פברואר 2021

עריכה :חיה ויעקב קנטרוביץ

דבר העורכים
חברות וחברים יקרים!
אנו חוזרים ומבקשים את השתתפותכם בירחון "זר" רוטרי אותו אנו
עורכים מדי חודש בחודשו.

אנו בטוחים שלכל אחת ואחד מכם יש מה לתרום לירחון שאמור להיות
של כולנו!
ספרו חוויה שחוויתם ,תכתבו סיפור או שיר ,תמליצו על ספר ,צלמו
צילום מעניין ,תרשמו מתכון כלשהו .הכל יתקבל בברכה ויעשיר את
הירחון.
אנא העבירו אלינו בווטסאפ הפרטי או במייל ונשמח לפרסמו בירחון.

שימו לב ,אנחנו עורכים את הירחון בחפץ לב ,והשתתפותכם תשפיע על
המשך קיומו.

"מתוך כל הדברים שאפשר לעשות בעולם
כל אחד לחוד או ביחד כולם
מתוך כל הדברים היום אני בוחר
לתת משהו ממני למישהו אחר"
מתוך השיר "טוב לעשות" אותו חיבר שי הרץ העובד כמנהל הלוגיסטיקה
בעמותת "רוח טובה".
השיר נכתב על ידו לכבוד "יום המעשים הטובים" אשר מתקיים ב.5.3-

חיה ויעקב קנטרוביץ

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

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת
החודש

מזל טוב לחוגגים
יום נישואים!

משפחת רשטיק
7.2

משפחת לוזון
28.2

ברכות לקבלה כחבר למועדון

עמי הרפה
3.2.2019

טובי הרפה
3.2.2019

לזכרם
מועדון רוטרי כפר סבא משתתף בצערם של החברים,
שיקיריהם הלכו לעולמם.

פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה

פעילות אפיק המועדון החודש

❖  – 7.2.21הרצאה
הרצה לנו ירון מטר .רוטריון מ 1994היה נשיא מועדון קישון 2005-
2006
שרת ב  9צוותי נגיד .התמחה בנושא גיוס ושימור החברות.
נושא ההרצאה :חיזוק החברות (מניעת נשירה וגיוס חברים חדשים)
❖

 – 14.2.21הרצאה.

הרצתה לנו אביבה חלפון .מרצה ומנחת סדנאות בתחום
היצירתיות.
מפתחת שיטת כלי"ם  -שיטה המקנה ידע כיצד להפיק
יותר מעצמכם ,באמצעות שימוש במודל מפתחות T.V.R
נושא ההרצאה :חשיבה יצירתית ואימון המוח לשיפור
כישורים קוגניטיבים.
❖

 – 21.2.21הרצאה

הרצה לנו דני גלבוע נגיד מיועד לשנת .2022-2023
נושא ההרצאה WHO'S NEXT :התמודדות של חברות
בינלאומיות בתנאי השוק המשתנים ללא הרף.
❖

 – 28.2.21הרצאה

הרצתה לנו לימור פרל .מנהלת הדיגיטל של באייר ישראל.
נושא ההרצאה :העולם הדיגיטלי ב .2021

אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש פברואר

ב – 21.2.1804 -נסיעה ראשונה של קטר הרכבת
המופעל עם מנוע קיטור.

ב – 14.2.1896 -יצא לאור ספרו של בנימין זאב
הרצל – "מדינת היהודים".

ב – 28.2.1948 -נוסדה חטיבת גולני.
ב – 10.2.1949 -מועצת המדינה הזמנית
מאמצת את סמל מדינת ישראל בעיצובם של
האחים שמיר.
ב – 1.2.2003 -מעבורת החלל קולומביה
מתפרקת בעת כניסתה לאטמוספירה ,וכל
האסטרונאוטים על סיפונה ,בהם אילן רמון,
נספים
ב – 4.2.2004 -מארק צוקרברג ,וארבעה מחבריו
ללימודים ולחדר באוניברסיטת הרווארד מעלים
את אתר פייסבוק.

הפעילות באפיק הקהילה והמקצוע החודש
❖ תרומת שולחן פינג פונג (טניס שולחן)
לפנימיית "נווה צאלים"

בחודש ינואר דיווחנו כאן שמועדוננו תרם לפנימיית "נווה צאלים" שולחן
פינג פונג.
החודש נקבע לשולחן שלט ,שמציין את תרומת מועדון רוטרי כפר סבא.
בביקור שערכה נשיאתנו ,ד"ר חני ברקת ,בפנימייה ,לרגל הצבת השלט,
הודה לה מנהל הפנימייה על התרומה ,והציג בפניה את הפעילות הנרחבת
שתפס השולחן בפעילויות הפנימייה.

❖ חלוקת משלוח מנות למועדוני קשישים
ולמשפחות בקהילה האתיופית ברחבי
העיר.
השתתפו בחלוקה:
טובי הרפה – יו"ר אפיק הקהילה ,אסתר וחנן האס ,איתן הריס,
שוקי עזרא ויוסי בן עמי

שלושת מועדוני הקשישים עליה ,יוספטל וכיסופים זכו הבוקר לקבל
אוזני המן עבודת יד ביתית ,וברכות אישיות מתלמידי בית הספר סורקיס.
חברי המועדונים נהנו מתשומת הלב והברכות האישיות מהילדים.
אין יותר אושר מלהביא אושר לאחר.
טובי הרפה
חג פורים שמח חברים🙏

מכתב תודה שהגיע ממנהלת מועדון הקשישים עליה

חני וטובי בוקר טוב!
רצינו להודות למועדון רוטרי על שיתוף פעולה פורה ונעים.
שמחנו שטובי היקרה הגיעה לבקר אותנו במסיבת פורים יחד
עם סלסלת ברכות ואוזני המן מבית ספר סורקיס.
נשמח שתעבירו את תודתנו גם לילדי בית הספר.
הברכות היפות והציורים חממו את לב חברות המועדון.
הרבה בריאות ,שמחה והמשך שיתוף פעולה.
חג שמח!
בברכה,
יעל רודוי
מנהלת מועדון עליה

פעילות אפיק הבינלאומי החודש
יו"ר האפיק הבינלאומי ,חברנו יוסי בן עמי,
קיבל ברכות

❖ ברכה שהתקבלה ממועדון רוטרי בבוסטון – HYDERABAD 7
מנשיא המועדון David Manzi

זהו המועדון שהוקם בארגון ,שביעי בעולם ,והוא ממוקם ב.7930 Zone -
המועדון הינו אח למועדון רוטרי חיפה ומועדוני מלבורן ,קיוטו וטייפה
החברים מתכנסים פעמיים בחודש בימי רביעי הראשון והשלישי בחודש
בשעה  ,18:00וישמחו לראות חברים מהמועדון בפגישה הקרובה שלהם.
20.2.21
Please extend my best wishes to you and all your club members.
Stay safe and healthy to overcome safely this COVID19 catastrophe.
So we will have a good chance to get together either here or in KfarSaba
Wishing your club members the best
David Manzi – President

INTERNATIONAL - ❖ ברכה שהתקבלה ממועדון רוטרי ברומא
26.2.2021
Sif Traustadóttir – מנשיא המועדון
Dear Yossi,
Thank you for contacting Rotary Club Rome International. I read about your club and found
information about your wonderful project of training peer mediators for school kids to reduce
tension and violence. Unfortunately we still have many restrictions here in Italy because of
COVID19 but on the bright side the situation has given us opportunities to have online contact
with clubs in other countries .
Our Club, Rotary Rome International, is the only International and English speaking club in
Italy. We are a young but dynamic club with over 15 nationalities. Rome is the center of many
international businesses, diplomatic missions and UN headquarters attracting many
professionals .
Our members from the start supported empowering girls through education, with the
opportunity to change their future and impact economic growth, gender equality, social
transformation and breaking the circle of poverty in the communities that they live in. Our
first year the club supported School Meals in Sri-Lanka for WFP (World Food Program). For the
last two years we supported the #Girls Education Ethiopia providing Sanitation Upgrade kits
for Links Community Development.
For the Rotarian year 2020/2021 our club decided to increase our support and involvement
rather than simply making a donation and contribute in building our own project supporting
Girls Education in Uganda with local partner and Rotary Club Gulu and operational partner
Alliance for African Assistance. Bright GOALs Girls Opportunities Advancement Learning
Scholarships. The website is brightgoals.org.
The project aims to change a girl’s life and impact on her community. In northern Uganda, only
one out of every four girls make it past the tenth grade. Once out of school, girls are at high
risk of early pregnancy, violence, early marriage, and HIV infection without the education to
become empowered and self-sustaining in their communities.
The aim of the project is to provide scholarships for the tuition, school uniform, and supplies
for school-age girls. There are still many Ugandan girls in great need of assistance to complete
their education. Without sufficient support, these children risk being expelled because of an
inability to pay tuition while others will never have the chance to attend. For the school year
2021 we are supporting 50 girls in Uganda by paying their school tuition and providing them
with lunch when they go to school.
We would be happy to have an online interclub meeting with your club where both clubs
could present their projects and we can share interesting discussions .
Best regards,
Sif Traustadóttir
President 2020-2021
Rotary Club Rome International
http://www.rotaryromeinternational.com/

בקרן הפרסים לקידום מדעים
וטכנולוגיה החודש

תחרות המייקרים הגיעה לשלב חצי הגמר
להלן דברי סיכום של תלמידים שהשתתפו בתחרות

ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות
מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא

ה"ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות מדעיות טכנולוגיות
בעיר כפר סבא" הוא שמו של עלון שמופץ בבתי הספר
התיכוניים ובחטיבות הביניים .כשמו ,הוא נועד לעודד
תלמידות מכל חטיבות הביניים בעיר כפר סבא לבחור
במגמות סייבר ,פיזיקה ומחשבים בהיקף של  5יחידות לימוד
בתיכון.
העלון מופק בחסות "אשכול פיס כפר סבא"" ,נערות
לשליחות במדע" ,עיריית כפר סבא ,מועדון רוטרי כפר סבא.
המימון הכספי להפקת העלון הגיע מתרומתו האישית של
חברנו נ"ל עודד שוהם.

דבר נשיאת מועדון רוטרי כפר סבא
ד"ר חני ברקת גלנצר
לניוזלטר  -פברואר

בנות יקרות,
מקומם של המדע והטכנולוגיה בתרבותה של החברה ,משפיע באופן ניכר על
חוסנה ועל שגשוגה.
ידע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה היום ,ותידרש עוד יותר
בעתיד ,לכל אדם המסוגל לתרום לחברה ,ללא קשר לאמונה או מגדר.
לימודי המדע והטכנולוגיה אינם עוד נחלתם של קבוצות מתמחים ,אלא חלק מן
המטען התרבותי הנחוץ לכל אזרח ,חלק מן ההשכלה הכללית שעלינו להקנות
לכל תלמידי ישראל.
לאורך תקופות ארוכות בהיסטוריה נשים נאלצו להיאבק על זכותן להשכלה
מדעית ,ועל זכותן לעסוק במדע .עם זאת ,הצליחו נשים מעטות להשתתף החל
מראשית ההיסטוריה של המדע בפעילות המדעית ,ותרמו בפיתוח ענפי מדע
חדשים ,ניסויים ותצפיות פורצי דרך ובניסוח תאוריות חדשות .בדרך הן עשו
היסטוריה ,הפכו מודל לחיקוי וסללו את הדרך לבאות אחריהן.
מועדון רוטרי כפר סבא ,שם לו למטרה לעודד ולתמוך בפעולות רחבות ככל
האפשר אשר יסייעו לחשיפת הנוער למדע וטכנולוגיה ויעוררו רצון לחקור,
להתנסות ולהבין .התכניות שאנו מקדמים טומנות בחובן התנסויות מגוונות
לעודד נערות להצטיין בתחומי המדע והטכנולוגיה ,להעניק
שנועדו
למשתתפות תשתית למימוש יכולותיהן ,בשוויון מלא לבנים במערכת.
תעזו ,דחפו קדימה ,אל תירתעו מכל קושי .גלגלים שתקועים בזפת ,יתחילו
לנוע אם המוביל אותם מתעקש להמשיך בתנועה ואיננו מרפה .ברבות המים
הגלגלים יהפכו את הזפת לשמן זך שיעזור להם להמשיך ולדהור הלאה.
זכרו  -אם את מצליחה לדמיין את זה ,את תצליחי לעשות את זה!
בהצלחה רבה
ד"ר חני ברקת גלנצר
נשיאת מועדון רוטרי
כפר סבא

מה חדש בירחון ROTARY
פינתו של חברנו חנן האס
מידע לחברי המועדון:
בירחון  ROTARYמחודש ינואר  2021מודגשת האפשרות לקרוא
את הירחון בצורה מקוונת על ידי הגעה לאתר :
myrotary.org/en/news-media/magazines

כך ניתן לקרוא את תוכן הירחון מותאם לסמרטפונים וטבלטים,
לראות עותק בדיוק בצורה כפי שמופיעה על הנייר של
הירחון עצמו,
לשמור את הירחון בצורה של PDF
להעביר מאמרים באמצעי תקשורת חברתיים
בהצלחה !

תעודת הוקרה לחברתנו נ"ל פנינה כרמון
במהלך כנס הרוטרי החצי שנתי שהתקיים ב ,19.2.21 -נגיד
האזור ד"ר נחום פרנקל העניק תעודת הוקרה לפנינה כרמון
כהוקרה על פעילות מצוינת ואיכותית כע' נגיד לאשכול השרון.

ולנטיין הקדוש התאהב
לרגל יום האהבה שחל החודש ,כמה מילים על מקורו
אגדה מספרת על הכומר ולנטיין הנועז שהבריח מבית הסוהר האכזרי
בקיסרות הרומית נוצרים שהוכו ועונו ,וכשנתפס הוא הוצא להורג .ישנה
סברה שזה קרה ב 14-בפברואר ,בשנת  270לספירה .על פי אגדה
נוספת ,בעת שהכומר היה שבוי בכלא הרומי ,הוא התאהב בבת הסוהר,
ולפני מותו הוא שלח מכתב לאהובתו שנחתם במילים "מולנטיין שלך".
במשך השנים נעשה ולנטינוס לפטרון האוהבים .עם השנים התחזק
מעמדו של היום המוקדש לקדוש זה כיום חג ,יומם של האוהבים.

אסתר על אסתר
לציון חג הפורים שחל החודש ,חברתנו אסתר
האס מביאה עובדות שלא ידענו.
כולנו מכירים את אסתר המלכה מסיפור פורים ,נכון? אבל אולי
יש כמה עובדות שלא ידעתם עליה...
 .1לפי דעה אחת ,השם האמיתי שלה לא היה אסתר
כולנו קוראים לה בשם אסתר המלכה ,אבל אם תקראו את 'מגילת
אסתר' תמצאו שדווקא קראו לה הדסה .אז הדסה או אסתר? התלמוד
מביא שתי דעות .לדעה אחת ,השם המקורי שלה היה הדסה אבל היא
כונתה 'אסתהר' בפי הפרסים ,מילה בפרסית שמשמעותה 'ירח' שכן היא
הייתה יפה במיוחד.
 .2לפי דעה אחרת ,השם האמיתי שלה הוא כן אסתר
ואילו הכינוי הוא הדסה ,בגלל ש"הצדיקים נקראו הדסים".

שנתו של אחשוורוש נודדת.

אסתר מצביעה על המן" :איש צר ואויב
המן הרע הזה"...

 .3האם אסתר הייתה יפה? אולי לא.
"אסתר ירקרוקת הייתה ,וחוט של חסד משוך עליה" .משפט זה שנאמר
בתלמוד אומר לנו כי לפי דעה אחת אסתר כלל לא הייתה יפה ובכל זאת
נתן לה האלוהים חן מיוחד.
 .4לאסתר היו שבע משרתות
מכיוון שאסתר הסתירה את זהותה ,היא הייתה צריכה למצוא דרכים
מקוריות לשמור על השבת בארמון .לשם כך היא מינתה שבע משרתות,
וכל אחת קיבלה שם משלה .השביעית נקראה בשם "שבת" וכך אסתר
ידעה שהשבת הגיעה.

 .5בת כמה היא הייתה
יש האומרים שאסתר הייתה בגיל ארבעים כשנבחרה למלכה;
אחרים אומרים שהיא היא הייתה בת שמונים!
 .6כמה שנים ארך החיפוש
במקום אחר מובא כי החיפוש אחר המלכה שתמלא את מקום ושתי
ארך ארבע שנים .במשך כל אותו הזמן הסתתרה אסתר מחשש שהיא
תילקח אל בית אחשוורוש.

"ומרדכי יצא מלפני המלך"..

והעיר שושן צהלה ושמחה.

 .7המגילה שאנו קוראים בפורים נקראת ...מגילת אסתר
וזאת בגלל העובדה שאסתר הייתה זו שיזמה את כתיבת סיפור הנס.
 .8במגילת אסתר לא מוזכר שמו של בורא העולם
המילה 'אסתר' מייצגת את ההסתרה והעלם .נס פורים אירע בזמן
הגלות ,זמן בו לא רואים בגלוי את הנפלאות שמחולל האלוהים,
ולמרות זאת הוא תמיד שם ,מכוון כל התרחשות עד לנס הסופי
והמוחלט.
מקורות :תלמוד בבלי מסכת מגילה דפים ז ויג ,בראשית רבה לט ,כ ,סדר
עולם.
ציורים :אהובה קליין

חברים מציירים
"הליצן הבוכה"
ציירה חיה קנטרוביץ

צבעי שמן על בד

ליצן הוא בדרן ,מבדר את הקהל בעזרת בדיחות ,פעלולים,
קסמים ותלבושות צבעוניות.
לרוב הוא חובש כובע גבוה ומחודד על ראשו ,בגדיו
צבעוניים ולרגליו נעליים ענקיות .פניו מאופרות ,חיוך גדול
ורחב ועל אפו כדור או כתם אדום.
דמותו של הליצן התפתחה בעצם מדמותו של ליצן החצר
בימי הביניים.
מלכים נהגו להחזיק בארמונם ליצן כדי שיבדר את המלך
ופמלייתו ויפיג את השעמום.
למרות שעל פניו של הליצן חיוך קבוע ,דמותו הפכה באור
אירוני לסמל העצב והבדידות.
הליצנים הינם ביסודם אנשים עצובים ,אשר נלחמים
באמצעות ההומור והבדיחות בעצבות של עצמם.
כמו "הליצן הבוכה" פרי מכחולי ,אותו ציירתי בתקופה
עצובה בחיי ,לאחר מות אבי ז"ל.
חיה קנטרוביץ

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

מה הקשר בין בולי דואר עברי לרוטרי ?
אוטה ואליש – הוא הקשר

ואליש יצר את סדרת הבולים הראשונה "דאר עברי"
שהנפיקה מדינת ישראל מיד לאחר הכרזת העצמאות .הסדרה,
שהוכנה ערב הקמת המדינה בפעילות קדחתנית בתנאי מחתרת,
כוללת תשעה בולים שונים בערכים שונים ובשני גדלים .מאחר
שבזמן הדפסת הבולים עדיין לא נקבע שמה של מדינת ישראל,
הוחלט שהם יישאו את הכיתוב "דאר עברי".
אוטה ואליש היה רוטריון במועדון שרון ונשיא המועדון בשנים
.1962/63
חתנו הוא יחיאל לחוביץ חבר מועדון שרון .מועדון שרון היה
הספונסר של מועדון רוטרי כפר סבא בשנת 1960

מתכון החודש
המתכון של נשיאתנו ד"ר חני ברקת גלנצר
גולש של אמא שלי
"מתכון לגולש שאמא שלי הייתה עושה והילדים שלי מאוד אוהבים"

מצרכים:
 2פלפלים אדומים
בצל גדול ,קלוף
שיניים מראש שום אחד
 2גבעולי סלרי ,כולל העלים
 3-4גזרים ,חתוכים
 3-4כפות שמן זית
 2-3עגבניות בשלות
 700גרם בשר לתבשיל חתוך לקוביות
 2כפות פפריקה מתוקה
 1כפית שטוחה קימל טחון או שלם
מלח גס ופלפל שחור
 2-3תפוחי אדמה בינוניים (אני משתמשת באדומים)

אופן ההכנה:
•
•
•
•
•
•

חותכים לקוביות גדולות את הפלפל חותכים את
העגבניות לקוביות בגודל בינוני ,את הסלרי
פורסים דק (כולל העלים).
בעזרת מגבת נייר מייבשים את קוביות הבשר.
בסיר בינוני/רחב מחממים את שמן הזית על להבה
גבוהה.
מוסיפים ומשחימים את  1/2מקוביות הבשר מכל
הכיוונים ( 2-3דקות מכל צד).
מוציאים לצלחת בעזרת מלקחיים ומשחימים
באותו אופן את שאר הבשר ושוב מוציאים לצלחת.
מוסיפים את כל הירקות מלבד העגבניות ותפוחי
האדמה ומטגנים תוך כדי בחישה כ 5-דקות או עד
שהתחילו להתרכך.

•
•
•
•
•
•
•

•

מוסיפים את הפפריקה ,הקימל והעגבניות וממשיכים לטגן כ2-
דקות.
מחזירים פנימה את קוביות הבשר המושחמות (כולל הנוזלים
שניגרו מהן) ומוסיפים מים עד גובה תכולת הסיר ( 4-5כוסות).
מביאים לרתיחה ומתבלים בנדיבות
מבשלים מכוסה מעל להבה בינונית-נמוכה שעה.
חותכים את תפוחי האדמה לקוביות גדולות
מוסיפים לסיר את קוביות תפוחי האדמה ומוודאים שהן מכוסות
בנוזל (אם צריך מוסיפים עוד קצת מים).
מביאים שוב לרתיחה ,מנמיכים את האש ,מכסים את הסיר
ומבשלים שעה נוספת (או יותר ,נתחים מסוימים צריכים  3שעות
בישול סה"כ) או עד שהבשר נימוח ומתפרק בקלות ותפוחי
האדמה רכים.
טועמים ומתקנים תיבול עם מלח ופלפל לפני ההגשה ,ניתן
להגיש עם פטרוזיליה קצוצה מעל.

אמנות על קצה המזלג
וולסקז דייגו ,1660-1599 ,ספרד
המשפחה של פיליפ ה 4-או נערות החצר
((Las Meninas

שנת יצירה1656 :

מוזיאון :פראדו  -מדריד

דייגו רודריגס דה סילבה אי וולסקז היה צייר ספרדי ,האמן המוביל בחצר
המלך פיליפ הרביעי בתור הזהב הספרדי .הוא היה אמן
אינדיבידואליסטי מתקופת הבארוק ,שהחל לצייר בסגנון מדויק ,ובהמשך
פיתח דרך חופשית יותר המאופיינת בעבודת מכחול נועזת .בנוסף
לביצועים רבים של סצנות בעלות חשיבות היסטורית ותרבותית ,הוא
צייר עשרות דיוקנאות של משפחת המלוכה הספרדית ופשוטי העם,
והגיעו לשיא ביצירת המופת שלו ".)1656( "Las Meninas
יצירות האמנות של ולסקז הפכו למודל של ציירים ריאליסטים
ואימפרסיוניסטים במאה ה .19-במאה העשרים ,אמנים כמו פבלו
פיקאסו ,סלבדור דאלי ופרנסיס בייקון ספדו לוולקז על ידי פירוש מחודש
של כמה מתמונותיו האיקוניות ביותר.

" "Las Meninasנחשבת לאחת מן היצירות הפרובלמטיות בהיסטוריה של
האמנות .כמעט אין סוף פרשנויות הוצעו לסצנה הזאת כפי שהיא נראית.
הסצנה מתרחשת בארמון אלקזאר (שנשרף בשנת  ,)1743בחדר שולסקז
תיאר אותו כסטודיו שנועד להראות את יורשת העצר לכס המלכות,
האינפנטה מרגריטה בת ה 5-ובני לווייתה .הוד מעלתם התיישבו יום אחד
מול הצייר ,כאשר האינפנטה נקראה לבקרם .היא ובני לווייתה מתבוננים
בזוג המלכותי ,במבט ישיר רק אליהם ואל הצייר ,שעל פי גודלו של
הקנבס ,סביר שמצייר אותם במלוא קומתם .הראי אינו חושף אותם ,אלא
בפלג גופם העליון .האינפנטה מרגריטה בת ה 5-ניצבת בגאווה בין
נערות החצר ,וגמד בצידה הימני .אף על פי שהיא הקטנה מכל הסובבים
אותה ,בברור היא הדמות המרכזית .אחת מהנערות כורעת ברך לפניה
והאחרת מרכינה עצמה לעומתה ,כך שעמידתה של האינפנטה ,עם
החצאית רחבת החישוק ,מהווה את נקודת המשען של התנועה .הגמד,
שגובהו אינו שונה בהרבה מגובהה של האינפנטה ,כה מכוער ,כך
שבהשוואה מרגריטה מופיעה כה עדינה ,שברירית ואהובה .בצידה
השמאלי של התמונה ניצב ולסקז עצמו ,קודר ושלו ,עוסק במלאכתו מול
קנבס ענקי .מעל ראשה של מרגריטה נשקפות בראי דמויותיהם של הזוג
המלכותי .זה לא רק הביצוע שנועד לתועלתם ,אלא גם תשומת הלב,
שהצייר מרוכז גם בהם ,בהופעתו תוך ציור דיוקנם .אף על פי שהזוג
המלכותי יכול לראות את עצמו אך ורק דרך ההשתקפות במראה ,בכל
זאת הם הפוקוס של הציור מעבר לכל דבר אחר שאליו מתייחסים.
כצופים ,אנו מבינים שאין אנו מחוברים לסצנה ,כי במקום בו אנו ניצבים,
נמצא הזוג המלכותי .מה שנראה במבט חטוף כציור "פתוח" מוכח
כאטום הרמטי לחלוטין – ביטוי מוגבר על ידי העובדה ,שהציור מעבר
לחזית של ולסקז מוסתר לחלוטין מעינינו.
הממונה על ארמון המלכה עוזב עתה את החדר ,ובמעלה המדרגות מסב
את פניו .תנועת גופו אומרת שמתעכב לרגע ,לקבל הוראה מסוימת ,או
מתוך סקרנות .תיאור זה ,אינו אלא הנחה בלבד.
סיפור על יחסו של המלך לצייר מספר כך :כאשר ולסקז מת ,המלך הביא
את הציור ” "Las Meninasאל מיטת המת ,ובמו ידיו הוסיף בתמונה בצבע
אדום את צלב מסדר סנטיאגו על חזה הצייר .זו אמנם רק אגדה ,אך בכל
זאת סימן הצלב נוסף מאוחר יותר ,ולא לפני שקיבל את תואר האבירות
בשנת .1659
יעקב קנטרוביץ

.

"ההומור מהווה את צורתה הבריאה ביותר של השנינות "

ז'אק ברל

לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית
-יעקב פרוינד-

"ביום האהבה" הביא לה קופסה...ו"שי-בה",
לא תמיד ,חייבים לחשוב...מחוץ לקופסה

האהבה ת-LOVE-לֵ ב

המורה העברי ,צדיק ,אך אינו ...מלמד ו'

היום "יום המשפחה"
"אם אין אני לי"FAMILY...
צאו לטבע ,לא לאחר את ...הרקפת!
פסטיבל "דרום אדום" יוצא לדרך
בקיצור red...לדרום

יֹוק ֶדת.
הָ עֶ ֶרב בָ אְׁ .ש ִקיעָ ה בָ הָ ר ֶ
אֲ נִ י חֹולֶ ֶמת וְׁרֹואֹות עֵ ינַי:
יֹור ֶדת
הַ ַגיְׁאָ ה ַנע ֲָרה ְׁקטַ נָה ֶ
ּובאֵ ש כַלָ נִ ּיֹות לֹוהֵ ט הַ ַגיְׁא...
ְׁ

