
2021מאי 

חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

שלוהפעילויותהאירועיםסיכוםאת,יקריםקוראים,בפניכםמביאמאיזר

,שירים,סיפוריםכאןתמצאו.שחלףהחודשבמהלךשהתרחשו,המועדון

.ואמנותתחביבים

ביטויהשמצאה,הקהילהלמעןההתנדבותיתהפעילותעלתקראובירחון

שבתלקראתאוכלשמביא,"ידךאתפותח"לפרויקטבהתגייסות

חסרמוכשרלנערבמועדוןחבריםתרומתעלתקראו.נזקקותלמשפחות

הענקתעלותקראו,ספורטיבייםלהישגיםלהגיעשמבקש,כספיתיכולת

.מוסיקהשוחרילנעריםנגינהכלי

מעבר.ח"הפלמלהקמתשנה80לציוןשנכתבמאמרגםתקראובירחון

שלענקסיפורעללנולספרבאשהואלומרניתן,ההרואילסיפור

הואגםעוסק,זהבירחוןשתפגשו,"המלקטות"ציור.ונתינההתנדבות

.בנתינהבעקיפין

ירחוןלקרואשתהנוקספאין,לליבכםקרוביםוהנתינהשההתנדבותהיות

.זה

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי  
ההולדת החודש



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

.הרצאה–9.5.21❖

.מהנדס אלקטרוניקה, שיפמןהרצה לנו אריה 

".'חלק ב–חקר מערכת השמש ":נושא ההרצאה

הרצאה–30.5.21❖
שותף בפירמת ראיית  , ד"עו, ח"רו, רשטיקהרצה לנו גיא 

BDOהחשבון 

"טעימות של ערב מעולם המס":נושא ההרצאה

ישיבה עסקית–23.5.21❖

.  חזרנו לקיים מפגשים בבית המתנדב

טקס חלוקת כלי נגינה לנגנים המצטיינים  –2.5.21❖

.29בגלריה 

.הרצאה–2.5.21❖

פ  "ראש יחידת תכנים במרכז למו, טלסניקמשה ר"הרצה לנו ד

.של רשת אורט ומכללת בית ברל

איך הכדורגל הפך לתעשייה חובקת  -קחו כדור. "נושא ההרצאה

".עולם

ובת זוגו  גרינפלדהופעתו של הרקדן אדם –6.5.21❖

.קוטיקלריקודים נטליה 



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש מאי

מחאות,כלליתשביתהבעקבות–1.5.1886-ב

אחד",ב"בארההמקצועייםהאיגודיםשלודרישות

."הפועליםחג"כנקבע"במאי

שהומצא,"קולה-קוקה"המשקה–8.5.1886-ב

משווק,פמברטון.ס.ון'גבשםרוקחי"עב"בארה

.לראשונה

,ח"הפלמאתמקיםההגנהארגון–15.5.1941-ב

ארץבהגנתלסייעמנתעל,שדהיצחקשלבפיקודו

.השניההעולםמלחמתבזמןישראל

הקמתעלמכריזגוריוןבןדוד–14.5.1948-ב

ישראלמדינת

מחליטההזמניתישראלממשלת–26.5.1948-ב

חותםגוריון-בןודודלישראלהגנהצבאהקמתעל

להקמתוהפקודהעל

-בחלהשנה.ירושליםיום–באיירח"כ-ב

12.5.2021.



לכבוד יום ירושלים

עוד יום יבוא
רלבהטיורם : מילים

(ז"תשכ'ח באייר ה"כ)



אין דבר העומד בפני הרצון

גרינפלדהופעת הרקדן דוד 

:אפיק המועדון בניהולו של חברנו צביקה פרל הביא לנו ערב מרגש

.  סיפר לנו על ההצלחות שנחל בתחום המחול, ל"נכה צה, גרינפלדהרקדן דוד 

ליוותה אותו בריקוד נטליה  . את כישרונו, בהופעה מרגשת, הוא הציג בפנינו

.  קוטיק

.   הופיעו בשירה בקטעי הביניים29זמרות מגלריה 



הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

:ר אפיק הקהילה"דיווחה של חברתנו טובי הרפה יו

לערבאתיופיהיוצאיבמועדוןהתארחנו"החומותשומר"מבצעלפני"

חוויותסיפרותושבים.לישראלהיציאהבמהלךלנופליםהזיכרון

התכבדוהאורחים,משואההדליקו,הנופליםעלהתפללהקייס,אישיות

בןיוסי,שלומיכאל,המזכירזאב,הנשיאהחני.זיכרוןנרותבהדלקת

".מאודמרגשהיה.הטכסאתכיבדנוואנוכיעמי

טקס זיכרון לנופלים בדרכם ארצה מאתיופיה❖



מכתב תודה על תרומתם של חברי המועדון❖



29הענקת כלי נגינה לגלריה 

כמדי שנה המועדון שלנו נוהג להעניק כלי נגינה לנערות ונערים  

.29מגלריה 

הוענקו כלי נגינה לנערי  , 9.6-בטקס שהתקיים ב, גם השנה

.  שבלטו בהצטיינותם ובתרומתם לקהילה, הגלריה

.שון כהן וטל חזן, אלינה מימון: המצטיינים הם

.  ל שוקי עזרא"על ניהול האירוע נודה לחברנו נ



,הקימו,לרוטריונייםשנידורבתוכם,סבאבכפרצעיריםקבוצת

למשפחותמוכנותארוחותלאספקתפרויקט,עצמאיתביוזמה

כולההפעילות."ידךאתפותח"הנקראשבתלפני,נזקקות

הצעירים.אחריםממקורותומזוןתרומותגיוסתוךמלאהבהתנדבות

.מלאהתפעוליתמטריהלהםלתתנענהוהמועדוןביקשו

.סבאכפרבמועדוןחבריםכרוטריונייםמאדבקרובלראותםנקווה

מהמועדוןוחברותחבריםמספרהתייצבומכןלאחרשבועייםהיוםאז

,עוףכרעי:האוכלבאריזתעזרנווכולנו,הכינושהםמגשיםעם

,דגים,שעועית,השוניםלסוגיואורז,אדמהתפוחי,בשרקציצות

.לילדיםוממתקיםולחמניותחלות

ועליהןירוקותשקיותבתוךוהקופסאותפלסטיקבקופסאותנארזהכל

.רוטריממועדוןשלוםשבתמדבקת

הכיףאתמביןלאהאריזהשלהשעתייםאתוחווהשםהיהשלאמי

.לכולנושהיההגדול

ולכלהלבמכלמזמנםשתורמיםהצעיריםלחברההכבודכל

.הנדיביםהתורמים

.מזוןבתרומתלעזורניתןלאכשרותמטעמי

כספיתתרומהכל,המבורכתהעשייההמשךאתלאפשרכדי

.לבוכנדבתאיש,בברכהתתקבל

רשטיקצילהלחברתנולהתקשרלפרטים

.054-4686068:נייד

"פותח את ידך"

ל"ונמזורגביל"נחברינוסיפרוהנפלאהפרויקטשלסיפורואת

:ברכהאייבי



שנזכה להיות תמיד בצד הנותן



28.5.21-בשטוקהולם ברוטריברכה שהתקבלה ממועדון ❖

,  חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

קיבל ברכות

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

Shalom Yossi,

How wonderful to hear from you and to get to know the club. Thank
you so much for thinking of us, its always such a great pleasure to hear
from Rotary friends from across the world. I would certainly pass on
your lovely greetings to our club members.
Just like you, we have been meeting on zoom since April last year and
are hoping and longing to return to in person meetings after the
summer (Covid restrictions permitting). We are the only English
speaking club in Stockholm and receive visitors from all over the world.
We are a diverse and vibrant club and have a big focus on International
service projects. In absence of our visitors we took the opportunity to
conduct two joint fellowship meetings with clubs in Michigan and
Kenya and have one scheduled on Monday with a club in Milan.
Please do pass our sincerest greetings from Stockholm to your
members and if you or any of your club members are in Stockholm
please do visit us. We are located very much in the city center and meet
at 18.00 hrs on Thursday at Hotel Hellsten.

Best wishes from Stockholm.

Yours in service,

Omar Shafqat



של אנגליה ואירלנדמהדיסטריקטברכה שהתקבלה ❖

Dear Yossi

Thank you for contacting Rotary in Great Britain and Ireland. We are the
central “headquarters” or Support Center for all clubs in Great Britain
and Ireland.

We are not a club rouselves, I would like to thank you for your
greetings and wishes, and would extend our best wishes to your club
and members, and hope that you are all staying safe and well during
this ongoing global pandemic.
Best wishes,

Tom Adams Club & District Support Administrator Rotary International
in Great Britain and Ireland Kinwarton Road, Alcester, Warwickshire,
B49 6PB



בלימסול רוטריש מוועידת "ד

2021האזורועידתסיכום

ולהטעןעצמינולהעשיר,ללמוד,להתוודע,להכירנסענו:יקריםחברים

ואניעמי.שנדחתהלמרותהאזוריתלוועידההצטרפנו.חדשבמרץ

.התחרטנוולאהחלטנו

קופלרמשה,זאב,היקרהמלי,המזכירמזוריונה,פרנקלנחוםהנגיד

.כבירהועידה/הכנסלהצלחהטרחוכולם

ומנקהחושיםמעוררוהנוףהיםאויר.ביופיומדהיםהאתרהמקום

.ריזורטרפאלסנט.חוליים

.חברים150הינו.רביםממועדוניםהגיעו.מצוינתהייתההחברה

בערבברכהלאזורהעולמיהנגידנציגתהכבודאורחתקריסטינה

.הראשון

ל"נלאחריוהבאהנגיד,קנתחייםל"נד"עוהנבחר:הנגידיםאתברכו

.גלבועדני

,מוריהמועדון,אשקלון,עכו:נבחריםמועדוניםצוינו

הקורונהבימיענפהפעילות–נשרמועדוןנשיאת

מרובהוהצלחההקשייםעםהתמודדות–שבעבארנשיא

ושלומיטקאביבצעיריםמועדונים2צוינו

וחדשניצעיר–טקאביב

.השניםרבתפעילותועלבנשטייןלאריהכבודאותחולק

ומחולותשירהעםחברתיערבהראשוןערב

כבודלנוהיההאריספולאותנושאימפגשהתקייםצ"אחהשישיביום

.תרומהרגעיולחלוקלהתארח

נדיבות אמיתית היא כאשר אתה נותן את כולך ומרגיש שזה לא "

.סימון דה בובואר". עלה לך בדבר

: חברינו טובי ועמי הרפה השתתפו בוועידה ולהלן רשמיהם



נושאי אות פול האריסריזורטסנט רפאל 

עםהנגידערבהתקייםשבתבערב
.המלךכידבבריכהאירוח

נציגתקריסטינההרצתההנגידבערב

דעתהאתלשמועמעניןהיההאזור

באזורהעמיםביןלשלוםוברכתה

חולקו.לישראלקפריסיןשלוהנאמנות

עםדגליםוחילופיאותות,מתנות
האורחת

:הנבחריםהמועדוניםנשיאיבחירת

ונשרנצרת,מוריה,גדרה



ר נחום פרנקל על שנה קשה מאוד והצלחתו  "ברכו את הנגיד ד

.לשמר את המועדונים

מבדרקפריסאיפולקלורבערבסיימנו

:באזוראוטובוסים3לטייליצאנושבתביום

.מרשיםמוזיאוןעםהלבנדרבחוותהדרכהעםסיירנו

...ושתינוביקבבסיורלמדנו

.ומיוחדתמוכרתתחרהבעירתטילנו

.הריםביןעתיקבמלוןבריקודיםמלווהצהריםארוחת

.ניזוקהדיהקורונהשלאחרלרנקהשלבטיילתסיימנו

כרוטריונייםנתינהעלעודולמדנומרוציםאליכםחזרנו

.פעילים

.הבאהבוועידהלהתראות

2021מאיהרפהועמיטובי



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  



5דבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל בניוזלטר מספר 

להשקיעלהיותמאיתנואחתכלמחייבהנוכחיהעידן

להציג,שבנינוההגנהמחומותלהיפטר,אינסופיבלימוד

.העתכלרלוונטיותלהישארבכדיומקוריאותנטיקול

ידענו,שהכרנומהכל,השתנוהמשחקחוקיהחדשבעולם

הדרךעלמשפיעוזההרףללאומשתנההשתנהכהעד

.ופועלותחושבות,מתנהלותאנושבה

אחדמצדלהשפיעיכולהוהיאלחיינוחדרההטכנולוגיה

להשישמי.אותןלהרחיבהשניהצדומןהפעריםלצמצום

אותהומאמצתממנהחוששותלא,טכנולוגיותנגישות

אלהלעומתרלוונטיתיותרלהישארתצליחלחייה

.ממנהחוששת,שנמנעת

.השתנההיוםמכיריםשאנוהתעסוקהעולם

מתקדםהשוק.ייעלמוכיוםמכירותשאנומהמשרות50%

להישארבכדי.מתודותושינויהטכנולוגיהכניסתבגלל

הטובהוהדרךערךלייצרצריכהמכןאחתכלרלוונטיות

.שלךהיכולותאתולהגבירללמודהיאזאתלעשותביותר

משנהולא21-הבמאהמאיתנושנדרשותהמיומנויות

,יזמות,מנהיגות:הםעצמנואתנמצאתפקידבאיזה

ומתןמשא,ביקורתיתחשיבה,החלטותקבלת,יצירתיות

.קונפליקטיםופתרון

נערותלכןיש.שלנוהעבודהאתלהמציאנדרשותאנו

ואתשלכןהעתידאתלהמציאאדירותהזדמנויותיקרות

תפחדוואללחיקכןהטכנולוגיהאתאמצו.שלכןהעבודה

שלכןהידעאתתעמיקו,אותהתלמדו,בהתבחרו.ממנה

גבוההכיעצמכןאתלמנףתוכלוזושבדרךבטוחהואני

.אפשרשרק

,יהלנאמןרויטל

סבאכפרפיסאשכולמנהלת

להיות רלוונטי
."דבר אחד שמפחיד אותךתעשי כל יום"

אלינור רוזוולט



ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

מופיעה כתבה המתארת  33-37בעמודים 

בין הפושעים  מתקבלתמוסיקה קלסיתאיך

.יורק-בבתי סוהר במדינת ניו

:הכותרת

בבית סוהרבאך

(Jailhouse Bach)

להקת מוזיקאים מוערכים אשר  למעשה בהתנדבות של -מדובר בהופעות

לאוכלוסיות שלא שמעו קודם מוסיקה  קלסית בבתי הסוהרמוסיקה מנגנים

.מסוג זה

".חסדתווים של":או בתרגום חופשיGrace Notes:שם הלהקה

מעודדים  הרוטריונייםאגוד המוסיקאים 1972משנת:הערה חשובה

.במטרה ליצור עולם טוב יותררוטריהשמעת מוסיקה במועדוני 



ְראּו ּבֹואּו תִּ
יוסף חננאל: מילים

מסביב יהום הסער



ברקתגלנצרר חני "פינתה של חברתנו הנשיאה ד

חברים כותבים

פלוגות המחץ של ההגנה–ח "הפלמ

הייתהלאהגלותיתהיהדותאשרחייםשטחישנישנתקיימוספקאין

ועבודתהאדמהעבודת—בהםמלהתענייןרחוקהוהייתהבהםמצויה

ההגשמהמגזרישניאתוהפכוישראלבארץהציוניםקמווהנה.הצבא

מצליחיםביצועאפיקילשני,הצבאיהכוחואתהחקלאותאת,האלה

הציונותשלהצלחתהמידתעל,אחרתתופעהמכליותר,שהעידו

אלוהולכתםהגלותיתההווייהמןהיהודיםשלהלאומיהשחרורבמלאכת

אכןישראלבארץהיהודיהצבאיהכוחצמיחת.והעצמאותהנורמליזציה

מומחיםשלליבםתשומתאתהממקדת,מדהימהכתופעהלהיחשבראויה

שלהמבצעייםשהישגיהמשוםגםזאת.מעטיםלאוהיסטוריוניםצבאיים

לעובדההפכו,השנייההעולםמלחמתמאז,הזאתהצבאיתהעוצמה

היהודיתהצבאיתההגשמהבתוככי.בעליהאתמאדהמכבדתקיימת

שגרף,ביותרוהמתסיסהמקוריהגורםח"הפלמהיהישראלבארץ

מערעריםאין.הציוניהצבאיובביצועבמחשבההעוסקיםאתבחלוציותו

נגדבמאבקמכריעחלקהיהח"לפלמכי,הבריטיםלאאפילו,כךעל

גםאלא,"הגשריםליל"דוגמת,הלחימהבפעולותרקלא;הבריטים

עלחולקאין.ההתיישבותיותוההיאחזויות"ההעפלה"שלהקובעבמאבק

בעיצובהן-,העצמאותבמלחמתח"הפלמשלוהמובילהחלוציתפקידו

כשמשברור.רוחועוזמנהיגותשלכדוגמההן,הייחודיתהלחימהתורת

ייכללולמען,המזרחיהעליוןוהגלילהנגב,ירושליםאתהצילח"הפלמכי

מלחמתלאחרל"צהעלניכרחותםשהשאירספקאין.ישראלבמדינת

.העצמאות

שלהארציתהמפקדהידיעלהוקם—"המחץפלוגות"—ח"הפלמ

הפקודה.1941מאיבחודש15בשהתקבלההחלטהפיעל"הגנה"ה

הלידהתעודתאתבולראותשניתן,הכתובהמסמך,כלומר,הקמתובדבר

19ב"הגנה"הארגוןשלהארציתהמפקדהמטעםיצא,ח"הפלמשל

.רייזריעקב-תקופהבאותההארציתהמפקדהראשידיעלחתום,במאי



,ל"מטכסיירתכגון,מיוחדיםלתפקידיםיחידהמעולםהיהלאח"הפלמ

נוצרח"הפלמ.מיוחדותלפעולותאחרתקומנדויחידתאו,13שייטת

כצבאעצמהאתשהגדירה,"הגנה"השלהמגויסהכוחלהיותמראשיתו

מטה,1939מאז,עמדובראשה.שבדרךהיהודיתהמדינהשלהעברי

שללמרותםשסרה,הארציתלמפקדהכפוףל"ורמטכ(ל"מטכ)כללי

היהודיהישובושלהציוניתהתנועהשלהנבחריםהמדינייםהמוסדות

.הלאומיוהוועדהציוניתההנהלה—ישראלבארץהמאורגן

המדינהשלהעבריכצבאעצמואתהגדיר"הגנה"הארגון,כאמור

אנשי,שוניםבגיליםאזרחיםהיו"הגנה"החבריאלפי.שבדרךהיהודית

אלפי.ובכפרבעירנוערוכן,והגבוההבינוניהמעמדבני,כפייםעבודת

הצעירים-,המשמרבחיל—הקשישים:גילםפיעלמאורגניםהיוהחברים

מאימחודששנקראו—מאורגןנוערביחידות—והנערים;השדהבחיל—

צבאהייתה"הגנה"המודרנייםבמונחים..(נוערגדודי)ע"גדנ1941

לוחמים"הגנה"בהיולאכמעט.אזרחיםהיושלוחמיו,מיליציונימילואים

.קטןלסגלפרט,סדירמגויסככוח,מקצוענים

עובדותבשתיהתמקדח"הפלמפרשתבכלביותרהמפליא,אולם

:מדהימות

3100רקמנההואהעצמאותמלחמתערב.קטןכוחהיהח"הפלמ.א

.אנשים

אתלממןהצליחלאואפילוח"הפלמאתפינקלאהציוניהממסד.ב

כלשלבשנהעבודהימי175י"עעצמואתקייםח"הפלמ-,החזקתו

הגשמה,אפוא,כאןהייתה.הקיבוציתהתנועהבתוככילרוב,פלמחניק

.מובהקתהתנדבותיתחלוצית

עוצמההפעלתלשם,מידיתכוננותלצורכיהןנחוץהיההמגויסהכוח

בהעדר.יהודיתצבאיתתורהפיתוחלצורכיוהן,דחיפותברגעימזוינת

בעיקר,סדירלאבאורחהתאמנוהלוחמיםכאשר,סדירמגויסכוח

ייחודיתצבאיתתורהלפתחאפשרותהייתהלא,ובחגיםבשבתות

הייתהלאכן.אותהולבדוקלנסותהתנאיםהיוולא,לצרכיםשתתאים

זמניםבלוחמבצעיתופעילותממושכתאימוניםפעילותלתכנןאפשרות

העליוןלפיקודהכפוףטריטוריאלילאמגויסכוחלהקיםצורךהיה.מהיר

.הטריטוריאלייםולגושיםלנפות,לגלילות,למחוזותולא,המרכזי

כצבאהתאמנוהתלהבותמלאיוצעירותצעיריםשלח"הפלמפלוגותשש

לארגוןחדשההרגשהוהביאו,עימםובתאוםהבריטיםבחסותממש

להילחםלהםשינתןבאפשרותראוהם.בארץהיהודיולישוב"הגנה"ה

אתהבריטיםמשעצרואולם.נעלהמטרהלמימושדרךהנאציהאויבנגד

יותרצורךלהםשאיןחשוהם,1942ביולי,עלמייןבאלהנאציםכוחות

.לפרקהוביקשוזאתלוחמתבקבוצה



חציותמורתח"הפלמאנשיאתשקלטוהקיבוציםהגיעוח"הפלמלעזרת

.להתאמןלהםאפשרובמשקעבודהשלשנה

בוגריהיוח"הפלמחיילישרוב,כזוח"בפלמהמציאותהייתה1945בשנת

בישוביפיסיתמוצבהיהח"הפלמכלוכמעט,החלוציותהנוערתנועות

הקבוצותחברבקיבוציגם1944-ומ,הקיבוציתהתנועה

"הגנה"השלהעליוןוהפיקודהמדיניתההנהגהרתמו1947-1945בשנים

.הממשייםהביצועאפיקישלושתבכל,הבריטיםנגדלמאבקח"הפלמאת

שלהעיקריתהתרומהההתיישבותבהרחבת,לגאליתהבלתיבהעפלה

,היםבדרכיבהעפלההתחוללהלגאליתהבלתיההעפלהבתחוםח"הפלמ

להעלאתהעיקריתהמעמסה.'בלעלייההמוסדפעילותבמסגרתבמובן

שאורגן,(ח"הפלמשלהימיתהפלוגה)ם"הפליעלנפלהלארץהמעפילים

.זכאיאברהםבפיקוד,ח"הפלמשל'יכפלוגהפורמאלית

אתהצילועצמםהםשלאבכךלהכירהשואהשורדישלרצונםחוסרלמרות

.עבורםזאתעשוח"הפלמשאנשיהיאהעובדה,הבריחהאתוארגנועצמם

.ח"הפלמאנשישלעזרתםלולאארצהמגיעהיהמהםמיאםספק

אלערבצבאותחמשתפלישתכשהתחילה,1948במאי15השבתביום

במשךתגבורותקיבלהוא.לוחמים6000-כח"בפלמהיו,ישראלארץ

סוףלקראת,הגיעהשלווהמצבה,1948מפברואר,העצמאותמלחמת

.לוחמים7000לכדי,המלחמה

.ח"לפלמשניםשבעמלאו1948במאי15-ב

:בת שבע: לכבוד תאריך מאוד חשוב זה כתבו חיים חפר ומשה וילנסקי את השיר

ת ע-ּבַּ בַּ ת, שֶׁ ע-ּבַּ בַּ ,שֶׁ

ר הּוא ָלְך מֶׁ זֶׁ ,הַּ

ד ְּבֵאר ָדן עַּ ע-מִּ בַּ שֶׁ

ְשכַּח !אֹוָתְך לֹא נִּ

ם יִּ ָשמַּ ְמרֹום הַּ מִּ

ח ְשלַּ ר נִּ מֶׁ ,ָלְך זֶׁ

ה ָנא  ְשתֶׁ ים"נִּ יִּ "ְלחַּ

ְלמָ  פַּ ם ָכל הַּ !ח"עִּ

ת ע-ּבַּ בַּ !שֶׁ

:  להלן קישור לשיר . בביצועה האלמותי של שושנה דמארי
https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=22483

:  הפלמחוכמובן המנון 
https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=22651

:הפלמחלעיון בספר 

http://www.hahagana.org.il/database/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-
%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%9E%D7%97/

https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=22483
https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=22651
http://www.hahagana.org.il/database/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%9E%D7%97/


חברים יוצרים

ל שוקי עזרא"שיר של חברנו נ

ם יִּ י ְקָצוֹות ָשמַּ יְת לִּ ָהיִּ

ֲחֵשָכה יָהה אֹור ּבַּ גִּ .מַּ

יחַּ  ְבלִּ ים מַּ קִּ ְרחַּ מֶׁ ְך לַּ ,ֹארֶׁ

ים ידִּ ְצמִּ י ּוְשאֹון הַּ יֹופִּ .ָּבְך הַּ

י ֲהָבתִּ ץ אַּ ,ֲעטּוָפה ָּבָארֶׁ

ים ת ָהְרָכסִּ יָחּה אֶׁ ְזרִּ ֲעָלָטה מַּ .ּבַּ

י ְמשִּ ים ְּבאֹור שִּ יָקה ֵמיָתרִּ ְדלִּ מַּ

ֲחֵשָכה יר ּבַּ יָרה אֹותֹו ְלָהאִּ .מֹותִּ

ְזָהבֹו ְצֵנץ ּבִּ יחַּ ְינַּ ,הֹוֵדְך יְַּבלִּ

ת  נֶׁ ְתרֹונֶׁ גּוף מִּ ת הַּ י-ּוְשפַּ ְשעֹולַּ ת ְּבמִּ דֶׁ קֶׁ .ְמרַּ

י יְת לִּ ְת ָהיִּ אַּ



ל שוקי עזרא"ציור של חברנו נ

שיר אהבה לבכחנליה  

(בכחוס אל היין)

,יצריםבפורקןשהתאפייןבכחוסהייןאללכבודרומאיפסטיבלהייתהבכחנליה

נרדף-כשםהמונחלשמשיכולכיום.ואלימותמיניחופש,לשוכרהייןשתיית

ויקיפדיה.שיכוריםשלהתפרעותאובצוותאפרועהלהוללות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9B%D7%97%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%94


משל הכעכים השרופים

,שליטהמכלללצאתלנולגרוםשיכוליםבחייםנוחיםולאקטניםרגעיםיש

האלוהרגעים,השניאתאחדאוהביםאנוכמהזוכריםאנחנועודכלאך

הבאהמשלאת.האהבהאותהאתשמרכיבהחתיכהלעודלהפוךיכולים

מכדיקצריםשהחייםלעצמנולהזכירכדיזמןכמהכללקרואמומלץ

הייתהשלישאמאזוכראני,ילדכשהייתי.חשוביםהלאבדבריםלהתעסק

היאכאשר,במיוחדליזכוראחדערב.לפעםמפעםכעכיםלהכיןאוהבת

והכעכים,שלהבעבודהוקשהארוךיוםלאחרזההיה.הכעכיםאתהכינה

שליאבאמולאמאהניחה,ערבבאותו.מעטונשרפונשכחוהכינהשהיא

אני.תהכוסהניחההצלחתולצד,באפייהלהשנשרפוהכעכיםבה,צלחת

לאשלישאבאלינראה...לבשםמישהואםלראותמחכהעצמיאתזוכר

ושאלאליימבטוהפנה,שליאמאאלחייךהוא.השרופיםלכעכיםלבשם

באותולואמרתימהזוכרלאאני.הספרבביתשליהיוםהיהאיךאותי

עלשליאבאבפנימתנצלתשליאמאכיצדששמעתיזוכראניאבל,ערב

אני,היקרהאשתי":להענההואמהאשכחלאלעולם.הכעכיםשריפת

."...שרופיםכעכיםאוהב

שאלתי,"טובלילה"נשיקתלאבאלתתהלכתיכאשר,בלילהיותרמאוחר

בזרועותיואותיעטףהוא.שרופיםכעכיםאוהבבאמתהואאםאותו

עייפהבאמתוהיאבעבודהוקשהארוךיוםעברשלךאמאעל":ואמר

החיים,יודעאתה!אחדלאףהזיקלאמעולםשרוףכעך..מזהוחוץ,מאוד

לאאני.מושלמיםשהםחושביםרקהאנשים..מושלמיםלאדבריםמלאים

כלאתלקבללומדתשאמאלבשמתיהשניםובמשך,דברבכלטובהכי

הקומציאת.שליהטובותהתכונותלכללהתייחסובוחרת,שביהפגמים

ביותרהחשוביםהמפתחותאחדהוא,שבינינוההבדליםביןהמחבר

קצריםהחיים."טווחארוכיויחסים,וגדלההולכתבריאהאווירהליצירת

בחיובאליכםהמתייחסיםהאנשיםאתאהבו.בזוטותלהתעסקמכדימדי

.שלאאלהאתושכחו

סיפור של סופר אורח

שי אליאב

,וההיפךבריאבגוףבריאהבנפשמאמין,ומשחקיםשירים,סיפוריםכותבאליאבשי

.בטבעשקייםמושלםהכיהדברהםשחתוליםומאמין



אמנות על קצה המזלג

צרפת, 1875-1814, פרנסואה-אן'זמייֶׁה

פאריס -אורסיי'ד: מוזיאון

מקומיצייראצלהכשרתואתקיבלהוא.איכרשלבנו,צרפתיצייר,מייה

יצירותיו.דלרושפולאצל,1837בשנת,בפאריסמכןולאחרבשרבורג

המאהמןשוניםצייריםשלפסטורליותתמונותבהשראתהיוהמוקדמות

גםציירהואלעתיםאבל,ארוטיותעירוםתמונותמהובמידת18-ה

.דיוקנים

כלפיוהאשמותלהטחתהובילו,בהםשעסקהנושאים,1850משנת

עדשםונשארלברביזוןעברהוא1849בשנת.לסוציאליזםבנטיותיו

איכריםשלסצנותשםציירהוא,ביותרקשיםעוניחייתוך.ימיוסוף

.ואניותרגיליםנופיםוגםבעבודתם

1857: שנת יצירה

המלקטות

(  לקראת חג השבועות)





,האיכרחיי,מייהעלהמועדפיםהנושאיםאחדאתשתואמתזותמונה

נשים.המלקטותנושאשלמחקרשנותעשרשלהפסגהשיאאתמציגה

דרךמהרללכתמורשותהן.הכפריהפועליםמעמדאתמגלמותאלו

מידישנשמטוהדגןשיבוליאת,אחתאחתלהרים,שקיעהלעתהשדות

עיניהן,כפופות,התמונהבקדמתמהןשלושמראההצייר.הקוצרים

,החוזרתהפעולהשלבישלושתאתזהבצדזהשםהוא.בקרקענעוצות

,התכופפות:הטובהכפויתהמטלהביצועמעצםשנכפית,הגבשוברת

.הזדקפותושובהדגןשיבוליוהרמתאיסוף

:מרחוקשנראההשופעהיבולעםמתעמתתשלהןהסגפניתהפשטות

עסוקהקוצריםשלוחבורהעגלה,חיטהשלאלומות,שחתערמות

.במלאכתה

ומקנההתמונהבקדמתהנפחיםאתמדגישהשמששלהנטויהאור

אתומאירכתפיהן,צווארן,ידיהןאתלוכדהוא.פיסולימראהלמלקטות

.לבושןשלהגוונים

להדגשת,אבקתיזהובערפללתוךהרחוקיםהמרחביםאתשילבמייה

,ימיןבצדמבודד,הסוסעלהאיש.שברקעהסצנהשלהפסטורליהרושם

גםהוא.באחוזההעבודהפיקוחעלהאחראי,המנהללוודאיקרובהוא

הנוכחות.במשימתןהמושליםהחוקיםאתתכבדנהשהמלקטותמוודא

בעלשללקיומותזכורתהבאתידי-עלחברתימרחקמוסיפהשלו

סתםבאמצעותאלא,ציוריסיפורלנצלמבלי.מייצגהואשאותוהאחוזה

ספקשללא,מלקטותלאותןנותןמייה,מאופקיםפשוטיםציורייםנהלים

שלשמץמכלמשוחררסמליערך,מכובדותמכךפחותלאאךעניות

.עליבות

מגילת רות פרק ב

ֳעִמי-ֶאלַהּמֹוֲאִביָּהַותֹּאֶמר רּות ב ה, נָּ ה ַבִשֳבִלים-ֵאְלכָּ ֶדה ַוֲאַלֳקטָּ ...נָּא ַהשָּ

ֶדהג בֹוא ַוְתַלֵקט ַבשָּ ְצִרים, ַוֵתֶלְך ַותָּ ...ַאֲחֵרי ַהקֹּ

.קיעקב



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

!בקפריסין רוטרי

ל אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  "חברנו נ

.1938בשלורטר'הצאתקיבלבניקוסיהרוטרימועדון

לכבודNON-POSTALשהיאמדבקההונפקה1958-ב

פרטיםידועיםלא.רוטרישלהקהילתיתהפעילות

.נוספים

75לכבודבולקפריסיןהנפיקה1979לאוקטובר1-ב

ההולדתיוםלפניחודשים5).בינלאומילרוטרישנה

23/2/80)

אירועיםלכבודבולים6שלסדרהמתוךאחדהואהבול

.שוניםומוסדותארגוניםשל

.בולים30שלבגיליונותבבריטניההודפסהבול

שנה100לכבודבולקפריסיןהנפיקה2005במרץ3-ב

מעטפתעלהופיעהמיוחדתוחותמת.בינלאומילרוטרי

שלסדרהמתוךאחדהיההבולהפעםגם.הראשוןהיום

הבול.לרוטריכללקשוריםאינםמהםששנייםבולים3

.בולים20שלבגיליונותהודפס



הנצחה בקרן המלגות

.לקובנהוחזראגרונוםלתוארבצרפתטורבעירלמד

ארצהעלוויחד,14מגילחברתו,(אהרונילבית)אסיהעםהתחתן

.1929בשנת

באוסישקיןלמדאשרמתתיהווהיחידהבכורבנםנולד1930בשנת

.העצמאותבמלחמת17בגילוהתגייס

קנההוא.הרצלברחובביתורכשסבאלכפרהגיע,ארצהעלייתועם

.הפרדסאתונטע,גאוליםבאזוראדמהשטח

הם.חקלאים4עודעם"בר"בשםחקלאיתחברההקיםיותרמאוחר

.ובוטניםאדמהתפוחי,פרדסיםבעיקרגידלו

הראשונההתאומההעירעםסבאכפרהעירשלהקשרמקימיביןהיה

סבאיתהכפרהמשלחתראשבתורנסערבותפעמים.בהולנדדלפט

.סבאבכפרמדלפטהמשלחתאתואירחלדלפט

בהתאחדותופעיל,סבאכפרבעירייתהחקלאיתבוועדהחברהיה

ואתהרצלברחובששכן"האיכרבית"מכירתאתיזםלימים.האיכרים

ברחובמאוחדתחוליםקופתשלהחדשהמבנהלהקמתתרמוהכסף

נפטרכיהמבנההקמתאתלראותזכהלאאך,סבאבכפרהמייסדים

.1983בשנת

:ברוטריפעילות

.סבאכפררוטרימועדוןומקיםמייסד

1960/61בשניםהמועדוןנשיא

1961/62בשניםהמועדוןנשיא

1971/72בשניםהמועדוןנשיא

שלהמלגותבקרןאסיהאשתוזכרואתזכרואתהנציחהמשפחתו

.ממארתממחלהשנפטרמתיבנוזכראתכןוכמוהמועדון

ברוךזכרםיהי

ל"זגוטמןישראלל"נ
(1906-1983)

.1906בשנתשבליטאבקובנהנולד

.עבריתתרבותבגימנסיהכילדלמד



מתכון החודש

המתכון של חברתנו אסתר האס

עוגת תפוחים ללא ביצים

:מצרכים

תפוחי עץ גרנד4

כוס סולת1

כוס קמח רגיל1

כוס סוכר1

(גרם100)חבילה חמאה 1

אופן ההכנה

אפשר. כמו גפרוריםלרסק את תפוחי העץ•

.במעט מיץ לימון ובמעט קינמוןלתבל•

".חול"מתקבל. לערבב סולת קמח וסוכר•

.לתבנית עגולה" חול"לשפוך מחצית מכמות ה•

.לכסות בתפוחים המרוסקים•

.השנייה מעל לתפוחים" חול"לשפוך את מחצית ה•

".חול"לחתוך את החמאה לקוביות ולפזר מעל ה•

.לאפות עד שהחלק העליון משחים•



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

":בגרות..."שאלה ל

ק  ", איך תאמרו בעברית צחה שֶׁ ֵפק נֶׁ סַּ

ֵמש יחידות !" ...ללוחמים  !חַּ

לימוד נהיגה

"אוטו אימוני..."ב

הוא חדל מלהיות  , ברגע שאנו צוחקים על דבר מסוים"
דווסריימון." מסוכן

של השימוש בכרטיס  בשידרוג, היום

!  הנחה ...כל תשלום כולל, האשראי

:עכשיו במסעדה

,  לוהטות, ידיות המחבת עם השקשוקה

מידית...והמלצר מזהירני אזהרה

...מלווה בנסיעות, א"כניסה לת

יֹות-ָתר ֲחנִּ

...לא מתוק,פתחתי אבטיח

אכלתי את הלב




