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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

אותונניחואנוספטמברחודששלהדףוייתלשמעטעודהשנהבלוח

מן,והחגיגותהחגיםמן.בושחלוהאירועיםמןניפרדובכך,בצד

,החדשההשנהאלמבטנוונפנהוהעצובותהשמחותההתרחשויות

.לכולנוטובהובריאותפורייהבעשייהברוכהשתהייה

:כךאומר"החגיםאחרי"בשירו,מנוראהוד

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

עֹוד ֵיׁש ֵבין ֵעִצים

ִית מּוָגן ,בַּ

ִגים חַּ ֲחֵרי הַּ אַּ

ּקֹוִצים ֵכׁש ֶאת הַּ ְננַּ

ן גַּ ל ְפָרִחים בַּ ְוִנְׁשתֹּ

ת ֵיׁש עֹוד ְתִפלַּ

,ֵלב ֲחִריִׁשית

ִגים חַּ ֲחֵרי הַּ אַּ

ִמְׁשִגים ֵּקן ֶאת הַּ ְנתַּ

ְתִחיל ִמְבֵראִׁשית ...ְונַּ

תודה לכל החברים שנטלו חלק ביצירת ירחון זה



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

אתי ומותק 

קמר

25.9



ברכות לקבלה כחבר למועדון

גליה גולדברג

5.9.2015

(שיקל)יניב שי 

14.9.2008

חנן האס

21.9.2003

זאב וינשטין

8.9.1996
ר חני ברקת"ד

17.9.2017

יובל השכל

28.9.1997

אבי רוקנשטיין

23.9.1990

חיה קנטרוביץ

23.9.2011
קוויטניציפי 

23.9.2011

פרידוררן 

5.9.2020

אברוצקיחנה 

5.9.1999

ין'קוצמשה 

21.9.2003

יעקב קנטרוביץ

23.9.2011



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

בביתם של רחל  , הרמת כוסית לכבוד ראש השנה–5.9.21❖

.ין'קוצומשה 

אתי  , טלרמןבהשתתפות נילי –" חברים מספרים"–19.9.21❖

גלנצרר חני ברקת "גבי מזור וד, קמר

מסיבת סוכות ושמחת תורה בסוכתם של טובה  –25.9.21❖

.ויחיאל שטרית



הרמת כוסית לכבוד ראש השנה  

ין'קוצבביתם של רחל ומשה 

רחלשלהיפהביתםבמרפסתהחדשההשנהאתחגגהמועדון

הרמת,הנשיאברכתכללבמיוחדהחגיגיהאירוע.ין'קוצומשה

תקיעה,טלרמןוניליאילן,למועדוןחדשזוגקבלת,לחייםכוסית

החלקאת.כרמוןמאיר'דרחברנושלתורהדבר,חיליקשלבשופר

לסיום.והחבריםהחברותידימעשיעשירכיבודעםסיימנוהטקסי

.קנטיעדנהעםובדיחותסיפוריםמופע

מהמועדוןחלקלהיותותענוגנהדרתאווירה,מצויןערבהיה

.הזההנפלא

ל גבי מזור"ידי חברנו נ-תיאור האירוע נכתב וצולם על



מסיבת סוכות ושמחת תורה בסוכתם של

טובה ויחיאל שטרית

קראמאיר.שטריתויחיאלטובהבביתתורהושמחתסוכותמסיבת

כךואחרתורהספרמתוך,בתורההאחרוןהפרק"הברכהוזאת"את

.התורהעםבריקודיםיצאנו

נור  -שוקה די, מספר הסיפורים, בסיומו של ערב מצוין הופיע בפנינו

.  עם סיפורים ותובנות מקסימים

הוא קיבל תעודת הוקרה על הופעה בהתנדבות , בסיומו של הערב

.בפני החברים

ל גבי מזור"ידי חברנו נ-תיאור האירוע נכתב וצולם על

ֵמחַ  ִייתָׂ ַאְך שָׂ ָך ְוהָׂ ַמְחתָׂ ְבַחגֶּ ְושָׂ



ר אפיק הקהילה  "ל יובל השכל יו"נ

"קול קורא"מעביר לנו 





קהילהליצירתכן,קהילתיתלעשייהכן,"כן"בלהגידהשנהאתתתחילו

.מכבדתחברתיתלקהילהכן,חבריהאתהמקדמתעסקית

אנחנוהחגיםברוב.ישראלחגיושארהשנהראשביןההבדלמה

.הבאיםלדורותאותםומספריםשהיואירועיםחוגגים,אחורהמסתכלים

שיהיהמבקשיםשאנחנומהכלאל,קדימהמסתכליםאנחנוהשנהבראש

אתלבחוןייחודיתהזדמנותהואהשנהראש.חדשהשנהשלבפתחה

.מאיתנוחזקלרובהואהיומיום,השנהבשאר.העתידאלולהביטההווה

קמים,כפנסיונרים.הביתהבערבחוזרים,לעבודהבבוקרהולכיםאנחנו

אותנושעוצריםגורמיםנייצרלאאם.חלילהוחוזרחדשליוםבבוקר

אחדיוםנגלה,להיותרוציםשאנחנואיפהנמצאיםאנחנואםלבדוק

.לבלשיםבלירצוילאלמקוםשהגענו

אתלקייםקשהיותרלרובנו.הקלהחלקזההחדשהלשנההבטחותאבל

להביטהיומיוםבחיינפרדמקוםלהשאירפשוטלאזה.האלהההבטחות

שאנחנולוודאהואההווהשלהשגרהבמהלךהגדולהאתגר.העתידאל

לכאןקשוריםשאינםהדבריםאתלעשותכדיליומיוםמעברזמןמשאירים

כאלה,עצירהנקודותלנושיבטיחועוגניםלעצמנולייצרעלינו.ועכשיו

לאשאנחנומהאתוגם,המשתניםהעולמותאתלראותלנושיאפשרו

תחומים,אנשיםלהכיר,עצמנואתלפתחזמןלהשאירעלינו.יודעים

אתפוגשיםאלהכלואיךאותנומענייןמהלהבין,אחריםבעולמותועשייה

.עכשיועושיםשאנחנומה

שאינםעיסוקיםשלנוהעשייהאללהוסיףצריכיםאנחנוזהבשביל

כזו,סקרנותשיעוררדברכל.הרגיליםהיומיוםלעיסוקיישירותקשורים

אפשראי.פרקטייםלהיותמהצורךתשכחו.עודלדעתלרצותלנושתגרום

.תתחילו-העיקר.אתכםייקחזהלאןלדעת

ממריא לעולמות חדשיםרוטרי❖



"כן"שתגידובכךהתחילו

זהמהבשביליודעיםתמידכשלא,ברוריםלאלדברים”כן“לומרהבחירה

חשוביםהכיהכליםאחדהיא,נצליחאם,זהאתשווהזהאם,טוב

.לעשותלנונוחשלאדבריםשנעשהלהבטיח

,ליומיום"שייכותלא"לנוונראות,מאחריםאלינושמגיעותהצעותאותן

פוטנציאלבנושרואהשסביבנוממימענייןמאדסימןדווקאהן,למציאות

,ואנחנו.לכיוונולפעולאותנוומזמין,בעצמנורואיםלאאפילושאנחנו

לאשאנחנו,האתגרעםלהתמודדמסוגליםלאשאנחנותפיסהמתוך

להגיברבותפעמיםנוטים–למשימההנכוןהאדםלאשאנחנו,מתאימים

."לא"ב

לפתחיכולה–לאתגריםלהיענות,ברוריםלאלדברים"כן"לומרהבחירה

שלאלמקומותאותנולהביא,לנושיש(שכחנואו)ידענושלאיכולותבנו

ודווקאאפילו.אותנולפתח,רלוונטייםאותנולהשאיר,שקיימיםידענו

.והזמןההשקעהאתשווהזהואם,למהלנוברורממשכשלא

,הארגוןשאחריביוםאהיהמיכשחיפשתי,שליהפרטיהפנסיהבמסע

ידעתילא.ועשייהחשיבהבצוותילשבתאותיכשהזמינו"כן"לומרבחרתי

שמחוץהעולםאתלהכירחייבתשאניההואבשלבידעתירק.מהבשביל

שמחוץעולםהכרתי,מדהימיםאנשיםפגשתיהזוהבחירהבזכות.לארגון

באופן,אותישלקחהאקולוגיהאיוםסביבלעשייהלחבורוזכיתי,לארגון

.הכרתישלאלעולמות,אישי

מיכאלשלשההצעההבנתי,שליהייחודיהקולאתלהביןכשחיפשתי

הפעילותאתולקחת"כן"להגידהזדמנותהיאהקהילהאפיקאתלקחת

בהזדמנותארחיבכךעל)המחרשלהמתנדביםלעולםהקהילתית

להנהגת.אפשריחיבורלכל"כן"אמרתיחודשים4במהלך.(אחרת

כולנוחברנו.והחדשנותהקיימותואגףפייסאשכול,יזמיםהורים,ההורים

ליוזמות"קוראקול".בעירחדשהביוזמהאלהבימיםשיוצאלצוות

.העירעלהמאייםהאקליםמשברבתחוםקהילתיותחינוכיות

כמעט.לעירמחוץוגםפניותקיבלתיכבראךפורסםטרם"קוראקול"ה

.נוספיםפרויקטיםיצמחושמכךויתכן"כן"אמרתישובאבל"לא"אמרתי

ר"שדוגיליתי.אותיייקחזהלאןמושגליכשאיןדווקא"כן"להגידלמדתי

.נפלאיםלמקומותמגיעיםיוצאיםאם:צדקסוס



אתלקדםהשנההולכיםאתםאיך?תגידוה/שאתהבא"כן"המהאז

תצאואתםאליוהמרתקהמסעמה?המועדוןפעילותדרךשלכםהאני

אפשראיבמועדוןשלךהאישיהמסעאת?המועדוןבמסגרתהשנה

כלאתבהולפגושלדרךלצאתחייבים.השגרהשלמהכיסאלתכנן

."כן"להםלומרלפחדולא,מוכריםהלא,המאתגרים,המענייניםהדברים

.יצליחלאזה,מקסימום

.כןדווקאזהואולי

.אליתתקשר,לקהילה"כן"להגידלךבא

השכליובל

The-ב"קריירהושינויניהול"כהןניריתשלמאמרהעלמתבססזהמאמר Marker



קהילה מקדמת  הגלריהלחץ דםמלא הטנארובוטיקההנואם הצעיררדיו סולשם ומשפחה

קהילה

הקאתון אקולוגיניוזלטרמייקריםמיים

אבי רוקנשטיין

אייבי ברכה

אילנה הריס

איתן הריס
+

אלי מנחמי

אלי רדוסקוביץ

אסתר האס

אתי פרל

אתי קמר

גבי מזור

גליה גולדנברג

זאב וינשטיין
+++

חיה קנטרוביץ

חני ברקת  
+++++

חנן האס

טובי הרפה
++

יובל השכל
+++++

יוסי בן עמי
++++

יחיאל שטרית
+

יעקב קנטרוביץ

יצחק ארבל

משה קוצין

נינה גונן

סרגיי פיסרבסקי

עדנה דרעי

עודד שוהם

עולי רשטיק
+

עמוס הרפה
+++

ענת בן עמי

פנינה כרמון
+

צביקה פרל

צילה רשטיק
++

ציפי קויטני

מזור-ציקי גיל

ראובן נחמד

רן פרידור
++

שוקי עזרא
+

אריה שטריימר  
+++

דורית שטריימר  
+

שלמה גונן
+

שמואל קויטני

שמריהו כפיר
++

:לפעילות קהילתית עד כה" כן"ואלה החברים שאמרו ❖



בקרן הפרסים לקידום מדעים 

וטכנולוגיה החודש

ל יובל השכל"ר הקרן חברנו נ"יו





רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

19.9.21-הוקרא בפני חברי המועדון ב7' מידע מס



סוכות במועדון כפר סבא–8' מידע מס

בסוכה של  , הוקרא בפני חברי המועדון

25.9.21-ב, משפחת שטרית



שלנוהדרי

ומתוקהיפהבילדהזכינוסבאבכפרחדשלביתהגעתנולאחרשנה

אתכיהדר":הנבחרהשםוזה,הדרמלאמהמםומבטהודמלאת

."נהדרדבר

,לשחקאותךמעירות,המפנקותאחיותייךעםנהדרתהורותחווינו

.מיוחדיםטריקיםוללמדאותךלקשט

בעידו,באחזכיתשניםוחצי2לאחר.שלהןהקטנהאתבנותשלוש

.השרוןמאזורונהנינוטיילנואיתכם.שלנוהקטןהצמד

שלענפהחברתיתפעילות,טובותחברותעם,חרוצהתלמידההדרי

שתינו.מצוינתבגרות,ולימודיםמחול,שניםמספרסייף,תנועה

.בבית"החרשניות"צמד

מלאת,בטנקיםהדרכהפיתוחובצוותמדריכההשריוןבחיל,צבא

.פחדנטולתמוטיבציהוחדורתעוצמהכוח

.לחודוהספקתיחדשהספקנושמחה,המקסימהילדתי

,מדינותבארבעמסע,מושקעמצווהבתמסע,ל"לחוטיילנו

ל"הדרי ז

ל"דברים שכתבה חברתנו טובי הרפה לזכרה של בתה הדר ז



סיימת.וחברותחבריםעםוטיילתהיסטוריהאהבת,הצבאואחרילפני

וקיווית,יפניתלמדת,אסיהמזרחולימודיבהיסטוריהראשוןתואר

.הספקנוולאהבטחתי,לשםלהגיע

לאבלופטהאנזהקרקעדיילת:הלימודיםזמןכלעבדתחרוצההדרי

.ארוסךאתהכרתשםבגרייטשפעבדת.עליךלוותררצו

וזכיתמאודהצלחת.ספריםלצומתהגעתלספריםאהבתךעםיחד

.הירוקהבקניוןסניףלנהל

הארץלדרוםהכיתהעםטיילתאנקוריתיכוןהספרבביתללמדהלכת

...הסימניםהתחילוושם

.בלוקמיהחלית2016ב

.הצוותוחביבתחמודה,גיבורה,יפהמטופלתהיית

לדוידוףעברת.אותךשהצילומדהימים"מאיר"מואחיותברופאיםזכית

.עצםמחהשתלתועברתרביןבמרכז

,ידייךרפוולאוקשייםסיבוכיםעלהתגברת.שניםכחמששלרמיסיה

:עצמאיתלהיותהצלחת

,ציירת,(ונפרדת)התארסת,אהבת.מהכלליוצאבישלת,נהדראפית

.טובהוכתיבהספרותיתעריכהלמדת,כתבת,חתולותשלושגידלת

.מאודלהםועזרעודדוזהבמצבךלאחריםויעצתעזרת

בילית.לחברות,לחבריםועזרתהכרת,בתערוכותיצירותייךאתהצגת

STARאהבתוהכיאיתם WAR,88ערוץמוסיקה.

.ועבורךאיתךמאושריםהיינו

שהגעתמאושריםוכולנוושמחהנרגשת,משלךלביתלעבורזכית

.וכלכלימקצועילשקט

.קשההיכהחזרההמחלהכימהידיעהההלםלצערנו

.אותךהכניעוהסיבוכיםהפעםאךהכולעשוהצוותים

,ניסיםהיולא,היפניתכאמונהעלייךהגןלאשציירת'הפוגיהר,יקירה

היממהאתלהנעיםהשתדלנוקשההיהסבלך.להיפרדונאלצנו

באהבהעטופה,לידךמשפחתך,שאהבתמוסיקהעםנפרדנוהאחרונה

.הסוףעדסופיתאין



קיימנו.ומצערנתפסלאואובדנךכמעטחודשיים,האהובהילדתי

יצירהלהםולהגישהמחלקותלשתילתרוםוהגענוההבטחהאת

ירחובסקיר"ד.שקיבלמזאתיפהמתנהשאיןאמרישורוןר"ד.שלך

.מהמחווהמאודהתרגשואליסמרטיןופרופסוראסנת

תשומת,אהבההמוןמכולנווספגתזכיתשנותייך32שבכליודעת

.לךהיהולאשרציתדבראיןופינוקיםלב

.ואותנוהאהבהאתשימרילמעלהמהרעליתשלנויפהמלאך

ועצותעבודותיךאתמשבחותניצהשלהאומנותלחוגחברותייך

.להםשנתת

.ממךמתפעלת,בהלם,לכתיבההמורהעידית

.לךרוחשיםשהםבאהבהושמחתישלךחבריםהכרנו

.עלייךהשומר,שאהבתינשוףועםבטבעמלאה,יפההמצבה

.וצעדלילה,יוםבכלאיתנואת,בליבנוזיכרונךילדתי

וחשבולעזורורצותמכואותנושליווהמועדוןלחבריתודהלומררוצה

.לעודדאיך

רוטרימועדון 

כפר סבא  



כפר סבא בין השנים  רוטריל היה חבר כבוד של מועדון "יצחק ולד ז

.כמעט כל תקופת כהונתו כראש העירייה–2004עד 1986

בה קיבל יצחק ולד חברות כבוד–1986שנה למועדון ב 25מסיבת 

מחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים  : יצחק היה שותף אמת לפעילותנו בעיר

,  הרוטראקטועד לקידוש ביום שישי במחלקה הגריאטרית יחד עם צעירי 

.מבדיקת לחץ דם ועד גלאי עשן לזקנים בעיר

במחלקה הגריאטרית עם יצחק ולדרוטראקטאירוע 

הלך לעולמו  , ראש העירייה לשעבר, יצחק ולד
ל אייבי ברכה"כתב וערך חברנו נ



המועדוןביוזמתבדיקת לחץ דם –שבוע ההתנדבות 

דלתו הייתה תמיד פתוחה בפני חברי המועדון ולאורך כל שנות כהונתו  

הוא ארח אחת לשנה את נגיד האזור לאותה שנה בלשכתו יחד עם נשיא  

.המועדון

-משה מני ' פרופ, ל"יצחק ולד ז, ל"זאברוצקימימין נחום 1992–חלוקת מלגות 

ל"זולינגשטייןירח ,  א"נשיא אוניברסיטת ת

:ר ארגוני המתנדבים מספר"חברנו שלמה גונן שהיה בתקופתו יו

היה  , יצחק היה חבר, יצחק היה מבוגר ממני בשבועיים ולכן היה קורה לי ילד"

."איש ישר ונקי כפיים

יצחק ולד עם שלמה גונן באירוע התרמה של המועדון



אתולדיצחקהעירראשובגיבויהעיריהעםיחדהמועדוןביצע1991בשנת

מזוןסלי2,000מעלחילקנושבמהלכולעולהמצרכיםסל–ל.מ.ספרויקט

.לשעברהמועצותמבריתלעוליםלחג

.ל.מ.סל בפרויקט "חיימוביץ זוסטלהשהיה נשיא המועדון , רשטיקיצחק וורדה ולד עם עולי 

בפרס גלר שהונהג בתקופתו זכו הרבה מחברי המועדון

.  ליאו-עם ראש העיר יצחק ולד והשופטת גבריאלה לוי דה1999תמי ברכה זוכת פרס גלר בשנת 

החדשה  גיניאהנעלם בפפואה , בנו של יצחק ולד, אלי ולד1995ב 

אך  –לעזרה בחיפושים רוטריוהמועדון הפעיל את קשריו הבינלאומיים של 

.לשוא



2000נחנכה בשנת רוטריכיכר 

הפסל דוד שמוס ונשיא המועדון יהודה קידר, יצחק ולד-רוטריאירוע חנוכת כיכר 

ארגנו טיול  ר הוועדה הקרואה בבאקה אל גרביה"בזמן שיצחק ולד היה יו

.של חברי המועדון למקום והוא יחד עם תושבי המקום ארחו אותנו בבתיהם

בלשכה בבאקה אל גרביה איתן הריס מעניק תעודת הוקרה ליצחק ולד

חבריולדיצחקלשעברהעיריהראששלהמצערתפטירתועם

בניושארולדותומרורדהשלבצערםמשתתפיםהמועדון

.המשפחה



אישור ניהול תקין

שלהכלליתבאספה,המועדוןעמותתשלכספיםדוחותאישורלאחר

.העמותותרשםלמערכתהנתוניםכלהוזרמוהמועדון

2022קיבלנו השבוע אישור ניהול תקין לשנת 

.י עולי מאחורי הקלעים כשלושים שנים"עזו עבודה גדולה מאד שמבוצעת

ל אייבי ברכה"ידי נ-האישור הועבר להצגה בעיתון על
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.     בהודו

.לכךמסוגליםהודומאזרחי78%רקלהיוםנכוןממשלתייםגורמיםלפי

להרחיבבמאמציםמעורבים-למיזםהודות-הודוברחבירוטרימועדוני

שכרגעמעריכים.והמבוגריםהצעיריםביןוהכתיבההקריאהיכולותאת

משתףבהודוהרוטריארגון.המיזםידיעלנתמכיםילדיםמיליוןשבעה

בשלזובתקופהמרחוקבלמידהותומךהממשלתייםהגורמיםעםפעולה

לתוכניותנחשפוהודיםמיליוןמאה2020בשנת.הקורונהמגפת

בשפותגםכךילמדוהקרובבעתיד.והינדואנגליתבשפותמכוונות

בעזרתלימודתוכניותבהפעלתלמוריםעזרהגםניתנת.הודושלאחרות

יכולתנטוליהמבוגריםשמספרמכיווןרביםאתגריםעדייןלהודו.zoom-ה

מאוכלוסייהשליששהם–מיליון287לנאמדוקריאהכתיבהשלבסיסית

.מבורותהסובלתהעולמית

וכתובקרואיודעיהילדיםבאמצעותגםמשתדליםבהודורוטרימועדוני

הילדים.בכתבבהבעהבסיסיותיכולותאותםוללמדלמבוגריםלהגיע

.לסביבתם"מורים"להיותבהתלהבותמגיבים

בקריאהבסיסיתיכולתבעלייהיוהודואזרחיכל2027שבשנתמעריכים

.וכתיבה





אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש ספטמבר

.לונדוןשלהגדולההשריפה–2.9.1666-ב

לו'מיכלאנגשל"דוד"הפסל–8.9.1504-ב

.לראשונהמוצג

."טיימסיורק-ניו"העיתוןנוסד–18.9.1851-ב

–השנייההעולםמלחמת–20.9.1944-ב

.(הרחבהראה)היהודיתהבריגדהמוקמת

"ובספורגי"שלהבכורההופעת–30.9.1935-ב

.גרשווין'ורג'גהמלחיןמאתאופרה



עלי שלכת
עממי: מילים

ְסָתוְברּוחַּ  ִליםהַּ ,ָעִלים קַּ

ל ָהֵעִצים נֹוְשִרים  .נֹוְפִלים, ֵמעַּ

ֶלֶכת ֶלֶכת, ֲעֵלי שַּ ,ֲעֵלי שַּ

ֶלֶכת .נֹוְפִלים, נֹוְשִרים, ֲעֵלי שַּ

ִגָנה ל ִמְדָרָכה ּובַּ ְמעַּ

.נֹוְשִרים ֶהָעִלים ְבָכל ִפיָנה

ֶלֶכת ֶלֶכת, ֲעֵלי שַּ ,ֲעֵלי שַּ

ֶלֶכת .נֹוְפִלים, נֹוְשִרים , ֲעֵלי שַּ

ְסָתו ,ִצְבֵעי ֶהָעִלים ֵהם נֹוי לַּ

ב, חּום , ָאדֹום  ְבהַּ ,ָכתֹום ּוְצהַּ

ֶלֶכת ֶלֶכת, ֲעֵלי שַּ ,ֲעֵלי שַּ

ֶלֶכת .נֹוְפִלים, נֹוְשִרים, ֲעֵלי שַּ

שלכת–הסתיו מתחיל 

.יעקב ק: צילום

הסתיו מתחיל בחצי הכדור הצפוני  23.9-ב

(אביב בדרום)



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

פינת ההיסטוריה 

(הבריגדה היהודית-חטיבה יהודית לוחמת)ל "חי

יהודיכוחלהקמתהממושךהמאבקהוכתר1944בספטמבר20-ב

עלמודיעהבריטניהממשלת:בהצלחההבריטיהצבאבמסגרתלוחם

.היהודיתהבריגדהשלהקמתה

ע"מלהבמהלךהתנדבוישראל-מארץונשיםגברים30,000-לקרוב

.הבריטילצבאהשנייה

אנשיהיומהםניכרוחלק,הלאומייםהמוסדותצולפיזאתעשורובם

.ובברכתהבעידודהוהתגייסההגנה

4,000-כהתנדבוהמלכותיהאווירובחילהיבשהבכוחותאלוליחידות

,כנהגותהועסקוהמתנדבות.לילדיםואימהותנשואותבהן,נשים

.קצונהלדרגותשהגיעומהן.ועודרפואיותעוזרות,פקידות,אפסנאיות

שובצותחילה.לאירופהגםהגיעוחלקןובמצריםבארץשירתורובן

.עבריותפלוגותחמשקמובהמשךאך,ערביותעםמעורבותלפלוגות

-אלבבורגישראלי-הארץמינט'הרגגדודישלושתרוכזוראשוןבשלב

.החטיבתיותהיחידותבהקמתהוחלגםשם.לאלכסנדריהממערבערב

האימוניםעיקר.באיטליההחטיבהנחתה1944נובמברבתחילת

.לרומאשמדרוםי'בפיוגהחורףבחודשינערכו

מישלבפיקודו.לקרבמוכנההחטיבההייתה1945פברוארבסוף

נכנסה,וולסליפנחסאהרון,רוטרישלהראשוןהנגידיהיהשלימים

לראשונה.1945מרסבתחילתאיטליהבצפוןלחזיתהחטיבה

.יהודידגלותחתיהודיתבעוצבהבגרמניםיהודיםנלחמוזובמלחמה

יצאווביניהם,זמןפרקיבשניבלחימהחלקנטלוהחטיבהיחידות

הגדודיםשלושתתפסוהראשוןבשלב.החזיתקומאחורילהתארגנות

תקפו,הגרמניםעםקרבותניהלו,אלפונסינהבגזרתהחזיתקואת

.מהם11ושבושלהםההתקנותאתהדפו,אותם



עמדוהממונותהִמפקדות.בחזיתהראשוןהשלבנסתיים24.3.1945-ב

רמתםעל,החטיבהשלהמבצעיתיכולתהעלהלחימהבשבועות

לנוכחמיוחדתשבלטה-חייליהוהתלהבותמפקדיהשלהמקצועית

ולכן,בחזיתהוותיקותהיחידותמןרבותהזאתלעתשאפיינההאדישות

בגזרתהרריחזיתבקטע,יותרקשהבגזרההשניבשלבהוצבה

.הקודמתמגזרתהמערבית,פאנצה-בריזיגלה

ערכההיאזוחזיתבגזרתהבריגדהלפעולתהראשוניםבשבועיים

עמדותיהשביןבמרחבשליטתהאתלהבטיחשנועדו,לילהסיוריבעיקר

הגדולהמהמתקפהכחלק,הנהרצליחתלקראת,הסניולנהרהקדמיות

אתצלחל"החישלהשניהגדוד.איטליהבצפוןהבריתבעלותשל

.הרחוקהבגדהגשר-ראשוביסס,התנגדותללאבגזרתוהסניו

לבצעאמורותשהיו,ממערבהבריגדהשלשכניה,איטלקיותיחידות

שהוקצוהיעדיםאתגםלכבושהוטלהחטיבהועל,נכשלו,דומהפעולה

,השניהגדודשלהגשר-בראשעברוהאחריםהגדודיםשני.להן

.הנסוגיםהגרמנייםהצנחניםבעקבותוהתקדמו,לסניומצפוןהתפרסו

העורפיהמשמרנגדהיתקלות-לקרבותנכנסוהתקדמותכדיתוך

.מגעלנתקהגרמניםהצליחוימיםשלושהכעבוראולם,הגרמני

כעתודתלשמשלאחורהוחזרהוהיאנעצרההבריגדההתקדמות

כעצםכמוהו,העיקריההיסטוריתפקידה.פעלהשבפיקודוהקורפוס

מתן,באירופההפליטהשאריתבהצלתהיה,הבריטילצבאההתנדבות

השואהמניצוליאלפים.ישראל-לארץוהכוונתהלהתאוששותההשראה

שבצפוןבטרוויזיול"החיחנייתמקוםאלהניצחוןלאחרמידזרמו

פניעל1945בקיץנפרסושרוולםעלדוד-המגןנושאישליחיה.איטליה

שמהם,החופיםעבראללנועהשרידיםאתלעוררכדיכולהאירופה

הבריחהבתחנותפעלוחיילים.ההעפלהבספינותישראל-לארץהפליגו

מעיןרבהבמידההיוהיהודיתהבריגדהאנשי.העקוריםובמחנות

היההדמוגרפיהרכבםוגם,ישראלבארץהיהודיליישובמיקרוקוסמוס

חלק.באירופהשנייהאוראשונהמדרגהקרוביםהיושלרובםכך,כזה

העולםמלחמתפרוץלפניקצרזמןמאירופהברחואףהבריגדהמחיילי

כשהם–מכךויתרה,הבריטיהצבאבמדילגרמניההשיבה.השנייה

עבורםהיוותה,דודמגןשעליו,היהודיתהבריגדהסמלאתנושאים

ביןקשראנשירבותפעמיםשימשוהבריגדהחיילי.מעגלסגירת

הארץהשליחיםאליהםשהגיעועד,המחנותליושביבארץהיישוב

,לסוכנותאותןוהעבירושמיותרשימותערכוהבריגדהחיילי.ישראלים

אנשיםבמחנותלאתרמנתעלהסוכנותמןרשימותקיבלוובמקביל

.הארץבנישחיפשו



שררה,באיטליההסופיתבמתקפההחטיבהשלהצנועחלקהלמרות

ניתןלכךביטוי.הצבאיתליכולתההערכההממונותבמפקדות

בחזיתוהשלמותמהטובותשהייתהגרמניתיחידהמולבהצבתה

הבריגדה":פעלהשבמסגרתוהקורפוסמפקדבדבריוכן,איטליה

האויבעםמגעליצורנלהביםהיוואנשיה,היטבנלחמההיהודית

הפקודות,שלהםהמטהעבודת.להםשניתנוהאפשרויותאתבנצלם

בהחלטראוייםהםמספיקלסיועיזכוואם,טובותהיווההערכות

".שהואלוחםכוחבכללהיכלל

,יותרומרוכזגדולבהיקףאך,האחרותהיהודיותהיחידותכמו,ל"החי

קשהבלעדיהאשרוהלוגיסטיתהארגוניתהתשתיתאתסיפקה

.וההעפלההבריחהמפעליאתהדעתעללהעלות

.ל"נכתב על ידי יוסף בן צבי על המוטיבציה להתגייס לחי, "הורה נהלל"השיר 

הקשר של היישוב  בארץ ישראל לנעשה ליהודים באירופה והצורך לנקום  

זעיראבגרמנים נכתב בשיר נושאי הדגל על ידי יעקב אורלנד ומרדכי 

ֲעִלי ְבִריָגָדה, ֲעִלי

ֲעִדי, ֲעִלי ָנא צַּ

ְגִלי ְגִלי ְבִריָגָדה, דַּ דַּ

ְיהּוִדי ִנְׁשֵקְך הַּ

ֲעִדי, ֲעִלי ָנא, ֲעִלי צַּ

ְשִלי ְשִלי ָנא, חַּ עֹוְדִדי, חַּ

ָשְואִכי לֹּא  ָשְואִכי לֹּא , לַּ לַּ

ְמנּו לֹּא  ָשְואָלחַּ לַּ

ִיְך ֶׁשָהִיית ְׁשרַּ אַּ

נֹוֵשאת ָמֵגן ָדִוד

ְוֶרֶכב ִיְשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו

ָשְואִכי לֹּא  ָשְואִכי לֹּא , לַּ לַּ

ְמנּו לֹּא  ָשְואָלחַּ לַּ

ִחים, ֲעֵלה ְחוַּת אַּ אַּ

ָסָדה, ֲעֵלה ת מַּ ֲעֵלה ְׁשבּועַּ

ָנָקם ָהִניִפי ֶאת ִדְגֵלְך ְלרּוחַּ הַּ

ְחנּו  ָיִמיםֲאנַּ קַּ

ְחנּו  ָיִמיםֲאנַּ קַּ

ְחנּו  ְחנּוֲאנַּ ְבִריָגָדהֲאנַּ הַּ

ְחנּו אּוד ָהֵאׁש ֶׁשִמן ָהֵאֶפר ָקם ֲאנַּ

ְחנּו  ָיִמיםֲאנַּ .קַּ



חברים כותבים

מחווה קטנה גדולה

סיפור מאת חברתנו אילנה הריס

ששודרהכתבהעלקישורבכוריבניליהעבירהלילותבאחד

.ברדיו

.בלבדאחתשורהכביכול??קישור

נוגע'',מעניין'??לקוניתתגובהלכתוב?לרפרף?לדלג?לקרוא

.'וכד'ללב

החלטתי.חצותלאחרמעטשהועברבקישורמדוברוהיהמאחר

.ונראהלהאזיןשאתחיל

להכירלמד,התרגלכבראיתן.בלבדההכרחיהמינימוםעלהרמקול

.משלוהפוכותערותשעותשלהאשתואת

היטבלנצלהמורגלים,החרוציםכמנהג,שאפשרשעהאינהכברזו

כדיתוךלהקשיב,אחרתזובפוזיציההטלפוןאתלהניח,דקהכל

,לבשלגםכדיותוךלהקשיבלנסות,בטלפוןחטופההצצהולהציץ

.'וכו'וכוכביסהשלערמותקיפולעללחשוב

מרבלמרות,ובמיטה.למכשירלגמרימכורהאניכרגע,בקיצור

.המומחיםאזהרות

,חליפותושימחההעציבה,ריתקההתוכנית

:ענקטיפמישהינתנה,פאתוסבלי,כותרותבלי,ולפתע

,שמאלכתףעלאותההנח,הימניתידךאתקח

.'יכולאניכן:ותאמר,לעצמךקלותטפח



זול,סיטואציהלכלכמעטמתאים,זמין,קלכמהלהאמיןקשה

.מעודד..ו

שנה של בריאות ושגרה. מאחלים לכולם שנה קלה

ק ְבִעתֹו   ֶגֶׁשם ֵתן רַּ ֶאת הַּ

ֵזר ָלנּו ְפָרִחים ּוָבָאִביב פַּ

ר ׁשּוב ְלֵביתֹו ֲחזֹּ . ְוֵתן ֶׁשיַּ

ְחנּו לֹּא ְצִריִכים .יֹוֵתר ִמֶזה ֲאנַּ



כפר סבא רוטרימדוע בקשתי להצטרף למועדון 

טלרמןמאת חברתנו נילי 

פרטיםטופסלמלאמתבקשיםהםלמועדוןחדשיםה/חברשלמועמדותבמהלך

עלאישיותמיליםכמהלכתובהמועמדמתבקשהטופסשלהשניבדף.אישיים

ולהיקראלהראותצריכיםשדבריהחשבתי,נילישלדבריהאתכשקראתי.עצמו

שהחבריםחשוב."זר"ההואלכךהמקוםלכן.המועדוןוחבריחברותכללי"ע

.שלנוהחדשיםהחבריםאתלהכירילמדו

ל גבי מזור"נ



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

להזכיר.קיומנותכליתאתלנולהזכירהיאההשראהפינתשלמטרתה

נתעורררקאםבחיינונחפוץבודברכלכמעטלהשיגיכוליםשאנולנו

בפעולהיוםכלוננקוטהיותנומעצםואהוביםנפלאיםשאנוונזכור

כדי":אמרסאקסאוליבר!!!!מהותנואלאותנולהחזירכדיאחת

להיותעלינו.בידנולהיותשלנוהעצמיותחייבת,עצמנואנושנהיה

."לבעלותנואותונחזיראזצריךואםשלנוהחייםסיפורשלבעליו

הכישאניהמשפטיםאחדמבצעתשאניהפילאטיסתרגיליבמסגרת

קצתעודלמשוך,להתמתח":המשפטהואאומרתשהמדריכהזוכרת

עודזהבמקוםלנשוםואזהקודמתבפעםהגעתןאליהלנקודהמעבר

לבצעומידלהרפותכךואחרלהתרגלולשריריםלגוףלתת,דקות2

אפשרמה".לכךמוכןכשהגוףיותרמעטפעםבכלמתקדמיםכך.שוב

צריךהדבראותושבעצםללמודניתן?הפילאטיסמתרגיליללמוד

,מדילמהרלא.לנוהחשובותמטרותלהשגתבדרךכשאנולקרות

,הגוףאתלהרגיל,החדשבמצבלהישאר,ליכולתמעברמעטלהתקדם

רקהחדשהמצבעםלסביבתי/לישנוחלאחררק.וסביבתיעצמיאת

בקצב,בטוחאך,לאטלצעוד.אותילאתגרושובהלאהלהמשיךאז

הרגליםלייצרהבטוחההדרךזאת;נוסףצעדואחריואחדצעד,אחיד

!הצליחזהלי,זאתנסו!!!x+1:להצלחהאיכותיים

�🌷�.טלרמןנילי:בברכה



כוחו של אמון

סיפור של סופרת אורחת

טל עזר

.סיפוריםומספרתלשוניתעורכת,מפיקה,תוכןיוצרת.1983קיץילידתעזרטל

,"קטניםסיפורים"בשםקצריםסיפוריםשלאסופהלאורהוציאה2016בדצמבר

.הקצרבסיפורוליבםשידםליוצריםכבמה"שורטס"לייןאתוייסדה

אזחששמעטהאבא.סוערנהרמעלשנתלהגשריחדחצוואביהקטנהילדה

תיפלישלאכדישליבידאחזיבבקשה,מתוקה":הקטנהמביתוביקשהוא

"לנהר

!"שליאתאתהתחזיק"הבתלוענתה,"אבא,לא"

האבהופתע"?ההבדלמה"

,לייקרהומשהושלךהידאתאחזיקאניאם"לוהסבירה"גדולהבדליש"

אתהתחזיקאםאבל.שלךמהידהאחיזהאתארפהשאניגבוהסיכוייש

לאלעולםאתה,יקרהמהמשנהשלאלבטחיודעתאני,שליאת

."תעזוב

בעוצמהאלא,הקשרבסוגלאנמדדאמוןשלהערך,יחסיםמערכתבכל

,בותלוייםמשאתםיותרהרי,לילדהורהביןבקשרמדוברוכאשר.שלו

למקוםאותוותוליכובידושתאחזולכםוזקוקבכםשתלויהואזה

לוהושיטו,הקצבאתלהדביקוינסהבכםשיאחזלצפותבמקום.מבטחים

.הגשראתלחצותלוועזרויציבהידאתם

אתיחזיקושהםלצפותבמקוםאוהביםשאתםהאנשיםשלבידאיחזו

...שלכם



קבעמשירותהפורשיםשל"פניהםאתקיבל"בהןשניםעשרותלאחר

תפקידואתלסיים,"שיקל"בשמויותרהידוע,יניבשיהחליט,ל"בצה

ההנהלהחברת,פתאללרחל,"העתידדור"להמפתחותאתולהעביר

.סבאבכפר"צוות"בסניף

בעבור,בשנהפעמיםמספר"הפרישהיום"אתמארגןל"צה

מוצלחתולהסתגלותלמעברמההכנהכחלק,הקבעמצבאהמשתחררים

,ל"בצההמדוריםהמשתחרריםבפנימוצגיםזהביום.באזרחותלחייהם

לסייעהאמורותהאפשרויותומגוון,הקבעמשרותבפורשיםמטפליםאשר

.החדשהבדרכםלהם

ונציגים,"צוות",ל"צהגמלאיארגוןהפורשיםבפנימוצגזהבמעמד

ההשלכותאת,לארגוןשבהצטרפותהחשיבותאתמסביריםמטעמו

הביטוחפוליסתביניהןההטבותמגווןואת,מאורגןלגוףבהשתייכות

.ועודהמקצועיתוההסבההתעסוקהמדור,הקולקטיבית

אתבצעשיקל."צוות"מנציגיכאחדשיקלשימשאלה"פרישהימי"ב

לזקוףניתןולזכותו,רבותשניםבמשךרבהובמסירותבהתנדבותתפקידו

.לארגוןלהצטרףשבחרוחבריםמאות

."מהפרישהלפרוש"רוצהבעצמוהוא,שיקללדברי,ועכשיו

,סבאבכפרבביתוהתכנסו,לוולהודותהשניםרבפועלואתלצייןבמטרה

וחבריבעיר"צוות"סניףר"יו,הקראלי,השרוןמחוזמנהל,פרוורצביקה

עזרא,הפרישהביום"צוות"נציגיביןהואשאף,נחלבנצי,הסניףהנהלת

.פתאלורחלשמיע

,מבטומנקודת,"צוות"שלההיסטוריהעלשיקלסיפר,המפגשבמהלך

אתברך"צוות"ל"מנכ,נדיבדן.זהחשובלתפקידגיוסונסיבותועל

התודההכרתאתמצייןשהואתוך,לווהודהטלפוניתבשיחהשיקל

.מהודרתכסףמנורתלשיקלהוענקהזהבמעמד.לארגוןהרבהותרומתו

מודים,ימיםבאריכותשיקלאתמברכיםסבאבכפר"צוות"הנהלתחברי

האחריותקבלתלרגל,פתאלרחלאתומברכים,פעילותוכלעללו

.החשובהבעשייתהרבהבהצלחה

"הפרישה"שיקל פרש מן -שי יניב 

."צוות"ב"הפרישהיום"בארגוןמתפקידופרששיקל–יניבשיחברנו

לבצעונוהגשנהגכפי,קץאיןבמסירותביצעהואהזההתפקידאת

.אחריםבתפקידים

שיקלשלפרישתואירועעלבפייסבוקפרסםצוותשארגוןהכתבהלהלן



"צוות"כפר סבא מצטרף לאיחולים של ארגון רוטרימועדון 

חברנו היקר אריכות ימים טובה ועוד שנים לשיקלומאחל 

.רבות של פעילות התנדבותית למען הקהילה



חברים מציירים

"לב העיר"
ציירה חיה קנטרוביץ

K. Chaia



ֵלב ָהִעיר
דבי סער: מילים

ְנָחִלים ֵמִציף ֶאת ְרדּוף הַּ הַּ

לֹון ְבֶאְׁשכֹולֹות ְוֻרִדים ֶׁשל אֶׁשר חַּ הַּ

ְפִריחַּ  נֹות מַּ ֲעדַּ ְפֵנף מַּ ׁש ְמנַּ ְדבַּ יֹוֵנק הַּ

אֶכען"ְקִריאֹות  ְלֶטע זַּ ְך" אַּ ְסבַּ ֶׁשִנְתְפסּו בַּ

ְמפּו ְבֵריחַּ  חֳאָרִניםׁשַּ לַּ עֹוֶלה ִמְשָעִרי הַּ

ָים ִגיעַּ ֵמהַּ מַּ ל רּוחַּ הַּ ת, אֹוֵסף ְבדַּ ִאְוׁשַּ

ִים. ָעָנף ָׁשֵלו ּוְנִׁשיָמה ְסדּוָרה ת ָצֳהרַּ ְׁשנַּ

ל ֶהָחתּול ֶנֱחֶלֶצת  ִיםֶׁשָרְבָצה עַּ ְלתַּ ֲעצַּ בַּ

אֹור ִנָתק ִמן ֶהָעֶלה ְוֵצל לֹוֵבׁש ָפִנים ָוגּוף

ט יְַּדִליק ָתא פֹוטֹוֵאֶלְקְטִרי ֶאת עֹוד ְמעַּ

ְמנֹורֹות  בהַּ ר ְבֵׁשםְבָצהֹּ ר יּואַּ ְוֶׁשֶלט צַּ

ֵהם ָהְרחֹוב ׁשּוב ִיְתלַּ

ר ָכְך חַּ ְך ָלָמה ִלי אַּ ?אַּ

ְך ֶׁשל ֶשֶקט ֶׁשֻמָנח ָבאֹור ָהרַּ הַּ

ְזִכיר ִלי ָהֶעֶרב מַּ

ֲאִויָרהִקדּוׁש  ְרדּוף, ְיֻרָּקהבַּ הַּ

ֶאְׁשכֹולֹות ְוֻרִדים ֶׁשל אֶׁשר, ְנָחִלים

לֹוִני פֹוֵעם  ל ֶאֶדן חַּ ְכָׁשועַּ עַּ

ֵלב ָהִעיר

אניבציורי.שבהוהצבעיםהאורות,הריחותאת,העירשאוןאתאוהבתאני

.בעורקיההזורמיםהחייםאתלחוש,שבההפועםהלבאללהתחבררוצה

קנטרוביץחיה



אמנות על קצה המזלג

הולנד, 1681-1617,חרארדטרבורך

תוכחה אבהית

–רייקסמוזאום: מוזיאון1654: שנת יצירה
אמסטרדם

–סטאטליך: מוזיאון1654: שנת יצירה
ברלין

סגנוןפיתחאשרהבארוקמתקופתהולנדיצייר,(בורךטרנרשםלעתים)טרבורך
בעלישללאווירהונאמנותחןעםאותןוצייר,הביתפניםתמונותאנר'זשלאישי

.17-ההמאהשלבהולנדהבינוניהמעמדבחייהאמצעים
הטכניקה.אנר'זומתמונותמדיוקנאותשווהכמעטמורכבתטרבורךשליצירתו

,קטןמידהבקנהצוירואשרבדיוקנאותאופייניתבצורהמופיעהשלוהעדינה
הןבגוון.גובהןבמלואהדמויותאתמתארותמהןשרבותלמרות,מיניאטוריכמעט
אבל,עתאותהשלהמאופקהלבושמתוךנובערבהשבמידה,העמוםלעברנוטות

מרקמיביצועשלובמיומנותשבטונליותההדרגתייםהשינוייםשלהעדינותידיעל
.הכללמןיוצאתבצורהעשיריםאפקטיםלהשיגהצליחהוא,מגווניםשטח

.משישלחזותבביצועמיומנותוניכרתבמיוחד
,אנר'הזבנושאיעוצמהביתרביטוילידיבאהשלוהנהדרתהצביעהרגישות
ציירהואהמוקדמותבשנותיו.מומחהידשלבאיפוקמבוצעיםתמידשהםלמרות
שהתיישבהתקופהמןבערך,יותרמאוחראבלמשמרחדריעלנושאיםהרבה

הידורמעטחדורותקבוצתיותתמונותהכללמןיוצאבאופןציירהוא,בהולנד
.מוצלליםרקעיםכנגדוטבעיותקלות,שלווהשמביעות,אריסטוקרטי





.קיעקב

היו,"אבהיתתוכחה"הפופולריתהכותרתאתשנושאות,אלותמונותשתי
Die)"בחירהמתוךקירבה"שלובנובלה.גתהשללהתייחסותונושאגם

Wahlverwandtschaften),הדמויותשלביחסיםהעדינותאתמצייןגתה.
,מגבהנראיתאשר,בתואתמזהירובמתינותבשקטהאבכיצדמבחיןהוא
פיעל,הכוסיתמןשלוגמת,בשחורהאישה.הישרמדרךתסטהלבל

מנתעלעיניהאתמשפילהאשר,הצעירהשלהאםהיא,גתהשלפרשנותו
,אופןבכל,זומוסריתכותרת.האבשללתוכחהקשובהכךכללהיותשלא

.טרבורךשלהרגיליםלנושאיםמתאימהואיננהביסוסנטולת
כסצנה,ההפוךבמובןדווקאהתמונהאתמפרשהציירשלמוסמךביוגרף

,הימניתבידומטבעמחזיקהיושבנטלמן'שהגהנחהמתוך,בושתביתשל
בגרסה.נראהאינוכללהמטבעשלהזההפרט,למעשה.לנערהאותוומציע

שלהקודמיםשבעליהמשוםאולי,מטושטשהזההקטעהברלינאית
שלהגרסהגם.מעלצבע,מביךרמזכאןשישסבורבהיותוהתמונה

.מטושטשכללבדרךהמקוריהצבעכי,מטבעמראהאיננהאמסטרדם
.המטבעסיפוראתלאמתאפשרותאיןולפיכך
המשותפותהסצנותכיעד,עדינהכהטרבורךשלהפסיכולוגיתהגישה

מבחינה.תרבותייםהמאודהחייםשללרמהטיפסווציירחזרשהוא
האישה.ועדינותרגישמגעעלשומרטרבורך,ציוריובאופןפסיכולוגית

הואשחשוףהיחידגופהחלק.מוסביםשפניהכך,מגבהנראיתהצעירה
בכל,כאןניתנת.עדיניםמוכספיםאפוריםבצלליםמעוצבאשר,צווארה

שלהשחורההקטיפהומןמוכסףהאפורהסטןמןלהתפעלהזדמנות,אופן
.הצעיף

בציורבעיקרמתרכזים,המכחולבנגיעתודיוקוטרבורךשלהקפדנות
והקיארוסקורוהעמוםהאור,ורמירשללתמונותיובניגוד.חומרים

שדהשליעילהתפיסהמאפשריםאינםהמאופק(וצלאורניגודיהבלטת)
המבריקיםבמשטחיםונעצרהחזיתמןבעיקרמגיעהאור.בכללוהראייה

.האחריםוהמרקמיםהתלבושותשל



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

פוליו פלוס על בולים

מדינות הנפיקו בולים לאורך השנים לכבוד פרויקט מיגור מחלת הפוליו  35

.בינלאומירוטריי ארגון "שבוצע ע

חלו כל שנה  1985להזכיר לכולם שבמועד תחילת הפרויקט בשנת 

.ילדים בפוליו ברחבי העולם300,000

1993–מלי1987–ארגנטינה 1995–אנגולה 

2005–בלגיה 

2005–בוליביה 



מדינותשתי–ואפגניסטןבפקיסטןבשנהמקרים27–2020לנכון

במשימהלעמודמצליחותואינןרוטריי"עפעמייםלפחותבעברשחוסנו

לכלחיסוןלהמשךהעולמיהבריאותוארגוןרוטריארגוןמולשחתמו

.החדשיםהנולדים

כנקייה2020בהוכרזהניגריה–בעייתיתשהייתההשלישיתהמדינה

אפריקהיבשתהוכרזהובכך(חדשיםמקריםללאשנים3לאחר)מפוליו

.מפוליוכנקייהכולה

רצינית ולא  ( בולאית)פילטליתהתמקדתי במדינות בעלות מדיניות 

במדינות שמוציאות בולים באמצעות סוחרי בולים שבהם ניתן למצוא בבול  

גם הנשיא קנדי  , גם ליונס, רוטריאחד שמופק ללא שום קשר תאריכי גם 

.ועוד נושאים רבים שאינם קשורים כלל

2005–איי קיימן2011–בורונדי2005–ברזיל

1987–הודו 
2000–פקיסטן 

1994–קניה

1988–מקסיקו

2015–מוזמביק

2005–איי מרשל



מתכון החודש

מתוקהפשטידה
קיגלזיסןא 

:המצרכים

.אטריות' גר500

.ביצים6

.כוס סוכר1

.תפוחי עץ גרנד3

.מעט מיץ לימון

.צמוקים' גר100

.אגוזים' גר50

.שקדים' גר50

.סוכריות חמוצות' גר100

.כפות ריבה טובה3

.כפות שמן3



:אופן ההכנה

.מבשלים את האטריות ומסננים

.חותכים את התפוחים לחתיכות קטנות
וכותשים את, השקדים, קוצצים את האגוזים

.  הסוכריות

,  מוסיפים את האטריות, מעבירים לקערה
.השמן והריבה ומערבבים היטב

.  אפשר להוסיף מעט קינמון•

משמנים תבנית אפיה מלבנית או תבניות
.אינגליש קייק  ואופים בחום בינוני כשעה

.מוציאים מהתנור ומפזרים מעל סוכר

.מצננים ומאחסנים במקרר

.מגישים קר

" מטעמים מבית אמא"מתוך קובץ 
כתבה חיה קנטרוביץ



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

המדחום האנאלוגי הישן שלי

כספית...בעייהבגלל , לא קולט עלייה...

הוצאתי ארנקי והמלצר נהנה

ִתְׁשֵרי החודש...מ

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

,"טפקיד..."הייתי בייביסיטר ב

"קיד"גם עם ה, גם עם הטף

!מחילה ...ככה זה כשהאסירים ביקשו

?מה נשמע, כששאלתי אותו

!מושלם , כללית...ענה לי

,"חיסון העדר..."לסמוך על

העדר חיסון...כנראה זה



קיץ חלף
אברהם לוי: מילים


