
2020נובמבר 

חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



הילדה וכוכב הים  

קטנהילדהרואההואהולךהואבעוד.היםחוףעלהלךאחדאיש

הוא.למיםחזרהאותםוזורקתהחוףעלשנתקעויםכוכבימרימה

כלום":ענתההקטנההילדה"..?עושהאתמה"ושאלאליהניגש

ומחזירההחוףעלשנתקעויםכוכבימרימהאני?רואהלאאתה

יכולהלאאת,קטנהילדה":ואמרגיחךהאיש!"למיםחזרהאותם

וחציקילומטררקללכתיכולהואתקטנהילדהאת.העולםאתלהציל

כוכביאוכלוסייתאתתצילילאאת.גדוליםבעולםוהחופיםיוםבכל

הרימההקטנההילדה!"אחדאףשלהחייםעלתשפיעיולאהים

על":ואמרה,היםלתוךמטר10כוחהבכלאותווזרקהיםכוכב

כולםאתשלהציליודעתאני!השפעתיהזההיםכוכבשלהחיים

ביתאלאותוהחזרתילכןחשובזההזהלכוכבאבליכולהאינני

."בשבילולעשותשיכולתימהכלזהאבלמעטאוליזה.גידולו

דבר העורכים

!חברות וחברים יקרים

המועדוןשלהמבורכתפעולתועלכאןמספריםהיינוכתיקונםבימים

אתמאלצתשהמציאותאלא.הקהילהלמעןרביםפרויקטיםבביצוע

אבל,מעטאוליזה.אפשרויותשלצרבתחוםלפעולהמועדוןחברי

.אחדמישהושלשלמיםחייםעללהשפיעיכולאחדטובמעשהגם

.היטבזאתמבטא"היםוכוכבהילדה"עלהסיפור

יופקלכבודו.המועדוןשל60-הההולדתיוםאתנציין11.12בתאריך

.ההווהומןהרחוקהעברמןחבריםשלְדָבָרםֵיָאְמרּושבוחגיגיעלון

...יש למה לצפות

חיה ויעקב



מזל טוב לחוגגים  
יום נישואים החודש

חיה ויעקב

קנטרוביץ

17.11



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת  

החודש

חני ברקת

27.11



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



הרצאה של ציון כהן מדריך טיולי  -1.11.20❖

.  קבוצות

מסלול בעקבות שופן  : נושא ההרצאה

.בוורשה

סיפורו של המלחין והפסנתרן הדגול בעקבות 

תחנות חייו

פעילות אפיק המועדון החודש

.  ל אלון בנדט"הרצאה של נג-8.11.20❖

כלים להעצמה ופיתוח  : "נושא ההרצאה

".האזור

ישיבה עסקית-15.11.20❖

מפגש עם הנגיד -22.11.20❖

.zoom-ר נחום פרנקל ב"ד

ר ניצן שטריימר "הרצאה של ד-29.11.20❖

רותם  "קנדיוטי כימאית ראשית בחברת 

".דשנים

"מבוא להתפלת מים: "נושא ההרצאה



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש נובמבר

מיקי מאוס מופיע לראשונה על  –18.11.1938-ב

מסך הקולנוע

תמיכתםעלמצהיריםהבריטים–2.11.1917-ב

בלפורהצהרת–ישראלבארץהיהודיתבהתיישבות

רנטגןוילהלםי"עהרנטגןקרניגילוי–8.11.1895-ב

פוגרום ליל הבדולח ברחבי הרייך –9.11.1938-ב

השלישי

ם "העצרת הכללית של האו–29.11.47-ב

מאשרת את תכנית החלוקה של ארץ ישראל  

רצח ראש ממשלת ישראל יצחק  –4.11.1995-ב

ל  "רבין ז



פעילות באפיק הבינלאומי החודש

,חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

:ל"הביא לנו ברכות ממועדונים בחו

1/11/2020
Dear Yossi !

Many thanks for your Greetings

I would like to send your club members our best 

wishes for great health. And wish your club 

A great Rotarian year. Let’s hope that when this 

COVID19 epidemic crises will be behind us we will 

have a chance to meet in Hong Kong or in 

KfarSaba 

Wishing you the best

Roy Tang – Rotary club DRAGON H.K   

קונג-בהונג DRAGONברכה ממועדון 

ברכה ממועדון מאלמו בשוודיה

Dear Friends!

We wish you and your club 

A Peaceful and healthy year

From our club at

MALMO INTERNATIONAL in SWEEDEN

DISTRICT 2390

Getting together every Mon. at 6:00 PM 



בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

משתתפילכלחגיגיפתיחהמפגשzoom-בנערךהחודשבתחילת

.התחרות

התלמידיםכלשללביתםהערכותחלוקתנעשתההחודשובאמצע

.המשתתפים

.המועדוןמןחבריםבהתנדבותביצעוהערכותחלוקתאת



מכתב תגובה לדברים שעולי רשטיק  

כתב לזכרה של סטלה חיימוביץ  

.חיימוביץסטלהשללזכרהדבריםרשםרשטיקעוליאוקטוברזרבירחון

.עולילדבריסטלהשלמשפחתהתגובתלהלן



ספרבביתהטבעבחיקשמיניתתלמידיבפניהרצה,יוסי,חברנו❖

בטבעאנרגיותסוגיבנושאהייתהההרצאה.סבאכפראורט

החשמל–יוםהיוםבחייהזמינהלאנרגיהוהתייחסות

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש



:הרצה במועדון הקשיש יוספטל  בנושא, עמי הרפה, חברנו❖

"שתי המצאות ששינו את פני העולם הנייר והדפוס"

עליהבשכוןהקשישבמועדוןהרצתה,הרפהטובי,חברתנו❖

."המבוגרבגילתרופותבנטילתובטיחותבריאות"בנושא

יוספטלבמועדוןהרצתה,ברקתחניר"ד,המועדוןנשיאת❖

."אירופהבמזרחהיהודיהפשע"בנושא



התכנית":דיווחהוהקהילההמקצועאפיקר"יוהרפהטובי,חברתנו

,25.11רביעיביוםשהתקייםבשיעור."סורקיס"ספרבביתהתקדמה

.מיםלניקויפילטרלבנותלמדוהתלמידים,כמובןZoom-ב

."מאודהתלהבווהתלמידיםמוצלחהיההשיעור

בתוכנית נוער שותה מים ודעת❖



שלהשנתייםהדיווחיםאתשנזריםכדי16:00בבשבתאליהגיעעולי

,מסכהועםבניירתמלאעבהקלסרעםהגיעעולי.העמותותלרשםהמועדון

.פתוחהחלון,ממנימטר2עולי,המחשבלידאני,מסכהעםאני

העמותותלרשםומעביר(ניירתהרבה)בטפסיםניירתממלאהיהעוליפעם

עבודהולחסוךהתהליךאתלייעלשצריכהממוכנתמערכתישכעת.וזהו

.הפוךשממשזהואז–וזמן

הזדהותשלאישורבעללהיותצריךאנינתוניםלהזריםכדיראשית

תהיהשהמערכתמנתועללהירשםכדילמערכתנכנסאניאז.ממשלתית

שוניםנתונים11מבקשיםהםאחרמישהוולאאניזהאנישאכןבטוחה

הםהפילגשושםנעלייםממספרחוץ)להםשישנתוניםמולמצליביםשהם

לאטכךכלמגיבהשלהםהמערכתכיורבעשעהלוקחזה.(הכלרוצים

.אחדעודולהכיןתהכוסלסייםבאמצעשאפשר

צריכיםוכעתממשלתיתהזדהותשלאישורליוישמצליחאניסוףסוף

אתלזהותלנולקח.המועדוןעמותתשלהנתוניםאתמזיניםהיכןלראות

הואאנישאכןלוודאמבקשתהמערכתשובואזדקות50מיותרהמיקום

קודשולחיםהםאותומזיןשאניואחרילסלולריזמניקודלישולחיםאזאני

נתוניאתרואיםאנוסוףסוףואזאחרבמקוםלהזיןצריךשאנינוסףזמני

.העמותותרשםבמערכתהמועדוןעמותת

.ריק–2019לאבלנמצאים2018לשנתהנתוניםכלבאמתאז

בעלי?כלליתאסיפה?מילולידיווח?כספידיווח?מתחיליםמהעםאז

?ביקורתועדת?תפקידים

כמה?שעהבאיזו?תאריךבאיזה,כלליתאסיפהעםלהתחילהחלטנו

מספרומהרחובבאיזה,עירבאיזו?חבריםכמהמתוך?נכחוחברים

?הישיבהאתניהלומיהבית

חבריכלאתלהזריםצריך.תפקידיםבעלישלחלונותלנוקפצובאמצע

משפחהשםזהות'מסאחדלכל,לחתוםרשאימי,לדווחרשאימי,ההנהלה

.המינויתוקף,ועודל"דוא,כתובת,הפניםבמשרדשרשוםכמופרטיושם

?אותומינהומילחתוםהמינויתוקףממתילחתוםרשאיהואהאם

אייבי מספר על תלאותיו אצל רשם העמותות



,ולגזבריתלגזברעוברים,(צילהשלהשנהשל)הנהלהחבריעםמסיימים

–החדשיםאתולהכניס,הישניםאתלהוריד:ביקורתוועדתזהואחרי

.לאטלאטמגיבהוהמערכת

שלהםהמערכתזהאחרידקות5כיגדולמזל.כטיוטההכלאתשומראני

.נתקעת

,(מהריותרלהיכנסכדימיוחדבקובץלינקיםשומרשאנימזל)מחדשנכנס

עלשאלותשליםועודהעמותהשלהכספייםהנתוניםמה,הלאהממשיך

.במערכתהאחרוןלעמודהגענוואזועודועודנדלןמכרנוואםשכרמקבלי

.העמותהשלהפנימיהמבקרשםחסרכיאפשראיאבללאשרצריךאני

?נזכרתםוכעת13בעמודאניוכעת2בעמודהיהזהוואלה

אז,לעמותהפניםמבקרשישבטעותשרשמתיומגלהאחורהחזרההולך

הורדהלבצעצריךכעת.לאאבל,סיימתישבזהומקווהלסוףועוברמתקן

13)אותולהדפיס,המערכתמתוךהכלליתהאסיפהשלהמסמךכלשל

פנימהלסרוקואזוועדחברי2האחרוןהעמודעללהחתים,(עמודים

.לטובולקוותלמערכת

מיכלאתולהחתיםוצילהחניאתלהחתיםביתשיעוריישולעוליהדפסנו

כדיאליולחזורשלהםהניירעלביקורתועדתואתהכספיח"הדועלשצריך

הערבשארוחתאומרותותמיוצילהורבעשעות4עברוזהו.להמשיך

.מתקררת

הניירתכלאתסורק.אצליבשניתמתייצבעולי16:00בבשלישיאז

התפקידיםלבעלינכנסים.למערכתלהיכנסומצליחלמחשבהחתומה

מזיניםאז.במערכתנקלטולאשהזנוהתפקידיםבעלישכלומתברר

הדיווחשלהקובץאתטוענים.הכספיח"לדוהלאהוממשיכים,מחדש

אתלהזיןצריכיםכעת.הביקורתוועדתשלהחתוםהדיווחואתהכספי

אותושגםמתבררשלוהנתוניםכלאתלהזיןוכשמסיימיםהמילוליח"הדו

אתלוקחעוליאז.וועדחברישניולהחתים(עמודים15)להדפיסצריך

.וצילהחניאתלהחתיםונוסעהטפסים

מנסה.לחלוטיןנתקעתהמערכתהטופסאתלהזיןומנסהחוזרכשהוא

המערכת–וכלוםפעםועודפעםועוד,הצלחהללאולהיכנסלצאת

.בחשיבה

ועמותתסיועלקרןהנתוניםאתמזיןשהואארנהייםלגיוראמתקשרעולי

אתלהזיןמצליחלאהואשלםשבועכימיואששהואאומרוגיוראסביון

לאוכלוםשלהםהמוקדעםדיברוהוא,הזמןכלנתקעתוהמערכתהנתונים

.עזר



אניאבל"....רביםצרת"בבחינתהשתפרלאמצבנוהשיחהבעקבות

החתוםהטופסאתלהזריםמצליחובסוףומשםמכאןומנסהמוותרלא

שלחתימהרוצההמערכתשבסוףמסכיםלעודהלאהמתגלגליםואז

.להדפיסשהצלחתינוסףטופסעלוועדחברישני

שנמצאתתמיאתמזעיקים.פעםעודנוסעלאאניליואומרנשברעולי

גםשיחתמו,אלינואותןותביאחניואתצילהאתשתאסוףהנכדהאצל

ואנחנומסכימותכולןהן.הביתהאותןיחזירועוליהאחרוןהטופסעל

.תהכוסעודבינתייםמכינים

והמערכתלהזריםבא.המסמךאתסורקאני.חותמות,מגיעותהן

יושבאני.הביתהנוסעיםכולםוהם20:00כבר.ארוכהלחשיבהנכנסת

הלאולפתע,דקות25כברבחשיבהשנמצאתהמערכתמולמיואש

'מסשמסמךלימודיעהוהמערכתנקלטהמסמך,קורהיאומן

.העמותותרשםשללבחינהוהועברנקלט21745526

,אלוהיםיש-שעותוחצי8אחרי

!!!!!!!!!!!העמותותרשםמערכתלוקוראים



אמנות על קצה המזלג

איטליה, 1519-1452, י'לאונרדו  דה וינצ

הגבירה עם החולד

(יליה גלראני'צ'או צ)

1487-90: שנת יצירה

הםביותרהמפורסמיםציוריו)ציירהיההוא:אשכולותאישהיהי'וינצ-דהאונרדול

.וממציאמהנדס,מדען,ארכיטקט,פסל,"(האחרונההסעודה"ו,"ליזההמונה"

שיהוומכונותלתכנוןרבזמןהקדישהוא:זמנואתהקדיםהוארביםבתחומים

במאותהתעשייתיתהמהפכהאתהקדים,למעשהובכך,ידניתלעבודהתחליף

,אוויריובורגדאונים,ויורדותעולותכנפייםבעלותתעופהמכונותתכנןהוא;שנים

סיבוביתתנועהלהמרתשונותדרכיםחקרלאונרדו.המודרניהמסוקאתהמזכיר

.היוםעדאותנומשמשיםשעקרונותיהן,ולהפךקוויתלתנועה

רטוריסקי  'מוזיאון צ

פולין  –קראקוב 



הייתה,שבאיטליהסיינהילידת,(1473-1536),גלראנייליה'צ'צ

,ספורצהלודוביקושלהרביםהפילגשיםמביןוהנחשבתהמועדפת

בתורבעיקרידועההיא.מילאנודוכס,מורואיללודוביקוהמכונה

בזמן."החולדעםהגברת"י'וינצדהלאונרדושלציורושלהנושא

כאמןתקופהבאותהשעבד,ליאונרדואתהזמינההיאלציורשדגמנה

מילאנושלהרוחאנשידנובהןלפגישות,ספורצהשלהחצר

הדיוניםאתניהלהעצמהיליה'צ'צ.אחריםובנושאיםבפילוסופיה

.הללו

תפסאביהאך,לאצולהשייכתהייתהשלאלמשפחהנולדהיליה'צ'צ

אמה.ולוקהבפירנצההשגרירתפקידכולל,מילאנובחצרעמדותכמה

.למשפטיםידועדוקטורשלבתוהייתה

בתשהייתהבעתספורצהלודוביקושלפילגשוהפכההנאווהיליה'צ'צ

נישואיןמחוזהאותהשחררהזההקשר.עשרה-שבעאועשרה-שש

פיושעל,חוזהביטולעלמלמד1487משנתמסמך.בילדותהשנחתם

1490בשנת.ויסקונטיסטפנוובני'גבשםלאישלהינשאאמורההייתה

בשםשהוטבל,זכרבןלוילדה1491-ובמאי,לדוכסהפילגשהרתה

בינואר16-ב,ללידהקודםחודשיםכמה.ויסקונטיספורצהזארה'צ

דוכסשלבתו,אסטה'דביאטריצהעםלודוביקוהתחתן,1491

תשוקתולמרות,ואכן.הפילגשאתמעליוירחיקכישדרשה,פרארה

בעירוולשכנהממצודתויליה'צ'צאתלהוציאלודוביקוציווה,אליה

סולקהיליה'צ'צכיצדשמתאר,אגדההואשאולי,סיפורקיים.מילאנו

הרמוניהשררה,כנשואותיחדיוחיואשר,הגברותבין:הארמוןמן

חרפההמיטהיליה’צ’צ.בחצרחמורהתקלהארעהאשרעד,מושלמת

בגדאותואתהגברותלבשו,בחצרמשותפתהופעהבעת.הגבירהעל

.מתפקידהבהדחהיליה’צ’לצעלהזה.שרד

טוהר–טובותמעלותמסמלשבחיקההלבנההפרווהבעלהחולד

בשלגםבובחרשליאונרדולהניחיש.יליה'צ'לצבאנלוגיהובתוליות

שםעםמיליםמשחקgalèהחולדנקראביווניתשכןהמליםמשחק

,יותרמובהקתובצורה,לכךמעבר.ַגֶלראני–יליה'צ'צשלמשפחתה

"החולד"לכינוישזכה,ספורצההדוכסאתהחיהמסמלת

(L'Ermellino).

ביןנדדהמכןולאחר,מותהעדהגבירהבידיהוחזקההתמונה

משפחתשלהאוסףעבורנרכשההיא19-הבמאה.אספנים

אך,הוסתרההיאהשנייההעולםבמלחמת.מקראקוברטוריסקי'צ

אך.היטלרשלהפרטיבמוזיאוןלהציגהוהתכוונואותהגילוהגרמנים

.פרנקהנס,פוליןשלהנאציהמושלשלהפרטילאוסףהגיעהלבסוף

לבעליםאותהוהשיבואותהמצאוהבריתכוחות,המלחמהסיוםעם

.רטוריסקי'צלמוזיאון,החוקיים



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

:  חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו 

!רוטרי בלבנון 

לפברואר   2רטר שלו ב'מועדון רוטרי בבירות קיבל את הצ

.והוא מועדון דובר צרפתית1932

שנה 50בולי דואר אוויר לכבוד 2הונפקו בלבנון  24.2.1955ב 

.לרוטרי בינלאומי

:הבוליםעלהכיתוב,מהםאחדמכלהודפסובולים50,000

מיוחדתחותמתהופקהלא.בערביתומימיןבצרפתיתמשמאל

.ראשוןיוםמעטפותסוגי3היוםעדנראואך.הבולהוצאתלרגל

.בינלאומילרוטרישנה100לרגלבוללבנוןהנפיקה2005ב



.2452לאזורשייכיםוהםמועדונים24בלבנוןכ"סה

מועדוניגםוכךדרכהבתחילת83לאזורשייכתהייתהלבנון

.הבריטיהמנדטתוםעדאביבותלחיפהירושלים

רוטרילמועדוןביירותרוטריממועדוןמכתבמטהבצילום

Cהמעטפהבחזיתהחותמת.16/5/1943מתאריךבירושלים P

עברשהמכתבלראותניתןומאחור.החופשיתצרפתצבאשלהיא

.אייבישלבאוסףונמצאמאדנדירהואהזההמכתב.צנזורה



לזכרו של משורר דגול
נתן זך הלך לעולמו 

.מאלצהיימרסבלשבהןשניםאחרי89בגילזךנתןנפטרהחודש

טובלא","יופירבתציפור","השדהעץהאדםכי"המפורסמיםמשיריו

כתבהוא."לחסדזקוקיםכולנו","שכוכבזהאיך","לבדוהאדםהיות

מגדוליהיהזך.ישראליכלשלבנפששנגעומיליםשיריםמאות

דורמאחרוןהיההוא.ביאליקופרסישראלפרסחתן.בעבריתהמשוררים

.שלנובתרבותלנצחשייחקקושורותאחריושהותיר,הנפילים

הביעה דעתה שמן הראוי , אילנה נדלר,חברתנו 

:  להקדיש לענק הזה כמה מילים וכך כתבה



דער מאמענט
גלנצר-ר חני ברקת "ד

.ברקתחניר"ד,המועדוןנשיאתשלהספרהשקתנערכה19.11.20-ב

.ואורחיםהמועדוןחבריבהשתתפות,zoom-בהתקייםהאירוע



העושק הגדול

,  ר מאיר כרמון"ד, מאמרו של חברנו

"ירוק"כפי שהתפרסם במקומון 

26.11.20-ב





מתכון החודש

מתכונה של חברתנו נינה גונן

עוגת אגוזים  
30x20לתבנית 

מצרכים  לבצק

מחמאה  11/4

חלמונים3

כוסות קמח רגיל31/4

כוס מיץ תפוזים3/4

חומרים למילוי

.אני משתמשת בריבה מופחתת סוכר{ כל ריבה שאוהבים}ריבה 

גרם אגוזים קצוצים100

גרם שקדים קצוצים100

כוס סוכר

חלבונים  5

אינסטנט פודינג וניל

אופן ההכנה

.לשים במקרר לחצי שעה, ליצור בצק במערבל מזון ולחלק הבצק לשלושה חלקים

.  בעזרת מערוך לשטח חלק אחד מהבצק ולשים אותו על תבנית משומנת 

.על הבצק למרוח ריבה

להקציף את חמשת החלבונים להוסיף הסוכר בכמה פעימות ולאחר שנוצרת  

.קציפה יציבה להוסיף את האינסטנט פודינג וניל תוך כדי ערבול

.להוסיף את האגוזים 

.למרוח מחצית מהתערובת על הבצק עם הריבה

מריחת ריבה ושארית  )לשטוח את חתיכת הבק השנייה ולחזור על אותה פעולה 

.{תערובת הקציפה עם האגוזים

.  לשטוח את החלק השלישי של הבצק ולהניח על תערובת הקציפה

מעלות כשלושים עד  180לסמן בסכין חדה מרובעים שתי וערב ולאפות בחום של 

.שלושים וחמש דקות

כשמתקרר לפזר למעלה אבקת סוכר

ב ת י א ב ו ן 



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-יעקב פרוינד-

"בואגשםגשם "

RAIN-BOW   

מרגישים את הסוכר בתה

.חשים-בו...כאשר

וחיוך הן דרכים קלות  צחוק"
דינגוול' הית" לשיפור מצב הרוח

ב"קלפי בארה

 VOTE-בית ה

P IC N IC!פיקניק...לאמאהולך עם 

הפסיק לעשן כשהתחיל 

לחשוב מחוץ לקופסה




