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ט' בשבט תשפ"א◄
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◄

דבר אלי בפרחים/אורי אסף
בחורף הגשם דפק על הגג
אמרה כי לבן הוא צבעה האהוב
ליד אז הגיש לה  -בלב היה חג
צרור נרקיסים ריחני ורטוב
צחקה  -נערי החביב
עוד נשוב נדבר באביב
דבר אלי בפרחים ,אהובי
דבר אלי בפרחים
אבל היא עוד חזרה לבקש
דבר אלי בפרחים ,אהובי
דבר אלי בפרחים

אביב בא ,ביקשה אביבית להיות
הוריקו שדות במרחב ובניר
הביא לה זרים זהבי חרציות
אך היא כבר ציפתה ליום קיץ בהיר
את פרחי התבל לי אסוף
נתראה עת אביב יחלוף
דבר אלי בפרחים ,אהובי
דבר אלי בפרחים
יום קיץ לוהט והוא בביתו
יבש כל שדה פרח בר לא שרד
לפתע בפתח עמדה לקראתו
ביקשה זר פרחים ,לו רק פרח אחד
איך יתן והכל כבר יבש
אבל היא עוד חזרה לבקש
דבר אלי בפרחים ,אהובי
דבר אלי בפרחים
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מה בעלון:
ט"ו בשבט הגיע /דובי אשל
סיכומי ישיבות מזכירות /אלי אלישע
יזמים בקיבוץ /טובלה אבריאל
היתה לינה משותפת /עדי בבאי
החסידה שבה לקנן /רני זכאי

עמ' 2
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עמ' 3

ט"ו בשבט הגיע
חברים יקרים ,השמש זורחת ושוקעת  .עננים באים והולכים .עונות שנה וחגים גורמים לנו
להבין ,שהמציאות המוזרה ,שנמצאת בשנה האחרונה ,סביבנו ,היא דבר זמני.
כ ל הטבע הזה סביב מהווה עוגן של שפיות ,למשחק הציני והמרושע ,שמתרחש סביבנו.
זו לא הקדמה לתאוריית קונספירציה חדשה אלא  ...תופים תופים תופים ...ט"ו בשבט .
ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ,אבל עם מסיכה ושני מטר מרחק בין ט"ו לשבט .
מארועי הפרקים הקודמים ...
הצוות עובד בכמה מוקדים במקביל .תיקוני צנרת וגינון שוטף .טיפול בחורשות ,בין השאר
סוקוליבקה וחורשת הלימן הגדולה ....והכנות לט"ו בשבט .
הצנרת מתחת לרגלינו ,אי שם בתוך הקרקע  ,לא נחה לרגע  .הבלאי רב והפיצוצים לא
מעטים .תיקון שכזה הוא לעיתים משחק של חתול ועכבר או צינור וגנן .החיפוש אחר
הפגיעה בצינור מתיש מאוד ולעיתים אף מתסכל ביותר  .אך הסיפוק שטומן בחובו התיקון
שווה את העבודה הקשה .חורשת הסוקוליבקה החליפה בשנה האחרונה את דייריה ,מעצי
אורן הותיקים  ,שהחלו ליפול עקב חוסר התאמה לקרקע  ,לעצי דולב קליפורני .עצים בעלי
קצב צימוח מהיר מראה ארופאי אמריקאי מהמם ועמידות רבה לתנאי האזור .העץ יפה
והשלכת בסתיו ובחורף מהממת.
בחורשת הלימן הגדולה ,לאחר ניקוי מאסיבי נ שתלו מספר עצי מארולה בחלק המרכזי .אלו
סנוניות ראשונות לעצי מארולה נוספים בעתיד .עץ מארולה הוא עץ מיוחד ומעניין .כרגע
אמנם נראים רק השתילים הצעירים אך סבלנות ...בנוסף באזור זה ,גם נבנו באדיבות
הנעורים ,ספסלים ושולחנות .באזור עצי הינבוט ,בחלק הדרומי של הלימן או אם אתם
במקרה ללא מצפן אז תלכו לכיוון ימין ...שם אנו משלימים בימים אלו את ניקוי וסידור
החורשה כך שניתן יהיה להתהלך בנעימות ולה נות גם משטח זה .העצים עוברים גיזום זהיר
בהתאם לכללי הגיזום המיוחדים לעצי ינבוט.
כיכר ה כניסה לקיבוץ קורמת עור וגידים בטון ואדמה .התכנון לשתילה בט"ו בשבט היה
בראש סדר העדיפויות לכיכר זו .בגלל שתהליך הייסודות והיציקה עוד לא הסתיים השתילה
בכיכר תידחה מעט .
אזורים אחרים ,בהם מתוכננת שתילה ,הם ,הדרך לחדר האוכל מכי וון המזכירות הישנה,
שם ישתלו במקו ם צמחי אלויי ארבורטוס שהיו שם שנים (דומים לאלוורה אך ממש לא,)...
צמחים משתרעים פורחים .ליד הכביש בסביבת השכונה החדשה שעדיין אין לה שם ( אני
הצעתי משהו אבל ...לא פה) יישתל אוג חרוק .שיח זה ייסייע בתחימת השכונה מן הכביש

עמ' 4
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הסואן שעובר ליד .בנוסף לילדים הקטנים מתוכננת שתילה לאורך גדר בית התינוקות .שם
יישתלו שיחי דובדבן ריו גרנדה .נשאר רק להכין קצפת
בשכונה החדשה מתוכנן בקרוב גם דשא בין הבתים אך על כך בפעם הבאה .עד אז חג שמח
מסיכות ורעשנים (בעצם זה בחג אחר)...
דובי בשם ענף הנוי חג שמח

מזל טוב וברכות חמות

לאביבה פישר והמשפחה
להולדת הנכדה קדם
בת להראל וטלי
בית משאבי שדה

סיכומי ישיבות מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 15.11.2020

(מס' )40/20

.1

הכרת המועמדות לניהול מש"א :ורוניקה שיבק ,איילת וייצמן.
שתי המועמדות הציגו את עצמן בפני המזכירות.
יועלה לאסיפה בזום והצבעה בקלפי.

.2

נוהל פנימי לקבלת תושבים למגורים בקיבוץ
נרשמו הערות על הנוהל .הנוהל יתוקן ויובא לאישור המזכירות.

 .3ש ו נ ו ת
✓ בקשת חברי מזכירות לקיים דיון מעמיק בנושא תפקוד מש"א
✓ הצעה לביטוח כלבים
✓ פרסום בעלון – לפרסם את הפרוטוקול ע"פ הניסוח שמאושר במזכירות ,או בנוסח
שונה.
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פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 22.11.2020

עמ' 5

(מס' )41/20

 .1תפקידי מש"א
מציגה :אביגיל גולדסמן – מ"מ מש"א
הציגה בפני המזכירות את פעילות מש"א ביומיום ,את תאור התפקיד הנדרש ממנהל מש"א,
והדגשים לגבי התפקוד בתקופת הקורונה.
 .2ערעור פרלה זרזינסקי על הצעת האדריכלית להקמת חומת אבנים
משתתפים :פרלה זרזינסקי ,ועדת תכנון.
המזכירות דורשת מועדת תכנון לפתור את בעית הניקוז .המזכירות מגבה את ועדת תכנון
ומנחה אותה לשבת עם כל דייר למציאת פתרון יצירתי לבעיה שהדייר מציג.
 .3נוהל פנימי לקבלת תושבים
משתתפת :טלי ליכטמן – רכזת ועדת דיור
הוצגו השינויים בנוהל בפני המזכירות .אושר פה אחד.
 .4שונות
✓ המזכירות דורשת בירור לגבי ביטוח כלבים.
✓ מציאת פתרון לגבי החבילות המגיעות/לא מגיעות לקיבוץ.
הנושא יבדק ע"י אלי אלישע.
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 13.12.2020

(מס' )42/20

 .1שינוי אורחות חיים
הוצגה ההצעה בפני המזכירות.
אושר להכין חוברת בהתאם.
.2

הוספת דירה דו-משפחתית בגבעה
המזכירות אישרה לסילביה ניצן בניית בית קבע בשכונה ,שתבנה יחד עם הבנים.
יתכן שעלות בית באזור הלול (עם הבנים) תהיה יקרה יותר מאשר בניית בית באזור הבניה
החדשה של  6יחידות הדיור לדיירי הקומותיים.
הוצע לסילבי לעבור יחד עם  6היחידות ,ולשם כך ,לבנות  8יחידות דיור.
שתי היחידות ישמשו את סילביה ואת מישל זרזינסקי ,שגם לו עדיין מגיע בית קבע.
המזכירות מבקשת לבדוק שוב עם שי זינדרמן את החישוב הכלכלי.
סיכום:
✓ באחריות אלישע להביא נתונים מהי האפשרות היותר טובה לקיבוץ.
✓ שי זינדרמן יוזמן לישיבת מזכירות לדיון נוסף בנושא.

עמ' 6
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 .3לאשר הפקדה לקרן השתלמות לחברים
מציג :מרדכי מונין
הוחלט להפקיד לכל חבר סך של  18אש"ח.
מקורות התשלום הינם יתרת תשלומים מחוות ר"מ ומכספי רווחי הקיבוץ.
יעוד ההפקדה הינה מקדמה עבור כל מענק כספי ,שהקיבוץ יחליט בעתיד שמגיע
לחבר .כמו כן ,לחברים שמעוניינים ,יהיה ניתן לפתוח קופה נוספת בסך ₪ 50
לצורך יצירת ותק .אושר פה אחד.
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 3.1.2021
.1

אישור תקציב ועד מקומי
מורכב מתקציב המועצה ע"ס  612אש"ח שנתי.
אושר פה אחד.

.2

תקציב קהילה
הקהילה סיימה את שנת  2020בתזרים מזומנים
חיובי .לכן הוחלט על השלמת תקציב בסך 2,000
 .₪יינתן לכל חברה/ה בינואר .2021
אושר פה אחד.

.3

דירה לסילביה ניצן
אשרור ההחלטה הקודמת מ.23.7.2017-
סילביה תבנה את דירת הקבע עם הבנים .הקיבוץ
יממן את חלקה של סילבי.
אושר פה אחד.

.4

אישור לשימוש חורג לכלבו כמקום משולב
שימוש מעורב לצרכי הסדרה עם הרשויות ,כלומר,
קונים מבחוץ יוכלו לקנות בכלבו.
אושר שימוש משולב לכלבו.

.5

שונות

(מס' )1/21

ברכות והמון מזל טוב

✓ בשעה טובה ,תוכנית תב"ע אושרה ונחתמה ע"י
רמ"י.
✓ העבודות לבניית השכונה באזור הלול ימשיכו
כמתוכנן.
רשם :אלי אלישע

ליהודית ואלי אלישע
והמשפחה
להולדת הנכד,
בן לעמית ותום
אח לרותם ואורי
בית משאבי שדה
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עמ' 7

היתה לינה משותפת – עדי בבאי
מדי פעם הופיעו כתבות של ילדי הלינה המשותפת בעיתונות הקיבוצית .חלק בחיוב הלינה
וחלק נגדה .לא מזמן סיימתי לקרוא את הספר " 4שעות ביום" מאת אוריין צ'פלין .בספר היא
מראיינת אמהות/בנות שחוו וגדלו בצל הלינה המשותפת .לאחר שסיימתי לקרוא את הספר,
הרגשתי צורך להביע את השקפתי בעניין .במרחק של זמן ניתן ללמוד שמודל הלינה המשותפת
התפתח מתוך התנאים והנסיבות שאפיינו את תקופת ראשית ההתיישבות והקמת צורת
ההתיישבות הקיבוצית שדגלה ברעיון שותפות ,שוויון וערבות הדדית ,ומתוך כוונה לאפשר
לתינוקות ולילדים לגדול בתנאים מיטביים .הילדים קיבלו את התנאים הכי טובים  -בתי אבן,
תנורי חימום ,אמבטיה ,מקרר ותזונה עשירה יותר .נבחרו אנשי חינוך שיטפלו בילדים בחום
ובמסירות .מניע נוסף ,הצורך לתת להורים זמן לפעילות עם שאר החברים בערבים (מרבית
החברים היו צעירים).
כך נבנתה קהילה כלכלית וחברתית.
ילדי הקבוץ ,שעברו את חווית ה"לינה המשותפת" ,יכולים
ברכות חמות
לעשות השוואה רק בהיותם הורים לילדים ולראות את
הדברים מזוויות שונות ובמרחק של זמן רב.
ומזל טוב
ההורים במסגרת החינוך ב"לינה המשותפת" היו במשך שלוש
שעות פנאי משותפות עם הילדים אחר הצהרים .בשעות אלו
לחבי יונקמן
יכלו לקבל רק את מה שההורים שלהם יכלו או היו מסוגלים
והמשפחה
לתת .אך למרות "הלינה המשותפת" התנהגות הילדים
הושפעה בעיקר מהוריהם ,והם דמו להם בהתנהגותם ולא
להולדת הנכד
היו שטנץ של החינוך המשותף.
יש המבקרים את "הלינה המשותפת" בכך שדרך זו אינה
בן לנועם ופלג
הדרך הטבעית לגדל ילדים.
אחת הביקורות היא שההורים השאירו את הילדים לבד
בית משאבי שדה
בלינה המשותפת ולא יכלו לעזור להם עם הפחדים שלהם,
אבל פחדים זו תופעה אוניברסלית ולא קיבוצית .הילדים לא
היו לבד בחדר ,היו איתם חברים לכיתה ,שהיו כמו אחים
ויכלו לעזור להם בפחדים ,ואנו ניסינו לפתור בעיה זו על ידי
תורנות לינת הורים בגנים ובכיתה א' ובהמשך על ידי שומרת,
שהיתה מאזינה דרך השמרטף לקולות בכי ובאה לעזור לילד
הבוכה.
אני כהורה ,מזווית ראייה של אימא שגידלה ילדים ב"לינה
המשותפת" ,חושבת שנתתי את הטוב ביותר שיכולתי לתת
בתנאים האלה.
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עמ' 8

לגמרי לא בטוחה שללא "הלינה המשותפת" התוצאות היו טובות יותר.
נכון למציאות הקיימת ,הצלחנו לגדל  5ילדים נורמטיביים 5 ,אחים הקשורים ביחסי חברות
מופלאה ביניהם ומשפחה מגובשת .כל זאת גם בזכות "הלינה המשותפת !!!
עדי בבאי

יזמים בקיבוץ
יענקלה כהן מספר – לפני  30שנה הייתי מרכז משק ואני
מטפלת בנעורים.
הגיע יענקלה עם רעיון :בצפון הארץ יש צימרים ,אורחים
שבאים לגליל יש להם מקום ללון ופה בנגב שממה .בואו
נקים גם אנחנו צימרים.
אנחנו שעבדנו בנעורים היינו ראשונים להתנגד .גם
האסיפה הטילה ספק .מי יבוא לישון בנגב? ודווקא
אצלנו .גם הדרג הגבוה בממשלה לא נתן לי כתף ואף
משרד התיירות לא תמך אומר יענקלה .אך אני לא
וויתרתי .בדקתי עם כלכלן והצלחתי לשכנע את משרד
התיירות.
וכך קיבלנו את הקראוונים כמעט בחינם .צירפנו להם
מבנים ,ששימשו בחלקם את הנעורים,
וראו איזה פלא ,התברר שקיימת דרישה ללינה דווקא
אצלנו!
הראשונים היו קבוצות של ילדים במסגרת טיולי בתי
הספר ,ומטיילים בודדים שחיפשו בנגב לינה.
המשכנו להגדיל את מקומות ההארחה בכך שהזזנו את
כל הנעורים לפאתי הקבוץ.

איחולים רבים
ומזל טוב
לרחלי ודן חנוך
והמשפחה

להולדת הנכד יאיר
בן לתמר ואלון
אח לנעמי
בית משאבי שדה

באותם זמנים חדר האוכל היה קטן מלהכיל אפילו את
אנשי הקיבוץ ,על אחת כמה וכמה ,את הקבוצות
המגיעות להתארח .לכן נלחמתי על הגדלתו.
פואד ,שר השיכון ,נתן לנו מענק של מליון שקל וזה אפשר
את ההרחבה של חדר האוכל.
ממשיך לספר צור שלו :הראשון לניהול כפר הנופש היה
צבי אלמוג (אלסטר) ז"ל ,יזכר לטוב .אני המשכתי אחריו ,עד שנבחרתי להיות גזבר לפני 18
שנים .כך יצא ש 6-שנים הייתי קשור להנהלת כפר הנופש.
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הוספנו מבנים ,ששינו את יעדם ,כמו הבית הכולל ועוד.
הדרישה למקומות לינה צברה תאוצה .בעקבות כך שינינו את עיצוב החדרים ,כך שיתאים יותר
למשפחות ולתיירים.
הצלחנו לקבל אישור של "מפעל מאושר" ,שזה אומר מענק של  27%מהעלויות תמורת
החשבוניות שהגשנו .גייסתי את יאיר וולקן ,שיהיה יו"ר ויתמוך ויגבה את הניהול.
לאה שורק ויהודית זכאי ממשיכות :רוצות להוסיף דברים לזכותו של צבי אלמוג .צבי המשיך
עוד הרבה שנים כאיש שיווק והפך את אכסנית הנוער לכפר הנופש ,דאג לתיירות הפנים ונפגש
עם סוכנים רבים ,שזוכרים אותו רק לטובה.
בזכות הצוות המתמיד אנחנו מנהלות את השיווק בעצמנו ,ופחות עובדות כרגע עם סוכנים.
ממשיכות לשדרג את רמת החדרים .יש לנו  82חדרים ו 230-מיטות.
כפר נופש מתנהל כגוף עצמאי וניהול החשבונות נעשה על ידי דניאל בן אדיבה ואלה כהן בהנהלת
חשבונות ,דבר המקל על המעקב אחר מצב הרווחים.
כרגע בונים מרכז כנסים ,שיכיל בתוכו  150איש.
חסרים מבקרים באמצע השבוע .סופי השבוע בדרך כלל מלאים ואנחנו תקוה שמרכז הכנסים
יתן מענה למבקרים נוספים באמצע השבוע.
ברכות ללעד צמח
על תיירות מחו"ל אחראית אן דהן ,שבורכה בשליטה
בשפות רבות כגון :אנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,הולנדית
ועברית ,ועובדת כבר  17שנה בכפר הנופש.
אן מספרת :אני ממשיכה את פעולתו של צבי אלמוג
בשיווק .אני מקושרת לסוכנים ממזרח ירושלים,
שעובדים בעיקר עם תיירים צרפתים ואיטלקים,
ולסוכנים ישראליים שדרכם אני מקושרת לתיירים
מגרמניה והולנד וקבוצות "תגלית" ,קבוצות "מחווה
ישראלית".
במשך השנים נקשרו קשרים אישיים ,כך שכבר כיום
מזמינים אירוח לשנת  .2022רוב הקבוצות המבוגרות
הם של .+60
פרידה ענבר מספרת :צבי אלמוג ,יפתח פריליך,
שמע'לה לביב ומרסלו בן שופט הם חלק בלתי נפרד
מההתחלה .אני התחלתי לעבוד בכפר נופש בשנת ,1992
כאם הבית האחראית על אחזקת החדרים .באמצע

לרגל השיחרור מצהל
בהצלחה באזרחות
ובמשק
בית משאבי שדה
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השבוע היינו מכינים את החדרים לצבא ,שהיה שוכר חדרים רבים כמו גם בתי הספר ,ובסופי
השבוע היינו משדרגים את החדרים למשפחות .כך היה עד השביתה בבתי הספר ,שלא אפשרה
טיולים ,שבזכותה הבנו שאפשר להסתדר גם בלעדי בתי הספר.
בהמשך התיירות פרחה וגם המועצה האזורית נרתמה לפרסום האזור .אחרי מספר שנים עברתי
לעבוד בשיווק .בסך הכל עבדתי כ 18-שנים.
תחת חסות כפר הנופש יש לציין את המטבח ,שמנוהל לשביעות רצוננו ותודה רבה לסימונה כהן
שממלאת את כל בקשותינו .ואת הבריכה שמנוהלת ע"י חיים לובנטל ונמצאת תחת חסות
המועצה האזורית ,ב 80%-בחורף ,בחסות כפר הנופש  50%בקיץ והשאר בחסות הקיבוץ.
תודה ליעל זיו ,האחראית על המזנון בבריכה ואספקת יין לתיירים בחדר האוכל.
יזכר לטובה רובקה שחם ז"ל ,שהתמיד הרבה שנים בניהול המזנון ,וצביקה עובדיה העובד כיום
בקבלה.
הרבה חברים טובים ליוו את כפר הנופש ,שגדל וצמח מאורחן לכפר נופש מכובד ומבוקש.
השתתפו בתחקיר :יענקלה כהן ,יאיר וולקן ,צור שלו ,לאה שורק ,יהודית זכאי ,פרידה ענבר
ואן דהן.
טובה'לה

מהמרפאה
החל מינואר  2021קבלות על שירות רפואי פרטי (יעוצים ,בדיקות וכו )
יוגשו לחברת איילון עם פרטי חשבון בנק של החבר (ע"י אביבה)
והזיכוי יועבר ישירות לחשבון הבנק של החבר
ולא זיכוי דרך מהמרפאה כפי שהיה עד כה
בברכה אורלי

מזל טוב ושפע ברכות
להלנה ולב קוברסקי והמשפחה
להולדת הנכד דניאל

בן לאסיה ותומס
בית משאבי שדה
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החסידה שבה לקנן
מאיפה מגיע הסיפור שהחסידה היא שמביאה את התינוק ?
סיפורנו מתחיל אי שם בצפון אירופה ומתחבר ללוח הזמנים הן של התרבויות הפגאניות שחיו
באזור והן של החסידות הנודדות שהיו פוקדות את האזור בכל שנה בחודש אפריל.
אחד המועדים המרכזיים בתרבות באותם ימים היה ה 21-ביוני ,שידוע כיום הארוך ביותר
בשנה ,במהלכו היה נהוג לערוך פסטיבלים ומשתים ולחגוג בו גם חתונות (מזכיר קצת את ל"ג
בעומר שלנו) .בעת החתונה ,שנערכה כאמור בחודש יוני ,היו מברכים את החתן והכלה שעם
בוא החסידה ,כלומר באפריל ,יחבקו תינוק – כלומר  9חודשים מליל החתונה .בבתים בהם
נולדו תינוקות היה צורך לחמם את הבתים בעזרת אח עם ארובה ,והחסידות שמסתבר
מעדיפות לשבת על גגות שבהם והארובה חמימה בגלל האח הדולקת .לכן כשהיו רואים בית
שעליו יש חסידה ,ידעו שבבית הזה נולד תינוק .

בנוסף אם תוסיפו לכך את עצם העובדה שהחסידה הינה עוף מונוגמי תבינו למה הקשר בינה
לבואם של תינוקות לעולם הפך לבלתי מנותק.

רני ששמע לאחרונה את הסיפור ראה את אחת מהחסידות שיצר גנדי ז"ל שישבו
בקן על עץ אקליפטוס הענק ליד תחנת מקורות .העץ נפל לפני כשנה .עתה בעזרת
רני שבה החסידה של גנדי לקנן שוב והפעם על הארובה של המאפיה הישנה
שנקראה גם מאפית הבנים ואולי זה גם סימן לבנים שהחלו לקנן פה ולבנות את
ביתם.
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נר זיכרון חודש טבת
דייגי עודד ז"ל ,נפטר ב' טבת תש"נ
דילארד (יהלומי) מלי ז"ל ,נרצחה יג' טבת תשנ"ה
וישינגרד קלמן ז"ל ,נהרג טז' טבת תשל"ד
הילדה טייב ז"ל (אמא של לולו טלמור) ,נפטרה ג' טבת תש"מ
שרה לינה זקס ז"ל (אמא של יעקב ענבר) נפטרה י"ט טבת תשע"א
בלומה מרגלית ז"ל (אמא של עדי בבאי) נפטרה כ"ד בטבת תשס"ג
סמדר שדה ז"ל נפטרה ז' טבת תשט"ו

נר זיכרון חודש שבט
אדלר משה ז"ל ,נפטר כד' בשבט תשנ"ד
זוארץ אבנר ז"ל ,נפטר י"ז שבט תשס"א
פוזנר גדעון (חייל מאומץ) ז"ל ,נהרג כג' שבט תשנ"ד
קובלר הדרה ז"ל ,נפטרה כז' שבט תשי"ג
זריז דבורה (אמא של יוחנן זריז) ז"ל ,נפטרה ג' בשבט תשל"ד
אליאב דרורה ז"ל נפטרה ט"ו בשבט תשע"ז
אלפיז דורה ז"ל נפטרה כ"ג שבט תשנ"ט
אלי ארליך יוסף ז"ל נפטר ט"ז בשבט תשמ"ג
כבירי נחום ז"ל נפטר י' בשבט תשכ"ב
שי יהודית (אידה) ז"ל נפטרה ט' בשבט תשל"ב

שבת שלום
וט"ו בשבט שמח משאבי שדה

עמ' 12

