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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

תודה לכל החברים שנטלו חלק ביצירת ירחון זה

.האוריםחג–החנוכהחגאתהחודשחוגגיםאנו

אלא,האישילשימושנועזרכלירקלאבאורלראותמבקשיםאנו

להעפילוביכולתו,האדםברוחואמונתנולתקוותנובסיסגם

ברוגע,בעומק,בולהתבונןמבקשיםאנולכן.למרומים

.ואופטימיותתקווהבנונוסךהוא.ובנעימות

אי.לסיועהנזקקיםאצלאורקרןיוצרשלנוההתנדבותמעשה

.למתנדביםחגגםהאוריםחגבלראותניתןלכך

.שמחאוריםחגביתםובניהמועדוןחברילכלנאחל

,קויטנישמוליק,היקרלחברנולאחלמבקשיםאנוזובהזדמנות

.שלמהורפואהמהירההחלמה



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי  
ההולדת החודש



מזל טוב לחוגגים 
יום נישואים החודש

חיה ויעקב  

קנטרוביץ

17.11



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



אירועים במועדון החודש

חברים מן המועדון יצאו לטיול ביוון  –2.11.22❖

ישראל בבית חולים מאיר  רוטריכנס הבריאות של –12.11.21❖

כפר סבארוטריביקור הנגיד במועדון –14.11.21❖

הרצאה–21.11.21❖

שלומי שטרית' ק דר"רפהרצה לנו 

המרד הערבי: נושא ההרצאה

התקיים באשכול פיס יום הדרכה למשתתפים  –16.11.21❖

שאמור להתקיים  האקתוןלקראת , מחטיבות הביניים

.  22בפברואר 

הנשיא מיכאל שלו וחנן האס הציגו במגדלי הים  –25.11.21❖

.התיכון  את הפרויקט הבינלאומי לשיפור הקוגניטיביות



טיול ליוון

לטיולראשוןיום

בטיסת  ( 2.11.21)כפר סבא יצאו הבוקר רוטריחברות וחברי מועדון 28

.  ישראייר לאתונה

כשהגענו לאתונה ערכנו סיור רכוב בין שכיות החמדה של העיר המיוחדת  

.אתונהרוטריעם מועדון בינמועדוניוסיימנו במפגש , הזו

בשם המועדון שלנו וביחד עם הבינמועדוניל יוסי בן עמי ברך את המפגש "נ
.העניקו תשורות ודגלונים לנשיא מועדון אתונה ולנגידה , מיכאל שליו , הנשיא 

:  ל גבי מזור רשם וצילם את מהלך הטיול"חברנו נ

חברות וחברים מן המועדון השתתפו בטיול ביוון



יום שני לטיול  
שהפכה את חצי  קורינטוסהגענו לתעלת . בדרום יוון, לפלופונזפנינו היום 

במוזיאון  , אגממוןוביקור בקבר קסניהמשם לאזור . לאיפלופונזהאי 

בשם  יפיפייה סיימנו יום מעניין בעיר חוף . במקום ובאקרופוליס המקומי

NAFPILIONבה ערוב רב של תרבויות ששלטו באזור במאות השנים שעברו  .

אומנות  "או בעברית GELARTOקינחנו בגלידה מקומית בעלת שם מקורי 

קשורה למזח  הייתה י האוטובוס "בחניון ע. אכזבהוהיא לא " הגלידה

מצוידת כאוניית  ואורכה ' מ70כ . יאכטה מסוג שאי אפשר להתעלם ממנה

.התמונה מוכיחה זאת. מלחמה

. יום שלישי לטיול

של)המדרגות80במעלהטיפוסתוך,אתונהשלבאקרופוליסבקרנוהיום

שלהמרשיםבמוזיאוןביקורעצמוהאתרואחרי(שעלוהגיבורים

בסמטאות,משם.באתרשנמצאוהחמדהשכיותנשמריםבוהאקרופוליס

.אתונהשלהפשפשיםבשוקוסיימנומצוינתלמסעדההעיר

.טברנה–בערב 



לטיולרביעייום
.צפונהפעמינואתושמנובאתונהמהמלוןיצאנוהיום

.ARACHOVAוהתיירותהנופשבעירעצרנוהבאהלתחנתנוהדרךבמחצית

מלךשלדברידלפיבאתרלביקוראלאקניותאוסקילצרכילאהעצירה

שלבמוזיאוןבקרנו.האורקלה/ישבובההעולםמרכזהיא,זאוסהאלים

עלווהגיבוריםהאמיצים.קדומותמתקופותועודכלים,פסליםובודלפי

.דלפישלובאצטדיוןבתיאטרוןלביקורלהרכ"אח

.טיפוסיתיווניתארוחהעםאוטנטיתלמסעדהקצרהנסיעה,מפה

.vollosבפורטאריהלמלוןמלאותשעות3ונסענוהאוטובוסעלחזרהעלינו

כנדרששבתוקבלתבקידוש,שישייוםהוא,לטיולהרביעיהיוםאתסיימנו

.pilionהרעלportariaבמלון

לטיולחמישייום
להתרשם,התלוייםבמנזריםלצפותכדילמטאורהישירותנסענוהיום

האוטובוסעםמשם.הנזירותשלהמקסימהעבודתןאתלראות,מיופיים

.התלוייםהמנזריםכלעלתצפיתלעמדת

לאחר.kalampakaבעיירהpanellinioבמסעדתצהרייםלאכולנסענו

.בפורטאיהלמלוןחזרהנסיעהשעות3ליצאנודשנהצהרייםארוחת



לטיולשישייום
.היםחוףעלהנמצאתוולוסלעירפיליוןהרעלהנמצאתמפורטאריהירדנו

יוםהיום.גדולותלאוניותגםשירותיםהנותןונמלגדולהמרינהבעיר

ממשיכיםקפהושתייתבטיילתסיוראחרי.ומסוגרהסגורהוהעירראשון

.אתונהלכיווןבנסיעה

לאונידסשלהמרשיםפסלוי"עעמדנובטרמופלאיצהרייםהפסקתלאחר

.בפרסיםהיווניהמרדאתשהנהיג

מוסיקה,נגניםעם"אקרופול"מסעדה-בטברנהמסיימיםהערבאת

.וריקודיםסוערת

לטיולואחרוןשביעייום
לאמנהלותלבצעכדיהבוקרמוקדםקמנובטברנהאמשסוערערבאחרי

עםיצאנובסיומן.קורונהובדיקותטפסיםמילויכמוסימפטיות

ובעיקרקצררגליסיור.הגדולבנמלהתמקדותעםלפיראוסהאוטובוס

שלהטיילתלכיוןנסענו,בהמשך.במרינהקפהבביתהסתייםרכוב

.המצוינתהחברותאתנסעלהעלהמיכאל.וברכותסכומיםבדרך.אתונה

ממועדוןחברנו,המדריךויטללפיליפתודהבחרוזיהפליאארבלאיציק

:הרצליהרוטרי

,פיליפ ויטל, רצינו להודות לאחד

,מדריך הטיולים הנמרץ והמהולל

,כפר סבא נטלרוטרישאת חברי 

,וביוון הוביל ולא היסס כלל

,הפליא בהסבריו שבמוחנו שתל

,בבדיחות הדעת סיפר ולא חדל

,בוצע ולא בוטלבתכניתכל סעיף 

,  דאג ברגישות לכל אחד ולכלל

,פתר הבעיות ולא הוליך שולל

–לויטלמכל הלב לומר , ולנו נותר
!!!  ה -ב-רה-ד-ו-ת

בקניון ענק  , איך לא, מסיימים יום אחרון בקניות, לאחר הברכות והמתנות

.ושיטוט בין החנויותצהרייםעם ארוחת , בפאתי אתונה Smart Parkהנקרא 



ישראלרוטריכנס הבריאות של 

12.11.21,מאירחוליםבביתישראלרוטרישלהבריאותכנס

ר"ויוהשרוןלאשכולהנגיד'ע,כרמוןפנינהל"נהכנסאתפתחה

רוטריקשריאתנסעלשהעלתה,ישראלרוטרישלהבריאותועדת

.החוליםביתעם

ביתעלברגראליעז'דרהרצה,קנתחייםד"עו,הנגידברכתאחרי

.פעולתודרךועלשלוהמבנה,החולים

האריספולביערעץתרומתעלתעודהמהנגידקיבלברגר'דר

.שמועללשלום

.לילדיםלספורטהיחידהמנהלנמטדני'פרופ,השניהמרצה

מהילדים30%.ההשמנהזוכיוםילדיםאצלביותרהגדולההבעיה

משקאותלשתותרצוילאלילדים.משקלמעודףסובליםכיום

.ממותקים

.קלוריותהמוןמכיליםלמיניהםהחטיפיםגם

.אוכליותר30%צורכיםהטלויזיהמולהאוכליםילדים

.יוםמידיפעילותשעהלעשותצריכיםילדים

בגישהשינוייםעלאביטלשמוליק'פרופמפיהאחרונהההרצאה

.הגסהמעיבסרטןבטיפולי'וינצדהברובוטבשימושכירורגית

50%ככיוםהתמותה.בשכיחותושלישיהגסהמעיסרטן

.(לשנה3000)מהמאובחנים

ל גבי מזור"דיווחו של חברנו נ



.הנגועהאזורוכריתתהבטןשלפתיחההיהבעברהכירורגיהטיפול

.הבטןפתיחתללאהלפרוסקופיתהמהפכההייתההבאבשלב

.רביםיתרונותיה

,תנועהובהםרביםיתרונותלרובוט.הרובוטהגיעהבאבשלב

.'וכומימדתלת,יציבות

כולל,האריספולביערבשמועץנטיעתעלאישורקיבלמרצהכל

.מאירהחוליםביתשלהידידיםאגודתל"סמנכ,שקדמלי

.ומענייןמפרה,מוצלחכנסלארגוןהכבודכל



ביקור הנגיד

14.11.21ביקור הנגיד במועדון 

ועל  , על קשריו הטובים עם העיר כפר סבא הנגיד חיים קנת מספר 

.  פגישתו המועילה עם ראש העיר

" .קיפוד"סיפר על הביקור ב

למרות היכרותו רבת השנים הוא מספר על פעילויות המועדון שעשו  

.  עליו רושם חזק ואחד מהם הוא הקידום הטכנולוגי של בנות

מספר על כנס שנערך לפני כמה שנים בזאגרב ונושאו שינוי תפיסה  

.  רוטריללא שינוי יהיה קשה לשמור על . ברוטרי

מספר על מועדונים חדשים שקמו או  . הפתרון הוא הקמת מועדון לווין

.  יוקנעם ועוד, יקומו בעוספיה

ואנחנו  , ברוטרימיליון חברים 1.4היעד שהעמיד הנשיא העולמי היה 

.  עומדים בו

.בארץרוטראקטמועדוני 4כמו כן הוקמו 

.  ל"סיפר שקיצץ בתקציב האזור בתקציב הנסיעות לחו

את כל הכספים האלה העביר  . כמו כן קיצץ בתקציב חילופי נוער

ביחד עם חסויות גדל הסכום לחלוקה  . לטובת פעילויות המועדונים

.  לפרויקטים קהילתיים במועדונים

.  נושאים שעבור פרויקטים אלו האזור נתן תמיכה8בקריטריונים 

עד סוף דצמבר יהיה סבב נוסף של מענקים למועדונים עבור פרויקטים  

.  חדשים

.  הבינלאומי יש עכשיו שינוייםהרוטריבנושא קרן 

.ביקור מוצלח ומפרה: לסיכום

ל גבי מזור"דיווחו של חברנו נ





רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

14.11.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב12' מידע מס







אחרי מות
עופר אדרת

ל"שאול שאשא ז' ל  פרופ"על דמותו של נ

ל אייבי ברכה"הביא לירחון חברנו נ

ל"שאול שאשא ז' ל פרופ"נ

2021בנובמבר 12–נפטר ב



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

גרידינגר( קני)קלמן ל"נג

גרידינגר( קני )קלמן : שם

Kalman (Keni) Gridinger: באנגלית

דליה  : רעייתו 

חיפה: ממועדון 

1962-1963:  שנת נגידות
Nitish Chandra Laharry: נשיא  עולמי

Kindle the Spark Within: סיסמת הנשיא העולמי

."הדלק את הניצוץ שבפנים"

ואת , ס הריאלי"סיים את לימודיו בביה, הגיע ארצה5בגיל .1924–נולד בלונדון ב 

עם תואר סטודנט , ביוהנסבורגווטרסנדהתואר בכלכלה ומסחר באוניברסיטת וויט 

וסיים כסרן  48-50ל בחטיבת כרמלי בשנים "שירת בצה. מצטיין של האוניברסיטה

את הקולנוע הראשון בחיפה וקני ופיתח  1930-אביו משה הקים ב.בחיל האספקה

.  א"מחיפה לת,את רשת בתי הקולנוע של המשפחה

בשיתוף , לספנות ואספקה' ל החב"שימש בעבר כשותף וכמנכ, במסגרת עבודתו

תיאטראות "ר "כיושימש, במקביל, ושירותי נמל מאוחדים, "סולל בונה"עם

,  "ישראל

לאחר  , שנים4משך וכיהן כנשיא השני שלה, בישראל" וראייטי"היה ממקימי 

,  "וראייטי"ר "כיהן כיו. ם"חיים הרצוג התמנה כשגריר באו, שהנשיא הראשון

הגוף שקנה ומנהל את הרכוש והמתקנים של אגודת  , נאמני מכבי חיפה.  בירושלים

.מכבי חיפה

.קני הקים שלוש קרנות לעזרה ומחקר

:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 

.  שיתוף נערות בחילופי נוער בינלאומיים

אתי, דיונים בנושאי קביעת קוד אתי

.  פעילות ארצית בנושא זהירות בדרכים



שיפור פני החברה  , כמכשיר להבנה בינלאומיתרוטריהפעלת קרן 

.ולמען מיזוג חברתי של גלויות ועדות בישראל

תל אביב  הוקמה בשנת רוטריממקימי מועדון , משה, על שמו ושם אביו

מטרת הקרן הינה חלוקת מלגות לימודים לתלמידים  .גרדינגרקרן 1967

.לימודים ייחודיים, ל הבאים ללמוד בארץ"מחו

:3' ארצית מסרוטריועידת 

,  האוזנרבהשתתפות גדעון ,  1963במרס 19-20. תל אביב, מלון שרתון

וקלמנט, לשעבר היועץ המשפטי של הממשלה והתובע במשפט אייכמן

וכן השתתפו נשיא מועדון איסטנבול מתורכיה ונשיא  , ,מורי מבלגיה

שתי ארצות אלו טרם קיבלו באותו זמן מעמד של . מועדון טהרן מאירן

.  אזור



ROTARY  מה חדש בירחון

פינתו של חברנו חנן האס

ROTARY – November 2021

נלחם למען חינוך   SHECHTAR MEHTAהנשיא העולמי 

כאן עוד דוגמה לפעילות  –בנות בארצות מתפתחות 

.  בשנת נשיאותוהרוטרי

אופניים לתלמידות בית ספר תיכון בטנזניה

.להשכלהמחסוםלהיותעלולמתפתחותבארצותתחבורההעדר

MODESTOרוטרימועדון SUNRISEתיכוןספרשבביתלבשםבקליפורניה

להגיעתחבורהכאמצעיאופניםהיולבניםרקבטנזניהNdevelwaביישוב

רוטריהמועדוןעםיחדהחליטהמועדון.הספרלביתהמרוחקיםמבתיהם

ספרביתבאותולבנותאופנייםרכישתלאפשר,טנזניה,ARUSHAבמקומי

.תיכון

.גניבתםעללהקשותמנתעלוורודבצבענצבעוהבנותשלהאופניים

.האופנייםתחזוקתהסכםעלחתמוומשפחותיהןהבנות,הספרביתמנהל



פעילות האפיק הבינלאומי החודש

לשיפור היכולת הקוגניטיביתרוטריפרויקט 

בתאריךסבאבכפרהתיכוןהיםבמגדלילדייריםהרצאהיזםרוטרימועדון

.בנובמבר24

היכולתשלוחיזוקהשמירהלמעןיוםמדיתרגיליםבצוע:ההרצאהנושא

.השלישיהגילבקרבהקוגניטיבית

.השלישילגילמומחה,מקפריסיןקיריאזיסמריוסר"ד:הפרויקטיוזם

.באיהמועדוןביקורבעתעמופגישהיזמתיבזמנו

.אישלמאהקרובהגיעולהרצאה

יעקבחברנו.מצגתבעזרתהפרויקטעלהסבירשליומיכאלהמועדוןנשיא

.פרטיםלההוסיףהשכלויובלהמצגתאתבנהקנטרוביץ

אתצילםיעקב.הקהלשאלותעלועניתיהתרגיליםעלהסברתיאני

.האירוע

לבובובמועדון(סרביה)זאמוןבמועדוןגםלהתבצעעתידהפרויקט

.(אוקרינה)

.הקורונהמגבלותעקבלביצועקשהמאודזהמסוגשאירועלצייןמוטב

.בהתלהבותהגיבוהואבקפריסיןקיריאזיסר"לדההרצאהעלדיווחתי

.לעבריתובתרגומובאנגליתב"מצמכתבו

ר האפיק הבינלאומי "דיווחו של חנן האס יו



Dear Hanan
This is great news! Many thanks for making it happen. We too had many 
problems due to covid, and we had to cancel many of our physical 
meetings. But we are starting to recover!

The project is now implemented in Cyprus with initial interest, but I think 
it will take a few months to reach full power. I am waiting for some 
funding from our Ministry of Health, in order to extend the scope of the 
project.
I will let you know of any developments.
Best wishes
Marios

,היקרחנן

!מאמציךעלרבהתודה!מצוינותחדשות

פגישותלבטלונאלצנוהקורונהבגללרבותבעיותהיוגםאצלנו

.להתאוששמתחיליםאנואבל.במועדוןפניםמולפניםרבות

יידרשולדעתיאבלבקפריסיןמיושםלהיותמתחילהפרויקט

הבריאותממשרדלמימוןממתיןאני.אותולהעציםחדשיםמספר

.המיזםאתלהרחיבמנתעלשלנו

.ההתפתחותעלאותךאיידע

,בברכה

מאריוס



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש נובמבר

לתחבורה " אגד"מוקם קואופרטיב –1.11.1951-ב

.ציבורית בישראל

"המיניםמוצא"הספרלאוריוצא–24.11.1859-ב

.דרוויןארלס'צשל

בניצחוןמסתיים,עלמיין-אלקרב–11.11.1942-ב

.הנאציאפריקהקורפוסעלהבריטיהצבא

הכלליתהעצרת:בנובמברט"כ–29.11.1947-ב

תוכניתאתמאשרתהמאוחדותהאומותשל

.ישראלארץשלהחלוקה

רצח ראש ממשלת ישראל יצחק  –4.11.1995-ב

.  ל"רבין ז



ר אפיק הקהילה  "ל יובל השכל יו"נ

מציג בפניניו פרויקט חדש

חינוך וקהילה-דרך הטבע 

זוכרים בספטמבר  . חינוך וקהילה-דרך הטבע , יש לנו פרויקט חדש בקהילה

.יצאנו בקול קורא לקהילה

אגף  , רוטרי)בימים אלה סיכמנו . פניות מתושבי העיר14קיבלנו 

יזמה חינוכית קהילתית  (  אגף קימות וחדשנות והורים יזמים, החינוך

שתחבר בין ילדי הגן לקהילה ותטפח תחושת שייכות ואיכות חיים  

(  בבקרים)כזו שגם מערכת החינוך . המעודדת קיימות במרחב העירוני

.  יוכלו להנות ממנה( צ"אחה)וגם הקהילה 



:הכוונה

המותאמותפעילויותמרובהלרחוב,בירוקהבנאייוסירחובאתלהפוך

מעשירמענהשייתןקהילתימרכזכמעייןיהווההרחוב.והוריםלילדים

היבטלולהוסיףוכן.אותוהמאכלסיםהחינוךולמוסדותלקהילה

,ברגינת,תבליניםגינת,ספרייה,חוזרשימושמרכזבהקמתאקולוגי

.האורבניתהטבעבסביבת,בחוץלחינוךיציאהשיעודדכך

:החזון

החינוכיתוהפעילותהילדיםגניביןהמחברפעילקהילתימרחבליצור

טבעטיפוח,שייכותתחושתולקדםהקהילהלביןבהםהמתקיימת

.לקיימותומודעותעירוני

:השיטה

בכלשיופיעמסוייםבצבעיסומןמסלולכשכלפעילותמסלולי3יוקמו

.המסלוללאורךהתחנות

לאורכו:ספרות/שירה/מוסיקה:האמנותיהמסלול-האדוםהמסלול1.

אריק:שבשכונההמשורריםשירימילותשלתצוגהשלטייוצבו

לאורך.לשיריםהילדיםאיוריעם,ארגובסשה,שמרנעמי,לביא

הקודסריקת-ברקוסריקהקודעםפעילותעמדותיוצבוהמסלול

לאורךיוצבובנוסף.לולהאזיןניתןשיהיהכךהשיראתתפעיל

כמו.עליהםלנגןיהיהשניתןגדוליםמוסיקאלייםמתקניםהמסלול

קטןאמפיבצורתספסליםעם–-קהילתיתספריהתוקם,כן

.משותפתסיפורקריאתאוהרצאותשמזמנים

קורותיוצבוהמסלוללאורך:מוטורימסלול-הכחולהמסלול2.

עםקבועותכרטיסיותבהןמשימותעמדותוכן,משקלשיוויומתקני

.במרחבמוטוריותלפעילויותהמנחיםהגןילדישלואיוריםהנחיות



לארגזמחוברתבטבעתלאגודגםניתןהמשימותכרטיסיאת

הנרחבהדשאכרבאזור.תחושתייםמסלוליםלהקיםניתן.קבוע

ואיוריכיתובעםשלטיםיוצבו,הבתיםשביןבמובלעתהנמצא

יוצבובנוסף.חברהלמשחקירעיונותשלתערוכהויציגוהילדים

מהמשחקיםלחלקכאביזריםשישמשומקורהבסככהאביזרים

.(כדור/שערים/חישוקים)

קהילתיתתבליניםגינתתוקם:בעירטבעמסלולהירוקהמסלול.3

-מאבןגדוליםציורקנייוצבוהברגינתלצדוגםהפרדסלצד

הרחובשדיירימאבןציורקניהתקנת-חזותיתלאמנותמוקד

.היצירהחומריעםשימושבהםלעשותיוכלו

שמיעזרהכללקבלנשמח.אלהבימיםלדרךיוצאהפרויקטכאמור

לפנותמוזמניםהמעוניינים.הפרויקטלהצלחתלתתמוכןממכם

פרידוררן,הרפהטובי,עמיבןענת,עמיבןיוסי:הועדהלחברי

.כפירושמריהו

.ופועלםתרומתםעלהועדהלחבריתודה



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  

אם נסתכל על . בני האדם הם יצורים סקרנים"

ההיסטוריה אנשים סיכנו את חייהם כדי לחקור ולגלות 

אני מאמינה שהגיעה השעה לגלות  . דברים חדשים

."דברים חדשים בחלל

האישה הראשונה ששימשה טייסת ומפקדת  | קולינסאיילין 

.א"על מעבורת חלל של נאס











ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

פרויקט להעצמת נשים  

שינויבכנפיוהביא,ואחתהעשריםהמאהשלהראשוןהרבע

.במדענשיםשלמקומןבתפיסתגדול

בנותלעידודתוכניותעלהמדעמשרדעבורשנעשהמחקר

תמיכה,להצלחהכליםמתן,העצמהכימצאאלולמקצועות

,לחיקוימודלשמהוותנשיםעםומפגשבפיזיקהלימודית

להצליחביכולתןנערותשלהעצמיתבאמונהלעלייהמביאים

אלובתוכניותשהשתתפונערות.ומדעיםהנדסהבמקצועות

ופיזיקהבמתמטיקהמורחביםבלימודיםלבחוריותרנוטות

.הנדסיאומדעיעתידימקצועעללחשוביותרונוטות

ביטחונןאתשחיזקמסלולשעברונערותכיעולהמהמחקר

,ומדעיםבמתמטיקההעשרהוקיבלואלובתחומיםהעצמי

השתתפושלאנערותמאשרמדעיעתידימקצועעליותרחשבו

גבוהההעצמיתשהתפיסהככלכימצאהמחקר.בתוכניות

.יותרגבוהכקריירההנדסיבמקצועתבחרשנערההסיכוי,יותר

לבחורבנותלעידודהשונותבתוכניותשהשתתפובנות

יותרהרבהמשמעותיתהרגישו,וחללפיסיקה,הנדסהבמגמות

מדעייםובלימודיםבקריירהלהצליחביכולתן,בעצמןבטוחות

.השתתפושלאלבנותבהשוואה,הדרךבהמשך

כברהמדעבתחומילעסוקנערותלעודדכדיכי,עולהמכאן

לנערותלימודיבתגבורלהשקיעישוהתיכוןהחטיבהבגיל

האמונהתחושתאתלחזק,והפיזיקההמתמטיקהבמקצועות

בתוכניתשהשתתפותתחושהאצלןליצור,שלהןהעצמית

ברכיביהתאמותולעשות,שלהןהחברתיתהיוקרהאתמעלה

וברמתהקבוצהברמתהספציפייםלצרכיםהתוכניות

.התלמידה



מכליההשכלההופכת,ולכוחכלכליתלהצלחההסוגדתבחברה

חילוקירקעעל.חברתי־כלכלילמיצובלאמצעיהפרטלפיתוח

הישראליתבחברההרווחיםהאידיאולוגייםוהמאבקיםהדעות

הפעריםאתלצמצםשראויקיראלמקירהסכמהדווקאבולטת

להצלחהמפתחהיאשהשכלהמסכימיםרובנו.החינוךבתחום

לכללההשכלתיותבהזדמנויותשוויוןלהבטיחושיש,בחיים

הואעולמירוטרישלהמיקודמתחומיאחד.בישראלהילדים

נרתם,סבאכפררוטרי.האוכלוסייהשכבותבכלהחינוךקידום

מרכז,פיסאשכולעםפעולהבשיתוףזאתבמסגרתלעשייה

מתמצאהמועדוןשלהעשייהעיקר.סבאכפרועירייתקיפוד

והביטחוןהעצמיהאמוןתחושתלחיזוקוליוויןהבנותבהעצמת

.ההצלחהביכולת

מערכתומקבלותבעירבתיכוניםשלומדותלבנותנכוןהדבר

גםאבל,והעיריההספרמבית,ההוריםמביתוהכוונהתמיכה

מביתהוצאו,ואחרותכאלהנסיבותשלשבעטייןבנותלגבי

שלתוכניתקיימת,אלהנערותעבור.בפנימיותולמדוההורים

שעוסקתהרווחהמשרדעםבשיתוףילדיםכפריעמותת

לעבורשבוחרותהבנות.עצמאייםלחייםהבנותבהכוונת

,לאומיבשירותאובצבאלשרתמתחייבות,זאתלתוכנית

מקצועיתמדריכהידיעלומלוותמשותפתבדירהמתגוררות

דירתסבאבכפר.עצמאיבאופןלהתנהלללמודלהןשעוזרת

.בנותששמתגוררותבהאחתבנות

יציבקשרלבנותלהעניקעצמועללקח,סבאכפררוטרימועדון

בקשרמתבטאהמועדוןחברישלהסיוע.הקהילהעםותומך

אישיתחניכה,עצמןהבנותעםקשר,הבנותמדריכתעםרצוף

שלבשאלותהחל.אצלןשמתעוררתשאלהאובעיהבכלועזרה

הדורשותלסוגיותועד,בלימודיםעזרה,יומיומיתהתנהלות

המקצועאנשי.ועודכלכלן,דיןעורךכמומקצועלגורמיהפניה

אתמובילה.רוטריחבריכולםהבנותאתמפניםאנושאליהן

,גלנצרברקתחניר"דל"נסבאכפרמועדוןמטעםהפרויקט

.החינוךבמערכתשנים35שלוותקבעלתהיסטוריונית



לבנותקשהמרקעשהגיעולבנותלעזורהפרויקטמטרת

שתמידאמונהמתוך,ההצלחהביכולתעצמיביטחוןתחושת

עםשהשיחותמרגישיםאנו.בשמחהשיעזורמיבקהילהיש

,להתייעץמיעםיששתמידיודעותשהןוהעובדההבנות

השכלהבהשלמתלבחורהביטחוןתחושתלהרחבתתורמות

לאמונהלהובילעשויה,כזאתהשלמה.מדעיותבמגמות

הדרךבהמשךמדעייםובלימודיםבקריירהלהצליחביכולתן

ממעגלאותןשיוציאומענייןעכשווי,מתגמלבמקצועולבחור

.העוני



איך יוזמה הופכת למציאות

כדי,המועדוןחבריכלאתוהתרימהיוזמהתפסהטוביחברתנו

,שהתנדבוממועדוננוחברים.החנוכהחגלכבודסופגניותלרכוש

בית,כיסופים,עליה:בעירהשוניםמועדוניםבהסופגניותאתחילקו

.ויוספטלאברהם

שנערכהנרותבהדלקתהשתתפוממועדוננוחברים,כןכמו

.סעררפימרהעירוראשליפקיןיוסיהרבעםיחדכיסופיםבמועדון

,ין'קוצומשהרחל,הרפהועמיטוביהמועדוןלחבריתודותרוב

.האריסואיתןעמיבןיוסי,האסאסתר

,ברקתחניר"דל"נחברתנושלליוזמתהמגיעהנוספתתודה

ימותבכללהןומסייעת,"הבנותדירת"פרויקטאתשמובילה

כדיסופגניותהבנותעבוררכשההחנוכהחגלכבוד.השנה

.החגאתלהןלהמתיק



סתיו  

פני הסתיו באפור  
אהוד קלפון



חברים כותבים

לרגל צאת ספרו החדש פרידורברכות לחברנו רן 

"על קצה המצוק"



.יודעלאאניורק,כולםיודעיםכך."הבימה"בידועשחקןאני

מולהמכשףתפקידאתשיחקתי,בהשהשתתפתיהאחרונהבהצגה

.תשאלואל?הצגהאיזה.הרעהמלך

.הבנתיכך,בעבררבותפעמיםרבהבהצלחההוצגהזאתהצגה

.נוספותבהצגותלהשתתףממניובקשופנועתה

וההנהלההשחקנים.דברזוכרשאינניהבהרתיהגנרליתהחזרהלפני

."בסדריהיהשהכולתראה":אותיהרגיעו

לאהחלטתי.הצלחהללאאך,ובתפקידיבטקסטולהיזכרלהתרכזניסיתי

הובאושמועות.איוםלחץהרגשתי.התבטלההחזרה.לחזרהלהגיע

.שאלותלשאולמתחיליםשבעיתונותלידיעתי

."בשלוםמקומועליבואהכולההצגהעד,תירגע":להרגיעניניסוכולם

אוסףכמו,ארוכהרצועהעלכתובהיההוא.המחזהאתוקיבלתיביקשתי

טקסטומתחתיומקולףמהמדבקותחלקכאשרמקופלותמדבקותשל

לא.מכוסותהיומהמשוםשליתפקידישלהשורות.מכוסהוחלק

.אותןלחשוףהצלחתי

.נמכרולהצגההכרטיסיםשכלהודיעווברדיובעיתונות.קרבההצגהיום

.זוכראינני,לקרואשעליהטקסטואתלסגתניתןלאשעתהיודעאני

.בחיובנענתהבקשתי.לחשןלרשותישיעמידוביקשתי

כשלפתע,לרגעממתיןאניובדריכותבחרדה.לאולםזורםהקהל,ערב

לימספרהוא.שתייהלקנותהחוצהבדרכוכשהוא,אחיאתרואהאני

.הקלעיםמאחוריההצגהלאחרלבקרניותבוא,כאןנמצאתאשתושגם

אתלהורידממנימבקשיםשלאתמהואנימכשףבגלימתאותימלבישים

.אותנטיאיננולגלימהמתחתגופייההלובששמכשףחוששאני.הגופייה

."לךנלחש,לךנעזור,תדאגאל":אותימרגיעיםכולם

אבל,תפקידישלהראשוניםהמשפטיםשניאתלפחותלזכורמנסהאני

.בזיכרוניאטוםהכול

עדייןמהצוותחלק.המסךנפתחמוקדמתהודעהוללא,מחשיךהאולם

.ביניהםואני,התארגןלא

שתפקידימביןאניבאימה.הבמהבקצהשמתייצבהמלךאתמכיראינני

.הבמאיהוראותאתזוכראינניאבל,לבמהלהיכנסכעת

השחקן

פרידוררןחברנומאת"המצוקקצהעל"הספרמתוךסיפור



הכול:מחליטאני.קוללהוציאמסוגלואיננימהיריםבצעדיםנכנסאני

:וצועקקדימהקופץאני.כולםעםולעזאזלמהמשחקיוצאאני,אבוד

."זאתתעשואל"

.מתעורר…ו

.האפורהלמציאותלחזורמתקשה,בתקרהבוההאני

?זאתעשיתיכיצד?תקוענשארהכול?הקהלעםומה

שמאלחשושהתחלתיערבלקראת.טרודהסתובבתיהיוםאותוכל

.עצמועליחזורהסיפור

נושאיםעלמחשבותלחשובהשתדלתי.למיטהנכנסתיחצותלקראת

.שונים

…ואז

פן,זאתתעשואל",ולפמלייתולמלךרםבקולקראתי!"זאתתעשואל"

כניסתיקיבלוהקהלשלהכפיםמחיאות.המשכתי"חמתיאתתעוררו

.אליובאחזרהכולופתאוםלבמה

כלכמו.נפלאבקצבלהתנהלהמשיכהוההצגהשככוהקהלמחיאות

.הסתיימהההצגה,טובדבר

לקדמתאותנוהביאו,אוהביםכההשחקניםשאנו,הכפיםמחיאות

.פעמיםכעשרהבמה

,פסקשלא,טורדניצלצולאליהםהתלווההאחרונהבפעם

קרהמה":רעייתישלהמוכרקולהואתבכתפינוגעתידחשתילפתע

."שבעכמעטכבר?קםלאאתהלמה?,לך

.בראשימהדהדותעדייןהכפיםמחיאות,קמתיאוטומטית

.למכוניתיכשנכנסתי,לעצמיחשבתי,ליקורהלאשרהסבריםליאין

שפסעונשיםשתי.אביב-תלשלהסואניםמרחובותיהבאחדחניתי

התענוגעללךלהודותלנוהרשה":ונרגשותנפעמות,אליניגשוברחוב

.ידיאתולחצואמרו,"אמשבהצגהבמשחקךלנושהסבתהגדול



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

אדםכלכלומר,סיפוריםמספרהואאדםכל.פיקסוכמוהואאדםכל

.במיליםעושיםאנובצבעיםעשהשפיקסומה.אמןהוא

לנומשמשותהמילים,ומסביבנובתוכנולחייםעדיםאדםבניאנו

כלעלסיפוריםממציאיםאנחנו.לועדיםאנחנומהשלדיוקןליצירת

בשבילנואולם,האמתאתמעוותיםאנופיקסווכמותופסיםשאנודבר

.האמתזאת

מדוע.לוהייחודיתהמבטנקודתמתוךשלוהסיפוראתיוצראדםבןכל

הסיפורכשעבורםאחריםאנשיםעלשלךהסיפוראתלכפותלנסות

להוכיחאוצודקלהיותחשובזהאיןזאתכשמבינים?אמיתיאינושלך

אז.סיפוריםכמספרילראותםעדיףזאתבמקום.טועיםכשהםאחרים

כללזהואיןשלהםמבטנקודתרקהוא,בומאמיניםשהםשהדברנדע

.אליקשר

מהאונכוןמה-דברכלשלסיווגידיעלסיפוריםליצורמתחילהאדם

הוא...מכוערומהיפהמה,להיותלאאולהיותצריךהואמה,נכוןלא

אנושבההדרך.כמוהולהיותומנסהמסביבושרואהדברכלמעתיק

הסיפוריםמספרישלהדעותשמיעתבאמצעותהיאעצמנועללומדים

.מסביבנו

אביכךאחר.שאנימאמינהשהיאמהסמךעלשלידמוייוצרתאמי

.הלאהוכך...איתומסכימהאניאבללגמרישונהוזהאנימהלימספר

.מזהנהניתאניהראשוןבשלבאבלמזהדברמבינהממשלאאני

עדבסדרעדייןזה,אנימהלימספרתהמורההספרבביתכךאחר

אותהשומעתאני.לאאניאבל,להיותאמורהאניאיךלימספרתשהיא

להיעשותכדי,להצליחכדיקשהלעבודצריכיםאתםילדים":אומרת

להעמידמתחילהאני."...ולמפסידיםלמנצחיםנחלקהעולם.מישהו

שאניכמואינניאני.ממנישמבקשיםמהזהכישאנימהשאניפנים

.אנילהיותבסדרלאזה;להיותצריכה

אני והסיפור שלי



עצמילהיותמפסיקהאניזהבשלב.שלמותאחרילרדוףמתחילהאני

אתלאבדעלולהאניוכך...לאשאנימהשאניפניםלהעמידומתחילה

מהסמךעלהחלטותמחליטהאיניכי.שליהאותנטיות,שליהיושרה

האחריםשלהמבטנקודותאתלספקיותרחשוב.ועבורילישטוב

!!!נכשליםאנחנו,לאשאנחנומהלהיותמנסיםשאנופעםבכל,כמובן

.בשקריםלהאמיןגדליםאבלהאמתעםנולדיםאנחנו

.הסיפוריםמספרישלהבעיה,האנושותשלהגדולההדרמהזו

ורקאךהואעליאומריםשאנשיםמהשכללהביןוהתחלתיבגרתי

.אצלםשקייםשליהדמוישלהשלכתו

אינוזהסיפוראךעלילעצמםמספריםשהםהסיפורשזההבנתי

עצמיאתמכבדתשאניהשניםברבות,עצמיעםהפנמתי.אותימחייב

הוא,באחריותיהואסיפורי.שליהסיפוראתלכתובלאישמרשהואינני

טעםשאיןהבנתיעוד.אמנותיאתמכבדתואניהאמןאני.שליהיצירה

כילקביעהזקוקהשאינני.מאמינהאניבוהדבראתולהצדיקלנסות

הצודקיםהםשלהםשבסיפוריודעתשאנימאחר,טועיםהאחרים

ומיצודקמיהשאלהעבורימסתיימתובכךצודקתאנישליובסיפור

.טועה

אתמעוותאחדושכלסיפוריםמספרהואסביביאחדשכלליברור

רקזוהי.בלבדתפיסתנוהוארעהועםאישחולקיםשאנווהדברהאמת

כלאתמתאריםאנחנוהמבטנקודתבאמצעות.שלנוהמבטנקודת

...זהעלותחשבו.להםעדיםשאנוהדברים

�🌷�.טלרמןנילי:בברכה



סיפור של סופר אורח

השנייםביןשהיחסיםולמרות,רבותשניםבמשךנשואיםהיווחנהיעקב

אשתושלששמיעתהמכךמוטרדלהיותהחליעקב,מתמידטוביםהיו

שכן,חנהלפניהנושאאתלהעלותחששיעקב.שהייתהכפיעודאיננה

,במיוחדנעיםמעשהאינושמיעהלמכשירזקוקשהואאחרלאדםלהגיד

למהבקשרעצהלקבלמנתעלהמשפחהלרופאלהתקשרהחליטהואאז

ופשוטהפורמליתלאבדיקהשישנהליעקבסיפרהרופא.לעשותשעליו

אובדןבעייתאתיעילהבצורהלשפוטוכךבעצמולבצעיכולשהואמאוד

עמוד",הרופאאמר,"לעשותצריךשאתהמהזה".אשתושלהשמיעה

אםוראהמשהולהאמוררגילשיחהובקולממנהמטר15-כשלבמרחק

מטר5כךואחרמטר10לכדיהתקרב,מגיבהלאהיאאם.שומעתהיא

."תגובהמקבלשאתהעד,הלאהוכך

ישבשיעקבבעודהערבארוחתאתבמטבחבישלהחנההערבבאותו

אני'לעצמווחשבהרופאאםבשיחתונזכרהואלפתע.ספרוקראבסלון

שהרופאמהאתלנסותכדאיאולי,עכשיוממנהמטר15בערך

שוםנשמעהולא,בקולקראהוא"?הערבאוכליםמה,חומד".'ביקש

מטרים10-כשלבמרחקלמטבחהתקרב,מהכורסהקםהוא.תגובה

הוא.תגובהאין,שוב."?הערבאוכליםמה,חומד":שובושאלמאשתו

לארוחתהיוםאוכליםאנחנומה,חנה":ושאללמטבחהכניסהלידנעמד

ולכןמאודמודאגהיהכבריעקבהזהבשלב.עונהואיןקולאין."?ערב

אוכליםמה":רםבקולואמראשתומאחורינעמד,למטבחנכנסהוא

אוכלים,לךאומרתכבראניהרביעיתבפעם,יעקב"."?ערבלארוחת

.!"הזמןכללילהציקתפסיקאזצלויעוף

:הסיפורשלההשכלמוסר

אתשנבדוקכדאיתמיד,האחראצלהיאשהבעיהחושביםכשאנחנוגם

!עצמנו

בדיקת השמיעה של יעקב



חברים מציירים

"אור"
ציירה חיה קנטרוביץ

K. Chaia



אור
נעמי שמר: מילים ולחן

ֶקר   בֹּ אֹור עֹוֶלה בַּ

ם ָרחֹוק  ל ֲאגַּ (  זֹוֶכֶרת)עַּ

ן ֲאִני זֹוֶכֶרת   כֵּ

ק ל ְולֹּא ֶאְשתֹּ .  ְולֹּא ֶאְחדַּ

ר ֶאת   שֵּ אֹור ֶשְמבַּ

ְזִריָחה  ְשָכָמה ְוהַּ הַּ (  זֹוֶכֶרת)הַּ

ם   עַּ ק ִלְראֹות עֹוד פַּ רַּ

יִני ְצִריָכה ר ִמֶזה אֵּ .  יֹותֵּ

ִביאּו ֶשֶמש  , ֶשֶמש הֵּ

י ְמֻעָנִנים   ִאם ָשמַּ

י   ינַּ עֹוֶצֶמת ֶאת עֵּ

ֶשֶמש ִהיא ִבְפִנים .  ֲאָבל הַּ

ִים   ָצֳהרַּ אֹור בַּ

ל ָהֲאָדָמה  (  זֹוֶכֶרת)עַּ

ִים   מַּ ת הַּ ל ֶחְלקַּ עַּ

ל ָקָמה ל ְשִתיל ְועַּ .  ְועַּ

ד ָבֶעֶרב   אֹור יֹורֵּ

י  יֵּ ל ָשדֹות חַּ (  זֹוֶכֶרת)עַּ

עֹוד ֲאִני זֹוֶכֶרת  

י .  ֶזה אֹור יֹוִמי ֶזה אֹור ָימַּ

ִביאּו ֶשֶמש, ֶשֶמש ...  הֵּ

ד ְבֶעֶרב  (  ֶשֶמש)אֹור יֹורֵּ

ִים  ָצֳהרַּ (  ֶשֶמש)אֹור בַּ

ֶקר אֹור !אֹור עֹוֶלה ְבבֹּ



אמנות על קצה המזלג

הולנד, 1675-1632,דלפטואן ורמיר

נערה עם עגיל פנינה

1665: שנת יצירה

–מאוריציוס : מוזיאון
האג

הזהבתור)17-ההמאהשלההולנדיםהאמניםגדוליביןנמנה.הולנדיצייר
הואאבל,רמברנטאחריהשניבמקום,שלובמוניטיןומדורג,(הולנדאמנישל
כלכמעט.באלמוניותשנעלםכמעטמכןולאחר,חייובמשךמאדמעטבלט

כןועל,צבענטולירשמייםבמסמכיםמצויה,מתקופתואליוההתייחסות
חוותמתןלצורך,1672בשנתבהאגביקורמלבד.סודאפופתשלוהקריירה

לכךעדותאין,איטלקייםציוריםקבוצתשלאמיתותלהערכתכמומחהדעתו
.דלפטעירואתבכללשעזב

שרקפיעלואף,ידועותורמירמשלתמונותארבעיםעדוחמשכשלושיםרק
בשנתבדלפטהנשקמחסןשלההתפוצצותמןכתוצאהנשמדותמונותכמה
1654.
אתציירורמיר,עבודותיורובנוצרושבו,היצירתיתהפעילותשלהמרכזיבחלק
יופיובזכות,"הביתבחיידמויות"שלהרמוניהשמציגות,שלוותתמונותאותן

מעלאחרתלרמההתעלההוא,באורוהטיפול,המוחשיות,שלהןהקומפוזיציה
.אחרהולנדיאנר'זציירלכל





.קיעקב

וסובלת,שימורהמבחינתעגוםבמצבנמצאת,הצערלמרבה,הזוהנערהשלהמקסימהתמונתה
.סדקיםשלמכוערותמצורותפגומההיאכךעלנוסף.נרחביםשיקומיםעקבותשלרבממספר

מבקריםהרבהביוזמתזכתהואף,מחדשגילוייהבעקבותמפורסמתנהייתההיא,זאתובכל
,המקורמןשאריותמספיקנותרו,המזללמרבה."הצפוןשלוקונדה'ג"לכינוינלהבים

.והאקזוטיתהמצוינתהאמיתיתהעבודהמןליהנותרבהבמידהשמאפשרות
תלתשלמאדחזקאפקטומקיים,לשחורמאדשמתקרב,טבעיכההרקעכנגדנראיתהנערה
מתכוונתכביכול,קמעהפשוקותשפתיה,אלינומבטושולחתראשהאתמסבההנערה.ממדיות

ראשהאתמטההיא.ההולנדיתבאמנותמקובלתשהייתהלהטוטניתגישהזו.מהדברלנולומר
.נוקבמבטהזאתועם,במחשבותיהמרוכזתכאילו,אחדלצדקלות

בולטזוהרלבןצווארוןומתחתיו,מקושטשאינו,במקצתחוםצהובמקטורןלובשתהנערה
כאילולימוןצהובבגווןצעיףדמוישאריגבעוד,נוסףקונטרסטמציגההכחולההמצנפת.בניגודו

אתשמגבילים,נקייםפשוטיםבגווניםכאןמשתמשורמיר.כתפיהאלונופלהמצנפתמתוךנובע
ידיעלוצלעומקמקניםואלו,הצבעקטעישלקטןמספרנוצרו,מכךכתוצאה.הטוניםטווח

.צבעאותושלבברקהשימוש
עודבאירופהפופולריאופנתיאביזרהיוטורבנים.אקזוטיאפקטישהנערהשלהראשלכיסוי
.העצמידיוקנוזההערכהפישעל,"טורבןעםדיוקן"צייראייקואןאן'שזכפי,15-הבמאה
התקבל,"הנוצריהעולםאויב"שלהשונהוהלבושהחייםאורח,הטורקיםנגדהמלחמותבמשך
שתלוי,הדמעהדמויהגדולהפנינהעגילהואורמירשלבציורבמיוחדבולטסממן.מרתקכמאוד

.הצווארשלהמוצלהאזורמןשבולט,זהובברקישממנולחלק.הנערהשלהאוזןעל
ופורסמושתורגמו,הבאיםהדבריםאתכתב(1567-1622)סאלסדהפראנציס.סטהמיסטיקן

שפליניכפי,באוזניהןפניניםלתלותנוהגותהיונשיםכבעברעכשיו":1616בשנתבהולנד
מגעשלמהתחושההנאהמפיקותשהן,הבחין(לספירההראשונההמאהמןרומאיפילוסוף)

לרבקהעגיליםשלח,האלוהיםאוהב,שיצחקיודעאניאבל.שלהןההתנדנדותבזמןהפנינים
,רוחניתמשמעותישזהשלתכשיטלמחשבהאותימוליךזה.לאהבתוראשוןכאותהצנועה
.האוזןזה,בנאמנותלשמורחייבתהאישהואשר,רוצהשהגברהגוףשלהראשוןשהחלקכלומר

בעצםשהן,הצנועותהמיליםשלהמתוקהצלילמלבד,בהלהיכנסיכוליםקולאומילהלא
."האמונהשלהמזרחיותהפנינים

שלבקטעשהוזכרהמזרחיההיבט.צניעותשלסמלהואורמירשלבציורושהעגילברורזהמכאן
נוצרשהציור,אפשרותמעלהורבקהליצחקההתייחסות.הטורבןבאמצעותיותרמודגשפליני
.נערהאותהשלנישואיהלרגלאפוא



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

בבולאות-י 'בפיגרוטרי

.י'מועדונים בפיג9היום .1936הוקם בסובה ב רוטרימועדון 

.באירוטרישנה לפעילות 40בולים לכבוד 2הונפקו 26/3/1976ב  

.י'בפיג

בשנתשהוקמה,י'פיגשלהעיוורתהחברהאתמכבד10cשלהבול

סובהרוטרישלכפרויקט1970

הראייהמוגבלויותבעליכלשלושיקוםחינוךלמעןפועלתהחברה

.זולמטרהמשלוחוליםביתלווישי'בפיג

מתנדביםשירות,בריגדהון'גסנטאמבולנסאתמכבד25cשלהבול

י"ע,רוטרישלכפרויקט1942בשנתי'בפיגשהוקםהארגון,בינלאומי

.רחוקיםבמחוזותאמבולנסשלשירותמתן

.באנגליה50שלבגיליונותהודפסוהבולים



.י'בפיגרוטרישנה לפעילות 80בולים לכבוד 4הונפקו 19/5/2016ב 

:י'סובה בפיגהרוטרישירות של מועדון פרויקטיהבולים מציגים 

38c- וויאניבוקסימשרפה רפואית לבית החולים

62c-מכונת דיאליזה לקרן הכליות

ערכת תגובת חירום-$ 1.04

.י לעיוורים'מכונת ברייל לחברת פיג-$ 5

מכילההערכה.זילנדבניורוטריי"עהחלההחירוםתגובתערכת

מזוןכולל,חמוראסוןבעקבותביתלמשקילסיועחיוניתאספקה

,ימיםבתוךמופצותהערכות.נפשותארבעבתלמשפחהומים

למשפחותלעזורמ"עטבעאסוןשלבזמן,שעותתוךלפעמים

.מחדשעצמןאתלבסס

.40שלבגיליונותזילנדבניוהודפסוהבולים



מתכון החודש

סופגניות

"  מטעמים מבית אמא"מתוך 
מאת חיה קנטרוביץ

:המצרכים

.ג קמח"ק½ 

.שמרים' גר30

.כוס חלב פושר1

.כפות סוכר4

.חמאה או מחמאה מומסת' גר100

.חלמונים4

.כף ברנדי1

.שמן לטיגון עמוק

ריבה טובה למילוי ואבקת סוכר

.לקישוט מעל



:אופן ההכנה

הסוכר וכוס אחת  , מערבבים יחד את החלב עם השמרים

.דקות30-מכסים ומתפיחים כ . מהקמח

בקערה גדולה מערבבים את יתר המצרכים עם יתרת  

,  הקמח

.מוסיפים את עיסת השמרים ולשים היטב לבצק חלק

.  שמכפיל את הנפחמתפיחים למשך שעתיים או עד

,  מ"ס2מרדדים עלה בעובי של , מקמחים משטח עבודה

.דקות30ומניחים להתפחה נוספת של קורצים עגולים

.מחממים שמן בסיר עד לרתיחה

.מנמיכים את האש ומטגנים את הסופגניות משני הצדדים

.לפני ההגשה מזריקים ריבה וזורים מעל אבקת סוכר



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

"פרח טיס"ההיפך מ

"טּוס-פרח לא..."

!חג טוב...בחנוכה הוא...סובסובסביבון סוב 

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

החשוד במציצנות נשלח להסתכלות  

מוצר שאינו בתקן

!אל תקני...

soup-rice...איזו הפתעה, מרק עם אורז

הכחיש...והואשהוא שמןאמרו לו





November

שלכת
אמנון בקר: מילים

ינון נאמן: לחן


