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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

עונתשלתחילתהואתהטבעהתחדשותאתמסמן,שחלףמרץחודש

.האביב

דבריםליצורהרצוןמתעוררשוב,החורףתרדמתלאחר,זהבחודש

.חדשים

בחודששהתרחשו,המועדוןשלהפעילויותרשימתעלנתבונןאם,אכן

היהלאדברשום,ספקאין.ברוכהעשייהשלהתעוררותבהנזהה,מרץ

,למעשהשותפיםלהיותשמבקשיםהחבריםשלהעזרצונםללאמתבצע

הגדושההפעילותלימיחוזריםאנוששוב,האופטימיתלחשיבהשותפים

.הקורונהשלפניוהטובה

:כךאמרה,קלרהלןהסופרת,המופלאההאישה

ללאדברלהשיגאפשראי;להישגיםשמובילההאמונההיאאופטימיות"

".תקווה

:נאחלזואופטימיתובנימה

.ב"במועדון ובוחג פסח שמח לכל החבריםבריאות טובה



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

7.3.2020
קמר אתי

7.3.20

אריהשטריימר

7.3.2020

הריס איתן

14.3.1993

בן עמי יוסי

15.3.2014
בן עמי ענת

15.3.2014

ברכה אייבי

24.3.1986



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



נפרדנו בכאב מחבר יקר

ל"ל דני קופל ז"נ



78ההולדתויוםלאחרשבועייםנפטרקופלדניחברנו

נשויהיה,(ן"ממ)נתוניםמערכותבמרכזהאוויריתבתעשייהעבדדני

.ומאיההדסלשרוןואבשבעלבת

יהודההיהשלווהספונסר29/6/1996בסבאכפרלרוטריהצטרף

.2004משנתהריספולעיטורבעלהיה.קידר

."בסרטןלמלחמהבאגודה"ו"הטנאמלוא"ב,"ערן"בגםהתנדבדני

שניםהרבההייתה"הטנאמלוא"שלהסליםעםדנישלתמונתו

.המועדוןשלבמצגותמפתחתמונת

2005/06בשנתהמועדוןכנשיאכיהן

עליהבמועדוני"הזהבלגילמחשב"הפרויקטהופעלנשיאותובשנת

חולקו,קליטהבמרכזבודדיםלחייליםחנוכהמסיבתחגגנו.וכיסופים

אבזרנו.אשובמכביא"במדמצטייניםומתנדביםלעובדיםמגינים

הרבהובוצעוקליטהבמרכזבודדיםלחייליםחדרים3בריהוט

.המועדוןבאתרההיסטוריהבדפירשומותכולן–נוספותפעילויות

http://www.rotary-kfar-saba.org.il/159133/2005-06-

%D7%93%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%9C

בדבקותאותהוביצעמשימהלכללהתנדבנכוןתמידהיהדני

.ונאמנות

.פעילותשנות20לאחר31/8/2016במהמועדוןפרש

.ברוךזכרויהי

ל"ל אייבי ברכה מספר על דני קופל ז"חברנו נ

http://www.rotary-kfar-saba.org.il/159133/2005-06-%D7%93%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%9C


פעילות המועדון החודש

(ראה הרחבה)ערב התרמה למען הקהילה –12.3.22❖

(ראה הרחבה)" הנואם הצעיר"תחרות –15.3.22❖

.הרצאה–27.3.22❖

נינוההרצה לנו יוסי 

"?מהו הסדר של ליל הסדר: "נושא ההרצאה

.הרצאה–6.3.22❖

גלנצרר חני ברקת "ל ד"הרצתה לנו חברתנו נ

"מאוסטרופוליהרשלה: "נושא ההרצאה

(ראה הרחבה)רשטיקמסיבת פורים אצל משפחת –17.3.22❖

(ראה הרחבה)יום פעילות מייקרים –21.3.22❖

(ראה הרחבה)טכנולוגרין–27.3.22❖

(ראה הרחבה)" יום המעשים הטובים"–29.3.22❖

(ראה הרחבה)סיכום שנתי של פרויקט נוער שותה מים ודעת–22.3.22❖

הועברה תרומה מחברי המועדון לאוקראינה בסך–14.3.22❖

5178₪.



ערב התרמה למען הקהילה

,נלהביםצופים400מעלבנוכחות.המועדוןשלהשנתיהגאלהערב

ראש,שלומיכאל,המועדוןנשיאברכו,עמיבןיוסיהמצויןהמנחה

,בקהילההמועדוןשלפועלואתנסעלשהעלה,סעררפימרהעיר

נשיאותואתשהזכיר,אהרונימאיר,המתנדביםארגונימועצתר"ויו

.במועדון

עשיררפרטוארעם"בוסתנאים"התזמורתשלנפלאההופעה

,טלואילןהמקסימהאיתןהילהשלהמצוינתובשירתםנפלאמבוצע

.הדרנים2וקיבלנלהבהיההקהל.מועדוננוחבר

גיוסערבצוותביחדואיתוחיליקשלבניהולומצויןערב,לסיכום

.כספים

ל גבי מזור"סיכומו של חברנו נ

:צילומים

שטריימרגבי מזור ואריה 



"הנואם הצעיר"תחרות 

.בקהילהרביםבפרויקטיםשותףשניםכברסבאכפררוטרימועדון

.הצעירהנואםתחרותנערכהבו,סבאכפר,פייסמאשכולחזרתיעכשיו

שוניםספרמבתיבתחרותהשתתפוו-הבכיתותונואמותנואמים14

.סבאבכפר

שופטיםוצוותבחרבומסויםנושאעללנאוםדקות4קיבלנואםכל

.ושניראשוןמקומותיקבלמילבחורצריךהיההרוטריממועדון

עלונואםעומדהעתידדוראתלראותעבורימדהימהחוויהזוהייתה

,אקלים,חייםבעלי,החדשבעידןהספרבית:כמומגווניםנושאים

...ועודהעצמה,מנהיגות,אקולוגיה

.מצויניםממשהיוכולםכי,מאדקשההייתהשהבחירהספקאין

רציתישאנימהוכל...דרךלהםיש,מחשבהלהםיש,דעהלהםיש

קשבלהםיקשיבהעולםשכל...להםיקשיבושפשוטהיההאלובשעתיים

.רב

ללמודמהלנוישכמה...ביננופהומהלךעומדועוצמתיחזקדוראיזה

.ממנו

.צעירים,לכםשאפו

פרויקטיםשללצידם,שכזהבפרויקטשתומךממועדוןחלקלהיותכייף

.בקהילהנוספיםחשובים

!!!!!תודה

טלרמןסיכומה של חברתנו נילי 





רשטיקמסיבת פורים אצל משפחת 

כפר סבא נחגג בהוד  רוטרימסיבת פורים של חברי מועדון 

.  רשטיקוהדר אתמול בביתם המפנק של עולי וצילה 

( בדיוק אתמול) בהזדמנות זאת חגגנו גם יום הולדת של עולי

( .שלשום) ושל גבי

!!!!ושושן הבירה צהלה ושמחה

.תודה לחברים

.תודה לאורלי סלומון היקרה

!!!!חג שמח

טלרמןסיכומה של חברתנו נילי 





בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

תחרות המייקרים הצעירים יצאה לדרך❖

21.3.22



בכפרהבינייםחטיבותכלות/לתלמידימייקריםשלנוסףיוםהתקייםהיום

.סבאכפרבעירמדעיהטכנולוגיהחינוךאתלקדםהפעילותמטרת.סבא

שבהםשבאחרוןמפגשים4במסגרתות/נערים150כישתתפובפרויקט

טל,פייסאשכולביןחיבורהיאלפרויקטהיוזמה.הגמרתחרותתתקיים

מיוחדתקרןסבאכפררוטרילמועדון.סבאכפררוטריומועדוןמייקרס

מועדוןחברי,העירותיקימכספיממומנתוהיאאלהלמטרותהפועלת

.יקיריהםאתלהנציחזובדרךהמבקשיםואחרים

.השכליובלל"ני"עהפרויקטניהול

ברכת נשיא המועדון למייקרים המתחרים

ל גבי מזור"סיכומו של חברנו נ





הטכנולוגריןתחרות ❖

27.3.22

הסביבהאיכותלשיפורהתלהבותוחדורימקסימיםנוערבנישלקבוצות6

חיסכון,(השופטיםבפרסשזכתה)פעמייםחדמחזורכמונושאים.כולנושל

בפניוהוצגוראשבכובדנדונו'וכוחייםלבעליעזרה,ניירמחזור,באנרגיה

.השופטיםחבר

.לקהילהותורםחינוכי,מרגשאירועהיה

ל גבי מזור"סיכומו של חברנו נ

החשובההמבורכתהפעילותעללנושספרומהזהולהפיץלשתףחשוב

רויטלסבאכפררוטריביוזמתבשיתוףפיסבאשכולהנערכתוהיפה

גלעדסבאכפרברוטריבכירמתנדבהשכליובלפיסאשכולמנהלת

הקיימותמחלקתקראווניוהדסהרעיוןהוגהלבברב"חטטכיתהמרקוביץ

סבאכפרבעירייתוהחדשנות

ביממהשעות24הדרומיהשרוןשלהיחידההאלקטרוניתהתקשורת

עכשיוובייחודהשנהכלולמענכםעבורכם

סיכומו של דן אמנון ברק מחדשות השרון



עודשאיןלהביןולהתחילהנוחותמאזורלצאתנוערלבניגורמיםאיך

?הארץכדוראתלהצילשנייההזדמנות

,לקטררקבמקום.אחרתשאפשרלהביןנוערובנותלבניגורמיםאיךאז

לשנות,אחרתבצורהלהתנהל!מעשהולעשותלקום-מעשבחוסרלשבת

.חבריםעללהשפיעהרגלים

?פרואקטיביות

שדבריםמחכהולאיוצרעושהיוזםהאדם,לשינוימובילהפרואקטיביות

הארץכדורשלהעתידיתהמציאותשלקורבןלהיותבמקום.עבורויתרחשו

,האומץאתבהםהחדרנואז.למעשיםהתלמידיםאתלעודדרוציםאנו

.ויזמותאחריותלקיחת,התמדה

,בעירהחטיבותמכלנוערובנותבנישלמפגשיםשלבשורההשנהיצאנו

ברמהאותםמדאיג,להםחשוב,בהםבוערהסביבהאיכותשנושאכאלה

היאשהאחריותכאלההשפעהמעגלייצרנוואז.בלילהנרדמיםלאהםשאולי

.אותםלשנות,אותםלהוביליכוליםואנושלנובידייםכן

צמצום,האקולוגיהמסדרוןאתמצילים:שלבתחומיםנפלאיםמיזמים7

נשארפעמיחדנייר-טבעמשאבהצלת,הזבלאתאתכםקחו,מזוןובזבוז

.ידיךבכפותזורםחשמלהאופנהעולםשלהקלעיםמאחורי,לנצח

הרבהכךכלאחרי.וחשובמשמעותי,פורה,מאודמוצלחכנסלנוהיה

התוכניותאתלהוציאהצלחנועלינוכפתהשהקורונהושינוייםארגונים

:שלנוהשותפיםלכלרבהתודה.לפועל

הרביםוהמתנדביםשלומיכאלמרהמועדוןלנשיא:סבאכפררוטרילארגון

אתליוורוטרימתנדבי.כמנטוריםלכהןלכנסהיוםבמיוחדשהגיעו

!!!בכםזכינוספקאין–קשהועבודהבמסירותהתלמידים

הטכנולוגריןדבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל בעקבות תחרות 



פרויקט נוער שותה מים ודעת

22.3.22

לסיכוםמשתתפיםרבתבינלאומיתפגישההתקיימההצהרייםאחרהיום

שלובביצועחיפהרוטרישלמיסודוודעתמיםשותהנוערפרויקטשלשנתי

.שפיאמנון

.משתתפים200מעלשלבנוכחותבזוםהתקייםהמפגש

,אוקראינה,רומניה,פוליןביניהןארצות9מספרבתימשתתפיםבפרויקט

18,000,ספרבתי120–2006מאז–וישראלהבריתארצות,אלבניה

.תלמידים

עידןהחוץשרסגן,ראסיןבילילשעברבינלאומירוטרימנשיאברכותלאחר

פרויקטיםשלעבודותהוצגוהמיםנושאאתהמרכזפוקסאבנרל"נג,רול

.המעורבותהמדינותמכלמענייניםמאד

תלמידזכההראשוןובמקוםמיםבנושאשאלות10שלתחרותהייתהבסיום

.ישראלבשפרעםספרבית

י"עממומןאשרסורקיסהיסודיהספרביתשלפרויקטעםיוצגהסבאכפר

.הרפהטוביחברתנושלובהובלהסבאכפררוטרימועדון

.הירוקההגינהפרויקטאתהציגסורקיסס"ביה

ברכהאייביל"נחברנושלסיכומו



יום המעשים הטובים
29.3.22

מזורגביל"נחברנושלסיכומו

ומפעילהוגה,ל"זפורסאליל"נש"ע2022הטוביםהמעשיםיום

מעמידיםאנו,רבותשניםמזההמועדוןכמסורת.לראשונההפרויקט

ציפיהפרויקטעלמנצחים."השקטהרוצח",דםלחץלבדיקותשולחן

סעררפימרהעירראשדםלחץבדקו.נלאיםהבלתיקוויטניושמוליק

אהרונימאירמרהמתנדביםארגונימועצתר"יו,כהןאורןוסגנו

.אזרחיםועשרות

.בעירההתנדבויותמכלולהצגתשליפהאירוע



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש פברואר

שהתפרסם  ', רבינוביץנולד שלום –2.3.1859-ב

בשם העט שלום עליכם

גירושבדברהצומתפרסם–30.3.1492-ב

ספרדיהודי

וזפה'גמאתנבוקוהאופרה–9.3.1842-ב

סקאלהלהבתיאטרוןלראשונהמועליתורדי

שבמילאנו

,"תוםהדודאוהל"לאוריוצא–20.3.1852-ב

ר'ביצהארייטהעבדותמתנגדתשלספרה

סטואו

שלהראשוןהגיליוןלאוריוצא–3.3.1923-ב

."טיים"החדשותשבועון

של24-ההזמרתחרות–31.3.1979-ב

.בירושליםהאומהבבניינימתקיימתהאירוויזיון

בביצוע"הללויה"השירעםבתחרותזוכהישראל

ודבשחלבולהקתעטריגלי



רוטרימידע 
ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

6.3.2022-הוקרא בפני חברי המועדון ב23' מסרוטרימידע 



27.3.2022-הוקרא בפני חברי המועדון ב24' מסרוטרימידע 



(2012-1925)ל"קולמן ז( פיליפ)ל יהושע "נ

.סלובקיה, בגוטה25/1/1925נולד ב 

.1949עלה לארץ בשנת 

טקס הנישואין  . 20/8/1950לבית פריד ב ( מרים)התחתן עם מדי 

.נערך בבית הכנסת הפועל המזרחי בכפר סבא

.מיכה ורותי: ילדיו

פעילות מקצועית

בשנת  , כמפעל משפחתי, י יהושע קולמן"נגריית קולמן נפתחה ע

.המלאכה בכפר סבא' ברח1950

.נפתחה החנות הראשונה בכפר סבא, 1966בשנת , שנים16-לאחר כ

,  בעשייה ובניהול, מאז גדל והתפתח המפעל המשפחתי אליו הצטרפו

.הדור השני והשלישי

תצוגה עשירה של ריהוט ועיצוב  –' בית קולמן'נחנך 1995בשנת 

.הבית

פעילות ציבורית

."הפועל המזרחי בכפר סבא"חבר בבית הכנסת 

.כיהן כגזבר התאחדות בעלי המלאכה בכפר סבא

..ר לשכת הסוחרים והעצמאיים בכפר סבא"בנו מיכה כיהן כיו

צעירים  , מחזיק תיק קהילה. נכדו אמיר חבר מועצת העיר כפר סבא

.ונוער

פינת ההנצחה
ל אייבי ברכה"בניהולו של חברנו נ



ברוטריפעילות 

י מאיר רוזנפלד"כפר סבא ערוטריהוזמן למועדון 

40כשהוא בן 1/7/1965הצטרף למועדון ב 

כבר בשנתו הראשונה היה חבר באפיק המועדון

שימש כגזבר המועדון1967בשנת 

חבר באפיק המקצוע–1968בשנת 

ראש אפיק הקהילה–1969/70בשנת 

.בהמשך חבר ועדת מלגות וחבר בוועדה לקבלת חברים

לפרטים–1975/76נשיא המועדון בשנת 

בהמשך כיהן בכל האפיקים והוועדות במועדון אבל במיוחד באפיק  

.ללבוהקהילה שהיה מאד קרוב 

שנות פעילות בשל עומס  30לאחר 11/7/1995פרש מהמועדון ב 

.עבודה

.ישראל, בכפר סבא87בגיל , 2012ביוני 6נפטר ב יהושע

.לצד רעייתו, הוא נקבר בבית העלמין נורדאו כפר סבא

.משפחתו הנציחה אותו ואת אשתו מדי בקרן המלגות של המועדון

http://my.enter-system.com/159133/1975-76-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%9F


ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

גולדווסראברהם ל"נג

גולדווסראברהם : שם

Abraham Goldwasser:  באנגלית

יהודית: רעייתו 

חולון סביון: ממועדון 

1966-1967:  שנת נגידות
Richard L. Evans:נשיא  עולמי

A Better World through Rotary:  סיסמת הנשיא העולמי

."רוטריעולם טוב יותר באמצעות "

.התעשיהבעליבהתאחדותהכימיהענףר"ויותעשיין-גודלווסראברהם

ליווןונשלח"הגנה"להתגייס1939בשנת.ובישיבהבחדרלמדבצעירותו

ביבואלעסוקהחלשחרורועם.משםלגאליתבלתיעליהלארגן,ולרומניה

.סרןכרבשירתל"בצה.מזוןמוצרי

.ורפיחיונסבחאןהצבאיהממשלנציגהיה,קדשבמבצע

.לתעשייהחמצןמילייצור,אוקסידוןמפעלאתניהל

התעשייניםבהתאחדותהאנרגיהענףהתאחדותר"יו

.החשמלחברתדירקטוריוןחבר

.נזקקיםלעזרתמלאכותיותכליותותשעעשריםלקנייתכספיםגיוסארגן

.הארץברחביהחוליםלבתינתרמוהכליות

ל"צהלנכישיקומיציודלקנייתרוטריחבריביןשקלמיליוןשלגיוסארגן

.הכיפוריםיוםמלחמתאחר

.התעשייהבפרסזכה1993בשנת



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

שנפגעהפירנצהמהעירומוריםילדים100הבאתיזם

אתהמשיכוהילדים.בארץחינוךבמוסדותושיכונם,בשיטפונות

.בארץלימודיהם

.פירנצהנערילמבצעהארץקצוותמכלומתנדביםכספיםגיוס

החוץשרעםקשריםקיים,הימיםששתמלחמתתוםעםמיד

שתיביןשלוםהסכמילקדםבתקווה,אטללהאנטוןהירדני

.המדינות

העריםובפרוורי,פיתוחבישובינוערמועדונימספרהגדלת

.חדשיםעוליםאימוץ

,בינלאומינוערכארגוןרוטריידיעלשהוקם"פעלם"ארגוןאירוח

יעזורורעהואתאיש":הסיסמהתחת,הכינרתידעלבאוהלו

."חזקיאמרולאחיו

באפריל6-7אביבבתלהחילבית7'מס:ארציתרוטריועידת

1967.

.הודובמרכזרוטרימועדונינגידראמשאר.סמר:הכבודאורח

.מאוסטריהוויקוולפאנגמרייצגהעולמירוטרינציגאת



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  

כפרבעירטכנולוגיותמדעיותבמגמותלבחירהבנותלעידוד-13מספרניוזלטר

.סבא

ידע:לנושאמוקדשהחודשהניוזלטר

:אתמארחות

השראהמעוררתאישהבנייןמהנדסת,רחמיםירדן

לנערותישירמסרעםשמיראורטתיכוןמנהלתישעיהוענת��
Codeבתחרותהיסטוריהעשוהרצוגתיכוןשלהסייברמגמתנערותנבחרת��

Guru
סבאכפררוטרימועדוןלשעברנשיאתגלנצרברקתחניר"ד��

א'יכיתהתלמידתרוזנצוויגענתאתמארחותהשראהמעוררתשליאמא��

ואמירנילישלהוההורים,סבאכפרבעירופיזיקהסייברבמגמתהרצוגבתיכון

והנדסתהמחשבמדעירכזשלר'צעופראתמארחותמוביללמורהזרקור��

סבאבכפררביןבתיכוןתכנה
פרלנגרשבעובתיהלנאמןרויטל–קדימהבנותשמצעידהליוזמהזרקור��

.ופורייהמהנהקריאהן/לכםמאחלות

:קישור לקריאת הניוזלטר

https://shoutout.wix.com/so/6eNzAeehv?languageTag=en

דבר מנהלת אשכול פייס רויטל נאמן יהל

https://shoutout.wix.com/so/6eNzAeehv?languageTag=en




ידע

חברים כותבים
ר חני ברקת"מאמרה של חברתנו ד

13גליוןבניוזלטר 

חלקן פסיכולוגיות וחלקן  , חלקן סוציולוגיות. למושג ידע יש הגדרות רבות

המשותף בין כל ההגדרות הוא הגדרת הידע כמידע  . מתארות מצב תודעתי

.צבור אשר מצוי ברשותה של ישות בעלת תודעה

העבירו דורות של בני אדם את הידע שלהם לדורות  , מאז היות האדם

,  שלא שיתפו בו אחרים, היה הידע נחלתם של מתי מעט, בתחילה. הבאים

הידע  . הן משום שלא ראו בהם ראויים לידע והן משום שהבינו שידע הוא כוח

.  אליטות קטנות ששלטו בקבוצות הרוב, עבר בקבוצות סגורות

הפך  , עם תחילתה של המהפכה התעשייתית והקריאה לשוויון בני האדם

אפשרו  , הקמתם של מערכות חינוך ובתי ספר. הידע בהדרגה לנחלת הכלל

.  העברת הידע להמונים

אתהעבירוהמורהמולםמורההעמידו,התלמידיםאתאספוהספרבתי

מדעיאתוכללוומגווניםשוניםשהועברו,הידעתחומי.לתלמידיושלוהידע

התפיסהפיעל.מדויקיםומדעיםהרוחמדעי,החייםמדעי,החברה

שהייתההתפיסה,התרבותעומדתשבמרכזההמסורתיתהפילוסופית

יציבמעמדבעליבערכיםהמחזיקאדםהואמשכילאדם":גרסהרווחת

חיונייםהםכיהמוכיחדבר,רביםדורותזהבהקיימיםואשרבתרבות

ידעמגופימורכבהיההחינוךתוכן."האנושיתולחברהלאדםוחשובים

ושלהספרבתישלתפקידםזאתלנוכח.בעברשהתגבשווממיומנויות

חשיפתםבאמצעותהרווחתהתרבותברוחתלמידיםלעצבהיההמורים

לעצבנועדההוראה.והאומנויותהאזרחות,המוסר,המדעשבעיקרילטוב

בכלהמקובל"והתרבותיהטובהאדם"מודלפיעלהתלמידיםאישיותאת

על.השלטתהתרבותברוחהאדםבעיצובהתרכזוההוראהושיטות,תרבות

בעיקרכולליםוהםהעיקרייםהתרבותסוכניהםלימודספריזותפיסהפי

בעלנאוראדםלהיותנדרשהמורה.בעברשהתפתחוומיומנויותידעגופי

ותפקידו,וידעתרבותשלואוטונומילגיטימיכסוכןהמתפקדרחבההשכלה

עםהןלהזדהותלתלמידיםולגרוםותרבותיטובאדםשלדוגמהלשמשהיה

.מייצגיםשהםהתרבותערכיעםהןהמורים



מאופיינות,ואחתהעשריםהמאהמכךיותרועודהעשריםהמאה

עםבבדבדרביםחייםתחומיעלוהשתלטותההטכנולוגיהבמורכבות

..חדשיםדעתתחומייצירתתוך,המהירהוהתחדשותוידעהצטברות

.הידעאתלזכורהצורךאתומייתרקצרזמןפרקכלמתרחבהזההמידע

להשתלבכדילאדםהדרושותהיכולותהן"ואחתהעשריםהמאהמיומנויות

הכלכליתובמערכתמשתנהבתרבות,החברתיתבסביבהבהצלחה

אנליטיתחשיבהשליכולותנדרשות."ואחתהעשריםהמאהשלהגלובלית

והסתגלותבידעיצירתישימוש,והתפתחותלמידה,ואינטראקטיבית

ולמבוגריםלתלמידיםמאפשרוהאינטרנטהמידעעידן.חדשהלמציאות

.מידעשלאדירותלכמויות,בהיסטוריהתקדיםחסרת,ונוחהישירהגישה

כךכלקרובונמצאנגישהמידעים.קצרזמןפרקכלמתרחבהזההמידע

.להשתנותצריכה"ידע"המושגהגדרתשגםומכאן',אצבעותינוקצות'ל

לאיתורכישוריםלמנותניתןמאפייניוהםשאלהבעידןמוצלחתפקודלצורך

לשםבידעמושכללשימושכישורים;עצמאיבאופןחדשידעולרכישתידע

גיבושתוךביקורתיתולהערכהמושכלתלבחירהכישורים,בעיותפתרון

כישורים,מוסכמותמידהאמותקיימותלאשבהםבמקריםמידהאמות

תפקודלשםכילומר,ניתןבהכללה.אחריםעםפעולהולשיתוףלתקשור

.אוטונומי,חושב,מסתגללהיותאדםנדרשואחתהעשריםבמאהמוצלח

קודםשנאספועובדותשלמקובץאפואמשתנה,"ידע"המושגהגדרת

עובדותביןיחסיםשלדינמילמצב,"מורה"ידיעלוהועברוללמידתם

.ביניהןוהסינתזהקיימות



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

אך יש אנשים שאף דבר זה  , יודע אני שאין אני יודע"

(סוקרטס ". ) אינו ידוע להם

ההפסקותבאחת.מחקרלסיורשיצאלאוקיינוגרפיהבפרופסורמסופר

מדעאתיודעיםאתםהאם":אותםושאלהמלחיםצוותעםלשיחהניכנס

לוענו"?אוקיינוגרפיה"!"לא"לוענו"?רגליכםעומדותעליההטבע

יודעיםאתםהאם"."לא"לוענו"?אסטרונומיהיודעיםאתםהאם"."לא"

הסובבהאווירמזגמדעאתיודעיםאתםהאם"."לא"לוענו"?ביולוגיה

"?שלכםהקיומיתהמשמעותמהאז"."לא"לוענו"?יוםמדיאתכם

אתםמה.יודעיםלאכלוםאתם,חייםשלבזבוזאיזה".כנגדםהתריס

משנתוהפרופסוראתבבהלההמלחיםאחדהעיר,זמןכעבור"?שווים

,פרופסורובכן"!לא"לוענה"?שחיולוגיהיודעאתההאם":אותוושאל

היאדקותותוךשרטוןעלכעתעלתההספינה.חייםשלבזבוזאיזה

!!!"לשחותיודעאינךואתהשוקעת

"לשחות"ילמדלאאםאבל,שבעולם"לוגיות"הכלאתללמודיכולאדם

תוךנלמדתלא"שחיה"יכולת.לריקיהיולימודיוכל,הזאתבעתבמיוחד

יכולהוא,"שחיה"עלספריםולקרואלכתוביכולאדם.ספריםקריאת

אבל(?לומדיםרובנוכךלאוהאם)"שחייה"השלההיבטיםעללהתווכח

?בעצמולמיםלהיכנסיסרבאםאלוכללויועילומה

.התנסותכדיתוך"לשחות"ללמודחייבולהתחדשלצמוחהרוצהאדם

.למיםלקפוץלהעזעליושתחילהאלא

יגלושהידע,ארכיביםנפתחלאאם,לפתחנויגיעחדשידעכמהמשנהלא

,ניישמםלא,הדבריםשלעמוקההבנהנשיגלאאם.ייטמעולאהחוצה

מאפשרותשלאאטומותחומותסביבנוולבנותלהתקבעתמשיךהבורות

.שאניומהלמיהנגישותאת

:הידעאלמובילותדרכים3ששאמרקונפוציוסזההיה



ביותרהאצילית–המחשבהדרך

ביותרהקלה–החיקוידרך

.ביותרהמרה–ההתנסותדרך

ומה?נודעהלאאללהתכונןכיוםאפשרואיך?יודעיםאנואםנדעאיךאז

?ומואץדינמיכהבעולםידעשלהמשמעות

האנושיתהתרבות.האדםשלברשותוהמצויצבורמידעהואידע

יעץ,"עצמךאתדע"האפשרככלרבידעלרכישתבשאיפהמאופיינת

והואמאחר,"כוחהואעצמוהידע"שקבעבייקוןופרנסיססוקרטס

מתפתחידעהאישיתברמהגם.מטרותיואתלהגשיםלאדםמאפשר

שלוהרכישהויכולתבגרותועדמינקותומתרחבמשתנה,בהדרגה

שלהחשיבהולמיומנויותהטכנולוגיתלהתפתחותבהתאםמשתפרת

.האדם

ידעויצירתליוםמיוםמשתנההמידע,מואצתכהבצורהמשתנהבעולם

מעניקואשרזמןלאורךבולהחזיקעודניתןלאכי,ומוגבלתחלקיתהיא

.הכוחבעלרקלהיות,הפרט,לו

קניינותמפעיליםאנחנו.מומחיות/ידעעלבעליםלהיותיודעיםכולנו

,אגרסיביות,כוחנות,שליטה?מייצגזהמה.בחיינודברכלעלכמעט

....קינאה,השוואתיות,פורמאליות,תחרותיות

,איזון,שפיותהמייצגיםידעשלבעליםלהיותעלינוכיום,זאתלעומת

.ואחדותשוויון,יושרה,צדק

שישרחבהידעלהבנייתשותפיםלהיותעלינוידעשלבעליםלהיותכדי

,ספקהטלת,מגווניםמידעמקורותבחשבוןהלוקחתעמוקההבנהבה

ולשאול"?יותריודעמי"בלהתחרותלהפסיקעלינו...שאלותשאילת

.וידעבמידעהקשורותחדשותשאלות

היא.פרטניתולאאנושיתמשימההיאהידעהבניית,מתמידיותר,כיום

שהמידעוהאמונההאמוןאתבקרבהשמכילהוחברתיתאישיתמשימה

.האחריםאתבהםלשתףשאפשרכך,"נכונים"והיכולת



רלבנטייותרבהכרחידעיותרלושישאדםהאםעצמנושואליםאנוהיום

?מואץכהבעולם

שלבמושאלאחוזעודניתןלאולפיכךמתמדתבתנועהנמצאהעולם

אוטונומי,מתמידקיוםשוםלתופעותאין.ומוחלטתוודאית,יציבההכרה

של,זמניותשל,ומסובבסיבהשלההדדיתהתלותבמסגרתאלא,ועצמי

מה:כךואם.לומעניקשהאדםמהמלבד,משלוקיוםאיןלמידע.זרימה

אילו?מלאכותיתובינהזמינהטכנולוגיהשלבעולםידעשלמשמעותו

למידהלביןידעביןומה?כיוםידעהמושגלהבנתאותנויובילושאלות

בארגוןהנמצאתמערכתאותה?פואטיתאוטוידעמערכתומהי?פנימית

והתחדשותצמיחה,השתנותשל,הזמןכלעצמיתהבנייה,עצמיתלמידה

...תמידיים

להיותמקוםעודאין:לחלוטיןשונההיאכיוםשלנושהמטרהספקאין

כשהתהליךידעשלבעליםלהיותאמורהשלנוהמטרה,ידעעלבעלים

,סקרנות,מפתיעות,מאתגרותשאלותשאילתשללגמרישונההוא

אנחנו,ולהתפתחלהתקדםלנושיאפשרווסינתזהפירוק,ניתוח

לדרךשותפיםאלינוימגנטכזהתהליך.השיחבמרחבלנווהשותפים

אותחרותללאיצירתי,חדשניידעמביאיםהםוביחדנשמעתשדעתם

.ביקורת

:יותרטובזאתלהביןננסהבואו

רגליאתהתבונהדחקהכך,הידעוגדל(מידע)הנתוניםשהתרבוככל

והעדיפו,למשל,עמוקיםבמשליםלהתענייןהפסיקואנשים.החוכמה

רקלא.וסמארטפוניםמטוסיםלהםלתתהיכוליםפרקטייםנתונים

התחילההחוכמהאלא,עלתההתבונהאנשיושלהתבונהשלשקרנם

שלהחייםחוכמת.פרקטילא,מדעילא,רגשיסובייקטיביכענייןלהיתפס

היוםיודעילדכל.הצעיריםשלהחדשהידעמפניבזלזולנדחקההזקנים

מעמיקהלחשיבה,הישרלשכלהנוגעבכלאבל,ויקיפדיהאתלצטט

התבונה.המדרגהבשפלהמצב–קוהרנטיתעולםלתמונת,וביקורתית

.שלנוהתודעהבעצםשהיאהחוכמהאתלזנוחלנואלאבל,חשובה

אתשמאיראוראלא,ומעשימנותק,קרידעשאינה,והלבהחייםחוכמת

.הנשמה



לייצרעלינו.בתוכנואלאלנוחיצונייםרקוידעמידעיותרלחפשאין

מתוךהואאףוחדשנימפתיעידעלהבנותכדיחדשנימידעעםפלרטוט

.פעולהושיתוףשאלותשאילת,עמוקהחקירה

.מסויםגבולעד...בידעלהשתמשלדעתהיאהחוכמה

הואבמציאותהקבועהיחידהדבר":הרקליטוסשלדבריואתונזכור

!"השינוי



חברים כותבים שירה

שני שירים 
פרידורמאת חברנו רן 

"(הקרב על השלווה"מתוך ספר שיריו )



פעילות האפיק הבינלאומי החודש

ואישסופר,רוטריון,טרוחלרלדאליבורששלחתיהבינלאומיתהברכההנה

.כי'צממוצאאוסטריציבור

ברכהשבועייםלפנילהעבירליעזרהוא.בטלפוןאתודיברתיגם

.באודסהלמועדוןבינלאומית

ר האפיק הבינלאומי "דיווחו של חנן האס יו

24.3.2022

Dear Dalibor, dear friends in RC Linz Altstadt,

It is my privilege to raise this weekly toast to your honor wishing

you a lot of success in your club activities.

I was deeply impressed how you Dalibor came in right away to

help transfer our club's greeting to Mykola Stebljanko of Odessa,

Ukraine in these challenging days.

Later in our phone call I emphasized how happy our Kfar Saba

club should be if you and your fellow Rotarians decide to visit Israel

and meet us then.

Hope to stay in contact.

Yours in Rotary

Hanan Haas, international services,

Rotary club Kfar Saba, D2490, Israel



My dear friend Hanan!

It's so nice to hear from you😊

How are you?

Thank you very much for your email. I took the liberty to 

forward it to our president to show how great and 

satisfying Rotary can be with friends like you!

Greetings from Austria

Dalibor

מדליבורשקיבלתיהתשובהלהלן
25.3.2022



ROTARY מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

בשםהמוכרמפורסםראפרשלצילוםמופיעהירחוןשלהשערבדף

PHENOM)ראפשעוריבעזרתתומךפנום.(פנומןשלקיצור=פנום

זאתעושהפנום.שיקגושבעירבעיתיותבשכונותשולייםנוערבחינוך

.הרוטרישלחלקיתבחסות

חשובכמהעדהבינואשרמוביליםציבוראנשיביןהייתהאובמהמישל

.המצוקהמשכונותצעיריםלראפריםבמהלתת

:היהנוערבניבקרבזובפעילותותמךלבששםהרוטרימועדון

RC Chicago Southeast.6450אזורל"נגהמועדוןחברOsei David

Andrews-Hutchinsonיכוליםוהמוכשריםהצעיריםהראפריםכמהעדהבין

כניסתלמנועהיאהמטרה.שלהםהקהילותעלחיוביתהשפעהלהשפיע

לתמוךשלוהמועדוןחבריאתשיכנעהוא.הפשעמסלוליאלהצעירים

.שלוהראפריםובתלמידיםPHENOM-ב

רביםצעירים.בקהילותרביםהדיםלהוישמוצלחתמאודהפעילות

.שלהםהקהלאתולשמחלהתקבללהצטרףמעוניינים



סיפור של סופר בלתי מזוהה

איזהו עשיר
סיפור עם מסר לחיים

הכפרבאזורלטיולבנואתלקח,מאודעשירהמשפחהשלאביה,אחדיום

מספרשהוהם.ענייםלהיותיכוליםאנשיםכמהעדלולהראותבמטרה

האבשאלמהטיולבחוזרם.מאודענייהמשפחהאצלבחווהולילותימים

עדראיתהאם"."אבא,גדולהיה""?נהנית?הטיולהיהאיך":בנואת

מהאז".הבןענה."כן".האבשאל"?להיותאנשיםיכוליםענייםכמה

ישולהםאחדכלביששלנוראיתי".האבשאל"?בן,מהטיוללמדת

ישולהםהחצראמצעעדשמגיעהבריכהישלנו".בנולוענה,"ארבעה

אתישלהם,בגינהמיובאיםתאורהגופיישלנו.סוףלושאיןנחלאפיק

עדמגיעהשלנוהפטיומרפסת.הלילהבשמיכיהלומיםהמנצנציםהכוכבים

,עליהלחיותן"נדלפיסתישלנו.האופקכלאתישלהם,השכניםלחצר

ישלנו.לראותשניתןלמהמעברשמגיעיםעצומיםשטחיםישלהם

האוכלאתקוניםאנחנו.אחריםמשרתיםוהם,אותנושישרתומשרתים

שיגנוכדילרכושנומסביבחומותישלנו.שלהםאתמגדליםוהם,שלנו

,המוםהאבאתהותירוהבןדברי".עליהםשמגניםחבריםישולהם,עלינו

שהכלאותילימדת.אנחנוענייםכמהלישהראית,אבאתודה":הוסיףוהבן

מדירבזמן...כאוצררואההשני,ערךכחסררואהשאחדמה,יחסי

!"אבאתודה.להציעלישישמהעםבמקוםלישאיןמהעםהתעסקתי

.הביתאלונכנס,ההמוםאביואתעזבהואחםבחיבוק



אמנות על קצה המזלג

ספרד, 1660-1599,דייגוולסקז

פארחהחואן דה 

יורק  -ניומטרופוליטן: מוזיאון1650: שנת יצירה

ולסקזאתהופכיםתקדיםחסרתוטכניקהדופןיוצאתהתבוננותיכולת

,הרביעיפיליפספרדלמלךחצרכצייר.שלובמאההספרדיהציורלגדול

הוא.הבינלאומיהאמנותעולםמרכזאז,לרומא1649-בנשלחולסקז

ומתוקף,באמנותעשירהכהשהייתהלארץנוסףלביקורלהגיערצה

לאוספיברומאקלאסייםפסליםשלויציקותתמונותלקנותהוזמןמעמדו

המפורסמיםהאיטלקיםהאמניםאתברומאפגשהוא.הרביעיפיליפ

להביאםמהםכמהלפתותהצלחהללאוניסה,תקופהבאותהביותר

בציורמשלומיומנותהראהגםהואברומאשהייתובעת.למדריד

אחד,שלוהגדוליםמהפורטרטיםשנייםכאןעשההוא.רביםפורטרטים

דהחואןשלוהסטודיועוזרשל,והאחרהעשיריאינוקנטיוסהאפיפיורשל

.פארחה





שולייםעםרחבלבןמלמלהצווארוןמתואר,פארחהדהחואןשלבדיוקן
שלוהפניםולעורהדוגמןשלוהזקןהשיערלשחורביעילותמנוגד,משוננים

זהדיוקן,ראייהעדלפי.רבהבעהבכוחזוהרותהכהותהעיניים.הנחושתבצבע
במרץ19-בהקדושיוסףחגחגיגותבמהלךברומאבפנתיאוןהוצגפארחהשל

מבקר.ושוניםרביםלאומיםבניאמניםמצדמסויגתבלתילהערצהוזכה,1650
זכההוא.אמתהיהלבדוזה,אמנותהיוהציוריםשארשכלשבעוד,צייןאחד

ולאסקזאתשימשוזה,הספרדיתהחצרכציירהרומיתלאקדמיהלהתקבל
לציירהזמנותלותביאשהצלחתולצפותהיהיכולוהוא,ראשונהמנהכמעין
בכבודוהאפיפיוראצלוישבמהרהעד,ספקאין.מאודמכובדיםאנשיםכמה

.האפיפיורשלהביתבניגםוכך,ובעצמו
שלמרצוןכעבדנחשבמוריממוצאסיביליאני,(1610-1670)פארחהדהחואן

לאמעולםולסקז.קנבסיםובמתיחתצבעבטחינתעסקהוא.ולסקזהצייר
אתותרגלמלאכתואתמהאמןלמד,התבונןהמוריאך,במכחוללגעתלוהרשה
הגיע,ולסקזשלפטרונו,ספרדמלךכאשר,האגדהפיעל.בהסתרהציור
כאשר.לראותוהיהיכולשהמלךבמקוםמציוריואחדאתהציבפארחה,לביקור
ידיעתללאלציירלמדכיצדלווסיפרלרגליוברךכרעפארחה,התקרבהמלך
אדם"ש,דעתואתהביעהמלך.למענושישפיעהמלךבפניהתחנןכךתוך.אדונו
אלא,ברירהנותרהלאלולסקז."עבדלהיותיכולאינו,כזהאמנותיכשרוןבעל

.פארחהאתלשחרר
בזכותשחרורומתנתאתקיבלשפארחה,מספרתענייןלאותואחרתגרסה

.אשתושלמותהבעקבותבולסקזותמיכתוהחברות
באופןלעבודהמשיךהוא.1654בשנתלשחרורוזכהפארחהדהחואן,מקוםמכל
.כאמןכשרונוניכרקצרהתקופהותוך,ולסקזשלבסדנתוגלוי

אליזבתהסופרתשל."פארחהדהחואן"בספרמתוארפארחהשלסיפורו
:טרביניודהבורטון
,ולסקזאצללחיותאמורהיההואשם,למדרידמסביליהנסעפארחהכאשר
,הפרדותנהגמעסיקואצל.פרדותנהגאצללפרנסתועבדהוא,החדשמעבידו

הוא.באכזריותוהוכהלגנובהוכרח,הורעבהוא.התעללותשלליחסזכההוא
רכושואתמהוויםוהם,הפרדשלמערכונחותהאדוןבעיניהעבדשלשערכולמד
ליחסזכההוא,פארחהשלאדונונהיהולסקזכאשראולם.במעמדיתרוןכלללא

להבחיןמסוגלהיהלא,באמנותומאדעסוקאדםשהיה,ולסקז.אנושי
שלזוהתפתחות.שניםעשורבמשךביניהםשנוצרההיחסיםבהתפתחות

אליזבתשלבספרההמרכזיהענייןאתמהווההאנשיםשניביןהיחסיםמערכת
.טרביניו
יצרהוא,ולסקזשלבביתו,לראשונהכאשר.ואוהבתרגישהדמותהואפארחה
אדונו,במהרה,שלוכאחיותיואותןוקיבל,המשפחהבנותשתיעםידידותקשרי

.מלאאמוןבונתנווהגברת



במסירותעצמואתוהקדישכעבדמרותואתקיבלהוא,בודדשהיהפיעלאף
.ולסקזמשפחתשללשרותה

מעלהזההסיפוראתשמרומםהוא,פארחהשלהעוצמהרבהאמנותיהדחף
.ההערכהנטולאךהאצילהמשרתשלהעצמיתההקרבהעלהאחריםהסיפורים

שלגאוניותואתגילהכאשר,ברישומיםאדונומכתביאתקישטהוא,כילד
לחוקבניגודהיהזה,הצערלמרבה.ציירלהיותכןגםהשתוקקהוא,ולסקז
,אמןאך,אומןלהיותהיהיכולהוא.אמנותכלללמודהעבדמןשמנע,בספרד
טכניקותוגםלצביעהשטחים,צבעיםלהכיןהיטבלמדפארחה.לאלעולם
אך,הציורעבורהרקעאתהתאיםהוא.המודלעלשנופלהאורלהתאמתשונות
להיותפארחהשלתשוקתו.לציירההיתראתאדונומולסקזלקבלזכהלאעדין
לממןכדי,אמושלהעגיליםאת,לויקרשהיהמהאתמכרוהוא,בובערהצייר
התבוננותתוךולמד,בחשאיהתאמןהוא.ומברשותצבעיםשלקנייתםאת

בהסתרתלהמשיךהכוחעמדלאלפארחה,דברשלבסופו.אדונובמעשה
היחסיםהתפתחות.פיליפוהמלךולסקזבפניתמונותיואתחשףוהוא,עבודתו

בקבלתהסתכןפארחהכי,ביניהםמתחיםלהיווצרותהובילהלעבדהאדוןבין
גברהולסקזאצל,השנייםביןוהחיבההכבודיחסישגברוככלאך.כבדעונש

יקרחברלהיותראויוהוא,בחייםמעמדומעלומעלהמשכמושפארחה,ההכרה
.מהעבדותאותושיחררולפיכך,מוכשרותלמיד

פארחהחואן דה 

דיוקן של נזיר

1651: שנת יצירה

', הרמיטאז: מוזיאון

סנט פטרסבורג



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

בבולאות-בקוריאה הדרומית רוטרי

מועדונים  1,684היום .1927הראשון בקוריאה הוקם בשנת רוטרימועדון 

.רוטריוניתממש מעצמה –רוטריונים66,945בקוריאה עם 

200,000. בינלאומילרוטרישנה 50בולים לכבוד 3הונפקו 23/2/1955ב 

.י בית הדפוס הממשלתי בקוריאה"בולים מכל ערך הונפקו ע

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



הונפקו  . הבולים3בנוסף לבולים הונפקו גם גיליונות מזכרת מיוחדים לכל 

סטים של גיליונות ולכן גיליונות אלו הם נדירים להשגה ומחירם  300הכלבסך 

:להלן דוגמה של גיליון כזה.  גבוה מאד

ָ(IMPERF)סטים של בולים בלתי מנוקבים 500בנוסף הונפקו 

בינלאומילרוטרישנה 70הונפק בול לציון –1975לפברואר 23

.50מיליון בולים בגיליונות של 2הונפקו 



–סיאולשנה למועדון 50הונפק בול לציון –1977לנובמבר 10
הראשון בקוריאהרוטריהמועדון 

.הונפקו20מיליון בולים בגיליונות של 3

התקיימה בפעם הראשונה הוועידה העולמית  –1989למאי 20

לציון אירוע זה הנפיקה קוריאה בול יום לפני  . בקוריאהרוטרישל 

.פתיחת הוועידה

.הונפקו20מיליון בולים בגיליונות של 3

בינלאומי  לרוטרישנה 100לציון –2005לפברואר 23

קוריאה הנפיקה בול יחיד  

".הרוטריוניםהאהבה של "הוא בקוריאניתהכיתוב 

.מיליון בולים הונפקו1.6



והונפק בול לציון בסיאולבינלאומי התקיימה רוטריועידת –2016למאי 2

.אירוע זה

.הונפקו20של בגליונותבולים700,000



מתכון החודש

המתכון ממטבחה של חיה

עוגת תותים וקרם קצפת ללא גלוטן

:שלב ראשון מכינים עוגת ספוג

:המצרכים לעוגה

חלמונים  /ביצים מופרדות לחלבונים 6

בטמפרטורת החדר

קורט מלח

סוכר( 'גר250)כוסות 1/41

שקית סוכר וניל1

כפות שמן קנולה או חמניות2

קמח תמי( 'גר140)כוס 1

כפיות אבקת אפייה1/41

:אופן ההכנה

,  בנפרד. כפות השמן2בקערה קטנה מערבבים את החלמונים עם 

בקערת מערבל מצויד בוו הקצפה שמים את החלבונים וקורט  

מתחילים בהקצפה במהירות בינונית מתגברת לבינונית  , המלח

.גבוהה ומוסיפים את הסוכר בהדרגה

מנמיכים את  ( המקצף מותיר שובל)כשהקצף יציב ומבריק 

המעורבבים עם  )המהירות ומוסיפים בזרם עדין את החלמונים 

(.השמן



מערבבים את הקמח עם אבקת האפייה ותוך כדי הערבול  

,  כשהחלמונים נטמעו לחלוטין בקצף החלבון, במהירות נמוכה

ממשיכים בערבול האיטי עד שהקמח נבלע  . מוסיפים את הקמח

.  אחידה ללא בועות וגושיםקצפיתלגמרי עד שמתקבלת בלילה 

מ ומקמחים אותה קלות  "ס26משמנים תבנית אפייה בקוטר 

.יוצקים אליה את הבלילה, בסוכר גס או בקמח שקדים

מעלות  175דקות בתנור שחומם מראש בחום של 50אופים 

צלסיוס עד שהעוגה מזהיבה מעט וקיסם הננעץ במרכזה יוצא  

.יבש

.דקות על רשת5משהים בתבנית , מוציאים מהתנור

מניחים לצינון  –הופכים על הרשת ומנתקים את תבנית האפייה 

(.רצוי עד למחרת. )מוחלט

:נוזל להרטבת העוגהמכינים 

כוס חלב1/3

כפית תמצית וניל1

.כף יין אדום או ליקר שרי ברנדי1

:המלית והציפוימכינים את 

(כוסות1/21-טיפה יותר מ)ל שמנת מתוקה "מ380

כפות סוכר4–3

כף גדושה אבקת אינסטנט פודינג וניל1

(אפשר להחליף בעוד כף אינסטנט פודינג)כף מייצב קצפת 1

אפשר גם להכין עם שמנת צמחית אבל אז יש לוותר על  *** 

!הסוכר



:אופן ההכנה

.  מערבבים את מייצב  הקצפת עם הפודינג והסוכר: הכנת הקצפת

שניות מוסיפים  10-מקציפים במיקסר עם השמנת המתוקה ולאחר כ

ומקציפים לקצפת  ( הסוכר המייצב והפודינג)את תערובת היבשים 

.יציבה

חוצים את  , מערבבים את חומרי ההרטבה לעוגה: הרכבת העוגה

ובעזרת  , קרטון הגשה/מניחים שיכבה אחת על צלחת, העוגה לשניים

מברשת סיליקון  מרטיבים מעט מורחים כמחצית מכמות הקצפת  

השיכבהמניחים את . ומעל מורחים בעדינות שיכבה דקה של ריבה

2/3-מורחים  כ. מרטיבים גם אותה. השנייה מעל ומהדקים  מעט

אפשר  . מניחים מעל את פרוסות התותים. מיתרת הקצפת ומיישרים

".  במראה פרוע"–לסדר אותם בצורה יפה ואפשר להניח בתפזורת 

או נייר אפייה כדי ליצור  , עוטפים את העוגה מסביב עם שקף גבוה

נייר בעזרת נייר דבק או  /חשוב  להדק את השקף. שוליים גבוהים

.מהדק

לי עם המים הרותחים להמסה  'מערבבים היטב בקערה את אבקת הג

מכניסים את העוגה למקרר  . שופכים מעל התותים ומיישרים. מלאה

מסירים את השקף ומצפים את דפנות  , מוציאים. דקות10–5-ל

.העוגה ביתרת הקצפת

טובלים את הסכין  , על מנת לקבל דפנות חלקות–פטנט שלמדתי •

או מרית ארוכה  , (איתה משתמשים לציפוי הדפנות)המדורגת 

מנגבים ועוברים בעדינות על הקצפת שמסביב  , במים רותחים

.זה מחליק אותה פלאים–לדפנות 

.י הדבקת שקדים פרוסים"אפשר לעשות גימור לדפנות ע•



חברים מציירים

"  חלום סוריאליסטי"
ציירה חיה קנטרוביץ



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

,  השנה, "אליהו הנביא"שסיפור , נאחל

Door-ל Door...יעבור מ, בליל הסדר

הוא  , לא הפנים את שעון הקיץ, החורף

.חֹוֵרּפ...עוד

"..בני אדם רוצים שנצחק משנינותם ולא מטיפשותם"
סוויפטונתן 'ג

,המגש החליק לדיילת מהיד

טס באוויר...ממש

-" ניוזפייק"

להמיתה...האמת

העמסתי ארגזים

והגעתי, "יום המעשים הטובים"ב

" !מעסים הטובים"ל...

:רציני ביותר

,  כשאני רואה תמונה של פליטים במנוסה

" !!!הצילום..."עולה בדעתי מלה אחת

Kill the truth!



ְבלּוב יַרק לִּ ַיַער ָינּוב בִּ

יו .ָכֵבד ֶעְדָנה ָוזִּ

ְוַהֶשֶמׁש ַבת ְצחֹוק רֹוֶעֶפת

יב, ָברּוך ַהָבא .ָהָאבִּ

אביב

היינריך היינה: מילים

יוחנן בן זכאי: תרגום



ב"לחברי המועדון וב


