
2022ספטמבר 

חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

חלף,הקיץחלףאתוביחד,ספטמברחודששלהדףנתלשהשנהבלוח

ומתפללים,החדשההשנהאלמבטנומפניםואנוהשנהראשלו

.לכולנוטובהובבריאותפורייהבעשייהברוכהשתהייה

לחברתנואיתנהובריאותמהירההחלמהברכתשולחיםאנומכאן

.וינברגמתוקההיקרה

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

שנה חדשה

,שוב מזדקפים נרות החצב

,ציפורים שוב חוצות את הים הרחב

-צריחותיועורב לגבהים משדר 

.רוחות מנשבות והקיץ חלף

,דף אחרון מן הלוח נשלף

,הסוודר הורד כבר מן המדף

-הורים נרגשים מלווים את הטף 

.אל שנה חדשה שהתחילה עכשיו

,סבתא וסב, שוב אמא וילד

,מאחלים ומבקשים שנה של זהב

ושוב מחדש עם רוח הסתיו

.נושא בליבו כל אחד תפילותיו

:  וכך אומר שירה של אורה אילת



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת החודש

חיה 

קנטרוביץ

11.9

חנן האס

28.9

ין'רחל קוצ

22.9



מזל טוב לחוגגים 
יום נישואים החודש



ברכות לקבלה כחבר למועדון

גליה גולדברג

5.9.2015

חנן האס

21.9.2003

וינשטיןזאב 

8.9.1996

ר חני ברקת"ד

17.9.2017

אבי רוקנשטיין

23.9.1990

חיה קנטרוביץ

23.9.2011

קוויטניציפי 

23.9.2011

פרידוררן 

5.9.2010

אברוצקיחנה 

5.9.1999

ין'קוצמשה 

21.9.2003

יעקב קנטרוביץ

23.9.2011

טלרמןאילן 

4.9.2021

טלרמןנילי 

4.9.2021



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

(ראה הרחבה. )תשליך עם מאיר כרמון–29.9.22❖

הרצאה–4.9.22❖

.ל אייבי ברכה"הרצה חברנו נ

"  כתובה ללא חתימה"-סיפורים מבית אבא  : נושא ההרצאה

(ראה הרחבה)

בביתם של רחל  , הרמת כוסית לכבוד ראש השנה–19.9.22❖

(ראה הרחבה. )ין'קוצומשה 

ישיבה עסקית–18.9.22❖

הרצאה–11.9.22❖

ר יואל צור"הרצה ד

נשק גרעיני: נושא ההרצאה

חברי המועדון יצאו לטיול בעכו וסביבתה–8.9.22❖

(ראה הרחבה)

הרצאה–4.9.22❖

.ל אייבי ברכה"הרצה חברנו נ

"  כתובה ללא חתימה"-סיפורים מבית אבא  : נושא ההרצאה

(ראה הרחבה)

חברי המועדון יצאו לטיול בעכו וסביבתה–8.9.22❖

(ראה הרחבה)



חברי המועדון יצאו לטיול בעכו

:בפייסבוקל גבי מזור "את מהלך הטיול סיכם חברנו נ

.עכווהעירהצפוניהחוףבמישורטיילסבאכפררוטרימועדון

באולמותסיור.לעכוועבראפקעיןהיפיפייהבשמורההחלהביקור

העירבסימטאותבהליכההסתייםהטורקיוהחמאםהאבירים

.הטמפלריםלמנהרותעדהעתיקה

נמלי"ע"הדייגיםבמסעדת"ודשנהמשותפתצהרייםלארוחתמשם

שלוהיפיםהמטופחיםהגניםאתלראותנסענוהארוחהלאחר.עכו

מרהיבמקום,הטוניסאיהכנסתבביתביקור,ולסיוםהבאהיםכתבני

.ובתקרהבקירותפינהכלעלמוזאיקהבעבודותמלא

.ומועילמענייןטיול,לסיכום

,כנגדוהעזר,ולרעייתוהמועדוןאפיקר"יו,עמיבןיוסיל"לנהתודות

ותאוםתכנוןעבודתעלהטיוליםצוותולשארקמרלאתי,ענת

.מצויינים



הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 

ין'קוצבביתם של רחל ומשה 

חברנושלביתםבמרפסתהמועדוןשלהמסורתיתהשנהראשמסיבת

עולי,תורהדברעםכרמוןמאיר,בשופרתקעחיליק.ין'קוצומשהרחל

מצוינתעשייהשנות37עלמהמועדוןראשוןהאריספולאותקיבל

ידימעשיפריוכדיןכדתאכילהלאחר.העמותהשלחשבוןכרואה

ומארגןהמוכשרהזמר,חברנועםבציבורשירה,והחבריםהחברות

.טלאילןבציבורשירה

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



מפגש תשליך

,המועדוןלידהפועלך"התנחוגבשיתוף,סבאכפררוטרימועדון

כרמוןמאירר"דמפישיעורלשמיעתאביבבתל"צוק"הבחוףנפגש

חברתיערבהיה.מיכהמספרפסוקיםוקריאת"תשליך"המצוותעל

המפגשיםכלכמו.והחבריםהחברותי"עשהובאעשירכיבודעםכייפי

לאכדישמותלצייןמבלי)למארגניםוברכהתודה.שלנוהחברתיים

.(לשכוח

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



רוטרימידע 

ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

7.9.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב33' מידע מס



11.9.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב34' מידע מס



תרומת חברי המועדון  

מלוא"שלהמזוןסליחלוקתבקוויהמועדוןחבריהשתתפותבמסגרת

סליאת"שפר"ל,שניהשנהזו,החבריםהחליטו,סבאבכפר"הטנא

החבריםכיסוהעלויותאת.השופרסלשלשיתוויבאמצעותהמזון

גםנתרמוזובהזדמנות.הכרטיסיםנרכשובאמצעותןאישיותבתרומות

.סבאבכפראתיופיהיוצאימקהילתנזקקותלמשפחותשיכרטיסימספר

.אנו גאים ליטול חלק בנתינה חשובה כזו



התנדבותה של חברתנו 

ר חני ברקת "ל ד"נ

ל גבי מזור"ידי חברנו נ-נכתב על

,בהתנדבותהרצתה,ברקת-גלנצרחני'דרל"נ,חברתנו

,ההרצאה.מסרטןהמחלימותנשים,"שלובות"קבוצתבפני

ובסיומה"המתנדבבית"בנערכה,ומשמעותוהשנהראשעל

.מהקבוצההוקרהתעודתקיבלהחני

בפני,בהתנדבותקבועבאופןמרצהחני,לאלהבנוסף

.עליה'ובשכבכיסופיםהקשישיםמועדוניוחבריחברות

.חנישלהנפלאההקהילתיתהעשייהאתומוקיריםגאים



פעילות האפיק הבינלאומי החודש

Dear friends in Rotary Westminster West, president Gina, secretary 

Sreetharan,

Let me express the feelings of understanding and participation in your 

grief . 

We are aware of deep devotion and respect British people had for their 

beloved queen.

Yours in Rotary,

Hanan Haas, international services

RC Kfar Saba , Israel, D2490

Dear Rotarian International Chair Hanan Haas,

I convey the Greetings of President Gina and members of the Rotary Club of 
Westminster West to the President and members of the Rotary Club of Kfar
Saba.

Thank you for your condolence message.
Her Majesty The Queen devoted her life to the service of her country and the 
Commonwealth.
We are all united in grief and continue to mourn her passing.

May her soul rest in eternal peace.

Best Regards

Yours in Rotary
Sreetharan

שלח תנחומים לחברי  , ר האפיק הבינלאומי"יו, חברנו חנן האס

.ווסטמינסטר על מות המלכהרוטרימועדון 

.   להלן תנחומיו ותגובת האנגלים



ערב התרמה למען הקהילה

להשקיעמתבקשיםהחברים.ההתרמהערבלקראתההתארגנותהחלה

.לאירועוהכרטיסיםהחסויותבמכירתמאמץ



                
               

1950

2010

ללאכתובה"הכותרתעםהוריעלבמועדוןהרצתי4/9/22ב

."חתימה

שליחמפיהציונותעללמד,אלכסנדריהיליד,ברכהאליהואבי

1946הסדרלילבערבארצהוהגיערקנאטירפאללמצריםהעלייה

בקיבוץהשחורהבשבתנאסר.בבריגדהלחיילמוסווהרכבתעם

.1948בחילברורקיבוץממקימי.רפיחלמחנהונשלחגבת

ארצהמצריםיהודיבעלייתלעזורגוריוןבןי"ענשלח1949ב

.מרסללוסייןבשםצרפתיטקסטילסוחרשלבדויהבזהות

בנאסרה,הארץילידילהוריםבת,רוזנטללביתברכהדינהאימי

.ציוניתהיותהעלבכלאימים444למשפטללאבקהיר15/5/1948

בשליחותהיהשאבאוחודשייםבשנהארצההועלויהודים13,000

.במצריים

.בדויהבזהותהםכאשר1950בבפריסהתחתנוהורי

שעלוליהודיםיר'באלגמעברמחנותלהקיםשניהםנשלחוממצריים

.לארץיר'אלגדרך,ממרוקו

כתובה ללא חתימה

ל אייבי ברכה"סיפורו של חברנו נ



אתניהלואבא(איתי)מתקדםבהריוןאימיכאשרארצהחזרוהם

.סבאכפרמעברת

ההוריםשלשהכתובההתברר,גליהצעירהאחותי1954בכשנולדה

.בפריסהרבידיעלכנדרשנחתמהלא

הרבניםאתששכנעבפריסשנערכהלחתונההעדיםאחדאתמצאו

.שנים5שלבאיחורהכתובהעללחתום

,ל"כמנכשנה30מהםשנה45"יםאל"הספנותבחברתעבדאבא

.הנמליםרשותהנהלתכחברשנים13-ו

חיפהרוטרימועדוןכנשיאכיהן86/7ב1971מרוטריון

.האזורכנגיד89/90בו

נכנסתיואניקהירקדושישללזכרםהקרןמקימיביןהיוהורי

.במקומםהקרןלהנהלת

/https://nidoneykahir.org.il:הקרןלאתרקישור

."חייגלי"הנקראביוגרפיהספר2005בהוציאאבא

התנדבותםעלחיפה"העיריקיר"אותאתקיבלושניהם-ואמאאבא

.הרבהופעילותם

.ברוךזכרםיהי

https://nidoneykahir.org.il/


הענקת אות פול הריס  

לעולי היקר

הערכה והוקרה מכל חברי המועדון  , בהתרגשות

ל אייבי ברכה בהעניקו את האות לעולי"דברים שנשא חברנו נ



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש ספטמבר

מטבעות ראשונים של השקל  –4.9.1985-ב

,  החדש נכנסים למחזור בישראל

הישןהשקללצדזהבשלב

אליזבט השנייה מלכת אנגליה  –8.9.2022-ב

הלכה לעולמה

הלווין הישראלי  " 1אופק "שוגר –19.9.1988-ב

.הראשון 

רחלהמשוררתנולדה–20.9.1890-ב

.(הרחבהראה)

רב החובל הארצישראלי  , גרבנובאריה –29.9.1933-ב

הניף לראשונה דגל עברי על אוניית הצי העברי הראשונה  

".  עמנואל"

רד לב הארי מוכתר כמלך  'ריצ–3.9.1189-ב

אנגליה



דברי ראשונים

יעבץ. ל ד"מאמרו של נ

1969/70שנת 1' עלון מס

והרצאות  ....על מרצים



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

הריסלוסיאןל"נג

   ס  ס  ן: שם 

 Lucian Harris:    ג   

   :  ע    

   ש  ם:    ע  ן

1975-1976: ש    ג    

Ernesto Imbassahy: ש   ע      de Mello

To Dignify the Human Beingס ס    ש    ע    

"שמירת כבוד הפרט"

למד.סטר'במנצוגדלבבלגיה1912בשנתנולדהריסלוסיאן

שרלימיםאבןאבאעםיחד.שבאנגליהאוקספורדבאוניברסיטה

מדינתשלהשישינשיאהלימיםהרצוגוחייםבישראלהחוץ

פרוץעם.באוניברסיטהשהוקםהציוניבתאפעילהיה.ישראל

חלקולקחהבריטילצבאהתגייסהשנייההעולםמלחמת

עלמשנודע.האווירבחילבכירכקציןהשנייההעולםבמלחמת

למעןהבריטיהאווירחילבתוךלפעולניסההמוותמחנותפרטי

אולם,למותםהיהודיםאתהסיעושםהרכבתמסילותהפצצת

.נענתהלאבקשתו

,מאירגולדהשלאישיכעוזרוהתמנה1948בשנתארצהעלה

.דאזהעבודהשרת

.בירושליםבניהםושלושתרעייתועםהתגורר

מקצועייםעובדיםעליית–"פאטווא"תנועתממקימיהיה

.המערבמארצותוטכנולוגים

במשפטכמתורגמןושימשבריטניהעוליהתאחדותכראשכיהן

.אייכמן

.בהדסהההסברהשירותכמנהלמונההשבעיםשנותבתחילת



:פעילויות בולטות בשנת הנגידות 

הרעשלנפגעילסיועלהיחלץבישראלרוטרימועדונילכלקריאה

.בגווטאמלה

.שונותמדינותביןסטודנטיםלחילופיתוכנית

מוסדותוהפעלתבעולםרוטריבמועדוניעולמיתכללפעילות

וויקוולפאןמרשלמועמדותואתלסכלבניסיוןישראלממשלת

מלחמתבזמןהנאציבצבאפעילותובשלהעולמירוטרילנשיא

.השנייהבעולם

הבריתוארצותהולנד,בלגיה,צרפתמועדוניעםפעולהשיתוף

למאבקולהצמד,ל"הנהמינויעםפעולהלשתףשלאבקריאה

.בגזענות

.בנצרתהראשוןהדםבנקליסודתרומותגיוס

ביתהרחבתלשם,נצרתבעירהחוליםבתילשניתרומותגיוס

.החולים

16-הרוטריועידת 



העבריתבשירההבולטותהמשוררותמןהייתהסלעבלובשטייןרחל

עלהמקובלותהמשוררותאחתנחשבתרחל.המחודשתהקלאסית

בתרבותנכבדמקוםתופסתשירתה.העבריתהשירהשוחרי

במפגשירבותומושרת,הספר-בבתיקבעדרךנלמדת,העברית

בישראלזיכרוןומועדיחדשיםפסחסדרי,מסכתות,בציבורשירה

.ובתפוצות

ליום הולדתה של משוררת דגולה

(1931–1890)רחל 



הסתיו מתחיל

הסתיו מתחיל בחצי הכדור הצפוני  23.9-ב

(אביב בדרום)
עכשיו כבר סתיו

שלמה שומרי: מילים

,אתה הולך ומריח כבר סתיו

על העצים כבר נראים  

אותותיו

וגליו-והצבעים משתנים 

של הים זועפים בגלליו

ּומוכחים שעכשיו כבר סתיו

.עכשיו כבר סתיו, כן

האנשים פוחדים מפניו

,ּומבקשים את הקיץ לשווא

ּומנסים את הים וגליו

ונמלטים מקצּפו ושבריו

ונוכחים שוב לדעת שסתיו

.עכשיו כבר סתיו, כן

שהעץ מאבד את עליו, סתיו

ּומיד מופיע אחריו

,קיץ, אביב, חורף

.ושוב פעם סתיו

בחנויות כבר מוכרים את  

,הסתיו

המחירים שוב עולים לקראתו

וברחובות מהלכים בבגדיו

,וגם היום משנה אורותיו

ואז השמש יודעת שסתיו

.עכשיו כבר סתיו, כן

בבוקר קר ועוד חושך עכשיו

העץ בגן כבר מכר את עליו

אתה שוכב במיטה על הגב

ובחלון מסתכל לו הסתיו

והוא מזכיר שוב שסתיו

.עכשיו כבר סתיו, כן

.יעקב ק: צילום



טלרמןפינתה של חברתנו נילי 

פינת ההשראה  

.לפרנסתךעוסקאתהבמהאותימענייןלא

עםפגישהעללחלוםמעזאתהוהאם,מייחלאתהלמהלדעתרוצהאני

.נפשךמשאת

.אתהכמהבןאותימענייןלא

למען,האהבהלמעןכשוטהלהיראותמוכןאתההאםלדעתרוצהאני

.החייםשלההרפתקהלמען,חלומות

.שלךהירחבאופקשוכניםלכתכוכביאילואותימענייןלא

בגידותבשלנפתחתאם,שלךהצערבלבנגעתאםלדעתרוצהאני

.נוסףלכאבמחששונסגרתהתכווצתאו,החיים

לעשותבלי,שלךאושלי,כאבעםלשהותיכולאתהאםלדעתרוצהאני

.אותולתקןאולעמעמו,להסתירוכדידבר

אתהאם.שלךאושלי,שמחהעםלשהותיכולאתהאםלדעתרוצהאני

קצותעדאותךלמלאהחושיםלשיכרוןולתתבפראותלרקודיכול

אתלזכוראומציאותילהיות,זהירלהיותלהישמרמבלי,אצבעותייך

.אדםכבנימגבלותינו

.נכוןלימספרשאתההסיפוראםאותימענייןלא

.לעצמךנאמןלהיותכדיאחראדםלאכזביכולאתהאםלדעתרוצהאני

.בנשמתךלבגודולאהבגידהתוכחותאתלשאתיכולאתהאם

.לאמוןראויכןועל,נאמןלהיותיכולאתהאםלדעתרוצהאני

ואם,יפהיוםכללאאםגםיופילראותיכולאתהאםלדעתרוצהאני

.האלוהיםנוכחותאתבחייךלטעתיכולאתה

ועדיין,ושלישלך,כישלוןעםלחיותיכולאתהאםלדעתרוצהאני

!"כן"הכסוףהירחאלולצעוקאגםשפתעללהתייצב

.לךישכסףוכמהגראתהאיפהאותימענייןלא

ההזמנה

"  ההזמנה"מתוך הספר 

דרימרמאונטייןאוריה מאת המשוררת 



,יגע,וייאושצערשללילהאחרילקוםיכולאתהאםלדעתרוצהאני

.הילדיםבשביללעשותשצריךמהולעשות,כולךחבול

.לכאןהגעתואיךאתהמיאותימענייןלא

.לאחורתיסוגולא,האששלליבהבלבאיתיתעמודאםלדעתרוצהאני

.למדתמיעםאומהאואיפהאותימענייןלא

.חשובאיננוהשארוכל,מבפניםאותךמחזיקמהלדעתרוצהאני

באמתאתהואם,עצמךעםלבדלהיותיכולאתהאםלדעתרוצהאני

.הריקיםברגעיםבמחיצתךלשהותאוהב

מתשוקה,האנושיותהחוויותמגווןעםלהתמודדאותנומזמין"הזמנה"הספר

הואההזמנה.החייםולשמחתלאהבהלהיפתחלנווקורא,ובגידהצערועדומחויבות

וללמודיוםהיוםשבחייהחושיםשיכרוןאתלחוותשרוצהמיכלעבורערךרבמדריך

בכלרוחניותסדנאותמנחהדרימרמאונטייןאוריה.ובעולםבעצמואמיתייופיולזהות

.בעולםהגדוליםהמכרמרביאחדהואההזמנהוספרה,וקנדההבריתארצותרחבי



סיפור של סופר לא ידוע

?למה אנחנו צועקים כשאנחנו כועסים

פגש על שפת הנהר  , גורו הינדי שביקר עם תלמידיו בנהר הגנגס

הוא פנה אל  . קבוצה של בני משפחה הצועקים בכעס אחד על השני

:תלמידיו בחיוך ושאל

”?למה כשאנשים כועסים הם צועקים אחד על השני“

אנחנו צועקים בגלל  “: ואז אחד מהם אמר, תלמידיו חשבו לזמן מה

.”שאנחנו מאבדים את הרוגע שלנו

הרי  , אבל למה אתה צועק כאשר הבן אדם השני כל כך קרוב אליך“

”?אתה יכול להגיד לו בעדינות את מה שיש לך להגיד

אך אף אחת מהן לא  , התלמידים החכמים נתנו תשובות נוספות

.השביעה את רצונו של השני

,  כששני אנשים כועסים אחד על השני: "לבסוף הסביר הגורו

כדי להתגבר על המרחק הם חייבים  . ליבותיהם מתרחקים מאוד

הם צריכים  , ככל שהם כועסים יותר. לצעוק כדי לשמוע אחד את השני

הם לא  ? מה קורה כששני אנשים מתאהבים." "לצעוק חזק יותר

בגלל שליבותיהם קרובים  , אלא מדברים ברּכּות, צועקים זה על זו

."המרחק ביניהם או שאינו קיים או שהוא קצר מאוד. מאוד זה לזו

?  מה קורה כאשר הם אוהבים זה את זו אפילו יותר: "הגורו המשיך

.  אהבתם אפילו מתחזקת, וכך. הם רק לוחשים, הם לא מדברים

וזה  . הם רק מביטים זה בזו וזהו. הם אפילו לא צריכים ללחוש, לבסוף

כמה קרובים שני אנשים יכולים להיות כאשר הם אוהבים אחד את  

."השני

אל תתנו  , כאשר אתם מתווכחים, ולכן: "הוא הביט בתלמידיו ואמר

.  אל תגידו מילים שירחיקו אתכם זה מזה. ללבבות שלכם להתרחק

יגיע היום בו המרחק יהיה גדול כל כך  , חלילה, ואם לא תקפידו על כך

”.שלא תמצאו את הדרך חזרה

(עדנה מימון: תרגמה מאנגלית. מקור לא ידוע)



חברים מציירים

"קומפוזיציה בכחול"
ציירה חיה קנטרוביץ

K . Chaia



אמנות על קצה המזלג

צרפת, 1748-1825, לואי דויד-אק'ז

הסבינותההתערבות של הנשים 

מוזיאון לובר פאריס1799: שנת יצירה

המרכזיותהדמויותמןאחד,צרפתיצייר
הכשרתואת.קלאסיציזם-הניאושל

בושהאבל,בושהאצלקיבלהראשונה
אתושלחמנוגדשלהםשהמזגהבין
נסעדויד.וייןמאריוזף'זהצייראלדויד

מונהשם,1776בשנתוייןעםלאיטליה
,ברומאהצרפתיתהאקדמיהלמנהלויין

."רומאפרס"בזכהודויד

יוזמיעםבמגעובאהעתיקלסגנוןלנטייתולהתמכריכולהיהדוידבאיטליה
1780-הובשנות,לפאריסשבהוא1780בשנת.החדשההקלאסיקהתחיית
קלותכנגדוהמוסריתהחברתיתהריאקציהאתשמגלםכאמןהתבססמעמדו
הטובותהמידותשלהחדשלפולחןביטוינתנושלוהנושאים.הרוקוקושלהדעת

מנהיגיבקרבאהודפעילהיהדויד.וצניעותיושר,עצמיתהקרבהשלהאזרחיות
.16-הלואישללהורגהוצאתובעדוהצביעועדותבכמההשתתףהוא;המהפכה

בקשתפיעלשוחרראבל,נכלאהוא,(1794)רובספיירחברושלהנפילהאחרי
שהחלה,"הסבינותהנשיםשלההתערבות"תמונתו.מלוכניתשהייתהאשתו

הזמןעםאבל,לאשתוהוקרתואתלהביעאולינועדה,כלואהיותובעתלהיווצר
וכקריאהרובספיירשלוהגיליוטינההטרורמשטרעלמחאהביטויבתמונהראו

לבותשומתאתעוררהזושתמונהסברהקיימת.האזרחיםביןשלוםלהשכנת
.שלוהרשמילציירדוידאתמינהוהואנפוליוןשל

החברתימעמדועלשמרזאתובזכותנפוליוןשלנלהבתומךנהייהדויד
סדרתציירהוא1807-ו1802השניםבין.המלוכניתבתקופהשהחזיק,והאמנותי

שלהעצומההתמונהביניהן,הקיסרשלהנועזיםמעשיואתשמהללותתמונות
."וזפין’זהקיסריתשלוהכתרתההראשוןנפוליוןהקיסרהקדשת"

.בבריסלקברותבביתונקבר1825בדצמבר29-בבבלגיהבגלותומתדויד
אנשיםלגבינהגובו,מנהג)בפאריסבנפרדונקברמגופולבוהופרד,לבקשתו

.(לעולמםשהלכו,מפורסמים

על הצייר





.קיעקב

,הפוליטיהשינויאתשרדהוא.1794בשנתנכלא,הפוליטיהפעיל,דויד

אתוהתחילההיסטוריותהתמונותציוראלחזרתואתתכנןבכלאובעודו

שנתעדאותושהעסיקפרויקט,"הסבינותהנשיםשלההתערבות"יצירת

הנשיםחטיפתלאירועספיחהיה,הקדומהמרומא,הזההנושא.1799

רומולוס,עירםשלהאוכלוסייהגידולאתלהבטיחצורךהיה,כאשרהסבינות

חלפושניםשלוש.הסבינות,שלהםהשכניםנשותאתחטפושלווהרומאים

הראשונההפעםזו.נגדהתקפתערכו,טאטיוסשלבפיקודו,סביןשגבריעד

,כאישההמרכזיתהדמותאתמציגהדוידשלשתמונתובהיסטוריה

וטאטיוסימיןבצדבעלהרומולוס,הלוחמיםשניביןשניצבה,הרסיליה

אתומציבותללוחמיםדבוקותאחרותנשים.שמאלבצד,אביה,הסביני

.היריביםהכוחותבין,התינוקותעם,עצמן

.שבהתערבותהפיוסעםשבחטיפההאלימותאתהשווהדוידזובתמונה

המהפכנילתהליךמטפורההיה"סבינות"בהמשפחתיהעימותשלהתיאור

דוידלמאדאםמתנהלהיותנועדההתמונה.ופיוסבשלוםלשיאועתהשהגיע

...שלוםכמשכינותהנשיםשלבכוחןוהכרה

עםבמלחמההייתהצרפתכאשר,1796משנתהחלהתמונהעלעבדדויד

שהגיעוהאזרחיםהעימותיםשלתקופהאחריאחרותאירופאיותמדינות

עצמודוידעתובאותה,התרמידוריתובריאקציההאימיםבמשטרלשיאם

,בכלאאותוביקרההמתנכרתשאשתואחרי.ברובספיירתמיכתועלנכלא

שבוהמרכזישהמוטיב,אשתולכבודהסיפורציורשלהרעיוןאתהגההוא

העםמןלבקשגםמנסההתמונה.המאבקמעלגוברתשהאהבהאומר

.המהפכהשלהדמיםשפיכותאחרימחדשלהתאחד

על הציור



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

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

בפיליפיניםרוטרי

.1919בשנתבמנילההוקםבפיליפיניםהראשוןרוטרימועדון

ממש–רוטריונים25,786עםמועדונים932בפיליפיניםישהיום

.רוטריוניתמעצמה

.רוטריארגוןלכבודפיליפיניםהנפיקהבוליםהרבה

בולים2:בולים3–רוטרישל50הההולדתיוםלכבוד1955בשנת

.אחדאווירדוארובולרגילים

מיליון בולים יוצרו  1מיליון בולים יוצרו  1מיליון בולים יוצרו  5

בולים לכבוד יום השנה הראשון להקמתו  3הונפקו 1968לינואר 9ב 

.בעיררוטרימועדוני 6פעולה שיזמו יחד –במקטיישל מרכז הדואר 



3שנה ולכבוד אירוע זה הונפקו 50חגג מועדון מנילה 1969לינואר 29ב 

:בולים נוספים

.שנות מועדון מנילה60הונפק צמד בולים לכבוד 1979בינואר 26ב 

בינלאומי הנפיקה פיליפינים  לרוטרישנים 75לרגל 1980לפברואר 23ב 

.סט בולים שטרם נראה כמותו

(הבולים מופיעים בהקטנה בגלל מגבלת גודל העמוד)

10הכלסך.רצועהבכלשוניםבולים5שלSE-TENANTרצועותשתי

שציירמנילהעירייתבביתהמופיעקירציורהמתאריםשוניםבולים

מלפניהאייםשלההיסטוריהאחרומתחקהפרנסיסקובוטונגקרלוס

.ברקעמקארתורדגלסגנרלשלהופעתוכוללהיוםועדהספרדיםהגעת



בפיליפיניםלרוטרישנה 90–2010בפברואר 23

בולים שונים מחוברים יחד4בלוק של 

וגליוןהונפקו בול –מנילה רוטרישנה למועדון 100–2018ביולי 19

.מזכרת



מתכון החודש

עוגת שמרים עם פירורים

:המצרכים

כוס חלב פושר1. שמרים' גר50
.ביצים2. כוסות קמח4. כפית סוכר1

.כוס סוכר1/2. חמאה רכה' גר100
.ביצה להברשת המאפה1. צמוקים' גר50

:לציפוי הפירורים

.  כף חמאה1. כפות קמח2
.כף סוכר1

.שקית סוכר וניל

:אופן ההכנה

.עם כפית סוכרממיסים את השמרים בחלב הפושר יחד
לתוכה  , שמים את הקמח בקערה ובמרכז צרים גומה

,שופכים את תערובת השמרים
.דקות10-20מערבבים קלות ומשהים 

.ולשים לבצק גמישמוסיפים את יתר המצרכים

אוספים את הבצק. משמנים תבנית
מכסים, לכדור ושמים התבנית משומנת

.מכפיל את נפחועד שהבצק, ונותנים לתפוח כשעה

אופים  . מברישים בביצה ומפזרים מעל את הפירורים
.דקות50בתנור בחום בינוני בערך 



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

פרוינדיעקב 

:הברכה הכי אהובה עלי

,"שנת שלווה"

!השינה תהיה שלווה מחוסר דאגה ...שגם

ג"תשפ...איחלתי למשטרה

תוספת שוטרים

!פחות גנבים 

מפניה יש להמלטכדי , הרצינות היא דבר מסוכן ביותר"
דושאןמרסל ."להזעיק את התערבות ההומור

:באיילון, הפתעת הבוקר

!במהירות , לאן שתרצה-בוא...

,הוא כרע על ברכיו

הושיט לה קופסונת

י...ו ּה-שַׁ !בָּ

מלקיימן, פי כמה-קל...לפזר הבטחות

!אחרי הקלפי 

.קנה אחת, מריצה מרזים...כששמע ש



ְמַנְפְנפֹות ִביָעףִצּפֹוִריםִסיַעת 

ַהַקִיץ ָחַלף

ֲעֵלי ַצְפָצָפה ִמְתַלֲחִשים ַעל ֲעַנף

ַהַקִיץ ָחַלף

ֵעיֹרם ַהָשֶדה ַמֲחִריש ֶנֱעַצב

ַלֶגֶשם ִנְכָסף

ָאָדם ַבָשֶדה ֵבין ֶשֶלף ְוַעב

ְסָתונֹוֵשם רּוַח 

דוד אגמון:מילים

היימןה'נחצ:לחן

הקיץ חלף

September




