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חיה ויעקב  : עריכה
קנטרוביץ



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

.השבוע נחגוג את חג השבועות

.הוא הנתינה, חג הביכורים, זההערך המרכזי של חג 

,  רותערך זה בא לידי ביטוי בצורתו המושלמת בחסד שבמגילת 

.  שנקראת בחג

חמותה  , האופן הטבעי שבו הולכת רות הצעירה לארץ זרה אחרי נעמי

הענייה שאין לה דבר להעניק בתמורה לחסד  , האלמנה, הזקנה

:הנעשה עמה היה למקור השראה לדורות

אֶמר רּו֙ת  יַות ֹּ֤ י־בִִּ֔ ְפְגעִּ ְךַאל־תִּ ֵ֖ ּוב ְלׇעְזב  ְך ָלשׁ֣ יִּ ַאֲחָרָ֑ י מ  ר כִִּּ֠ י  ֶאל־ֲאֶשֶׁ֨ ְלכִִּ֜ ת 

י  ְך ַעמִִּ֔ ׁ֣ ין ַעמ  ֙י ָאלִִּ֔ ינִּ ר ָתלִֶּׁ֨ ְך ּוַבֲאֶשֹּ֤ ל ֵ֗ ְךא  יִּ יו אֹלַהֵ֖ טזרות א ׃ ֱאֹלָהָֽ

ומבלי לדעת כמה כל מעשה של חסד אולי  . הנתינה ללא ציפייה לקבל

לא ישנה את העולם כולו אך יכול לשנות עבור אדם אחד את כל עולמו  

.שלו

.ב"חג שבועות שמח לכל חברי המועדון וב



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 המועדון החודש

(ראה הרחבה)גמר תחרות המייקרים –1.5.22❖

מסיבת יום העצמאות בבית  –4.5.22❖

(  ראה הרחבה)משפחת שטרית 

:  חברים מספרים על עצמם–15.5.22❖

(ראה הרחבה)שטריימרודורית פרידוררן 

הרצאה–22.5.22❖

.הרצה לנו יוני מנדל

עברית וערבית שפות במזרח התיכון: נושא ההרצאה

הרצאה–29.5.22❖

וחנה שדמירקוביץהרצו לנו דב 

שותפות בין הורים לילדים במרחב החינוכי: נושא ההרצאה

(ראה הרחבה)חינוך טבע וקהילה מחוץ למסגרת –13.5.22❖

(ראה הרחבה)ערב זיכרון לנופלים –1.5.22❖

(ראה הרחבה)בים המלח 62-הרוטריועידת –12.5.22❖



גמר תחרות המייקרים

פיסבאשכולשנערכההעירוניתהמייקריםתחרותשלהגמראירוע
.המועדוןשלוטכנולוגיהמדעיםלקידוםוהקרןהמועדוןבתמיכת
בקטגוריותהזוכיםשקיבלוהעץמגיני,היצירהבזמןהילדים,בתמונות

.הפרסיםאתמעניקיםהמועדוןוחבריהשונות

ל גבי מזור"סיכומו של חברנו נ

מחטיבותוילדיםילדותקבוצות13,הסיוםפרויקטבמסגרת
תוךפארקלונהשלמתוחכמיםדגמיםבנו,בעירהשונותהביניים
ספרמבתיילדיםביןהשילוב.להםשסופקובחומריםשימוש
הומוגניותקבוצותיצרווהיצירתיתהקבוצתיתהחשיבה,שונים

אתשפטווגביעולי,עמי,מיכאלבסיום.ומגבשותמקסימות
.הוקרהאותותקבלווהזוכיםהשונותהפרויקטים

בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש





ערב זיכרון לנופלים

גלנצרר חני ברקת "ד: הכנת המצגת
(טלרמן)אילן טל : שירה

טלרמןנילי : הנחייה



ל"עמית אסולין ז

אחיין של עדנה דרעי

לבנון, 25.6.1998:  נפל

ל"עמוס ברגר ז

פרידורבן דוד  של רן 

בוקעתה9.10.73: נפל

ל"צבי הריס ז

אח של איתן הריס

.רמת הגולן26.6.1970: נפל

ל"זגולדפינגרשמוליק 

גלנצרבן דוד של חני ברקת 

.בוקעתה8.10.73:נפל

ל"אסף דותן ז

בן דוד של איתן הריס

26.12.1960: נפל

ל"יעקב זמר ז

בן דוד של איתן הריס

בקרב  , 21.10.1973: נפל

"פוקסטרוט"על מוצב 

ל"זסטשוברליאורה 

קוויטניבת דודה של ציפי 

8.6.1977: נפלה

ל"משה קמר ז

אביו של חברנו  

:  ל  נפל"קמר ז(  מותק)מרדכי 

.  בנגבה'פלוגכיס 28.12.1948

ל"ז, רוזנווסרמשה 

כפר סבא  רוטריחבר 

21.2.1971: נפל

ל"זרזיןגיורא 

בן דוד של יעקב קנטרוביץ

.29.4.64: נפל

ל"זזמר'זחוה רייס 

.דודה של איתן הריס

,  ירושלים27.5.1948: נפלה

.בדרך להר הצופים

ל"ז, אמיר שבח

טלרמןבן דוד  של נילי 

לבנון, 25.6.1978נפל 

כפר  רוטריזיכרון לקרובי משפחה של חברי מועדון 
שנפלו במערכות ישראל , סבא



מסיבת יום העצמאות

מסיבת יום העצמאות נערכה גם השנה בבית משפחת  
.שטרית

.   היה שמח. רקדנו ושרנו, שתינו, במסיבה אכלנו

ברוך  –כחבר חדש גרמיזהבמסיבה גם קיבלנו את שמואל 
.  הבא



חינוך טבע וקהילה מחוץ למסגרת

,  שמועדוננו לוקח בו חלק, פרויקט חדש בקהילה
.  ל יובל השכל"ביוזמתו הברוכה של חברנו נ





62-הרוטריועידת 

הרוטריארגוןשל62-ההשנתיתהוועידההתקיימה12-14.5-ב
שנתלסיכוםמאיבחודשועידהמקייםהרוטריארגון.בישראל
שנהיוניבחודשומסתיימתיוליבחודשהמתחילההרוטרי

.מכןלאחר
בהולקחוהמלחיםפלאזהלאונרדובמלוןהתקיימההוועידה

מועדוני65-מזוגםובנותרוטריחברימשתתפים400-כחלק
.בדרוםאילתועדבצפוןמשלומיהארץרחביבכלרוטרי

,קנתחייםד"עו,ישראלרוטרינגידנשאהמרכזיהנאוםאת
שלהמרשימיםההישגיםואתהנרחבתהפעילותאתשסקר
.בישראלחדשיםמועדוניםשמונהשלהקמתםבראשם,השנה
אתבדבריוהביא,מזוריונה'במילל"סא,הוועידהמנהל

.שנה120-כלפניבעולםהארגוןהקמתשלההיסטוריה
נציג,ורעייתוהעולמירוטרינשיאסגןהיובוועידההכבודאורח
.העולמיתרוטריבהנהגתהודו
מכללרוטריוניםהצטיינותפרסיהעניק,קנתחיים,הרוטרינגיד

.ובפועלםבתרומתםשהצטיינוהארץ
,נהריהעמיתיםרוטרימועדוןנשיא,הרשקוביץטומיר"לד

לשנתמצטייןמועדוןלנשיאישראלרוטרינגידפרס"הוענק
ורוטריהקהילה,המועדוןלמעןותרומתופועלועל,2021-2022

."ישראל
פורוםר"יו,טלמוררוני(לשעברנשיאה)ל"נ,המועדוןחברת

הוקרה"בפרסזכתה,אביבתלרוטרימועדוןשלידהאתיקה
."2490–ישראלרוטרילמעןופועלהתרומתהעלוהערכה

אתכרמוןפנינהל"נלחברתנוהעניקוהעולמירוטריונציגהנגיד
"האריספולעמית"אות



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש מאי

הרשמיהדוארבולהואהשחורהפני–1.5.1840-ב

שלהמאוחדתהממלכהידיעלשהונפקהראשון

הפנינחשבלפיכך.ואירלנדהגדולהבריטניה

.בעולםהראשוןהמודרניהדוארלבולהשחור

במלחמתבאירופההניצחוןיום–8.5.1945-ב

תנאיללאנכנעתהנאציתגרמניה–השנייההעולם

.הבריתלבעלות

כחברהמתקבלתישראלמדינת–11.5.1949-ב

.ם"באו

נתלהכהןאליהישראליהמרגל–18.5.1965-ב

בדמשק

מברקאתשולחמורססמואל–24.5.1844-ב

הראשוןהטלגרף

-בחלהשנה.ירושליםיום–באיירח"כ-ב

28-29.5.2022.



רוטרימידע 
ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

הוקרא בפני חברי המועדון 25' מסרוטרימידע 
1.5.22-ב



הוקרא בפני חברי המועדון 26' מסרוטרימידע 
22.5.22-ב



הוקרא בפני חברי המועדון 27' מסרוטרימידע 
22.5.22-ב



הוקרא בפני חברי המועדון 28' מסרוטרימידע 
29.5.22-ב





עמיבןיוסי:לכבוד

דרךשוםלנואיןלנונתתםמהלהסבירהכליםאתליאין

.פועלכםעלהעצומהההערכהאתלהביעבעולם

.זהאתמוכיחותשלךוהתרומהוההשתתפותגדוללבלךיש

.שהתנדבתתודה

כךכללהיותעללךרבהתודה.מאודלנוחשובהשלךהתמיכה

.הכלעםמועיל

ומאודהכללמןיוצאתעבודהעושהשאתהאותךליידערציתי

עבודתלעשות.לאחריםלעזורכדיעושהשאתהמהעלשמח

.לעשותיפהעבודהזוהתנדבות

.רבהתודה

אלמוגשאובברכה

מכתב תודה

בעקבות תרומת המועדון לקהילה האתיופית לקראת חג  
הפסח  

סופוקלס. לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר של האדם



בעקבות סיפור חייו

למחנההוריונשלחוכאשרשנתייםבןהיההאסחנןחברנו
מנדיצהקשישיםזוגבזכותניצלחנן.בקרואטיהיאסנובץההשמדה
ידאותםזיכהלימים.למענוחייהםאתסיכנואשרתבורסקיועמנואל

חנןסיפרקורותיואת.העולםאומותחסידיבתוארבירושליםושם
ס"ובביההתעשיהבאזורטורואפהסטארטבחברתהשואהיוםערב

.לפניכםתודהומכתביתמונות.סבאבכפרשדהיצחק
אסתר האס





ניוזלטר לקידום בנות לבחירה  
במגמות מדעיות טכנולוגיות בעיר 

כפר סבא 

יצא לאור 14גיליון 



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

יש.הםשחקניםאךוהנשיםהגבריםוכלבמהכולוהעולםכל"
משחקבשעתואדםוכל,וכניסותיהםיציאותיהםאתלהם

שקספיר."רביםתפקידים

יודעיםהאנשיםשרובמהאתשקספירניסחהנהדרתבדרכו
.לגלםמאיתנושמצפיםהתפקידיםאתמגלמיםכולנו:אמתשהוא
.בחייםגםזהוכךשחקןכלשלהטבעיתסביבתוהיאהבמה

הםהאדםבנישכללומראפשר,האנושיתהדרמהזירתבתוך
אומנותכלקודםהיאהמשחקאומנות.צופיםוגםשחקנים
כיצדלבחורבאפשרותנורגעובכל,תמידמגיביםאנו.התגובה

אלא,אסטרטגיהרקלאהיאשלנוהתגובותבחירת.להגיב
לאורךמשכלליםשאנואישיתאומנותזוהי.עצמהבפניאומנות

אףלעיתיםעליוהמועדפותתגובהדרכימאיתנואחדלכל,חיינו
האמתאבל,שאנחנומיאתמגדירמגיביםאנושבושהאופןנדמה

.נרכשכישרוןהיאמשחקכמובדיוק,שתגובההיא

בכךהתחלנו.כשחקניםהכשרתנוהתחילהלידתנולאחרקצרזמן
מטעמיזאתעשינו.לפנינושהיוהשחקנים,המבוגריםאתשחיקינו

שלנוהקולהעתבאותה.שבדברההנאהלשםגםאך,הישרדות
.שעשינומהאתלאהובתוכנתנוכאילו,שבויהיה

הקהל...הריעוהם,שיהקנוכאשר.צחקהקהלחייכנוכאשר
כאשרשהסבנוההנאהמידתאתלתאראין.כפייםמחאהנאמן
.להיטהיינוכולםעבור.לדברוהתחלנוללכתלראשונהניסינו
המצאנו,הופעותלסיבובשלנוהחדשהמופעעםיצאנורגעבתוך

שינינו,תפקידיםהחלפנו,הקטניםחברינועםדמיונייםמשחקים
שעתידהבהצגה,חיינולתפקידהתכוננולדעתמבלי...עלילות

.לדמייןשיכלנומכפירבזמןעודלרוץ

כולנו שחקנים על בימת החיים



,שלווהספונטניהרענןמהאופיאיבדשלךשהמופעככל,כמובן
דומיםנעשינונמנעבלתיבאופן.וקטןהלךשלנוהמעריציםקהל

.האדםבנילשאראותנוהסובביםבעיני
מאולץקצתלהישמעהחלזכינולוהצחוק,מהזמןכעבור

אתמתאימים,לשחקהמשכנוכןפיעלאף.פחתווהתשואות
להסתגליודעיםשאנוגילינו.הקהלולצפיותהרגעלצרכיההצגה

הלכנו!משכנעתהופעהלתתידענו.אתגריםעםולהתמודד
.הקהלבתוךעצמנוואיבדנו

נגמריםהבלתיוהבלגאןהרעשבתוךשםאיאבדההאותנטיות
עצמנואתלהתאיםשלמדנוהואשקרהמה.החייםשל

ואףפניםלהעמידהתרגלנומשיםמבלי.אחריםשללציפיותיהם
,האנושיתהדרמהזירתבתוךהפניםלהעמדתעיווריםלהיות

.הקהלמולהמופעלטובתהפנימיתהאמתנזנחהתכופותלעיתים

עלשחקניםלהיותשבחרנולפנירגעאנחנומילהיזכרצריכיםאנו
מאשריותרהרבהלעשותמסוגליםשאנולדעתזקוקיםאנו.במה

אתלשכתבהכוחבידנויש.ישנותבימויהוראותאחרירקלעקוב
.לאלתרואףחיינותסריט
אתולהחכיםלהעשיררבהבמידהויכולחשובכליהואהניסיון

וכושרחדשנות,דמיוןכמותכונותלגביאףנכוןוזהבחירותנו
.המצאה

מגישהליהנותיכולשחקןוכל,רעננהלפרשנותראוימחזהכל
המנורהאתלהריםחוששיםאנואם.תשוקותינווחידושחדשה

להישארעלוליםאנוהאמתאוראתולהאירשברשותנוהקטנה
שאיננוהתעלומהלהיותתהפוךוזועצמנומעיניגםנסתרים
.לפתורמוכנים

.לראותמסוגלעיוורשחקן/אומןגם.האומנותתמציתזולראות

משונהזהיהיההאם,אשיבאך,שואליםוודאיאתםמתחיליםאיך
זהאולי?ההרגשהתהיהמה.תפקידלגלםמבליבחברהלהתנהג

.מגןשריוןוללאתחמושתללאקרבלשדהלהיכנסכמוקצתיהיה
,וליהנותלהתבונןרק;בהתחלהמוזרקצתלהרגישעלולזה

.להקשיבפשוט,מידלהגיבהאוטומטימהדחףלהתעלם



בכוחהאולם,וותיקשחקןעבורגם,גדולאתגרהיאהקשבה
.נסתרותהיוכהשעדרבותתשובותולגלותלחשוף

אחריםשחקניםעלמרתקיםדבריםללמודמאפשרתההקשבה
בקולנולהיעזרעלינו.עצמנועליותרללמודגםלנוותאפשר

.שפתהאתולדברהחייםמנגינתאתלשירכדיהאישי
.הפחדיםמןלצחוקהחששותואתהמגננותכלאתלהניחעלינו

האינדיבידואליותאתלטפחננסה,אחריםאנשיםלחקותבמקום
בחיינוהמתרחשיםהאירועיםאלנתייחס.שלנווהספונטניות

פרשנותנואתנרחיב.בכנותעליהםונגיבנקבלם,פשוטבאופן
.בחיינומגלמיםשאנותפקידיםלגבי

.שאנחנומילהיותהחירותאת,הגמישותאתאיבדנוהיכןנבדוק
קטניםלדבריםוניתןהעולםאתרואיםאנובוהאופןאתנשנה

.רושםבנולהותיר
ותיקבחברונתבונןזראדםכלשלהמקסימותבכוונותיונבחין

.חדשותבעיניים
אתמשרתיםהםכילנוחיצונייםכפייםלמחיאותלצפותנפסיק
.האהבהאתלאאךהאגו

משחקיהםהמשחקיםשחקניםלהיותונפסיקהחייםעםנפלרטט
.האחריםשל

שנשחקכדאי,זובמהמעלשחקניםכבראנוואם,במההעולם
!!!!!ההיותשמחתמתוך,..לבנורצוןמתוךהאישימשחקנואת



ROTARY  מה חדש בירחון
פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – April 2022

עתה נובעת מכך שהירחון  2022אפריל רוטריהצגת הנושא מתוך ירחון : הערה
.התעכב בהגעתו

בעלות תפקידים בכירים  רוטריוניותשתי -סקרפנקובטי רורסדין 

קנדה הצליחו לשתף את ממשלת קנדה במימון משותף עםברוטרי

:לקידום פרויקטים בארצות מתפתחותהרוטרי

GACוסכנותקנדהרוטריקרןביןהסכםנחתם2015בשנת

(GLOBAL AFFAIRS CANADA)קנדהממשלתשל.

.דולרמיליון15שלסכוםגוייסמכךכתוצאה

קנדה משתף את ממשלת קנדה בקידום הפרויקטיםרוטרי



-מקרובבדקוהן.אמריקהלדרוםטסוהרוטריוניותשתי2020בשנת

הפרויקטיםיישוםאת-האמזונסבנהרבמעבורתהשייטכדיתוך

שלהפרויקטיםעלהיההדגש.המשותףהמיזםידיעלהממומנים

.שתיהמישלהאיכותובשיפורחקלאייםגידוליםלמעןהקרקעשיפור

.קנדהממשלתשלהנציגה,רוילאמיליאליהןהצטרפהבקולומביה

באזוריםפרויקטים131שלמשותףהמימוןהתאפשרהשניםבמשך

.והונדורסאקוודור,גוואטמלה,בקניהוביניהםבעולםשונים

שתי הגברות :שימו לב
!!!70הללו עברו גיל 



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

אליעזר דשאל"נג

אליעזר דשא: שם

 Avraham (Abe) Neve:  באנגלית

יפה שדמי  : רעייתו 

גבעתיים: ממועדון 

1968-1969:  שנת נגידות
TogasakiKiyoshi: נשיא  עולמי

Participate:סיסמת הנשיא העולמי
"קח חלק-השתתף"

סוכניאיגודר"יו,הסוהרבתישירותניצבסגן–דשאאליעזר

.1936בשנתכיה'מצהנוערעלייתבמסגרתארצהעלההביטוח
.צבילמעיןכךואחרטוביהלבארתחילה

"הגנה"השלבפעילותעסק.הבריטילצבאהתגייס,1941-ב
.'בבעליה

השירותלאחר,הצבאיתהמשטרהאלהצטרף,ל"צהמשהוקם
.הסוהרבתירשותניצבלסגןמונה,הצבאי

פרש,1958בשנת,שאטהמכלאהאסיריםבריחתאחרי
התמנהקצרזמןלאחר.הביטוחסוכניללשכתוהצטרףמתפקידו

.הלשכהר"כיו
חייליםבארגוןפעילוהיה"סטנדרט"הביטוחחברתאתניהל

.משוחררים



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

הקריאהאתלהפיץכדיהרחוקובמזרחאירן,בהודוסיוריזם

.עולמירוטריבחסותשלוםלוועידת

זלמןמרהנשיאאצללביקורל"מחרוטרינשיאישלמשלחתארגון

.ר"שז

חילופילמשלחתחקלאייםספרמבתינערים27שלמשלחתארגון

.ורומאונציה,בפירנצהנוער

במרכזרוטריבמועדוניספרמיישוביילדיםשלקייטנהארגון

.הארץ

בעליחדשיםלעולים,מקצועיתעזרהומתן,רוטרימשפחותאימוץ

.הקליטהמשרדבשיתוף.מועדונים40-בחופשייםמקצועות

.באירןהאדמהרעשלנפגעיתרופותשלג"ק60משלוחארגון

בהשתתפות  . 1968באפריל 29-30תל אביב . 9' מסרוטריועידת 

ונציג מאזור הודו, יגאל אלון, סגן ראש הממשלה

.במרכז הדיונים עמדה סוגיית העזרה לנוער



(1896-1980)ל "זליוושיןמיכאל 

פינת ההנצחה
ל אייבי ברכה"בניהולו של חברנו נ

.ליוושיןכפר סבא  מונצח המהנדס מיכאל רוטריבקרן המלגות של 

1896למרץ 31נולד ב מיכאל
.התחתן1928לאפריל 3ביום 

.מהנדס כימיה במקצועו
.היה ממקימי ומבעלי מפעל גומאוויר כפר סבא

:ברוטריפעילות 
ל"י מאיר רוזנפלד ז"הוזמן למועדון ע

.שנה19במשך 1961כפר סבא משנת רוטרימועדון היה חבר
.קרן המלגות של המועדוןבועדתשנים רבות כיהן 

1980נפטר בשנת 

רוטריהשכילה להנציח את שמו בקרן המלגות של מועדון משפחתו
כפר סבא

יהי זכרו ברוך

ואין לנו גם , ילדיו או נכדיו, אין לנו פרטים על משפחתו, לצערנו
.תמונה שלו

עת  5/7/1961ב כתבה על גומאוויר כפר סבא מעיתון העולם הזה מ "רצ

.עבר המפעל מתל אביב לכפר סבא





שטריימרדורית 

חברים מספרים על עצמם

.נכדים6-לוסבתאילדים3–לאמאלאריהנשואה65בת,דוריתאני

מרומניהשעלושואהניצולילהוריםזקוניםכבתצופיתבמושבנולדתי

קשהעבדוהשניםשכלוצנועיםטוביםאנשים,1949בשנתלצופיתוהגיעו

בקטיף-ובפרדסביציםבשיווק–בלוליםבעיקרעבדו,במשקכחקלאים

.תפוזים

.במועטוהסתפקותפשטותעל,והאדמההאדםאהבתעלוהתחנכנוגדלנו

שבועותכמהלפניחגגכשאבאבמושבגריםעדייןההוריםהרבהלשמחתנו

,97הולדתיום

.120עד–94בתואמא

.ברלבביתותיכוןחטיבהמכןולאחרבצופיתס"בבי'וכיתהעדלמדתי

–ש"במתהשומרבתלם"בבקוושרתתי1975בשנתלצבאהתגייסתי

.תשלומיםמחלקת

למסקנההגענוחודשים4ואחרי1977באוקטוברהכרתיאריהאת

1978ובאפריל,ביחדשניםהרבהלשרודטובסיכוילנויששכנראה

.שרדנוואכן–התחתנו

עודלנוומאחלת,שליטובהכיהחברהואספקכלשללאלהעידיכולהאני

.ביחדובריאותטובותשניםהמון

אבינועםח"רואצלכ"ואחלאומיבביטוחתקופהועבדתיסבאבכפרגרנו

נולדאוהד,הילדיםנולדושניםאותםבמהלך.שנים10עבדתישם–דגן

אתעזבתי1989בשנתנולדהוכשאדר1983בשנתנדב1981בשנת

בכל–ממנהולהנותאיתהלהיותבכדישנהשלזמןפסקולקחתיהעבודה

.בנים2אחריבתזאת



שללהוריםבצמודביתבנינו,ברעננהלגורעברנונולדהשאדרלפניקצת

,הילדיםבגידולההוריםשלותמיכהלעזרהזכינושניםמאודוהרבהאריה

.לנוונזקקומבוגריםהיוכשכברעזרהלהםשהחזרנווכמובן

כבר-ומשפחתיפרטיבעסקברעננהש"כמנהחעובדתאנישנים32מזה

עבודהשליוםלעודבוקרכללקוםנהניתעדיין–שםאנידורותשלושה

.פרישהעלחושבתלאובינתיים

הילדיםעלקצת

.בוקרבשדהגוריוןבןבמדרשתגר3+נשויכימיהמהנדס,41בןאוהד

.ש"ברמהגר1+נשוילעיצובבסטודיוושותףגרפימעצב,39בןנדב

גרה2+נשואהדיגיטליבשיווקשעוסקתבחברהעובדת,33בתאדר

.ברעננה

קבוצההכרנוושםוניליאילןעםנהרותלשייטהצטרפנובערךשנים3לפני

.ס"כמרוטרי

.מכםוחלקבכםמוקפיםאנחנווהיום,ואניאריה–לבדהספינהעלעלינו

אז,גדולובחיבוקפתוחותבזרועותאותנושקיבלונהדריםאנשיםגילינו

.לכולכם,לכםותודה.קורההיהלאזהשבלעדיולגביתודה



דברי ראשונים

ברקוביץ. מאמרו של א
2-1964/65' כפר סבא מסרוטרימתוך עלון 

הרוטריעל מאמר אחד שקראתי בספרות 



סיפור של סופר בלתי מזוהה

משל האבנים הגדולות  
סיפור עם מסר לחיים

ה במסגרת.'יעילזמןתכנון'תלמידיואתשמלמדזקןמרצההיהָהי 

מיכלממלאכשהואסטודנטיםמלאאולםלעיניניסויעורךהואההרצאה

פנה,למיכליותרגדולהאבןלהיכנסיכלהמשלא.גדולותבאבניםזכוכית

המיכלכן",השיבוהתלמידיםכל"?מלאהמיכלהאם:ושאלתלמידיואל

חצץאבנילמיכלמכניסכשהוא.שגויהשהתשובהמוכיחהמרצה."מלא

עד,הגדולותהאבניםביןהסתננוהחצץאבני,הרווחיםאתהממלאות

האם":ושאללתלמידיוהמרצהפנהשובואז.המיכללתחתיתשירדו

."נכון"."שלאכנראה",התלמידיםאחדהשיבזולשאלה!"?מלאהמיכל

מכןולאחרחולוהכניספעולותיועלהמרצהחזרכך.הזקןהמרצהענה

ניתןגדולהאמתאיזהלשאלתו.במיכלריקחללכללחסוםכדימים

שהיומןשכלללמדיםאם":וענהעמדהסטודנטיםאחד,הניסוימןללמוד

נמצאתמידנתאמץאם,והתחייבויותבמתלותוגדושמלאנראהשלנו

לנושמוכיחהגדולההאמת,זהלא".הזקןהמרצהענה,"לא"."עוד

הגדולותהאבניםאתכלקודםלמיכלמכניסיםלאשאםהיאהניסוי

בשומעיוהתבונןהזקן."כךאחרהאבניםכלאתלהכניסנוכללאלעולם

?המשפחה?בריאותיכם?בחייכםהגדולותהאבניםהןמה":ואמר

מה?נעלהמטרהלמעןלהילחם?לעשותאוהביםשאתםמה?החברים

לאשאםהגדולותהאבניםאתלהכניסחשובשקודםהואלזכורשחייבים

האחריםלדבריםעליונהעדיפותניתןאם,החייםאתנפספסזאתנעשה

לדבריםזמןיישארולאהקטניםבדבריםהחייםהתמלאו(...וחולחצץ)

הןמהעצמכםאתלשאולתשכחואל,כךחשוב.באמתהחשובים

החיים)למיכלאותןתכניסואותןכשתמצאו,בחייכםהגדולותהאבנים

.(שלכם



חברים מציירים

"  ארבעת המלאכים"
ציירה חיה קנטרוביץ

ם ֲאֹדָני  שֵׁ יבְּ לֱאֹלהֵׁ ָראֵׁ ל, ִישְּ לּומִ , ִמיִמיִני ִמיָכאֵׁ ִריאֵׁ ֹמאִלי גַּבְּ , שְּ
ל ָפנַּי אֹוִריאֵׁ ל, ּוִמלְּ ָפאֵׁ י רְּ ֲאחֹורַּ ל ֹראִשי שְּ , ּומֵׁ עַּ לוְּ .ִכינַּת אֵׁ



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

ם כדי לציין את  "י האו"מעטפות מיוחדות ע4הונפקו 20/11/1987ב 

.רוטריתוכנית פוליו פלוס החדשה של 

בולים  6ם הנפיק סדרה של "המעטפות הונפקו באותו מועד שבו האו

".חסן כל ילד"ם "עבור תוכנית האו

ההתהם ואת סמל התוכנית "חותמת מיוחדת הנושאת את סמל האו

.בשימוש במעטפות אלו

UN-ם "האו



.שתיים מהמעטפות היו בשימוש בניו יורק

במעטפה הראשונה מופיע בול לחיסון נגד חצבת יחד עם סמל התוכנית  

.ם"וסמל האורוטריסמל , של פוליו פלוס

חיסון נגד חצבת וחיסון  : בולים2במעטפה השנייה שיצאה בניו יורק מופיעים 

.נגד טטנוס

יחד עם סמלים  , משמאל מופיע תמונה של ילד מקבל חיסון נגד פוליו דרך הפה

ם מתמקד בפרויקט החיסון  "המחלות בהם האו6פוליו פלוס וציון , רוטרישל 

.לכל ילד

.בינלאומי לאותה שנהרוטרינשיא –קלר צרלסי "ל חתומה ע"המעטפה הנ

ם  "המעטפה השלישית זהה למעטפה השנייה אך הופקה במשרדי האו

.נווה'גשוויץ  ויש עליה חותמת של נווה'בג

.הבולים הם על חיסון נגד שעלת ונגד שחפת



בארגון הבריאות  E.P.Iמנהל –הנדרסוןראלףר "י ד"המעטפה חתומה ע

.העולמי

E.P.I =Expanded Programme on Immunization 

ם בווינה אוסטריה  "המעטפה הרביעית הופקה במשרדי האו

.השתמשו בחותמת מיוחדת שהופקה לאירוע זה

.דיפטריההבולים הם לחיסון נגד פוליו ונגד 

.מנהל יוניצף–גראנטימס 'ר ג"י ד"המעטפה חתומה ע

המעטפות הן נדירות וכמעט ולא ניתן למצוא אותן במכירות 4כל 

.פומביות



מתכון החודש

בוראטהסלט 
רשטיקל צילה "בהמלצתה של חברתנו נ

(  לקוח מהאינטרנט)

:המצרכים

אופן ההכנה

במיוחדמתאים.מרשיםסופרוהואבקלותמכיניםהזההמדהיםהסלטאת
גבינההיאהבוראטה.אינטימיתערבלארוחתגםמצויןאבל,חלבילאירוח

לאהזההסלטאתשהופךמה,בפניםוקרםקשהחיצוניתקליפהעםאיטלקית
בוראטהוגבינתעגבניות,רוקטעלימשלבים.במיוחדלמפתיעגםאלאלחגיגירק

.משגעבטעםסלטומקבלים
ומשביעגדולסלט|דקות10:עבודהזמן

טרייהבוראטהכדור גבינת 1▪
שטופים  , צרור עלי רוקט טריים1/2▪

היטב
כוס עגבניות שרי מתוקות1/2▪
פרוסים דק, כוס עלי בזיליקום1/4▪
כפות שמן זית4▪
מלח ופלפל שחור לפי הטעם▪
כפות חומץ בלסמי2▪

.בקערה נמוכה מסדרים מצע של עלי רוקט טריים. 1
.במרכז הקערההבוראטהמניחים את . 2
חותכים את העגבניות לחצאים ומסדרים אותן סביב    . 3

.    ואז מפזרים מעל בזיליקום. הבוראטה
.מזלפים על הסלט שמן זית ומפזרים מלח ופלפל. 4
מגישים לצד . רגע לפני ההגשה מטפטפים מעל מעט בלסמי. 5

.כך-ונהנים כלה'פוקאצ



אמנות על קצה המזלג

פאריס, 1770-1703, פרנסואהּבּוֶשה 

וארמידהרינלדו

1734: שנת יצירה

פאריס–לובר : מוזיאון

הרוקוקוסגנוןשלהעיקרייםמהמייצגיםאחדהיהבושהפרנסואה

פרנסואההיתרביןנחשביםבציורוהמוחלטיםהמשפיעים.בפאריס

מלאיטליהמסעאחרי.ואטוואנטון,1720-לסמוךלמדשאצלו,למואן

.שלוהקריירההצלחתהחלהומכאןלאקדמיההתקבל,1731עד1727

האמנותיהמנהלגםנהיההוא.האקדמיהמנהלנהיהיותרמאוחרבשלב

בחר15-הלואיהמלך,1765ובשנת.המלכותיתהגובלניםתעשייתשל

הם,חברתייםאומיתולוגייםבהםשהנושאים,ציוריו.הראשיכציירבו

.חייםושמחתבחןמלאיםציוריו.הנרכשיםגםהם,ביצירותיוהמרכזיים

.בניכורמתוחכםשימושתוך,החושניהאימפקטאתבהםהגדילבושה

זמניתבואך,המלוכהחצרשללטעמההותאמוהארוטיותיצירותיו

.המתקדמתהבורגנותמציבורכבדהביקורתעליהםנמתחה

ארוחת)"מהודריםוחדרים"תענוגותנשפי"שלעולםמתאריםציוריו

משתעשעיםואלותאלים,האופנהלפילבושותוגבירותרועים,"(הבוקר

כל,עורורודיוילדיםכבשים,וציידיםאמורטים,"(הרחצהאחרידיאנה)"

כלאת.15-הלואיימישלהאמנות-הרוקוקותקופתעםשמזוההמה

.האמיילמעין,חלקלקשטחפניעלוקריריםבהיריםבצבעיםצייראלה

,ולבןורוד,כחולשלההטמעהעם,הבהיריםהצבעיםשלהמבחר,אכן

הצורהעלמבוססותשלוהקומפוזיציות.בושהשלמחידושיואחדהיה

,לתקופתוהאופייני,(Rocaille-בצרפתית)הצדףקישוטשלהמעגלית

.גווניםחצאיבושאין,אחידאורשטופותוהן

תאוותניאחתובעונהבעתשהיהסגנון,המובהקהרוקוקואמןהואבושה

פומפדורמאדםשלזוכגוןהנשיםדיוקנאות.וקישוטיביותראישי,וקריר

.כאחתופיקחותחןמבטאים(תלמידתושהייתה)





בוצע,לאקדמיההכניסהזכותאתלבושהשהעניק,הנושאציור

המשוררמאת"ליברטהרוזלמה'ג"האפיתהפואמהבהשראת

Torquato)טאסוטורקואטוהאיטלקי Tasso שיצאה,(1544-95

אוהביםזוג,וארמידהרינלדו.1581בשנתהראשונהבפעםלאור

הראשוןהצלבמסעאתאידיאליתבצורהשמתארת,בפואמה

המלכותוביסוס1099בשנתירושליםבלכידתשהסתיים

,השטןידיעלנשלחהאשר,יפיפייהבתולה,ארמידה.הנוצרית

ואובלדוקארלו.המכושףבארמונהשבוירינלדואתמחזיקה

אהבההלוםאותובראותםמופתעים,חברםאתלהצילמגיעים

.הקוסמתשללרגליה

:אהבהשלרגע

ימיןבצדנראים–רינלדושלחבריושנישבוהרגעאתבחרבושה

בשריונועדייןאותומגלים–ההרוסהמקדששלהעמודיםשניבין

אלחץמכווןקופידון,מימין.ארמידהשלמיופייהמוקסםאבל

הצלבןאתקושרותשעתה,האהבהעבותותאתלעורר,רינלדו

.הלבשובתלארמידההצעיר

:לקסמיהנתון

(מוסלמית)מהסרצניתהוקסםרינלדוהצלבן,לירושליםבדרכו

שלליבםאתלכבוששהצליחהכךעלכעוסההייתהזו.ארמידה

הצליחההיאכישוףבאמצעות.רינלדו,אחדמלבדהצלבניםכל

אבל.בקסמיהשבויאותושמרהמכןולאחר,אותוללכודלבסוף

האישכלפישחשההאמיתיתהאהבהביןנקרעהארמידהאז

שלחבריושני.מכשפהמהיותהשנובעשלהוהזעםהצעיר

שלהארכיטקטורה.להצילומאמץעשו,ואובלדוקארלו,רינלדו

שבוהמכושףהארמוןאתמייצגת,כרקעשמשמשת,החורבן

שנאהעל,הפסטורליהסיפור.רינלדואתבשבימחזיקהארמידה

ושלבסוף,ארמידהשלהמכושפתבממלכתהלאהבהשהפכה

בהיקףפופולרייםשהיולנושאיםרציפותיוצר,אותהנוטשרינלדו

.18-וה17-הבמאותוצרפתיםאיטלקיםצייריםאצלנרחב

.קיעקב



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

:תרתי דסתרי
מזופת...הכביש

ג  "מה בוער לו להתחתן בל
!?בעומר 

הוא  , ועל כל פנים, הצחוק הוא פתיחה נאה לידידות"
אוסקר וויילד" סיומה הנאה ביותר

מוכרים  " קוגל"כמו ב" גוגל"ב
" !!לוקשים..."לך הרבה

סחוג  ..."נכדי טועם לראשונה 
"טבילת אש..."ולומד מהי" בית

הוועד החליט ואיש  
ממריא את פיו...אינו

:סיפור עכשווי
עם סל  , היא הגיעה למרכול

כל  , והקופאי, מלא שוקולדים
!לה -מונה-סל...מה שב



יחַ  ים לְַהְברִּ יסִּ י ְתרִּ ַכְחתִּ ,ֲהשָׁ
ין י ַכדִּ י לֹא נַָׁעלְתִּ ם ַדלְתִּ –? אִּ

גִּיחַ כִּּוֵּןהּוא  ה וְהֵּ עָׁ ,ַהשָׁ
יר עִּ יר, וְהֵּ ְסעִּ ְרנִּין, וְהִּ .וְהִּ

ינִּי  ה –ַמה בֵּ טָׁ ינֶךָׁ –ַהְשקֵּ ,ּובֵּ
ם, ַאְדמֹונִּי ב, ְמֻבשָׁ ?וְנִּלְהָׁ

פָׁנֶיךָׁ  נִּיס מִּ ַדע לְהָׁ יךְ אֵּ אֵּ
י  וֶאת ֲאֶשר לִּי ָאַגְרתִּ ?ַבְסתָׁ

ךְ ְבַזַעם? ַהֶאְרַגז ?ַהֶאְגַער בָׁ
ְגבּולִּי יק מִּ …אֹו אּולַי? ַהַאְרחִּ

,אֹו אּולַי ֶאְתַרֶצה ַאךְ ַהַפַעם
!ַהַפַעם וְַדי… ַרק ַהַפַעם

אביב

רחל המשוררת:  מילים




