מאי 2021

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים

חברות וחברים יקרים!
זר מאי מביא בפניכם ,קוראים יקרים ,את סיכום האירועים והפעילויות של
המועדון ,שהתרחשו במהלך החודש שחלף .תמצאו כאן סיפורים ,שירים,
תחביבים ואמנות.
בירחון תקראו על הפעילות ההתנדבותית למען הקהילה ,שמצאה ביטויה
בהתגייסות לפרויקט "פותח את ידך" ,שמביא אוכל לקראת שבת
למשפחות נזקקות .תקראו על תרומת חברים במועדון לנער מוכשר חסר
יכולת כספית ,שמבקש להגיע להישגים ספורטיביים ,ותקראו על הענקת
כלי נגינה לנערים שוחרי מוסיקה.
בירחון תקראו גם מאמר שנכתב לציון  80שנה להקמת הפלמ"ח .מעבר
לסיפור ההרואי ,ניתן לומר שהוא בא לספר לנו על סיפור ענק של
התנדבות ונתינה .ציור "המלקטות" ,שתפגשו בירחון זה ,עוסק גם הוא
בעקיפין בנתינה.
היות שההתנדבות והנתינה קרובים לליבכם ,אין ספק שתהנו לקרוא ירחון
זה.

חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגי ימי
ההולדת החודש

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

פעילות אפיק המועדון החודש

❖

 – 2.5.21הרצאה.

הרצה לנו ד"ר משה טלסניק ,ראש יחידת תכנים במרכז למו"פ
של רשת אורט ומכללת בית ברל.
נושא ההרצאה" .קחו כדור-איך הכדורגל הפך לתעשייה חובקת
עולם".
❖  – 2.5.21טקס חלוקת כלי נגינה לנגנים המצטיינים
בגלריה .29
❖  – 6.5.21הופעתו של הרקדן אדם גרינפלד ובת זוגו
לריקודים נטליה קוטיק.
❖

 – 9.5.21הרצאה.

הרצה לנו אריה שיפמן ,מהנדס אלקטרוניקה.
נושא ההרצאה" :חקר מערכת השמש – חלק ב'".
❖

 – 23.5.21ישיבה עסקית
חזרנו לקיים מפגשים בבית המתנדב.

 – 30.5.21הרצאה

❖
הרצה לנו גיא רשטיק ,רו"ח ,עו"ד ,שותף בפירמת ראיית
החשבון BDO
נושא ההרצאה" :טעימות של ערב מעולם המס"

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש מאי

ב – 1.5.1886 -בעקבות שביתה כללית ,מחאות
ודרישות של האיגודים המקצועיים בארה"ב" ,אחד
במאי" נקבע כ"חג הפועלים".

ב – 8.5.1886 -המשקה "קוקה-קולה" ,שהומצא
בארה"ב ע"י רוקח בשם ג'ון.ס .פמברטון ,משווק
לראשונה.
ב – 15.5.1941 -ארגון ההגנה מקים את הפלמ"ח,
בפיקודו של יצחק שדה ,על מנת לסייע בהגנת ארץ
ישראל בזמן מלחמת העולם השניה.
ב – 14.5.1948 -דוד בן גוריון מכריז על הקמת
מדינת ישראל

ב – 26.5.1948 -ממשלת ישראל הזמנית מחליטה
על הקמת צבא הגנה לישראל ודוד בן-גוריון חותם
על הפקודה להקמתו

ב -כ"ח באייר – יום ירושלים .השנה חל ב-
.12.5.2021

לכבוד יום ירושלים
(כ"ח באייר ה'תשכ"ז)

עוד יום יבוא
מילים :יורם טהרלב

אין דבר העומד בפני הרצון

הופעת הרקדן דוד גרינפלד
אפיק המועדון בניהולו של חברנו צביקה פרל הביא לנו ערב מרגש:
הרקדן דוד גרינפלד ,נכה צה"ל ,סיפר לנו על ההצלחות שנחל בתחום המחול.
הוא הציג בפנינו ,בהופעה מרגשת ,את כישרונו .ליוותה אותו בריקוד נטליה
קוטיק.
זמרות מגלריה  29הופיעו בשירה בקטעי הביניים.

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

❖ טקס זיכרון לנופלים בדרכם ארצה מאתיופיה
דיווחה של חברתנו טובי הרפה יו"ר אפיק הקהילה:
"לפני מבצע "שומר החומות" התארחנו במועדון יוצאי אתיופיה לערב
הזיכרון לנופלים במהלך היציאה לישראל .תושבים סיפרו חוויות
אישיות ,הקייס התפלל על הנופלים ,הדליקו משואה ,האורחים התכבדו
בהדלקת נרות זיכרון .חני הנשיאה ,זאב המזכיר ,מיכאל שלו ,יוסי בן
עמי ואנוכי כיבדנו את הטכס .היה מרגש מאוד".

❖ מכתב תודה על תרומתם של חברי המועדון

הענקת כלי נגינה לגלריה 29

כמדי שנה המועדון שלנו נוהג להעניק כלי נגינה לנערות ונערים
מגלריה .29
גם השנה ,בטקס שהתקיים ב ,9.6-הוענקו כלי נגינה לנערי
הגלריה ,שבלטו בהצטיינותם ובתרומתם לקהילה.
המצטיינים הם :אלינה מימון ,שון כהן וטל חזן.
על ניהול האירוע נודה לחברנו נ"ל שוקי עזרא.

"פותח את ידך"
את סיפורו של הפרויקט הנפלא סיפרו חברינו נ"ל גבי מזור ונ"ל
אייבי ברכה:
קבוצת צעירים בכפר סבא ,בתוכם דור שני לרוטריוניים ,הקימו,
ביוזמה עצמאית ,פרויקט לאספקת ארוחות מוכנות למשפחות
נזקקות ,לפני שבת הנקרא "פותח את ידך" .הפעילות כולה
בהתנדבות מלאה תוך גיוס תרומות ומזון ממקורות אחרים .הצעירים
ביקשו והמועדון נענה לתת להם מטריה תפעולית מלאה.
נקווה לראותם בקרוב מאד כרוטריוניים חברים במועדון כפר סבא.
אז היום שבועיים לאחר מכן התייצבו מספר חברים וחברות מהמועדון
עם מגשים שהם הכינו ,וכולנו עזרנו באריזת האוכל :כרעי עוף,
קציצות בשר ,תפוחי אדמה ,אורז לסוגיו השונים ,שעועית ,דגים,
חלות ולחמניות וממתקים לילדים.
הכל נארז בקופסאות פלסטיק והקופסאות בתוך שקיות ירוקות ועליהן
מדבקת שבת שלום ממועדון רוטרי.
מי שלא היה שם וחווה את השעתיים של האריזה לא מבין את הכיף
הגדול שהיה לכולנו.
כל הכבוד לחברה הצעירים שתורמים מזמנם מכל הלב ולכל
התורמים הנדיבים.
מטעמי כשרות לא ניתן לעזור בתרומת מזון.
כדי לאפשר את המשך העשייה המבורכת,
תתקבל בברכה ,איש כנדבת לבו.

לפרטים להתקשר לחברתנו צילה רשטיק
נייד.054-4686068 :

כל תרומה כספית

שנזכה להיות תמיד בצד הנותן

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

28.5.21-❖ ברכה שהתקבלה ממועדון רוטרי בשטוקהולם ב
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

❖ ברכה שהתקבלה מהדיסטריקט של אנגליה ואירלנד

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

ד"ש מוועידת רוטרי בלימסול

חברינו טובי ועמי הרפה השתתפו בוועידה ולהלן רשמיהם:
סיכום ועידת האזור 2021
חברים יקרים :נסענו להכיר  ,להתוודע  ,ללמוד ,להעשיר עצמינו ולהטען
במרץ חדש .הצטרפנו לוועידה האזורית למרות שנדחתה .עמי ואני
החלטנו ולא התחרטנו.
הנגיד נחום פרנקל ,יונה מזור המזכיר ,מלי היקרה ,זאב ,משה קופלר
כולם טרחו להצלחה הכנס/ועידה כבירה.
המקום האתר מדהים ביופיו .אויר הים והנוף מעורר חושים ומנקה
חוליים .סנט רפאל ריזורט.
החברה הייתה מצוינת .הגיעו ממועדונים רבים .הינו  150חברים.
קריסטינה אורחת הכבוד נציגת הנגיד העולמי לאזור ברכה בערב
הראשון.
ברכו את הנגידים :הנבחר עו"ד נ"ל חיים קנת ,הנגיד הבא לאחריו נ"ל
דני גלבוע.
צוינו מועדונים נבחרים :עכו ,אשקלון ,מועדון מוריה,
נשיאת מועדון נשר – פעילות ענפה בימי הקורונה
נשיא באר שבע – התמודדות עם הקשיים והצלחה מרובה
צוינו  2מועדונים צעירים אביב טק ושלומי
אביב טק – צעיר וחדשני
חולק אות כבוד לאריה בנשטיין על פעילותו רבת השנים.
ערב הראשון ערב חברתי עם שירה ומחולות
ביום שישי אחה"צ התקיים מפגש נושאי אות פול האריס היה לנו כבוד
להתארח ולחלוק רגעי תרומה.

"נדיבות אמיתית היא כאשר אתה נותן את כולך ומרגיש שזה לא
עלה לך בדבר" .סימון דה בובואר.

נושאי אות פול האריס

סנט רפאל ריזורט

בערב שבת התקיים ערב הנגיד עם
אירוח בבריכה כיד המלך.

בערב הנגיד הרצתה קריסטינה נציגת
האזור היה מענין לשמוע את דעתה
וברכתה לשלום בין העמים באזור
והנאמנות של קפריסין לישראל .חולקו
מתנות ,אותות וחילופי דגלים עם
האורחת

בחירת נשיאי המועדונים הנבחרים:
גדרה ,מוריה ,נצרת ונשר

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

סיימנו בערב פולקלור קפריסאי מבדר

ביום שבת יצאנו לטייל  3אוטובוסים באזור :
סיירנו עם הדרכה בחוות הלבנדר עם מוזיאון מרשים.
למדנו בסיור ביקב ושתינו...
טילנו בעירת תחרה מוכרת ומיוחדת.
ארוחת צהרים מלווה בריקודים במלון עתיק בין הרים.
סיימנו בטיילת של לרנקה שלאחר הקורונה די ניזוקה.
חזרנו אליכם מרוצים ולמדנו עוד על נתינה כרוטריוניים
פעילים.
להתראות בוועידה הבאה.
טובי ועמי הרפה מאי 2021

ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות
מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא

דבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל בניוזלטר מספר 5

להיות רלוונטי
"תעשי כל יום דבר אחד שמפחיד אותך".
אלינור רוזוולט

העידן הנוכחי מחייב כל אחת מאיתנו להיות להשקיע
בלימוד אינסופי ,להיפטר מחומות ההגנה שבנינו ,להציג
קול אותנטי ומקורי בכדי להישאר רלוונטיות כל העת.
בעולם החדש חוקי המשחק השתנו ,כל מה שהכרנו ,ידענו
עד כה השתנה ומשתנה ללא הרף וזה משפיע על הדרך
שבה אנו מתנהלות ,חושבות ופועלות.
הטכנולוגיה חדרה לחיינו והיא יכולה להשפיע מצד אחד
לצמצום הפערים ומן הצד השני להרחיב אותן .מי שיש לה
נגישות טכנולוגיות ,לא חוששות ממנה ומאמצת אותה
לחייה תצליח להישאר יותר רלוונטית לעומת אלה
שנמנעת ,חוששת ממנה.
עולם התעסוקה שאנו מכירים היום השתנה.
 50%מהמשרות שאנו מכירות כיום ייעלמו .השוק מתקדם
בגלל כניסת הטכנולוגיה ושינוי מתודות .בכדי להישאר
רלוונטיות כל אחת מכן צריכה לייצר ערך והדרך הטובה
ביותר לעשות זאת היא ללמוד ולהגביר את היכולות שלך.
המיומנויות שנדרשות מאיתנו במאה ה 21-ולא משנה
באיזה תפקיד נמצא את עצמנו הם :מנהיגות ,יזמות,
יצירתיות ,קבלת החלטות ,חשיבה ביקורתית ,משא ומתן
ופתרון קונפליקטים.
אנו נדרשות להמציא את העבודה שלנו .יש לכן נערות
יקרות הזדמנויות אדירות להמציא את העתיד שלכן ואת
העבודה שלכן .אמצו את הטכנולוגיה לחיקכן ואל תפחדו
ממנה .תבחרו בה ,תלמדו אותה ,תעמיקו את הידע שלכן
ואני בטוחה שבדרך זו תוכלו למנף את עצמכן הכי גבוה
שרק אפשר.
רויטל נאמן יהל,
מנהלת אשכול פיס כפר סבא

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס

בעמודים  33-37מופיעה כתבה המתארת
איך מוסיקה קלסית מתקבלת בין הפושעים
בבתי סוהר במדינת ניו-יורק.

הכותרת:
באך בבית סוהר
)(Jailhouse Bach
מדובר בהופעות  -למעשה בהתנדבות של להקת מוזיקאים מוערכים אשר
מנגנים מוסיקה קלסית בבתי הסוהר לאוכלוסיות שלא שמעו קודם מוסיקה
מסוג זה.
שם הלהקה Grace Notes :או בתרגום חופשי" :תווים של חסד".
הערה חשובה :משנת  1972אגוד המוסיקאים הרוטריוניים מעודדים
השמעת מוסיקה במועדוני רוטרי במטרה ליצור עולם טוב יותר.

מסביב יהום הסער
ּבֹואּו ִּת ְראּו
מילים :יוסף חננאל

חברים כותבים
פינתה של חברתנו הנשיאה ד"ר חני גלנצר ברקת

הפלמ"ח – פלוגות המחץ של ההגנה
אין ספק שנתקיימו שני שטחי חיים אשר היהדות הגלותית לא הייתה
מצויה בהם והייתה רחוקה מלהתעניין בהם — עבודת האדמה ועבודת
הצבא .והנה קמו הציונים בארץ ישראל והפכו את שני מגזרי ההגשמה
האלה ,את החקלאות ואת הכוח הצבאי ,לשני אפיקי ביצוע מצליחים
שהעידו ,יותר מכל תופעה אחרת ,על מידת הצלחתה של הציונות
במלאכת השחרור הלאומי של היהודים מן ההווייה הגלותית והולכתם אל
הנורמליזציה והעצמאות .צמיחת הכוח הצבאי היהודי בארץ ישראל אכן
ראויה להיחשב כתופעה מדהימה ,הממקדת את תשומת ליבם של מומחים
צבאיים והיסטוריונים לא מעטים .זאת גם משום שהישגיה המבצעיים של
העוצמה הצבאית הזאת ,מאז מלחמת העולם השנייה ,הפכו לעובדה
קיימת המכבדת מאד את בעליה .בתוככי ההגשמה הצבאית היהודית
בארץ ישראל היה הפלמ"ח הגורם המקורי והמתסיס ביותר ,שגרף
בחלוציותו את העוסקים במחשבה ובביצוע הצבאי הציוני .אין מערערים
על כך ,אפילו לא הבריטים ,כי לפלמ"ח היה חלק מכריע במאבק נגד
הבריטים; לא רק בפעולות הלחימה ,דוגמת "ליל הגשרים" ,אלא גם
במאבק הקובע של "ההעפלה" וההיאחזויות ההתיישבותיות .אין חולק על
תפקידו החלוצי והמוביל של הפלמ"ח במלחמת העצמאות - ,הן בעיצוב
תורת הלחימה הייחודית ,הן כדוגמה של מנהיגות ועוז רוח .ברור כשמש
כי הפלמ"ח הציל את ירושלים ,הנגב והגליל העליון המזרחי ,למען ייכללו
במדינת ישראל .אין ספק שהשאיר חותם ניכר על צה"ל לאחר מלחמת
העצמאות.
הפלמ"ח — "פלוגות המחץ" — הוקם על ידי המפקדה הארצית של
ה"הגנה" על פי החלטה שהתקבלה ב  15בחודש מאי  .1941הפקודה
בדבר הקמתו ,כלומר ,המסמך הכתוב ,שניתן לראות בו את תעודת הלידה
של הפלמ"ח ,יצא מטעם המפקדה הארצית של ארגון ה"הגנה" ב 19
במאי ,חתום על ידי ראש המפקדה הארצית באותה תקופה  -יעקב רייזר .

הפלמ"ח לא היה מעולם יחידה לתפקידים מיוחדים ,כגון סיירת מטכ"ל,
שייטת  ,13או יחידת קומנדו אחרת לפעולות מיוחדות .הפלמ"ח נוצר
מראשיתו להיות הכוח המגויס של ה"הגנה" ,שהגדירה את עצמה כצבא
העברי של המדינה היהודית שבדרך .בראשה עמדו ,מאז  ,1939מטה
כללי ( מטכ"ל ) ורמטכ"ל כפוף למפקדה הארצית ,שסרה למרותם של
המוסדות המדיניים הנבחרים של התנועה הציונית ושל הישוב היהודי
המאורגן בארץ ישראל — ההנהלה הציונית והוועד הלאומי .
כאמור ,ארגון ה"הגנה" הגדיר את עצמו כצבא העברי של המדינה
היהודית שבדרך .אלפי חברי ה"הגנה" היו אזרחים בגילים שונים ,אנשי
עבודת כפיים ,בני המעמד הבינוני והגבוה ,וכן נוער בעיר ובכפר .אלפי
החברים היו מאורגנים על פי גילם :הקשישים — בחיל המשמר - ,הצעירים
— בחיל השדה; והנערים — ביחידות נוער מאורגן — שנקראו מחודש מאי
 1941גדנ"ע (גדודי נוער) ..במונחים מודרניים ה"הגנה" הייתה צבא
מילואים מיליציוני  ,שלוחמיו היו אזרחים .כמעט לא היו ב"הגנה" לוחמים
מקצוענים  ,ככוח מגויס סדיר  ,פרט לסגל קטן .
אולם ,המפליא ביותר בכל פרשת הפלמ"ח התמקד בשתי עובדות
מדהימות:
א .הפלמ"ח היה כוח קטן .ערב מלחמת העצמאות הוא מנה רק 3100
אנשים.
ב .הממסד הציוני לא פינק את הפלמ"ח ואפילו לא הצליח לממן את
החזקתו - ,הפלמ"ח קיים את עצמו ע"י  175ימי עבודה בשנה של כל
פלמחניק ,לרוב בתוככי התנועה הקיבוצית .הייתה כאן ,אפוא ,הגשמה
חלוצית התנדבותית מובהקת.
הכוח המגויס היה נחוץ הן לצורכי כוננות מידית ,לשם הפעלת עוצמה
מזוינת ברגעי דחיפות ,והן לצורכי פיתוח תורה צבאית יהודית .בהעדר
כוח מגויס סדיר ,כאשר הלוחמים התאמנו באורח לא סדיר ,בעיקר
בשבתות ובחגים ,לא הייתה אפשרות לפתח תורה צבאית ייחודית
שתתאים לצרכים ,ולא היו תנאים לנסותה ולבדוק אותה .כן לא הייתה
אפשרות לתכנן פעילות אימונים ממושכת ופעילות מבצעית בלוח זמנים
מהיר .היה צורך להקים כוח מגויס לא טריטוריאלי הכפוף לפיקוד העליון
המרכזי ,ולא למחוזות ,לגלילות ,לנפות ולגושים הטריטוריאליים.
שש פלוגות הפלמ"ח של צעירים וצעירות מלאי התלהבות התאמנו כצבא
ממש בחסות הבריטים ובתאום עימם ,והביאו הרגשה חדשה לארגון
ה"הגנה" ולישוב היהודי בארץ .הם ראו באפשרות שינתן להם להילחם
נגד האויב הנאצי דרך למימוש מטרה נעלה .אולם משעצרו הבריטים את
כוחות הנאצים באל עלמיין ,ביולי  ,1942הם חשו שאין להם צורך יותר
בקבוצה לוחמת זאת וביקשו לפרקה.

לעזרת הפלמ"ח הגיעו הקיבוצים שקלטו את אנשי הפלמ"ח ותמורת חצי
שנה של עבודה במשק אפשרו להם להתאמן.
בשנת  1945הייתה המציאות בפלמ"ח כזו ,שרוב חיילי הפלמ"ח היו בוגרי
תנועות הנוער החלוציות ,וכמעט כל הפלמ"ח היה מוצב פיסית בישובי
הקבוצות
חבר
בקיבוצי
גם
ומ1944-
הקיבוצית,
התנועה
בשנים  1947-1945רתמו ההנהגה המדינית והפיקוד העליון של ה"הגנה"
את הפלמ"ח למאבק נגד הבריטים ,בכל שלושת אפיקי הביצוע הממשיים.
בהעפלה הבלתי לגאלית ,בהרחבת ההתיישבות התרומה העיקרית של
הפלמ"ח בתחום ההעפלה הבלתי לגאלית התחוללה בהעפלה בדרכי הים ,
במובן במסגרת פעילות המוסד לעלייה ב' .המעמסה העיקרית להעלאת
המעפילים לארץ נפלה על הפלי"ם (הפלוגה הימית של הפלמ"ח) ,שאורגן
פורמאלית כפלוגה י' של הפלמ"ח ,בפיקוד אברהם זכאי.
למרות חוסר רצונם של שורדי השואה להכיר בכך שלא הם עצמם הצילו את
עצמם וארגנו את הבריחה ,העובדה היא שאנשי הפלמ"ח עשו זאת עבורם.
ספק אם מי מהם היה מגיע ארצה לולא עזרתם של אנשי הפלמ"ח.
ביום שבת ה  15במאי  ,1948כשהתחילה פלישת חמשת צבאות ערב אל
ארץ ישראל ,היו בפלמ"ח כ 6000-לוחמים .הוא קיבל תגבורות במשך
מלחמת העצמאות ,מפברואר  ,1948והמצבה שלו הגיעה ,לקראת סוף
המלחמה ,לכדי  7000לוחמים.
ב 15-במאי  1948מלאו שבע שנים לפלמ"ח.
לכבוד תאריך מאוד חשוב זה כתבו חיים חפר ומשה וילנסקי את השיר :בת שבע:
ּבַּ תֶׁ -שבַּ עּ ,בַּ תֶׁ -שבַּ ע,
ַּהזֶׁ ֶׁמר הּוא לָ ְך,
ִּמ ָדן עַּ ד ְּבאֵ רֶׁ -שבַּ ע
אֹותְך ל ֹא נִּ ְשכַּח!
ָ
ִּמ ְמרֹום ַּה ָש ַּמיִּם
ֶׁמר נִּ ְשלַּ ח,
לָ ְך ז ֶׁ
נִּ ְש ֶׁתה נָא " ְלחַּ יִּ ים"
ִּעם כָל ַּהפַּ ְל ָמ"ח!
ּבַּ תֶׁ -שבַּ ע!
בביצועה האלמותי של שושנה דמארי .להלן קישור לשיר :
https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=22483
וכמובן המנון הפלמח:
https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=22651
לעיון בספר הפלמח:
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
שיר של חברנו נ"ל שוקי עזרא

ִּית ִּלי
אַּ ְת ָהי ְ
ִּית ִּלי ְקצָ וֹות ָש ַּמיִּם
ָהי ְ
יהה אֹור ּבַּ חֲ ֵשכָה.
ַּמגִּ ָ
יח,
אֹ ֶׁרְך לַּ ֶׁמ ְר ַּח ִּקים ַּמ ְב ִּל ַּ
ּושאֹון ַּה ְצ ִּמ ִּידים.
יֹופי ְ
ּבָ ְך ַּה ִּ
עֲ טּופָ ה ּבָ אָ ֶׁרץ אַּ הֲ בָ ִּתי,
יחּה אֶׁ ת ָה ְרכ ִָּסים.
ּבַּ עֲ לָ ָטה ַּמזְ ִּר ָ
ית ִּרים ְּבאֹור ִּש ְמ ִּשי
יקה ֵמ ָ
ַּמ ְד ִּל ָ
ירה אֹותֹו ְל ָה ִּאיר ּבַּ חֲ ֵשכָה.
מֹות ָ
ִּ
יח ְינ ְַּצנֵץ ִּּבזְ ָהבֹו,
הֹודְך י ְַּב ִּל ַּ
ֵ
ּושפַּ ת ַּהגּוף ִּמ ְתרֹו ֶׁננֶׁת ְ -מ ַּר ֶׁק ֶׁדת ְּב ִּמ ְשעֹולַּ י.
ְ

ציור של חברנו נ"ל שוקי עזרא

שיר אהבה לבכחנליה
(בכחוס אל היין)

בכחנליה הייתה פסטיבל רומאי לכבוד אל היין בכחוס שהתאפיין בפורקן יצרים,
שתיית יין לשוכרה ,חופש מיני ואלימות .כיום יכול לשמש המונח כשם-נרדף
להוללות פרועה בצוותא או התפרעות של שיכורים .ויקיפדיה

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

משל הכעכים השרופים
יש רגעים קטנים ולא נוחים בחיים שיכולים לגרום לנו לצאת מכלל שליטה,
אך כל עוד אנחנו זוכרים כמה אנו אוהבים אחד את השני ,הרגעים האלו
יכולים להפוך לעוד חתיכה שמרכיבה את אותה האהבה .את המשל הבא
מומלץ לקרוא כל כמה זמן כדי להזכיר לעצמנו שהחיים קצרים מכדי
להתעסק בדברים הלא חשובים .כשהייתי ילד ,אני זוכר שאמא שלי הייתה
אוהבת להכין כעכים מפעם לפעם .ערב אחד זכור לי במיוחד ,כאשר היא
הכינה את הכעכים .היה זה לאחר יום ארוך וקשה בעבודה שלה ,והכעכים
שהיא הכינה נשכחו ונשרפו מעט .באותו ערב ,הניחה אמא מול אבא שלי
צלחת ,בה הכעכים שנשרפו לה באפייה ,ולצד הצלחת הניחה כוס תה .אני
זוכר את עצמי מחכה לראות אם מישהו שם לב ...נראה לי שאבא שלי לא
שם לב לכעכים השרופים .הוא חייך אל אמא שלי ,הפנה מבטו אליי ושאל
אותי איך היה היום שלי בבית הספר .אני לא זוכר מה אמרתי לו באותו
ערב ,אבל אני זוכר ששמעתי כיצד אמא שלי מתנצלת בפני אבא שלי על
שריפת הכעכים .לעולם לא אשכח מה הוא ענה לה" :אשתי היקרה ,אני
אוהב כעכים שרופים."...
מאוחר יותר בלילה ,כאשר הלכתי לתת לאבא נשיקת "לילה טוב" ,שאלתי
אותו אם הוא באמת אוהב כעכים שרופים .הוא עטף אותי בזרועותיו
ואמר" :על אמא שלך עבר יום ארוך וקשה בעבודה והיא באמת עייפה
מאוד ,וחוץ מזה ..כעך שרוף מעולם לא הזיק לאף אחד! אתה יודע ,החיים
מלאים דברים לא מושלמים ..האנשים רק חושבים שהם מושלמים .אני לא
הכי טוב בכל דבר ,ובמשך השנים שמתי לב שאמא לומדת לקבל את כל
הפגמים שבי ,ובוחרת להתייחס לכל התכונות הטובות שלי .מציאת הקו
המחבר בין ההבדלים שבינינו ,הוא אחד המפתחות החשובים ביותר
ליצירת אווירה בריאה הולכת וגדלה ,ויחסים ארוכי טווח" .החיים קצרים
מדי מכדי להתעסק בזוטות .אהבו את האנשים המתייחסים אליכם בחיוב
ושכחו את אלה שלא.

אמנות על קצה המזלג
(לקראת חג השבועות)

מייֶׁה ז'אן-פרנסואה ,1875-1814 ,צרפת

המלקטות

שנת יצירה1857 :

מוזיאון :ד'אורסיי  -פאריס

מייה ,צייר צרפתי ,בנו של איכר .הוא קיבל את הכשרתו אצל צייר מקומי
בשרבורג ולאחר מכן בפאריס ,בשנת  ,1837אצל פול דלרוש .יצירותיו
המוקדמות היו בהשראת תמונות פסטורליות של ציירים שונים מן המאה
ה 18-ובמידת מה תמונות עירום ארוטיות ,אבל לעתים הוא צייר גם
דיוקנים.
משנת  ,1850הנושאים שעסק בהם ,הובילו להטחת האשמות כלפיו
בנטיותיו לסוציאליזם .בשנת  1849הוא עבר לברביזון ונשאר שם עד
סוף ימיו .תוך חיי עוני קשים ביותר ,הוא צייר שם סצנות של איכרים
בעבודתם וגם נופים רגילים ואניות.

תמונה זו שתואמת את אחד הנושאים המועדפים על מייה ,חיי האיכר,
מציגה את שיא הפסגה של עשר שנות מחקר של נושא המלקטות .נשים
אלו מגלמות את מעמד הפועלים הכפרי .הן מורשות ללכת מהר דרך
השדות לעת שקיעה ,להרים אחת אחת ,את שיבולי הדגן שנשמטו מידי
הקוצרים .הצייר מראה שלוש מהן בקדמת התמונה ,כפופות ,עיניהן
נעוצות בקרקע .הוא שם זה בצד זה את שלושת שלבי הפעולה החוזרת,
שוברת הגב ,שנכפית מעצם ביצוע המטלה כפוית הטובה :התכופפות,
איסוף והרמת שיבולי הדגן ושוב הזדקפות.
הפשטות הסגפנית שלהן מתעמתת עם היבול השופע שנראה מרחוק:
ערמות שחת ,אלומות של חיטה ,עגלה וחבורה של קוצרים עסוקה
במלאכתה.
האור הנטוי של השמש מדגיש את הנפחים בקדמת התמונה ומקנה
למלקטות מראה פיסולי .הוא לוכד את ידיהן ,צווארן ,כתפיהן ומאיר את
הגוונים של לבושן.
מייה שילב את המרחבים הרחוקים לתוך ערפל זהוב אבקתי ,להדגשת
הרושם הפסטורלי של הסצנה שברקע .האיש על הסוס ,מבודד בצד ימין,
הוא קרוב לוודאי המנהל ,האחראי על פיקוח העבודה באחוזה .הוא גם
מוודא שהמלקטות תכבדנה את החוקים המושלים במשימתן .הנוכחות
שלו מוסיפה מרחק חברתי על-ידי הבאת תזכורת לקיומו של בעל
האחוזה שאותו הוא מייצג .מבלי לנצל סיפור ציורי ,אלא באמצעות סתם
נהלים ציוריים פשוטים מאופקים ,מייה נותן לאותן מלקטות ,שללא ספק
עניות אך לא פחות מכך מכובדות ,ערך סמלי משוחרר מכל שמץ של
עליבות.
יעקב ק.

מגילת רות פרק ב
ֹּאמר רּות הַ ּמֹואֲ ִביָּה אֶ לָּ -נע ֳִמי ,אֵ ְלכָּה-נָּא הַ ָּש ֶדה וַאֲ לַ ֳקטָּ ה בַ ִשבֳ ִלים...
ב וַת ֶ
ג ו ֵַתלֶ ְך ו ַָּתבֹוא ו ְַתלַ ֵקט בַ ָּש ֶדה ,אַ חֲ ֵרי הַ קֹּ צְ ִרים...

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

רוטרי בקפריסין !
מועדון רוטרי בניקוסיה קיבל את הצ'רטר שלו ב .1938
ב 1958 -הונפקה מדבקה שהיא  NON-POSTALלכבוד
הפעילות הקהילתית של רוטרי .לא ידועים פרטים
נוספים.
ב 1-לאוקטובר  1979הנפיקה קפריסין בול לכבוד 75
שנה לרוטרי בינלאומי 5( .חודשים לפני יום ההולדת
)23/2/80
הבול הוא אחד מתוך סדרה של  6בולים לכבוד אירועים
של ארגונים ומוסדות שונים.
הבול הודפס בבריטניה בגיליונות של  30בולים.

ב 3-במרץ  2005הנפיקה קפריסין בול לכבוד  100שנה
לרוטרי בינלאומי .וחותמת מיוחדת הופיעה על מעטפת
היום הראשון .גם הפעם הבול היה אחד מתוך סדרה של
 3בולים ששניים מהם אינם קשורים כלל לרוטרי .הבול
הודפס בגיליונות של  20בולים.

הנצחה בקרן המלגות
נ"ל ישראל גוטמן ז"ל
)(1906-1983
נולד בקובנה שבליטא בשנת .1906
למד כילד בגימנסיה תרבות עברית.
למד בעיר טור בצרפת לתואר אגרונום וחזר לקובנה.
התחתן עם אסיה (לבית אהרוני) ,חברתו מגיל  ,14ויחד עלו ארצה
בשנת .1929
בשנת  1930נולד בנם הבכור והיחיד מתתיהו אשר למד באוסישקין
והתגייס בגיל  17במלחמת העצמאות.
עם עלייתו ארצה ,הגיע לכפר סבא ורכש בית ברחוב הרצל .הוא קנה
שטח אדמה באזור גאולים ,ונטע את הפרדס.
מאוחר יותר הקים חברה חקלאית בשם "בר" עם עוד  4חקלאים .הם
גידלו בעיקר פרדסים ,תפוחי אדמה ובוטנים.
היה בין מקימי הקשר של העיר כפר סבא עם העיר התאומה הראשונה
דלפט בהולנד .פעמים רבות נסע בתור ראש המשלחת הכפר סבאית
סבא.
בכפר
מדלפט
המשלחת
את
ואירח
לדלפט
היה חבר בוועדה החקלאית בעיריית כפר סבא ,ופעיל בהתאחדות
האיכרים .לימים יזם את מכירת "בית האיכר" ששכן ברחוב הרצל ואת
הכסף תרמו להקמת המבנה החדש של קופת חולים מאוחדת ברחוב
המייסדים בכפר סבא ,אך לא זכה לראות את הקמת המבנה כי נפטר
בשנת .1983
פעילות ברוטרי:
מייסד ומקים מועדון רוטרי כפר סבא.
נשיא המועדון בשנים 1960/61
נשיא המועדון בשנים 1961/62
נשיא המועדון בשנים 1971/72
משפחתו הנציחה את זכרו ואת זכר אשתו אסיה בקרן המלגות של
המועדון וכמו כן את זכר בנו מתי שנפטר ממחלה ממארת.
יהי זכרם ברוך

מתכון החודש
המתכון של חברתנו אסתר האס

עוגת תפוחים ללא ביצים
מצרכים:
 4תפוחי עץ גרנד
 1כוס סולת
 1כוס קמח רגיל
 1כוס סוכר
 1חבילה חמאה ( 100גרם)
אופן ההכנה
•
•
•
•
•
•
•
•

לרסק את תפוחי העץ כמו גפרורים .אפשר
לתבל במעט מיץ לימון ובמעט קינמון.
לערבב סולת קמח וסוכר .מתקבל "חול".
לשפוך מחצית מכמות ה"חול" לתבנית עגולה.
לכסות בתפוחים המרוסקים.
לשפוך את מחצית ה"חול" השנייה מעל לתפוחים.
לחתוך את החמאה לקוביות ולפזר מעל ה"חול".
לאפות עד שהחלק העליון משחים.

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

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
-יעקב פרוינד-

שאלה ל"...בגרות":
ֶׁשק
איך תאמרו בעברית צחהַּ " ,ספֵ ק נ ֶׁ
ללוחמים !" ַּ ...ח ֵמש יחידות !

לימוד נהיגה
ב"...אוטו אימוני"
היום ,בשידרוג של השימוש בכרטיס
האשראי ,כל תשלום כולל...הנחה !
עכשיו במסעדה:
ידיות המחבת עם השקשוקה ,לוהטות,
והמלצר מזהירני אזהרה...מידית

כניסה לת"א ,מלווה בנסיעות...
ָתר-חֲ נִּ יֹות
פתחתי אבטיח ,לא מתוק...
אכלתי את הלב

