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משפחת מזור

9.1



ברכות לקבלה כחבר למועדון

שמריהו כפיר
12.1.1997



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

הרצאה–2.1.22❖

מדריך רכיבה על  , הרצה לנו יואב לביא

.אופניים

"  רוכבים בשביל החומוס: "נושא ההרצאה

(ראה הרחבה)

הרצאה–9.1.22❖

ניצול שואה–ספורטההרצה לנו יהודה 

הצלתו בזכות האזרחות הספרדית: נושא ההרצאה

-zoomמפגש ב–בשבט ו "ט–16.1.21❖

ZOOM-מפגש ב-עסקיתישיבה –30.1.22❖

,  בהשתתפות איציק ארבל–" חברים מספרים"–23.1.22❖

ZOOM-מפגש ב–רוקנשטייןפנינה כרמון ואבי 



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש ינואר

חוקי יחיד  להילךהאירו הופך –1.1.2002-ב

.ברוב מדינות האיחוד האירופי

שלדרגותיו.דרייפוספרשת–5.1.1895-ב

גירושולפנימשפילפומביבטקסנקרעותדרייפוס

.(הרחבהראה)השדיםלאי

הלכהגולדברגלאההמשוררת–15.1.1970-ב

.לעולמה

שלהראשוןהקולציבורנפתח–10.1.1863-ב

התחתיתהרכבת–לונדוןשלהתחתיתהרכבת

בעולםהראשונה

מחשבאתלשווקיםמוציאהאפל–24.1.1984-ב

.הראשוןהמקינטוש

מחנהאתמשחררהאדוםהצבא–27.1.1945-ב

יוםזהביוםמצוין2006מאז.אושוויץההשמדה

.(הרחבהראה)לשואההבינלאומיהזיכרון



רוטרימידע 
ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

2.1.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב16' מסרוטרימידע 



9.1.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב17' מסרוטרימידע 



16.1.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב18' מסרוטרימידע 



23.1.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב19’ מסרוטרימידע 



מוקדש ליום השואה הבינלאומי-20מס רוטרימידע 

שחררו הכוחות הסובייטים את מחנה הריכוז1945בינואר 27-ב

.בירקנאו-אושוויץ–וההשמדה 

החלטה לציין יום זה כיום הנצחהם "האוקיבל 2005בנובמבר 

 .לקורבנות השואהבינלאומי

דרך קשה חזרה-ויהודי גרמניה   רוטרי

2012בינואר  3נהרינגרנה : מאת

למעלהבמשך.בעולםהוותיקהשירותארגוןהואאינטרנשיונלרוטרי

כיוםגם,זאתובכל.הכללטובתלקידוםפעלוהרוטריונים,שנהממאה

בוניםשלעולמיתמקנוניהחלקשהואחשדותעםמתמודדרוטרי

תנועותידיעלרקלאהופצהזוקלישאה."גלובליתיהדות"וחופשיים

רבזמןבמשךגםאלא,העשריםהמאהשלהראשונהבמחציתלאומיות

.הקתוליתהדתאנשיכמומסורתיותאליטותידיעל

מלאעדייןהיההראשונההעולםמלחמתלאחרהפוליטיהרוחהלך

בשמירתהתמקדותהעלחיוביבאורבלטהרוטריאך,וטינהבשנאה

בשנת.במהירותגדלהבאירופההתנועהשלהפופולריות.חברות

קנצלרידיעלהראשוןהגרמניהרוטרימועדוןבהמבורגהוסמך1927

.שלוהמייסדכנשיאשכיהן,קונווילהלםלשעברהרייך

,סוחרים,המשכילההבורגנותאתאיחדההגרמניתהרוטריתנועת

מתחומיםבאוניברסיטאותופרופסוריםדיןעורכי,רופאים,תעשיינים

מקוםמצאוהגרמניהבינייםממעמדחלקשהיורביםיהודים.שונים

,במהירותקמורוטרי-ואנטייהודית-אנטיקמפייניםאך.הרוטריבתנועת

עםהרעלשוןחוברת,1932בשנת.מקורותמאותםקרובותלעתים

הלםכגופיההרנרומועדוןהרוטרימועדון.גרמניהשלהסוד"הכותרת

בנוסף.רוטריוניםהםבולטיםגרמניםשמספר"גילו"יהודהשל

,דאזקלןהעירוראשדומוןנבןאוגוסטל"המו,מלכיאורקרללבנקאי

או"טיץאלפרדיהודיהכלבוחנות"אתהעלההעלון,אדנאוארקונרד

נגדקמפייןגםהכילזה.כחברים"פרנקברונוהיהודיהסופר"את

העולםממשלת"וגבוהיםכספים",הבינלאומיתהחופשיתהבנייה"



זובתקופההחשוביםהיהודיםהרוטריוניםאחד."הבינלאומיתהיהודית

סטפןהמשוררסביבבחוגחברשהיה,וולפסקהלקרלהסופרהיה

הרוטריחבריהעתכתבשלהראשיהעורךגםהיהוולפסקהל.'ורג'ג

"Der Rotarier",במינכןתקופהבאותהשהיה.

גםאלא,"הלאומיתהסוציאליסטיתהתנועהבירת"רקהייתהלאמינכן

מחוץרוטריהוצאבו,"טיהור"שלביותרהחשובהמקרהשלהאתר

פרסחתןהעניק1933בפברואר10-ב.הנאציםתחתהגרמניתלחברה

רד'ריצשלוגדולתוהסבל"עלהרצאה,מאןתומאס,לספרותנובל

בפריזהרצאהאותהאתהעבירגםהוא.מינכןבאוניברסיטת"וגנר

בעיתוןפרסםקנפרצבושהאנסברוטריעמיתומאשראחרלא.ובבריסל

מינכן","במינכןוגנררד'ריצעירייתשלמחאה"שלגלוימכתב

בנוסף.וגנרנגדמאןשלכביכולהרעלשוןעלשהתלונן"ריכטנה'נויצ

חתמומינכןשלהרוטריבמועדוןנוספיםחבריםמספר,לקנאפרצבוש

נשויהיהמאןתומאס,בעצמויהודיהיהלאשהואלמרות.המכתבעל

אזרחיתברגישותעמדהוא,ככזה.העולםכאזרחוהוכריהודייהלאישה

-הלאומיתבגרמניהמקוםלההייתהלאשכברקוסמופוליטית

.סוציאליסטית

.הגרמנייםהרוטריממועדונייהודיםגורשומכןלאחרקצרזמן

וסוכנויותהנאציתהמפלגהשלמאסיביבלחץפעלוהמועדונים

.החדשלמשטריתרהצייתנותתחושתמתוךגםאך,ממשלתיות

ברונו":ביומנומאןתומאסציין,בגלותכבר,1933באפריל6בתאריך

מסגלנפגע,אחריםיהודיםכמו,שהואנמרצתדיבצורההודיעפרנק

.בגרמניהכעתהשולטהנפשלמצבחדשהאינדיקציה.הרוטרימועדון

השאלה.סגורענייןעכשיוהיאמרוטרישליהיציאה.מרתיעמאוד

.”המועדוןשבמעשילאבסורדהלבתשומתאתאפנהאםהיאהיחידה

חוק"הוכרזכאשרלכידותםשלמכריעמבחןבפניעמדורביםמועדונים

פירוקבעדהיושחלקםבעוד.1933באפריל"המדינהשירותהשבת

יהודיםחבריםלהדירטענואחרים,הנאציתהמפלגהמלחץלחמוקכדי

אתולעזוב"אחרוןאחדרוטרישירותלעשות"חברים.יהודיםשאלואו

להפגיןיהודיםשאינםלרוטריוניםקראוהזמנים.בהתנדבותהמועדון

מחויביםלהיותצריכיםשהיו,רבים.היהודיםחבריהםעםסולידריות



התנהגו,המועדוןשלהאידיאליםבסיסעלהאדםכבודאתלשמר

.בכבודבמקום

במידהנבעההירידה.מחבריוכשלישרוטריאיבד1933שנתבאמצע

.מעצמםנותרואושהועפומהיהודים,בלעדיבאופןלאאך,רבה

לאשהיאמכיווןזומדיניותנגדשהפגינורביםיהודיםלארוטריונים

גםלצאתנאלצואושנותרוהרוטריונייםהעקרונותאתתואמת

.יהודים13מהם,חברים26איבדמינכןשלהרוטרימועדון.מהמועדון

,ארפורטשלהרוטרימועדוןשלזהכמו,ספוריםחריגיםבמקריםרק

התפרק"בגרמניהשרוטריעדהיהודיםחבריהםלצדהמועדוניםעמדו

הרוטרילארגוןקדםזה.1937בשנתההתאחדותאתופירק"מרצון

אפילו,כמובן.1936בשנת"מיהודיםחופשי"עצמועלהכריז.הגרמני

אתלהצילהיהיכוללאהפשיסטיםשלזהמחפירמגונהמקום

היהזה,לפיכך,דעךלאמעולםהנאציהמשטרשלהחשד.המועדון

כאשרלמשטרשהתאימו"האריים"הרוטריחבריעבורומבישמדהים

,לשעבריהודיםהלאחבריהםשלבהחלטהפחדניתהתנהגותםלמרות

המתמשכתנאמנותםאתאישרוזאתבכלרביםיהודיםרוטריונים

הבאיםהדבריםאתכתבמשטוטגרטורטהיימרמר.הרוטרילתנועה

הזההרייך":1934בשנתרוטריממועדוןיציאתואתהמצייןבמכתב

יכולאינואיש,בליבי,אשר,ומולדתימולדתייישארוהזההגרמניוהעם

מהמשנהלא,לזהמחויבואשאראני,הייתי.לעולםאותילהכחיש

זה[...]עבורינפלאהחוויההייתהרוטרי...רוטרילגביגםכך.יקרה

".קרהשזהעדבחייאפשרילדמייןיכולתישלאדברהיה

עמדהגרמניה,"השלישיהרייך"וסוףהשנייההעולםמלחמתלאחר

הרוטריוניםגםוכך.הבינלאומיתלקהילהבחזרהקשהמסעבפני

והיהודים,השואהלאחרבגרמניהנותרויהודיםשמעטמכיוון.הגרמנים

מפתיעזהאין,ארוזותמזוודותעםחיושנותרוהמעטיםהגרמנים

ובכל.ונעלםקטןהיהבגרמניהברוטרימעורביםשהיוהיהודיםשמספר

מיליון80בקרבשובהשתרשהיהודיםחיישלעדיןשתילכמו,זאת

50,000כמעטבקרבבולטיםיהודיםכיוםישנם,גרמניהאזרחי

,בפרנקפורטהיהודיתהקהילהמנהיגאתכולליםהם.הרוטריונים

זהדןמיכאלהיזם,וולפסוןמיכאלפרופסורההיסטוריון,קורןסלומון

.הומולקהוולטרוהרב



ובמסגרתלימודיישנות12אתסיימתישבו-סבאבכפר
זכרונםחיימוביץוסטלהיחזקאל-ואמישאבירוטרימועדון
היהאףיחזקאלואבי-בוואהוביםוותיקיםחבריםהיולברכה

.הארציתברמהביותרופעילהמועדוןנשיא
כלשזוכריםהמועדוןחברישלוהזיכרונותוהתמונותהסיפורים

עםוהתערבבועברמכלשפעוהורייאתובאהבהטובכך
שבהה'כצחצרעלבחוץשניתכהוהרעמיםהגשמיםסערת
אתראיתיממשאני.הגיוסלפניבתיכוןנעורינואתבילינו

השירעלחברעםודיברתיישבתישעליולעץמתחתהספסל
U2להקתשלהחדש - NEW YEAR'S DAY אחריאחדיוםואנחנו-

.2022שנתשלהראשוןהיום
הספרבית-הסמוךהספרביתבחצרצפיתילחלוןומבעד
:האהובבשירונזכרתילמדתישבוברנרחייםש"עהיסודי

Remember the days of the old schoolyard - Cat Stevens
https://www.youtube.com/watch?v=iFwDEqLQ0bA

הרוכב אל החומוס 

כפר סבארוטרייואב לביא על הקשר שלו למועדון 

עללהרצותהזכותבזכותינפלהאמש
בפני"החומוסבשבילרוכבים"הספר
נרתעושלאסבאכפררוטרימועדוןחברי

סבאבכפרשהתרחשההגשמיםמסופת
,נחמדיםכךכלובאוקרינוארבערב

להאזיןוקשובים,מפרגנים,אוהדים
הארץמרחביבצילומייולצפותלסיפוריי
.השטחבלבוצלםאופנייםכמדריך

למרקרגשנייםאלמנטיםעודלהוסיףוכדי
מספרמחויבהורהכמואנישבוהמהביל

היזםעםביחד-הספר-בניהולדתעל
נערךהאירוע-גוטמרקירוןוהשותף

התיכוןהספרביתבעברשהיהבבניין

https://www.youtube.com/watch?v=iFwDEqLQ0bA&fbclid=IwAR2Yq7zTdUrbbrW3fsokD0OcH5AOH9b-fdqlofQRPz-NGlebGJeW3tXzFsc


מלוויםלשלושההמשפחהנוכחותאתצמצמנוקורונהמטעמי
ודודה,אחותיענת,אשתילילך-והאהובותהיקרותאליונילוו
.נוספתאםכמולנושהיאסימה

והערכהאהבהבהרבההמועדוןחבריאותיעטפוהערבבסיום
מצלמהועםגלגליםשניעלהחייםעלשאלותשאלומהםורבים

,והצילומיםבסיפוריםרביםוענייןהערכההביעו,השטחבלב
.ולנכדיםלילדיםהקדשהעםכמתנההספראתורכשו

ארגון-רוטריבמועדוןשליהראשונהההרצאההייתהלאזאת
ללאאך-שלנוהמשפחהבחיימלאבאופןנוכחהיהשבילדותנו

הילדותוזכרונותהמשפחתיתההיסטוריהשלהשילוב-ספק
שאקחעבוריבמיוחדומרגשמכונןלאירועההרצאהאתהפך
.רבותשניםעודעמי

כךבכללביתםאותנושקיבלווחבריהם,אייבי,לחניותודה
.וחוםאהבההרבה

ברשתות  " רוכבים בשביל החומוס"הזמנה לעקוב אחר הספר 
:החברתיות

FACEBOOK
https://www.facebook.com/shvil.hummus.12
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/shvilhummus

!וזכרו
.כ אוכלים חומוס"ואח, קודם רוכבים

הספר זמין לרכישה ברשתות סטימצקי וצומת ספרים

(חיימוביץ)יואב לביא 

https://www.facebook.com/shvil.hummus.12?__cft__%5b0%5d=AZVhqTh3XRxTiiOtAw_VjygyGyz_L6hM-IAUp_zPVJMVq3fqLeWewMxZnmM9mCABsEu3471OXFlqKnVhWb0Dqm4jeFFRWrGBts8jK0-s9xwa7zECjdNoVtkTu463qhx8HFuqxDNKxOCAfn8tbkS-G13fCq_rJJts9GXVBLGPY6eKPA49-vkja4u07RsygGQ9FPZeNAPfM7zrfvHTcLwvwtHE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.instagram.com/shvilhummus?fbclid=IwAR3nERTEKkxF_qYHwjkQ1vtSvJfqVG2JBxPVYR0pclHvO6DJ87iTxjnIM4U


טהרלבלזכרו של יורם 

אישהיההוא.83בן,2022בינואר6-בלעולמוהלך,טהרלביורם

ספריכתב,מתרגם,עורך,סופרהיההוא.איבריוח"רמבכלתרבות

השירים.ופזמונאימשוררהיההואלכלמעלאךילדיםוספריעיון

אהבתניכרתשירתוב.הישראלילפסקולהשניםברבותהפכושלו

והם,ובמורדותבהריםמטייליםשלוהשירים.והארץהעברית

וישישראלמלחמותעל,ך"מהתנהיסטורייםרגעיםעלמספרים

.געגועמלאיתפילהשיריגםבהם

מקבץ מציטוטיו של יורם טהר לב 
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ישראלרוטריספר נגידי 

גרומןיעקב ל"נג

גרומןיעקב : שם

Jacob Grumman:  באנגלית

מלכה: רעייתו 

תל אביב יפו דרום: ממועדון 

1964-1965:  שנת נגידות

Charles W. Pettengill: נשיא  עולמי
Live Rotary: סיסמת הנשיא העולמי

."רוטריחיה את "

.ציבורואישעורך,עיתונאי,גרומןיעקב
התגורר.הוריועםארצהעלהארבעבןבהיותו.בדיסלדורףנולד

ביתבהנהלתחבר,גןרמתהעירמועצתכחברכיהן.גןברמת
,קיימתקרןהנהלתחבר,אמריקהציוניביתהנהלתר"יו,התפוצות

בהנהלת,הישראליתהאופרהבהנהלתחבר.הצופיםתנועתמראשי
.השידוררשותשלהמנהלבוועד,מאוחדתחוליםקופת

הקרןבהנהלתחבר,סילבראבאשםעלהציוניהנוערכפרר"יו
.ישראלמקרקעיומנהלהקיימת

שרלעזרתפעל,ברנשטיןפרץ,והתעשייההמסחרלשרכלכלייועץ
.המלחמהמלווהלגיוס,ספירפנחס,האוצר

."משען"בנקאתמכןולאחר"יעסור"למשכנתאותהבנקאתניהל
ועדר"יולסגןהתמנהובהמשך,העיתונאיםאגודתועדחבר

.העורכים
,היום,אחרונותחדשות,היוםחדשות,הבוקר:בעיתוניםוערךכתב

.רוטריעיתוןאתערך.המסחר,הזההעולם



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

יעקבשלבראשותו,הארץמכלרוטריחברינרתמוכהונתובתקופת
.ספרויישוביקיבוציםבשמירתלעזרה,גרומן

במהלך.המצרימקבילועםדיוניםשערךהראשוןהישראליהנגיד
.בטורונטוהעולמיתהועידה

והידוקחבריםחילופיעל,הודונגיד,ווימאדאלאלסוהראבעםסיכם
.האיזוריםשניבין,מהשורההחבריםביןגםהקשרים

הוכרהשישראלמאז,בישראלעולמירוטרינשיאשלראשוןביקור
.פטינגהיל.ווארלס'צמר,עצמאיכאזור

בוועידה.במרץ10-11,המכביהכפר,5'מס:ארציתרוטריוועידת
וכן,לאנגפאולןאן'ג,איטליהרוטריחבר,לשעברעולמינשיאהשתתף

.ומבריטניהמהודורוטריונים



ROTARY,2022ינואר

ROTARY מה חדש בירחון
פינתו של חברנו חנן האס

מסייע לפליטים  רוטרי

ברחבי העולם

שני פליטים  , רוטריעם העזרה של 
יוצרים חיים חדשים בשתי מדינות   

החצייה



הצפוניתמקוריאהפליטה

22בתסאוקיוןגיו24.12.1997בתאריך

איןאחרי.לסיןהצפוניתמקוריאהלחמוקהצליחה

ושםהדרומיתלקוריאההגיעהתלאותספור

.אולסןבעיררוטריממועדוןחיוניסיועקיבלה

גםותרמובלימודיםכלכליתעזרורוטריחברי

הזמןעם.סוציאליתעבודהלמדההיא.מחשב

נשיאההייתהואזברוטריכחברההתקבלה

המועדון.העירחדשרוטרימועדוןשלראשונה

.לפליטיםבעזרהעוסקשלה

מסומליהפליט

שניםחמשלפניהצליח,20בןהיום,מאהדי

עלעלהרבותתלאותאחרי.מסומליהלברוח

מאהדי.בדרךטבעההאניה.לאיטליהאנייה

בשםרוטריונית.לשוויץלבסוףוהגיעשרד

וחבריהיא.קשראתויצרהמציריךהופשמאריאן

במשךבוותמכומקצועללמודלואפשרוהמועדון

.צבעותהואלמדאותוהמקצוע.שנתיים
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פינת ההיסטוריה 

התפתחות הדיווח של תאודור הרצל על משפט דרייפוס

הקונגרסאתלכנסהרצלזאבבנימיןאתשהניעשהמעשהלכולנוידוע

היה,אירופהבמזרחהיהודיםלבעייתמתאימהתשובהולחפש,הציוני

.דרייפוסמשפט

התגייס,עשירהיהודיתלמשפחהבןהיה(1935–1859)דרייפוסאלפרד

שירתכאשר,1894בשנת.(סרן)לקצונהוהגיעצעירבגילהצרפתילצבא

סודותובהדלפתריגולבאשמתנעצר,צרפתצבאשלהכלליבמטה

וזיופילחציםובאמצעותבפריזלדיןהועמדדרייפוס.לגרמניהצבאיים

באיעולםולמאסרדרגותיולשלילתנידוןהוא.בדיןהורשע–מסמכים

המטהמקציניאחדגילהדרייפוסשלהרשעתולאחרכשנה.השדים

לסלקדאגוהצבאשלטונותאך,הזייפןואתהמסמכיםזיופיאתהצרפתי

–המשפטלאחרשנתיים.הפרשהאתלהשתיקכדיהצבאמןהקציןאת

בשםחוברתלאזארברנארבשםיהודיעיתונאיפרסם–1896בשנת

במטההנעשהעלשמועותנפוצובבדבד."דרייפוספרשתעלהאמת"

למעןציבורימאבקהםגםניהלוואשתודרייפוסשלאחיו.הצרפתיהכללי

ציבוריתתמיכהוגייסוהמשפטלביתחוזרותעתירותהגישו,זיכויו

.בעניינו

עיתוןשלכתבהרצלזאבבנימיןהיה(1894)דרייפוסמשפטנערךכאשר

וגילוייהמשפטמהלך.עיתונועבורהמשפטאתשסיקרבפריזוינאי

ביחסומפנהנקודתוהיוהרצלאתזעזעובעקבותיושבאוהאנטישמיות

.היהודיתלבעיה

פרייהנוייה"במופיעדרייפוסשלמעצרועלהרצלשלהראשוןדיווחו

עלהסתמךהדיווחכימעידעצמוהוא1894בנובמבר1ב"פרסה

דרייפוסושמוקציןכיכותבהרצל:דיוקיםאיבוישכיייפלאולא,שמועות

הדיןשביתולאחר,הוכחהכבראשמתו,לאיטליהסודותבמכירתמואשם

."בירייהלהורגיוצאהוא"-אותוידוןהצבאי

( 5.1.1895המאמר נכתב לציון טקס ההשפלה שהתקיים ב )



:מדויקיםאינםהםגם,נוספיםפרטיםהרצלמוסר,בנובמבר2ב,למחרת

".איטלקיגבוהקציןעםקרלובמונטהנראה,כקלפןהידוע,דרייפוס"

הנושאוהעלאתהממשלהבידימאסרופרסוםכידעתואתמביעהרצל

באמתעשהדרייפוסכילהאמיןמקוםמניחה"המלחמהשרבפיבישיבתה

דרייפוסשליהדותואיןהבאותובכתבותזהבדיווח."המבישהמעשהאת

אביועלההערותמןזאתלהסיקעשויהיההעיןחדהקוראאולם,מוזכרת

יהודישםהואדרייפוסהשםכיברורגם.היהלומיםסוחרוחותנוהחרשתן

סתמיתהערה,הכתבהסיוםלקראתהרצלהוסיףזאתעם,מובהק

עודהנעצרמלבדמשרתיםהצרפתיבצבא"מקריתלאכנראהאךלכאורה

בנובמבר7ברק."דרייפוסהשםאתהנושאיםקציניםותשעהשלושים

ולאלגרמניהקשורהריגולענייןכילקוראיולראשונההרצלמגלה

שלבאשמתומפקפקהרצלכילכךרמזכלאיןכאןגםאך,לאיטליה

.לחפותולטעוןממשיךעצמושהנאשםמוסרהואבמקבילכיאם–דרייפוס

,מרסייהגנרל,הצרפתיהמלחמהשרשלדבריואת,ומביאמוסיףהרצל

משקפיםיחסיתהקצריםדיווחיו."מוכחתדרייפוסהסרןשלאשמתוכי"

.בעיתונותהמתגלגלותשמועותרבהבמידה

רשמיתמחהבפריזהגרמניהשגרירכילקוראיוהרצלמוסרבדצמבר1ב

בתפקידהקשורים,מסולפיםדיווחיםעלהצרפתיהחוץמשרדבפני

:דרייפוסשלהריגולבפרשתהגרמניתהשגרירותאנשילכאורהשמילאו

אוריגולבמעשהמעולםהשתתףלאשלוהשגרירותשלהצוות"

ראההואתקופהבאותהכילהניחישהחוץשרוכי"אחרתבשערורייה

כולל,חשוביםציבורייםהיבטיםללא,השורהמןריגולכפרשתזאת

.היהודיההיבט

תשומתאתלראשונהממקדתבדצמבר19בדרייפוסשלמשפטופתיחת

מתארהואהמשפטימימשלושתמפורטותכתבותבשלוש.הרצלשללבו

המשפטביתאולםאתקוראיולדמיוןמשרטטהוא.המשפטסצנתאת

היכלשלהמלכותיההודמןכלוםולאבוואיןמוזנחישןארמון":הצבאי

.ונינוחמפורטבאורח,והקהלהעדים,האווירהאתמתארהרצל."המשפט

שאינו,אובייקטיביכעדהרצלשלדיווחזהואךדרמטיהתיאוראמנם

גםמוזכרותהכתבותבשלוש.דרייפוסשלאשמתולשאלתכללמתייחס

תוכחאם":המלחמהשרשלמעמדועלהמשפטשלהפוליטיותההשלכות

הכרוךהכישלוןמחמת,להחליפוהקולותיגברו,דרייפוסשלאשמתו

."הריגולבפרשת



הגלויותהעדויותעלבמפורטאלהמדיווחיםלמדובווינההקוראים

.בריגולאשםדרייפוסאתשמצאבמשפטשהושמעו,והחסויות

דחייתועלדרייפוסשלהערעורעלגםמדווחהואמכןשלאחרבימים

בטקסלדרייפוסהצפויאתגםיזכירבכתבותיו.בדצמבר31בערעורו

שבו,בדצמבר27המןבדיווח"ביותרנעיםבלתיטקס":דרגתושלילת

אזכורמופיע,מפשעחףשבעלהדרייפוסרעייתשלדבריהעלהרצלחוזר

כימספרהרצל:עקיפהבצורהזאתוגם-דרייפוסשליהדותועלראשון

הסמלעםבשיחהלומרנוהג[דרייפוס]היהעכשיועד"כיאומריםבעיר

משוםאותירודפים.אישיתנקמהשלקורבןאני,אתהרואה':עליוהשומר

.'יהודישאני

בבעיתונומתפרסמתדרייפוסבענייןהרצלשלביותרהדרמטיתהכתבה

מדרייפוסהדרגהשלילתשלהפומביהטקסבהותואר1895בינואר6

הסמליהטקסאתמתארהרצל(בינואר5בקודםיוםהתקיים)והשפלתו

הקשורהקלוןלאורהצבאמןדרייפוסשלסילוקושפירושו,והמשפיל

נשותיהם,רביםקציניםבנוכחות.במולדתבגידה:עליהשהורשעבעבירה

אליושפונהסוסעלרכובגנרללפנידרייפוסמובא,עיתונאיםומספר

.צרפתשלנשקהאתלשאתראויבלתיאתה,דרייפוסאלפרד":ואומר

אתהרים,הרצללפי,דרייפוס."דרגתךאתשוללאניהצרפתיהעםבשם

שלדרגתואתשוללשאתה,ומצהירנשבעאני':רםבקולואמרימינוידו

!"צרפתתחי.מפשעחףאדם

מעלתולשקצין,התופיםהלמותקולנשמערגעבאותו":נמשךוהתיאור

אתשוברמכןולאחר,הדרגהוסימניהכפתוריםאתדרייפוסשלמדיו

החזיתלפניהסיבובהחלעתה...שקטהעמידהעלשמרדרייפוס.חרבו

כאדםהצבאיחידותשלהשורותלפניצעדדרייפוס.היחידותכלשל

שלקבוצהלפניהגיעהוא":ממשיךהרצל".מפשעחףשהואהמרגיש

:לעברםצעקדרייפוס"!בוגד]!קריותאישיהודה:אליושצעקו,קצינים

"!...בכבודילפגועעליכםאוסראני"

,הרצלשלבהיסטוריוגרפיהפינהאבןהפכה"ליהודיםמוות"הקריאה

קשהולכןזולחוויההציונותעבראלבושהתחוללהמפנהאתהמייחסת

בכתבתומופיעההיאאיןשכאמורהגם,הקאנוניממעמדהלהיפרדכנראה

הואמכןלאחרבפריזהרצלששוהההמועטבזמן.הרצלשלהמקורית

.רבהבאהדהאךבקצרה,מקומותבכמהלגלותשנדוןדרייפוסאתמזכיר



נדחקדרייפוסשלועניינו,עצמהבצרפתפוליטייםאירועיםבשלאולם

.זוויתלקרן

לצרפתתודיעואתם":ואמרנעמד,עיתונאיםשלקבוצהאלכשהגיע

שראה,בחוץההמון.בביזוייםלוענואחדים!"מפשעחףאניכי,כולה

פעםכלפרץ,הדרגהשלילתשלהפרטיםאתהסורגיםלשערמבעד

"!ליהודיםמוות"המשפטכאןנעדר:לבשימו!"לבוגדמוות":בקריאות

בתחוםרביםישראלייםובספריםהלימודספריבכלכמעטהמופיע

נאמרשם,הרצלשלבדיווחומופיעאינוזהמשפט,אכן.ההיסטוריה

קריותאישליהודהבהתייחסות,זאתעם.ליהודיםלא–"לבוגדמוות"

מטעןספקללאיש(ההמוןבקריאותלאאךהקציניםבדבריהמופיעה)

בשנכתב,"הציונותעל"הרצלשלבמאמרמופיעזהנוסח.אנטישמי

Northהאמריקאיהעתלכתב1899 American Reviewבגרמניתופורסם

.כתביושלהחלקיותהמהדורותבאחתמותולאחרשנים

בגויאנה]לקאיןהגיעדרייפוסהסרן:לקוראיוהרצלמספרבאפריל6ב

יומםנמצאהואשם,השדיםלאיהועברהוא.במרס13ב[הצרפתית

מןמטר150רקלהתרחקלומותר.חייליםחמישהשלמשמרתחתולילה

היםדרךלאאליויגיעשמישהומאפשריםאינםהמקוםתנאי.שלוהבקתה

הוא.מפשעחפותועלדרייפוסהכריזשובבהגיעו.היבשהדרךולא

.לאורתצאשהאמתעדולחכותבסבלנותלהתאזרמתכוון

ינוארעד1894דצמברבחודשיםדהיינו,דרייפוסשלמשפטותקופתבכל

למצואהרצלשלהמאכזבניסיונו,הרצלשלכתביובמרכזעומד1895

מספר."החדשהגטו"-שכתבהמחזהאתלהציגמוכןשיהיהתיאטרון

נזכריםאמנםבפריזאזשהתרחשווספרותייםפוליטייםאירועים

רק.אחתפעםאפילוהעלהלאדרייפוסשלשמואתאך,במכתביו

הציוניהקונגרסוכינוס"היהודיםמדינת"חיבורלאחר1897,בדצמבר

המחזהפורסםכאשר,ציבוריתלאישיותכברהפךהרצלכאשר,הראשון

שותפו,נורדאומקסלסופר"נפשבאהבת"הרצלאותוהקדיש,בדפוס

דומותוכישלונההאמנציפציהכלפישעמדותיו,הציוניתבתנועההבכיר

.הרצלשללעמדותיולמדי



20.1.1895אלפרד דרייפוס בבית הסוהר 23.12.1894סרן דרייפוס מול מועצת המלחמה 

5.1.1895טקס ההשפלה 



חברים כותבים  
סיפור

כבוד השופט
פרידורמאת חברנו רן 

,אדוני

העובד,ומבוגרמכובדאדם,לימה.מוזרלךיישמעאולישהסיפוריודעאני

ולסוחרחמודיםונכדיםילדיםעםנשוי,ידועציבוריבמוסדבכירבתפקיד

?הזההשמןהסמים

-קצריהיהשזהמבטיחאני–לךלספרלינאהרשה,השופטאדוניאנאאבל

האלוהשוטריםשניאותיכשעצרו,בערבבתשעהאחרוןחמישיביוםקרהמה

עללדברשלא,נראההסםאיךבימיראיתישלא!אותי.סמיםעסקתבאשמת

.חיישנותבשישיםפעםאףבונגעתישלאכך

,הכתיבהחטאהואשליהיחידישהחטא,השופטכבוד,שאניבזההתחילהכל

והופתעתיכתיבהלסדנת28העבודהלרחובכמנהגיהגעתיחמישיביוםובכן

בסיטואציהכבודומפאתבשמולנקוברוצההייתישלאידועסופר,שהמנחה

לשוחח,באוטובוסלנסועלצאתהתלמידיםמכלביקשהמנחה.זאתמביכה

כללאהדברשליהאמת.שפגשוהאנשיםעלסיפוריםולכתובהנוסעיםעם

בפינתבפיצוחיהלעצורהחלטתיאז,צמאמאדהייתימזהחוץ,נראהכך

הרחובותכזושבשעההשופטכבודיודעאתה.ורג'גקינגורחובמכבירחוב

שחרחר,צעירלאדםלראשונהלבשמתיבפיצוחיה.זהבאזורשוממיםדי

אותוהכרתילא.הזההסמיםלסוחרמתכווןאני,אדוניכן,תלתליםעםושמן

במילוישמדוברחשבתילתומי..הגרלהטפסיבמילויעסוקהיההוא.קודם

אניפעםשאףחבריםכמהלייש.בערבחמישיביוםהיהזההרי,טוטוטפסי

להיותבניסיונותעסוקיםהםכיחמישיביוםעמםפגישהלקבועיכוללא

.מהטוטועשירים

נראה,אשתעמםשלאכדי–לישיכיןועדתפוזיםמיץכוסמהמוכרהזמנתי

.הטוטואתלמלאאיךהזהלאישייעוץבמתןהזמןאתשאעבירטבעיליהיה

.בכדורגלמביןקצתשאניהאמת

בוזמלאבמבטעליהסתכלהוא?טוטוממלאהואאםאותושאלתיאז

לאאני"אנס'צרקושולחכבדמהמרהוא,בשבילולאזהשטוטוואמרוחמלה

אפשרשעותשלוששתוךהגרלהשזאתליהסבירוהואאנס'צזהמהשמעתי

ואמרבשיחההתערבהמוכר.פעםזכהאםאותושאלתי.זכיתאםלדעת

.הטפסיםאתשלובפיצוחיהשמילאלאחר20000₪בפעםזכהכברשהאיש

מהכבודגאהמאדאזהיה,למטההראשעםכאןשיושבהזההאישאז

.שקיבלוההערצה

"על קצה המצוק"מתוך ספרו 



.הסוחראתלראייןהמשכתימענייןסיפורלישיהיהוכדיהתביישתילאאני

.כשזכהלמוכרטיפנתןהואאםאותושאלתי

קליינטלהפסידרצהשלא–והמוכראצלםרגישהנקודהשזאתהבנתימיד

-אותושאלתיאז.כרצונולעשותויכוללתתחייבלאשהואאמרכךכלחשוב

הראשונההפעםזאתאם-למוכרטיפנתןשלאאותיהרגיזקצתוהאמת

1000בטפסיםשולחשהואהיוםשנייהפעםשזאתאמרוהואכיוםשמהמר

.זכהאםלברריטלפןמעטועוד₪

לואמרתיפתאוםאבל,רגעבאותוליקרהמהיודעלאאני,השופטכבוד

.10000₪בזכההואשהיוםהרגשהלישיש

במבטעליהסתכלהזההחצוףהאישאבל,זאתלשמועשישמחחשבתי

"נחמדאתהאבלחכםהכילאאמנם,אתהנחמדאתה":ליואמרמשועשע

התרגזתיקצתאז.חכםלאשאניואומראותימכירלאהוא,חצוףכזה

ופתאוםטלפןהוא."ותראהעכשיותטלפןאז"לואמרתיהמוכרובנוכחות

"שאזכהידעהואמאיפהאלוהים":ואמרהדלפקלידהתיישב,חיוורנעשה

אותיוחיבקקםהוא."גדולהואוואלה

רגעבאותו.הזההניחושליבאזהמאיפהיודעשאינניהשופטכבודהאמת

:מהמראהיהאניוגםהעבודהאתאעזובשאוליחשבתיאפילו

מכניסהזההאישפתאום,מסייםכבראניכן,השופטכבודברשותךועכשיו

יפה.ליונותןשטרות10וסופר100₪שלשטרותערמתשולףלכיסהידאת

זריםמאנשיםטובותרוצהלאאניכי,תודהיפהלואמרתיאזאבל,מצידו

.שלוהכסףאתלווהחזרתי

הסמוכהבחנותכנראהשהתחבאוהאלוהשוטריםשניעליקפצופתאום

.לניידתשנינואתוגררו

?אותימאשימיםלמהלישתסבירהשופטכבודמבקשאניאז



חברים יוצרים

חמדת שחור 
ל שוקי עזרא"מאת חברנו נ

הפנימייםהעולמותומכלהמאגריםמכלדימוייםלהעלותיכולהדמיון
.הממשותמןאוהחלוםמן,שלנו

,אוניברסליים-הקולקטיבייםהעולמותמןיבואוהדימוייםשלחלקם
כלא,כארכטיפייםאותםמציין”יונג“.אישייםוחלקםקולקטיבייםחלקם
העולםתרבויותבכלשקיימיםסמליםשלעצוםעולם,קולקטיבימודע

שכבהמהוויםאלהכל.האישימודעהלאבצד,בירושהוהעוברים
הולכיםשלוהמודעתתשלהתכנים,מתפתחשהאדםוככל,עמוקה

.חייואתמעשיריםוכך,ומתגלים

בחייומסמליםשונותתחושותבימעוררים,באמנותלבן–שחור
.מזהזההפוכיםהםלרוב,שוניםמצבים

לירילעתים,החלקיםביןומפרידמקשראו,וגבולותצורההיוצרהקו
מתנגןהנוולרוב–לכוחניומתחלף

ייעודואחרלעקוב,וזרימהתנועהתוךהצופהעיןאתומוביל
,  קו–בצירוף , משמש כאמצעי ביטוי מרכזי ביצירה( קומפוזיציה)מיחבר

חיבור נכון למרחב וליחסים  ,כל אלה יוצרים יחדיו. אור וצל, כתם צבע
,  שונים הבאים לביטוימיחבריםבציורים יש . הצורניים ביניהם

.דינמיים ופתוחים ובמגמת חיתוכי זהבוהינם

חלקם כרמזים מן הטבע . כ מן הטבע”הדימויים והסמלים באים בד
,  השניםודימויי דמויות שנרכשו ונצרבו בתודעתי ברבות, האישי שלי

חלקם מתכבד  . מסביבי–לרוב בהקשר להתרחשויות לטוב ולרע 
.במרקמים וחלקם בקו רך או קשיח ודומיננטי

ובצניעות אוסיף  ” כחלל אין סופי“מציין את הצבע השחור מלביץ
המתחים בינו ללבן יוצרים את הניגודים  , (תרתי משמע)כמזהיר 

.ואלה יוצרים את העניין באמנות, המתבקשים
.כי מי אנחנו, לקרוא אמנות זה לא רק מה אנו רואים 



שחור נולד מן השכחה
,חיים-קווים וכתמים מרצדים 

,שחורים מחמדת ההוויה
מבלי דעת בוא יבואו

,כבוחן פתע, ממד רחב ונעלם הוא
,נופים ואדם שלא ידעתי מעולם

בחרתים, בבחינת עצים ולא יער
.מתוך סבך הנשייה

.נושמים עם המצע-מתרגשים ברטט
,כחושים ועבי בשר כאחד

ומתגלים  , בין הארצי והשמיימי
.בכל העונותלאור

מציאות אחרת בלבן שחור
,בתווי תוויםעוטים בגד 

.מחוללים בחמדת שחור

דמות אישה
בשחור לבן

שוקי עזרא



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

...בחיישכתבתיהרביםהחייםיומניאתקצתמאווררתבדיוק
מעטשאפילונדמה)לערך14בגילחייםיומןלכתובהתחלתי

.המצטברחייניסיוןאתלהנכיחניסושליהחייםיומני.(לכןקודם
,התנהלותהאת,מתבגרתכנערהחויותיאתתארוהםבהתחלה
.שבההחייםושמחתהמדהימהמשפחתה,רגשותיה,חוויותיה

שליותררבהמורכבותלהנכיחשליהחייםיומניהחלו,בגרתיעת
החייםמשמעותעלוהרהוריםמחשבותשללצידןחייפסיפס
והוציאהליבילרקמתאותיחיברזה,לכתובמאדאהבתי.וטיבם

(שלי)האדםמסעלמעיןהפכוהיומנים.מהותיגרעיןאתהחוצה
אהבתי,יותרשאהבתיאנשיםפגשתיבומסע.החייםבנתיבי

,מעצימיםלמידהמפגשי,פחותאו,יותרשאהבתיאירועים,פחות
טובסיפור...נרטיבייםשעיצבומלחמות,משפיעיםספריםקריאת
אותולחצותלא.בולחיותאלאאותולעבורלאאותנומזמין
הייתייומניבסיפורי.בולשוטט.לולהתמסראלא,קצהאלמקצה
הייתי,הרגשותמנעדכלאתמתארת,בועטת,יוצרת,נוכחת

,הסיפוראתשיצרתיזואני.ועלילותיוהסיפורשלהגיבורה
שאניכפיחיישלמשמעותםאתמבטאת,בוהמובילההדמות

חייםעלילותשוזרתוכותבתכותבתהייתההידוכךזאתרואה
עלילות:משניותעלילותוחלקןראשיותעלילותחלקןשונות

היורבים...אהבהעלילות,ומידותערכיםעלילות,הישגים
,התווךעמודשהייתהמשפחה:ביומנייכתבתיעליהםהנושאים

סקרנותימכליותראך...חברתיצדק,מלחמות,זוגיות,חינוך
אהוביואתזוכראדםוכיצדהמוותהבנתלמחוזותאותילקחה

קראתיבהתרופה,מלחמהשלתקופהזוהייתה.עודשאינם
מהלעומקלהביןליהיהוחשוב(16בת)פילוסופיהספריהרבה
,ממניוילכויוםשיבואאהובייהורישללגביימשמעותםתהיה
.שליהשרהעמודאתשיצרוכאנשיםאותםואזכיראזכורכיצד
חלקגםוכךלדרכםויצאוממניפיזיתוהלכוזמנםהגיעאכן,והורי

עסקוויומנייישראלבמלחמותעתבטרםשהלכוהצעיריםמחבריי
כשאיננוגםבלבביחייםיקרלאדםלתתהמשמעותמה:בשאלה

.איתי

יומני חיי



לעצמיומסבירהכותבתעצמימצאתייומןשלרביםבדפים,וכך
בעולמםשחיכמות,במותו,אוהביושלבלבבותחיאדםשבעצם

,פירושושאפשרכמהועד.שאפשרכמהעד,בחייואוהביושל
,העברמןשמחהשלבהווהזיכרוןפירושו,מתמדתשמחהללא

שלתתהבנתי.יותרלא,העברמןזיכרוןשלבהווהשמחהפירושו
,לערכיובעולמיחייםלתתפירושובלבביחייםיקרלאגם

המעשייםבעקרונותביטוילהםלתתמשמעו,הליכותיו,למידותיו
,בלבביחיאדםשכאשר,הבנתי.חייבסיפור,במעשייהשליטים

ספרשלהאחוריתלכריכהמעברחייםלושישאדםשהואמשמעו
.אדמותעלימשמעותבעליחייםנותןושבמותואדמותעליחייו
ללכתיגיעכשזמניאותייאהבווהזולתילדיישגםרוצההייתיוכך

!!!בלבבם-



סיפור של סופר אורח

זה.בחייםומכשוליםמשקולות,אתגרים,קשייםישמאיתנואחדלכל
ולמרות.חברתיותאובריאותיות,כלכליות,אישיותבעיותלהיותיכול
ואפילושלהםהבעיותעללהתעלותשמצליחיםאנשיםישנםזאת

האםזהאתעושיםהםאיך.פחותואחריםולחייךאופטימייםלהישאר
.הסיפורזהעל?’טריק‘איזהפהיש
.פתעבוחןלתלמידיםוהגישהלכיתהמורהנכנסהאחדיום

עליהםשאיןלראותהופתעוהםבמבחןהביטוכשהתלמידים
המורה.אחתשחורהנקודהשבמרכזםלבניםדפיםאלההיו.שאלות
.בדףרואיםשהםמהעלקצרחיבורלכתובמהתלמידיםביקשה

אחרלמלאכדישביכולתםכלועשומבולבליםקצתהיוהתלמידים
המורהאספהשעהרבעכעבור.בבוחןגבוהציוןולקבלהמורההוראת

היוהכללמןיוצאללאהחיבוריםכל.להקריאוהתחילההדפיםאת
.השחורההנקודהסביב

להראותרציתירק“,המורהאמרה”הבוחןעלציוןלכםאתןלאאני“
רשמתםכולכם,לראותמצליחיםלאהנראהככלשאתםמשהולכם

הלבןהשטחעלכתבלאמכםאחדאףהשחורההנקודהעל
.שבחיינובשחורמתרכזיםרובנו.בחייםגםקורהזהכך.”שמסביבה

,כעסיםבריאותיתבעיה,בכסףמחסור,מימושחוסרלהיותיכולזה
קטנההיאהשחורההנקודה.שחווינופרידהאותסכול,פגיעה,אכזבה

אתמזהמתהכיהיאאבלבחייםלנושישהדבריםלשארביחסמאוד
.שלנוהמחשבותשאר

נקודה למחשבה

ישלעיתים.לבןדףעלאחרבגודלשחורהנקודהישואחתאחדלכל
הרקעתמידאבל.הלבןהשטחעלהמפוזרותשחורותנקודותכמהגם

השחורותבנקודותלהתרכזנוטיםלרובואנחנו.יותרהגדולהואהלבן
.שלנוהחיים,הלבןהדףכלאתלהרעיללהןולתת

נקודה שחורה קטנה 
סיפור עם מסר לחיים מאת שי אליאב

ומאמין  , מאמין בנפש בריאה בגוף בריא וההיפך, שירים ומשחקים, שי אליאב כותב סיפורים
.  שחתולים הם הדבר הכי מושלם שקיים בטבע



מתפרץהכעס,משהועלאו,מישהועלכועסיםאנחנושאםהסיבהזו
.שחורנראה…הכולכילענייןכללקשוריםשלאהאחריםעלגם

וטלטלהפרידה,אכזבה,משבר,קושיחוויםאתםאםשגםלבשימו
,הדףאת’משחירות‘השחורותות/והנקודהבחייםתחוםבכלבחייכם

.טובמשהוגםשםישתמידכי.נוספיםבגווניםאותןלהבהירניתן
מחווהאו,חיוך,מחשבה,טובהמילה,קטנההצלחהלהיותיכולזה
.ועודועודאחרשל

הם.שלנובחיים,’בדףהלבןהרקע‘למעשההםוהאופטימיותהעוגנים
לחוות.והנאהסיפוק,רוגעיותרקצתעםלחיותלנושמאפשריםאלו
בעינייםהשחורותהנקודותעללהביטוגםמהדרךלהנות,הרגעאת

ניתןכמההשאלהשחורותנקודותלנויהיותמיד,וזכרו.יותרחומלות
.חיינועלולהשפיעלנהללהן



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  חברנו 

בבולאות-באלבניה רוטרי

מועדונים  11היום .1992הוקם בטירנה ב רוטרימועדון 

.באלבניה

לרוטרישנה 100בולים לכבוד 2הונפקו 2005ב 

.בינלאומי

שזהו השם  Shqipëriבולי אלבניה מופיעים עם הכיתוב 

.ארץ הנשר: בתרגום–האלבני למדינה 

בבול הראשון מופיע חלק מכדור הארץ שבו מופיעה 

עם סמל , הרוטרימקום הקמתו של ארגון –ב "ארה

, בצבעי כחול וצהוב שזורח על כדור הארץרוטרי

.ובאמצע סרט כחול עם ברכה  ליום ההולדת

.  בינלאומילרוטרישנה 100הבול השני כולל את לוגו 



.בולים בכל גיליון10הבולים הודפסו ביוון בגיליונות של 

.גיליון מזכרת כולל הבול



מתכון החודש

ל יוסי בן עמי"המתכון של חברנו נ

מתכון לסלט פירות בריא ואיכותי 

חומרים

כוס אחת-אננס חתוך לריבועים •
כוס אחת-ענבים שחורים •
כוס אחת-ענבים ירוקים •
שני קיווי חתוכים לקוביות-קיווי •
גרם תותים חתוכים לקוביות450-תות שדה •
שתי בננות חתוכות לקוביות-בננות •
חתוך לקוביותללא קליפה-תפוח עץ אדום •
רבע כוס מיץ תפוזים סחוט•
גרידת קליפת לימון אחד•
כף אחת של מיץ לימון סחוט•
שתי כפות של דבש או מייפל•
כף אחת של ליקר•

ההכנה

מיץ הלימוןמערבבים היטב את מיץ התפוזים עם גרידת הלימון
הדבש והליקר לקבלת רוטב אחיד

יוצקים את הרוטב לתוך קערת הפירות ומערבבים היטב
ההכנה צריכה להיות במועד כמה שיותר קרוב להגשה

(אפשר גם להוסיף מפירות העונה הזמינים בעונה ) 



אמנות על קצה המזלג

צרפת  , 1684-1721, אן אנטואן'זואטו

לקיתרהלרגל העליה

1717: שנת יצירה

המלכותיתלאקדמיהבפאריס1717בשנתהתקבלאנטואןאן'זואטו
הצליחהוא.הרוקוקוסגנוןממובילילאחדנחשבואטו.ופיסוללציור
הגוועההוויבציורחדשיםחייםנפחהוא.בציורלגמריחדשסגנוןליצור

fetes)"אהבהבים-מסיבות"נוסחלציורוהפכוהשפלהארצותשל

galantes),רודפתהחברהשלרוחההלךואתנימוסיהאתהמשקף
.בולטמקוםהדמיוןבותופסזאתעםיחדאך,עתאותהשלהתענוגות

בנופיםמתואריםאלגנטייםונשיםגברים:מגוונותביצירותיוהדמויות
מקשיבים,משוחחותדמויות,דשאכרי,מרפסות,פארקים,שונים
.אהבהועושיםרוקדים,גיטרהלנגינת

שהכירוותומכיםנאמניםחבריםהרבההיולואטו,הקשהמזגולמרות
וצמיחתהמהפכהבתקופתסבלשלושהמוניטיןפיעלואף,בגאוניותו

בזכותאוליזאת.מכובדיםלמעריציםזכהתמידהוא,קלאסיות-הניאו
עללהניחואטושלשיטתו.מעמיקההשפעהבעלצבעיםאמןהיותו

דלקרואהידיעלהלאההמשיכהזהבצדזהצבעשלכתמיםהקנבס
-והניאוסרה'ורג'גידיעלמדעלכדיהצטמצמהמאוחרויותר

.אימפרסיוניסטים

פאריס  –לובר: מוזיאון





fete)אהבהביםמסיבתמתארתהתמונה gallant),הנאהמסיבתאו
.15-הלואישלשלטונובתקופתהאריסטוקרטיתהעיליתשל

שםלקייםפסטורלייםלמקומותלהימלטנוהגתהייתההאצולה
ודוחפיםהזוגותסביבשמעופפיםהרביםהקופידונים.אהבהמעשי
האהבהשלהאלה)ונוסשלפסלהעלנוסף,יחדיולהיצמדאותם

שלהסקסואליהאופישלהבלטה,ארוטייםרמזיםמכילים,(המינית
עדייןלונוסהקרובזהבעוד.זוגותשלושהישנם,לדוגמא.החגיגה

לסלעשמתחתמקומואתמפנההקרובהזוג,הלוהטבמפגשעסוק
חטוףמבטבחיבהשולחתהשלישיהזוגמןהגברת.השלישילזוג

נראים,הגבעהלמרגלות.האלהשלהמקודשהחורשעבראללאחור
המוזהבתהגונדולהעללעלותבדרכםאושרמלאיזוגותכמה

.שמימין
ונוסשלהולדתהכמקוםנחשבה,יווןמאייאחד,קיתרה,קדםבימי
אהבה.ולאהבהלאלהמקודשנהייההאי,לפיכך.האהבהאלת

במאהכבר.הבינייםימימאזהצרפתיתבשירהמסורתינושאהייתה
יצירותבהרבהלקיתרההמסעלפניהפרידהרעיוןוחזרשב17-ה

מאת"הדודניםשלשת",17-ההמאהמןבמחזה.ואופרותבלט
יוצאתכצלייניתלבושהנערה,דנקורקרטופלורטשחקןהמחזאי
אללהפלגהאליהלהצטרףהצופיםאתומזמינההמקהלהמשורת

1709לשנתסמוך.האידיאליזוגובןאתימצאאחדכלשם,האי
דמיוןקווישמכילה,הנושאשלהראשונהגרסתואתציירואטו

–שטאדלבמוזיאוןעתהנמצאתזויצירה.שבלוברלתמונה

.פרנקפורט
נצפתה,1714-בבאקדמיהלחברותמוסכםמועמדהיהואטוכאשר
לבחירתרגילבלתיחופשלושניתןפיעלאף.הכניסהעבודתממנו
כמהוחטףהמקובללזמןמעברהענייןאתמשךהוא,העבודהנושא

בזכותשהושגו,פרטיותהזמנותכמהעלעבדהואבינתיים.נזיפות
אותוקראההאקדמיה,1717,בינואר,לבסוף.שלוהמוניטיןעליית
שצוירה,תמונתואתהציגהואשנהאותהשלובאוגוסט,לסדר

לאקדמיהלכניסהאותושזיכתה,הדיפלומהאתלווהקנתהבחיפזון
האקדמיה,נמסרהשהיצירהברגע.והפסליםהצייריםשלהמלכותית

כאן.חדשמיוןלהוהמציאהוחדשניתמרשימהאותהמצאה
fête)"האהבהביםמסיבות"הומצאה galantes)–אלגנטיותמסיבות

חקייניםידיעליושםמכןשלאחראנר'ז,הטבעבחיקהתבדרותאו
.פאטרבאטיסטאן'וזלנקרהניקולסכמוואטושל

.יעקב ק



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

"מטריה", זוכרים
!מטר ...פטריה בקוטר...

,  לידה-בחדר, מעניין
מעבר לדלת...הצירים

.  שעה נראית כמו שנייה, כשאתה מחזר אחר נערה חמודה"
זו  . שנייה נראית כמו שעה, כשאתה יושב על גחל בוער

.אלברט איינשטיין–"יחסיות

ניסיתי לפתוח אותה מול הרוח 
"מטריה אווירית..."והבנתי מהי

, בודקים אם התנהלות צוללות
"קשרים..."אכן נמדדת ב

השמועה עברה
ה... ...ְלפֹון-ִמפֶּ



לקראת ערב ההתרמה  

.12.3.2022-מועדוננו נערך לערב ההתרמה שיתקיים ב
האירוע מתבקשים חברי המועדון לתת כתף ולמכור  להצלחת

.  כרטיסים וחסויות



לפוןאהוד ק\ָעָנן ַוֲאָדָמה 

,ּוִמיםְנִשיֵאי רּוַח ֲעמ
חֹוְלִפים ְלַאט  

.ּדֹוְמִמים
ְגֵלי ְטָלִלי ,םֵליל אֶּ

ק .ִליםָים ַעְרפְ ָבֹאפֶּ

,םֵעיַני יֹוֵגב ַבְמרֹוִמי
.ִמיםָיְבׁשּו ִרְגֵבי ְתלָ 

,יםִצפֹוִר חֹוְלפֹות ַלֲהקֹות 
ק .יםֵהֵדי ִמְזמֹוִר ָבֹאפֶּ

,נֹוֵׁשק ָעָנן ְלָהִרים
.ְמָטִריםִטפֹותַרַחף 

ם ָבֲאָד  ,ָמהֵריחֹות גֶּׁשֶּ
ל ַהְּד  .ָמָמהָׁשִבים ַחִיים אֶּ

,ִקיםָנד ֲעַנן ְברּום ְׁשחָ 
.ּוִקיםבֹוֵדד ְבנֹוִפים ְׁשח
,ִקיםָנָמה ֲאָדָמה ָבֲעמָ 

ְרחַ  .ִִּקיםצֹוָפה ֵעיָנּה ְלמֶּ


