
2022נובמבר 

חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

תודה לכל החברים שנטלו חלק ביצירת ירחון זה

.האוריםחג–החנוכהחגאתהבאבחודשחוגגיםאנו

גםאלא,האישילשימושנועזרכלירקלאבאורלראותמתבקשיםאנו

.מרומיםלגבהילהעפילוביכולתו,האדםברוחואמונתנולתקוותנובסיס

תקווהנוסךהוא,ובנעימותברוגע,בעומק,בומתבונניםכאשר,לכן

.ואופטימיות

שזקוקיםאלושלשפתיהםעלבחוםמלאחיוךמעלהבנזקקיםהתמיכה

.התקווהאצלםומתעוררת,האוראתבכךרואיםהם–מכליותרלכך

.בנזקקיםהתומכיםשלחגגםהאוריםבחגלראותניתןלכךאי

.שמחאוריםחגביתםובניהמועדוןחברילכלנאחל

לכלשלמהורפואהמהירההחלמהלאחלמבקשיםאנוזובהזדמנות

.בבריאותםשלקוהחברים



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

ישיבה עסקית–13.11.22❖

הרצאה–20.11.22❖

מ שבח"אלהרצה לנו 

"מבצע שלמה: "נושא ההרצאה

יעקבלזכרוןטיול –24.11.22❖

הרצאה–6.11.22❖

manpower care-עמיחי כץ מרכז משאבי קהילה ב הרצה לנו 

זכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי: נושא ההרצאה

הרצאה–27.11.22❖

אסטרולוגיתשיראלהרצתה לנו צילה 

"  תורת הכוכבים–אסטרולוגיה : "נושא ההרצאה



בפעילויותהחלומיד2008בשנתסבאכפרלרוטריהצטרףשיקל

.העיררחביבכלהתנדבותיות

.הקהילהאפיקר"ליושיקלמונהבמועדוןכחברהשנייהבשנתוכבר

מועדוןהקים,בפארקמוגבלויותלבעליאופנייםפרויקטאתיזםשיקל

.בעירהאתיופיתלקהילהוטיוליםפעילויותארגן,בודדיםלחיילים

לקורסאתיופייםתלמידים2הסעתשלייחודיפרויקטהפעילשיקל

סבאבכפרצוותוחברירוטריחבריי"עלציוןבראשוןאזרחיטייס

אותהליווהשיקל.אזרחיטייסרישיוןקיבלהשמיטלעדשנים3במשך

במהלךאותהללוותהמשיךומאז,יומיתברמההאלוהשנים3במשך

.והלימודיםקצינותקורססיום,ל"לצההגיוס

חילעמותת","צוות":נוספיםבארגוניםגםביותרפעילהיהשיקל

ליווהבו–"צהלה"ו"הטנאמלוא","יעליםעמותת","אנוש","האוויר

.ל"לצהגיוסםעדשניםמספרבמשךתלמידים

משפחותהשניםלאורךאימצו,ל"זשבעבתהמנוחהואשתושיקל

.משפחהלבנישהפכועדאותםוליווחדשיםעולים

ואוהברחבלבבעלאדם"מענטש"היהשיקללהתנדבויותמעבראבל

.טובלעשותסופיאיןורצון

ל  "ז( שיקל)חבר שלנו שי יניב 
ל אייבי ברכה בהלוויה"דברי הספד שנשא חברנו נ



.הקורונהעד–בבוקרשישייוםשלבפרלמנטאיתנוחברגםהיית

.שבועכלבטלפוןשוחחנונפגשנוכשלאהקורונהבמהלך

במשךהאווירמחילשקיבלתמהכלעלפרטימוזיאוןבביתהקמת

סוףאיןלשמוע,הפריטיםאתלראות,אליךלהגיענהנינוואנוהשנים

.קפהכוסיחדאיתךולשתותסיפורים

וקבענולמוזיאוןפריטיםוהוספתששיניתליסיפרתחודשייםלפני

בדרכךאותךמלוויםאנחנוזאתובמקוםקפהכוסלעודשנגיע

.האחרונה

לעיטורוכןרוטרישלהארציהסובלנותלאותשיקלזכה2015בשנת

.בינלאומירוטרישלהריספול

.הרבההתנדבותועלסבאבכפרגלרפרסאתקיבלשיקל

.שנה14במשךכחברבךזכהסבאכפררוטרי

.השניםכללאורךאמתכחברבךזכינואנחנו

.מיוחדהכיוסבאאבאלכםהיה–הנכדיםוכלעידןיובללניבה

.אותךנזכורותמידשיקלאותךואוהביםאהבנואנחנו

כפר סבארוטרימועדון 



קביעת מזוזה בבית המתנדב 

גםהוא.המתנדבבבית,במשכננומזוזהקבעקויטנישמוליקחברנו

בבתיהמטופליםהמועדוןחברישללהחלמתםואיחוליםברכותהקריא

.החולים



רוטריחידוש כיכר 

ביצועעםהיוםהסתייםרוטריכיכרשדרוגפרויקטכי,לדווחשמחאני

.יותרטובהיוםנראיתשהכיכרספקאין.השלישיתהפרחיםערוגת

:ל גבי מזור"דיווחו של חברנו נ



(2001ביוני 30)2000/01מתוך עלון המועדון 



:  ל אייבי ברכה רשם את מהלך הטיול"חברנו נ

טיול לאזור זיכרון יעקב 

סבאכפררוטרישליעקבזיכרוןלאזורטיול

עלשמענו,(טפרברגמשק)השדהעץבחוותעדהבגבעתהתחלנו

.ועודזיתשמן,ייןרכשנו.חקלאייםדורות8שלהמשפחהתולדות

עלשמענו–שבועות3לפנישנפתחבנימינהימיבביתהמשכנו

.מאדמענייןהיה.שנה100אלובימיםהחוגגתבנימינה

,המושבהעלף'גאותנוהדריךשבהיעקבזיכרוןשלהייןלדרךעברנו

,טטיסהאניהעלמרומניהשהגיעו,עוליםי"ע1882בשנוסדה

ראשאתוהקימוהמשיכוומשםבלבנוןבבירותמשפחות80שהורידה

לזמאריןשהגיעו,בחיפהמשפחות60הורידהמכןולאחרפינה

.יעקבזיכרוןאתוהקימו

הרשקוביץעקיבאיעקבזיכרוןרוטריחברשלביתובחצרביקרנו

.אהרונסוןאהרוןעלושמענו

.יעקבבזיכרוןין'בהלצבשםביתיתבמסעדהאתיופיתבארוחהסיימנו

המרתקחייהסיפוראתסיפרהאגרההמארחתהארוחהסיוםלקראת

,סודןדרך(13בגיל)המשפחהעםעלייתה,באתיופיהילדהמהיותה

:גדולההפתעהואזגירושים,ילדים4לימודים,לעפולהלארץהגעה

בזיכרוןיחדוחיווהתחתנומדהיםישראליבחורשהכירהמספרת

למדל"זברגמןדודיר"דשמוהבחור.מסרטןשנפטרעדיעקב

.ברכהאייביחברנועםיחדבכיתה

אפיקחבריולכלהמהנההסיוראתשארגנהעמיבןלמשפחתתודה

.המועדון





רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

6.11.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב36' מידע מס



20.11.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב37' מידע מס



27.11.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב38' מידע מס



פעילות אפיקי הקהילה הנוער והמקצוע  

,  הנוער והמקצוע, מהמתרחש באפיקי הקהילה
נובמבר–בחודשים יולי 

גלנצרר חני ברקת "ר האפיקים ד"דיווחה של יו

:המקצועאפיק

במקצועותלעזרההזקוקלנוערבעזרהעסוקיםארבלואיציקעמיבןיוסי

.המדויקיםהמדעים

מתאמניםהתלמידים.לדרךיצאוכברהצעירהנואםלתחרותההכנות

העירוניתהתחרות.הפרזנטציהובדיוקנושאבהצגת,קהללפניבהופעה

שתתקייםהמחוזיתבתחרותישתתפווהזוכיםפברוארבסוףתתקיים

.מרץבתחילת

:והצעיריםהנועראפיק

מוגבלויותלבעליעזרההמשלבפרויקט.וגידיםעורקורםחדשפרויקט

וסיועגלגליםכיסאותלתיקוןבעירספרבתיתלמידיעםיחדהפועלים

.כולוובעולםישראלבמדינת,סבאבכפר,להםהזקוקיםלאנשים

שונותמעדותאוכלוסיותמשלבוהואנתינהשלגלגליםנקראהפרויקט

אווד'וגסבאמכפרשעיביאורןידיעלהוקםהמיזם.מגווניםובגילאים

.לוינשטייןבביתבשיקוםונפגשודרכיםבתאונתשנפגעו,מטייבהמסארוה

ולעזורלהתנדבהבאיםבעירהספרבתיילדיידיעלמתופעלהמערךכל

אפיקר"יו,שטריימראריהשלבהובלתו,המועדוןחברי.הכיסאותבתיקון

רפואיציודבתיקוןהילדיםאתולהדריךלעזורהתנדבו,והצעיריםהנוער

ולהתאימם,הבריאותומשרדשוניםרפואייםמוסדותידיעללהםשניתן

,לפרויקטחדשותמברגותשלושהמועדוןתרםכןכמו.המשתמשיםלצרכי

.נוחותביתרלעבודהמתנדביםלילדיםלאפשרכדי

הואגםנמצא,בדרכיםלזהירותהמודעותהעלאתלמעןילדיםציוריפרויקט

.הכנהבשלבי



:הקהילהאפיק

חניהתנדבה,וכיסופיםעליה,בעירהוותיקהאזרחמועדונילצרכיבתשובה

עלהרצאהניתנהמועדוןבכל.החבריםבפניההרצאותלמתןגלנצרברקת

מנהגיםמערב,השונותהעדותביןהמחברכחג,ביהדותחגימשמעות

אתומאחדבישראלעדהכלשלוההוויהחייםאורחאתמקבל,ומסורות

.אחתלאגודהכולנו

בהרמת,הוותיקיםבמועדוניהחבריםאתלכבדבאו,שלנומהמועדוןחברים

מאתנוקיבלמועדוןכל.העירראשבנוכחות,השנהראשלכבודכוסית

.החגלקראתותפוחיםדבשעוגותשלתרומה

פיעלהחלוקהקוויאתלתפעלממשיכים,הטנאבמלואהפעיליםחברים

,המועדוןמחברימיוחדתתרומהעמיבןיוסיאסף,בנוסף.שניתנוהרשימות

.האתיופיתולקהילהלנזקקיםשיתווילקנייתלבברוחבשתרמו

ביתתלבושתחולצותלקנייתהמועדוןתרומתאתלמסורדאגרשטיקעולי

,בנוסף.רווחהשירותישלרשימהפיעללעזרהשזקוקיםלילדים,ספר

למשפחותשמיכותקנייתעבורגםהמועדוןתרומתאתועוליצילהמסרו

.נזקקות

חני.לדרךיצאכבר,עליהמועדוןלחבריחייםקורותספרהכנתפרויקט

בתוכנההספראתעורכתוחניבמועדוןהנשיםאתמראיינתהאסואסתר

.ייעודית

ומיועדוגידיםעורקורםכבר,עזראשוקישלבהובלתו,ערבייהודיערב

חברי,וערביםיהודיםמשורריםישתתפובערב.2023למרץ.21בלהתקיים

.בעיר29מגלריהמנגניםוכןמטירההקונסרבטוריון

.באזורנוספיםולמועדונים,האשכוללחבריהזמנותלשלוחמתכווניםאנו

.היוםאתשמרואנא,מאודמרגשערבצפוי



פעילות אפיק המועדון

מהמתרחש באפיק המועדון
נובמבר–בחודשים יולי 

ר האפיק יוסי בן עמי"דיווחו של יו

:הוועדהחברי

טלוניליאילן,קוציןומשהרחל,ענת,עדנה,קמראתי,פרלואתיצביקה

התקיימו הרצאות  , של המועדוןהרוטריוניתמתחילת שנת הפעילות 

כמו כן התקיימו ישיבות עסקיות אחת לחודש  . בנושאים שונים ומגוונים

.וחברי המועדון יצאו למספר טיולים ופעילויות

:ההרצאות שהתקיימו

.  שמשון יצחקי: המרצה" דרכי הלוחמה בטרור הקיצוני"•

עירית  : המרצה" איך עושים רמונט בגיל השלישי ונשארים בחיים"•

.נווה

.עמי אלטמן: המרצה" פלאי ההדמיה הרפואית"•

.הדר גונן: המרצה" מסע שורשים וטיול–דרום אפריקה "•

"     סיפור חיים של משפחת אייבי ברכה–חתונה ללא כתובה "•

.אייבי ברכה: המרצה•

יואל צור: המרצה" כיצד לייצר נשק גרעיני"•

.ווילקאיציק : המרצה" פרמזאןהשקעות עם "•

.זהבי-ד מרים אלישבע"עו: המרצה" ייפוי כוח מתמשך"•

.עמיחי כץ: המרצה" גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי"•

מ שבח"אל: המרצה" מבצע שלמה"•

.שיראלצילה : המרצה" אסטרולוגיה"•



:בין יתר הפעילויות של המועדון התקיימו

.ברחבת בית ספיר29ערב שירה של גלריה •

.הופעתו של נועם קירבי–" מניה דפרסיה בלי בושה"מופע קומי •

.ין'קוצהתקיימה מסיבת ראש השנה בבית משפחת , כמו בכל שנה•

התקיים מפגש של חברי המועדון בחוף הצוק הדרומי לקיום מנהג •

".תשליך"

כמו בכל שנה בחג הסוכות התקיימה מסיבה בסוכה של משפחת  •

.שטרית

:התקיימו טיולים

".רמת הכובש"טיול לקיבוץ •

.טיול לעכו•

.טיול לאזור זיכרון יעקב•



פעילות האפיק הבינלאומי

נובמבר–בחודשים יולי , מהמתרחש באפיק הבינלאומי

ר האפיק חנן האס"דיווחו של יו

:2023מיוליהחלהרוטריוניתהשנהמתחילתהפעילותסיכום

בעירח"בילביןסבאכפרמאירח"ביביןלסיעודסטודנטיותחילופי(1

בקרואטיהאוסייק

ביתביןהסטודנטיותחילופישלהפרויקטעלמשנהיותרכברעובדיםאנו

בעירלסיעודהספרביתלביןסבאבכפר"מאיר"במרכזלסיעודהספר

שבועבתלאורחותסדנההכוללתתכניתנבנתה.שבקרואטיהאוסייק

בעירועבודהלימודלשיטותלהיחשףהסטודנטיותתוכלנהבהימים

מנתעללאזורפנינו.ישראליותלסטודנטיותמימוןבעיותיש.המארחת

שליליתתשובהקיבלנואךאחדטיסהכרטיסעלותהמכסהמימוןלקבל

.הצדדיםשנילאכזבת

.הקיץבתחילתנסיעהאפשרותתיבדק

למועדוןסבאכפרהמועדוןביןתאומיםמועדוניםבריתליצירתמגעים(2

.יוון,אויה-בסנטוריני

יזמתיובמסגרתויווןבאייבשייטהשתתפנואוקטוברחודשבתחילת

יצאההפגישה.מוצוסארסניוס,סנטוריניבאיהמועדוןנשיאעםפגישה

השתתפוהיווניבצד.דגליםחילופיכדיתוךמאודלבביתוהיתהלפועל

.נציגיםשמונההיושלנומהמועדון.נוסףורוטריוןמזכירתו,המועדוןנשיא

מסעבמסגרתאביבבתלבקרובלבקרמתכווןבסנטוריניהמועדוןנשיא

שלהסכםעללחתוםמתכווניםבארץהפגישהבמשך.שלוהעסקים

.תאומיםמועדונים



ינוארחודשבאמצעדביואבולדובאינסיעהמתכנניםהמועדוןחברי(3

BURמועדוןעםקשריזמתי.הקרוב DUBAIלמזכירתופניהידיעלבעיר

ALALWANI NACHWA.פגישה:בתוכנית.מאודידידותיתהייתההתגובה

.לעירהגעתוביוםשלנוהמלוןבביתבדובאיהמועדוןנציגיעם

:באוקראינההרוטריוניםעםהקשר(4

disaster–אסוןלמענקההכנותבמסגרת grant–עובדתעםקשריצרתי

.מאוקראינהבפליטיםבעירהמטפלתסבאבכפרהעיריה

לסייעונוכלהנזקקיםהפליטיםרשימתאתנקבל,תאושרפנייתנוכאשר

.להם



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

פרידןיונתן 
Jonathan Frieden: באנגלית

הילדה: רעייתו

אשקלון: ממועדון

1977-1978: שנת נגידות

W. Jack Davis:נשיא עולמי 

We do Care-:סיסמת נשיא עולמי

"איכפתלנו "

שרת.השניההעולםבמלחמתהבריטילצבאהישובממתנדבי

לפלוגתוהייתה,1940בספטמברהוקמהאשר,2רגליםבפלוגת

אתשסיימולאחר."באפס"הבמסגרתהראשונההיהודיתהרגלים

לאימון,הירדןלבקעת1940בדצמברעברו,בסרפנדהבסיסיהאימון

באזור,לטרוןבמחנהאבטחהלפעילותעברוומשםמשליםפלוגתי

סרארואדימחסני,בלודאמריקאיםמפציציםאבטחת,חיפה

צורפההפלוגה,הרגליםחילגדודיכשהוקמו1942ספטמברבסוף

מולנלחםעמה,היהודיתלבריגדהצורףשלימיםהראשוןלגדוד

הצלב"בעיטורזכהגבורתועל.באיטליההסניונהרעלהגרמנים

."הצבאי

בכיסהמצריםמולונלחםפלוגהמפקדהיההשחרורבמלחמת

.1956,סיניבמבצעוכן,ה'פלוג

,מתכליםטקסטילמוצרילייצור,"יוטקסט"מפעלאתהקיםיונתן

.באשקלוןהתעשייהבאזור

בעיריית אשקלון. משק לשעת חירום–ח "היה אחראי מל



.בתעשייהלפועליםסדירותלבבדיקותתכניתהפעלת

דוקטורתוארלקבלתתיזותלשתי,שח10,000בסךצלטנרפרסהענקת

.אביבבתללמשפטיםבפקולטה

.שמונהמקריתסרטןחולתלנערהב"לארההטסהלשםהתרמהארגון

הכנסייהחברי,הבריתמארצותמשתתפיםשמונהשלקבוצהאירוח

,מדעיתהתפתחות,התיישבות,חינוךבנושאילהשתלמות,המורמונית

.ומסחרחינוך

.בירושליםהנוערבבירתהספורטלאליפותההגינותגביעהענקת

3,800לפקוד(הרווחה)הסעדמשרדלעזרתהתגייסות

.לרשותםהעומדותהאפשרויותעלאותםולידעהארץברחביעיוורים

.1978למאי24-25בחולון18-הרוטריועידת

לבואחבריואתהזמינהואףבקהיררוטרילמועדוןברכהשלחההועידה

יגאל,והתיירותהתעשייההמסחרשרהשתתףבועידה.לביקורארצה

.הורוביץ

:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 



דברי ראשונים

1962/63שנת 1' עלון מס

"  ?מה התפקידים העומדים לפנינו":מתוך המאמר



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש נובמבר

ארצות הברית עורכת פיצוץ ראשון –1.11.1952-ב

של פצצת מימן  

קנדי'פון'גהבריתארצותנשיא–22.11.1963-ב

.בדאלאסביקורבעתנרצח

להורגמוצאתסנשחנההצנחנית–7.11.1944-ב

בהונגריה

הכלליתהעצרת:בנובמברט"כ–29.11.1947-ב

תוכניתאתמאשרתהמאוחדותהאומותשל

.ישראלארץשלהחלוקה

רצח ראש ממשלת ישראל יצחק  –4.11.1995-ב

(  ראה הרחבה)ל "רבין ז

אתתופסבונפרטהנפוליאון–9.11.1799-ב

בברימר18בהפיכתבצרפתהשלטון



סתיו  



לזכרו של מנהיג דגול שנרצח

יצחק רבין
1995בנובמבר 4–1922במרץ 1

לבכות לך
אביב גפן: מילים ולחן

ֲאִני  הֹוֵלְך  ִלְבּכֹות  ְלָך

.ִתְהֵיה  ָחָזק   ְלַמְעָלה

ִנְפָתחֹות  ַבַלְיָלה, ַגְעגּוַעי .ְּכֹמו  ְדָלתֹות  שֶׁ

ַצח  ָאִחי  ְזּכֹור  אֹוְתָך  ָתִמיד,  ָלנֶׁ אֶׁ

ְוִניָפֵגש  ַבסֹוף  ַאָתה  יֹוֵדעַ 

ְוֵיש  ִלי  ֲחֵבִרים

ֲאָבל  ַגם  ֵהם  ָּכִבים

ל  מּול  אֹוְרָך  ַהְמַשֵגעַ  .אֶׁ

ֲעצּוִבים  הֹוְלִכים  ַלָים ְּכשֶׁ

.ָלֵכן  ַהָים  ָמלּוחַ 

ה   ָעצּוב ְוזֶׁ

ְפָשר  לֹא  ַגְעגּועַ  ְלַהְחִזיר  ִציּוד  אֶׁ .שֶׁ

ַצח  ָאִחי  ְזּכֹור  אֹוְתָך  ָתִמיד,  ָלנֶׁ .........אֶׁ

ּוְכמֹו  ַהַגִלים  ֲאַנְחנּו  ִמְתַנְפִצים

ַזח ל  ַהמֶׁ ל  ַהַחִיים,  אֶׁ .אֶׁ

ָאז  ֲאִני  הֹוֵלְך  ִלְבּכֹות  ְלָך

.כמה דקות לפני הרצח, אביב גפן שר את השיר הזה בעצרת בכיכר העירייה



חברים כותבים

ל שוקי עזרא כתב שיר"חברנו נ

גשם שיבוא

,לֹא ְסָתם ָּכְך ָשַמִים ָרִציִתי

,לֹא ְלִחָנם ָזַרְעִתי

ָשַלְחִתי ֲעָנִנים  

ת ,  ִבְשֵמי ַהְתֵכלֶׁ

,רַּכְזִתיְגָוִניםִרבֹוא

ם ֲאֹפִרים ּוְלָבִנים ּוְבֵניהֶׁ

ם  , ַאף ְשֹחִרים ִרַּכְזִתי ְוָנַתִתי ָבהֶׁ

ָיבֹוא ם שֶׁ שֶׁ ת ִנְשַמת ַהגֶׁ .אֶׁ

ם ְבִעתֹו שֶׁ ת ַהגֶׁ .ָּכְך ִהְבַטְחִתי אֶׁ

,אֹוִני נֹוֵבר ּוְמַחֵטט ַבּלּוחַ 

.ּוְללֹא ַמּׂשֹוא ָפִנים-ִבְשִליָטה 

ִיחּוִדיְבנֹוף -ִנְשַאְרִתי לֹא ְמֻסָמן

,ְוַרק ַעְנֵני נֹוָצה ֵיש ְסִביִבי

ם טּוְרִקיז  ְוֻרִדים ּוְתכּוִלים ,ְבֵניהֶׁ

ב ַאף   ,ּוְכֻתִמים ְזֻהִבים רֶׁ ּוְלֵעת עֶׁ

ְוָכְך ֵיש ֵאש, א ד מ ד מ י ם

ת ַבְמרֹוִמים דֶׁ .יֹוקֶׁ

ִמְתַאָּוהַהֲאָדָמה ְצֵמָאה 

ְלַלְחלּוִחית  

.ְוַלַהט סֹוֵבב אֹוִתי



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

נערךאני":מונטןלנושאומרוכפי,בשלווהחייסיוםעבראלצועדאני

מכבידיםהםכילא,עולםשלדרכוכךכי,חרטהללאהחייםאתלאבד

למות,החייםאתשקיבלתיכפיהמוותאתלקבל."הולמיםאינםאו

.הגדולהכמיהתיזו,חיוניותשלאחרוןכמעשה

ידעתי.סימוןאריההגדולידידיעםשליהאחרוןהמפגשאתזוכראני

שלהמשותפיםחיינועוצמתבכלאותהוחוויתיהאחרונהפגישתנושזו

.קרבהשהיאשידענוהנוכחתהמוותעוצמתבכל,רגעאותו

כפי,נזכרשאניפעםבכלהמתעוררמבטואוראתכעתגםחשאני

שליווהמשמעותייםהמבטיםאתחווהאני.ממשזהברגעקורהשזה

שנקראמהגםזה.עתהגםאותיללוותהממשיכיםהארוכיםחייאת

.מוקףלהיות

ומתבונןשליהצמחיםאתמבקראני.קרירדיסתיושלבוקרהואהיום

הערומיםהענפיםבחיוניותוגם,הרצפהעלשנשרוהיבשיםבעלים

אביב.באביבשיבצבץחדשלדורההבטחהאתבתוכםהשומרים

שלנסאותועלמביטאני.בלעדייגםאונובמלואושיפרוץשיפרח

שערוךנצחיותשלזרעאותו,התמציתאתלשמרשיודעהטבע

אני.חדשיםחייםשלמחזורלקראתהפיזיותהתשתיותאתלהפרות

יעלהמהותוהההבריאהשלהאינסופיתהחוכמהלנוכחמשתהה

כלשלהעמידיםהחלקיקיםיתפזרולאן,לקיצםהבאיםחייבתמצית

?הבנתי,חשבתי,שחוויתימה

הגיע תורי ואני מוכן
וור'ג-אלי כהן

המדהיםהאדםאתלהכירלייצאלמותהנוטיםאתרוחניתכמלווהבדרכי

במאישהתרחשמותולקראתשכתבהמרגשתהמסהואתכהןאלי:הזה

ואניתוריהגיע":שכתבהמסהמתוךקטעלהביאמבקשתלזכרו.2022

טלרמןנילי"מוכן



הכול,נוצראינודבר,לאבודהולךאינודבר,לבואזייהכדברי,אם

יוכלוחיישלחלקיקיםשאותםלהניחאפשראולי,צורהמחליף

אינוסימוןאריהחברישלהאורהאם.אחרותבצורותלפעוםלהמשיך

המשפחהקרובתשללחיוךבדומה,שליהתהיותרגעיאתמאיר

ראשיעלבעדינותהמונחתאבישלהמגוננתליד,ילדותיאתשעטף

המקפיאותהרוחותמןבשוביאותישחיממההחמההתהלכוס,הקטן

למילת,זולאשלהאנושיתהרוחלזעקת,ורלןשללשיר,ברסטשל

המכיםהגליםלצליל,המרעננתלבריזה,רעייתישלהראשונההאהבה

וחיותעליםשהתמלאהכרותלגזע,ייאוששלבערבאשקלוןשלבצוק

?נסכבדרך

קורה.ביקוםהשטיםהנצחאנרגייתרסיסי,בימפעמותחייםפיסות

שחלקתיהרהורכמהעדשניםעשרותאחריליאומרלשעברשתלמיד

הםאלה.שלוהעולםבראייתמפנהוחוללבוָחרות,אגבכבדרךאתו

,מחיינורצועהחלקנושאיתםהאנשיםכלאצלהפזוריםעצמנוחלקיקי

,הרעלשתייתברגע,סוקרטס.אדמותעלימסענושלאצבעטביעות

.בלבדגופוהואלקבורעתידיםשהםשמהלתלמידיואמר

קיומותמציתכי,האדם"שאריות"אתשקובריםאומריםאנוהרי

קטניםמוקדיםאותם,חייםפרציאותםהםאלה.אחרבמקוםנותרת

צירוף,שעולהזיכרוןעקבועוליםהמתמשכיםאנרגיהשלוגדולים

השטיםהעקבותכל,ובימינו,שמתגלהטקסט,הולםאזכור,רעיונות

הפיזיתהתשתיתמןלהיפרדזהלמותהאם.האינטרנטבמרחבילהם

בעלתאךמשקלחסרתכמהות,שונהבממדלהתקייםולהמשיך

?נוכחבושםמעין,עוצמה

הייתהזו.האחרוניםברגעיהםיקריםאנשיםלוויתיהארוכיםחיילאורך

אלפורץכשהואהנולדהרךלצווחתבדומהזעקה,וזעקהקריעהתמיד

שאחריה,מאופקת,חנוקהזעקההייתהזואבל;העולםאוויר

במשהולמלאועלינוהנפטראחריושהותירנוראריקשהיא,היעדרות

.אדיבהלנוכחותהכואבתההיעדרותאתאטאטלהפוך;אחר

.תוריהגיע,כעת

עללהקפידיש,מסעוכבכל.האחרוןבמסעיעצמיאתמלווהאני

כמהעדלהבטיח.להותירשעליבמזוודהמדוברהפעם.ההכנות

השלכתשעליכפי,כסדרםלהימשךיוכלואחריישהחייםשאפשר

.הבאהעליםלדורחיוניותמלאיאותםמשאיריםמהענפיםהנפרדים

יהיהושזכרונילמיותרתתהפוךהגשמיתשנוכחותיהיאשאיפתי

אינושהעולםאדםכללגבילומרניתן.צערשלולאמאורשלחלקיק

.עולםנותרהעולםאולם,בלעדיואואתועולםאותועוד



.הבאבאביבהעירוםעציאתימלאוהחדשיםוהעלים

מתכונןאני.החייםשלאינטגרליכחלקהמוותאתלקבלנערךאני

שנהניתיכפיממנוליהנותאולי,יודעומי,שבכוחיהעוצמהבכללחוותו

אני.מאהחצילפנישםהראשוןבביקוריונציהשלהכובשהקסםמן

האמביוולנטיותעל,הקיוםברציףשאשאירהיקריםכלעלחושבכמובן

להגשיםלהמשיךביכולתםבאמוןחדוראניאבל,הפרידהשלהכואבת

.אנושיותםאת

גםזהלמות,כןפי-על-ואף,השיראומר"למותקצתזהללכת"

,מכונניםשהיוברגעים,באמירות,במעשים,בזיכרוןלהישאר.להישאר

ירידהזו,אחרמסוגלנוכחותשהופכתהיעדרותזולמות.החסדברגעי

הלאהאנרגיותשלבענןלקשתלהצטרףכדי,העירבכיכרמהקרוסלה

.היקוםאתהממלאותגשמיות

אוחזכשאניחייאתלסייםלימאפשרותהן.עמימיטיבותהנסיבות

שלהכיתובאתלנסחאפילויכולתי.הווייתיבמושכותהיטב

...השתדלתי:מצבתי

.להיותומוקסםפהעודאניובינתיים

חלקלקחתאותיהמזמיןחדשהיוםשללאורונחשףכשאני,בוקרבכל

ציוציאתיונקאני,השמשקרנילליטוףמתמסראני,השופעיםבחיים

ומתבונןהקטנהבגינתיהצמחיםביןלקפץלבואשנאותותהציפורים

האוויראתשואףאני.נפתחועתהשזההחדשיםבפרחיםבהתרגשות

נעניםאברייאתלחושטובוכמה,ונשמתיריאותייאתהממלאהצח

.לרצוניעדיין

.לבריאהשותףאני

,השמחות,ליהעניקושהחייםמהלכלואהבהתודההכרתמתמלאלבי

אני.להבין,להכירליאפשרושהםמהלכלובעיקר,הצער,האתגרים

הסימפוניהסיוםאתהמבשריםהאקורדיםאתעזהבחדווהחווה

עילאייםחסדרגעיבאותםאחדותפעמיםזכיתי.שליגמורההבלתי

באמוןהקרבהקץאתחיאני,לתבונהמתגלההבריאהשבהם

.ובשלווה

!מוכןאני



סיפור של סופר אורח

לאורךהלכה,לחץמולוהתנהלותהתמודדותהמלמדתפסיכולוגית

שהיאציפוכולם,בידהמיםכוסהרימהכשהיא.הרצאהבמהלךהאולם

היא,פניהעלכשחיוך,במקום."המלאההכוסחצי"שאלתאתתשאל

מיניכללאווירזרקובחדרהיושבים"?המיםכוסכבדהכמה":שאלה

המשקל",השיבההיא.הכוסמשקלאתלאמודהמנסותתשובות

אתלהחזיקאצטרךזמןבכמהתלויהכל.משנהלאהכוסשלהמוחלט

,לשעהאותהאחזיקאם.בעיהאיננהזוהי,לדקהאותהאחזיקאם.הכוס

רדומהידיאתארגיש,שלםיוםלמשךאותהאחזיקאם.בידיכאבארגיש

היא,אותהשאחזיקככל,משנהלאהכוסמשקל,מקרהבכל.ומשותקת

כמוהםחיינוודאגותהמתח",המשיכההיא".יותרכבדהלהיותהופכת

עליהםתחשבואם.יקרהלאדברושוםקצרלזמןבהםהרהרו.המיםכוס

,היוםכללאורךעליהםתחשבוואם.להכאיביתחילוהםארוךיותרלזמן

".דברלבצעמסוגליםלאמשותקיםתרגישו

...המיםכוסאתלהניחזכרו

כמה שוקלת כוס מים
סיפור עם מוסר השכל



חברים מציירים

(Fata Morgana" )מורגנהפאטה "

ציירה חיה קנטרוביץ



אמנות על קצה המזלג

ספרד, 1746-1828, פרנסיסקוגויה 

1808השלושה במאי 

1814: שנת יצירה

-פראדומוזיאון דל 

מדריד

ולעתים,המערביתהאמנותשלבהיסטוריהייחודיתעמדהתופסגויה

.הראשוןבאמתהמודרניכאמןוגםישןכמאסטרגםמצוטטהואקרובות

דמיון,סובייקטיביותעלהרומנטיקהשלהדגשאתמגלמתשלוהאמנות

פרטייםובציוריםשלובהדפסיםבעיקרהמשתקפיםמאפיינים,ורגש

,אותוהסובבבעולםנבוןמתבונןהיהגויה,זאתעםיחד.יותרמאוחרים

מרעיונותהחל,ימיושלהסועריםלאירועיםישירותהגיבהואמנותו

בעקבותהמלחמהלזוועותועדהאינקוויזיציהדיכוידרך,הנאורות

,הפוליטיתמעורבותובשלוהןההמצאהכושרבשלהן.נפוליאוןפלישת

מאוחריםמודרנייםאמניםעלעצומההשפעההייתהגויהשללאמנותו

אתהקדימוהאיחציממלחמתשלונמנעותהבלתיהסצנות.יותר

נושאיםעלשחקירותיובעוד,20-הבמאהפיקאסופבלושליצירותיו

.דאליסלבדורכמולסוריאליסטיםהבסיסאתהניחווחלומייםמוזרים

שאבועכשווייםאמניםשכן,21-ההמאהעדמשתרעתגויהשלהשפעתו

שלהצורבתהחברתיתוהפרשנותהגרוטסקייםמהדימוייםגםהשראה

.האמן





.קיעקב

נגדמדרידשלהמרדאחרי,מקריםבמספרלהורגהוצאוספרדייםפטריוטים

43שללהורגהוצאתםאתכאןציירגויה,המורדיםאתלפארבכדי.הצרפתים

עצמושביטאהצייריםמראשוניאחדהיהגויה.פיומפרינסיפהחופשלוחמי

.ביטויותגובתהיאזותמונה.לטבחמחאתואתבגלוי

במשטרהערוכההיוריםשורת.העיונילנושאהמבנהמותאםזובתמונה

,הקורבנותשלהאימהואחוזתהסוערתלקבוצהבמקבילעומדתובסדר

תנועתם.והשמיםהעירשלהכהההרקעעלאותהומבליטרבאורקורןשעליה

,המרכזיתהדמותאלהעיןאתמוליכיםהמבריקיםהרוביםוקניהחייליםשל

ומודגשתכולהבתמונהכמוטיבחוזרת,הזוויתחדת,הנרגשתשתנועתה

בהיותם,לנושאמותאמיםהגווניםאף.והצלהאורשלהחזקיםבניגודים

חופשיבמתארהצורות.דםאדוםשלכתםעםנייטרליים-וחומיםאפורים

כאןמציגגויה.רגילבלתיעוביעםהבדעליושמוהיעילההצבעיםובחירת

ההתקוממותשל...והרואיותמפורסמותהיותרהפעולות"משלמשהועוד

להורגהוצאהשלסצנהידיעל"אירופהשלהרודןנגדשלנוהמפוארת

הוענשהנפוליאוןצבאנגדמדרידאנשישלההתקוממות.דרמטית

במאיהשנייםשלהלילהבמשךלהורגוהוצאותמעצריםידיעלבברוטאליות

שלבגבעותלהורגלהוצאהעדהיהשגויהאגדהישנה.שלמחרתוהבוקר

מהמתוךזועם,ואזביתולחלוןמבעד,מדרידשלבפרברים,פיופרינסיפה

הגוויותשלתרשימיםויצרמכןלאחרמידהאתראתלבקרהלךהוא,שראה

.פנסשלאורובאמצעות

להורגההוצאות,בלבדשמועהמתוךרקאותםידעאו,בעצמוראהגויהאם

תיארהוא.בעלילעמוקותאותושהרשיםנושאזהצבאידיעלאזרחיםשל

ובכמה"המלחמהאסונות"בסדרתתחריטים82-ב,1810-הבשנותזאת

מגלמתהדרמהכאן.הזוהמונומנטאליתהתמונהעלבנוסףקטנותתמונות

שעל,העצוםהפנסשלהאור.לשמייםשמתחתהצחיחההגבעהכנגדתפקיד

האיששלהלבנההחולצהאתמדגיש,להורגוהמוציאיםהקורבנותביןהקרקע

מדרידאנשישלוהעוויותהתנוחות.מעלהפרושותשידיוהברךכורעהמבוהל

אתמדגיש,המוסקטרוביאתכלפיהםשמכווניםהחייליםשלהסתמיוהתיאור

כלפיהחמלהעםהזאתהקומפוזיציהשלהדרמטיהאופי.שבסצנההאימה

עלהשפיעה,שבגבורתםוהחגיגיות,להורגהמוצאיםהאנונימיותהקורבנות

.מאנהמאת"מקסימיליאןשללהורגהוצאתו"ציורשלהגרסאותמןכמה



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

לידיעת הנוסעים למונדיאל–בקטאררוטריאין 

קטאר היא חצי אי קטן הממוקם במפרץ הפרסי המחובר לסעודיה  

.  בקצהו הדרומי והאי בחריין נמצא במערב

18-מאז אמצע המאה האני'ת-קטאר נשלטה על ידי משפחת אל

קטאר קיבלה עצמאות מלאה מהממלכה  . כמדינת חסות בריטית

אך נשארה תחת שלטונו של האמיר  1971בספטמבר 3-המאוחדת ב

.  אני'ת-אל

.ם ובאיגוד הדואר האוניברסלי"קטאר היא חברה באו

.בקטאררוטריאין מועדוני 

2005והנושאים תאריך של לרוטריבולים הקשורים 2הוצגו 2009ב 

לציון הצטרפותה של קטאר  1974הבול הראשון דומה לבול שהונפק ב 

בוורסיה החדשה דגל קטאר הוסר ובמקומו שמו את  , לליגה הערבית

כנראה שרצו לציין את שיתוף הפעולה  . רוטרים ודגל ישן של "דגל האו

.ם בחיסול מחלת הפוליו בעולם"עם האורוטרישל 



כשהבול הימני  ( SE-TENANT)הבול השני מורכב משני בולים צמודים 

לכבוד הצלב האדום ואילו כאן החלק  2003היה חלק מסדרת בולים ב 

.השמאלי מכיל את הלוגו של פוליו פלוס

ENDPOLIONOWחמש שנים לאחר מכן הופיע אותו הבול עם סימון 

.ואילו הצמד התחתון מכין סמל של ליונס

קודמותהנפקותעלנשעניםוהבוליםבקטאררוטריואיןמכיוון:אזהרה

לרוטריולקשרשלהםלאותנטיותשאלהסימנימעורריםהאלוהבולים

.בכלל



מתכון החודש

ממטבחו של חברנו איציק ארבל

מצרכים

כרישות חתוכות לטבעות  3

בצלים חתוכים דק2או 

גבעולי סלרי חתוכים לטבעות3–2

ערמונים קלויים  ' ג700–600

(שקיות ערמונים ארוזים6או )

חמאה' ג100

כפות שמן זית6

כוס וחצי יין לבן

א גדול חתוך לקוביות"תפו

יבשות  יני'פורצשקית פטריות 

שיטאקיאו ( יש בשופרסל)

ליטר וחצי מים או מרק צח

פלפל שחור, מלח

מיכל שמנת לבישול

שקדים פרוסים קלויים' ג50

כפות עירית קצוצה2



ההכנה

ממיסים את החמאה עם השמן

גם את הסלרי  –' ד5ולאחר הכרישהמוסיפים את 

'ד5ומאדים עוד 

מרק  /מלח ופלפל ואת המים, א"תפו, מוסיפים את הערמונים

'ד30-ומבשלים כ

מוסיפים את הפטריות והיין ומבשלים על אש קטנה  

'ד10-15-עוד כ

.  מרסקים בממחה מוט ומוסיפים את השמנת

.חלב/ ניתן להוסיף מים –סמיך מדי אם 

שקדים פרוסים  / מגישים חם ומעטרים בעירית קצוצה 

קלויים



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

הוא  , הוא כבר לא עובד במשמרת לילה

בא בימים...

נוע-cut...אותי" חתך", בנסיעה, אתמול

.  היקום וטיפשות האדם: יש רק שני דברים אינסופיים"
אלברט איינשטיין" ואני לא כל כך בטוח לגבי הראשון

הישראלים מיטיבים

!לבהות בכדור ...

קשה למצוא שר

!?" מרבב...דגול"

קראתי על מחשב המעדכן את כמות  

והחלטתי לקרוא  , המצרכים במחסן המרכול

"מלאי-חש..."לו פשוט

איזה יופי של כדור

!רשת -בה-סמ...



November




