
2023ינואר 

חיה ויעקב  : עריכה
קנטרוביץ



דבר העורכים

חיה ויעקב  
קנטרוביץ

!חברות וחברים יקרים

וראינובאמירויותלבקרהמועדוןמןחבריםשלגדולהקבוצההחודשיצאנו

.אחרתארץ

מאודדואגיםשתושביהארץראינו.לארצנודומהאיננהשלחלוטיןארץ

.ארצםבבנייןמאודעסוקיםהםולכןלעתידם

שלהםהשממהאתמפריחיםהםןכועליותרטובלעתידחזוןלהםיש

.שחקיםגורדימגדליםבבניית

.ופורחמיושבלמקוםוהפיכתוהיםביבושמיומנותגםלהםיש

יבשנו,בשממהבנינו–?שלנו"חלוציות"האתלכםמזכיראינוזהכלהאם

.פורחלגןארצנואתועשינוביצות

נועדיוצריםשהםמהוכלכסףהמוןישלהםכי,שונהאךדומהזה

.לראוותנות

.ומהמםמרשיםהיהשראינומהכל,ספקואיןהלבעליד

החברות,מגובשתהייתההמטייליםהחבריםשקבוצתלהדגישמאודחשוב

חייםמדריכנוגםכמו,מצויןהיההטיולבמשךהרוחומצבנפלאההייתה

.הטיוללהצלחתרבותשתרם

.הטיולאתוארגנותכננושהגוהחבריםלכללהודותהמקוםגםכאן

מאודעסוקיםאנו.החשובותהפעילויותואל,השיגרהאלארצהשבנו

.מאודחשובאירועשהוא,"ההתרמהערב"לקראתבהכנות

.בכלהצלחהלעצמנונאחל



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

: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



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות המועדון החודש

הרצאה–1.1.23❖

הרצה לנו איציק שכטר

"הקרב על ירושלים: "נושא ההרצאה

טיול באמירויות22.1.23–15.1.23❖

הרצאה–29.1.23❖

דמריהרצה לנו עמנואל 

"סיפורו של שריונר: "נושא ההרצאה

ישיבה עסקית–8.1.23❖



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש ינואר

חוקי יחיד  להילךהאירו הופך –1.1.2002-ב

ברוב מדינות האיחוד האירופי

הולכתגולדברגלאההמשוררת–15.1.1970-ב

(הרחבהראה)לעולמה

פייסלוהאמירויצמןחיים–3.1.1919-ב

פייסל-ויצמןהסכםעלחותמים(בתמונה)

מחייה,יהודהבןאליעזרנולד–7.1.1858-ב

.העבריתהשפה

בברליןמתכנסתואנזהועידת–20.1.1942-ב

הסופיהפתרוןיישוםדרכיאתלתאםכדי

השחקיםגורדבדובאינחנך–4.1.2010-ב

מטר828שגובהוליפה'ח'בורג,בעולםהגבוה



רוטרימידע 
ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

8.1.23-הוקרא בפני חברי המועדון ב42' מסרוטרימידע 



29.1.23-הוקרא בפני חברי המועדון ב43' מסרוטרימידע 



הטיול לדובאי  

תמונות למזכרת מטיול קסום בהדרכת מדריכנו הנפלא  

חיים הרטוב









בדיונות דובאי



סיפורה של חברתנו טובה שטרית
(אותו הקריאה בערב האחרון לטיול)

."בואובואו"קבוצת2023ינואר-לדובאירוטריטיול

המדריךעםבדיוק20:00-בהנוסעיםכלכולנונפגשנוש"במוצ

.חיים

ונתחיל.דובאי-ליעדהגענובאיחורקצתשיצאהטיסהאחרי

.דמעותיזיללאאחדשאףומקווהוחוויותקוריוזיםקצתלספר

צילה,לתמי"ברח"אייביובדרך74לקומהעלינו,כןאז

עוגהעםוקינחנוכולםאתפגשוכולםובסוףלעולי"ברחה"

.מושלםונוף

בין.כיסינוראשועדרגלמכףגופנואת,יצאנוהגדוללמסגד

.התלהבנושמהכלובאמתהסתובבנוהחדריםכל

,טשרניחובסקיהסופרמגיעהנהלאוטובוסחוזריםאנחנוושוב

.סתםסופרהיההמדריךחייםגםואז"כולםשבו"

קנייתעל,שנשכחותותבותשינייםעלמהמדריךפהוסיפורים

מצחוקמתגלגליםוכולנו"אמותאנישהיום"חלומותעל,גמלים

מהוכל.הבאותלקבוצותעלינויספרוקוריוזיםאיזה,יודעומי

-למגיעיםואז....אה......אה...בעוניםאנחנו,אומרשהמדריך

LAST EXITלאוטובוסוכשעוליםהמיוחדתמהתפאורהנהנים,

בכניסהמסטיקזרקלעזאזלזהמיאז,מסטיקעלדורכתטלי

זו,טליעלמספיקהשגחתלא....נו,נו,נו.....ונינה?לאוטובוס

?זו,אחריות

כולםאתמחפשיםוכולם(שלנולא)במלוןערבארוחתושוב

?ה'חברלכםקורהמה,גליהאתאיציק,דורהאתסרגיי

זההחולצהלובשתשאסתרמגלהצילהרביעייוםומגיע

אתויקחיתבלבלחנןהאם....מחשבותמתחילותוכאן.לשלה

?אסתראתבמקוםצילה

.משהעלששוכב,כיסאמיישריוסי:מהאוטובוסירידהנוהל

עלששוכבתכיסאשמיישרתטובהעלשוכב,כיסאמיישרמשה

?יהיהמה,נו.חיליק



לאה,עצותאובדיקצתויוסיטובה.בחדריםבלבול,חמישייום

יורדעולהכרטיסבלייוסי21בקומהשהיאטובהאתמשכנעת

לקומהלהגיעיכולהלא,טלי.שלולקומהלהגיעאיךומחפש

.נינהאצלהכרטיסכישלה

ושוב.נהניםכולם,נוראלאאך,מבולבליםקצת.....בקיצור

.דורהאתמחפשסרגיי,תמיאתמחפשאייבי:חוזרריטואל

.בספינההשייט,הרגעוהגיע

הרחפניםאת,ביטלוהמזרקהמופעאתקרההרוח,קרהאוכל

.נוראלא?מהאזקרקעו

ושובנעתקהנשמתנוהפרחיםגןאלנסענושישייוםובבוקר

יכולבאמתזההאםמראותאיזה,פרחיםאיזה....וואי......וואי

?להיות

.בשירהלפצוחהחלטנוהספירהואחרי,לאוטובוסוכשחזרנו

הגענו,נוראלאשזהמזכירוחייםישניםושיריםילדיםגןשירי

לא,שניםלפנישהיהמהאבל,נשכחאתמולשהיהשמהלגיל

.שוכחים

.במדבריפים'גטיול(שלילפחות)המיוחלהרגעהגיע

,עליותעושהלנואקסטריםקצתיצאנולדרךיפ'גאחריפ'ג

כולנועצרנו.ניפולשלארק,חזקמחזיקיםושמאלימין,ירידות

לאבערבהמופע.תמונותהרבצנולביןוביןלצפותבשקיעה

?נו,והאוכלאיאיאיהיה

שלהופעההרביצו,ויוסיחנןבערבשבחמישי,לצייןושכחתי

.הדובאייםהרוטריוניםאתלפגושונסעודוגמנים

.מיוחדממשהיהשלהםוהייצוג,במיוחדמוצלחהיההערב

וטשרניחובסקי,נהדרשהיה,המדריךלחייםפרט,ולסיכום

.ברוורססייםנסיעהכל,הנהג,ספרשאותנו

הרבהכ"כאבקררביםלאימיםשבמספרבחייםחשבתילא

.פעמיםעשרותפיפיואעשהבשירותים

,ליונס,ממטולה,לחגיגההצטרפואורחיםמעטלאגם,וכן

.במהרהוהשתלבושלושלחברים

.לחיי הטיולים שבדרך



תודה לחיים המדריך 

ל אייבי ברכה"מפי חברנו נ
לחיים היקר

תודה על טיול מדהים

על הסברים מלאים ומקיפים

על מסלול מלא בניינים גבוהים ומדהימים

ומזרקות מלאות בצבעים

.בדיחות וסיפורים שהעירו את הישנים

מסגדים שווקים זהב ותבלינים

גן פרחים מדהימים

עם טווסים מונדיאל ודרדסים

פילים ופינגווינים והכל מפרחים

נטלמן רציני'אתה ממש ג

נינוח ומתחשב בכל אחת ואחד

עם יחס אישי עונה לכל שאלה ובעיה

עם רקע חיפאי ועשרות שנות הדרכה

לא השארת שום שאלה ללא תשובה

אתה מכיר בכל מקום כל שירותים ומשתנה

וכמעט כל יום הייתה הפתעה

מכיר את כל המולים ומרכזי הקניות

ויודע על כל המבצעים וההנחות



בוחר את  השירים העבריים המתאימים

אז ורוק אנד רול'ומספר סיפורי אמריקה קאנטרי ג

וממפיסאורליאנסניו מנשוויל

.ומביא לנו חשק לנסוע איתך גם לשם

חיים אתה באמת יחיד ומיוחד

ביבנהלרוטריואם תרצה להצטרף 

תקבל פה המלצות מכל החברות והחברים

אז אנחנו עם הערכה ענקית באמת נפרדים

אבל מקווים להתראות בטיולים נוספים

כפר סבארוטרי

דובאי2023ינואר 



Dear Rotarians and friends, On behalf of 

President Yaseen Jaffer and the Board you are 

cordially invited to join Rotary Bur Dubai 

Fellowship meeting on Thursday, 19th of 

January at 7:30 PM at Grand Plaza Mövenpick

Media City - Dubai

Grand Plaza Mövenpick Media City

-

Al Falak St - opposite Innovation Hub - Al 

Sufouh - Dubai Internet City - Dubai - United 

Arab Emirates

19 January 2023

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

ר האפיק הבינלאומי חברנו חנן האס מציג  "יו

דובאי  -את ההזמנה שהתקבלה ממועדון בור

לקיום מפגש עם חברים ממועדוננו



טיולארגןהמועדוןאפיקבבוקרלינואר22עדלינואר15התאריכיםבין

אורחים7+זוגםובניחברים30–המועדוןחברילקבוצתלאמירויות

האפיקראשחנן,התחלנומלכתחילה.המועדוןמחברישאינם

השבועבמהלךשנפגשיםרוטרימועדונילחפש,ואנוכיהבינלאומי

והחלפתהמועדוניםלהצגתהמועדוניםשניביןמפגשאיתםולסכם

שנגיעדובאי-בורמועדוןעםסכמנוהתכתבויותמעטלאלאחר.דגלים

ביוםשמתקייםשלהםלמפגשזוגםובניחברים30-כהמועדוןכל

,אורחמרצהשלהרצאהכוללהמפגש.19:30בשעהבערבחמישי

.ערבוארוחתסטנדרטירוטריוניטקס

בנושאהמועדוןעםמעטלאהתכתבנובדובאיבביקורהשבועבמהלך

הערבארוחתעללמשתתפיםמוותריםלאשהםוהתבררהמפגש

לאחר.מהטיולערבלארוחתמתוכנניםהיינושאנחנולמרות

במפגשהמועדוןאתשייצגשמי,הנוכחיםכלידיעלהוחלטהתלבטויות

שבו,מוונפיקלמלוןהגענו.ואנוכיהאסחנןיהיוהדגליםחילופיובטקס

אתהחלולאשהםלהיווכחוהופתענו20:15בשעה,מתכנסהמועדון

.להגעתנובסבלנותחיכואלאהמפגש

מעטלאואנוכיחנןניהלנואתו,גאפאריאסיןהמועדוןנשיא

,ל"לחועסקיתנסיעהעקבמהמפגשנעדר,המפגשלתאוםהתכתבויות

מערבהמקומיהמועדון.מדובאיהנגידשלנציגיםשנימילאומקומואת

נוכחוהכלסך.למועדוןיצטרפושבעתיד,רוטראקטוחברירוטריחברי

לקליטתםעדלמועדוןשמגיעיםומועמדיםרוטריחברי25-כבמפגש

.במלוןחמישיביוםבשבועייםפעםמתכנסהמועדון.במועדוןכחברים

הרצאההייתה,הנשיאמקוםממלאשנשא,רעותברכותטקסאחרי

מקומםאתלמצאמנתעל,טרייםאמניםשלמעמדםקידוםבנושא

הנשיאותלשולחןואניחנןהוזמנוההרצאהלאחר.המקומיתבחברה

והואבאנגליתלמועדוןברכההכיןחנן.המארחלמועדוןברכהלשאת

המועדוןלברכהבנוסף.כףלמחיאותוזכההחבריםמולאלאותהקרא

מדינתנועלרבותתמונותהמכילישראלמדינתעלבאנגליתספררכש

.ירושליםבירתנוועל

ביקור חברי המועדון והחלפת דגלי המועדון עם מועדון  

דובאי-בוררוטרי

ל יוסי בן עמי  "ר אפיק המועדון חברנו נ"דיווחו של יו



ממלא מקום הנשיא ציין בגאווה את הספר והבטיח לי להעביר אותו 

לאחר ארוחת הערב זומנו לטקס חילופי דגלים עם  . בין כל החברים

.המועדון והצטלמנו יחד עם כל חברי המועדון 



,  ר אפיק הקהילה"יו, ברקתגלנצרר חני "ל ד"נ, חברתנו

התכבדה  בהצגת פסוק השבוע באנגלית ובעברית בכנס החצי  

ישראל רוטרישנתי של 

פסוק השבוע בכנס החצי שנתי

השבועפסוקאתשאומרבבקשה,האזורנגיד,גלבועדניאליכשפנה

שלחזוןלבדברישאתחברמידידעתי,שנתיהחציבכנסובעבריתאנגלית

:הנגידאליהםשהתייחסכפי,בינלאומירוטרי

שינויליצורבמטרהופועליםמתאחדיםאנשיםשבועולםרואיםאנוביחד"

.ובתוכנו,שלנובקהילות,לעולםמסביב,מתמשך

:זהבחזוןמשמעותייםמסריםמספררואיםאנו

ביחדפועלים,פעולהשיתופייוצריםכלומר,מתאחדיםאנשים•

פעמייםחדולאמתמשכים(לטובה)בשינוייםמעונייניםאנחנו•

פחותלא)ושלנוהמקומיותבקהילות,העולםבכלהואהזההשינוי•

."בתוכנו(חשוב



,הרוטריוניםחברי

מזהושונהחדשלעידןמבואהיאחייםאנושבההמורכבתהתקופה

.שהכרנו

עלמטרותינולהשגתופועליםבאקטיביזםמאמיניםאנו,כרוטריונים

עולם-להיותצריךשהואחושביםשאנוכפיהעולםאתלעצבמנת

ידעוחולקהנזקקיםשלמצבםלשיפורפועל,השונהאתהמקבל

.אזרחיוכלעםגלובלייםומשאבים

בריאחייםלאורחזכאיםוכולם,שוויםהאדםבנישכלמאמיניםאנו

אנחנו.טוברפואיוטיפולמשופרחינוך,יותרטובכלכלימצב,יותר

.הזהלחלוםלהגיעכדיפעולותועושיםיותרטובעולםעלחולמים

מהמיםלמנועכדי,ידיובמוהסכראתשבונהמישרקלזכורעלינו

יכולהואשבולמקוםהמיםאתלהסיטיכול,רצוילאבכיווןלזרום

.חלומותיואתלהגשים

My fellows Rotarians

The complicated times in which we live, are an introduction to a new era that will 

be different from the one we were familiar with.

As Rotarians, we believe in activism and work to achieve our goals in order to 

shape the world as we think it should be - a world that accepts differences, takes 

action to improve the situation of those in need, and shares global knowledge 

and resources with all its citizens.

We believe that all human beings are equal and is entitled to a healthier lifestyle, 

a better financial situation, improved education, and good medical care.

We dream of a better world and take actions to reach that dream. We must bear

in mind that only those who build the dam with their own hands ,in order to stop

the water from flowing in an unwanted direction, can divert the water to a place

where they can make their dreams come true."

: כפי שנאמר בכנס,  להלן פסוק השבוע בעברית ובאנגלית



מבתינוערבניע״ינכיםכיסאותלתיקוןעמותהנתינה״של״גלגלים

שלושסבאכפררוטריממועדוןקיבלוסבאבכפרתיכונייםספר

.הגלגליםכסאותלתיקוןחשמליותמברגות

.חשובכךכלבפרויקטשותףלהיותגאההמועדון

הנועראפיקר"יו–שטריימראריהחברנוהפרויקטאתמוביל

.והצעירים

"  גלגלים של נתינה"תמיכה ב

ל גבי מזור"דיווחו של חברנו נ

פעילות אפיק הנוער והצעירים



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

דוד נוימןל"נג

דוד נוימן: שם 

David Neumann:באנגלית

רינה: רעייתו

.  ירושלים מערב: ממועדון

1979-1980: שנת נגידות

James L. Bomar, Jr:נשיא עולמי 

 Let Service Light the:סיסמת נשיא עולמי

Way

"לו יאיר השירות את הדרך"

שהיהמי,נוימןברנהרדר”דשלבנו.1936אביבתליליד

”בחיפההחדשהממשלתיהחוליםבית“שלהראשוןמנהלו

מידיוהמוסדהעברתלאחרמיד,1948בשנת,ם”רמבלימים)

לפניעוד,ישראלמדינתלידי,בישראלהבריטיהממשלשל

.ם"רמבהחוליםלביתשמושהוסב

בדוברותכיהןשנה40במהלך1965בשנתלרוטריהצטרף

עורך,הלשכהכדובר,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

.הבינלאומייםהקשריםעלוהממונה,וההדרכההפרסומים

.השידוררשותדוברוהיה

שלתקופותבשתיפעםאיששירתהיחידהנגידהואדוד

.נבחרנגידשלפטירתובעקבותנגידות

העיתוןמערכתוחבראירופהמרכזיוצאיאירגוןהנהלתחבר

."יקינתון"



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

אמבולנסותרומת.כליותחולילמעןדיאליזהמועדוניתפעול

.לבלחולי

.רוטרימועדונימטעםבקהילההפעיליםמספרהגדלת

בינומפגשועריכתבומריימס'גהעולמירוטרינשיאאירוח

בגיןלמרהעניקבומרמר.בגיןמנחם,הממשלהראשלבין

.השלוםבקידוםהישגיועלהאריספולשםעלהוקרהתעודת

המתנדבנחצבילמרטובהואזרחותהתנדבותפרסהענקת

.איכילובחוליםביתשלהלבביחידתשניםמזה

.רוטרידגליוחילופי,מצריםרוטריחבריארבעהאירוח

לימודיקידוםלמען"בתעשייהלעשייההטובים"מבצעיוזם

.נוערבניאצלטכנולוגיה



לזכרה של לאה גולדברג

1911-1970

מתרגמת,מבקרתגםהייתהגולדברגלאהוהסופרתהמשוררת

.עבריתספרותוחוקרת

נמנעההיאבשיריה,חייהימיכלמפוליטיקההתרחקהגולדברגלאה

וכן"הפריחהעל"המחזורבשיריאך.הציבורילתחוםהתייחסותמכל

הגיבההיאזהמחזוראחרישנכתבו,רביםלאכיאםנוספיםבשירים

.בחייהשאבדלזמןחשיבותוביטאהלנסיבותהמוסבתבדרכה

,לילדיםמיצירותהחל.ומגוונתרבההיאגולדברגלאהשליצירתה

שלותרגומיםמחקרים,וכןלמבוגריםמחזות,שירה,פרוזהדרך

.מופתיצירות

ידיעלמבוצעיםוהםהולחנוגולדברגלאהשלעטהפרירביםשירים

.המבצעיםטובי

באת אלי את עיני לפקוח"

וגופך לי מבט וחלון וראי

באת כלילה הבא אל האוח

."להראות לו בחושך את כל הדברים

"סליחות"מתוך השיר 

מכורה שלי ארץ נוי אביונה"
למלך אין כתר, למלכה אין בית

ושבעה ימי אביב בשנה
".וסגריר וגשמים כל היתר

"משירי ארץ אהבתי"מתוך 



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

?שליהטייטלבליאנימי
?שליההישגיםבליאנימי
?שליהעבודהבליאנימי
?שליהשםבליאנימי
?אלוכלאתמכםוייקחובבקרתקומואחדיוםאםתהיומי

?פעםזהעללחשובלכםיצא
נדרשיםשאנחנופעםבכלכי,ומאיימתמפחידהמחשבהאוליזו

,ההישגיםעל:בחייםשעברנוהדבריםעללספרעצמנואתלהציג
לצדלגרוםכדישלנוהנוכחי"הטייטל"ועלההצלחות,ההיסטוריה

להרגישבשבילשגםכנראה?וביננו."ראויים"שאנולחשובהשני
.תוכנובתוךראויים
שואלתשהייתימהשאלותוחלקבסדנאותיאנשיםלאתגראהבתי

הייתיערךאיזהתחתבמילוןערךהייתאם:הסוגמןהיואותם
להשתמשיכוליםאינכםכאשרעצמכםהציגו:או?אותךמוצאת

"...שלכםהגיל,שלכםהעבודהעללספרמבלי,בעובדותכלל
רגיללאשלהםהמוחכיזהבשלבנתקעיםהיואנשיםכללבדרך

.בכללהזהבנתיבלחשוב
כדישהצטברוושכבותאבקהרבהכךכללגרדכללבדרךצריך

"טייטלים"הלשכבותמתחת,באמתהםומהמילהםלהזכיר
.השונותהחברתיותברשתותשמוסיפים

היאעצמנובהצגתהכשליםשאחדלהביןשעלינוזהשקורהמה
שלישהזהותההבנה.אותנוהמגדירהזולהיותהופכתשהזהות

.קיימתאינניאז"טייטל"איןואםביתלויה
להגדרהשעוזרהזההדבראתישמאיתנואחדלכל?האומנם
,תואר,זוגבן/בתעסק,הצלחה,מסוייםהישג,שלוהעצמית

אנימי":היאעצמנולשאולנוטיםשאנוהשאלה...רכוש,עבודה
."?זההישגללא

?שלי" הטייטל"מי אני בלי 



ללאאתםמיאז!בדברשתלוי,תלותיעצמיערךמייצריםאנו
לא,מהמשנהלא,לעולםשלעולםבכםישמה?"טייטל"ה

יאהבושבחייכםהאוהביםהאם?מכםלקחתאפשריהיה
?אלוכלמבליגםאתכםויקבלו

אנחנומטרהלהשיגאופסגהלכבושיוצאיםשאנחנולפני
לחיותולהפסיקבלעדיהגםשוויםשאנחנולהרגישחייבים

כי.ומאושריםשלמיםנהיהאז,אותהשנשיגשאחריבתחושה
.שלנובקריירהאובהישגים,בכסףתלוילאשלנוהערך

שזכהבהיסטוריההגדוליםהכדורסלממאמניאחד,וודןון'ג
הישג,ברצףמתוכןשבע,NCAaאליפויותמעשרפחותבלא
":שלולשחקןפעםאמר,לשחזרהצליחלאמעולםאחדשאף
לפילדעתיוכלוולאממשחקהביתהתחזורשבוביום

!"שניצחתתדע-אזהפסדתאוניצחתאםשלךההתנהגות

;בסאהרוןשכתבשירעםאסיים

"אתה"

,לא-אתהמיהשאלהעללענותכשתצליח
,לאעובדאתההיכןאולמדתמה
שלךהמשפחתיהמצבמה
נראהאתהאיךאולךישכסףכמהאו

?אתהמיאלא
?באמתאתהמי

כךעללענותכשתצליח
"דומיםכולנובאמתכמהעדתביןאזרק
?שלכם"הטייטל"ללאאתםמיאז



ו בשבט"לקראת ט

על פירות יבשים

התפוצותיהודילמנהגשרידהינהבשבטו"בטיבשיםפירותאכילת

כליישמרוהללושהפירותמנתעל–ישראלארץמפירותלאכול

פירותלשלוחנהגו,השונותהגולהלארצותהקדושהמהארץהדרך

.יבשים

אדמתובעיקרלאדמתוהיהודיהעםשביןלקשרביטוילתתמנתעל

ארץלפירותכולםהקשוריםשוניםמנהגיםנוצרו,ישראלארץ

.המיניםולשבעתישראל

יהודיבקהילותוגםבארץגםיבשיםפירותלאכולהמנהגנוצרכך

!העולם

לאבהםבימיםשנוצרה,למדיעתיקההמצאההםיבשיםפירות
לייבשהייתהפירותלשמרהיחידהוהדרךקירוראמצעיהיו

לאאנחנו,המקרריםבעידן,היוםגםאבל.מנוזליםאותם
לנושהעניקהמתוקיםהנשנושיםשלהפינוקעלמוותרים

.במיוחדוטעיםאדירבמגווןהטבע
המדףחייאתמאריכההטרייםהפירותשלהייבושפעולת
ומתיקותהטריהפרימשלבהרבהעזטעםלהםומעניקהשלהם
קדרות,בתבשיליםטעםכנותנימצטייניםהםלכן.יותרגבוהה

,איכותייםיבשיםפירותבמגווןלהצטיידכמובןכדאי.ומאפים
.סוכרתוספתללאגםורצוימלאכותייםתוספיםללא

דליםהם–תזונתייםיתרונותמעטלאגםהיבשיםלפירות
.לעיכולהמסייעים,תזונתייםובסיביםבאשלגןועשיריםבנתרן

תמצאובמשמשים,ובסידןבמגנזיוםעשירים,לדוגמאתמרים
יעניקווהחמוציותהשזיפים,וברזלאשלגןB6,ויטמיןהרבה

משפחתעללדברהתחלנולאועוד,חמצוןנוגדישלשפעלכם
חיונייםבשומניםבמיוחדשעשירה,והאגוזיםהשקדים

.נוספיםובמינרלים



ועומקמתקתקותלהםמעניקבבישוליבשיםבפירותשימוש
במטבחבקביעותאותםלהחזיקמאדקל.וצבעטעם

הם.שונותלמנותאותםלהוסיף,לתכנןבליאפילו,ולפעמים
בהםלנקדאואותםלמלאאפשר–המנהככוכבינהדריםגם

?מחכיםאתםלמהאז.וממתקיםלחמים,עוגות

כי תבואו אל הארץ

,ונטעתם כל עץ תחילה

ונתן העץ פריו

.והארץ יבולה

עת לנטוע אילנות

עת לנטוע אילנות

עת לנטוע ולבנות

וישבתם איש תחת גפנו

,ותחת תאנתו

והייתם כעץ שתול

על פלגי מים

...עת לנטוע

כי תבואו אל הארץ
מן המקורות: מילים



סיפור של סופר אורח

כוחו של חיוך

.חלב וביצים, לקנות גבינה, היא ירדה בדרכה אל חנות המכולת

.שנראה לה עצוב, באמצע הדרך היא חייכה אל זר ברחוב

.נדמה שהחיוך גרם לו להרגיש יותר טוב

,בעבר, הוא נזכר בטוב ליבו של חבר

.וכשהגיע אל ביתו הוא כתב לו מכתב מלא תודה

,החבר היה כה מרוצה ממכתב התודה

.עד שהשאיר טיפ שמן בסוף הארוחה שאכל במסעדה

,מופתעת ושמחה מגודלו של הטיפ, המלצרית

.נתנה חלק ממנו לקבצן שישב לקבץ נדבות ברחוב

–היה כה מלא תודה , עזוב ומלוכלך, האיש ברחוב

.היה לו קר והוא הרגיש לבד, במשך יומיים הוא לא אכל דבר

,אחרי שסיים את ארוחת הערב שלו

,שקנה בכספה של אותה מלצרית חביבה

.הוא הלך אל חדרו האפלולי והמלוכלך

,הוא לא ידע באותו הרגע

.שהוא עלול שלא לראות את יום המחר

,רועד ועזובכלבלבוןהוא אסף , בדרכו לביתו

.ולקח אותו לחדרו כדי שיוכל להתחמם

להיות תחת קורת גג כשבחוץ  , הכלבלב היה אסיר תודה

.יורד הגשם וקר

.פרצה בחדר דליקה ואיימה לשרוף את כל הבניין, אותו לילה

.ונבח נביחות רמות מלאות אזהרה, הכלב התעורר מן המהומה

.הוא נבח עד שהעיר את כל הבניין ובכך הציל את כולם מכל פגע

,אחת מאותם תושבי הבניין הייתה אותה בחורה אלמונית

,  שלקראת אדם זר היא שלחה מבטה עם חיוך של חום

.שלא עלה לה דבר, אהבה וסימפטיה



,וכך העולם מסתובב ועובד

,יחזור אליך בסוף הסיבוב–מה שתשלח 

,והכל אחד, כי כולנו קשורים

,ואם אתה מחפש אהבה

,כדאי שתהיה קודם כל

.אדם אוהב

,ואם אתה מחפש לחיות את החיים שלך בסביבה רגועה

.כדאי שתהיה אדם רגוע ושליו



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

בבולאות-בזימבבואהרוטרי

.     זימבבואה הייתה קולוניה בריטית של דרום רודזיה1924משנת 

הקולוניה הפכה לרודזיה והייתה תחת סנקציות בינלאומיות עד  1965-ב

.1980לאפריל 17לקבלת העצמאות ב 

1965של רודזיה החל מ , 1924בולים של דרום רודזיה הופקו החל מ 

.1980ובזימבבואה החל מ 

26כיום . 1929ב ( כיום הררה)בסליסבריהראשון הוקם רוטרימועדון 

.רוטריונים480מועדונים עם 

75בולים לכבוד 4חודשיים לאחר קבלת עצמאותה זימבבואה הנפיקה 

.בינלאומילרוטרישנים 

:כמות בולים שהונפקה
c4–  5,000,000ירוק

13c- 1,200,000כחול

c 800,000סגול בהיר –21
c 800,000סגול כהה –25



ליון מזכרת הונפק באותו מועד  יגם ג

בולים לכבוד  6זימבבואה הנפיקה סט של 2000ליולי 18ב 
.ארגונים הפועלים למניעת מגיפות ומחלות



:הבולים בסט הם6

משרד הבריאות-$ 2

RAPT–שיקום ומניעה של שחפת -$ 6.70

מרכזי התחלה חדשה-$ 7.70

רוכבים לבריאות-$ 9.10

תכנית ארצית נגד איידס-$ 12

מלריה ופוליו פלוס–בינלאומי רוטרי-$ 16

50הונפקו בגיליונות של ( בערך הגבוה ביותר)רוטריבולים של 190,000

.בול בגיליון

י הדואר בזימבבואה דף המסביר  "יחד עם מעטפת היום הראשון פורסם ע

.בזימבבואה בנושא בריאותרוטריאת פעילות 

“ROTARY … provides the largest source of private support

for public health initiatives.

This huge international organization has particularly targeted

the malaria problem in Zimbabwe which kills thousands every

year.

Research is underway to find methods of sterilizing the male

mosquito while also providing a safe environment for the

massesthrough the use of suitably impregnated mosquito

nets. Rotary clubs are working together to ensure that one

day malaria will be wiped off the face of the earth. Rotary

International is also at the forefront of the “Kick Polio Out of

Africa” campaign both in financial contributions and

volunteer work atclinics and immunization centers.



מתכון החודש

המתכון של חיה

עוגת פירות ללא גלוטן וללא סוכר

:המצרכים

XLביצים 7

קמח תופח רגיל' גר200= קמח תמי תופח ללא גלוטן ' גר200

אננס משומר ומסונן היטב ללא סוכר חתוך לקוביות  ' גר200

תאנים מיובשות  ' גר100ניתן להוסיף  )או רצועות דקות 

(        אננס' גר100+ חתוכות לקוביות 

חמוציות ללא סוכר' גר200

פיסטוק חלבי' גר100

אגוזי פקאן' גר200

כפות2= אמרטוליקר ' גר30

כפות2= מיץ לימון ' גר30

סוכר רגיל' גר135= סוכרה דייאט  שקיות ממתיק 18

:ההכנה

רצוי  )מערבבים את כל המצרכים יחד ומחלקים לשתי תבניות אינגליש קייק 

עד  ' מעלות צ180-ואופים בתנור שחומם מראש ל( לרפד בנייר אפייה

.שמשחים יפה



חברים מציירים

ציירה חיה  



אמנות על קצה המזלג

צרפת , 1771-1835, אן אנטואן גרו'ז

נפוליאון בונפרטה בביקור  

בשדה הקרב בִאיילֹו

פאריס  –לובר: מוזיאון1808: שנת יצירה

אצללמדכןאחר,אביואצלקיבלהראשונההכשרתואת,צרפתיצייר

דוידאתשהעריץפיעלאף.מיניאטורותבציורועסקדוידלואיאק'ז

נמשךוהואנלהבאופיבעלהיהגרו,המועדפיםמתלמידיואחדונהיה

,ונציהשלהגדוליםהצייריםואלרובנסשלוהחיוניותהגווניםאליותר

.מורושלקלאסיקה-הניאולטוהרמאשר

לציירוהתמנהנפוליוןאתפגששם,לאיטליהנסעגרו1793בשנת

ותמונותיובמערכותיונפוליאוןאחריעקבהוא.שלוהרשמיהמלחמות

ביןהן"בִאיילֹוהקרבבשדהבביקורבונפרטהנפוליאון"כמוהעצומות

המלחמהלסצנותבהשוואה.נפוליאוןמתקופתמרשימותהכיהתמונות

נפילתאחרילגלותיצאדוידכאשר.מקסימותהן,גויהדורובןשל

הכרהמתוךלעבודוניסה,שלוהסטודיוניהולאתלקחגרו,נפוליאון

תמונותשללמאפייניםפנהלאיותרהוא.קלאסי-ניאויותרבסגנון

התחושהמןנרדף,מצויניםדיוקניםשציירלמרות,אופןבכל,נפוליאון

.הסייןבנהרעצמואתוהטביעכשלוןשל

הגוונים;הרומנטיקהפיתוחשלהחשוביםהמוביליםכאחדנחשבגרו

.ודלקרואהריקו'זעלהשפיעויצירתושלוהדרמה

:על הצייר





תבוסהנחלרוסיהצבאשבו,בפולין(1807בפברואר8)איילועלהקרב

מאדמערכההייתהזו.הרביעיתהקואליציהבמהלךהצרפתיםמידי

השתוקקנפוליאון.ופצועיםהרוגים25000-בשהסתיימה,מדםעקובה

ביקשהואאבל;לתחרותכנושאאותווהביא,כניצחוןהקרבאתלהנציח

שאחריביום.הלוחמניותלתכונותיומעברמודגשתתהייהשאנושיותו

שהיההקטללמראהחמלהברגשיוהוכההקרבשדהאלשבהוא,הקרב

,"הזההמראהאתלראותיכוליםהיוהאדמהפניעלהמלכיםאם".רבכה

הרגעהיהזה".וכיבושיםמלחמותתאוותניפחותהיוהם",אמרהוא

ויווןידיעלשהוכרזההתחרותשלהרשמיתבתוכניתלהיראותשנבחר

עשריםמתוךבעדיפותנבחרגרו.נפוליאוןמוזיאוןשלהמנהל,דנון

שהוצגה,התמונהעבורפרנק160000קיבלהוא.אחריםצייריםוחמישה

פניעלבמהירותחלף,הסלוןבפתיחתשנכחנפוליאון.1808שלבסלון

בונפרטהנפוליאון"בתמונהולהתבונןלהתעכבובחרהמוצגותהתמונות

והתכונןלצייריםפרסיםשחילקלאחר."בִאיילֹוהקרבבשדהבביקור

אותווענדשלוהכבודלגיוןאותאתהסיר,גרואלבדרמטיותפנה,לצאת

.הציירשללבגד

ומוקף,בהירחוםקלסוסעלרכוב,הימיןלעברמתקדםהקיסר,בתמונה

ששמר,לגרונמסרובאיילולבששהואוהכובעהגלימה).שלובצוות

מאנושיותושמתרגש,פצועליטאיאלמדברנפוליאון.(מותועדעליהם

אותךאשרתאני;חייםליהעניקקיסר":האמירהולזכותוהמנצחשל

מלחמהסוסעללנפוליאוןמנגד".אלכסנדראתששירתיכפי,בנאמנות

מיראבין.לגיסושנהייהנפוליאוןשלהנאמןהמרשלמיראואקים'זרכוב

בטיסטאו'זבמרשל,ברטיהאלכסנדרבמרשללהבחיןניתןונפוליאון

לעברזרועותיואתשפורשהצעירהליטאיהחייל;קולינקורוגנרל,בסייר

.הצרפתיהצבאשלכירורגמנתחשהיהפרסיהברוןידיעלנתמךנפוליאון

אתקיבץהוא.הקלאסיתהקומפוזיציהאתלגמריזנחגרוזוביצירה

בקדמתמדממותגוויותמרשימיםאפים-בקלוזותיארבגושיםדמויותיו

בהצלחהתיארהוא,הרחוקבמזרחהיהלאשמעולםפיעלאף.התמונה

העשןמןהאפוריםהשמיים,החורפיהגדולהמישורשלהמלנכוליהאת

הנושאאינםמטהוואנשינפוליאוןשלדמויותיהם.הבוערהכפרשל

עלאף,נפוליאון.ולטבחלחורבןהלבתשומתאתמפנהגרו.כאןהעיקרי

מביעותמתכפניהחיוורותפניו.תהילהכלנטול,בגודלושמובלטפי

אחדשלמעדותוכנראהזועובדהשאבגרו)דומעותועיניו,קודרתחמלה

סוסואפילו.(בוכההקיסראתראהשבוהרגעזהשהיהשטען,החובשים

אימהמביעותפניו,הזהבבגווןומובלטביופיושמרהיב,הקיסרשל

.שמסביבהרבהמוותלנוכחותיעוב

:על היצירה



אלףכשבעיםהשתתפושבהבמערכהשקוליםהיוהצדדיםשניכוחות

.יותרחזקההייתההרוסיתהארטילריהאך,צדבכלאיש

.אותושחילצהפמלייתואלמלאבשבינפלכמעטנפוליאוןמסויםבשלב

טבחהיוותוצאותיומעלותעשרה-חמשמינוסשלבכפורהתרחשהקרב

.נורא

...מחרידטבח":המחזהאתכךתיארבלחימהשהשתתףהרופאיםאחד

דרסורכבוכליארטילריהקרונות.וסוסיםגבריםשלגופותאלאראיתילא

".ואיבריםגולגולותמחצו,יותרעודאותםוביתרו

אתלשאתיכלושלאמשוםורק,הקרבשדהאתבלילהנטשוהרוסים

אתלהפיץבפאריסלפושההוראותושיגרזאתניצלנפוליאון.הזוועה

.נצחונועלהחדשות

,הגוויותביןרכב,הקטלשדהאלשבנפוליאון,העדויותפיעל,למחרת

ניגשהוא.השטחכלאתכיסוהן,הצלחהללאאך,אותןלעקוףהשתדל

בקושיאליושנלוושלישיו.ברנדימעטללגוםלהםונתןפצועיםכמהאל

.והזוועההצחנהבהןשעוררוהבחילהעללהתגברהצליחו

.יעקב ק



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

ן"אוזני אמ... טוב שיש

מול הצלחות העמוסות , במלון
הבנתי סוף סוף את . בארוחת הבוקר

"בולענים..."המונח

סקס  , שתייה, אני מכיר מישהו שהחליט לוותר על עישון"
הוא היה בריא ממש עד היום שבו החליט להרוג  . ואוכל עשיר

עממי." את עצמו

"דרום אדום"פסטיבל 
!לדרום  red...בקיצור

מה נלמד  , ו בשבט הקרב"לכבוד ט
כדי , ענף הנכון...להשתלב ב? מהעץ 
!לצמרת ...להגיע

:קצת בוטניקה
.הגבעול...דרך, הכלהפרח מקבל 

"GIVE-ALL..."לכן קוראים לו



לקראת ערב ההתרמה  

.11.2.2023-מועדוננו נערך לערב ההתרמה שיתקיים ב



א ַהֹחֶרף בָּ

קרינקיןיפה : מילים
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