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עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
חודש מרץ מביא עימו תחושה של התחדשות וריחות של פריחה,
שמבשרת את האביב.
וכאשר אומרים אביב ,זה לא רק פריחה בטבע ,זה בהחלט יכול להתקשר
לתקומה ולחירותו של עם ,למאבק של מגדרים שונים ואפילו להתעוררות
ופריצת דרך טכנולוגית.
אם נבחן את הנושאים שהעלנו כאן ב"זר מרץ" ,נמצא בהם את מהותה
של ההתחדשות ופריצת הדרך :ב"יום האישה" ,בפרסום ה"ניוזלטר"
לעידוד נשים ,בפריצת הדרך של "המייקרים" ,ביצירותיו של פוסן,
העוסקות בחירותו של עם ,ב"הצצה לחלל החיצון" של חיה ,במאמר "כל
ישראל ערבים זה לזה" ,שהוא חלק מסיפור התקומה .ומיד אחרי זה,
בקשר ישיר ,ההספד המרגש לרובק'ה ,ששרד את השואה.
אם נוסיף לכך את העובדה שהתחלואה מן הקורונה הצטמצמה החודש,
הרי שיש לנו בהחלט סיבה טובה לקבל את האביב בחיוך רחב ובשמחה.
אבל השמחה לא יכולה להיות מלאה ,כי בימים אלו נפרדנו מפיני לוזון,
חברנו היקר ,שהלך לעולמו – יהי זכרו ברוך.
ובפרוס חג הפסח ,נאחל לכל החברים ובני ביתם חג אביב שמח ,ושנדע
רק ימים טובים.

חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגי ימי
ההולדת החודש

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים!

משפחת בן עמי
18.3

ברכות לקבלה כחבר למועדון

קמר אתי
7.3.20

הריס איתן
14.3.1993

שטריימר דורית
3.2.2019

בן עמי יוסי
15.3.2014

בן עמי ענת
15.3.2014

שטריימר אריה
3.2.2019

ברכה אייבי
24.3.1986

נפרדנו בכאב מחבר יקר

"טֹוב לָ לֶ כֶת אֶ ל בֵּ ית אֵּ בֶ ל
ִמלֶ כֶת אֶ ל בֵּ ית ִמ ְׁש ֶתה
בַּ אֲ ֶשר הּוא סֹוף ָהאָ ָדם"
אָ ַּמר קֹ ֶהלֶ ת ֶהחָ כָם
ְׁהֹוסיף
ו ִ
ִתן אֶ ל ִלבֹו
ְׁהחַּ י י ֵּ
ו ַּ
כִ י בֵּ ית ִמ ְׁש ֶתה הּוא ַּה ְׁתחָ לָ ה:
יּׂשּואין,
ִ
ֶשל נִ
ידה,
ֶשל יֹום לֵּ ָ
ֶשל כָל אֲ ֶשר יָבֹוא.
ֶשל כָל ַּהנֶעֱ לָ ם וְׁל ֹא ֵּת ַּדע –
ַּמהּו ֶה ְׁמ ֵּשכֹו
ִאם טֹוב ו ְִׁאם ָרע?

אַּ ְך בֵּ ית ָהאֵּ בֶ ל הּוא ִסכּום
ֶשל הֲ ִליכָה ִבנְׁ ִתיב חַּ יִ ים:
ֶשל ְׁפ ִעילּותֶ ,של יְׁחָ ִסים,
ֶשל ְׁרגָ שֹותֵּ ,דעֹות,
ְׁשל ְׁשנָאֹות –
ֶשל אֲ ָהבֹות ו ֶ
ְׁה ְׁרצֹונֹות:
ֶשל כָל ַּהחֲ לֹומֹות ו ָ
ֶשל ָהאָ ָדם ֶש ִה ְׁת ַּהלֵּ ְך עַּ ל אֲ ָד ָמה
ִתן אֶ ל ִלבֹו
ְׁהחַּ י י ֵּ
ו ַּ
ֹאמר "חֲ בָ ל".
ֹאמר "נִ גְׁ אַּ ל" אֶ ְׁפ ָשר י ַּ
אֶ ְׁפ ָשר י ַּ

חברנו ניני אניאלי כתב את השיר והקריא
אותו לפני הקבורה של פיני ז"ל

דברי הספד לפיני ז"ל שנשא חברנו נ"ל גבי מזור בבית העלמין
פיני היקר
כך הכירו אותך כולם ,פיני ולא פנחס ,חבר ושותף לדרך.
נולדת ב  1934בתוניס ,משפ' לוזון היא משפחה שורשית בכפר סבא,
מוכרת לכולם .כילד הייתי הולך לחייט לוזון לתקן מכנסיים שנקרעו ,כי לאף
אחד לא היה כסף לקנות מכנסיים חדשים.
לרוטרי הצטרפת כבר ב  1956ובגיל צעיר מאד הצטרפת למועדון אשקלון,
עת עבדת באותה תקופה באשקלון .בהמשך היית חבר במועדון רוטרי תל
אביב מזרח ובמועדון המאוחד של תל אביב דרום ותל אביב מזרח בו
כיהנת כנשיא בשנת .1998/99
באותו זמן הקמתם עמותה שנתנה מלגות לתלמידים בבי"ס שבח.
המועדונים נסגרו זה מכבר ,אך העמותה המשיכה לפעול והמשיכה לחלק
מלגות.
למועדון כפר סבא הגעת בשנת  2006ומיד נכנסת לחברים ללב .בנועם
הליכותיך ובנכונותך להתנדב בכל דבר ,להשתתף בכל הפעילויות החוץ
מועדוניות ,בין במסגרת המועדון או במסגרת של רוטרי ישראל.
בכל השנים האלה היית הולך כל יום ב  5בבוקר לבריכה ,שם פגשו בך
חברים נוספים מהמועדון והכירו אדם נוח ונעים.
בשנת הרוטרי  2008/9הסכמת לקבל על עצמך תפקיד נשיא מועדון פעם
נוספת ,הפעם במועדון כפר סבא .תנאי העמדת לוועדת הבחירה שאני
אהיה המזכיר שלך ונעניתי ברצון .מלאנו שנת רוטרי מוצלחת ונעימה,
רצופה בעשייה רבה ,שברובה נטלת גם חלק פעיל ,וכללה חלוקת ילקוטים
עם כל הציוד הנדרש לתלמידים מהקהילה האתיופית בבי"ס עציון ,תרומת
מחשב נייד לחדר המוסיקה בגלריה  ,29טיפול בחיילים עולים חדשים
בודדים כולל אימוץ הבית שלהם במרכז הקליטה דאז ברח' משה דיין בכפר
סבא ,שקבלו מאתנו גם שמיכות חורף חדשות.
בבי"ס כצנלסון הופעל פרויקט "מנהיגות צעירה" ובאורט הופעל פרויקט
לאיכות הסביבה בשיתוף מרכז אורט ועירית כפר סבא.
פיני חברנו היקר ,אנו נפרדים היום בצער עמוק מחבר טוב ,שליבו תמיד
היה פתוח לכולם ,חבר אמיתי .אנו משתתפים באבלה הכבד של רעייתך
לילי תבדל לחיים ארוכים וטובים וילדיכם עמוס ואביה ומזכירים בהזדמנות
זו את בתכם שושנה ז"ל ,תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
משפחתך הנרחבת ,ילדיך ,נכדיך וניניך יזכרו אותך תמיד כאדם אוהב
ואהוב וכך נזכור אותך גם אנו .נוח בשלום על משכבך.

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

פעילות אפיק המועדון החודש

❖  – 5.3.21טיול בתל-אביב
בעקבות אריק איינשטיין בנקודות חשובות בחייו ובמותו.
❖

 – 7.3.21ישיבה עסקית

❖

 – 14.3.21הרצאה.

הרצה לנו אשר גניס מרצה בכיר למקרא במכללת סמינר
הקיבוצים ומכללת לוינסקי לחינוך
נושא ההרצאה" :מי מפחד ממרים?" על מנהיגות נשית
במקרא.
❖

 – 21.3.21הרצאה.

הרצה לנו בן קופולוביץ ,מורה דרך ,מרצה וחוקר נלהב של
העת החדשה בישראל.
נושא ההרצאה" :אם הבנים ואם הישוב" -על סיפורן הנפלא של
הנרייטה סאלד ורבקה גובר.

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש פברואר

ב – 1.3.1920 -יוסף טרומפלדור ושבעה מחבריו
נהרגים בקרב תל-חי

ב – 10.3.1876 -אלכסנדר גרהם בל ועוזרו תומס
ווטסון מקיימים את שיחת הטלפון הראשונה.
ב – 10.3.1949 -הונף דגל הדיו על משטרת אום
רשרש (אילת)
ב – 14.3.1789 -נולד הפיזיקאי אלברט
איינשטיין

ב – 26.3.71 -נחתם הסכם שלום בין ישראל
ומצרים
ב – 28.3.1138 -נולד הרמב"ם

ב – 31.3.1889 -נחנך מגדל אייפל

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש
❖ דיווחה של חברתנו טובי הרפה ,יו"ר אפיק הקהילה והמקצוע:
טובי הרצתה החודש ,במרכז יום לקשיש "כיסופים" ,על "נפילות
בגיל השלישי" .טובי ,אחות בכירה ,עשתה זאת במסגרת יום
המעשים הטובים.

❖ דיווחם של אסתר וחנן האס:
ידידות רבת שנים מתקיימת בין מועדון רוטרי כפר סבא לבין
מועדון כיסופים ,שהוא מועדון חברתי המנוהל על ידי הילה גירון
החביבה והבלתי נלאית .כמדי חג גם הפעם לקראת חג הפסח
הזמינה אותנו הילה להשתתף במסיבה במועדון .הגענו בשמחה כך
גם הגיעו מנהלי אגפים שונים בעירייה וכמובן ראש העיר מר רפי
סער ,שברך את הנוכחים בהתרגשות רבה .כיבוד חגיגי שירים
וריקודים היו לרוב .השמחה שביציאה מן הסגר נמהלה בשמחת
האביב וחג החרות .חג שמח לכולם.

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

❖ ברכה שהתקבלה ממועדון רוטרי ברומא
28/02/2021

ROTARY CLUB OF ROME INTERNATIONAL
SIF TRAUSTADOTTER _ PRESIDENT

תודה רבה על ההתקשרות שלך למועדון רומא בינלאומי .קראתי פרטים
על מועדונכם ומצאתי פעילות מדהימה בנושא הגישור לילדי ביתי הספר
על מנת להוריד את הלחצים והעימותים בינהם .לצערי בימים אילו יש
לנו המון מגבלות כאן באיטליה בגלל הקורונה אבל בצד החיובי זה נתן
לנו הזדמנויות לחיבורים ברשת עם מספר לא קטן של מועדונים בעולם
המועדון שלנו הוא המועדון היחידי באיטליה הפועל בשפה האנגלית .
אנחנו צעירים אבל דינמיים עם מעל  15חברים ממדינות שונות בעולם
שהגיעו לרומא במסגרת פעילות דיפלומטית או פעילות של האו"ם
אנחנו פעילים בקידום חינוך לבתי ספר לבנות באוגנדה יחד עם מועדון
מקומי של בשם GULU
ברצוני להעביר למועדונכם איחולי בריאות שלמים על מנת שנעבור כולנו
את המגפה הנוראית הזו בשלום ותהיה לנו הזדמנות למפגש פיזי
בינתיים נהיה שמחים להיפגש אפילו  ONLINEעם מועדונכם כאשר כל
מועדון יציג את פעילותו בקהילה ובעולם ולבחון אפשרויות לשיתוף
פעולה בין המועדונים
בברכה
סיף טרוסטדוטר  -נשיא מועדון רומא איטליה

❖ ברכה שהתקבלה ממועדון מיניסוטה בארה"ב
14/3/2021
גף סטאדס – נשיא המועדון

אני מצטער שלא ראיתי בזמן את המייל שלך עם הברכות ששלחת
למועדוננו .הייתי באגם קפוא בצפון וויסקונסין (לא ניתן לקרוא מיילים
שם ) ...למה שנקרא אצלנו דייג בקרח יחד עם בני ונכדיי .אנא שלח
את בברכות מועדוני בוויסקונסין למועדונכם היקר במפגש הזום הבא
שלכם .נשמח לפגוש אותך במועדוננו בביקור הבא שלך לכשיתאפשר
בארה"ב ,אם יבוא לך לנהוג את תוספת ה  2000מייל להגיע
למועדוננו.
רק במקרה שחלק מחברי מועדונכם לא יודעים מה זה "דייג קרח" אני
אסביר:
בחורף במזג האוויר הקפוא אתה נוהג עם הטנדר שלך לתוך האגם
הקפוא .אתה קודח חור בקרח בקוטר של  25סנטימטר ובעומק של
כחצי מטר ,ואתה מכניס לחור שנקדח מלכודת עם פיתיון על מנת
למשוך לתוך המלכודת דגים מתחת לקרח .בעזרת מוט חד אתה
מנסה לדקור את הדג שבא לאכול את הפיתיון .התכוונתי לצרף
תמונות של בני הבכור ושני נכדיו מבצעים את הצייד.

גף סטאדס

בקרן הפרסים לקידום מדעים
וטכנולוגיה החודש

תחרות המייקרים הגיעה לשלב הגמר

ב 18.3.2021-הגיעה לשלב הגמר תחרות המייקרים.
לאחר חצי שנה של התמודדות עם משימות מורכבות ,הגיעו  24נערים
ונערות מחטיבות הביניים בעיר כפר סבא לקו הסיום .בשלב הזה הם
נתבקשו ליצור דימוי של "נחיתה על המאדים" .וזו הגדרת המשימה:
 שיגור גוף שהייה באוויר ככל הניתן נחיתה רכהחבר השופטים שבחן את יצירותיהם של המתחרים העניק פרסים ל10-
מתחרים מצטיינים לפי קטגוריות.

חבר השופטים:
נשיאה נוכחית – ד"ר חני ברקת ,נ"ל עודד שוהם ,נ"ל יוסי בן-עמי,
טובי הרפה ,ראובן נחמד.

המתחרים המצטיינים לפי הקטגוריות:
קטגוריה  – 1עתיד מזהיר – עידו סעד – חטיבת אלון
קטגוריה  – 2הכישלון המפואר – גלעד מרקוביץ – חטיבת בר לב
קטגוריה  – 3יצירתיות – רועי כהן וקס – חטיבת אלון
קטגוריה  – 4מייקר על מלא – ירדן כהן – חטיבה חדשה
קטגוריה  – 5המדענית הראשית – אביגיל בר-לבב – אולפנית אמנה
קטגוריה  – 6מהנדס הבית – איילון נמני – חטיבת אלון
קטגוריה  – 7נגעה בשמיים – רוני סביר – חטיבת בר לב
קטגוריה  – 8השקעה אדירה – דבורה קלוטניק – אולפנית אמנה
קטגוריה  – 9חביב הקהל – מעיין פורטוגז טורבן – חטיבת שז"ר
קטגוריה  – 10טכנוקינג – אגם אלעזרי – חטיבת שז"ר

כך סיכם את האירוע חברנו נ"ל גבי מזור:
תחרות "המייקרים" הצעירים של קרן המועדון לקידום הטכנולוגיה והמדעים
(קרן המלגות להנצחת ראשוני המועדון והעיר) בראשותו של נ"ל יובל השכל,
ובשיתוף אשכול פיס והעירייה ,הגיעה היום לסיומה המוצלח.
בערב  zoomמרשים בניהולה של רויטל המקסימה  -מנהלת אשכול הפיס ובו
נכחו הילדים המשתתפים ,בני משפחותיהם הגאים ,מנהלות בתי הספר ,רכזי
המדעים ,מנהלת החינוך העל יסודי  -הדס שרעבי וראש העיר (שברך את
הילדים ואת המועדון על הפרויקט המיוחד) חולקו פרסים לנערות והנערים ב-
 10קטגוריות שנבחרו עפ"י סרטונים בהם הציגו משגר ונחיתה מבוקרת .צוות
השופטות והשופטים מקרב חברות וחברי המועדון בחר בזוכים המוכשרים
שיקבלו את הפרסים בלשכת ראש העיר באירוע נוסף.

מכתב תודה מרגש ששלח המתחרה אגם אלעזרי  -שהוא
נינו של חברנו פיני לוזון ז"ל – לרויטל מנהלת אשכול פיס
היי רויטל תודה רבה רבה על כל תחרות המייקרים שהיה עם כל
ההשקעה שהייתה ממך ,טל ,מועדון רוטרי .ההתפתחות שחוויתי
בזמן התחרות וכנראה שלא רק אני היא גדולה מאוד .אתמול
רציתי לומר כמה דברים אך לא היה כל כך הרבה זמן לדבר.
רציתי לומר על ההשקעה העצומה של מועדון רוטרי ועל ההשקעה
שלהם בילדים ופעם לא ידעתי מה מועדון רוטרי עושים ובמשך
תחרות המייקרים הבנתי שמועדון רוטרי עוזר להתפתחות קהילות
שלמות בכל העולם .רציתי גם לומר שאני הנין של פיני לוזון והוא
כבר  14שנה ברוטרי כפר סבא מתנדב והיה נשיא רוטרי בתל
אביב ושעכשיו הוא בבית החולים במצב קריטי אז רציתי לומר
תודה על כל התחרות זה היה דבר מאוד מהנה עבורי.
תודה לך ,לטל  ,למועדון רוטרי.

מילות תודה של רויטל נאמן טל  -מנהלת אשכול פיס:
"כל מתנדבי ארגון רוטרי ונשיאת רוטרי כפר סבא ד"ר חני ברקת על
התמיכה ליווי ,ההשקעה האדירה בלעדיכם זה פשוט לא היה קורה !!!
יובל השכל – ידיד אמת ,האיש והאגדה תודה מעומק הלב על
השותפות האמונה ההליכה יד ביד למען התלמידים והתלמידות בעיר.
טל בן יוסף – מייקר חינוכי יזם ,הראש מאחורי כל המשימות,
האתגרים ,הפיצוחים .אין עליך !!! חד משמעית זכינו בך .תודה !!!
הדס שרעבי – מנהלת אגף החינוך העל יסודי בעיר כפר סבא על
האמונה והתמיכה הגדולה .לעיריית כפר סבא על הנגשת האירוע
והתמיכה.
נפגש בתחרות בשנה הבאה  .....מחכים לגלות עוד מדענים /ניות ,
יזמים/יות בעיר".

חברתנו רבקה אפנדוביץ הנציחה בחודש שעבר
את בעלה אליעזר ז"ל בקרן המלגות.
אליעזר אפנדוביץ ז"ל ()1932-2009
נולד בארגנטינה ב  25למאי  ,1932בעיר קוריאנטס,
שבפרובינציה של קוריאנטס.
לקראת האוניברסיטה עברה המשפחה לבואנוס איירס.
סיים הנדסה אזרחית ובסיום ,ביום  12לאפריל  1959נשא
לאשה את רבקה לבית רוזנבלום.
הם יצאו מארגנטינה ב  20/2/1963עם בן בגיל פחות משנתיים ובת
בגיל שישה חודשים .אחרי  20יום הגיעו באניה לנמל חיפה ולאחר כל
הרישומים כעולים חדשים ,הגיעו ישר לאולפן בקיבוץ אלונים .בקיבוץ
אלונים המשפחה שהתה כשנה.
מיד בתום האולפן ,לאחר שישה חודשים התחיל אליעזר לעבוד בסולל
בונה בחיפה ומיד נשלח לקריית שמונה כדי ללוות את בניית מפעל
גיבור טקסטיל.
אחרי כמה שנים ,היה מהנדס העיר של קריית שמונה.
אליעזר היה מהנדס אזרחי וניהל פרויקטים רבים ברחבי הארץ.
פעילות ברוטרי:
ממייסדי מועדון רוטרי בקרית שמונה וחבר משנת 1963-1970
ממייסדי מועדון רוטרי בקרית שמונה בשנית משנת 1980-1992
אליעזר התנדב לשרת כבורר מטעם בתי משפט ברחבי הארץ וניהל
בוררויות רבות בשם רוטרי.
חבר רוטרי כפר סבא משנת  1992ופעיל בו עד שנת .2009
אליעזר נפטר בתאריך  2/9/2009והשאיר אחריו את אשתו רבקה,
ילדיו ונכדיו:
אבנר ( )1961נשוי למזי ( )1962הורים לבן ( )1989ועומר (.)1990
יהודית ( )1962נשואה לאבי שושני ( )1958הורים למשה ()1983
וחיהלה (.)1986
משפחתו השכילה להנציח את שמו בקרן המלגות של מועדון רוטרי
כפר סבא.
יהי זכרו ברוך.

ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות
מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא

דבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל
יום האישה הבינלאומי 2021
הניוזלטר החודש מוקדש לנושא :למצוא משמעות.
מארחות את עו"ד עדי לוי סקופ  -חברת מועצת העיר ,מיה ברקוביץ'
*דירקטורית בכירה בחברת היי טק עם תובנות לנערות צעירות
בחיים* ,סימונה לוי מנהלת תיכון רבין בפניה נרגשת לנערות רגע
לפני בחירת מגמה" ,בפינה אמא שלי מעוררת השראה".....
נפגוש את תמר לורמן *תלמידת מגמת סייבר ומדעי המחשב בתיכון
אורט שפירא ואת אמה פנינה .בפינתנו "זרקור למורה מובילה" נכיר
את *כוכבית בוקר ,מחנכת מורה למתמטיקה ורכזת מדעי המחשב
בתיכון גלילי ונקנח בסרטון ב(ו)נות על הפיזיקה.
מאחלות לכן/ם קריאה מהנה ופוריה.
קישור לקריאת הניוזלטר:

https://shoutout.wix.com/so/efNVybtBI?languageTag=en&s
tatus=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000000000000000#/main

ליום האישה

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס

מסר הנשיא העולמי דרך ירחון הROTARY -
)(MARCH 2021
נשיא הרוטרי העולמי הולגר קנאק ( )Holger Knaackמדגיש במאמר זה את
חשיבותם של מועדוני ה . ROTARACT-
מועדונים אלה שייכים כבר שנתיים לרוטרי הבינלאומי והם העתודה של
הרוטרי בעתיד.
בעיני הנשיא מועדוני רוטרקט אינם עוד תנועת נוער אלא חלק אינטגרלי
של הרוטרי.

אמנות על קצה המזלג
(לקראת חג הפסח)
ניקולה פוסן ,1665-1594 ,רומא
קריעת ים סוף

שנת יצירה1633 :

מוזיאון :הגלריה הלאומית  -לונדון

הערצה לעגל הזהב

שנת יצירה1634 :

מוזיאון :הגלריה הלאומית  -מלבורן

פוסן ,צייר צרפתי שפעל בעיקר ברומא ,נחשב למייסד
הניאוקלסיציזם הצרפתי .הוא התבסס על יצירות עתיקות ועל
הרנסאנס האיטלקי .הוא תמיד יצר בהתאמה לעקרונות קפדניים
של ארגון .ברבים מציוריו המאוחרים בולטת הנטייה לעיצוב
דמויות קפואות וסטאטיות ,המתאימות לתפיסה השכלתנית של
הקומפוזיציה .השקפותיו על הסגנון מצאו ביטוין בעיוניו
התיאורטיים (במכתביו)" :על היצירה האמנותית להיות מכוונת
אל התבונה ולא אל החושים (מכאן הוויתור על קסמי הצבע
כאפקטים עצמאיים) .עליה להדגיש את המבנה הרציונלי של
הקומפוזיציה ,את הקשר שבין הבעת הדמויות ותנועותיהן ,לבין
תוכן היצירה .ועליה לתאר בעיקר את פעולותיו ורגשותיו
הנאצלים ביותר של האדם".

קריעת ים סוף
ציור זה הוזמן על ידי אספן האמנות האיטלקי אמדאו דל פוצו (–1579
 .)1644דל פוצו רצה בסדרת עבודות הממחישות אירועים מחייו של משה
לתלותן בארמונו בטורינו.
הקומפוזיציה של פוסן לסיפור המקראי הקלאסי מראה את משה בצד ימין
ֹשה אֶ ת-יָדֹו עַּ לַּ -היָם".
בידו המורמת ,כפי שנאמרַּ " :ויֵּט מ ֶ
פוסן אינו מציג את חומות המים ואת המצרים הטבועים ,לעומת זאת הוא
מציג את בני ישראל שכבר עלו אל חוף מבטחים ,וכבר הם אוספים את
השריון והנשק של רודפיהם לשעבר (בקדמת התמונה) .מעל הים ענן
כהה מייצג את "עמוד האש והענן".
בני ישראל מוצגים בעקבות האירוע הזה נדהמים וחוגגים כי אלוהים
הושיעם מצבא פרעה .הם מתאוששים מהמחזה של נסיגת המים ושל
טביעתו של צבא מצרים על רכבו ופרשיו.
פוסן מתאר בציור שמונים ותשע דמויות בקפידה ,ובכל זאת הצליח
לשמור על הסדר בקומפוזיציה.

הערצת עגל הזהב
"הערצת עגל הזהב" מתחבר במקור עם הציור "קריעת ים סוף" ,שנמצא
במלבורן  -אוסטרליה .בשממה של סיני ,היעדרותו הממושכת של משה
הרפתה את ידיהם של בני ישראל ,והם ביקשו את אהרון שיצור להם אלוהים
שינהיג אותם .אהרון נענה לדרישה ,אסף את עגילי הזהב שלהם ,התיכם
ועיצבם לדמות של עגל ,ולזה הם סגדו .ברקע בצד שמאל משה ויהושע
ר־אף מ ֶֶֹׁ֗שה ַּוי ְַּׁש ֵּ ֵ֤לְך ִמי ָָדו
יורדים מן ההר עם לוחות הברית ,וכפי שכתוב" :ו ִ ִַּּֽי ַּח ַּ ַ֣
ת־הלֻּחֹֹ֔ ת וַּיְׁ ַּש ֵּ ֵּ֥בר אֹ ָ ָ֖תם ַּ ֵּ֥ת ַּחת ָה ָ ִּֽהר" הדמות המזוקנת הגבוהה בלבן ,הוא
ַּ
אֶ
אהרון שמכריז על החגיגה לאל השקרי.
פוסן ,על פי הסיפור ,יצר דמויות קטנות של חמר ,ששימשו לו כמודלים.
הסיפור מוצא תמיכה ברקדנים אשר בקדמת הציור .הם דמויות בבואה
לקבוצה הפגנית של הנימפות והסטירים המתהוללים בציור "הילולה
בקחנלית לפני פאן" ( ,)1631/33שאף הוא בגלריה הלאומית .בתוך נוף נשגב
שצויר בצבעים נועזים (שפוסן למד מטיציאן) ,מול אליל זהב ענקי שהוא יותר
פר מעגל (ששווה הרבה עגילים) ,בני ישראל מתהוללים .הם סוגדים לאליל
בהתאם לעוצמת הדמיון של פוסן על מה שהתרחש בימי קדם.
יעקב קנטרוביץ

חברים כותבים
פינתה של חברתנו ד"ר חני ברקת

כל ישראל ערבים זה לזה
מיד בתחילת החודש הבא ,אחרי חג הפסח נציין שני ימי זיכרון .האחד – יום
הזיכרון לשואה והשני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

שבוע בין שני ימי הזיכרון ,שבוע שמציין את האחדות והערבות ההדדית שבין
יהודי העולם כולו .יהודי אירופה ,יהודי ארצות הברית ואנשי היישוב העברי
בארץ.
המוסד להעפלה בלתי חוקית ,שכונה עליה ב' פעל עוד לפני מלחמת העולם
השנייה .משהסתיימה מלחמת העולם השנייה והובררו ממדיה האיומים של
השואה  ,והוראות הספר הלבן ,שצמצמו את אפשרויות העלייה ארצה ,זרזו
את אנשי ההגנה בארץ ישראל ,לחדש את המוסד לעליה ב'.
במבצע ענקי  ,שנמשך כשלוש שנים  ,חברו תעוזה של צעירים מארץ ישראל
שפיקדו על הספינות ואבטחו אותן ואף השיטו אותן בפועל .יוזמה וחריפות
יהודיות ,הנהגה נועזת שהופעלה על ידי אנשים כמו שאול אביגור ,יהודה
ארזי ,עדה סירני ואחרים וכסף שבא ברובו מארצות הברית .התוצאה היתה ,
שמעשרות נמלים באירופה נשלחו למעלה מ  85אלף מעפילים ,ב  64ספינות.

מבצע ההעפלה חייב לא רק ארגון מסועף של העולים באירופה ,
העברתם לנמלי היעד ,רכישת ספינות ,ציודן ומערכת קשרים מסועפת
עם השלטונות בכל אחת מהארצות שהעולים שהו בהן או יצאו מהן,
הוא הצריך  ,כמו כן  ,הקמת מערכת קשר אלחוטי בין הספינות ,נמלי
היציאה ,המטה באירופה והמטה בארץ ; ארגון ההורדה בחופי הארץ ,
וכן מערכת שלמה של פעולות שמגמתן להערים על הבריטים ,שעשו
ככל יכולתם ללכוד את הספינות ואף לעכבן עוד לפני הפלגתן  ,על ידי
לחץ על ממשלות אירופה  ,שמתחומן הפליגו המעפילים  .בכל
הפעולות האלו נטלו חלק כמעט כל זרועות ה'הגנה' באירופה ובארץ
— אנשי פלמ"ח  ,קשר  ,עזרה ראשונה  ,ש"י (מודיעין)  ,חברי
המשקים שלאורך חוף הים  ,ועוד.
השיר המפורסם ביותר בתולדות עליה ב' הוא ללא ספק שירו הבלתי
נשכח של נתן אלתרמן "נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי לאחר ליל
הורדה" .השיר נכתב בהשראת סיפור הספינה "חנה סנש“ – הספינה
שפרצה ב 25-בדצמבר  1945את הסגר הימי הבריטי ו"עלתה" על חוף
נהריה .אנשי פלי"ם ופלמ"ח חיכו לספינה על החוף ויחד עם תושבים
מנהריה – נערי "הימיה" של נהריה בראשם – הורידו את המעפילים אל
החוף .המעפילים פוזרו במהירות בקיבוצי הסביבה וכך נמלטו מכוחות
החיפוש הבריטיים.

להלן השיר כפי שנדפס במקור ב  15בינואר  ,1946בעיתון דבר במדור
"הטור השבועי":

נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי אחר ליל הורדה
נתן אלתרמן
יתן.
רּוח אֵּ ָ
אשינּוָ ,ה ַּ
עֲ נָנִ ים עַּ ל ָר ֵּ
ַּה ְׁמלָ אכָה נֶעֶ ְׁש ָתהֵּ ,חי ָש ַּמ ִים!
יטן.
יטןֶ ,של ְׁב ָרכָהַּ ,ק ִפ ָ
נ ִָרים כֹוסַּ ,ק ִפ ָ
עֹוד נָשּוב נִ פָ גֵּ ש עַּ ל ַּה ַּמיִם.
יטןִ ,היא ַּה ֶד ֶרְך ַּהז ֹאת,
אַּ ְׁלמֹונִ יתַּ ,ק ִפ ָ
ּובַּ לֹוי ְִׁדים אֵּ ינָּה ְׁמפֻּ ְׁר ֶס ֶמת.
שּומה
אַּ ְך ִאם אֵּ ין ִהיא כַּיֹום ְׁר ָ
בַּ ַּמפֹות,
טֹוריָה אּולַּ י ִהיא נִ ְׁר ֶש ֶמת.
יס ְׁ
בַּ ִה ְׁ
עַּ ל ַּה ִצי ַּהלָ זֶהָ ,האָ פֹ רַּ ,ה ָק ָטן,
ְׁרֹומנִ ים.
ְׁיסֻּ פַּ ר עֹוד ְׁב ִשיר ו ַּ
יטן
יטןַּ ,ק ִפ ָ
ִי ָתכֵּן כִ י ְׁבָךַּ ,ק ִפ ָ
יטנִ ים.
י ְַּׁקנְׁ אּו עֹוד ַּה ְׁרבֵּ ה ַּק ִפ ָ

חּורינּו סֹוד-לֵּ יל יַּעֲ טֹ ף,
אֶ ת עֲ ַּמל בַּ ֵּ
אַּ ְך עָ לָ יו נְׁ בָ ֵּרְך כְׁ עַּ ל לֶ ֶחם.
ית כֵּיצַּ ד ִמ ְׁס ִפינֹות אֶ ל ַּהחֹוף
ֵּהן ָר ִא ָ
נֹוש ִאים אֶ ת עַּ ָמם עֲ לֵּ י ֶשכֶם.
ֵּהם ְׁ
יתן!
ְׁל ַּחיֵּי זֶה ַּהלַּ יְׁלָ ה ַּה ַּקר וְׁאֵּ ָ
ְׁהפֶ ֶרְך!
ְׁל ַּחיֵּי ַּה ִסכּון ו ַּ
יטן!
ְׁל ַּחיֵּי ַּה ְׁס ִפינֹות ַּה ְׁק ַּטנֹותַּ ,ק ִפ ָ
ְׁל ַּחיֵּי ַּה ְׁס ִפינֹות ֶשבַּ ֶד ֶרְך.
חּורים ֶש ִק ְׁבלּו ַּה ִפקּוד
ּול ַּחיֵּי בַּ ִ
ְׁ
ּובָ אֹ פֶ ל כִ ּוְׁ נּו אֶ ת ַּה ַּשיִט,
לַּ מֹועֵּ ד ַּהנָכֹון ,לַּ ָמקֹום ַּהיָעּוד,
ּומפָ הְׁ ,בלֵּ יל צַּ יִד.
ְׁב ִלי ַּמ ְׁצפֵּ ן ַּ
גַּ ם בָ ֶהם ְׁיסֻּ פַּ ר עֹוד ִספּור ְׁמסֻּ יָם,
רֹואים גַּ לֵּ י-יָם ו ְָׁר ִקיעַּ
כִ י ִ
עֹומ ִדים ֵּהם ִבקרבְׁ -ט ָרפַּ ְׁלגָ ר ֶשל
אֵּ יְך ְׁ
ָהעָ ם
בֹוד ָדה – ֶש ַּת ְׁב ִקיעַּ !
עַּ ל ְׁס ִפינָה ְׁ

יתן.
רּוח אֵּ ָ
אשינּוָ ,ה ַּ
עֲ נָנִ ים עַּ ל ָר ֵּ
ַּה ְׁמלָ אכָה נַּעֲ ֵּשיתֵּ ,חי ָש ַּמ ִים!
יטן.
יטןֶ ,של ְׁב ָרכָהַּ ,ק ִפ ָ
נ ִָרים כֹוסַּ ,ק ִפ ָ
עֹוד נָשּוב נִ פָ גֵּ ש עַּ ל ַּה ַּמיִם.
יֹום יָבֹוא – וְׁאַּ ָתה ְׁב ָזוִית ֶשל פֻּ נְׁ ָדק
ֵּת ֵּשבָ ,סב ,עַּ ל בַּ ְׁקבּוק ֶשל ִקיאַּ נְׁ ִטי.
ירק חֲ ִתיכָה ֶשל ַּטבָ ק
ּות ַּחיְֵּך ְׁו ִת ַּ
ְׁ
ֹאמר – כֵּןֶ ,ח ְׁב ַּריָה ,ז ַָּקנְׁ ִתי.
ְׁות ַּ
יתי ַּרבֹות בָ עֹולָ ם ֶהעָ גֹ ל,
כֵּןָ ,ר ִא ִ
אַּ ְך אֶ זְׁ כֹר עֹודֵּ ,חי ַּסנְׁ ָטה ָמ ִריָה,
אֵּ יְך נִ ְׁר ַּט ְׁב ִתי בַּ חֹ ֶשְך כְׁ מֹו ַּת ְׁרנְׁ גֹול,
אֹותֹו לַּ יְׁלָ ה עַּ ל חֹוף נַּהֲ ִריָה.
תּוחים ַּה ְׁשעָ ִרים.
ּונְׁ ַּספֵּ ר ְׁלָך אָ ז כִ י ְׁפ ִ
כְׁ בָ ר ִמזְׁ ַּמן נִ ְׁפ ְׁתחּוֵּ ,חי ָש ַּמ ִים!
בּורת ַּהנְׁ עָ ִרים
אֹותם זֹו חֲ ַּ
ָ
ּופָ ְׁת ָחה
ֶשעָ ְׁמ ָדה אֹותֹו לַּ יְׁלָ ה בַּ ַּמיִם.
אָ ז ִת ְׁצ ַּחק :ל ֹא עָ זְׁ רּו אֳ נִ יֹותַּ -ה ַּמ ְׁש ִחית,
ל ֹא ִה ְׁש ִפיעַּ ָה ַּר ָדאר אֲ ִפלּו!
סּוקָך ִב ְׁקלָ לָ ה
ּות ַּסיֵּם אֶ ת ְׁפ ְׁ
ְׁ
יט ְׁל ִקית...
ִא ַּ
וְׁחּוצֹות ַּהנ ָָמל יַּאֲ ִפילּו.
יתן –
רּוח אֵּ ָ
ַּ
כְָך י ְִׁהיֶה! וְׁלָ כֵּן ,אֶ ל מּול
ְׁהפֶ ֶרְך!
ְׁל ַּחיֵּי ַּה ִסכּון ו ַּ
יטן!
ְׁל ַּחיֵּי ַּה ְׁס ִפינֹות ַּה ְׁק ַּטנֹותַּ ,ק ִפ ָ
ְׁל ַּחיֵּי ַּה ְׁס ִפינֹות ֶשבַּ ֶד ֶרְך!

הפגנה של אנשי הישוב
בארץ ישראל
למען עליה חופשית

חברים כותבים
חברנו נ"ל גבי מזור כתב דברי הספד לרובק'ה אחיו
 סיפור מרגש -רובק'ה אחי היקר
כשהגעתי לעולם ב  ,1950היית כבר שם ,ילד בן  8שגדל במשפחתי,
אח לכל דבר ועניין .עד כיתה ד' ,למדת עוד בבי"ס ברנר בכפר סבא.
בהמשך חייך ,קשייך הביאו אותך לפנימייה בירושלים ואחר כך,
לבקשתך לבית הספר החקלאי בנהלל.
בכל אותם שנים ,היינו מחכים בכיליון עיניים לשבתות שהגעת הביתה,
מיטתך היתה תמיד מתחת למיטתי ,בשכונת אליעזר ואחר כך ברח'
מולדת ונוצר ביננו קשר מיוחד ואמיץ שנמשך עד יום עזיבתך אותנו
לעד.
על הקשר המשפחתי האמיתי ,נודע לנו ,רק בבר מצווה של יורם.
כשעלית לתורה כבן וברכו את ראובן בן ישראל ,ולא ראובן בן יוחנן.
אנחנו שמנו לכך לב והתחלנו לשאול שאלות .רק אז ,נודע לנו שאתה
בעצם בן דוד שלנו ,בנו של אריך – ישראל מוזר ,אח של אבא שלנו,
שנספה באושוויץ .בדרכו ,מחלון הרכבת ,עוד הספיק לבקש מאבא
שלנו" ,לשמור על אשתו והילד" ,וכך היה .הגעת לארץ אחרי שעברת
במהלך השואה בין  3משפחות כתוצאה מהרצון להסתיר אותך.
מסיבות השמורות עימה ,אימך הביאה אותך לגיסה  ,והשאירה אותך
אצלו.
כחלק מסיפורי השואה הקשים האלה ,נודע לך בגיל מאוחר מאד
(למיטב זכרוני רק זמן קצר לפני הצבא) ,כי מעבר לכביש במושב גן
חיים ,גדל אחיך ,צביקה ,אצל משפ' שור ומאוחר יותר אף נודע לך שיש
לך אח נוסף ,דני שור ז"ל שנהרג במלחמת יום הכיפורים.
כל הסיפור המורכב הזה לא שיבש את היחסים הנפלאים שהיו ביננו כל
אותם שנים ,גם לאחר שנשאת לאשתך ,אילנה.
אני ,שהייתי ילד קשה חינוך ,מצאתי לעצמי בית חליפי בביתכם ,עוד
ברח' קפלן בפתח תקווה ואחר כך בכפר מעש ,בבית שבניתם ביחד,
ועדי נולדה כשאני מתגורר אצלכם .מעולם לא עשינו חשבון זה לזה מי
מתקשר ראשון ,מי מברך ליום הולדת ומי מבקר .תמיד נפגשנו במאור

פנים ושמחה ,אהבת אחים אמיתית ,ששרדה גם את התקופה הקשה
בה נוצר נתק בינך לבין ההורים למספר שנים .נלחמנו ,יורם ואני לחדש
את הקשר ,השתתפנו בחתונתכם למרות איסור ההורים תוך שימוש
בטריקים שלא היו מביישים סוכני מוסד ושמרנו על הקשר כל אותם
שנים  ,עד שהצלחתי לחדש את הקשר בינכם ,אחרי ששכנעתי את
ההורים לסלוח לך על הגורם לנתק ,בעקבות הסרט "טוביה החולב" בו
הוא סלח לבתו.
נסענו לטייל ביחד ,השתתפתם בחתונתנו ובכל החגיגות המשפחתיות
בהמשך.
הפעם האחרונה שראינו אותך רוקד ושמח ,מבוסם מעט ,עם אילנה
והבנות  ,הייתה בחתונת ביתנו.
אז אתה כבר בשיאה של מחלת הסרטן שתקפה אותך מספר שנים
קודם ,וכשהיית עדיין במצב סביר ,אמרת לי בגאווה כי אתה מנהל את
המחלה ולא היא אותך.
לא נתת למחלה הארורה לשבש את חייך .עברת טיפולים קשים ,אך
נסעת גם לבקר את שירן ומשפחתה בדנמרק ,ולהיות עם  2הנכדים
המתוקים שנולדו לך שם ולנסוע לצביקה בדנבר קולורדו.
טיילת עם אילנה בכל העולם ,צילמת תמונות נפלאות.
גידלת משפחה לתפארת ,בה חיים ביחד ,באותה חצר 2 ,בנותיך עם
משפחותיהן  .משפחתך בחצר בכפר ,הייתה גאוותך הגדולה ,ביחד עם
הבוסתן המופלא של עצי פרי טרופיים נדירים .בכל רגע פנוי בחייך,
נהגת להסתובב בחצר ,לטפל ,לנקות ,לקטוף פרי ולייצר מטעמים פרי
בוסתנך.
כשהיינו באים ,היית מציע לנו לטעום מהפירות המיוחדים וממה שיצא
מהם ,וזו הייתה תמיד חגיגה גדולה.
רובק'ה אהוב ,נלחמת כארי  10שנים במחלה הארורה שבסופו של
דבר הכריעה אותך" .זכית" להגיע לגיל  78ועוד חודשיים ,לראות את
נכדיך הגדולים מתגייסים לצבא ולרוות מהם נחת.
נוח בשלום אח יקר ,ינעמו לך רגבי אדמת כפר מעש שכל כך אהבת.
אנחנו אוהביך ,נזכור אותך תמיד ,כפי שתיאר אותך אורי אחיינך,
מספר בדיחות ,צוחק ומפגין חיוביות תמידית.
מסור את געגוענו להורים שלנו ,רות ויוחנן מוזר ,בגן עדן שבו גם
תהיה מנוחתך.

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

רוטרי בסוריה – הייתם מאמינים ?
מועדון הרוטרי של דמשק קיבל את ההסמכה שלו ב  26לינואר
 1938באזור D2452 ( 83היום) ,המועדון המלווה היה מועדון
ביירות מלבנון .סוריה באותה עת הייתה תחת מנדט צרפתי.
מועדון דמשק היה המועדון הראשון בעולם דובר ערבית .חברים
במועדון היו פארס אל-ח'ורי שהיה ראש ממשלת סוריה בין השנים
 1944-1945ושוב בין השנים  .1954-1955ושוכרי אל-קוותלי
שהיה נשיא סוריה בין השנים  1943-1949ושוב בין השנים 1955-
 1958שבהן הוא הקים את הרפובליקה המאוחדת של מצרים
וסוריה.
מועדוני רוטרי אחרים בסוריה היו
רוטרי חלב – 26/5/1945
רוטרי לטקיה 16/6/1954 -
רוטרי חומס – 2/12/1959
מועדוני רוטרי נסגרו בשנת  1969בעקבות החלטת ממשלת
סוריה לאסור על התארגנות בינלאומית (כולל רוטרי) להתקיים
בשטחה.

ב  26/3/1955הונפקו בסוריה  4בולי דאר אוויר .שני בולים לכבוד 50
שנים לרוטרי בינלאומי ושני הבולים הנוספים לכבוד הוועידה האזורית
שהתכנסה בדמשק.

 40,000סדרות רגילות הודפסו .בנוסף הודפסו  1,500בולים ללא
שיניים (IMPERF).
הנפקה שנייה של  1,000גיליונות עם  2בולים ללא שיניים בכל גיליון
ובצבעים נוספים.
הנפקה מיוחדת של הבול של P 25בהיקף של  200בולים כשהצבע
חום בהיר.
הנפקה שלישית של  1,000בולים ללא שיניים עם צבעים אחרים של
הבולים הייתה מיד לאחר מכן .כמו כן הופקו גיליונות שלמים של 10
בולים ללא שיניים.
הנפקה רביעית של גיליונות שכל גיליון מכיל בול אחד בלבד ללא
שיניים ובצבע אחר.
וריאציות
קיימות עוד וריאציות בהיקף של  30בולים לווריאציה שבה יש
צבעים שונים לבולים השונים.
לא ידועים המועדים המדויקים של ההנפקות הנ"ל.
בעמוד הבא מספר דוגמאות.

בסוריה באותה תקופה היה נהוג להפיק לכל בול סדרה של בולים ללא
שיניים בהיקף מצומצם .גיליונות אלה ניתנו לסוכנויות דואר ודוורים כשכר
וכבונוס והם סחרו בהם.
באוסף של אייבי יש  12עמודים רק לבולי רוטרי בסוריה.

מתכון החודש
המתכון של חברנו חנן האס

תפוח עץ בחלוק ()Apfel im Schlafrock
מצרכים:
 5תפוחי עץ גרנד מקולפים ,מגולענים ,פרוסים
לפלחים דקים
מיץ מלימון אחד – לסחוט מעל לפלחים
בלילה:
 3/4כוס חלב
 1/4כוס בירה לבנה
קורט מלח
 1ו 1/2 -כוסות קמח רגיל
 1ביצה
להכין בלילה חלקה מכל החומרים
אופן ההכנה:
• להכניס את פלחי התפוחים לבלילה
• לחמם שמן במחבת
• לטגן את הפלחים עד להשחמה
• להוציא למגבת נייר
• לפזר מעל הפלחים סוכר בנדיבות ומעט קינמון
להגיש חם

חברים מציירים
"הצצה לחלל החיצון"
(בהשפעת תמונות מטלסקופ האבל)

ציירה חיה קנטרוביץ

צבעי שמן על בד

טלסקופ החלל האבל חושף:
כוכבים נולדים סביב חורים שחורים במרכזי גלקסיות.

זו פריצת דרך ענקית להצצה ולהתבוננות אל השכנים הרחוקים שלנו,
שחלקם כבר נעלמו לפני מיליוני שנים.
ראיתי את הצילומים מטלסקופ האבל ,הם הרשימו אותי כל כך ונתנו
לי השראה לציור.
חיה קנטרוביץ

.

"ההומור מהווה את צורתה הבריאה ביותר של השנינות "

ז'אק ברל

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
-יעקב פרוינד-

מעניין את מי נוכל לברך בערב חג
הפסח ,בברכת...ח"כ שמח

במבט מהיר כמו תמיד :במפלגות ,כמו
בארון שלי...המצעים הם מעבר לציפיות.
נקווה שגם על הקורונה ייאמר בקרובPass-over ...

זוגתי בקניות .בשפה מליצית יותר " :יֹונ ִָתי
ְׁב ַּקן – יֹונִ ים"

ניסן – הנס...שלהן! של הנשים ,המצליחות
להגיע אחר הניקיונות ,שפויות לליל הסדר!
לקראת הפסח ,שוב ה"טיפ" האולטימטיבי
לניקוי חלונות השתמשו בנייר עיתון...העיתונים
מוציאים את כל הלכלוך החוצה.

לחברי המועדון וב"ב

