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מה בעלון:
יום כיפור /אלי אלישע
ברכה לראש השנה /רבקה קדם
משולחן המזכיר /אלי אלישע
ענף הרכב  -חצי תקופה /לולו טלמור
הקשר בין כאבי גב ומתח נפשי ברפואה הסינית /קטיה רדין
גניבות בקיבוץ/אלי אלישע
חנות הבגדים של יעל /מרגלית סיקרון
חגי תשרי ,סוד ההתחדשות  /יקיר שפירא (בעלה

של אדריאנה)

מהנעשה בישובנו /נגה פרסי

נר זיכרון חודש תשרי
אבריאל חגי ז"ל ,נפטר ו' תשרי תשל"ג
ליברייך צבי (ג'ימס) ז"ל ,נהרג י"ד תשרי תשל"ד
שכטר חיה'לה ז"ל ,נהרגה י"ג תשרי תשכ"ג
מרגלית גצל ז"ל ,נפטר ז' תשרי תשמ"ד
מוריוסף שמואל ז"ל נפטר ט"ו תשרי תשנ"ב
קובלר הדרה נפטרה ל' תשרי תשי"ד
דב ברל זייציק ז"ל נפטר ב' תשרי תשל"ז
רועי זכאי ז"ל נפטר כ"ד תשרי תשע"ז
שמואל (שמוליק) פלג (וסרמיל) ז"ל נפטר ה' תשרי תשע"ז

עמ' 3
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יום כיפור
מהו בשבילי יום כיפור?
אני מחלק את תקופת חיי לשניים ,
התקופה בה גדלתי בבית הורי ברמלה והשנייה בה אני חי את חיי במשאבי שדה.
בילדותי חייתי תחת כנפיו של סבי שהיה הרב הראשי של הקראים והוא דאג לקחת אותי
תחת חסותו ,שזה אומר ללכת איתו לבית הכנסת בימי חול ושבת .
לצום ביום כיפור כבר התחלתי בכיתה ד' .
האמת שלא התחברתי לדת כי הרגשתי שכל יום ,אומרים את אותה התפילה ואין משהו שיוצא
מתוך הנשמה  ,זה כזה מכאני.
לצום ביום כיפור המשכתי עד קצת אחרי הצבא  ,המרחק מהבית והאווירה בקיבוץ ,לאט לאט
עשו בי את השינוי והפסקתי לצום ביום כיפור.
כיום אני רואה ביום זה את החשיבות בעשיית חשבון נפש בין אדם לחברו.
לחשוב מה עשיתי לאנשים איתם אני חי ,לנסות לפתוח דף חדש ולא לנטור טינה .
לדעת לסלוח ולדעת לבקש סליחה .
לשבת להרהר ולחשוב ,כיצד אני מקרב את אלה שהתרחקו ממני.
כולנו יושבים בתוך אותו סיר "מרק" ,כל אחד נותן את הארומה והטעם שלו לתבשיל ,ממנו
כולנו אוכלים ,אם נרצה ואם לא ,אנו אוכלים .
כך שכולנו צריכים לתת את הטעם הכי טוב שלנו .על מנת שיהיה לנו הכי טעים שבעולם.
אנו חיים כאן מבחירה .ויחד נפתח את הלב בתקווה לאהבה .אחד לשני .
גמר חתימה טובה לכולנו,
אלי אלישע

שפע ברכות ומזל טוב
לרונית וגלעד בן טל והמשפחה המורחבת
לחתונת לוטם עם בח"ל נתנאל
זוגיות טובה והרבה אהבה
בית משאבי שדה
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עמ' 4

ברכה לראש השנה  /רבקה קדם
השנה נחגוג את ראש השנה בצל הקורונה ,מגפה שאינה כתובה בתורה .
ראש השנה מסמל עבורנו התחלה חדשה ,תקווה חדשה ,ברכות ואיחולים לימים טובים
יותר ועתיד טוב יותר.
ראש השנה הוא אחד מחמשת החגים המצווים עלינו בתורה .ראש השנה יום כיפור
ושלושת הרגלים .בתורה ראש השנה אינו מכונה ראש השנה אלא "זיכרון תרועה" .בחודש
השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה ומקרא קודש (ויקרא כ"ג)
ראש השנה בתשרי הוא ראשית השנה החקלאית ,א' בתשרי הוא מועד בעל אופי אונברסלי.
המסורת הציונית החלוצית מדגישה את התיחסות לעונות בטבע ולסיום הקיץ .וראשית
מחזור חקלאי חדש ,חג של בריאת האדם ויום הדין .זו הזדמנות לסיכום שנה שחלפה ויחד
עם יום כיפור יוצר רצף של התכוונות אל העתיד ואל מעשי האדם.
אסיים בתפילת רבי אלימלך מליזנסק
תשמרנו מן הפניות והגאוות,
מן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר מידות רעות.

ותצילנו מקנאת איש מרעהו,
ולא תעלה קנאת אדם על לבנו ולא קנאתם על אחרים.
אדרבא ,תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם
ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך
ולא תעלה שום שנאה מאחד על חברו ,חלילה
ותחזק אותנו באהבה אליך,
שיהיה הכל נחת-רוח
אמן כן יהי רצון.
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עמ' 5

משולחן המזכיר
אני כבר לא יודע מה עדיף שגרה משעממת או הבלבלה שבה אנו נמצאים .
אי אפשר לדעת ולתכנן שום דבר .כל דבר שמתכננים משתנה  ,אפילו הדברים הפשוטים
ביותר ,אם זה ישיבות  ,או החלטות .
אני מרגיש כמו כבאי שעיקר עבודתו הוא לכבות שריפות מבלי יכולת לתכנן.
כל תוכנית נעשית בידיעה שהיא יכולה להשתנות.
האם להמשיך לפתוח את המטבח ולבשל למעט מאוד אנשים שצורכים או לסגור? אולי להביא
קייטרינג לאותם חברים שעדיין נעזרים בשירות הזה  ,הרי חייבים להמשיך ולדאוג לארוחות
לאותם אנשים שאין ביכולתם לבשל .בימים האחרונים מספר צרכני האוכל הוא דו ספרתי
וההוצאות כבדות כך שעלות מנה היא יקרה מאוד .דילמה.
בנושא החינוך מצד אחד אנו רוצים לתת מענה לכל הילדים על מנת שלא יסתובבו להם כך
סתם ללא מעש וגם לדאוג ולאפשר להורים להגיע לעבודה ושלא יישארו בבית כשמרטפים.
בחינוך הגיל הרך פעלנו על פי ההנחיות וסגרנו את המערכת.
נתנו מענה לחינוך הבלתי פורמאלי והמערכת המשיכה לתפקד בניהולה וניצוחה של נטליה
במסגרת קפסולות ואז גילינו שאנו פועלים בניגוד להנחיות ,קיבוצים שפעלו כך נקנסו וננזפו.
לכן נאלצנו לסגור גם את המערכת הזו.
הקורונה ממשיכה להשתלט על חיינו ולשבש לנו את החיים.
חולים מאומתים כבר יש ,מבודדים לא חסר ,כמעט  30איש .וכאן אני הופך מכבאי לשוטר ולא
סתם שוטר אלא השוטר הרע.
אני מבקש בכל לשון של בקשה כל מי שנכנס לבידוד שיודיע מיד ,לי ,לאיתי ולמרפאה ,והדבר
הכי חשוב זה משמעת עצמית ,לא לצאת מהבית כלל  ,אנו חייבים לקטוע את שרשרת ההדבקה
ולשמור על בריאות התושבים כולם.
אלי מגיעים טלפונים על מפירי בידוד ואז אני צריך לחבוש את כובע השוטר להתקשר ולבקש
לשמור על בידוד .זה לא נעים לי ולא לאותו מבודד שצריך להעיר לו.
יש הסכמה גורפת שחבישת מסיכה מונעת את ההדבקה בצורה הטובה ביותר .
בואו כולנו להסתובב עם מסיכה על הפה והאף  ,לא להסתובב שלא לצורך  ,להמעיט במפגשים
ולשמור מרחק.
אנו לא מחוסנים לקורונה עד עתה נפטרו בתנועה הקיבוצית  11איש מקורונה.
המדינה הולכת להיכנס לסגר עד אחרי שמחת תורה  ,אנו נמשיך להתנהל כפי שפעלנו בסגר
הקודם.
איתי שביט כיושב ראש צח"י ממשיך לנהל את הנושא הוא הכתובת לכל התושבים והוא
הכתובת מול המועצה .בכל שאלה או התלבטות ניתן להתייעץ איתו .
עלינו לנהוג על פי הכלל " ,כאשר יש ספק אין ספק".
שבת שלום ,אלי אלישע
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עמ' 6

ענף הרכב –סיכום חצי תקופה
אי אפשר לסכם ולשכוח את הוירוס הזה שנכנס לכולנו לוריד ,וברור שהתקופה פגומה .אבל
אנחנו ממשיכים הלאה ומקוים לטוב.
מצב הרכבים בצי :נכנסו  7 ,23 ,38ורכב
שמירה .יצאו .1 ,2 ,19
מתוך  15הרכבים בצי ,אפשר להגיד ,ש-
 80אחוז ניזוקו פיזית! ורכב אחד אפילו
פעמיים!
ברכב זה הנהג יצא בנס מהתאונה! שתי
הדלתות נפגעו ואיכשהוא הוא הצליח
לצאת מהרכב .היה גם מזל לחברה שנסעה איתו,שירדה רק דקה לפני כן!
לכן ,נהגים אל תסמכו על המזל ,תיזהרו ואל תמהרו בבקשה.
בעניין הנושא של רווח והפסד של הרכבים ,המצב לא טוב.
רוב הנהגים לא מתדלקים בגז ואין רווח ,לכן אנחנו חושבים לשנות מגמה ולעבור לרכבים
חשמליים בעתיד ,שעלויות השימוש שלהם נמוכות משמעותית .הבעיה היא טווח הנסיעה עד
התדלוק שכרגע נמצא סביבות  250-300ק"מ.עובדים על הגדלתו .רכב חשמלי ידידותי לסביבה.
בינתיים להתחלה ,הזמנו רכב היברידי ,יונדאי איוניק ,שיכנס באישור הקורונה כמובן!..
יום כיפור בפתח ,אני כולי תקווה שרוב הנהגים יעשו חשבון נפש ויפסיקו ללכלך את הרכבים,
להשאיר מסכות ,כפפות  ,שאריות אוכל וכדומה....
במשך הסגר אנו נעשה מצווה ,ננקה כול רכב ונביא אותם למצב נקי ונראה מה יקרה אחר כך.
תודה ,ושבת שלום
וחגי תשרי שמחים!
לולו

לורד שפירא בן חיים והמשפחה
משתתפים בצערך על מות אחיך
זוהר שפירא ז"ל
בית משאבי שדה
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עמ' 7

הקשר בין כאבי גב ומתח נפשי ברפואה הסינית
שלום לכולם

בעלונים הבאים אני אסביר על נושאים שונים בתחום הרפואה הסינית ,אתחיל מנושא נפוץ

מאד  -כאבי גב ומתח נפשי
לאחרונה מגיעים אליי יותר ויותר מטופלים שהתלונה העיקרית שלהם היא כאב בגב ,על כל
קשת גווניו של הכאב :כאב גב תחתון הוא הנפוץ ביותר אצלי בקליניקה ,אך כמובן שיש רבים
שמגיעים עם כאבים באזור השכמות והצוואר ,כאב גב עליון ,וכאב גב מרכזי.
מטופלים רבים עוברים בדיקות מערביות והכל נמצא תקין.
ובכל זאת ,הגב כואב!
מה זה הכאב הזה?
ולמה הוא מתבטא אצל כל כך הרבה אנשים בגב?
אז נכון שכאבי גב נפוצים מאוד בשל אורח החיים המערבי :ישיבה ממושכת ,חוסר פעילות
גופנית ,סביבת עבודה לא מותאמת ושעות של עבודה מרובות מול מחשב.
אבל יש גם משהו אחר -הקשר הרגשי.
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עמ' 8

הגב שלנו כשמו כן הוא ״נותן לנו גב״.
הוא מקור היציבות בגופנו ,הוא תומך ומחזיק את גופנו זקוף.
אך מה קורה כאשר רגשות שליליים מלווים את חיינו? טראומות? כאב רגשי? רגשות
מודחקים? התמודדות קשה?
במצבים אלו ,אנו נוטים להפנות את רגשותנו אל אותו מקור כוח -הגב שלנו,
והוא בתגובה-נחלש.
כל אזור בגב מקושר להתמודדות רגשית מסויימת,
ולא פעם הטיפול במקור לרגש ,בפתיחת התקיעות שהרגש יוצר -יביא להקלה בכאב הגב.
הרפואה הסינית היא רפואה הוליסטית ,ולכן הטיפול יתמקד לא רק בפאן הפיסי ,אלא גם
בפאן הפנימי ,הרגשי ,אשר הביא לחוסר האיזון ופגיעה בגב.
אני מזמינה אתכם להגיע אליי לטיפול,
ביחד נבין מה המקור לכאב-
ואתאים את הטיפול המדוייק עבורכם.
תמיד כאן בשבילכם קטיה רדין♥

ברכות למשתחררים בימים אלו מצה"ל
אדם נגר
וסרגיי פרוקבוליט (חייל בודד)
מאחלים לכם קליטה קלה ומהירה
באזרחות ובקיבוץ
בית משאבי שדה
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עמ' 9

גניבות בקיבוץ
לכל החברים והתושבים,
לאחרונה היו מספר אירועים בהם נגנבו מחצר הקיבוץ זוגות אופניים וגם אופניים חשמליים.
כולנו נדרשים לעירנות יתר  ,במידה ואנו רואים אדם שאינו מוכר המסתובב לו לתומו ברחבי
הקיבוץ  ,לשאול אותו למעשיו ומי הוא .
רצוי ומומלץ לקשור את האופניים .
בשיזף נגנבו שני רכבים בשבועיים האחרונים .
עלינו למנוע גניבות בכלל ,כי זה לא המוצר היחיד בהם יחשקו .
בעבר נכנסו גם לבתים.
על כל חשד או אירוע יש לדווח במיידי .או לניב פלג או לאלי אלישע או לישי ,השוטר הקהילתי.
אלי אלישע – 0507604782
ניב פלג – 0533021030
ישי שאול – 0505070632
אלי אלישע

חנות הבגדים של יעל זיו
לקראת השנה החדשה רציתי
להודות ליעל על פעילותה הברוכה
בפתיחת חנות הבגדים במשך
שנים רבות .תמיד בכל עונה היא
מביאה לחנות בגדים חדשים
ויפים .יש בחנות מגוון רב של
בגדים לכל דורש ותמיד אפשר
למצוא בגד מתאים ,אם ליום חג
לאירוע ,מסיבה או סתם ליום
רגיל .למתלבטים יעל מוכנה תמיד
לעזור בבחירת הבגד המתאים.
כל כך חשוב שיש שירות כזה בקיבוץ במיוחד למבוגרים שקשה כבר לכתת רגלים בין
החנויות בעיר ,והחנות תמיד נקיה והבגדים מסודרים תלוים או מקופלים יפה.
יעל מקבלת תמיד במאור פנים בחיוך וברוח טובה והכל עושה בהתנדבות.
תודה לך יעל על השירות החשוב הזה.
שבת שלום ושנה טובה
מרגלית סיקרון
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עמ' 10

חגי תשרי ,סוד ההתחדשות
כשאנו שואלים את עצמנו 'מה אני מאחל\ת לעצמי לשנה החדשה(ובכלל)
עולה ,בין היתר ,השאיפה להתחדשות ,להתחלה מחדש,
'שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה עכשיו'.
ואכן ,מי מאיתנו לא רוצה לחוות את תחושת ההתחדשות ,עם כל היופי ,התקווה והריגוש
שהיא מביאה איתה?
מהתבוננות בחודש תשרי ומועדיו המיוחדים ,אני מוצא תובנות וכלים שיש בהם לסייע לי
בשאיפה קסומה זו להתחדש ו"-להיוולד כל בוקר מחדש'.
תחילה ,ראש השנה
בימי תחילת הסתיו ,בו העולם נעשה פחות ירוק וגוון של חום-אפור מחליף את גווני הפריחה
של הטבע,
באים חז"ל ומודיעים לנו :עכשיו ראש השנה!
זאת ,בעוד שבמקרא נקרא תשרי 'החודש השביעי' ,ואילו ניסן ,חודש האביב ,הוא המכונה שם
'ראש חודשים ,ראשון הוא לכם לחודשי השנה'.
מה גם ,שבשונה מחג הפסח ,המתקיים באמצע החודש בו הלבנה מאירה והלילות מלאים באור
יקרות ,ראש השנה חל בדיוק בזמן בו הלבנה מכוסה והלילה חשוך מאוד.
מקביעה זו של חכמינו ,אני למד שאת ההתחלה מחדש ,חוויית ההתחדשות והיציאה לדרך
חדשה ,אין לחפש דווקא ברגעי השיא של חיינו ו/או במעמדים מרוממים וזמנים מלאי הוד של
שינויים דרמטיים,
אלא דווקא בחיי היום-יום ,האפרוריים וסתמיים למראה,
גם (ודווקא!) שם ביכולתי להחליט 'אני מתחיל מחדש ,עכשיו!'
אינני נותן למציאות לנהל אותי ו 'לקבוע' לי מתי להתחדש ,אלא אני בוחר להתחדש ,בתוכי,
בלב וברצון שלי ,להתרענן ולחוות את עצמי יוצא לדרך חדשה.
ומהשופר ,הטבעי והפשוט ללא תוספות זרות מלאכותיות ,אני למד שסוד ההתחדשות טמון
בהתחברות מחודשת אל עצמי כפי שיצרני בוראי.
מכאן ,ליום הכיפורים
'לכפר' ,בלשון הקודש פירושו -לנקות ,להסיר.
לכל אדם ישנה 'חבילה' של מעשים ,עבר ,הרגלים ,תכונות ,דימוי עצמי,
המשפיעים על התנהלותו ,קבלת ההחלטות ,הגדרת יעדים והצבת החלומות והמטרות.
לכן ,גם אחרי שהחלטתי להתחיל מחדש ,אני מרגיש בתוכי תלות ושעבוד בכל אלו ,כך שאיני
חופשי באמת להתחדש ,וחי בתחושה של 'מה שהיה הוא שיהיה'.
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עמ' 11

והנה מגיע יום הכיפורים ,יום מיוחד במינו בו מאיר בקרבנו כוח עצום של כפרה ,של 'ניקוי
שולחן' והשתחררות(יחד עם לקיחת אחריות של תיקון מה שקלקלתי ופגעתי ,ובפרט בין אדם
לחברו) מכל 'מטען' השנה החולפת .ממש כמו בגד שכובס ,כמו דף לבן ,כמו תינוק שנולד.
ממש.
ומה שמבקש מאיתנו אלוקים ביום זה ,פשוט 'לא להפריע' לדבר המופלא הזה ולאפשר לכפרה
והניקוי לחדור אל כל מרחבי אישיותנו כך שנצא נקיים וזכים ומשוחררים ממטען המעשים
וההרגלים שהכביד על רצוננו ,דכדך את רוחנו ,הנמיך את קומתנו ,צמצם את שאיפותינו,
והשחיר את הדימוי העצמי שלנו עד כה.
ולהשלמת תהליך ההתחדשות,
מגיעים ימי השמחה של חג הסוכות
בחג הסוכות אנחנו יוצאים מביתנו הבטוח והחמים,
אל הסוכה ,מבנה ארעי וזמני ,שלא נועד למגורים ממושכים.
מכך אני למד ,שכדי להתחדש באמת ולחיות בתודעה של יציאה לדרך חדשה,
עלי להשתחרר מהתלות בתנאי החיים שמקיפים אותי.
בית ,עבודה ,כסף ,מעמד ,תפקיד ,קריירה ,סדר יום,
כל אלו חיוניים ביותר ,אבל!
כמה קל לשכוח שהם נועדו לשרת אותי ואת משפחתי,
ובמקום זאת להשתעבד אליהם..
לכן ,את שמחת ההתחדשות אנו מבטאים דווקא על ידי יציאה מביתנו הקבוע ,ומזכירים
לעצמנו שהאושר והביטחון האמיתי מגיעים דווקא מתוכנו פנימה ,מהקשר עם אלוקים,
מאהבתנו לקרובים לנו ומרצוננו לחיות חיים מלאי משמעות ויצירה ,אכפתיות ונתינה.
גם ארבעת המינים מלמדים אותי דברים יקרים מפז:
להתחבר לטבע ,ליופי והנועם שבעולם ובחיים אותם העניק לי בוראי.
אך לא רק זאת ,אלא גם ובעיקר -כוח האחדות!
את הלולב ,ההדס ,האתרוג והערבה ,השונים כל כך זה מזה,אנו נוטלים כאשר הם אגודים
יחד.
ללמדנו ,שחיינו האישיים מקבלים את מלוא ערכם ומשמעותם דווקא על ידי חיבור ואחדות
עם שאר חלקי עמנו ,אלו שחושבים\נראים כמונו ואלו שממש לא ,מהמעגלים הקרובים של
משפחה וחברים ,שכנים ומכרים ,ועד לכווולם!
אנו מגלים שהאהבה והחיבור לשאר חלקי עמנו ,לא רק שאינם אמורים להפריע לנו או להגביל
אותנו ,אלא דווקא אחדות מופלאה זו מבטיחה לנו חיים של עומק והתחדשות מתמדת.
ואחרי שהתחדשנו והתאחדנו,
לא נותר לנו אלא-

עמ' 12
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שמחת תורה
פשוט ,לשמוח ולרקוד ,לרקוד ולשמוח!.
לרקוד כולנו יחד ,אוהבים ומחובקים,
לרקוד עם התורה ,להרגיש איך התורה 'רוקדת' איתנו.
לתת לתחושות קסומות של התחדשות ,אחדות ,רעננות ,שמחה ואהבה,
למלא אותנו ולהטעין אותנו בכוחות חדשים ומוטיבציה גדולה
לקראת שנה חדשה מליאה ביצירה וצמיחה.
כל זה נכון שבעתיים השנה-
כאשר המתח ,הבלבול ואי הוודאות הנזרים ממגיפת הקורונה,
סדרי עולם משתנים ,והחיים של כולנו מושפעים מכך,
נזכור-
רוחנו חופשייה ואיתנה!
האהבה ,האמונה ,הערבות ההדדית ,העין הטובה והסולידריות ,היצירתיות וההתחדשות,
ההומור והחיוך-
זה בידינו!
רק בידינו!
גמר חתימה טובה,
שנה טובה ומתוקה לכל בית משאבי שדה!
יקיר שפירא

תודה רבה
לצוות צח"י ולחנה גרג'י
על העזרה הרבה
והטיפול המסור בימי הבידוד
שרה מסיקה
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שנה חדשה החלה ,שנת תשפ"א ברוכה הבאה!!!
מאחלת לך ולנו שתשתפרי במהירות ,תהיי טובה הרבה יותר מקודמתך שעזבה אותנו
לפני כמה ימים .בבקשה תביאי איתך בריאות אהבה וצדק.
את ראש השנה חגגנו בביתנו בסגר.
יום כיפור מזמן ל נו הזדמנות לחשבון נפש  -האם אנחנו בדרך הנכונה והאם שנת השבעים
המושקעת שהצליחה לחבר רבים לפעילויות מש ותפות ,והסגר הקודם ,שהראה שיש כאן
קהילה אכפתית שדואגת לאנשיה ,האם הביחד הזה יצליח לגבור על הקשיים שבדרך
ו להוביל אותנו ל צמיחה ופריחה כלכלית וחברתית ,ואיך אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו
יכולים להשפ יע ולעזור לזה להתגשם
פרויקט כרובית – פרויקט להכנת ארוחות חג לנזקקים .במדרשת שדה בוקר כבר שותפים
לפרויקט וכל שנה הם מכינים מוצר אחד לארוחת החג .השנה התבקשו להכין עוגות לחג
והיתה שאיפה להגיע ל 200-עוגות לאור זאת הפיצו את הבקשה בכל ישובי המועצה .תודה
לורד נורי שרתמה לאנשים רבים לאפיה וכך הגענו ל 60-עוגות מתוך  350עוגות שנאספו
לחלוקה .כל הכבוד ותודה רבה לכל האופות.
משהו מתוק לסיום  -לכבוד הסגר השבת והצום הקרב ובא הגיע לשער אוטו של גלידה באר
שבע ,וכל המזמינים מראש הגיעו לקחת את הזמתנם ולהנות בביתם מגלידה קרה
וטעימה.

שנה טובה ,שבת שלום,
וצום קל ונעים
וגמר חתימה טובה
משאבי שדה
משאבי שדב.

