק שבפלך גרודנא ,חובבי-ציון ותיק ממשתתפי
אספת-היסוד בקאטוביץ .רכש אדמה ברחובות באמצעות ''אגודת נטעים''
הוורשאית ושלח את בניו ארצה לטפל בנחלה ובנטיעות ,ובקיץ  1906עלה עם
כל משפחתו והתיישב ברחובות ,ובתו הלכה עם בעלה לנטוע ישוב חדש על
אדמת כפר-סבא .בנו את ביתם בין הראשונים ונשאו כל סבלות המלחמה.
אחרי המלחמה התישבו זמנית בפתח-תקוה ועמלו לבנות מחדש את ביתם
בכפר-סבא .אחרי החרבו ב 1921-אמר גם יצחק שיינפיין לגשת לקימום ביתו,
אך נפטר בתל-אביב בכ''ד אב תרפ''א ונקבר בבית-הקברות הישן .אשתו
חזרה ונשאה באומץ בעול המשק וגידול הילדים ותוך עבודתה הרבה מוצאת
היא פנאי וכח גם לעזרת הזולת.
במשך השנים ניטעו כל החורשות בכפר סבא בשתילים מן המשתלה של יצחק
שיינפיין .אחדים מן השתילים נטע יצחק שיינפיין במו ידיו בסביבת הח'אן ,שבו
שוכנים כיום המשרדים הראשיים של עיריית כפר סבא .את האקליפטוסים
הענקיים אפשר לראות עד היום בסביבות העירייה.
כאות הוקרה על עמלו ,על דרך חייו ועל היותו השתלן הראשון ,נקרא גן ציבורי
בעיר על שמו – גן יצחק.
שני עצי האיקליפטוס המתוארים בסמל העיר מנציחים את העצים שנִ ֽטעּו
בשנת .1906

לרגל יום הולדתו של אליעזר בן יהודה
עברית של סבא  /שלומית כהן-אסיף

חברים כותבים סיפור
המחשב
מאת חברנו רן פרידור

הוא היה בשנות הארבעים לחייו ,גבר גבוה ונאה בעל חזות מרשימה .המעיל
שלבש חשף את היותו צלם עיתונות.
ישב ליד שולחן בבית קפה המיועד לטסים ולמלווים בשדה התעופה לוד,
לופת את ראשו בשני ידיו בהרגשת ייאוש.
אילנה בחורה נאה בשנות הארבעים ניצלה את הזמן לטיסה לשתות בנחת
כוס קפה .
היא חיפשה ,ללא הצלחה שולחן פנוי .כשלפתע ראתה אותו יושב לבדו.
קצת מחוסר ברירה ועם להודות שהוא נראה גבר נאה לטעמה ומכיוון שלא
הייתה בחורה ביישנית ,פנתה וביקשה רשותו להצטרף אליו.
"ברור" הוא השיב כשהבעת פניו מסגירה את תחושותיו הקשות .הצטרפותה
לשולחן לא הוציאה אותו מהרהוריו.
הם ישבו ליד השולחן כשני זרים שבמקרה נפגשו .השתיקה ביניהם הייתה
קשה עליה ובהיותה אשת שיחה ניסתה לדובב אותו.
להפתעתה הוא התעורר מהרהוריו .נראה היה שהוא שמח לספר את סיפורו
פעם נוספת להקל על תחושותיו הקשות.
"שמי פיליפ כהן" אמר
"ושמי אליזבט סמית" השיבה.
"נעים מאד" אמרו יחדיו
היא לא רצתה להמשיך בשיחת נימוסין ופנתה אליו ישירות
"סלח לי שאני מרשה לעצמי לשאול אותך אבל נראה כי יש משהו שמציק לך
"אתה יכול לשפוך את ליבך בפניי ,הרי בעוד זמן קצר נטוס כל אחד לדרכו"
ניכר היה שמשהו השתחרר אצלו והרגיש שיכול לפרוק מעליו את תחושותיו
הקשות ואולי זה יקל עליו.
הוא הזדקף ונדמה היה לה שהוקל לו במקצת.
"כאמור שמי פיליפ כהן גר בוונקובר ועובד כצלם עיתונות למספר סוכנויות
ידיעות בינלאומיות.
לפני כחודש עצרתי בלוד לאחר שסיקרתי את הקרבות בעירק.

בזמן ההמתנה לטיסה לוונקובר פנה אלי אחד מעובדי אל על לבוש בבגדי
החברה ובקשה בפיו" :שמי אסף הראל ,קצין אבטחה של אל על ונראה
שאתה תוכל לעזור לי ..עלי להגיש דוח חשוב לבוס והמחשב שלי שבק חיים.
אינני מוצא מחשב חלופי ..אולי תוכל להשאיל לי את מחשבך למספר דקות.
אני יושב בחדד הסמוך .כדי להראות לך את רצינותי ,אני מפקיד בידך את
תעודת העובד שלי
הייתי במצב רוח טוב לקראת נסיעתי הביתה ואולי גם דמותו של הפונה
נראתה לי מהימנה וכאן עשיתי את טעות חיי ומסרתי לו את המחשב ובו
הקלטות וצילומים מזירות הקרב בהן ביקרתי.
עברו מספר דקות והכרוז הודיע שהנוסעים לוונקובר מתבקשים לגשת לשער
היציאה..
כשאספתי חפציי נזכרתי שעדיין איש האבטחה לא השיב לי את המחשב.
ניגשתי לחדרו של אסף .החדר היה ריק.
הייתי בלחץ מטורף .פחדתי שאחמיץ את הטיסה חיפשתי אנשים בחדרים
הסמוכים ,כאשר לפתע ראיתי את אחד מאנשי האבטחה שאלתי היכן אסף?
הוא שאל ממני את המחשב ועלי לגשת לשער היציאה לטיסה.
הוא נדהם לשמוע את דברי ואמר "אסף נקרא לטוס בבהילות לאילת לטפל
באירוע בטחוני חמור וכנראה לקח את המחשב עמו"
עמדתי נטוע במקומי מתקשה להחליט האם להחמיץ את הטיסה ולהמתין
לשובו של אסף ,או לטוס בתקווה שהמחשב יאותר ויישלח לי בטיסת אל-על
הקרובה .החלטתי לטוס"
מאז ועד היום הייתי עסוק בשיחות טרנסאטלנטיות לאתר את אסף ,כאשר
נודע לי  -בשלב מסוים  -כי האיש עזב את עבודתו ולא ניתן לאתרו .החלטתי
לטוס ולחזור בעוד שבוע כדי לנסות לאתר אותו ואת המחשב .עד כה לא
הם חושבים להפסיק את
הצלחתי במשימתי .אני מיואש .בעבודה
ההתקשרות עמי .אני פשוט לא יודע מה לעשות.
אליזבט ישבה מרותקת לסיפורו .של פיליפ .האיש מצא חן בעיניה והיא גם
הזדהתה עם סיפורו.
לפתע הסתכלה בשעונה ואמרה לפיליפ:
"כואב לי לשמוע את סיפורך הנוגע ללב ,אני מודה לך ששיתפת אותי ומקווה
שבקרוב הדברים יסתדרו ,אני חייבת עכשיו לגשת לדוכן הנסיעות לקחת את
כרטיס הטיסה".
היא קמה ממקומה וביקשה להיפרד ממנו.
באותו רגע הוא הרגיש דבר מה התחולל בו .אליזבט מצאה חן בעיניו ומעל
הכל אהב את העובדה שהייתה קשובה לו והביעה אמפטיה

הוא ביקש להמשיך לשוחח עמה ,למשוך את הזמן.
הוא קם ממקומו והציע לה ללוות אותה לדוכן.
היא נענתה בחיוב .גם לה נעמה השהייה עמו.
כשהגיעו לדוכן שאלה אותה הדיילת להזדהות בשמה ומהו יעד הנסיעה?
אליזבט ענתה לשאלות הדיילת.
"שמי אליזבט סמיט והיעד הוא שיקגו"
ומי אתה? שאלה את פיליפ משערת שגם הוא מתעתד לטוס.
הוא לא חשב זמן רב הסתכל על אליזבט וחייך .היא גם חייכה ,מביטה
בו בחיבה  .ללא היסוס אמר בהחלטיות לדיילת..
"גם אני רוצה כרטיס לשיקגו".

חברים מציירים
"נוף"
ציירה חיה קנטרוביץ

צבעי אקריליק בטכניקת צבעי שמן על בד

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

רוטרי ומחלוקות גאו-פוליטיות – בליז וגוואטמלה
בול הרוטרי היקר ביותר הוצע למכירה במשך שעתיים בלבד.
סכסוך בין בריטניה וספרד על הגבול בין גוואטמלה להונדורס הבריטית
החלו במאה ה  17וה .18
בשנות ה  30וה  40של המאה העשרים היו ניסיונות לגשר על הפערים ללא
הצלחה.
בשנת  1955הוציאה גוואטמלה  3בולים לכבוד  50שנה לרוטרי .בבולים
אלו הייתה מצוירת מפה של גוואטמלה הכוללת את בליז.

במארס  1981הסכימו בריטניה וגואטמלה לתוכנית להענקת עצמאות
למושבה המרכז אמריקאית בליז (לשעבר הונדורס הבריטית) .באותו
אביב ,הבלייזים ערכו הפגנות אלימות על תנאי ההסכם ,שלדעתם
נתנו יותר מדי וויתורים לגואטמלה .בעיצומה של התסיסה הפוליטית,
ב  30-במרץ ,הוציאה בליז סט של שמונה בולים לציון  75שנה
לרוטרי .אבל נראה שאחד מהם הציג מפה של בליז יחד עם לוגו יום
השנה ושלוש סמלי רוטרי ,נתן את מחוז קאיו בבליז לגואטמלה ,בשל
הצבעים הדומים שתחמו אותם .שירות הדואר משך את כל הסדרה

והרס את חותמת המפה" .כיום זה שווה מעל  1,200דולר  -אם
אתה יכול למצוא אותם .",שאר הבולים בסדרה הונפקו מחדש
במאי  ,1981ושוב בספטמבר ,הפעם הודפסו בתאריך
עצמאותה של בליז.
הבול עם המפה שנגנז

 7הבולים הנותרים מהסדרה המקורית של רוטרי עם החתמה
נוספת ליום עצמאותה של בליז.

מתכון החודש
המתכון של חברתנו ענת בן עמי
טשולנט (או חמין  ,תלוי איפה גדלתם)
בעצם מתאר בישול ארוך .העדות השונות ביהדות נהגו להתחיל בישול
טשולנט לפני כניסת השבת על אש נמוכה ,פלטה או בתנור ,ולפני
ארוחת צהרי השבת פותחים את הסיר והסעודה מתחילה.
אצלי בבית שתי הסבתות היו מפנקות אותנו בסיר טשולנט שלקח את
הבישול הארוך כמעט עד הקצה .בעצם למה כמעט? בשבת בבוקר כבר
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
הבישול האיטי שלי נעשה עם סיר חשמלי במשך כל הלילה ( גודל הסיר
תלוי בכמות המוזמנים)
מצרכים לסיר של שמונה ליטרים :
 12תפוחי אדמה מקולפים
נתח בשר בקר ( מעדיפה צלי כתף מחולק לריבועים )
שקית שעועית לבנה
שקית שעועית אדומה
שקית גריסים
משרים לילה קודם במים את תוכן שלושת השקיות
בצל מטוגן בתחתית הסיר מלח פלפל דבש או סילאן
 6ביצים שלמות למעלה
קישקע קנוי או קיגל (בהכנה עצמית )

אמנות על קצה המזלג
ברניני ,גיאן לורנצו ,1589-1680 ,איטליה
אפולו ודפנה
שנת יצירה:
1622-25

מוזיאון:
גלריה בורגזה –
רומא

ג'יאן לורנצו ברניני היה אחד האמנים האהובים והפוריים ביותר באיטליה
בתקופת הבארוק .הקריירה שלו משתרעת על פני כ 70-שנה וכוללת כל דבר,
החל ממזרקות ואגרטלים וכלה באדריכלות .הוא עיצב כנסיות ,צייר דיוקנאות
ופיסל סצנות מקראיות ומיתולוגיות ואת הפרוטומות המפורסמות עבור שישה
אפיפיורים שונים .ביצירתו ניכרת הבנה לאופיו ולנפשו של האדם.
למרות שאימו הייתה נפוליטנית ואביו פלורנטיני ,ברניני היה מחובר ביותר
לרומא ,שם חי ופעל כמעט כל חייו.
כמה מיצירותיו הידועות ביותר של ברניני כוללות את הקולונדה (האכסדרה)
המדהימה מול בזיליקת פטרוס הקדוש ,מזרקת ארבעת הנהרות בפיאצה
נאבונה ,את החופה העצומה מעל המזבח הגבוה של בזיליקת פטרוס הקדוש
ואת האקסטזה של סנט תרזה .בין מאות יצירות אמנות אחרות הפזורות ברחבי
רומא ,פירנצה ומחוצה לה.

יום אחד ,אפולו ראה את ארוס (או קופידון) יושב בקרבת מקום ,כשהוא
מתפאר על שהשמיד את פיתון הנחש המפלצתי .אפולו טען שחציו של
ארוס אינם יכולים לעשות דבר בהשוואה לחציו שלו .ארוס ,שכעס על דברי
אפולו ,ירה על אפולו חץ מעורר אהבה .חץ זה גרם לאפולו להתאהב
בדמות הנשית הראשונה שיפגוש .חץ שני שארוס ירה פגע בדפנה ,נימפת
הנהרות .כתוצאה מכך דפנה הייתה הראשונה שנקרתה לאפולו והוא
התאהב בה .אך דפנה העדיפה לא להינשא לאיש לעולם .אפולו רדף אחרי
דפנה וזו נשאה רגליה ונסה כל עוד נפשה בה .כאשר אפולו השיגה ,היא
הזעיקה את אביה לעזרתה וזה שינה אותה לעץ דפנה .אפולו ,בראותו
שלא יוכל לעולם להינשא לה ,אמר את המשפט הבא" :תמיד תהיי שלי.
עלייך יעטרו ראשי משוררים ומנצחים" .אפולו קטף עלים מעץ הדפנה
ועיטר אותם כזר על ראשו .ביקש אפולו שענפי העץ ישמשו לזרי ניצחון
למנצחים בקרבות ובתחרויות .במשחקים הפיתיים ,אכן היה זר עלי דפנה
הפרס למנצחים .ברומא ,במרכז תהלוכת הניצחון עמדה מרכבת המצביא
המנצח ,שקיבל את התואר טריומפאטור .הטרוימפאטור עצמו היה לבוש
בבגדים מיוחדים שכללו טוגה בצבע ארגמן ,זר עלי דפנה ושרביט .על פי
יצירתו של הצייר ז'אק לואי דוד ( )1805/7נפוליון בונפרטה בהכתירו את
ז'וזפין ,הוא עצמו ,ראשו היה מעוטר בזר עלי דפנה מזהב.
נושא היצירה לקוח מתוך "מטמורפוזות" של המשורר הרומי אובידיוס.
ברניני מציג ,כאילו שלכד ,את רגע השיא של הסיפור .האל אפולו ,נער
צעיר ,רודף אחרי דפנה .הם נמצאים בריצה .רואים זאת על-פי ידו ורגלו
המושטים לאחור ,וגם על-פי שיער ראשו והבד שעוטף את אזור חלציו,
שמתבדרים ברוח .דפנה ,עירומה לחלוטין ,פיה פעור באימה והיא צועקת
לעזרתו של אביה .היא מפנה את ראשה לאחור לעבר אפולו .גופה מתואר
בתנועה פיתולית (סרפנטינית) .אפולו כבר כמעט השיג אותה ,כף ידו
השמאלית מונחת על מותנה אבל הוא נדהם כי זה הרגע שבו דפנה
נהפכת לעץ הדפנה .גזע מתחיל לעטוף את גופה ,ומכפות ידיה בוקעים
ענפים ועלים.
הפסל מלא בחיים ,משתנה כנגד עיני הצופה .אם אתה הולך שמאלה אתה
יכול לראות את שמחתו של הצעיר מכיוון שהוא תפס את הנמלטת ,כמו
גם את הפחד בעיני הנערה .פנים מלאות משנות את מראה הקומפוזיציה:
דפנה כבר לא כל כך מודאגת ,אבל אפולו מבועת ונואש.

יעקב קנטרוביץ

" הומור הוא אכן התרופה הטובה ביותר שיש .וגם אחת

.

הזולות שבהן "

וודי אלן

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
-יעקב פרוינד-

"דו"ח חנייה"...
כרטיס קניסה

סגר ג' ,בחירות ד'
ו..הא לך מדינה מתוקנת
אם חשבת לטוס לחו"ל ,בלי לחזור
לבידוד Red...מזה

מה דעתכם ,אי סגירת נתב"ג

קצת בוטניקה:
הפרח מקבל הכל דרך
הגבעול לכן קוראים לו ...
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