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 בעלון:מה 

 / אלי אלישעמשולחן המזכיר

 / חולית שבועותתשע"ט חג שבועות

  יוסף  גולדמן ז"ל אבא של אלברטוהנכדים על דברי 

 הפתעה נעימה/ עדי בבאי

 / יהודית אלישעבריאות ורווחה

 מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי
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 משולחן המזכיר

תקופה זו עברה מהר כי מבול הדברים שבהם היה חסד שלי. הבימים אלה נגמרים מאה ימי 

 עלי לטפל, ירד ללא הפסק.

 רועים.יתקופה זו היא תקופה רבת א

נחגוג בר מצווה השבוע .חגים: פסח, ל"ג בעומר, יום השואה, יום העצמאות ושבועות 

 ולאחריה חג מחזור.

עם טעם של פעם  כאן אני רוצה להודות לכל אלה שלקחו חלק בעשייה ועשו לנו חגים נפלאים

 מחתם אותנו בחגינו.יש וגרמו לנו הנאה רבה.

ההרחבה בצד המערבי של הגבעה נסתיימה וכל הדיירים נהנים מהבתים הגדולים והרחבים. 

נותר לשקם את הנוי, מבצע גדול המצריך תכנון וביצוע של צוות גדול ובמקביל צוות הנוי 

 צריך להמשיך ולתחזק את הנוי בכל הקיבוץ.

המזרחי של הגבעה, רואים כבר את האור בקצה המנהרה. כל התוכניות מוכנות ונותר  צדבו

מועצה , -כעת להעביר את התכניות לשם קבלת אישורים מתאימים מכל הגורמים הרלוונטים

 .הג"א ועוד

 בתקווה שעד סוף יולי יתקבלו כל האישורים.

 חולק לחברים.₪  15,000מענק עזיבה בחיים בסך  

 

 ₪ . 2,000לכל חבר סך של  ,בונוס מרווחי הקהילה ללא רווחים משגיבהשנה חולק  

 

 אושרה באסיפה. 2019תוכנית מאזן של הקהילה לשנת  

 

 אושר ביטוח בריאות לחברים. 

 

 את התפקיד. ארכז חינוך במקום גילי בן טל שמילאייל מור יוסף נבחר כ 

 תודות לגלעד  בן טל על תרומתו לקידום מערכת החינוך.

 ולאייל ברכות ובהצלחה בתפקיד.

 

פתח את המספרה לרווחת החברים והתושבים, וכל מי שרוצה להיות יקטיה רדין ת 

 יוכל לבוא ולקבל שירותי מספרה.יותר יפה 

 י קטיה.זמנים ועלויות יפורסמו על יד
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לאחרונה זכינו בביקור של המטה השיתופי מהתק"צ. נפגשו עם חברי ועדות וחברי  

 סיונם.יוהשמיעו מנ וברתעו על התהליכים שמשאבי שדה עשממזכירות. 

 

בקיבוץ  יםגר ומשפחתו לי מור יוסףמקרה מצער עבר על משפ' מור יוסף. א 

הבית שבו הוא גר, והעסק אותו החזיק למחייתו נשרפו כליל. והם נאלצים .הראל

לחיות במקומות חלופיים. עוברת על המשפחה תקופה לא קלה והם זקוקים לכל 

לעזור לבשר במזכירות, כיצד אנחנו כקיבוץ יכולים  התקיים דיוןעזרה אפשרית. 

דה נוהגת לתת בי שחלק מכספי התרומות שמשאלמשפחה והחלטנו לתת  מבשרנו.

 .מענק צנוע הועבר למשפחה .לארגונים שונים

כמו כן נעמי בן סעיד תרכז תרומות מחברים שירצו לפתוח את הלב. ניתן לפנות  

נאחל .ולאחר מכן יועבר הסכום שיצטבר במרוכז  לנעמי ולומר לה את גובה התרומה.

 יותר. ולמשפחתו ימים טובים אליל

 בקהילנט. מופורספרטיו בנק שהחשבון ישירות ל לתרוםניתן גם 

 

כל אדם חי מעמל כפיו. גם קהילת משאבי שדה חיה ומתנהלת מהמשכור שכל חבריה  

 משתכרים.

חובת התפרנסות. חובה זו היא אחת מהחובות של כל  -התקיים דיון בנושא משכור

חבר. ואם אצטט את התקנון אז כתוב: "הכנסות תקבולים מכל מין וסוג שהוא 

לרבות  תקבולים או השתכרות בגין עבודה או בקשר עם יגיע כפיים של החבר: 

קצבאות, רנטות, קרנות השתלמות, זכויות פנסיוניות, תשלומים בגין אובדן כושר 

דה, השתכרות, גמלאות וטובות הנאה אחרות הקשורות בעבודה או יגיע כפיים עבו

 כאמור שהופקו בתקופת מועמדותו וחברותו של החבר בקיבוץ".

אי לכך, על כל חבר להעביר את משכורתו היישר לחשבון הבנק של הקיבוץ במלואה 

 חודש בחודשו.

 

 .שה חברי מזכירות סיימו את כהונתםשלו 

 להמשך כהונה. תחדשים ואח 2 ,חברים 3עמדו להצבעה 

 נבחר סשה רדין . ברכות לסשה על היבחרו  למזכירות. 3-מתוך ה

 לשני נציגי ציבור למזכירות.חברים. התפרסם מכרז  2המזכירות כיום בחוסר של 

בואו וקחו חלק בעשייה, תהיו מאלה שמושכים  -מעל דפי העלון אני פונה לחברים 

שלנו ואנו צריכים לעשות ולהרגיש שאנו עושים כל אשר את העגלה. זו הקהילה 

 ביכולתנו לחיות בחברה טובה והרמונית.

 בואו והירתמו.,אנו עומדים בשנה מכרעת ועשייה רבה לפנינו. אל תעמדו בצד 

 

 



 _5עמ'                                                              2019 יליו 4תשע"ט,   תמוז 'א,  7222מבין משאבים מס' 

 

 ואנו מנסים בדרכים שונות למנוע העלמין בבית חוזרות ונשנות  ותפגיע ןמזה זמן ישנ 

פגיעה מצד הדורבנים שמסבים נזק. הנושא מאד חשוב מעשים כאלה. בנוסף ישנה 

 לטיפול ואנו נעשה כל שביכולתנו לטפל באופן הטוב ביותר.

 

לאחרונה אנו נתקלים בחברים ובעלי תפקידים שמזלזלים במזכירות ואינם באים  

 לישיבות להן הם מוזמנים.

רוצים שיתייחסו אליהם,  בעלי התפקידים תופעה זו אינה מקובלת וכפי שהחברים

 עליהם לכבד את המזכירות ולהגיע לדיון אליו הם מוזמנים.

 

 נקוה כעת שהתיקנים שבאו  .בימים אלו רוססו בורות הביוב בקיבוץ 

 לבקר הלכו לעולמם ולא יטרידו אותנו יותר.

 

בחצר הקיבוץ יש לא מעט עצי אורן ולחלק מהם נמאס לעמוד זקופים ומחליטים  

העצים החל ליפול, והנוי התחיל בגיזומו. אך למרבה הצער העץ נפל על גג  אחד ליפול.

 בית ושבר את הגג. נגרם נזק והדיירים פונו לחדרים אחרים.

 

גמר במהרה ינקוה שהבניה ת.יח' דיור לחברים יש כבר יסודות  10של שהחלה בבניה  

 ועוד קבוצה של חברים יגורו בבתים מרווחים.

 

 ההסכם שנחתם.עפ"י לפעול והקיבוץ התחיל לקבל כספים החווה הסולרית החלה  

 

 נבדקו פינות המחזור ופחי האשפה. ,התקיים סיור של המחלקה לאיכות הסביבה 

מכשירי  .ז המזון קיימת פינה לפסולת גושיתזה המקום לשוב ולהזכיר שליד מרכ

אסף יחשמל, רהיטים וציוד יש לזרוק אך ורק בפינה זו. היא מפונה אחת לשבוע. לא י

 ציוד ממקומות אחרים.

 

עמלו בשקט מרכז אמנים. הסנוניות הראשונות שהחלו  ואת פינת החי לשעבר תופס ל 

 פתח לקהל הרחב ונוזמן לתצוגה.יגלריה, יגאל דהן ודוד מנדל. נקוה שיבהכנת 

 

מקווים שתסתיים בזמן  ממשיכים בטיפול ולקדם את התב"ע המדוברת. –תב"ע  

 שהובטח.

  

 סקרתי את שנעשה ואמשיך להעביר מידע לעיתים יותר קרובות , 

 שבת שלום לכולם.

 מנהל קהילה אלי אלישע
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 תשע"ט חג שבועות

  .ש ארוך והיה רצוף אירועים והפעלות"החג השנה התפרס על גבי סופ

בערב התכנסו הצעירים והצעירים ברוחם באסם לשיר, לשתות ולרקוד כבר ביום שישי 

לצלילי להקת 'סבבה והקול'. הלהקה, מהישוב הקהילתי מיתר, מורכבת מאב ושני בניו. הם 

ם הם מבצעים לחנים ושירים המסתובבים בארץ כבר שנים רבות במופעי 'בירה ונשירה' ב

זורם, בקליטת הקהל וברוח הטובה ישראלים מכל התקופות. הם מפורסמים בסגנונם ה

  .יישר כח -שלהם. זמרים מקומיים הצטרפו ונתנו קולם בשיר. לצוות הפאב

הפנינג שבועות. על הדשאים הוצבו מתנפחים עם מגלשות מים אדירות  -למחרת, שבת בבוקר

וברחבת המועדון הוצבו שולחנות מוצלים לצד עמדת שייק פרי צבעונית וכמובן ברז   לילדים

בירה לאווירה הטובה. שחקנים חובבים הדפו כדור בין רשת כדורעף שנמתחה בין האורנים. 

בארוחה קהילתית  -חוטבכל אחד מעשה ידיו ומ -והתושבים את ההסעדה תרמו החברים

מהטעימות שנראו בקיבוץ עד כה. רעיון שהוכיח את עצמו לפעמים הבאות. הקהל נכח ונהנה 

   .ותיק ועד טףומ

למנוחת הצהריים, הותירו את ברז הבירה והוריהם נינג, עת התפזרו הילדים בשכוח ההפ

. חוויה בלתי נשכחת הקיבוץ ולכל המעוניין צעירילטובת פתוח ואת המתנפחים הרטובים 

   .לראות את כולם הופכים רגע לילדים, מתגלשים ללא עכבות, צוחקים ונהנים

והשולחנות המו תינוקות ואורחים. מיד  בערב החג הוגשה בחדר האוכל ארוחה חלבית עשירה

לאחר הארוחה שוב התכנסנו ברחבת המועדון ליהנות מקפה ועוגה וסדנאות יצירה לילדים 

הילדים. תודה רבה לכל מי  כולל צייר קריקטורות מסוגנן שלא עזב עד שהשלים ציור לכל

 רם בהפעלת הסדנאות השונות!תשעזר ו

קטעי קריאה, שירה וריקוד. תהלוכת הענפים  טקס החג המסורתי. עם –ביום ראשון 

השונים. תודה לאביגיל גולדסמן ולדור שאלתיאל על הנחיית הטקס. לקוראים, הזמרים 

 שעזרו בהכנת תהלוכת  םותודה גם לילדי הזוגונים ומדריכיה .הרוקדים וכמובן המרקידים

 הענפים.

ומשמעותית. אנשים רבים  חג גדוש, לבן וטעים. השתתפות התושבים הייתה מלאהלסיכום, 

אם בבישולים, אם בהצבת הכיסאות והשולחנות, ארגון פרוזדור החג  -תרמו להצלחת החג

ותפאורת הטקס, ואם בהשקעת שעות רבות בחזרות. מבחינת החוליה המתכונת וסוג 

 –ההפעלות היו מוצלחים לכלל האוכלוסייה. כמובן שעלו מסקנות ונקודות לשימור/שיפור 

  .ם לשנה הבאהאותן נייש

 שגרה מבורכת לכולם וקיץ נעים -ועד החג הבא

 חוליית שבועות
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 זיידע )סבא(

כשהייתי קטנה, חשבתי שקוראים לך זיידע )סבא באידיש(, רק אחר כך הבנתי שגם קוראים 

 לך יוסף.

ולמה אני מספרת את זה ? כי בשבילי היית סבא במלוא מובן המילה. לא אחד מהמבוגרים 

אלא, זה שלא מדבר הרבה. תמיד עסוק במשהו, מנקה, מסדר, מתקין, הולך הרגילים, 

ומביא. מבוגר שתמיד מחייך, מספר בדיחה ונותן הרגשה טובה. סבא שהיה משחק איתנו 

בשוטרים וגנבים על ארבע בסלון. או בונה איתנו ארמונות חול בים. לוקח אותנו לגלים הכי 

ועושה פרצופים חמוצים. הסבא הזה שרוצה לאכול  גבוהים, גם כשבבה דואגת נורא על החוף

 הגלידה אחרי הרחצה בים בדיוק כמונו הילדים.  את

 הסבא הזה שאני קיוויתי שכשאגדל אהיה כמוהו.

 אוהבת אותך סבא שלי,

 טלי גולדמן

  היי זיידה,

 אני מתגעגע אליך וכנראה שכבר לא יצא לי לחבק אותך או להגיד לך כמה אני אוהב אותך. 

 אני מקווה שעכשו הוקל לך ויותר לא כואב.

תודה על כל הזכרונות המתוקים שהשארת לי. לעולם לא אשכח את החופשות שעשינו 

אצלכם באשדוד. היית לוקח אותנו לחוף הים, למשחקיה או סתם לאכול גלידה. היית אדם 

 מלא בעשייה ולעולם לא נחת. אתה היית הסבא הכי טוב שיכול להיות.

 פרד ממך.ינטמן באדמה ואני צריך לה עכשו אתה

 אז הייה שלום זיידה יקר שלי.

 אוהב אותך לעד,

 אריאל גולדמן

 

 ת ו ד ו ת

יתה חולה עם חום גבוה, ריכזה את כל המטלות יתודה לאביגיל שלמרות שה

 ללוויה של אבא שלי. האירוח במועדון והאירוח בבית היו מושלמים.

 שהביאו עוגות ועוגיות. ,אלינו לניחום בשבעהלכל החברים שהגיעו ללוויה, שבאו 

  לחברות שהביאו לנו ארוחת ערב מצויינות,

 לכולם המון תודות.

 מחמם את הלב לחיות במקום שיודע לעזור כשצריך.

 והמשפחה אלברטו גולדמן
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 זיידע שלי )סבא(

 ג'נטלמן כסוף בלורית,

 מעוטה בעיניים אפורות,

 וחיוך קבוע על שפתיך.

 מתעמל בקביעות בסלון עם הזריחה. זוכרת אותך

 לוקח אותנו לפלאסה מעבר לכביש.

 מעיר אותנו בשבת עם הטוסטים הכי טעמים בעולם.

 חולה על סרטים מצוירים וממתקים אבל בשושו )כי אסור(...

 תמיד יוצר, תופר, בונה, מגנן, מדביק ואוסף דברים.

 אהבת אותנו כ"כ, זה מיד היה מורגש. 

 שאהבת את הים !והים.... כמה 

 ללכת למכור פיצפקעס עם החברה בירידה לחוף לפני השוק.

 על החוף. –לעשות על האש עם המשפחה 

 להטריף את בבה מדאגה כל פעם שנכנסנו למים.

 זוכרת שדגנו עם רשת דגים קטנים במים רדודים. בנינו ארמונות בחול ושיחקנו מטקות.

 לכת לראות אותו סוער ומתנפץ על החוף.להיות בים לנשום את הים גם בחורף. סתם ל

 גם אני חולה על הים. חושבת שקיבלתי את זה ממך.

 כמעט כמוך. –כבר שנתיים לא הייתי בים 

אני שמחה שזכית לראות אותי תחת חופה ולהכיר את שלושת הנינות שלך, שכל כך אוהבות 

קשורות אליך. מנסות אותך וכבר נקרעות מגעגועים אליך. הופתעתי בעצמי לדעת עד כמה הן 

 להבין למה ואיך לא תבוא יותר עם בבה.

יה חמה בדרום אמריקה( יגם אני מתקשה לעכל שיותר לא נשב בחוץ אחה"צ עם מטה )שת

 ועוגיות...

 אותך סבא שלי תאוהב

 רבי )גולדמן( אורית

 

 ם שלבית משאבי שדה משתתף בצער

 המשפחהאלברטו גולדמן ו

 האבעל מות 

 ז"ליוסף גולדמן 

 שלא תדעו עוד צער

 



 _9עמ'                                                              2019 יליו 4תשע"ט,   תמוז 'א,  7222מבין משאבים מס' 

 

עקב בעיה במכונת השכפול לא ניתן היה לראות את הכתבות והמודעות בעמוד 
 .מופיעות שוב ןהלכן  ,זה

 

 הפתעה נעימה
 

מן הבחין בהם בארוחת הצהרים, מאיר סיפר לי שלא מצא את האופניים שלו. רק לאחר ז

ציפה את הכסא שלו המרופט במגן בד חדש  "גמד קטן"גילה כי הוא  והבין מה הטעה אותו.

 .!!חשב שאני היא זו שהפתיעה אותו אך לא, לא אני תפרתי את המגן ויפה.

שהו ציפה את כיסא יסיום הארוחה, ניגשת נאוה  לשולחן ומספרת כי מ לקראתבעוד אנו 

 סיפור יפה עם מגמת הפתעה.כאן האופניים שלה במגן מבד יפה וחדש. הבנו שיש 

 גמד? אז מי ה

חיפשה דרך להעניק לחברים ועשתה , שכוכבת הסיפור זיו. לאחר בירורים גילינו שזו יולנד

 זאת בגדול.

 במתפרה(,  שעובדותוברית גולדמן  ) זיו יולנד כןמחווה של נתינה יפה ללא תנאי. חן חן ל

 כל הכבוד.ממש מרחיב את הלב, 

 עדי בבאי תודה

 .םהאופנילמושב  המקסיםכיסוי  על ואמיתי   מאדריאנהגם תודה  -הגמדות ממשיכות 

                                                        

 רוני גולדמן 

  משקמהירה במאחלים לך קליטה 

 

 שחר בן חיים

 )תיקון טעות מעלון קודם( לא השתחררה 

 קבע עוד שנהאלא ממשיכה במג"ב ב

 

 בית משאבי שדהלכן בקבע ובאזרחות בהצלחה 
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 לטיולי אילוןרשם יהנכם מוזמנים לה

 לוח המודעותעל  ברשימה 
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 בריאות ורווחה

 לחברים ולתושבים שלום רב

 ברצוננו לעדכן

 שנים בתפקיד כמנהלת הבריאות והרווחה,  16לקראת יציאתי לפנסיה ולאחר  .1

הודעתי על כוונתי לסיים. אשמח אם מי מהחברים/ות יפנה לקבלת תפקיד חשוב 

 ומשמעותי זה. 

דר' גיל שעבד במרפאתנו סיים את תפקידו כאן. נאחל לו בהצלחה בהמשך ההתמחות  .2

 בסורוקה.

האחות סיגל לווינשטיין, מסיימת עבודתה אצלנו בימים אלה. אנו נמצאים במגעים  .3

 עם אחות שתחליף אותה.

של יציאתו של דר' רוברט ללמודי תת התמחות ברפואת כאב, יצטרף אלינו דר' אסי, ב .4

 כך שדר' רוברט יעבוד בימים א' ו ב' ודר' אסי יעבוד יום נוסף אצלנו.

 

 אנו חוזרים ומזכירים: .5

 יש לזכור ולהגיע עם כרטיס קופ"ח לכל ביקור במרפאה.  .א

ים( בזמן שהמרפאה סגורה, במקרה של צורך במכתב הפנייה  למיון )לכל בית חול .ב

יש לפנות לשר"פ אשר ישלח הפנייה ישירה למיון, אחרת נאלץ לחייב את החבר 

 בעלות הנדרשת, והיא גבוהה. 

כולם מתבקשים להקפיד ולהגיע רק בשעות הקבלה, זאת על מנת לאפשר לצוות   .ג

 לבצע את המטלות הדרושות.

 

 בברכת בריאות

 עבשם הצוות יהודית אליש

    

 לך דוקטור גיל תודה

, וחשוב לי מאד משקבמרפאת המסיים בימים אלו את העבודה אתה דוקטור גיל 

על חששות ובעיות, ועל  ץהיכולת להתייע ההקשבההנעים, היחס   עללך  להודות 

רצינית, והבדיקה  תמיד השלך היית תכך שהצלחת להרגיע אותי. ההתייחסו

  בכל בעיה שלי או של נכדי.  היסודית

   .להכיר אותך. אתה רופא עם נשמה טובההעונג לי  היה 

הרבה רופאים עוד יהיו  יוהלוואאנחנו צריכים כמוך רופאים 

 כמוך. 

 מרגלית סיקרון תודה מכל הלב
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 ברכות ומזל טוב 

 לנעמי ונח סגל והמשפחה

 להולדת הנין, נכד ללאה ואיתן

 בן להודיה ואלדד

  בית משאבי שדה

 

 

 לכל בית משאבי שדה

 ביתנו וגם בית המלאכה שלי, ףלפני חודש נשר

ומאז אנחנו נודדים ומנותקים מהבית בקיבוץ הראל שבתוך יום הפך 

 למלכודת אש מכלה מפחידה ושחורה.  ,מירוק ורגוע

 נקודת אור גדולה בתוך החושך והעצב,

 הנפשית, הכספית והמעודדת. ו  היתה עזרתכם הפיזית

 שוב הוכחתם שאתם ואנחנו משפחה!

 אז משפחה יקרה: תודה!!

 משפחת אלי מור יוסף

 

 

 

 

 תודה לך סיגל לוינשטיין

 על עבודתך במרפאתנו  

 בהצלחה לך בהמשך הדרך.

 בית משאבי שדה
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היום הארוך בשנה  והספקנו אפילו לפתוח את החופש הגדול   ואתהשנה  עברנו את חגי 

הילדים והוריהם נפרדו  .במסיבת קיץ בבריכה בהשתתפות רבים ובה קיבלנו תיק חמוד

נערים מסתובבים הקייטנה החלה וניתן לראות את ה במסיבות סיום משנת הלימודים.

 . הלוואי עלינו חופש כזה גדול!!והולכים מאוחר לישון בלילות

 

צחקנו   יפה,הצגה  אזהתחיל בברכות ו . הערבומהמחנכות ילדי כיתה ח' נפרדו מבית הספר  

  ,ילדים על הבמה 60 ,וזאת באמת משימה לא קלה.וכל הילדים היו כוכבים ומחאנו  כפיים  

 חזרו הביתה.המשפחות אחר כך הם המשיכו לחגוג בבריכה  ו

 

הופעת ילדי הגנים  טכס ובופו בסו בגוף העלון(ירוט )פ רועיםיבא היה גדושעות שבוחג ה 

 13 -שנהביכורי ה,  הורים וילדים  בהנחיית נאוה רייב  ריקודו בהדרכת דינה גוזנברג

  ,משפחת עובדיהכל  בהם גםהבוגרים ריקוד מתוכם שלושה זוגות תאומים,  תינוקות,

אחותה ושיר נוסף עם  עפרי בלטרן ושירת קיבוצימר ים משירת הפינ ,בהנחיית שילה עובדיה

בו ענף הבגד   כמווחדשים רעיונות יצירתים כמה היו  ,הענפים תהלוכתלבסוף עם רומי ניצן, ו

זרקו כביסה  לתוך מכונת כביסה )קופסא בצורת מכונה(, ענף הסבים והסבתות  ומתןיערה 

 ילדים עליזים ושמחים–וענף החינוך   וקלנועית, עם נכדיהם בקלאבקרים טרקטורנים 

 .ומפעל והנוי והמרפאה והרפת הטרקטורים של ענפי השדה ,הפינים עם דגלים  כנהוג גםו

 

  נות .יהופעות מוזיקה מעולות והרצאות מעני -"ת הפעילות נמשכת במועדון מופ

  ,סיפרו על עצמם הם. לקיבוצימר כל שנה ב שמגיעהעם  הקבוצה  הפינית   נפגשו הוותיקים

 בעברית.  וענו לשאלות  ושרו  בפינית  

הרצאה על קוריאה הצפונית  המרצה היה אליהו עמיר,  שלא  להתבלבל  זה לא גם התקיימה 

 כמעט בכל  העולם.    טיילמש טייל מ אלאהסופר  

 וולדימיר  פרידמן. זה היה מרשים. יה  הייזנברגפננגינה של  מקלאסיקה  לג'אז.   --קונצרט   

 

  ,נפות לשעבר(האחד בשכונת המרכז )עץ  האבמשק גדולים נפלו עצים שני  

גג הבית  ושבר הנפיל ליפול ,  והשני שנטהלמרבה המזל לא נגרם שום נזק

בסט אלא גג יותר  גג אזאין היא שהמרפאה , התוצאה הסופית  בקרבת 

    לבן בריא יותר .


