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חיה ויעקב קנטרוביץ: עריכה



!יקריםוחבריםחברות

דבר העורכים

חיה ויעקב קנטרוביץ

.אדמותעליהשלווהאתעמהתביאואחתהעשריםשהמאהחשבנו

שםאי,לאאבל.שיחבאמצעותיפתרוהאדםבניביןשהעימותים

,מודרנייםשטניםאלו.החוצהלפרוץשממתיניםשטניםמסתתרים

במהבדיוקשיודעים,מתקדמיםטכנולוגייםאמצעיםעםמשוכללים

אלפיםמאות,מאימתם.אכזריתחדשהמציאותיצרוהם.ולהכותלפגוע

נשים,ילדים.האכזרהשטןמפניונמלטוהנדודיםמטהאתלקחו

מןנסים,תותחיםמטחיתחת,מקפיאוקוררעבשלבתנאי,ומבוגרים

אינושאיש,בפיהםאחתשאלה.ומגןמסתורלמצואומבקשיםהגהינום

?למה–עליהלענותיודע

יודעואינונוהגכמנהגו"נאור"השהעולםמשוםובעיקרמנשואקשהזה

.הזוועהאתלעצוראיך

.הטובאל,חדובמעבר

ההתרמהאירועאתלקייםמתכונניםסבאכפררוטרימועדוןחבריאנו

.הקהילהלמעןפעילויותביצועלמימוןכספיםלגייסמנתעלהשנתי

,לנזקקתמיכהלתת.טובלעשותמבקשיםאנו.ברורהשלנוהמטרה

אלדרכנואתלקייםנחתורבואו.דרכנוזוכי,במצוינותלתמוך,ומנגד

.הטוב

.השנההפוריםחגיחולשבו'באדרחודששלבפתחואנו

החלמה,טובהבריאותלכולנונאחל,"בשמחהמרביןאדרמשנכנס"ו

.השמחותושתרבינההחוליםלכלמהירה



הממונה השנה על ברכות  , עדנה, חברתנו

ציינה את החברים ובירכה  , רעות במועדון

:אותם

מזל טוב לחוגגי ימי ההולדת  

החודש



מזל טוב לחוגגים 
!יום נישואים

רשטיקמשפחת 

7.2



ברכות לקבלה כחבר למועדון

טובי הרפה

3.2.2019
עמי הרפה

3.2.2019



פסוק השבוע
בהגשתה של חברתנו גליה



פעילות אפיק המועדון החודש

טיול בדרום, ש"סופ–4.2.21❖

(ראה הרחבה)

.הרצאה–13.2.21❖

הרצתה לנו ליאת מדירת הצעירות

דרך חיי: נושא ההרצאה

הרצאה–20.2.21❖

הרצה לנו יואל צור  

אנרגיה לאן: נושא ההרצאה

הרצאה–27.2.22❖

.הרצה לנו דני רווה

.הלוויתניםהמסע בעקבות : נושא ההרצאה



4-5.2.22טיול בדרום , ש"סופ

,דימונהאגםעםדימונהבפארקהסיוראתהתחלנו,בבוקרשבת

שיא)בעולםהגדולגרפיטיציורעםהכדורגלמגרשקיר,ממולו

(בערקיחיאלאותנוכיבדהקורכנגד)ירוחםלאגםמשם.(גינס

כךואחרהמכתשעלאבנוןמהרתצפתנושםהגדולולמכתש

.הצבעונייםהחולותאתלראותכדילתוכונכנסו

"נאפיס"במסעדתמשותפתבארוחהוהמענייןהארוךהיוםסיום

.שבעבבאר

.  טיול בדרוםש"בסופהמועדון 

לא רשאי  ) התחלנו בביקור בבסיס חיל האוויר בחצרים עם ליווי מיוחד במינו 

.  בדימונה" צלילי מדבר"צ הגענו למלון המיוחד "ואחה( לפרט 

.קידוש וארוחת ערב, קבלת שבת חגיגית עם שירה רמה

.מקדש עבורנו לקראת שבתטולדנואבי 

השיא  . טולדנוערב שירה בציבור עם מנחה ושירת סולו של אבי 

.של הערב הוא חגיגת יומולדת לשלמה גונן חברנו

ל גבי מזור"פי דיווחו של חברנו נ-חוויות הטיול נרשמו על

טלרמןנילי : צילומים



אירועים היסטוריים שהתרחשו בחודש פברואר

בואנוס איירס נוסדת על ידי  –2.2.1536-ב

.משלחת מחפשי זהב ספרדית

עם–השנייההעולםמלחמת–23.2.1945-ב

חייליםימה'גאיוובקרבי'סוריבצהרכיבוש

הבריתארצותדגלאתמניפיםאמריקנים

מסמלילאחדשהפכהבתמונהומונצחים

המלחמה

תורתאבי,דרוויןארלס'צנולד–12.2.1809-ב

האבולוציה

כנשיאמושבעויצמןחיים–17.2.1949-ב

הראשוןישראלמדינת

סטרומההמעפיליםאניית–24.2.1942-ב

.מעפילים769סיפונהכשעל,השחורביםטובעת

(הרחבהראה)

זמנים",פלין'צארלי'צשלסרטו–5.2.1936-ב

לאקרניםיוצא"מודרניים

(הרחבהראה)דמשקעלילת–5.2.1840-ב



ל פנינה כרמון"כתב הסמכה לחברתנו נ

מהנגיד הנבחר דני גלבוע22-23ל פנינה כרמון מקבלת כתב הסמכה לשנת "חברתנו נ

22-23צוות הנגיד לשנת 

ברכות מכל חברי המועדון

! עלי והצליחי



רוטרימידע 
ברכהאיייביל "פינתו של חברנו נ

20.2.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב21' מסרוטרימידע 



27.2.22-הוקרא בפני חברי המועדון ב22' מסרוטרימידע 



ניוזלטר לקידום בנות לבחירה במגמות 

מדעיות טכנולוגיות בעיר כפר סבא  













פעילות האפיק הבינלאומי החודש

:  ברומניהברשוברוטרילהלן מכתב שהתקבל מנשיא מועדון 

ר האפיק הבינלאומי "דיווחו של חנן האס יו

26/2/2022

Dear Hanan,

thank you for your mail. I personally and my colleagues 

would be happy to be in contact with you. Even more, we 

are happy if you are deciding to visit Brasov. We will be 

happy to share rotarian friendship and show you some of 

our beatiful things from Brasov our country and spend 

time together.

I will go to Dubai (first time - having many stamps of 

Israel) and from there in India. After my return on March 

8, we could talk by phone and establish further steps.

I agree with you that pandemia seems to go away, 

meanwhile now we are close to a war.

Once more, very happy to be in contact.

Thank you.

Yours in Rotary,

Cristian Falup-Pecurariu



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

פינת ההיסטוריה 

.סטרומהאניית המעפילים 

כשעל,מרומניה1941בסוףשהפליגה,ישנהספינההייתהסטרומה

הצטרפה,המועצות-לבריתגרמניהפלישתעם.מעפילים769סיפונה

בוקובינהלאזורינכנסהרומניוהצבאגרמניהלצדלמלחמתרומניה

מרוכזיםהיואלהבאזורים)הנסוגהרוסיהצבאידי-עלשפונו,ובסראביה

בבגידהשהואשמוהיהודיםנגדפרעותשלגלהחל.(רביםיהודים

הממשלהאולם,בפרעותנהרגויהודיםאלפי.בקומוניזםובתמיכה

היחידההדרך.היהודיםלשאלתכפתרוןבהגירהלתמוךהמשיכההרומנית

שעםכיווןהיםדרךהייתההיהודיםלרשותשעמדהמרומניהליציאה

-בולגריהברכבתלהשתמשהיהניתןלא,לבולגריהגרמניהכניסת

יצליחוכיקיוווהם,רביזיוניסטייםגופיםהיוההפלגהמארגני.טורקיה

לזמןהמעפיליםייעצרוהיותרולכל.הבריטיותהמשמרספינותעללהערים

והודיעוצאתהעםמידהספינהאתגילושהבריטיםאלא.וישוחררו,מה

הייתההמזללרוע.לארץלהיכנסלנוסעיהיאפשרושלאמפורשות

ציודה.כלי-שברהיהבהשהותקןוהמנועורעועהקטנהספינה"סטרומה"

היההעוליםשלסבלם.מספיקותבלתיוהמיםהמזוןוכמויותמיושןהיה

בהגיעואולם.מצבםיוטבבתורכיהכיבקוותם,ושתקושןחרקוהםאך,רב

ומחסורבמנועקלקולים.במצבשיפורכלחללאקושטאלנמל"סטרומה"

מסבלםהתעלמההמנדטממשלת.הנוסעיםשלחלקםמנתהיובמזון

לאהתורכייםהשלטונותאף.לארץכניסתםאתלהרשותבתוקףוסירבה

."סטרומה"מעפילישללגורלםהבנהגילו

(  סטרומהשנה להטבעתה של 80המאמר נכתב לציון )



ארעיתיקוןתוקנוואך,זו"צרה"מהאפשריתבמהירותלהיפטרביקשוהם

ידי-עלנגררתכשהיא,ים-ללבגרשוה,הספינהשלהרעועותמכונותיה

,מהחוףרבלאבמרחקגורריהידי-עלנעזבה"סטרומה".תורכיתספינה

9-ב,למחרת.לזוזיכלהלאבמכונותיההתדיריםהקלקוליםבשלאולם

אחדותדקותעברולא.עזנפץקולנשמע,1942,בפברואר23-ה,בבוקר

דודזההיה.שניצללאחדפרט,נוסעיהכלעללמצולותירדהוהאנייה

,הטבועהמהספינהקרשיםבשברינאחזארוכותשעותשבמשך,סטוליאר

-עלהותקפה"סטרומה"כי,התורכיםטענולימים.הקפואיםבמיםשצפו

זוהייתהאחרתגירסהלפי.ימיבמוקשנפגעהאו,רוסיותצוללותידי

768לטביעתוגרמההמעפיליםבספינתשפגעה,דווקאגרמניתצוללת

שלתולדותיהבכלביותרהקשההאסוןהיתה"סטרומה"טביעת.נוסעיה

,שנגרם,האסוןמןהקשההזדעזעותואתהביעבארץהיישוב.ההעפלה

התברר.האסוןהיוודעלאחר.המנדטשלטונותשלבעטיים,רבהבמידה

מקרבנוערבנישללארץכניסתםאתלהרשותניאותוהמנדטשלטונותכי

ילדיםשללכניסתםהסכימונוסףלחץלאחרורק16-11בגילאי,העולים

לחץלאחרמקרבורקבוגריםמעפיליםלכניסתהתנגדותם.יותרקטנים

לכניסתהתנגדותם.יותרקטניםילדיםשללכניסתםהסכימונוסף

המשאכדיתוך.בעינהעמדה"סטרומה"נוסעימקרבבוגריםמעפילים
חריףמחאהכרוזימיםבאותםפרסםאנונימיגוף.הספינהטבעה—ומתן

:שאמר,הבריטיהעליוןהנציבנגד

,(י"א)לפלסטינההעליוןכנציבהידוע,מייקלמקהארולדסיר!רצח"

באוניההשחורהיםבמימייהודיםפליטים800רצחעבורמבוקש

."סטרומה"

לדרךלצאתנוספיםמעפיליםורבבותאלפיםהמשיכו,האסוןלמרות

עלהממשלהאתתקפוורביםהרוחותסערובאנגליהגם.הבאותבשנים

הנבחריםבבית.המולדתחסריהעוליםשללסבלםביחסהחושיםקהות

(בריטניהממשלתראשלימים)מילןמקהרולד,המושבותשרסגןהסביר

לתתבכוחהאיןאבל,שניתתקרהלאזושטרגדיהמקווההממשלה'כי

."חוקייםבלתילעוליםביחסהקיימתהמדיניותאתלשנותאולכךערובות

היהסטרומהנוסעיבפניהארץבחסימתמרכזיתפקידשמילאהאיש
.בקהירמושבושמקום,התיכוןהמזרחלענייניהבריטיהשר,מויןהלורד

קל,נוסףלחתולאפילומקוםאיןישראלבארץ"שהאמירהלומיוחסת
.ישראלבארץיהודיעתידשיבטיחהסדרלכלהתנגדהוא."ליהודיםוחומר

ביתואליהוחכיםאליהו:י"לחחברישניידיעלמויןלורדחוסל,לימים

(הבאבחודשכךעל).במצרים,הבריטיםידיעללהורגשהוצאו,צורי



אנייתאחריוחציכשנה,סטרומההמעפיליםאנייתשלטביעתה

ביישובלזעזועגרמה,חיפהחופימולשטובעה,פאטריההמעפילים

:השיראתאזכתבאורלנדיעקב.בארץהעברי

הופלנואם

ְלנּו –ִאם ֻהפַּ
!לֹא ִנְבַהְלנּו

ל  ה"ּו" ַפְטִריָּה"ַעל כָּ "ְסְטרּומָּ
הׁשּוב  .נָּקּומָּ

–ִאם ִנְׁשַבְרנּו
!ֹעז ִהְגַבְרנּו

!ֹעז ִהְגַבְרנּו ְוַנְגִביר

ֶחֶרת  , זֹאת, ִכי זֹאת ָהָאֶרץ אַּ
ִין ,אַּ

םּוָבּה ִנְחֶיה ְולֹא  י, ִנתַּ חַּ ,אַּ
ח ֲעֹצם , ּוָבּה ִנְפקַּ ִיםלֹא נַּ ,ֵעינַּ

י י, ִכי חַּ ,עֹוד חַּ
י ם ִיְשָרֵאל חַּ !עֹוד עַּ



בהןהמאמיניםישהיוםועדהעתיקההעתמןכברידועותדםעלילות

.היהודיםנגדשוניםלצרכיםבהןומשתמשים

?אותנומאשימיםובמה

ומפיליםחשובהבקהילהיהודיותקהילותנציגימתאספיםבשנהפעם

גורל

:במצווהזכייהלגבי

עלילת הדם בדמשק

מאמר מאת חברתנו אסתר האס

:עלילת דם ראשונה נגד היהודים במזרח

וכשהיה השר מונטפיורי בן תשעים

"כי שם למעלה מבקשים, תעלה" אמרו לו 

"?תגידו איך אוכל "שאל אותם השר 

"?איך עלילת הדם בדמשק תבוטל 

הלא צריך ללכת לפחה הנבזה

?להגיד לו תתבייש ואיך מרשים דבר כזה

אם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש

איך שאיש בה לא ירגיש, מן מתנה גדולה 

אז מי אם לא אני  לתורכי את זה אגיש

השר משה מונטפיורי  : מתוך השיר 

חיים חפר: מילים 

זלצרדובי : לחן



ולשלוחבדלייםהדמםאתלאסוף,גופםאתלחוררנוצריםילדיםלחטוף

העיסהעםהדםערבובלשםזאת–שונותיהודיותלקהילותהדלייםאת

.לפסחהמצותלאפיית

אפשרילדיםאיןאם).וטהוריםזכיםוהםטריעדייןדמםכי?ילדיםמדוע

(...במבוגריםגםלהסתפק

זובתקופה.הנוצריםשלהפסחאלחגהסמוךהפסחחגלפניבעיקר?מתי

בוזזים,יהודיםרוצחיםהעלילהובעקבותהחגלצורכיגדולותהוצאותיש

הכופריםאתלהרוגהנוצריתחובתםאתמילאוגם!מרוציםהם.רכושםאת

!!!ממונםאתיירשווגם

?בדמשקקרהמה

.הצרפתיםידיד,עלימוחמדמצריםשליטבידיכבושההייתהדמשק

הכומרנעלמו1840בפברואר5בר"התאדר'באבדמשקהיהודיבשוק

.עמארהאיברהיםהמוסלמיומשרתותומאסהנוצרי

..היוכלאנעלמושניהםובהמשךהכנסתביתדלתעלמודעהתלוהם

.היהודיםידיעלנרצחושהםבהאשמותיצאובעירהנוצריותהקהילות

בדמשקשהיהודיםרוטשילדיימס'לגאמרטייראדולףצרפתממשלתראש

עלילת–כלומר–הבינייםבימיבאירופההיהודיםעשואשראתבדיוקעשו

!נכונההדם

והודהקשותעונה,נעצר,הכנסתביתמולשהייתהשלושהמספרה,ספר

הקהילהמבנישבעה.ברצחהשתתפוהיהודיתהקהילהמבנישבעהכי

...במעשההודווהיתרמוותעדעונוחלקם.רבניםגםביניהםנעצרו

המיןאברקשירת:העצוריםהיהודיםשעברוהעינוייםמרפרטוארמעט

שלוחצת"ראשמכונת",קריםמיםבמכליטבילה,מלקות,וגרירהבחבל

פורץשהדםעדהאוזנייםגרירת,מחוריהןיוצאותשהןעדהעינייםעל

היהודיםעונוכך!ועודועודהרגלייםאצבעותמתחתקוציםנעיצת,החוצה

.העצורים

ותארועוזרוהכומררצחלגביתקצירהחוץלשרשלחהצרפתיהקונסול

:היהודיםידיעלהרצחבוצעכיצדבפרוטרות



הרב הצמיד  , אחד בידיו  ואחד ברגליו , שני היהודים החזיקו את הכומר

אותו לקרקע בעזרת הברך שתקע בבטנו אחד אחז בראשו אחד אחז באגן  

שיסף את  , מורד פרחי, שלו  שניים לפתו אותו במרכז גופו והבנקאי העשיר 

!!!גרונו

בפברואר נמצאו בתעלה ברובע היהודי עצמות שזוהו כעצמות של  28ב 

היו אלה עצמות קטנות ונראה  –הן נקברו בטקס חגיגי אבל , תומסוהאב 

...שהיו של תרנגולות

אנשי   עסקים ודיפלומטים נוצרים בדמשק התייחסו אל הפרשה באל עובדה  

.כמובן שהאשימו את היהודים ברצח פולחני, קיימת ומוכרת

:התערבות בינלאומית

.יהדות העולם התגייסה למען העצורים בדמשק

שריף העיר לונדון השתדל  ,נדבן ואיש ציבור רם מעלה , סר משה מונטפיורי 

.  אצל הסולטן העותומני כדי שישפיע על מושל דמשק לשחרר את העצורים

משפחת רוטשילד הצליחה לשים את ידיה על מסמכים הקשורים לפרשה  

והפיצה אותם בעיתונות הבינלאומית וקוראים שונים היו מעורבים בביקורת  

.  על עלילת הדם

יעקב כרמייה שעמד בראש  -משלחת יהודים צרפתיים בראשות אדולף יצחק

אך כיהן גם כשר המשפטים של צרפת   , כל ישראל חברים, ח "חברת כי

.  פעלה אצל שליט מצרים מוחמד עלי ודרשה ממנו להתערב

.בקשו מהממשלה להתערב, לאחר ההיסוסים, ב "יהודי ארה

.  הנשיא מרטין ואן בירן ביקש להפסיק את העינויים

היהודים שנותרו בחיים שוחררו אך כתב האישום לא בוטל  , בסופו של דבר

.והם לא זוכו מן האשמה

סולידריות יהודית בינלאומית בעזרת שתדלנות של יהודים רמי מעלה ורבי  

ב למען  "התערבות ראשונה של יהודי ארה, השפעה במקומות הנכונים

יהודים במזרח בתוספת פעילות ענפה של התקשורת תרמו לשחרורם של  

.היהודים אך לא למחיקת עלילת הדם



ברקתגלנצרר חני "ל ד"פינתה של חברתנו נ

ישראלרוטריספר נגידי 

נווה( אייב)אברהם ל"נג

נווה  ( אייב)אברהם : שם

 Avraham (Abe) Neve:  באנגלית

תחיה: רעייתו 

שרון: ממועדון 

1965-1966:  שנת נגידות

C.P.H. Teenstra:  נשיא  עולמי

 ,Action: סיסמת הנשיא העולמי

Consolidation & Continuity

"שיתוף והמשכיות, פעולה "

.ן"נדלויזםתעשיין,נווה(אייב)אברהם

קורסאתוסיים"הגנה"בפעילהיה15בגילארצהועלה,פולין',בלודגנולד

.הארגוןשלהשנימ"מ

הכספיתהזרוע,"היישובכופר"מראשיהיה,ט"תרצו"תקצהמאורעותבשנות

.ומגדלחומהיישובלהקמתההגנהשל

.הצבאשלהדלקמערךכראשכיהןהעצמאותמלחמתבזמן

במספרשותף.,להנדסהישראליתהארץהחברהשלמכירותכמנהלשימש

."בנית"הקבלניתובחברהתעשייהמפעלי



:הנגידותבשנתבולטותפעילויות

בהודו שאמור היה  איאוואדה'וויזנשיא מועדון , אירח את מר ראו

אולם הגעתו נמנעה עקב חששם של ההודים  , להגיע חצי שנה קודם

.להרגיז את ערביי האזור

.  פעל רבות לקידום יחסי ידידות עם טורקיה

בסכום של יותר  , חלוקת ארבעים מענקי לימוד לתלמידים בהרצליה

.י"ל5000-מ

וקבלת  , ערב הוועידה הארצית, הקמת תחנת שידור במלון הילטון

.  נורבגיה ובחריין, איטליה, ברכות ממועדוני רוטרי בצרפת

.עזרה בגיוס כספים לילדה שנזקקה לניתוח לב מסובך

.  למועדון רעננהצארטרמתן 

. במרץ22-23. מלון הילטון תל אביב6' מס: וועידת רוטרי ארצית

נציגים משוודיה שבראשם עמד 80, נציגים מצרפת100בהשתתפות 

טריסטנו' פרופ. אקרמןרד 'גנרל ריצ, ל השוודי לשעבר"הרמטכ

.  בוללי מאוניברסיטת פיזה השתתף בכנס כנציגו של הנשיא העולמי



(1939-2015)ל "מיכה גולן ז' ר❖

.  כמיכאל גרינברג1939אפריל 13נולד בראש פינה ב 

.נשא לאשה את רבקה ילידת ראש פינה1966ב 

.ל"שנים וסיים בדרגת סא22במשך 1979עד 1956ל מ "שרת בצה

לפרטים-הצבאי קיבל את עיטור העוזשרותובמהלך 

מנהל מחלקת ההתיישבות בהתאחדות האיכרים–1992–1979

מנהל היחידה לפיקוח על הבנייה הבלתי חוקית מחוז המרכז  –1994–1992

.במשרד הפנים

וחבל עזה מטעם  שומרון, קידום תוכניות המתאר ביהודה–1996–1994

.המחלקה להתיישבות–ההסתדרות הציונית 

.והתישבותעובד במשרד הביטחון בנושא מרכיבי בטחון –2005–1997

הייתה  , של התאחדות האיכריםההתישבותבתקופת כהונתו כמנהל מחלקת 

.והקמת המצפים" יהוד הגליל"החלטת ממשלה על 

לבנייה כפרית במשרד  ' מיכה הקים בשיתוף עם ההסתדרות הציונית והמח

הישוב  -יובלים , קציר, הררית, עדי, מכמנים, כמון: השיכון את המצפים

.קדמת צבי ברמת הגולן וכרמי יוסף, המושבה ורד הגליל, הקהילתי הראשון

יש לציין במיוחד את חלקו הרב בהעתקתו והקמתו של בית  ח"הולקכחבר ועדת 

א "וכמו כן בתמיכתו ומעורבותו הרבה בשיתוף עם ראש אכ, ד"הרבי בכפר חב

.ומפקד הפרויקט של חיל האוויר בהקמת היישוב רעות

.מיכה היה חבר פעיל במועצה הדרוזית הציונית ורכש חברים רבים מבני העדה

.ר סניף הליכוד בכפר סבא"היה יו

(.1972)מיטל , (1970)איתי , (1967)רוית: ילדיו

2015עד פטירתו ב 2009משנת רוטריחבר 

.ארגן סיורים מרתקים ברחבי הארץ לחברי המועדון

וקריאת רחוב על ( ממנהיגי מרד גטו ורשה)פרנקל פאבלפעל רבות להנצחת 

.שמו בכפר סבא

אשר  "( לקט ישראל"שלימים השתלבה ב)שנים גם בעמותה 9מיכה התנדב כ 

מיכה היה יוצא  -א "אספה מזון מאולמות שמחה מהיער בחדרה ועד לנמל ת

בחצות לאסוף המזון ולהביאו לחדר קירור שממנו היו מעבירים המזון  

.למשפחות נזקקות

פינת ההנצחה
ל אייבי ברכה"בניהולו של חברנו נ

https://www.gvura.org/a343424-%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%95-%d7%9b%d7%9b%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c


מאת מיכאל גולן" המאבק על המים וההתיישבות"מאמר על 

פרטים-ראה באתר מורשת 

יהי זכרו ברוך

אלמנתו וילדיו הנציחו את זכרו בקרן  

כפר סבארוטריהמלגות של מועדון 

https://www.ravdori.co.il/stories/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/


י הקרן  "פרויקטים הנתמכים ע2חוברת דיגיטלית יצאה לאור לקראת 

(:כפר סבארוטריקרן המלגות של )לקידום מדעים וטכנולוגיה 

.תחרות המייקרים הצעירים השנתית לחטיבות הביניים1.

מפגש ליצירת מנהיגות נוער ירוקה מול משבר  –טכנולוגריןכנס 2.

.האקלים

.האנשים והנשים המונצחים בקרן91בחוברת מופיעים כל 

:החוברת הופצה למשפחות 

,  ווטסאפהודעות 22-מיילים ו62החוברת ומכתב מלווה נשלחו באמצעות 

,  גבי מזור, מיכאל שליו, אילנה הריס: הרבה חברים עזרו באיתור המשפחות

.ויובל השכל, ולינגשטייןרבקה גולן מירה , אסתר האס, רשטיקצילה 

אבל אנו ממשיכים  , מונצחים עדיין אין בידינו פרטי משפחות15לצערנו ל 

.לחקור ולחפש

:ב תשובות שקיבלנו"רצ

ל"זדסקי'מולצהנכד של מרדכי ומרים –פרופסור רוני מילוא 

.על העשייהכחיישר 

,תודה ושבוע טוב

רון

ל"הבן של אלי פורס ז–ר יוני פורס "ד

,רב תודות אייבי יקר

.שמח מאוד לראות שהפעילות ממשיכה וחיה

שבת שלום ובריאות למשפחה

,רק טוב

יוני

קרן המלגות❖



ל"זאפנדוביץבתו של אליעזר –ד יהודית שושני "עו

.תודה

ל"זוביץחיימוחזי סטלהבנם של –יואב לביא 

.תודה אייבי היקר

וענת, דורית, אני מכתב לידיעה גם את אורי

,בברכה

יואב לביא

ל"בנם של חנה ויואב אשר ז–ארי אשר 

,אייבי

.במקרה שלא נשלח ישירות, שלחתי גם לאחיותיי. תודה רבה

.ש"ד

ארי

אדמובהבן של חיה ומשה –אדמובאברהם 

.  תודה רבה אייבי

.  זה מספק לגמרי לשלוח לפה

.  אני אעביר לכל המשפחה

.רוב תודות ושבת שלום

ל"זרוזנווסרבתם של יעל ומשה –שיפריןזהרה 

,  לאייבי שלום

!תודה רבה

!דש לכולם

!ימים בריאים



ל"אחייניתו של זאב גלר ז–טליתמןרחל לוי 

.אעביר לבנות של טובה, רבהתודה רבה 

��כל טוב ובריאות     

ל"אלמנתו של אלי פורס ז–רחל פורס 

אייבי תודה רבה על השיתוף וגם על ספר ההנצחה ששלחת לי וגם  

.ליוני 

חיבוק גדול לתמי ולך ורק בשורות טובות

רחל

ל"זזטלרנכדתו של בן ציון –גבע ציקי

אשר מונצח בקרן  זטלרלמיטב ידיעתנו את קשורה למשפחת בן ציון 

המלגות שלנו

.זטלראני אכן נכדתו של בן ציון . תודה

ל"החתן של ארנסט פרסר ז–וואלאורה ודן 

.תודה רבה על ההשלמות באתר

ל"זפרוימוביץכלתו של רומן –פרוימוביץדגנית 

אני מצרפת   dganit.fro@gmail.com :המייל שלי הוא.תודה רבה

ב  "שגרה בארה, רחל סוטין, פרוימוביץאת המייל של בתו של רומן 

היא תשמח  . אלמנתו חיה איתהפרוימוביץשנה וגם רות 30כבר 

 Rachel.sutin@gmail.com .לקבל את החוברת

פרוימוביץבברכה ובתודה מראש דגנית 



ל"אשתו של האחיין של אברהם פלדנקרייז ז–מירי פלדנקרייז

.  איבי שלום

.שמי מירי פלדנקרייז

.אני אשתו של ישראל פלדנקרייז

.האחיין של אברהם  פלדנקרייז

לגבי הודעות  תוכל  בבקשה לשלוח לי

��תודה והמשך יום טוב

שהיה הנכד של  חרמוניאלמנתו של פרופסור דורון –חרמונימיקי 

ל"זחרמונילאה ויצחק 

מאוד מרגשרבהתודה רבה 

חרמונידורון ' אלמנתו של פרוחרמוניבברכה מיקי 

ל"נכדו של אברהם שמואל המבורגר ז–אבישי המבורגר 

מר ברכה היקר

תודה על החוברת ששלחת

את הקיים  אני שולח לך בזה קובץ ובו טקסט שהיינו שמחים אם יחליף

לגבי אברהם שמואל המבורגר

שאין כל ספק  ,ושפרה המבורגרפסקת הנצחה לחייםכמו כן

.בראשית דרכהשהטביעו את חותמם על העיר

בברכה ובכבוד רב

אבישי המבורגר



:שאין לנו פרטים על בני המשפחה הםהמונצחים

מראשוני כפר סבאישראל קלמןאנציקובסקי

אקסלרוד צפורה ואליהו

מראשוני כפר סבא.בכור ש

ברקוביץ אריה

מנהל בנק  , רוטריוןהיה 

לאומי

גליקסמן סבינה

מראשוני כפר סבאויינברג דב

מראשוני כפר סבאוישני יהושע

לוי לאיוש

מגממנהל , רוטריוןהיה 

כפר סבא

ליושין מיכאל

הבעלים של  , רוטריוןהיה 

גומאוויר כפר סבא

מראשוני כפר סבאנלקין אליעזר

סרגוביץ חיים דוד ושרה

פורת נדיה

אשת זאב פורת שהיה  

המזכיר הראשון של  

המועדון

מראשוני כפר סבאקמינסקי אברהם

מראשוני כפר סבאריזנבך צבי

מראשוני כפר סבאזונדלשכטר 

כל הפרטים על המונצחים נמצאים באתר במועדון  

.תחת קרן המלגות



סיפור של סופר בלתי מזוהה

ללמוד לשלוט בכעס
סיפור עם מסר לחיים

היו היה ילד קטן עם אופי רתחני אבא שלו נתן לו שק עם מסמרים ואמר לו  

שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים הוא חייב לתקוע מסמר בגדר  

.שמקיפה את ביתם

אך במהלך השבועות הבאים  , מסמרים בגדר37תקע הילד , ביום הראשון

ככל שלמד לשלוט בכעסו ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר הוא למד  

שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר

,  הגיע היום בו הילד לא התפרץ כלל הוא סיפר את זה לאבא שלו , לבסוף

בכל יום שחולף ובו הוא לא התפרץ ושלט  , ואבא שלו אמר לו שעכשיו

בכעסו הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר

הימים חלפו ולבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן  

הגדר

ואמר לו, אחז בידו של בנו לקח אותו החוצה אל הגדר, האב

אבל הסתכל נא אל החורים  , כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך

כשאתה  . שבגדר הגדר כבר לעולם לא תהיה כמו שהיא הייתה בהתחלה

.  הם משאירים צלקת בדיוק כמו החור שבגדר, אומר דברים מתוך כעס 

אבל לא  , אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה 

.משנה כמה פעמים תתנצל הפצע עדיין יישאר שם

פצע מילולי הוא גרוע בדיוק כמו פצע פיזי

הם גורמים לך לחייך ומעודדים אותך  , חברים הם כמו יהלומים יקרים

,להצליח

...אל תשאיר להם צלקות, הם תמיד שם בשבילך, הם קשובים לך



חברים כותבים שירה

בריחת הכלים

ל שוקי עזרא"מאת חברנו נ

ְנָיר ֹחם לֹוֵהט ם בִּ ,ֹרשֶׁ

ל  יָחה-ְליֹוסֶׁ ְברִּ ְך בִּ רֶׁ ָאָצה ַהדֶׁ

ְתנּוָעה, ּגֹוֵעש ,רֹוֵחש לֹו בִּ

ְפָלט ַהּגֹוֵאל ר ַהמִּ ל ֵעבֶׁ .אֶׁ

ים   ים דֹוֲהרִּ ָראֵשי ָאָדם  ּוְכָלבִּ

ל  ַעל ַּגבֹו, ַאֲחָריו ,  נֹוֵטל ֵנטֶׁ

יעַ  ְשֵמי ָהָרקִּ ים בִּ ים מּואָנשִּ ,ֵכלִּ

ים ַיְחָדיו .בֹוְרחִּ

ים  םַכדִּ ְלַתיִּ ים ּוַמֲחַבתֹות, ּוְמצִּ ירִּ ,סִּ

ים תַתְרָודִּ דֶׁ ָּגרֶׁ ,ּומִּ

ְברֹאשֹו ים שֶׁ .  ַּגם ַהֲחָפצִּ

ל ַהָים ְבָחְפָזה יֹוֵצא אֶׁ

ּפּון  ל סִּ ְמָצא אֶׁ יַע נִּ ּגִּ ָיהָבא ְוהִּ ,  ָהֳאנִּ

ם ַאֵין   ל ּוַמיִּ ַוֲהֵרי ֹאכֶׁ

מֹו ד עִּ גֶׁ ְכחֹול, לֹא ְכסּות ּובֶׁ ָכְך נֹוֵטל מִּ

ְמָלט יַרת ַהְמַהֵּגר ַהנִּ ת שִּ ב  אֶׁ צֶׁ .ּוְמַנֵּגן ְבעֶׁ

ה ְכחֹול רֹוֵטט בֹוכֶׁ ים ַּגם, ַהמִּ ים  ְוַהֵכלִּ .ַהְצָבעִּ

ְבֵלית ְבֵרָרה הּוא ֵנס, ְלָאן ָיבֹוא ֵאינֹו יֹוֵדעַ 

ְכרֹונֹות יםזִּ ים ְוהֹוְלכִּ -ַוֲחלֹומֹות ָבאִּ

ים ים ְויֹוְרדִּ ים ְלַקו . עֹולִּ יעִּ קכָֻּלם ַמּגִּ ,ָהֹאפֶׁ

ָדה  ם ַהְכבֻּ ים כָֻּלם-נֹוֵשם ְונֹוֵשף עִּ ְתַּגֲעשִּ מִּ

ין ש , ָהָרָעב ַעָתה ַמְמתִּ פֶׁ ָיהְבנֶׁ -הֹומִּ

יּוכֹו ַמר, ְוֵקָבה ֵריָקה ֵנה הּוא ָכאן ְוחִּ !הִּ

מֹו ַבַסְך ים עִּ ים הֹוְלכִּ ָיר ְוַהֵכלִּ .ְמֹאָרע ְמצֻּ

ל  ריֹוסֶׁ ְרְּגנֶׁ .ַצָיר ַהֲאָנָשהבֶׁ

ברגנרמוקדש לזכרו של הצייר יוסל 



חברים מציירים

" נוף"
ציירה חיה קנטרוביץ



"?זה דבר חינוכי –אוסף בולים "

חברנו אייבי ברכה מספר על אוסף הבולים המיוחד שלו  

בשלישבערך,השקטהאוקיינוסבדרוםאייםמדינתהיא-טֹוְנָגהממלכת

וממזרחלסמואהמדרוםנמצאתהיא.הוואילביןזילנדניוביןהדרך

תושבים110,000כישבטונגה.לידהגעשהרהתפרץלאחרונה.י'לפיג

שלהאינטרנטסיומתמכירתהואזרמטבעהמכניסענף,מתיירותחוץ

go.toכמוהנוחותהכתובותאתהמוכריםליזמיםהמדינה move.to

jump.to

ישראל-טונגהיחסי

אףעל.חמיםידידותיחסיביניהןושוררתבזוזומכירותהמדינותשתי

ממלכתייםביקוריםנערכופעמייםהמדינותשתיביןהרבהמרחק

ראובןביקר2011-ב,מכןולאחר1986-בהרצוגחייםהנשיא:בטונגה

בטיפולישראלמדינתשלהעזרהלקידוםבמטרההכנסתר"כיוריבלין

.בטונגההנפוצההסוכרתבמחלת

.חברים21בוויש1968בשנתנוקואלופהבעירנוסדרוטרימועדון

בוליםוגםסימטריתלאבוליםצורותכחלוצתנודעתטונגה1963מאז

."עצמיתהדבקה"עם

שנה75לרגלעצמיתלהדבקהבולהנפיקהטונגה1979לפברואר16ב

.בינלאומילרוטרי



שנים75לציוןבולים10טונגההנפיקה1980לספטמבר30ב

שלמבורי'בגהמקומירוטרימועדוןשלוההשתתפותבינלאומילרוטרי

.הפסיפיקדרוםצופי

1983ספטמבר 22

מיסיונר מקומי עם  , למותו של ויליאם וון125-טונגה ציינה את יום השנה ה

.בולים דביקים4הנפקה של 

עם  כרוניקול-מופיע העמוד הראשון של עיתון הטונגהT$2בבול עם הערך 

:הכותרת המודגשת

.של טונגהרוטריוניםמבורי צופים ימומן על ידי 'ג



טונגה הייתה המדינה הראשונה בעולם שהנפיקה  1990לנובמבר 22ב 

.רוטרישל האינטראקטבולים לכבוד פרויקט 

הרוטרישנים למועדון 25הנפיקה טונגה בול לרגל 1992לדצמבר 15ב 

המקומי

בולים4הבול הוא אחד מסט של 

מאז ועד היום קיימות עוד הרבה הדפסות חוזרות ונוספות על הבולים  

.נוספים וערכים שוניםכיתוביםעצמם לאורך השנים עם 

.רוטרימועדון אחד והרבה בולים על , מדינה קטנטנה



מתכון החודש

לחם טחינה
חיהממטבחה של

המצרכים

(לתבנית חד פעמית מניר)

כוס טחינה גולמית1/3

או סוכרסילאן/ כפות דבש 3

(אןסילאני הכנתי עם )

XLביצים 4
מחוקה סודה לשתייה  כפית1

כפית אבקת אפייה  1

כפית מלח1

כף חומץ1

:של תוספת של תערובת פיצוחים כגוןכוס 1

,שקדים, זרעי פשתן, דלעת, חמניהגרעיני 

.אגוזים ושומשום

אופן ההכנה

בקערה מערבבים את כל המצרכים עד לקבלת  

.מוסיפים את הפיצוחים. עיסה אחידה

מערבבים בקלילות ומעבירים לתבנית חד פעמים  

.מרופדת בנייר אפייה

.מקשטים למעלה במעט שומשום ופיצוחים

מעלות175-מכניסים לתנור שחומם מראש ל

.דקות עד שמשחים30-35ואופים בערך 

מוציאים מהתבנית בזהירות ונותנים ללחם  

דקות  אפייה כדי שיקבל  5להישאר בתנור לעוד 

.קשיחקראסט

.מצננים ורק אז פורסים

.ב ת י א ב ו ן



אמנות על קצה המזלג

צרפת, 1704-1788, מוריס קוונטין דה לה טור

פומפדורהמרקיזה דה 

פאריס–לובר : מוזיאון1755: שנת יצירה

המפורסמיםהצרפתיםהפסטלציירילגדולנחשבטורלהדהקוונטיןמוריס
בלונדוןביקוריםאחרי.בצעירותולפאריסוהלךבקוונטיןנולדהוא.18-הבמאה

מצאהואמאדמהר.1724-84בשניםבפאריסהתיישבהוא,אחריםומקומות
Rosalba)קריירהרוסלבהידיעלשהחלה,הפסטלדיוקנישאופנת Carriera)

שלוהדיוקנים.ימיוסוףעדבזהעסקוהואמבוקשתעדיין1719/20בשנת
יציבהותפיסה–למדיגסלעתים–טיפולשלקיצוניתבהתלהבותמאופיינים

,לקוונטיןפרשוהואאותושיגעוהפוליטייםהאירועים,קשישכאדם.דמותשל
הרבהכוללזה:יצירותיושלביותרוהטובהעצוםהאוסףנמצאשבובמקום

.המושלמיםהדיוקניםעלעוליםשלעיתיםותרגיליםתרשימים





פומפדורמאדאםדיוקן מלוא קומתה של המרקיזה 
חשובתפקידששיחקההנדירותהנשיםאחתאתמתארזהפסטלדיוקן

.18-ההמאהשלהאמנותייםובחייםהאינטלקטואלייםבחיים,בפוליטיקה
להיותגםשאפהוהיא,15-הלואישלחברתומכןולאחרפילגשוהייתהתחילה
.יועצתו

,תקופהבאותהביותרוהמוכשרהמפורסםהפסטליסטאצלשהוזמנה,התמונה
הקשראתבמהותהומבטאתפומפדורדההמרקיזהשלכוונותיהעלאורשופכת

.דופןהיוצאהזוגשלהמתפתח

:"מתוכננת"יצירה

בפנליםמצופיםשקירותיו,אספןשלכחדרושנראהבמקוםיושבתהמרקיזה
עיןמרהיבתצרפתיתאופנה–לבושהשלההידור.זהבשלהדגשהעםטורקיז
והפשטותהתכשיטיםשהעדרבעוד,לראוותנותנטייהמראה–1750-המשנות

כשומרתמוצגתהיא.הדמותשלהאישיאופייהאתמדגישיםתסרוקתהשל
.וחריטהאסטרונומיה,מוסיקה,ספרות:מאפייניםבסמליםמוקפת,האמנויות
של"פידופאסטור"הספרים,נפלאדומםבטבע,בקרבתההשולחןעלמסודרים
,מונטסקייהמאת"החוקרוח","האנציקלופדיה",גואריניובאני'גהמשורר

מונח,לבסוף.מרייהאן'זפיירהאספןשלספר,גלובוס,וולטרמאת"הנריאדה"
להביע,פומפדורשלחתימתהאתבושםטורלהשדה,קיילוסמשלתחריטשם
בצורתיצרההיאגםשלמעשה,החריטהלמלאכתהמרקיזהשלחיבתהאתבכך

מובנתלהיותצריכה,ולספרותלאמנויותההתייחסותשלהנוכחות.זואמנות
בולחוללביקשההיא,לואיבמלךמאוהבתבהיותהעוד.חינוכיתכתכניתכאן

המוסרית,רגילההבלתיהאינטלקטואליתלהתפתחותחשיפהדרךשינוי
חצראללהגיעבדרךנכשלהאך,עתבאותהבפאריסשהתעוררה,והפילוסופית

.ההתנהגותכללישלובקודיםבעקרונותשהיאכפיקפאה,המלוכה
שלהכפולהלמשמעותנתפסהאםאבל,הדיוקןאתראהשהמלךספקאין

מסתוריןיישארהחבריםשניביןשנאמרמהבעוד?בחרהשהמרקיזההיצירות
ידיעלשהוצעההליברליתהתכניתאתלפועלהוציאלאבבירורהמלך,לנצח

.פילגשו

.קיעקב



לשון ברוטב מאת מחייך השפה העברית

-פרוינדיעקב -

,סלון...קניתי, עם עליות המחירים

גדול מדי לקניות, סל...ה

התפעל"...איזה בניין יפה"

האם יש דרך טובה יותר להתמודד עם החיים מאשר  , הכלאחרי "
דיקנסארלס'צ" ?והומוראהבהעם

:עודדתי אותו, האנטיגן גילה שהוא חיובי

שניים...יש לך, "שים פס"

ה...השמועה עברה ּפֶׁ ְלפֹון-מִּ

,  אמרה לי הפקידה, "תבוא מחר"

דוחה...בחורה

מגשימים את...הגשמים המרובים

"השחונות...שיקוםפרוייקט"

נפעל

על ּפִּ

התפעל



February 
bloom

,ָיָצאִתי ַלָשֶדה
.ִהְסַתַכְלִתי ַבַמְרֶאה

ָרִאיִתי ֶאת ַהּנֹוף
.ִלְקֹטףְוִהְתַחְלִתי ְפָרִחים 

-ִראׁשֹון ֶאְקֹטףֵאיֶזה 
?ָאֹדם, ָכֹחל, ָסֹגל, ָצֹהב

ִהְסַתַכְלִתי ַבְפָרִחים
:ְוִהֵּנה כָֻּלם ֵאַלי רֹוְמִזים

!אֹוִתי ִקְטִפי, אֹוִתי

ַהֶפַרח ַהָכֹחל
.ַוִיֹבלָקטֹוף ָקַטְפִתי 

ִהְצַטַעְרִתי ֶׁשְקַטְפִתיו
.ִכי ֵמָאז יֹוֵתר לֹא ְרִאיִתיו

הפרח הכחול
בלהה רבין: מילים


