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 חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



 

 

 

 !יקרים וחברים חברות

 

   .היום סדר את לנו וקובעת בנו שולטת הקורונה מגיפת

   ,שלנו והנכדים הילדים עם המפגש את מאיתנו מונעת היא

   ,המועדון מפגשי קיום את ,חברים עם המפגש את

   .ארוכה רשימה עוד להביא וניתן

  משתקת רק ולא ,אותנו משתקת הקורונה ,אחרות במילים

  .רוחנו מצב על גם משפיעה אלא

   .קודר סתווי רוח מצב לנו עושה שהקורונה לומר ניתן

  ?האומנם

 :המשורר כדברי ,אחרת אפשר ואולי

 

 .וחרוזיו שלכת ובדידות שיר על הסתיו מנגינתו עצבות"

  :אבל הסתיו שלי נוגן בי שיר אחר.. כזה הסתיו בעט המשורר

  הסתיו שלי

  הסתיו שלי כולו ירוק

  הסתיו שלי הוא ריח פרדסים מתוק

  והוא פריחה פריחה פראית במורדות

 ”.והוא צמיחה צמיחה רכה על פני שדות

 

 

שהוא חג של , אנו בפתחו של הסתיו הירוק וגם חג הסוכות

 . לפנינו, שמחה

 

 , בואו נעשה את האפשרי בחדווה, לאור זאת

 .כי רק כך נתמודד עם המציאות

 

 דבר העורכים



זו ההזדמנות להודות לכל החברים שלמרות הכל ממשיכים  

 .להתנדב

 

על פעילותו הבלתי  , גבי מזור, זו ההזדמנות להודות לחברנו

 .בפייסבוק, נלאית בפרסום פעילות מועדוננו גם בימי קורונה

 

 .כמו כן תודות לחברים ששלחו תכנים משלהם לירחון

 

זו ההזדמנות לשלוח ברכות החלמה מהירה ובריאות טובה  

 .ח"המאושפזת בביה, חנה פיק, לחברתנו

 

 

 .ב חג סוכות שמח ושנדע ימים טובים"מאחלים לכל החברים וב

 

 !מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון
 

 חיה ויעקב קנטרוביץ

  

30.9.2020 



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

 

 טובי ועמי

 הרפה

5.9 

 

 אתי ומותק  

 קמר

25.9 

 נינה ושלמה 

 גונן

14.9 



 ברכות לקבלה כחבר למועדון

 גליה גולדברג

5.9.2015 

 אביבה אברהם

28.9.2019 

 (שיקל)יניב שי 

14.9.2008 

 חנן האס

21.9.2003 

 זאב וינשטין

8.9.1996 

 ר חני ברקת"ד

17.9.2017 

 פיני לוזון

15.9.2006 

 יובל השכל

28.9.1997 

 אבי רוקנשטיין

23.9.1990 

 חיה קנטרוביץ

23.9.2011 

 ציפי קוויטני

23.9.2011 

 רן פרידור

5.9.2020 

 חנה אברוצקי

5.9.1999     

 ין'משה קוצ

21.9.2003 

 אילנה נדלר

5.9.2015 

 יעקב קנטרוביץ

23.9.2011 



 6.9.20 ישיבה עסקית 

 

 12.9.20   התקיים מפגש חברי המועדון להרמת כוסית

האירוע התקיים בבית  , כמו בכל שנה. לקראת ראש השנה

 .ין'משפחת קוצ

 חברנו יחיאל שטרית תוקע בשופר

 פעילות אפיק המועדון החודש

 Zoom-לא התקיימו מפגשי המועדון ב', בשל חגי תשרי שחלו ביום א

 חברנו מאיר כרמון  נושא דברים לחג



 פעילות אפיק הקהילה החודש

 נכספה לך" החוברת הפקת על לכם סיפרנו "אוגוסט זר"ב  

 ,השנה ראש ולכבוד ,טובה בשעה ,לחודש 8-ב והנה ."נפשי

 .כיסופים הקשישים מועדון מנהלת – להילה החוברות נמסרו

  של יוזמתן ללא לפועל יוצא היה לא שהפרויקט נציין שוב

  אסתר ,ברקת חני ר"ד הנשיאה ,רשטיק צילה הנשיאה :החברות

   .פיק וחנה האס

 החודש רוטרי של תרומה עוד:   

  בית  חולצות רכישת עבור שילם ,עולי חברנו באמצעות ,המועדון

  ,שי המחאות בצורת ,התשלום .נזקקות משפחות לשלושים ספר

 .הנזקקות למשפחות השי את יעבירו הם .הרווחה למחלקת נמסר

 

 



 :והרי תגובתה של מנהלת מועדון כיסופים



   פרויקט ההצללה: 

 .ההצללה פרויקט הוא העולם לאוויר החודש שעלה נוסף פרויקט

 - "צאלים נווה"  לפנימיית הצללה מערכת התקנת מימן מועדוננו

   .וינשטין וזאב ברקת חני ר"ד נכחו המערכת במסירת .סבא כפר

  תרומת על הוקרה ודברי שבחים חסכו לא הבית ואם המקום מנהל

   .מועדוננו

     .בהפקתו הזה הפרויקט ליווי על לאביבה להודות יש

   חלוקת צנצנות דבש: 

כבכל שנה גם השנה מועדוננו מסר צנצנות דבש למועדוני הקשישים  

תודה על ביצוע המסירה מגיעה לחברנו איתן ". עליה"-ו" יוספטל"

 .האריס



  תרומת מועדון רוטרי לראש השנה: 

 :השנה חולקה תרומה לקניות לחג לשני גורמים

  משפחות בשלושה קווי חלוקה 17 -" מלוא הטנא"למשפחות החלוקה של 

 .בתווי שי לכל משפחה₪  150: חברי המועדון 7שבה משתתפים 

בתווי שי לכל  ₪  100משפחות ניתנו  40-ל. למשפחות בקהילה האתיופית

 .משפחה

 .משוקי עזרא ואחותו₪  1100תרומה של  קבלנו חלוקת התלושים לצורך

  . וכמובן גם לשוקי ולאחותו, תודה לכל מי שפעל לחלוקת השי



 

מגן הוקרה  , צילה רשטיק,קיבלה הנשיאה היוצאת , לכבוד השנה החדשה 

 .  מראש העיר

לך "מסרה לראש העיר את החוברת , ר חני ברקת"ד, הנשיאה, באותו מעמד

 .  שהופקה עבור מועדון כיסופים" נכספה נפשי

 .  התרגש מאד וביקש להעביר עותק למוזיאון העירוני, ראש העיר התרשם

 

 .  כל הכבוד לנשיאות היוצאת והמכהנת על עבודתן הנפלאה

 !מועדוננו גאה בכן

 

 בלשכת ראש העיר



 אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש ספטמבר

טבח הספורטאים הישראלים   – 5-6.9.1972-ב

בפיגוע טרור  , באולימפיאדת מינכן 

 פלסטיני   

  הצפוני הכדור בחצי מתחיל הסתיו – 23.9-ב

 (בדרום אביב) 

  כאשר ,השנייה העולם מלחמת פורצת – 1.9.1939-ב

 .לפולין פולשת הנאצית גרמניה 

 קרסו יורק-בניו התאומים מגדלי – 11.9.2001-ב

     טרור בפיגוע  

 .מסחרי באופן הראשון המסטיק יוצר – 23.9.1848-ב



01/09/2020 
 
Hi, good evening to all of you, 
  
I am the President of the Rotary Club of Larnaca. 
We have very good memories of your visit and we 
hope we will be able to meet again when the 
epandemia will be over. 
We wish you a successful and happy Rotarian Year. 
Best Rotarian regards from all of us. 
  
Dr Anne-LieseMatelart President of the Rotary 
Club of Larnaca 

 פעילות אפיק הבינלאומי החודש

 ,חברנו יוסי בן עמי, ר האפיק הבינלאומי"יו

 :קיבל ברכה ממועדון רוטרי בלרנקה



 חברים מספרים על התנדבותם

 ל איתן הריס מספר על ציוני דרך בהתנדבותו"נ

 . 1993  בשנת למועדון הצטרפתי

 2010-11 2002-3 בשנים ,פעמיים המועדון כנשיא לשמש זכיתי

 לדרכי  בלבד דרך ציוני אלא סיכום לראות אין בהמשך שיובאו בפעילויות

 .תימשך שעוד  ,ההתנדבותית

  וסגן חתימה כמורשה לאומי מבנק לגמלאות פרשתי ,55 בגיל שנה 19 לפני

   . סניף מנהל

     .פיננסיים ודוחות מספרים של איש

  במוסד שעבדה שכנתה את אשתו רותי לי הכירה , ניני חברנו עם נפש בשיחת

   .זה במוסד לקשיש ליעוץ במחלקה התנדבות לי והציעה לאומי לביטוח

 .במקום השתלבתי ,לאומי הביטוח חוקי להכרת שנה כחצי של קורס לאחר

 : כוללת זאת במסגרת  ההתנדבות

  בביתם מבקר שמישהו ששמחים צלולים קשישים בבתי שבועיים ביקורים -

   ( ! 98 בן הוא שלי הקשיש) היום עד מתנהלת זו פעילות .ודא הא על לשיחה

  .כמוני מתנדבים  200-כ של דיווחים לסכם מנת על למחשב נתונים הזנת -

 .מאז הנמשכת פעולה

  לי חיפשתי ואישית לבית מחוץ בעבודתה המשיכה אילנה אשתי ימים באותם 

 .בהן לתרום שניתן  מאתגרות מסגרות

  -אחד ,פרונטלית מסייע מתנדב כל שבה 'לחינוך ידיד' בעמותת השתלבתי

  פעילות) "שדה יצחק" ספר בבית מתרכזת פעילותי ,מתקשה לתלמיד לאחד

 .(היום עד שנמשכת שבועית

 .'כיסופים' במועדון התנדבות

  .קשישים במועדוני מחשבים והתקנת רכישה רוטרי מועדון יזם 2006 בשנת

  גם אישית אני .ולהשביחם מחשבים להתקין ,סורגים להתקין דאגנו שם

   ."המחשב יסודות" בנושא  פרטני באופן קשישים לימדתי

 .לשכוח קשה ,לכלתה מתכון המעבירה מועדון אותו חברת של חיוכה את

 .שנים לאורך זה במועדון הדרכנו קידר יהודה כמו נוספים וחברים אני

 .היום עד הנמשכת שבועית פעילות .להציג צורך אין הטנא מלוא פרויקט את

  וכן בבנק הכסף והפקדת בסרטן למלחמה האגודה של קופות איסוף

 . שנים לאורך ,השנתי ההתרמה ביום פעילה השתתפות

https://www.textologia.net/?p=31372
https://www.textologia.net/?p=31372
https://www.textologia.net/?p=31372


 " אנוש" במועדון גזבר שימשתי שנתיים במשך

 

 .קשישים למועדוני דבש חלוקת

 

 .שנים לאורך "האזרחי משמר"ב חודשית התנדבות

 

 .בעיר האתיופית האוכלוסייה עם וכן קשישים למועדוני קשר איש

 

   הקהילה אפיק ראש  שימשתי בעבר

 

 המקצוע אפיק ראש שימשתי בעבר

 

 המלגות קרן ר"יו שימשתי

 

   המועדון גזבר

 

 הקהילה גזבר

 

 ההתרמה בערבי גזבר

 



 אמנות על קצה המזלג

 צרפת 1890 –הולנד  1853, וינסנט ויֶלם ואן גוך

 הזורע

 מגדולי ואחד ,רמברנדט אחרי ביותר לגדול כלל בדרך נחשב גוך ואן

 הנחרצות המכחול עבודות ,המדהים הצבע .אימפרסיוניסטים-הפוסט

  זרם על בעוצמה השפיעו עבודתו של המתארות וצורותיו

  הפכה גוך ואן של האמנות .המודרנית באמנות האקספרסיוניזם

  כאשר ,20-ה המאה בסוף במיוחד ,מותו לאחר להפליא פופולארית

  והוצגו העולם ברחבי פומביות במכירות שיא בסכומי נמכרו עבודותיו

 .קופות שובר סיור בתערוכות

 מוזיאון ואן גוך אמסטרדם 1888: שנת יצירה



 ואן 1888 בפברואר ,מעישון שנובע משיעול וסובל משתייה חולה

  .אמנים מושבת להקים חלום עם הגיע הוא .בארל מרגוע ביקש גוך

 בתי" :זרה כארץ אותה תיאר הוא במכתב .אקזוטית לו נראתה ארל

 הכומר ,בכנסייה לטכס הולכת החמודה הקטנה הארלנית ,הבושת

  נראים כולם ,אבסינט שותים האנשים ,מסוכן כקרנף נראה בגלימתו

 ".אחר מעולם יצורים לי

  האיכרים זריעת של המוטיב .בסתיו זריעה  של סצנה צייר גוך אןו

  עשה הוא 1880-81 בשנים .כאמן דרכו תחילת מאז אותו ריתק

  הציורים אחד לאחר בבעלותו שהיה תחריט של רבים עותקים

  וגם ,מייה פרנסואה אן'ז הצייר מאת "זורע" של ביותר המפורסמים

 ברבנט של מקומיים מדגמנים הצבת ידי על הנושא של רישומים יצר

 .כזורעים

  זורע של קטנה דמות עם נוף צייר כאשר 1888 ביוני לנושא חזר הוא

 הוא ביוני שנכתבו במכתבים .ענקית שמש ידי על הנשלטת ,בשדה

 .צבע חסר הוא כי התלונן הוא אך מייה של לזורע ישירות התייחס

  ,החיטה של בזה ובמיוחד ,היבולים של הטבעי במחזור ראה גוך ואן

 פריחה ,צמיחה ,חדשים חיים יצירת :אדם חיי למחזור מטאפורה

 .החיים להמשכיות כסמל אצלו נתפסה הזריעה .מוות ולבסוף

 הזורע

 אן פרנסואה מייה'ז

 
 1850: שנת יצירה



 חברים כותבים שירה ומציירים

 שיר מאת חברנו שוקי עזרא

 ּדֹוָנה קֹורֹוָנה
 ,ָבָאה ִמִסין -ֲאפּוָפה ַאתְּ 

 זֹוַרַעת ֶהֶרס ּוֵמִתים
 ֶאל ָהֲאָדָמה מֹוִביָלה

 ֲחבּולֹות ֵראֹוֶתיהָ 
 סֹוֶטֶרת ָבֱאנֹוׁש

 ֶאת ַהֵתֵבל ַאטַאט 
ִניָעה ַנַצַחת ּוִמכְּ  ,מְּ

 ָשח וְָּרכּון -וְּעֹוָלֵמנּו 
 .  ַעד ָעָפר

בּוָיׁש ָנכֹון ָלנּו בּוׁש מְּ  ,לְּ
ָכל ַמֵסכֹות   ַהֶקֶׁשת ּגֹוֵני בְּ

נּו   ָמה ַלְך קֹורֹוָנה -ָחַבׁשְּ
 ֲהֵרי ּפּוִרים ֵמֲאחֹוֵרינּו

 הֹוִמָיה וְָּאזְֵּנינּו
 ,  ִאיָשה וְִּאיׁש וְִּתינֹוקֹות
 ,  כּוָלם ַבָּפִנים ֲעטּויֹות
 ִכיּנּוס ֲאֵבִלים ֶנֱאַסר 
ִפילֹות ַבִמנְּיָין ַּגם  ,  ּותְּ

ֹּל  ָעַמד ִמֶלֶכת ַהכ

ָך קֹורֹוָנה ַנַצַחת לְּ  ֲהוָויָה מְּ
ֲחֵקי ַאֲהָבה ֵאין ִמשְּ  , ּובְּ

ֶכֶרתָהֲאָדָמה   ִנסְּ

 קֹורֹוָנה



 ציור מאת חברנו שוקי עזרא

 דונה קורונה



 "?זה דבר חינוכי  –אוסף בולים "

 
 חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

 

 ובולים רוטרי ,האמירויות איחוד

 
  ,ה'שארג ,דאבי אבו ,דובאי :אמירויות שבע כולל (UAE) האמירויות איחוד

   .קיווין אל אום ,פוגיירה ,חיימה אל ראס ,מאן'עג

  את נשאו והבולים הבריטית האחריות תחת היו זה באזור בולים 1963 עד

 .Trucial States השם

 

 'Issues Dunes–הדיונות הנפקת

 
  יזם .Trucial מדינות של הדואר למערכות האחריות את הסירה בריטניה 1963 בשנת

  בולים של מהדורות מספר ליצור ההזדמנות את ראה קני פינבר בשם אמריקני פילטלי

  מדינות מספר עם עסקה סיכם 1964 ובשנת הרווחי האספנים לשוק המיועדים

Trucial עם חתם  קני .בהתאמה ממשלות אותן עבור בולים לייצור הזיכיון את לקבל  

  בגלל הברית בארצות שוחד בפרשת והשתלב - 1964 בשנת יירה'ופוג מאן'עג שליטי

  כפר - במנאמה מן'עג של מהתלות הבולים סוגיית .קוק איי ממשלת עם התנהלותו

 .מושלמת דוגמא היא - 'דואר סניף' נפתח בהן הרחוקות בערבות זעיר אגררי

  

  להגיע התיימרו בהן לאמירויות רלוונטי ולא מעורפל באורח המאוירים ,אלו בולים

  .'דיונות'כ נודעו (' בטוקיו אולימפיים משחקים'ו 'החלל חקר' כללו המהדורות)

  אינם רבים פופולריים קטלוגים ,זה בגלל .במהירות אותם פיחתה התפשטותם

 .אמיתיים כבולים אליהם מתייחסים ואינם אותם מפרטים



 

 

 

 

  הוציאה נסיכות כל כן לפני 1/1/1973 ב הונפק האמירויות איחוד של הראשון הבול

 .בעצמה שלה הבולים את

   

  מאן'שעג) ביפן החורף אולימפיאדת  מזכרת וגליון בולים 6  1970 ב הנפיקה גמאן'ע

  האולימפיאדה של בולים אותם את מאן'עג הנפיקה 1/1/1971 ב .(שם התחרתה לא

  שאין למרות - בינלאומי רוטרי של 65 ה ההולדת יום לרגל רוטרי סמל הדפס עם

 .כלל רוטרי מאן'בעג

  19) קפריסין את שכולל 2452 מספר לאזור שייכים והם בדובאי רוטרי מועדוני 6 יש

  ,(10) ירדן ,(2) גיאורגיה ,(3) בחרין ,(4) ארמניה ,(1) פלסטין ,(24) לבנון ,(מועדונים

   .מועדונים 71 כ"סה – (1) וסודן (1) סודן דרום

  

 פוליטיים אילוצים בגלל ונסגר 1978 יוני 9 ב לראשונה נוסד דובאי רוטרי מועדון

   .1987 בנובמבר

 .חברים 114 ועם אנגלית דובר ,מחדש נפתח הוא 2002 למרץ 3 ב

 .חברים 22 ועם אנגלית דובר 2007 לאפריל 30 ב נוסד ומירה'ג רוטרי מועדון

 2014 ב נוסד –דיירה-דובאי רוטרי מועדון

 אנגלית דובר 2008 ב נוסד – קיימה אל ראס מועדון

 2014 ב נוסד – דובאי שלE-CLUB מועדון

 אנגלית דובר -  2019 ב נוסד דובאי-פאלם מועדון

 

 מאוסף בולי רוטרי של אייבי ברכה         



 מתכון החודש

 המתכון של חברנו איציק ארבל

 ברוטב קוקוס וקארי( או פרגית)חזה עוף 
 סועדים 7 – 6 -מתכון ל

  

אך בישלתי עם  , במקור המתכון מבוסס על עוף. התוצאה מדהימה בטעמה

.  בייחוד כשזה מוגש על מצע של אורז לבן, פרגיות וזה הרבה יותר עסיסי ומוצלח

הכנתי חצי כמות וחצי פטרוזיליה וזה בהחלט  , לאלו שאינם אוהבים כוסברה

 .מתקבל מצויין

  

 :מצרכים

o  1 קוביות/ חתוך לרצועות ...( יותר טעים, או פרגית)ג חזה עוף "ק 

o  1 פחית של קרם קוקוס 

o  1  (או חצי כוסברה וחצי פטרוזיליה)צרור כוסברה קצוץ קטן 

o  2 כפות קמח רגיל 

o  1 בצל בינוני קצוץ 

o  2 כפות רוטב סויה 

o  1 כף אבקת קארי צהוב 

o  מעט מלח, פלפל שחור 

o  מעט שמן לטיגון 

 

 :הכנה

o  מטגנים הבצל עד להזהבה בסיר. 

o  המלח והפלפל השחור, הקארי, מערבבים את הקמח, בכלי אחר, במקביל. 

o            מוסיפים לקערת הקמח את חלקי העוף החתוכים והסויה ומערבבים עד שכל

 .החלקים מצופים בתערובת

o  תוך  , מערבבים ומבשלים יחד, מוסיפים את העוף לסיר עם הבצל המטוגן

 .עד שהעוף מבושל ומשנה צבע, ערבוב מדי פעם

o  דקות 8-10-מבשלים עוד כ. מוסיפים את הכוסברה הקצוצה. 

o  לא יותר)דקות  8-10 -מבשלים עוד כ. מוסיפים את קרם הקוקוס ומערבבים  ,

 (.כדי שהקרם לא יהפוך לנוזל

o  בתיאבון. טועמים ומאזנים טעמים! 

o  כדאי להכין אורז לבן או בתוספת אפונה ושקדים פרוסים  , כבסיס להגשה

 . וקלויים



 

 נתן יונתן/ עוד אזכור 

  



 

 מפי יעקב פרוינד
  

 ."לשמחה מועדים" והיא המועד בחול מברכים אנחנו מוזרה ברכה
 ?השמחה מה אז נופל מלשון מועד והרי

 מועד המילה את מרכיבות מיוחדות אותיות

 להבין ומנסה .ע.מ.ו.ד להיות מתחיל הוא ונופל מועד אדם כאשר
   .ד.מ.ו.ע הוא למצב .ע.ד.ו.מ הוא וכאשר לו קרה זה מדוע

 .ד.ו.מ.ע כמו ויציב חזק ונעשה
  צריכים אנו מועדים אנחנו כאשר גם אבל ,מועד אדם כל כלומר

   לשמחה תהיה המעידה שגם ,הטוב את מזה ולהוציא להתחזק
 .טוב רק ושיהיה

 
 .מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון

 




