נובמבר 2020

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
בימים כתיקונם היינו מספרים כאן על פעולתו המבורכת של המועדון
בביצוע פרויקטים רבים למען הקהילה .אלא שהמציאות מאלצת את
חברי המועדון לפעול בתחום צר של אפשרויות .זה אולי מעט ,אבל
גם מעשה טוב אחד יכול להשפיע על חיים שלמים של מישהו אחד.
הסיפור על "הילדה וכוכב הים" מבטא זאת היטב.

הילדה וכוכב הים
איש אחד הלך על חוף הים .בעוד הוא הולך הוא רואה ילדה קטנה
מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף וזורקת אותם חזרה למים .הוא
ניגש אליה ושאל "מה את עושה? "..הילדה הקטנה ענתה" :כלום
אתה לא רואה? אני מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף ומחזירה
אותם חזרה למים!" האיש גיחך ואמר" :ילדה קטנה ,את לא יכולה
להציל את העולם .את ילדה קטנה ואת יכולה ללכת רק קילומטר וחצי
בכל יום והחופים בעולם גדולים .את לא תצילי את אוכלוסיית כוכבי
הים ולא תשפיעי על החיים של אף אחד!" הילדה הקטנה הרימה
כוכב ים וזרקה אותו בכל כוחה  10מטר לתוך הים ,ואמרה" :על
החיים של כוכב הים הזה השפעתי! אני יודעת שלהציל את כולם
אינני יכולה אבל לכוכב הזה זה חשוב לכן החזרתי אותו אל בית
גידולו .זה אולי מעט אבל זה כל מה שיכולתי לעשות בשבילו".

בתאריך  11.12נציין את יום ההולדת ה 60-של המועדון .לכבודו יופק
עלון חגיגי שבו יֵאָ ְמרּו ְדבָ ָרם של חברים מן העבר הרחוק ומן ההווה.
יש למה לצפות...
חיה ויעקב

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים החודש

חיה ויעקב
קנטרוביץ
17.11

חברתנו ,עדנה ,הממונה השנה על ברכות
רעות במועדון ,ציינה את החברים ובירכה
אותם:

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת
החודש

חני ברקת
27.11

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

פעילות אפיק המועדון החודש

❖  -1.11.20הרצאה של ציון כהן מדריך טיולי
קבוצות.
נושא ההרצאה :מסלול בעקבות שופן
בוורשה.
סיפורו של המלחין והפסנתרן הדגול בעקבות
תחנות חייו
❖  -8.11.20הרצאה של נג"ל אלון בנדט.
נושא ההרצאה" :כלים להעצמה ופיתוח
האזור".

❖  -15.11.20ישיבה עסקית
❖  -22.11.20מפגש עם הנגיד
ד"ר נחום פרנקל ב.zoom-

❖  -29.11.20הרצאה של ד"ר ניצן שטריימר
קנדיוטי כימאית ראשית בחברת "רותם
דשנים".
נושא ההרצאה" :מבוא להתפלת מים"

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש נובמבר

ב – 8.11.1895-גילוי קרני הרנטגן ע"י וילהלם רנטגן

ב – 2.11.1917-הבריטים מצהירים על תמיכתם
בהתיישבות היהודית בארץ ישראל – הצהרת בלפור

ב – 18.11.1938-מיקי מאוס מופיע לראשונה על
מסך הקולנוע

ב – 9.11.1938-פוגרום ליל הבדולח ברחבי הרייך
השלישי
ב – 29.11.47-העצרת הכללית של האו"ם
מאשרת את תכנית החלוקה של ארץ ישראל
ב – 4.11.1995-רצח ראש ממשלת ישראל יצחק
רבין ז"ל

פעילות באפיק הבינלאומי החודש

, חברנו יוסי בן עמי,יו"ר האפיק הבינלאומי
:הביא לנו ברכות ממועדונים בחו"ל
קונג- בהונגDRAGON ברכה ממועדון
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

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
בתחילת החודש נערך ב zoom-מפגש פתיחה חגיגי לכל משתתפי
התחרות.
ובאמצע החודש נעשתה חלוקת הערכות לביתם של כל התלמידים
המשתתפים.
את חלוקת הערכות ביצעו בהתנדבות חברים מן המועדון.

מכתב תגובה לדברים שעולי רשטיק
כתב לזכרה של סטלה חיימוביץ
בירחון זר אוקטובר עולי רשטיק רשם דברים לזכרה של סטלה חיימוביץ.
להלן תגובת משפחתה של סטלה לדברי עולי.

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש
❖ חברנו ,יוסי ,הרצה בפני תלמידי שמינית בחיק הטבע בבית ספר
אורט כפר סבא .ההרצאה הייתה בנושא סוגי אנרגיות בטבע
והתייחסות לאנרגיה הזמינה בחיי היום יום – החשמל

❖ חברנו ,עמי הרפה ,הרצה במועדון הקשיש יוספטל בנושא:
"שתי המצאות ששינו את פני העולם הנייר והדפוס"

❖ חברתנו ,טובי הרפה ,הרצתה במועדון הקשיש בשכון עליה
בנושא "בריאות ובטיחות בנטילת תרופות בגיל המבוגר".

❖ נשיאת המועדון ,ד"ר חני ברקת ,הרצתה במועדון יוספטל
בנושא "הפשע היהודי במזרח אירופה".

❖ בתוכנית נוער שותה מים ודעת

חברתנו ,טובי הרפה יו"ר אפיק המקצוע והקהילה דיווחה":התכנית
התקדמה בבית ספר "סורקיס" .בשיעור שהתקיים ביום רביעי ,25.11
ב Zoom-כמובן ,התלמידים למדו לבנות פילטר לניקוי מים.
השיעור היה מוצלח והתלמידים התלהבו מאוד".

אייבי מספר על תלאותיו אצל רשם העמותות
עולי הגיע אלי בשבת ב  16:00כדי שנזרים את הדיווחים השנתיים של
המועדון לרשם העמותות .עולי הגיע עם קלסר עבה מלא בניירת ועם מסכה,
אני עם מסכה ,אני ליד המחשב ,עולי  2מטר ממני ,החלון פתוח.
פעם עולי היה ממלא ניירת בטפסים (הרבה ניירת) ומעביר לרשם העמותות
וזהו .כעת יש מערכת ממוכנת שצריכה לייעל את התהליך ולחסוך עבודה
וזמן – אז זהו שממש הפוך.
ראשית כדי להזרים נתונים אני צריך להיות בעל אישור של הזדהות
ממשלתית .אז אני נכנס למערכת כדי להירשם ועל מנת שהמערכת תהיה
בטוחה שאכן אני זה אני ולא מישהו אחר הם מבקשים  11נתונים שונים
שהם מצליבים מול נתונים שיש להם (חוץ ממספר נעליים ושם הפילגש הם
רוצים הכל) .זה לוקח שעה ורבע כי המערכת שלהם מגיבה כל כך לאט
שאפשר באמצע לסיים כוס תה ולהכין עוד אחד.
סוף סוף אני מצליח ויש לי אישור של הזדהות ממשלתית וכעת צריכים
לראות היכן מזינים את הנתונים של עמותת המועדון .לקח לנו לזהות את
המיקום יותר מ  50דקות ואז שוב המערכת מבקשת לוודא שאכן אני הוא
אני אז שולחים לי קוד זמני לסלולרי ואחרי שאני מזין אותו הם שולחים קוד
זמני נוסף שאני צריך להזין במקום אחר ואז סוף סוף אנו רואים את נתוני
עמותת המועדון במערכת רשם העמותות.
אז באמת כל הנתונים לשנת  2018נמצאים אבל ל  – 2019ריק.
אז עם מה מתחילים ? דיווח כספי ? דיווח מילולי ? אסיפה כללית ? בעלי
תפקידים ? ועדת ביקורת ?
החלטנו להתחיל עם אסיפה כללית ,באיזה תאריך ? באיזו שעה ? כמה
חברים נכחו ? מתוך כמה חברים ? באיזו עיר ,באיזה רחוב ומה מספר
הבית ומי ניהל את הישיבה ?
באמצע קפצו לנו חלונות של בעלי תפקידים .צריך להזרים את כל חברי
ההנהלה ,מי רשאי לדווח ,מי רשאי לחתום ,לכל אחד מס' זהות שם משפחה
ושם פרטי כמו שרשום במשרד הפנים ,כתובת ,דוא"ל ועוד ,תוקף המינוי.
האם הוא רשאי לחתום ממתי תוקף המינוי לחתום ומי מינה אותו ?

מסיימים עם חברי הנהלה (של השנה של צילה) ,עוברים לגזבר ולגזברית,
ואחרי זה וועדת ביקורת :להוריד את הישנים ,ולהכניס את החדשים –
והמערכת מגיבה לאט לאט.
אני שומר את הכל כטיוטה .מזל גדול כי  5דקות אחרי זה המערכת שלהם
נתקעת.
נכנס מחדש (מזל שאני שומר לינקים בקובץ מיוחד כדי להיכנס יותר מהר),
ממשיך הלאה ,מה הנתונים הכספיים של העמותה ועוד ים של שאלות על
מקבלי שכר ואם מכרנו נדלן ועוד ועוד ואז הגענו לעמוד האחרון במערכת.
אני צריך לאשר אבל אי אפשר כי חסר שם המבקר הפנימי של העמותה.
וואלה זה היה בעמוד  2וכעת אני בעמוד  13וכעת נזכרתם ?
הולך חזרה אחורה ומגלה שרשמתי בטעות שיש מבקר פנים לעמותה ,אז
מתקן ועובר לסוף ומקווה שבזה סיימתי ,אבל לא .כעת צריך לבצע הורדה
של כל המסמך של האסיפה הכללית מתוך המערכת ,להדפיס אותו (13
עמודים) ,להחתים על העמוד האחרון  2חברי וועד ואז לסרוק פנימה
למערכת ולקוות לטוב.
הדפסנו ולעולי יש שיעורי בית להחתים את חני וצילה ולהחתים את כל מי
שצריך על הדו"ח הכספי ואת ועדת ביקורת על הנייר שלהם ולחזור אלי כדי
להמשיך .זהו עברו  4שעות ורבע וצילה ותמי אומרות שארוחת הערב
מתקררת.
אז בשלישי ב  16:00עולי מתייצב בשנית אצלי .סורק את כל הניירת
החתומה למחשב ומצליח להיכנס למערכת .נכנסים לבעלי התפקידים
ומתברר שכל בעלי התפקידים שהזנו לא נקלטו במערכת .אז מזינים
מחדש ,וממשיכים הלאה לדו"ח הכספי .טוענים את הקובץ של הדיווח
הכספי ואת הדיווח החתום של וועדת הביקורת .כעת צריכים להזין את
הדו"ח המילולי וכשמסיימים להזין את כל הנתונים שלו מתברר שגם אותו
צריך להדפיס ( 15עמודים) ולהחתים שני חברי וועד .אז עולי לוקח את
הטפסים ונוסע להחתים את חני וצילה.
כשהוא חוזר ומנסה להזין את הטופס המערכת נתקעת לחלוטין .מנסה
לצאת ולהיכנס ללא הצלחה ,ועוד פעם ועוד פעם וכלום – המערכת
בחשיבה.
עולי מתקשר לגיורא ארנהיים שהוא מזין את הנתונים לקרן סיוע ועמותת
סביון וגיורא אומר שהוא מיואש כי שבוע שלם הוא לא מצליח להזין את
הנתונים והמערכת נתקעת כל הזמן ,והוא דיבר עם המוקד שלהם וכלום לא
עזר.

בעקבות השיחה מצבנו לא השתפר בבחינת "צרת רבים "....אבל אני
לא מוותר ומנסה מכאן ומשם ובסוף מצליח להזרים את הטופס החתום
ואז מתגלגלים הלאה לעוד מסכים שבסוף המערכת רוצה חתימה של
שני חברי וועד על טופס נוסף שהצלחתי להדפיס.
עולי נשבר ואומר לי אני לא נוסע עוד פעם .מזעיקים את תמי שנמצאת
אצל הנכדה שתאסוף את צילה ואת חני ותביא אותן אלינו ,שיחתמו גם
על הטופס האחרון ועולי יחזיר אותן הביתה .הן כולן מסכימות ואנחנו
מכינים בינתיים עוד כוס תה.
הן מגיעות ,חותמות .אני סורק את המסמך .בא להזרים והמערכת
נכנסת לחשיבה ארוכה .כבר  20:00והם כולם נוסעים הביתה .אני יושב
מיואש מול המערכת שנמצאת בחשיבה כבר  25דקות ,ולפתע הלא
יאומן קורה ,המסמך נקלט והמערכת מודיעה לי שמסמך מס'
 21745526נקלט והועבר לבחינה של רשם העמותות.
אחרי  8וחצי שעות  -יש אלוהים,
קוראים לו מערכת רשם העמותות !!!!!!!!!!!

אמנות על קצה המזלג

לאונרדו דה וינצ'י ,1519-1452 ,איטליה

הגבירה עם החולד
(או צ'צ'יליה גלראני)

שנת יצירה1487-90 :
מוזיאון צ'רטוריסקי
קראקוב – פולין
לאונרדו דה-וינצ'י היה איש אשכולות :הוא היה צייר (ציוריו המפורסמים ביותר הם
"המונה ליזה" ,ו"הסעודה האחרונה") ,פסל ,ארכיטקט ,מדען ,מהנדס וממציא.
בתחומים רבים הוא הקדים את זמנו :הוא הקדיש זמן רב לתכנון מכונות שיהוו
תחליף לעבודה ידנית ,ובכך למעשה ,הקדים את המהפכה התעשייתית במאות
שנים; הוא תכנן מכונות תעופה בעלות כנפיים עולות ויורדות ,דאונים ובורג אווירי,
המזכיר את המסוק המודרני .לאונרדו חקר דרכים שונות להמרת תנועה סיבובית
לתנועה קווית ולהפך ,שעקרונותיהן משמשים אותנו עד היום.

צ'צ'יליה גלראני ,)1473-1536( ,ילידת סיינה שבאיטליה ,הייתה
המועדפת והנחשבת מבין הפילגשים הרבים של לודוביקו ספורצה,
המכונה לודוביקו איל מורו ,דוכס מילאנו .היא ידועה בעיקר בתור
הנושא של ציורו של לאונרדו דה וינצ'י "הגברת עם החולד" .בזמן
שדגמנה לציור היא הזמינה את ליאונרדו ,שעבד באותה תקופה כאמן
החצר של ספורצה ,לפגישות בהן דנו אנשי הרוח של מילאנו
בפילוסופיה ובנושאים אחרים .צ'צ'יליה עצמה ניהלה את הדיונים
הללו.
צ'צ'יליה נולדה למשפחה שלא הייתה שייכת לאצולה ,אך אביה תפס
כמה עמדות בחצר מילאנו ,כולל תפקיד השגריר בפירנצה ולוקה .אמה
הייתה בתו של דוקטור ידוע למשפטים.
צ'צ'יליה הנאווה הפכה פילגשו של לודוביקו ספורצה בעת שהייתה בת
שש-עשרה או שבע-עשרה .הקשר הזה שחרר אותה מחוזה נישואין
שנחתם בילדותה .מסמך משנת  1487מלמד על ביטול חוזה ,שעל פיו
הייתה אמורה להינשא לאיש בשם ג'ובני סטפנו ויסקונטי .בשנת 1490
הרתה הפילגש לדוכס ,ובמאי 1491-ילדה לו בן זכר ,שהוטבל בשם
צ'זארה ספורצה ויסקונטי .כמה חודשים קודם ללידה ,ב 16-בינואר
 ,1491התחתן לודוביקו עם ביאטריצה ד'אסטה ,בתו של דוכס
פרארה ,שדרשה כי ירחיק מעליו את הפילגש .ואכן ,למרות תשוקתו
אליה ,ציווה לודוביקו להוציא את צ'צ'יליה ממצודתו ולשכנה בעירו
מילאנו .קיים סיפור ,שאולי הוא אגדה ,שמתאר כיצד צ'צ'יליה סולקה
מן הארמון :בין הגברות ,אשר חיו יחדיו כנשואות ,שררה הרמוניה
מושלמת ,עד אשר ארעה תקלה חמורה בחצר .צ’צ’יליה המיטה חרפה
על הגבירה .בעת הופעה משותפת בחצר ,לבשו הגברות את אותו בגד
שרד .זה עלה לצ’צ’יליה בהדחה מתפקידה.
החולד בעל הפרווה הלבנה שבחיקה מסמל מעלות טובות – טוהר
ובתוליות באנלוגיה לצ'צ'יליה .יש להניח שליאונרדו בחר בו גם בשל
משחק המלים שכן ביוונית נקרא החולד  galèמשחק מילים עם שם
משפחתה של צ'צ'יליה – גַ לֶ ראני .מעבר לכך ,ובצורה מובהקת יותר,
מסמלת החיה את הדוכס ספורצה ,שזכה לכינוי "החולד"
(.)L'Ermellino
התמונה הוחזקה בידי הגבירה עד מותה ,ולאחר מכן נדדה בין
אספנים .במאה ה 19-היא נרכשה עבור האוסף של משפחת
צ'רטוריסקי מקראקוב .במלחמת העולם השנייה היא הוסתרה ,אך
הגרמנים גילו אותה והתכוונו להציגה במוזיאון הפרטי של היטלר .אך
לבסוף הגיעה לאוסף הפרטי של המושל הנאצי של פולין ,הנס פרנק.
עם סיום המלחמה ,כוחות הברית מצאו אותה והשיבו אותה לבעלים
החוקיים ,למוזיאון צ'רטוריסקי.

"אוסף בולים – זה דבר חינוכי ?"
חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו :

רוטרי בלבנון !
מועדון רוטרי בבירות קיבל את הצ'רטר שלו ב  2לפברואר
 1932והוא מועדון דובר צרפתית.
ב  24.2.1955הונפקו בלבנון  2בולי דואר אוויר לכבוד  50שנה
לרוטרי בינלאומי.

 50,000בולים הודפסו מכל אחד מהם ,הכיתוב על הבולים:
משמאל בצרפתית ומימין בערבית.לא הופקה חותמת מיוחדת
לרגל הוצאת הבול .אך נראו עד היום  3סוגי מעטפות יום ראשון.
ב  2005הנפיקה לבנון בול לרגל  100שנה לרוטרי בינלאומי.

סה"כ בלבנון  24מועדונים והם שייכים לאזור .2452
לבנון הייתה שייכת לאזור  83בתחילת דרכה וכך גם מועדוני
ירושלים חיפה ותל אביב עד תום המנדט הבריטי.
בצילום מטה מכתב ממועדון רוטרי ביירות למועדון רוטרי
בירושלים מתאריך  .16/5/1943החותמת בחזית המעטפה C P
היא של צבא צרפת החופשית .ומאחור ניתן לראות שהמכתב עבר
צנזורה .המכתב הזה הוא נדיר מאד ונמצא באוסף של אייבי.

לזכרו של משורר דגול
נתן זך הלך לעולמו
חברתנו ,אילנה נדלר ,הביעה דעתה שמן הראוי
להקדיש לענק הזה כמה מילים וכך כתבה:
החודש נפטר נתן זך בגיל  89אחרי שנים שבהן סבל מאלצהיימר.
משיריו המפורסמים "כי האדם עץ השדה"" ,ציפור רבת יופי"" ,לא טוב
היות האדם לבדו"" ,איך זה שכוכב"" ,כולנו זקוקים לחסד" .הוא כתב
מאות שירים מילים שנגעו בנפש של כל ישראלי .זך היה מגדולי
המשוררים בעברית .חתן פרס ישראל ופרס ביאליק .הוא היה מאחרון דור
הנפילים ,שהותיר אחריו שורות שייחקקו לנצח בתרבות שלנו.

דער מאמענט
ד"ר חני ברקת  -גלנצר

ב 19.11.20 -נערכה השקת הספר של נשיאת המועדון ,ד"ר חני ברקת.
האירוע התקיים ב ,zoom-בהשתתפות חברי המועדון ואורחים.

העושק הגדול
מאמרו של חברנו ,ד"ר מאיר כרמון,
כפי שהתפרסם במקומון "ירוק"
ב26.11.20-

מתכון החודש
מתכונה של חברתנו נינה גונן
עוגת אגוזים
לתבנית 20x30
מצרכים לבצק
11/4מחמאה
 3חלמונים
 31/4כוסות קמח רגיל
 3/4כוס מיץ תפוזים
חומרים למילוי
ריבה {כל ריבה שאוהבים} אני משתמשת בריבה מופחתת סוכר.
 100גרם אגוזים קצוצים
 100גרם שקדים קצוצים
כוס סוכר
 5חלבונים
אינסטנט פודינג וניל
אופן ההכנה
ליצור בצק במערבל מזון ולחלק הבצק לשלושה חלקים ,לשים במקרר לחצי שעה.
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.
לשטוח את חתיכת הבק השנייה ולחזור על אותה פעולה (מריחת ריבה ושארית
תערובת הקציפה עם האגוזים}.
לשטוח את החלק השלישי של הבצק ולהניח על תערובת הקציפה.
לסמן בסכין חדה מרובעים שתי וערב ולאפות בחום של  180מעלות כשלושים עד
שלושים וחמש דקות.
כשמתקרר לפזר למעלה אבקת סוכר
בתיאבון

"צחוק וחיוך הן דרכים קלות
לשיפור מצב הרוח"

הית' דינגוול

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
יעקב פרוינד-"גשם גשם בוא"
RAIN-BOW

מרגישים את הסוכר בתה
כאשר...בו-חשים.
קלפי בארה"ב
בית הVOTE -

הולך עם אמא ל...פיקניק!

הפסיק לעשן כשהתחיל
לחשוב מחוץ לקופסה
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