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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

,פריחהשלוריחותהתחדשותשלתחושהעימומביאמרץחודש

.האביבאתשמבשרת

להתקשריכולבהחלטזה,בטבעפריחהרקלאזה,אביבאומריםוכאשר

להתעוררותואפילושוניםמגדריםשללמאבק,עםשלולחירותולתקומה

.טכנולוגיתדרךופריצת

מהותהאתבהםנמצא,"מרץזר"בכאןשהעלנוהנושאיםאתנבחןאם

"ניוזלטר"הבפרסום,"האישהיום"ב:הדרךופריצתההתחדשותשל

,פוסןשלביצירותיו,"המייקרים"שלהדרךבפריצת,נשיםלעידוד

כל"במאמר,חיהשל"החיצוןלחללהצצה"ב,עםשלבחירותוהעוסקות

,זהאחריומיד.התקומהמסיפורחלקשהוא,"לזהזהערביםישראל

.השואהאתששרד,ה'לרובקהמרגשההספד,ישירבקשר

,החודשהצטמצמההקורונהמןשהתחלואההעובדהאתלכךנוסיףאם

.ובשמחהרחבבחיוךהאביבאתלקבלטובהסיבהבהחלטלנושישהרי

,לוזוןמפינינפרדנואלובימיםכי,מלאהלהיותיכולהלאהשמחהאבל

.ברוךזכרויהי–לעולמושהלך,היקרחברנו

ושנדע,שמחאביבחגביתםובניהחבריםלכלנאחל,הפסחחגובפרוס

.טוביםימיםרק

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ



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 בן עמי

18.3



ברכות לקבלה כחבר למועדון

דוריתשטריימר

3.2.2019
קמר אתי

7.3.20

אריהשטריימר

3.2.2019

הריס איתן

14.3.1993

בן עמי יוסי

15.3.2014
בן עמי ענת

15.3.2014

ברכה אייבי

24.3.1986



נפרדנו בכאב מחבר יקר

ֶבל" ית אֵּ טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל בֵּ

ֶתה ית ִמשְׁ ִמֶלֶכת ֶאל בֵּ

ֲאֶשר הּוא סֹוף ָהָאָדם "בַּ

ר ֹקֶהֶלת ֶהָחָכם   ָאמַּ

הֹוִסיף וְׁ

י  חַּ הַּ ןוְׁ ֶאל ִלבֹוִיתֵּ

ָחָלה תְׁ ֶתה הּוא הַּ ית ִמשְׁ :ִכי בֵּ

,ֶשל ִניּׂשּוִאין

יָדה ,ֶשל יֹום לֵּ

.ֶשל ָכל ֲאֶשר ָיבֹוא

ע  דַּ לֹא תֵּ ֶנֱעָלם וְׁ –ֶשל ָכל הַּ
כֹו שֵּ הּו ֶהמְׁ מַּ

ִאם ָרע ?ִאם טֹוב וְׁ

ֶבל הּוא ִסכּום ית ָהאֵּ ְך בֵּ אַּ

ִיים ִתיב חַּ :ֶשל ֲהִליָכה ִבנְׁ

ִעילּות ָחִסים, ֶשל פְׁ ,ֶשל יְׁ

ָגשֹות עֹות, ֶשל רְׁ ,דֵּ

ָנאֹות  ֶשל שְׁ –ֶשל ֲאָהבֹות וְׁ
צֹונֹות ָהרְׁ ֲחלֹומֹות וְׁ :ֶשל ָכל הַּ

ל ֲאָדָמה ְך עַּ לֵּ הַּ ֶשל ָהָאָדם ֶשִהתְׁ

י  חַּ הַּ ןוְׁ ֶאל ִלבֹוִיתֵּ

ר  ָשר יֹאמַּ ל"ֶאפְׁ אַּ ר " ִנגְׁ ָשר יֹאמַּ ".ֲחָבל"ֶאפְׁ

כתב את השיר והקריא  אניאליחברנו ניני 

ל"אותו לפני הקבורה של פיני ז



היקרפיני

.לדרךושותףחבר,פנחסולאפיני,כולםאותךהכירוכך

,סבאבכפרשורשיתמשפחההיאלוזון'משפ,בתוניס1934בנולדת

לאףכי,שנקרעומכנסייםלתקןלוזוןלחייטהולךהייתיכילד.לכולםמוכרת

.חדשיםמכנסייםלקנותכסףהיהלאאחד

,אשקלוןלמועדוןהצטרפתמאדצעירובגיל1956בכברהצטרפתלרוטרי

תלרוטריבמועדוןחברהייתבהמשך.באשקלוןתקופהבאותהעבדתעת

בומזרחאביבותלדרוםאביבתלשלהמאוחדובמועדוןמזרחאביב

.1998/99בשנתכנשיאכיהנת

.שבחס"בבילתלמידיםמלגותשנתנהעמותההקמתםזמןבאותו

לחלקוהמשיכהלפעולהמשיכההעמותהאך,מכברזהנסגרוהמועדונים

.מלגות

בנועם.ללבלחבריםנכנסתומיד2006בשנתהגעתסבאכפרלמועדון

החוץהפעילויותבכללהשתתף,דברבכללהתנדבובנכונותךהליכותיך

.ישראלרוטרישלבמסגרתאוהמועדוןבמסגרתבין,מועדוניות

בךפגשושם,לבריכהבבוקר5ביוםכלהולךהייתהאלההשניםבכל

.ונעיםנוחאדםוהכירומהמועדוןנוספיםחברים

פעםמועדוןנשיאתפקידעצמךעללקבלהסכמת2008/9הרוטריבשנת

שאניהבחירהלוועדתהעמדתתנאי.סבאכפרבמועדוןהפעם,נוספת

,ונעימהמוצלחתרוטרישנתמלאנו.ברצוןונעניתישלךהמזכיראהיה

ילקוטיםחלוקתוכללה,פעילחלקגםנטלתשברובה,רבהבעשייהרצופה

תרומת,עציוןס"בביהאתיופיתמהקהילהלתלמידיםהנדרשהציודכלעם

חדשיםעוליםבחייליםטיפול,29בגלריההמוסיקהלחדרניידמחשב

בכפרדייןמשה'ברחדאזהקליטהבמרכזשלהםהביתאימוץכוללבודדים

.חדשותחורףשמיכותגםמאתנושקבלו,סבא

פרויקטהופעלובאורט"צעירהמנהיגות"פרויקטהופעלכצנלסוןס"בבי

.סבאכפרועיריתאורטמרכזבשיתוףהסביבהלאיכות

תמידשליבו,טובמחברעמוקבצערהיוםנפרדיםאנו,היקרחברנופיני

רעייתךשלהכבדבאבלהמשתתפיםאנו.אמיתיחבר,לכולםפתוחהיה

בהזדמנותומזכיריםואביהעמוסוילדיכםוטוביםארוכיםלחייםתבדללילי

.החייםבצרורצרורהנשמתהתהא,ל"זשושנהבתכםאתזו

אוהבכאדםתמידאותךיזכרווניניךנכדיך,ילדיך,הנרחבתמשפחתך

.משכבךעלבשלוםנוח.אנוגםאותךנזכורוכךואהוב

ל גבי מזור בבית העלמין"חברנו נל שנשא "זדברי הספד לפיני 



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

ישיבה עסקית–7.3.21❖

.הרצאה–14.3.21❖

מרצה בכיר למקרא במכללת סמינר  גניסהרצה לנו אשר 

לוינסקי לחינוךהקיבוצים  ומכללת

על מנהיגות נשית  " ?מי מפחד ממרים":נושא ההרצאה

.במקרא

.הרצאה–21.3.21❖

מרצה וחוקר נלהב של  , מורה דרך,קופולוביץהרצה לנו בן 

.בישראלהחדשההעת

של  על סיפורן הנפלא-"ואם הישובאם הבנים: "נושא ההרצאה

.סאלד ורבקה גוברהנרייטה

אביב  -טיול בתל–5.3.21❖

.בעקבות אריק איינשטיין בנקודות חשובות בחייו ובמותו



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש פברואר

ושבעה מחבריו  טרומפלדוריוסף –1.3.1920-ב

חי-נהרגים בקרב תל

ישראלביןשלוםהסכםנחתם–26.3.71-ב

ומצרים

אוםמשטרתעלהדיודגלהונף–10.3.1949-ב

(אילת)רשרש

אלברטהפיזיקאינולד–14.3.1789-ב

איינשטיין

ם"הרמבנולד–28.3.1138-ב

תומסועוזרובלגרהםאלכסנדר–10.3.1876-ב

.הראשונההטלפוןשיחתאתמקיימיםווטסון

אייפלמגדלנחנך–31.3.1889-ב



:והמקצועהקהילהאפיקר"יו,הרפהטוביחברתנושלדיווחה❖

נפילות"על,"כיסופים"לקשישיוםבמרכז,החודשהרצתהטובי

יוםבמסגרתזאתעשתה,בכירהאחות,טובי."השלישיבגיל

.הטוביםהמעשים

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש

:האסוחנןאסתרשלדיווחם❖
לביןסבאכפררוטרימועדוןביןמתקיימתשניםרבתידידות

גירוןהילהידיעלהמנוהלחברתימועדוןשהוא,כיסופיםמועדון

הפסחחגלקראתהפעםגםחגכמדי.נלאיתוהבלתיהחביבה

כךבשמחההגענו.במועדוןבמסיבהלהשתתףהילהאותנוהזמינה

רפימרהעירראשוכמובןבעירייהשוניםאגפיםמנהליהגיעוגם

שיריםחגיגיכיבוד.רבהבהתרגשותהנוכחיםאתשברך,סער

בשמחתנמהלההסגרמןשביציאההשמחה.לרובהיווריקודים

.לכולםשמחחג.החרותוחגהאביב



ברומארוטריברכה שהתקבלה ממועדון ❖

,  חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

קיבל ברכות

פעילות אפיק הבינלאומי החודש

פרטיםקראתי.בינלאומירומאלמועדוןשלךההתקשרותעלרבהתודה

הספרביתילילדיהגישורבנושאמדהימהפעילותומצאתימועדונכםעל

ישאילובימיםלצערי.בינהםוהעימותיםהלחציםאתלהורידמנתעל

נתןזההחיוביבצדאבלהקורונהבגללבאיטליהכאןמגבלותהמוןלנו

בעולםמועדוניםשלקטןלאמספרעםברשתלחיבוריםהזדמנויותלנו

.האנגליתבשפההפועלבאיטליההיחידיהמועדוןהואשלנוהמועדון

בעולםשונותממדינותחברים15מעלעםדינמייםאבלצעיריםאנחנו

ם"האושלפעילותאודיפלומטיתפעילותבמסגרתלרומאשהגיעו

מועדוןעםיחדבאוגנדהלבנותספרלבתיחינוךבקידוםפעיליםאנחנו

GULUבשםשלמקומי
כולנושנעבורמנתעלשלמיםבריאותאיחולילמועדונכםלהעבירברצוני

פיזילמפגשהזדמנותלנוותהיהבשלוםהזוהנוראיתהמגפהאת

כלכאשרמועדונכםעםONLINEאפילולהיפגששמחיםנהיהבינתיים

לשיתוףאפשרויותולבחוןובעולםבקהילהפעילותואתיציגמועדון

המועדוניםביןפעולה

בברכה

איטליהרומאמועדוןנשיא-טרוסטדוטרסיף

ROTARY CLUB OF ROME INTERNATIONAL 28/02/2021
SIF TRAUSTADOTTER _ PRESIDENT



ב  "בארהמיניסוטהברכה שהתקבלה ממועדון ❖

14/3/2021

נשיא המועדון–סטאדסגף 

ששלחתהברכותעםשלךהמיילאתבזמןראיתישלאמצטעראני

מייליםלקרואניתןלא)וויסקונסיןבצפוןקפואבאגםהייתי.למועדוננו

שלחאנא.ונכדייבניעםיחדבקרחדייגאצלנושנקראלמה(...שם

הבאהזוםבמפגשהיקרלמועדונכםבוויסקונסיןמועדוניבברכותאת

לכשיתאפשרשלךהבאבביקורבמועדוננואותךלפגושנשמח.שלכם

להגיעמייל2000התוספתאתלנהוגלךיבואאם,ב"בארה

.למועדוננו

אני"קרחדייג"זהמהיודעיםלאמועדונכםמחברישחלקבמקרהרק

:אסביר

האגםלתוךשלךהטנדרעםנוהגאתההקפואהאווירבמזגבחורף

שלובעומקסנטימטר25שלבקוטרבקרחחורקודחאתה.הקפוא

מנתעלפיתיוןעםמלכודתשנקדחלחורמכניסואתה,מטרכחצי

אתהחדמוטבעזרת.לקרחמתחתדגיםהמלכודתלתוךלמשוך

לצרףהתכוונתי.הפיתיוןאתלאכולשבאהדגאתלדקורמנסה

.הציידאתמבצעיםנכדיוושניהבכורבנישלתמונות

סטאדסגף



בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

תחרות המייקרים הגיעה לשלב הגמר  

.המייקריםתחרותהגמרלשלבהגיעה18.3.2021-ב

נערים24הגיעו,מורכבותמשימותעםהתמודדותשלשנהחצילאחר

הםהזהבשלב.הסיוםלקוסבאכפרבעירהבינייםמחטיבותונערות

:המשימההגדרתוזו."המאדיםעלנחיתה"שלדימויליצורנתבקשו

גוףשיגור-

הניתןככלבאווירשהייה-

רכהנחיתה-

10-לפרסיםהעניקהמתחריםשליצירותיהםאתשבחןהשופטיםחבר

.קטגוריותלפימצטייניםמתחרים



והמדעיםהטכנולוגיהלקידוםהמועדוןקרןשלהצעירים"המייקרים"תחרות

,השכליובלל"נשלבראשותו(והעירהמועדוןראשונילהנצחתהמלגותקרן)

.המוצלחלסיומההיוםהגיעה,והעירייהפיסאשכולובשיתוף

ובוהפיסאשכולמנהלת-המקסימהרויטלשלבניהולהמרשיםzoomבערב

רכזי,הספרבתימנהלות,הגאיםמשפחותיהםבני,המשתתפיםהילדיםנכחו

אתשברך)העירוראששרעביהדס-יסודיהעלהחינוךמנהלת,המדעים

-בוהנעריםלנערותפרסיםחולקו(המיוחדהפרויקטעלהמועדוןואתהילדים

צוות.מבוקרתונחיתהמשגרהציגובהםסרטוניםי"עפשנבחרוקטגוריות10

המוכשריםבזוכיםבחרהמועדוןוחבריחברותמקרבוהשופטיםהשופטות

.נוסףבאירועהעירראשבלשכתהפרסיםאתשיקבלו

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

.   ראובן נחמד, טובי הרפה

:המתחרים המצטיינים לפי הקטגוריות
חטיבת אלון–עידו סעד –עתיד מזהיר–1קטגוריה 

חטיבת בר לב–מרקוביץגלעד –הכישלון המפואר –2קטגוריה 

חטיבת אלון–רועי כהן וקס –יצירתיות–3קטגוריה 

חטיבה חדשה–ירדן כהן –מייקר על מלא –4קטגוריה 

אולפנית אמנה–לבב -אביגיל בר–המדענית הראשית –5קטגוריה 

חטיבת אלון–איילון נמני –מהנדס הבית –6קטגוריה 

חטיבת בר לב–רוני סביר –נגעה בשמיים –7קטגוריה 

אולפנית אמנה–קלוטניקדבורה –השקעה אדירה –8קטגוריה 

ר"חטיבת שז–טורבן פורטוגזמעיין –חביב הקהל –9קטגוריה 

ר"חטיבת שז–אלעזריאגם –טכנוקינג–10קטגוריה 

: ל גבי מזור"כך סיכם את האירוע חברנו נ



כלעםשהיההמייקריםתחרותכלעלרבהרבהתודהרויטלהיי

שחוויתיההתפתחות.רוטרימועדון,טל,ממךשהייתהההשקעה

אתמול.מאודגדולההיאאנירקשלאוכנראההתחרותבזמן

.לדברזמןהרבהכךכלהיהלאאךדבריםכמהלומררציתי

ההשקעהועלרוטרימועדוןשלהעצומהההשקעהעללומררציתי

ובמשךעושיםרוטרימועדוןמהידעתילאופעםבילדיםשלהם

קהילותלהתפתחותעוזררוטרישמועדוןהבנתיהמייקריםתחרות

והואלוזוןפינישלהניןשאנילומרגםרציתי.העולםבכלשלמות

בתלרוטרינשיאוהיהמתנדבסבאכפרברוטרישנה14כבר

לומררציתיאזקריטיבמצבהחוליםבביתהואושעכשיואביב

.עבורימהנהמאודדברהיהזההתחרותכלעלתודה

.רוטרילמועדון,לטל,לךתודה

שהוא -אלעזרימכתב תודה מרגש ששלח המתחרה אגם 
לרויטל מנהלת אשכול פיס –ל "של חברנו פיני לוזון זנינו

עלברקתחניר"דסבאכפררוטריונשיאתרוטריארגוןמתנדביכל"

!!!קורההיהלאפשוטזהבלעדיכםהאדירהההשקעה,ליוויהתמיכה

עלהלבמעומקתודהוהאגדההאיש,אמתידיד–השכליובל

.בעירוהתלמידותהתלמידיםלמעןבידידההליכההאמונההשותפות

,המשימותכלמאחוריהראש,יזםחינוכימייקר–יוסףבןטל

!!!תודה.בךזכינומשמעיתחד!!!עליךאין.הפיצוחים,האתגרים

עלסבאכפרבעיריסודיהעלהחינוךאגףמנהלת–שרעביהדס

האירועהנגשתעלסבאכפרלעיריית.הגדולהוהתמיכההאמונה

.והתמיכה

,ניות/מדעניםעודלגלותמחכים.....הבאהבשנהבתחרותנפגש

".בעיריות/יזמים

:   פיסמנהלת אשכול -מילות תודה של רויטל נאמן טל 



הנציחה בחודש שעבר  אפנדוביץחברתנו רבקה 
.ל בקרן המלגות"את בעלה אליעזר ז

,קוריאנטסבעיר,1932למאי25בבארגנטינהנולד

.קוריאנטסשלשבפרובינציה

.איירסלבואנוסהמשפחהעברההאוניברסיטהלקראת

נשא1959לאפריל12ביום,ובסיוםאזרחיתהנדסהסיים

.רוזנבלוםלביתרבקהאתלאשה

ובתמשנתייםפחותבגילבןעם20/2/1963במארגנטינהיצאוהם

כלולאחרחיפהלנמלבאניההגיעויום20אחרי.חודשיםשישהבגיל

בקיבוץ.אלוניםבקיבוץלאולפןישרהגיעו,חדשיםכעוליםהרישומים

.כשנהשהתההמשפחהאלונים

בסולללעבודאליעזרהתחילחודשיםשישהלאחר,האולפןבתוםמיד

מפעלבנייתאתללוותכדישמונהלקרייתנשלחומידבחיפהבונה
.טקסטילגיבור

.שמונהקרייתשלהעירמהנדסהיה,שניםכמהאחרי

.הארץברחבירביםפרויקטיםוניהלאזרחימהנדסהיהאליעזר

:ברוטריפעילות

1963-1970משנתוחברשמונהבקריתרוטרימועדוןממייסדי

1980-1992משנתבשניתשמונהבקריתרוטרימועדוןממייסדי

וניהלהארץברחבימשפטבתימטעםכבוררלשרתהתנדבאליעזר

.רוטריבשםרבותבוררויות

.2009שנתעדבוופעיל1992משנתסבאכפררוטריחבר

,רבקהאשתואתאחריווהשאיר2/9/2009בתאריךנפטראליעזר

:ונכדיוילדיו

.(1990)ועומר(1989)לבןהורים(1962)למזינשוי(1961)אבנר

(1983)למשההורים(1958)שושנילאבינשואה(1962)יהודית

.(1986)וחיהלה

רוטרימועדוןשלהמלגותבקרןשמואתלהנציחהשכילהמשפחתו
.סבאכפר

.ברוךיהי זכרו 

(1932-2009)ל "זאפנדוביץאליעזר 



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  

2021הבינלאומיהאישהיום

.משמעותלמצוא:לנושאמוקדשהחודשהניוזלטר

'ברקוביץמיה,העירמועצתחברת-סקופלויעדיד"עואתמארחות

צעירותלנערותתובנותעםטקהייבחברתבכירהדירקטורית*

רגעלנערותנרגשתבפניהרביןתיכוןמנהלתלויסימונה*,בחיים

".....השראהמעוררתשליאמאבפינה",מגמהבחירתלפני

בתיכוןהמחשבומדעיסייברמגמתתלמידת*לורמןתמראתנפגוש

נכיר"מובילהלמורהזרקור"בפינתנו.פנינהאמהואתשפיראאורט

המחשבמדעיורכזתלמתמטיקהמורהמחנכת,בוקרכוכבית*את

.הפיזיקהעלנות(ו)בבסרטוןונקנחגליליבתיכון

.ופוריהמהנהקריאהם/לכןמאחלות

:קישור לקריאת הניוזלטר

https://shoutout.wix.com/so/efNVybtBI?languageTag=en&s
tatus=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-
000000000000#/main

דבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל

https://shoutout.wix.com/so/efNVybtBI?languageTag=en&status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000




ליום האישה



ROTARY מה חדש בירחון
פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY-מסר הנשיא העולמי דרך  ירחון  ה
(MARCH 2021)

Holger)קנאקהולגרהעולמיהרוטרינשיא Knaack)אתזהבמאמרמדגיש

.ROTARACT-המועדונישלחשיבותם

שלהעתודהוהםהבינלאומילרוטרישנתייםכברשייכיםאלהמועדונים

.בעתידהרוטרי

אינטגרליחלקאלאנוערתנועתעודאינםרוטרקטמועדוניהנשיאבעיני

.הרוטרישל





אמנות על קצה המזלג

(לקראת חג הפסח)

רומא, 1665-1594,פוסןניקולה

הערצה לעגל הזהב  

1634: שנת יצירה

לונדון  -הגלריה הלאומית : מוזיאון

למייסדנחשב,ברומאבעיקרשפעלצרפתיצייר,פוסן

ועלעתיקותיצירותעלהתבססהוא.הצרפתיהניאוקלסיציזם

קפדנייםלעקרונותבהתאמהיצרתמידהוא.האיטלקיהרנסאנס

לעיצובהנטייהבולטתהמאוחריםמציוריוברבים.ארגוןשל

שלהשכלתניתלתפיסההמתאימות,וסטאטיותקפואותדמויות

בעיוניוביטויןמצאוהסגנוןעלהשקפותיו.הקומפוזיציה

מכוונתלהיותהאמנותיתהיצירהעל":(במכתביו)התיאורטיים

הצבעקסמיעלהוויתורמכאן)החושיםאלולאהתבונהאל

שלהרציונליהמבנהאתלהדגישעליה.(עצמאייםכאפקטים

לבין,ותנועותיהןהדמויותהבעתשביןהקשראת,הקומפוזיציה

ורגשותיופעולותיואתבעיקרלתארועליה.היצירהתוכן

."האדםשלביותרהנאצלים

קריעת ים סוף  

1633: שנת יצירה

מלבורן-הגלריה הלאומית : מוזיאון





שנמצא,"סוףיםקריעת"הציורעםבמקורמתחבר"הזהבעגלהערצת"

משהשלהממושכתהיעדרותו,סינישלבשממה.אוסטרליה-במלבורן

אלוהיםלהםשיצוראהרוןאתביקשווהם,ישראלבנישלידיהםאתהרפתה

התיכם,שלהםהזהבעגיליאתאסף,לדרישהנענהאהרון.אותםשינהיג

ויהושעמשהשמאלבצדברקע.סגדוהםולזה,עגלשללדמותועיצבם

ף":שכתובוכפי,הבריתלוחותעםההרמןיורדים ַ֣ ר־אַּ חַּ ִיִּֽ הוַּ ְךֹמֶשֶׁ֗ ֵ֤ לֵּ שְׁ ִמָיָדו  וַּיַּ

ת ֹחֹ֔ לֻּ רֶאת־הַּ ֵּ֥ בֵּ שַּ יְׁ םוַּ תֹאָתָ֖ חַּ ֵּ֥ רתַּ הוא,בלבןהגבוהההמזוקנתהדמות"ָהָהִּֽ

.השקרילאלהחגיגהעלשמכריזאהרון

.כמודליםלוששימשו,חמרשלקטנותדמויותיצר,הסיפורפיעל,פוסן

בבואהדמויותהם.הציורבקדמתאשרברקדניםתמיכהמוצאהסיפור

הילולה"בציורהמתהולליםוהסטיריםהנימפותשלהפגניתלקבוצה

נשגבנוףבתוך.הלאומיתבגלריההואשאף,(1631/33)"פאןלפניבקחנלית

יותרשהואענקיזהבאלילמול,(מטיציאןלמדשפוסן)נועזיםבצבעיםשצויר

לאלילסוגדיםהם.מתהולליםישראלבני,(עגיליםהרבהששווה)מעגלפר

.קדםבימישהתרחשמהעלפוסןשלהדמיוןלעוצמתבהתאם

–1579)פוצודלאמדאוהאיטלקיהאמנותאספןידיעלהוזמןזהציור
משהשלמחייואירועיםהממחישותעבודותבסדרתרצהפוצודל.(1644

.בטורינובארמונולתלותן

ימיןבצדמשהאתמראההקלאסיהמקראילסיפורפוסןשלהקומפוזיציה

לָידֹו-ֶאתֹמֶשהוַּיֵּט":שנאמרכפי,המורמתבידו ָים-עַּ ."הַּ

הואזאתלעומת,הטבועיםהמצריםואתהמיםחומותאתמציגאינופוסן

אתאוספיםהםוכבר,מבטחיםחוףאלעלושכברישראלבניאתמציג

ענןהיםמעל.(התמונהבקדמת)לשעבררודפיהםשלוהנשקהשריון

."והענןהאשעמוד"אתמייצגכהה

אלוהיםכיוחוגגיםנדהמיםהזההאירועבעקבותמוצגיםישראלבני

ושלהמיםנסיגתשלמהמחזהמתאוששיםהם.פרעהמצבאהושיעם

.ופרשיורכבועלמצריםצבאשלטביעתו

הצליחזאתובכל,בקפידהדמויותותשעשמוניםבציורמתארפוסן

.בקומפוזיציההסדרעללשמור

סוףקריעת ים 

הזהבהערצת עגל 

יעקב קנטרוביץ



כל ישראל ערבים זה לזה

יום–האחד.זיכרוןימישנינצייןהפסחחגאחרי,הבאהחודשבתחילתמיד

.ישראלמערכותלחלליהזיכרוןיוםוהשנילשואההזיכרון

שביןההדדיתוהערבותהאחדותאתשמצייןשבוע,הזיכרוןימישניביןשבוע

העבריהיישובואנשיהבריתארצותיהודי,אירופהיהודי.כולוהעולםיהודי
.בארץ

העולםמלחמתלפניעודפעל'בעליהשכונה,חוקיתבלתילהעפלההמוסד

שלהאיומיםממדיהוהובררוהשנייההעולםמלחמתמשהסתיימה.השנייה

זרזו,ארצההעלייהאפשרויותאתשצמצמו,הלבןהספרוהוראות,השואה
.'בלעליההמוסדאתלחדש,ישראלבארץההגנהאנשיאת

ישראלמארץצעיריםשלתעוזהחברו,שניםכשלוששנמשך,ענקיבמבצע

וחריפותיוזמה.בפועלאותןהשיטוואףאותןואבטחוהספינותעלשפיקדו

יהודה,אביגורשאולכמואנשיםידיעלשהופעלהנועזתהנהגה,יהודיות

,היתההתוצאה.הבריתמארצותברובושבאוכסףואחריםסירניעדה,ארזי
.ספינות64ב,מעפיליםאלף85מלמעלהנשלחובאירופהנמליםשמעשרות

חברים כותבים

ר חני ברקת"פינתה של חברתנו ד



,  מבצע ההעפלה חייב לא רק ארגון מסועף של העולים באירופה 

ציודן ומערכת קשרים מסועפת  , רכישת ספינות, העברתם לנמלי היעד

,  עם השלטונות בכל אחת מהארצות שהעולים שהו בהן או יצאו מהן

נמלי  , הקמת מערכת קשר אלחוטי בין הספינות, כמו כן , הוא הצריך 

,  ארגון ההורדה בחופי הארץ ; המטה באירופה והמטה בארץ , היציאה

שעשו  , וכן מערכת שלמה של פעולות שמגמתן להערים על הבריטים

על ידי  , ככל יכולתם ללכוד את הספינות ואף לעכבן עוד לפני הפלגתן 

בכל  . שמתחומן הפליגו המעפילים , לחץ על ממשלות אירופה 

באירופה ובארץ  ' הגנה'הפעולות האלו נטלו חלק כמעט כל זרועות ה
חברי  , ( מודיעין)י "ש, עזרה ראשונה , קשר , ח "אנשי פלמ—

.ועוד, המשקים שלאורך חוף הים 

הבלתישירוספקללאהוא'בעליהבתולדותביותרהמפורסםהשיר
ליללאחראיטלקיחובלים-לרבתשובהנאום"אלתרמןנתןשלנשכח

–סנשחנה"הספינהסיפורבהשראתנכתבהשיר."הורדה הספינה“

חוףעל"עלתה"והבריטיהימיהסגראת1945בדצמבר25-בשפרצה

תושביםעםויחדהחוףעללספינהחיכוח"ופלמם"פליאנשי.נהריה
אלהמעפיליםאתהורידו–בראשםנהריהשל"הימיה"נערי–מנהריה

מכוחותנמלטווכךהסביבהבקיבוציבמהירותפוזרוהמעפילים.החוף

.הבריטייםהחיפוש

במדורדברבעיתון,1946בינואר15בבמקורשנדפסכפיהשירלהלן
:"השבועיהטור"



ינּו ל ָראשֵּ יָתן, ֲעָנִנים עַּ .ָהרּוחַּ אֵּ

ָתה ָלאָכה ֶנֶעשְׁ מְׁ ִים, הַּ י ָשמַּ !חֵּ

ִפיָטן, ָנִרים כֹוס ָרָכה, קַּ ִפיָטן, ֶשל בְׁ .קַּ

ִים מַּ ל הַּ ש עַּ .עֹוד ָנשּוב ִנָפגֵּ

מֹוִנית לְׁ ִפיָטן, אַּ זֹאת, קַּ ֶדֶרְך הַּ ,ִהיא הַּ

ִדים לֹויְׁ ֶסֶמתּובַּ רְׁ פֻּ יָנּה מְׁ .אֵּ

שּוָמה   יֹום רְׁ ין ִהיא כַּ ְך ִאם אֵּ אַּ

פֹות מַּ ,בַּ

ֶשֶמת י ִהיא ִנרְׁ ָיה אּולַּ טֹורְׁ ִהיסְׁ .בַּ

ָלֶזה ִצי הַּ ל הַּ ָקָטן, ָהָאֹפר, עַּ ,הַּ

ִנים רֹומַּ ִשיר וְׁ ר עֹוד בְׁ פַּ סֻּ .יְׁ

ָך ן ִכי בְׁ ִפיָטן, ִיָתכֵּ ִפיָטן, קַּ קַּ

ִפיָטִנים ה קַּ בֵּ רְׁ אּו עֹוד הַּ נְׁ קַּ .יְׁ

ינּו סֹוד חּורֵּ ל בַּ יל -ֶאת ֲעמַּ ,יֲַּעֹטףלֵּ

ל ֶלֶחם עַּ ְך כְׁ ָברֵּ ְך ָעָליו נְׁ .אַּ

חֹוף ִפינֹות ֶאל הַּ ד ִמסְׁ יצַּ ן ָרִאיָת כֵּ הֵּ

י ֶשֶכם ָמם ֲעלֵּ ִאים ֶאת עַּ ם נֹושְׁ .הֵּ

יָתן אֵּ ר וְׁ קַּ ָלה הַּ יְׁ לַּ י ֶזה הַּ יֵּ חַּ !לְׁ

י  יֵּ חַּ ִסכּוןלְׁ ֶפֶרְךהַּ הַּ !וְׁ

נֹות טַּ קְׁ ִפינֹות הַּ סְׁ י הַּ יֵּ חַּ ִפיָטן, לְׁ !קַּ

ֶדֶרְך ִפינֹות ֶשבַּ סְׁ י הַּ יֵּ חַּ .לְׁ

ִפקּוד לּו הַּ חּוִרים ֶשִקבְׁ י בַּ יֵּ חַּ ּולְׁ

ִיט שַּ נּו ֶאת הַּ ,ּוָבֹאֶפל ִכּוְׁ

ָנכֹון ד הַּ מֹועֵּ ָיעּוד, לַּ ָמקֹום הַּ ,לַּ

ָפה ן ּומַּ פֵּ צְׁ ִלי מַּ ִיד, בְׁ יל צַּ לֵּ .בְׁ

ר עֹוד ִספּור  פַּ סֻּ ם ָבֶהם יְׁ ָיםגַּ סֻּ ,מְׁ

י לֵּ ָרִקיעַּ -ִכי רֹוִאים גַּ ָים וְׁ

ם  ִדים הֵּ יְך עֹומְׁ ָגר-ִבקרבאֵּ לְׁ ָרפַּ ֶשל  טְׁ

ָהָעם

ָדה  ִפיָנה בֹודְׁ ל סְׁ ִקיעַּ –עַּ בְׁ !ֶשתַּ

חובלים איטלקי אחר ליל הורדה-נאום תשובה לרב

נתן אלתרמן



ינּו ל ָראשֵּ יָתן, ֲעָנִנים עַּ .ָהרּוחַּ אֵּ

ית ֲעשֵּ ָלאָכה נַּ מְׁ ִים, הַּ י ָשמַּ !חֵּ

ִפיָטן, ָנִרים כֹוס ָרָכה, קַּ ִפיָטן, ֶשל בְׁ .קַּ

ִים מַּ ל הַּ ש עַּ .עֹוד ָנשּוב ִנָפגֵּ

ָתה –יֹום ָיבֹוא  אַּ ָזִויתוְׁ ָדקֶשל בְׁ נְׁ פֻּ

ב שֵּ בּוק ֶשל , ָסב, תֵּ קְׁ ל בַּ ִטיעַּ נְׁ .ִקיאַּ

ְך יֵּ חַּ ָבקּותְׁ ק ֲחִתיָכה ֶשל טַּ ִתירַּ  וְׁ

ר  תֹאמַּ ן–וְׁ ָיה, כֵּ רַּ ִתי, ֶחבְׁ נְׁ .ָזקַּ

ן בֹות ָבעֹוָלם ֶהָעֹגל, כֵּ ,ָרִאיִתי רַּ

ֹכר עֹוד ְך ֶאזְׁ ָטה ָמִרָיה, אַּ נְׁ י סַּ ,חֵּ

גֹול נְׁ רְׁ מֹו תַּ ֹחֶשְך כְׁ ִתי בַּ בְׁ טַּ יְך ִנרְׁ ,אֵּ

ֲהִרָיה ל חֹוף נַּ ָלה עַּ יְׁ .אֹותֹו לַּ

ָעִרים שְׁ תּוִחים הַּ ָך ָאז ִכי פְׁ ר לְׁ פֵּ סַּ .ּונְׁ

חּו תְׁ ן ִנפְׁ מַּ ָבר ִמזְׁ ִים, כְׁ י ָשמַּ !חֵּ

ָעִרים נְׁ ת הַּ ָחה אֹוָתם זֹו ֲחבּורַּ ּוָפתְׁ

ִים מַּ ָלה בַּ יְׁ ָדה אֹותֹו לַּ .ֶשָעמְׁ

ק חַּ רּו : ָאז ִתצְׁ ִחית-ֳאִניֹותלֹא ָעזְׁ שְׁ מַּ ,הַּ

ָדאר  ִפיעַּ ָהרַּ !ֲאִפלּולֹא ִהשְׁ

ם יֵּ סַּ ָלָלה  ּותְׁ ָך ִבקְׁ סּוקְׁ ֶאת פְׁ

ִקית לְׁ ...ִאיטַּ

ָנָמל יֲַּאִפילּו חּוצֹות הַּ .וְׁ

ֶיה ן! ָכְך ִיהְׁ ָלכֵּ יָתן , וְׁ –ֶאל מּול רּוחַּ אֵּ
י  יֵּ חַּ ִסכּוןלְׁ ֶפֶרְךהַּ הַּ !וְׁ

נֹות טַּ קְׁ ִפינֹות הַּ סְׁ י הַּ יֵּ חַּ ִפיָטן, לְׁ !קַּ

ֶדֶרְך ִפינֹות ֶשבַּ סְׁ י הַּ יֵּ חַּ !לְׁ

הפגנה של אנשי הישוב  

בארץ ישראל  

למען עליה חופשית
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.בנהללהחקלאיהספרלביתלבקשתך

,הביתהשהגעתלשבתותעינייםבכיליוןמחכיםהיינו,שניםאותםבכל
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שאתהלנונודע,אזרק.שאלותלשאולוהתחלנולבלכךשמנואנחנו
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-סיפור מרגש -

חברים כותבים
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.לבתוסלחהוא

המשפחתיותהחגיגותובכלבחתונתנוהשתתפתם,ביחדלטיילנסענו

.בהמשך

אילנהעם,מעטמבוסם,ושמחרוקדאותךשראינוהאחרונההפעם
.ביתנובחתונתהייתה,והבנות
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.בוסתנך
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.גדולהחגיגהתמידהייתהוזו,מהם
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.מנוחתךתהיה



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

?הייתם מאמינים –בסוריה רוטרי

לינואר  26של דמשק קיבל את ההסמכה שלו ב הרוטרימועדון 

המועדון המלווה היה מועדון  , (היום D2452)83באזור 1938

.סוריה באותה עת הייתה תחת מנדט צרפתי. ביירות מלבנון

חברים  . מועדון דמשק היה המועדון הראשון בעולם דובר ערבית

שהיה ראש ממשלת סוריה בין השנים  ורי'ח-אלפארסבמועדון היו 

קוותלי-ושוכרי אל. 1954-1955ושוב בין השנים 1944-1945

-1955ושוב בין השנים 1943-1949שהיה נשיא סוריה בין השנים 

שבהן הוא הקים את הרפובליקה המאוחדת של מצרים  1958

.וסוריה

אחרים בסוריה היורוטרימועדוני 

26/5/1945–חלב רוטרי

16/6/1954-לטקיה רוטרי

2/12/1959–חומס רוטרי

בעקבות החלטת ממשלת  1969נסגרו בשנת רוטרימועדוני 

להתקיים  ( רוטריכולל )סוריה לאסור על התארגנות בינלאומית 

.בשטחה

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  



50לכבודבוליםשני.אווירדארבולי4בסוריההונפקו26/3/1955ב

האזוריתהוועידהלכבודהנוספיםהבוליםושניבינלאומילרוטרישנים

.בדמשקשהתכנסה

בולים ללא  1,500בנוסף הודפסו . סדרות רגילות הודפסו40,000

.(IMPERF)שיניים 
בולים ללא שיניים בכל גיליון  2גיליונות עם 1,000הנפקה שנייה של 

.ובצבעים נוספים

בולים כשהצבע  200בהיקף של  25Pהנפקה מיוחדת של הבול של 

.חום בהיר

בולים ללא שיניים עם צבעים אחרים של  1,000הנפקה שלישית של 

10כמו כן הופקו גיליונות שלמים של . הבולים הייתה מיד לאחר מכן

.בולים ללא שיניים

הנפקה רביעית של גיליונות שכל גיליון מכיל בול אחד בלבד ללא  

.שיניים ובצבע אחר

וריאציות

בולים לווריאציה שבה יש  30קיימות עוד וריאציות בהיקף של 

.צבעים שונים לבולים השונים

.ל"לא ידועים המועדים המדויקים של ההנפקות הנ

.בעמוד הבא מספר דוגמאות



ללאבוליםשלסדרהבוללכללהפיקנהוגהיהתקופהבאותהבסוריה

כשכרודווריםדוארלסוכנויותניתנואלהגיליונות.מצומצםבהיקףשיניים

.בהםסחרווהםוכבונוס

.בסוריהרוטרילבולירקעמודים12ישאייבישלבאוסף



מתכון החודש

המתכון של חברנו חנן האס

Apfel)תפוח עץ בחלוק  im Schlafrock)

:מצרכים

פרוסים  , מגולענים, תפוחי עץ גרנד מקולפים5

לפלחים דקים

לסחוט מעל לפלחים–מיץ מלימון אחד 

:בלילה

כוס חלב3/4

כוס בירה לבנה1/4

קורט מלח

כוסות קמח רגיל1/2-ו1

ביצה1

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

.  גלקסיותנולדים סביב חורים שחורים במרכזי כוכבים 

,  זו פריצת דרך ענקית להצצה ולהתבוננות אל השכנים הרחוקים שלנו

.שחלקם כבר נעלמו לפני מיליוני שנים

כל כך ונתנו  אותיהם הרשימו, ראיתי את הצילומים מטלסקופ האבל

.לציורהשראהלי

חיה קנטרוביץ



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

מעניין את מי נוכל לברך בערב חג 

כ שמח"ח...בברכת, הפסח

כמו  , במפלגות: במבט מהיר כמו תמיד

.  המצעים הם מעבר לציפיות...בארון שלי

אק ברל'ז".ההומור מהווה את צורתה הבריאה ביותר של השנינות"

Pass-over... נקווה שגם על הקורונה ייאמר בקרוב

יֹוָנִתי  : " בשפה מליצית יותר. זוגתי בקניות

ן  קַּ "  יֹוִנים–בְׁ

המצליחות  , של הנשים! שלהן...הנס–ניסן 

!שפויות לליל הסדר, להגיע אחר הניקיונות

האולטימטיבי  " טיפ"שוב ה, לקראת הפסח

העיתונים  ...לניקוי חלונות השתמשו בנייר עיתון

.מוציאים את כל הלכלוך החוצה





ב"לחברי המועדון וב


