י"ט בשבט תש"ף
()14.2.20

"ּומ ֶֹׁשה עָ לָה אֶׁ ל הָ אֹ-להִ ים
ַוי ְִק ָרא אֵ לָיו ה' ִמן הָ הָ ר לֵאמֹר ["]...

שבת פרשת יתרו
צאת השבת 18:04--

כניסת השבת 17:03--

1392
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שבת פרשת יתרו
ליל שבת
17:03

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע – הרב אילעאי

שבת
07:00
08:00

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של יוחנן מאלי

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר איוב בבית משפ' נח חיות

17:03

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"
צאת השבתשיעור

18:04

החל משבת זו
שבת פרשת יתרו
ארוחת ליל שבת בחדר האוכל
 -בשעה 19:00

ראשון חודשי עם הרב אילעאי יתקיים ביום ראשון הקרוב 16.2 ,בשעה  19:15בממ"ד בית סביון .

זמני תפילות מנחה וערבית
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:25
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:20
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')
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זמן הנחת תפילין בשבוע
הבא  - 05.31הגבאים

ט"ו בשבט – חג הארץ שהתפתח בגולה  /שוש אשר
בכיסופים שספג ו בביתם בגולה וכיסופים
אלו נוצרו מהשפעת הבית שבו היו נוהגים
לערוך סעודת פירות .מכאן ואילך אומץ
מנהג זה .חוג גים ונהנים מפירות שנשתבחה
בהן ארץ ישראל .מה שנותר הוא לשמור על
מנהג יפה זה ולטייל בארצנו ובקיבוצנו.
השקד כבר פורח ליד הבוסתן .החצבים
הצמיחו את עליהם הירוקים ובגינות בבית
הספר צמחו ירקות החורף .בואו ליהנות
מיופיו של הטבע.
משהו בפן האישי .אצלנו בבית ,אימא היתה
שומרת מתחת למיטה אבטיח מהקיץ כדי
ששולחן ט"ו בשבט יהיה עשיר בעוד פרי
שהשתבחה בו הארץ וכך היה השולחן מלא
מכל טוב הארץ .כיום ,בעידן החממות
והטכנולוגיה המתקדמת ,אין עוד צורך
לשמור את הפירות מתחת למיטה .ב"ה יש
לנו הכול.

מיום ט" ו בשבט גובר כוחה של חמה,
השמש מגביהה מסלולה ,שעות האור
מתארכות והלילות מתקצרים ,ובאים הם
וקרבים ימות החמה.
ט"ו בשבט נכנס ,במקומות רבים בארץ,
בפריחתו הלבנה של השקד; פריחה
המשתבצת בשלל צבעים ,בלבושה הססגוני
של הארץ בתקופת המעבר לימות החמה.
ט"ו בשבט הוא "יום שבו מתלחלחין עצי
אילנות ומתחילים לשתות ולחיות" ,כדברי
רב האי גאון .זהו יום שבו מתחילים לפרוח
ציצי העלים של העצים שעמדו בשלכתם
בתקופה הקרה.
מרבית הנטיעות נעשות לפני ט"ו בשבט
כשהעצים בשלכת .ונשאלת השאלה :איך
בכל זאת ט"ו בשבט זכה להכרה כחג
הנטיעות?
מנהג זה החל בימי העלייה השנייה .טובי
המחנכים שעלו ארצה היו מלאים

הדברים נאמרו בפתח הפעילות לט"ו בשבט שהתקיימה
ליד מחסן הנוי.

השבת מתארחת אצלנו

יובי תשומה כ"ץ ומשפחתה
יובי תספר על עמותת חברים בטבע
מוזמנים לביתם של אביבה וגדי סימון לאחר סעודת ליל שבת ()20:30
מדובר בקהילה המורכבת מיהודים יוצאי אתיופיה וצברים ,שמקיימת פעילות מגוונת מאוד.
יש בה העצמה של נשים מבוגרות ,עבודה בתוך הקהילה ויציאה משותפת לפעילות.
מטרתנו ליצור קשר עם קהילה זו וליצור מפגשים משותפים אצלנו ואצלם.

ו .צדקה ומעורבות
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גן סיפור \ דינה ספראי
חיי .אחת הסיבות העיקריות להחלטה
לעבור בכל זאת הייתה האזור שכבר כמה
שנים קודם התלהבתי מהנוי שבו
ומהפוטנציאל שיש בו לחובב גינון כמוני.
עם הזמן שתלתי
וטיפחתי גינה יחסית
גדולה לפני הבית וגם
ובמהלך
בצדדים,
השנים גם נטעתי עצי
פרי ,תחילה במתחם
הגינה
שבאזור
הגן שליד
ובהמשך
והבית,
הבית
בשטח שמעבר לדשא
לכיוון החמשושים,
שהלך והתפתח עם השנים .למעשה ,העיסוק
בעצי פרי התחיל כשבאחד הימים עברתי
לפני הבית של שמוליק והוא הציע לי לטעום
פרי לגמרי לא מוכר מעץ שגדל שנים רבות
לפני הבית שלו ,ושמניב פירות בפעם
הראשונה .שמוליק לא זכר מי נתן לו את
העץ ומהו שמו .התלהבתי מהפרי ,וחשבתי
לחפש שתיל לעץ כזה באחת ההזדמנויות
כשאהיה במשתלה שממנה הייתי קונה
שתילים לגינה .כיוון שלא ידעתי את שם
העץ אלא רק לתאר איך נראה הפרי ומה
טעמו ,נתנו לי במשתלה חוברת של עצי פרי
מכל העולם שאחפש שם בתמונות את העץ
המדובר .ברגע שפתחתי את החוברת וראיתי
את מגוון הפירות והעצים המופיעים בה,

אחד המקומות האהובים עליי בטיולי
הנכדים הוא השביל בין הבתים של שמוליק
טסלר ונדב עמיר .הטבע ואהבת האדם
מבצבצים משניהם ,ואכן ,כשבחרתי לראיין
את נדב ,התברר
שהקשר בניהם הוא
השביל
רק
לא
המשותף.
את ביתו של נדב,
הדרומית
הדירה
ב"פעוטון" הדרומי,
מקיפה גינה רב
מושקעת,
שנתית
מעין יער רב גוני בעל
סוגי צמחיה שונים (צמחים ,שיחים ,עצי נוי,
אזור טרופי) וגם בריכת נוי עם צמחי מים
ודגים.
בין קצה הדשא לכביש ,בצידו הדרומי של
הבית בו גר נדב ,יש שטח שבעבר היה אדמת
בור קוצנית ובוץ בחורף ,ובו נטע נדב במשך
השנים בוסתן של עצי פרי ממקומות שונים
בעולם.
נדב מספר:
כשמשפחות אלידע תדהר ואיתמר קהתי
עזבו ,והציעו לנו לעבור לדירות שהתפנו כאן,
זה היה בשלב מוקדם יחסית בחיינו,
כשהיינו ללא ילדים וגרנו באשכולים ,קבוצה
של משפחות של חברים בני אותו גיל ,כך
שלי לא היה להט לעבור כבר בשלב הזה של
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ביוזמה פרטית אך בעלת תועלת סביבתית
ציבורית ,הרחבתי את נטיעת העצים לשטח
הזה שכיום הוא בוסתן עם כ 50-עצי פרי
ממקומות שונים בעולם ,והוא חלק
אינטגרלי מהנוף והטבע בסביבה.
כמה אתה משקיע בזה?
זאת התעסקות .מצד אחד נראה
שכששותלים עץ והוא נקלט אז לא צריך
לעשות יותר כלום .אבל רק שמירה על
הקיים ,האחזקה של הגינה והעצים ,בלי
לפתח ,דורשת הרבה עבודה וזמן .וכאשר
הכל נעשה לאחר שעות העבודה זה זמן מועט
מאד ,שלא תמיד קיים .דאגה למים ,לגיזום,
לעישוב ועוד ועוד .זה חלק מהעניין ,בגינון
כמו בחקלאות ,אין רגע דל .אבל זו ההנאה
שלי ,זו האהבה שלי ובריאות לנפש .אני
משתדל לתכנן את הגן שיהיה קל לתחזוק
(גידולים שלא דורשים תנאים מיוחדים או
טיפול קפדני מדי) אבל בגודל כזה ומגוון
גדול כמו מה שהצטבר אצלי ,גם התחזוקה
הבסיסית ביותר היא הרבה עבודה .כמובן
שבעונת החורף הכל בווליום מאד נמוך .גם
שעות האור הפנויות כמעט לא קיימות וגם
מבחינת הצמחים והעצים שהם די בתרדמת,
וזו שעתו הפחות "מרשימה" של הגן .לקראת
האביב הכל מתעורר וגם פריחות "בר"
(בעיקר תורמוסים) ,שאני זורע בסביבה
בחורף ,מפציעות והאזור מקבל שוב חיים.
לאורך השנים הצטברו לא מעט סיפורים
וחוויות מהמקום ,בראשם סיפור הכשת
הנחש בזמן שעישבתי להנאתי ליד הבריכה
(כמו שעושה כל מי שיש לו רגע פנוי בחיים),

והבנתי שרבים מהם ניתן למצוא במשתלה
מסויימת בארץ ,זה היה הרגע שאמרתי
לעצמי 'אני רוצה את זה' .חשבתי שעצים
שאת פירותיהם אפשר לקנות בסופרמרקט
פחות מעניינים אותי לגידול ,ופירות מכל
העולם כמו שראיתי בחוברת מאד סיקרנו
אותי .כשהמשכתי לשאול במשתלה על
העצים ,המליצו לי לפנות ל"מקור" .המקור
הוא משתלת וולך בגן שומרון .בהזדמנות
הקרובה שנקרתה בדרכי נכנסתי לראות את
הפלא ופגשתי בוסתן גדול ומרשים של עצי
פרי מכל העולם .פגשתי שם את בתו של בעל
המשתלה שלמעשה היא ובעלה ניהלו את
המקום בעוד משה וולך ,אביה ,מסתובב רוב
השנה בכל העולם ומביא עצי פרי מכל הבא
ליד .מדובר באיש מיוחד ,שעל אף שהיה
ידוע באהבתו לעצים הרבה יותר מאהבתו
לבני אדם ,הצלחנו להתיידד מאוד עם
השנים והוא ובתו עזרו לי מאוד לאורך
הדרך ביעוץ והכוונה .לצערי הוא נפטר
בפתאומיות לפני מספר שנים .כיום בתו
מנהלת את המקום לבדה ועמה גם נשמר
הקשר.
כשהתחלתי לנטוע עצים במקום המוגבל
שהיה בהיקף הבית ,אמרה לי יום אחד
מרכזת השירותים שעברה על השביל וראתה
אותי עמל ,שבמקום להצטופף בשטח
המוגבל סביב הבית ,יש בהמשך לדשא שטח
לא מגונן ,המלא בוץ בחורף ,ועצי הפרי שם
יתנו מענה גינוני למקום שלא מתוכנן בו
דשא וגם לא בנייה כלשהי .עם הלגיטימציה
הממסדית הזו והעובדה שמדובר אמנם
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שצריך לטעום משהו חדש כתשע פעמים עד
שמתרגלים לטעם.
יש לא מעט מבקרים ומתעניינים בבוסתן,
גם אנשים פרטיים ,גם מבית הספר וגם
אנשים מבחוץ שמכירים מהפייסבוק או
ממפגשים במשתלת וולך.
האם בגן שלך ישנם עצים מיוחדים?
יש מגוון של עצים מיוחדים וגם לא מעט
סיפורים סביבם.
אחד המיוחדים יותר הוא העץ הראשון
שמשך את עיני כשהסתכלתי בחוברת שנתנו
לי במשתלה .זה הפרי ששמוליק נתן לי
לטעום .הוא נקרא ג'יבוטיקאווה .עץ מדרום
אמריקה שהפירות שלו לא תלויים אלא
דבוקים בהמוניהם לגזע ולענפים .צבעם
אדום-בורדו .המראה הוא מדהים ,והפרי
מאוד טעים .הוא מהראשונים שנטעתי ,אבל
לוקח לו שנים רבות לתת פרי( ,כמו ללא מעט
עצים נוספים) .יש לי אותו
כ 15-שנים ורק לפני שלוש שנים הוא נתן פרי
בפעם הראשונה .אפילו לא פרי אלא פריחה
דבוקה לגזע .בהתרגשות רבה שלחתי
תמונות למשתלה שיראו שאחרי הכל – יש
תוצאה .שנתיים אחר כך העץ שוב לא נתן
פרי וחשבתי שההבלחה היתה חד פעמית ,אך
בקיץ האחרון ,הוא פתאום הפציע שוב עם
לא מעט פרי ומראה מרשים ביותר.
עץ נוסף – "תות אפגני" או "תות ארוך".
זהו עץ תות ,אך להבדיל מעצי התות
שהיכרנו בילדות הפרי שלו הרבה יותר
ארוך ,ויכול להגיע גם עד  20ס"מ .ביום
שהגעתי לראשנה למשתלת וולך קיבלה את

אך גם אירועים פחות מסכני חיים כמו סוכת
הגיזרה הטרופית שקרסה בסערה ,עץ בוגר
שנשבר או סתם זוגות שמגיעים להצטלם
ביום חתונתם .אבל כל זה כבר נושא לכתבה
אחרת.
הסגנון בגינה ובבוסתן הוא לא
קונפורמיסטי .אני אוהב פרא .הכי קרוב
לטבע .כמה שפחות מהונדס או מעוצב
בצורות שבטבע לא הייתי פוגש .אני משתדל
לתכנן נכון מבחינת התנאים המתאימים
לצמח באותו מקום וההשתלבות שלו עם
שאר הצמחים שסביבו ,או כל מה שלטעמי
נראה הכי נכון .אני פחות מחבב קישוטים
ופריטים נלווים שאינם מהטבע ,אלא יותר
אבנים ומעט אביזרים שאיכשהו מרגישים לי
מתאימים ומשתלבים ולא מצועצעים מדי.
כיוון שפני השטח הם ציבוריים חשוב
מבחינתי שיהיה למי שעובר בסביבה מראה
של נוי וטבע שהוא חלק מאזור ,והפינה
הפרטית יותר ,למשפחה או שכני הבית ,עם
ספסלים או פריטים אחרים היא בחלק
אחורי פחות ציבורי.
גם הילדים שלכם נמשכים לזה?
כיום הם יותר עסוקים בענייניהם,
ומתעניינים מדי פעם בעיקר באיזה פרי יש
עכשיו על העצים .כשהיו יותר קטנים לכל
אחד מהם היה שלב כזה או אחר של עניין
ועזרה לאבא בגינה (ולו רק כדי לתת לאמא
קצת שקט בבית) .הם יודעים לתת משוב
ולומר איזה פרי טעים יותר ואיזה לא ואני
נאלץ להשתמש מולם בתיאוריה שאומרת
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כמובן שמראה הפיברגלס לא מקובל עלי
ומיד זממתי לצפות אותה מבחוץ באבנים
ושתראה עד כמה שניתן כחלק מהגינה
ותשתלב בצמחיה שמסביב .כך במשך קיץ
שלם הייתי מביא מהדרכים אבנים בבגאז'
האוטו ויושב כל אחה"צ במשך שבועות
ומדביק לדופן של הבריכה ,וככה היא נוצרה.
אני רציתי אותה בעיקר בגלל התעניינותי
בצמחי מים ופחות לדגים .בהמשך בלחץ
הילדים נכנסו אליה גם דגים ,אבל רק כאלה
שלא ניזונים מצמחי המים ולא פוגעים בהם.
ומה יהיה כשיחלו עבודות הבנייה?
שאלה כאובה .לצערי הרב מאוד ,גורלו של
הבוסתן עומד להיחרץ כי מאז הכרזתה של
מרכזת השירותים לפני כ 20-שנה זרמו
הרבה מים בבריכה ,ובתוכנית הבנייה
החדשה עומד להיבנות שם בית ,ואפילו
בסבב הבנייה הראשון ,כך שזה עשוי לקרות
עוד הקיץ .המשמעות היא שאיאלץ להעתיק
את החלק הארי של הבוסתן (כל העצים
שבצד הדרומי) ממקומו .לבעייה של מה
לעשות איתו בינתיים ,עד שאדע מתי ואיפה
יהיה המיקום הבא שלו ,אין פתרון אחד
מושלם ,ואני שוקל את העניין בכפוף
להחלטה אם ומתי ייכנסו לבנייה בשטח.

פניי נועה ,בתו של משה וולך שכאמור
מנהלת את המקום ,ועד שיהיה לה זמן
להתפנות אליי היא לקחה אותי לעץ גדול
בקידמת הבית ואמרה" :נראה אם תמצא
מה מיוחד בו" .מיד פערתי את עיניי
ואמרתי :זה עץ תות והוא נקי למטה .איך
זה יכול להיות?" .היא אמרה" :נכון .הפרי
לא נופל על הרצפה .הוא נשאר על העץ
ומתייבש כמו סיגריה" .רק אז הרמתי את
הראש ונדהמתי לראות את אורך התותים
שעליו .זה עץ נוח מאוד לגידול .מתפתח מהר
מאוד ,נותן המון פרי ,קל לעיצוב ,ואם
גוזמים אותו בסוף סבב אחד של פרי ,הוא
מחדש את הצמיחה מיד ומוציא עוד סבב של
פירות ואפשר בתיזמון נכון להגיע גם לסבב
שלישי עד החורף.
כיום גם הילדים מאוד אוהבים לקטוף ממנו
את העלים הענקיים להאכיל תולעי משי.
כמובן שהג'יבוטיקווה והתות הארוך הם
העצים הראשונים שקניתי ממשתלת וולך
באותו היום.
ומשהו על הבריכה?
גם שורשי הבריכה מקורם בעצם אצל
שמוליק ,אבל כמו כל גחמה שלי הצלחתי
להפוך את העניין לעבודה קשה .זו בריכה
מפיברגלס מהסוג שהיה בעבר בחצר כל
פעוטון ,ואחת מהן שימשה ברבות הימים
כבריכת דגי הנוי של שמוליק .אחרי כמה
שנים שמוליק החליף אותה בבריכה גדולה
יותר (זו ששימשה אותו עד לאחרונה) ואני
ירשתי בשמחה את הישנה.

הגלריה של רפי
הגלריה פתוחה בשבת בבוקר,
לאחר התפילה ,למשך חצי שעה
ואחר הצוהריים
מ  17:00 -למשך שעה.
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ט״ו בשבט הוא הזדמנות להתגאות בתעשייה החקלאית בישראל
שנמצאת בשורה הראשונה במחקר ופיתוח בתחום ומביאה לכולנו את
מוצרי המזון שהפכו לשם דבר בארץ ובעולם .קבלו הצצה קטנה לאחת
החברות שעושה חיל בתחומה!
כבר למעלה מ 80-שנה שקבוצת יבנה מובילה בייצור חמוצים ישראליים,
ומייצרת  5,000טון זיתים בשנה! בשנות ה 70-החלו בחברה לכבוש
זיתים שכולם מגיעים מהמטעים שנמצאים סביב שטחי הקיבוץ .החברה
מתגאה בשימוש בחומרי עזר מקוריים ,אמיתיים וטבעיים.
בשנת  2019סיימו לבנות במפעל אולם אריזה חדש המתאפיין בשימוש
בטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בעולם.
ט״ו בשבט שמח ושכולנו נמשיך ליהנות מתנובת הארץ ומתוצרתה
המשובחת!
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"אני והסבתא ישבנו בצוותא"  /מייק נעמן
מעורבות הן בצורת הישיבה והן במילוי
המטלות במשחק או בחידון המופעלים על
ידי המדריכים .השם שניתן למסגרת הוא:
"צוותא" .כאן חשוב לי להאיר :הפעילות
אינה ייחודית לתושבי בית סביון .היא
החברים
לכל
מיועדת
הוותיקים שגילם נוגע בגיל
השלישי .אני קורא לכל
המעוניינים לפנות לאחד מן
המדריכים ולמסור את שמם
על מנת שיכללו ברשימת
המוזמנים ,לקראת
הפעילויות הבאות .ישנה
קבוצה מכובדת בקבוצה
שחצתה את גיל ה70-
ומקומם איתנו .זו לא בושה
להזדקן (עיינו בפרקי אבות) ,יש לקבל עובדה
זאת ולא להסתתר מאחורי אשליות.
בתקווה להתראות.

שלוש פעמים עמדה לנו הזכות להיפגש
באירוע משמח עם קבוצת בני הנעורים
בכתות ט'-י' בהנהגתן של מיכל שליסלברג,
יובל גרינשטיין ושוהם ברטוב .מטרת
הפגישות לפי הבנתי היא :לקרב את גילאי
"הגיל השלישי" לגיל
לחדש
הנעורים,
עימם,
היכרות
להכירם ולפעול יחדיו
במסגרת משותפת .לא
אסתיר את העובדה כי
לא פעם אנו ,הזקנים,
לא יודעים אפילו את
בני
של
שמותם
הנעורים ,ואף את
המשפחתי
השיוך
שלהם .ראשית  -הערכה ותודה למדריכי בני
הנוער .הפעילות נערכת בעיתוי הקרוב לחג
מתקרב ,או לראשי חודשים .היא מחייבת

שוק צדקה בפתח!
השוק מתוכנן ליום שלישי ,ל' בשבט)25.2( ,
זוגון ג'-ד' ישמח לקבל מוצרי יד ( 2צעצועים ,משחקי קופסא ,ספרי ילדים וכד' )...
לדוכן שיתקיים בשוק
לא נוכל לקבל כלי זכוכית
אפשר להניח את המוצרים בכניסה לזוגון דג ,על המדפים מצד ימין.
תודה רבה  -צוות החינוך
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מה קורא בספריה? \ אסתר ויהודה (צ'ף) יוסף
ספרים חדשים
ספרי עיון
כל התלמוד על רגל אחת  /אורי בריליאנט -

בהקמת

חשוב
המושבות
הראשונות,
ובקליטת העלייה הראשונה.
לי נקם ושילם  -היישוב ,השואה וקבוצת
הנוקמים של אבא קובנר  /דינה פורת -
קורותיהם של כחמישים צעירים וצעירות
יהודים ,שבתקופת השואה נאבקו בגרמניה
הנאצית .כשנפגשו אחרי המלחמה על אדמת
אירופה ,נשבעו לנקום בגרמנים נקמה
נוראה ,עין תחת עין  ...זו הפעם הראשונה
שבה נחשף סיפורה של הקבוצה לעומקו
ולכל פרטיו.
שבעה ימים לדיראון עולם ,מתקפת פרל
הארבור והשלכותיה ברחבי העולם  /ניקולס
בסט  -ב 7-בדצמבר  1941תקפו 350
מטוסים יפניים את בסיס הצי האמריקאי
פרל הארבור בהוואי ,ובתוך שעות אחדות
השמידו כ 200-מטוסים והטביעו  18אוניות
קרב .כ 2,400-חיילים אמריקאים נהרגו
בהפצצה ,שהייתה התקפת פתע מושלמת
וניצחון יפני מובהק.

המחבר מלמד את הדף הראשון של כל
מסכת בדרכו הבהירה ,ומראה איך כל דף
הוא חלון הצצה למסכת שלמה .הוא מלמד
גם באתר ״סיני״ ,בשיטה מובנית וחדשנית,
את אחד משיעורי הדף היומי הגדולים
בעולם.
לחשב מסלול מחדש ,להוציא את הגלות
מישראל  /דב גולדברגר  -אנו זוכים בעזרת
ה' לחיות במדינה יהודית ,עצמאית ,חזקה
ומצליחה ,אך ממשיכים לומר דברים שהיו
נכונים בתקופת החורבן והגלות .בזה אנחנו
כפויי טובה כלפי הקב"ה על כל אשר גמלנו.
אפשר לתקן! תיקונים ושינויים רבים מאוד
נעשו ועודם נעשים בתחומים שונים בחיים
היהודיים.
המנהיג המזרחי הראשון אברהם מויאל /
מרדכי נאור  -זמן רב מקובל היה להאמין כי
התפתחותו של היישוב היהודי החדש בארץ
ישראל החלה עם העלייה הראשונה (1903-
 )1882שהגיעה בעיקר ממזרח אירופה .הספר
מביא את סיפור העליות המזרחיות שקדמו
לעלייה הראשונה ,ותרומתן החשובה ליישוב
הארץ .במרכז הספר עומד אברהם מויאל,
ראש הישוב היהודי ביפו ,בן למשפחה
שעלתה ממרוקו בשנת  .1855הוא היה איש
אמונו של הברון רוטשילד ,והיה לו חלק
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הימים האחרונים של סטלין  /יהושע
רובינשטיין  -איש לא הצליח לחזות את
סופו של המשטר הרצחני של סטלין אשר
בחודש מרץ  1953התמוטט לפתע ומת.
הספר מציג בצורה בהירה וחדה את
ההשפעה העצומה שיכולה להיות לאדם אחד
על אנשים כה רבים.
רכבת הרים ,אירופה  / 2017-1950איאן
קרשו  -אירופה המחולקת נקלעה ליריבות
המרה בין שני הגושים הגדולים ,ואיום
"הפצצה" לא נעלם ולו לרגע .תושביה של
אירופה נסעו במעין רכבת הרים אל עבר
הלא ידוע ,וסכנה איימה להשמיד את כל מה
שנבנה בעמל רב.
מידע אמין על מין ,איך לדבר עם ילדים
ומתבגרים על מין בעידן המסכים  /שלומית
הברון וסנדי בשרטי  -מדריך מקיף למיניות
פעוטות ,ילדים ומתבגרים על כל הרצף .נותן
מידע מסודר ומאורגן וכלים לשיח עם ילדים
ומתבגרים בארבעה עולמות :מיניות-
מסכים ,מיניות בריאה ,מוגנות ומניעת
אלימות מינית ומגדר.
הילדות החדשה ,איך לגדל ילדים להצליח
בעולם דיגיטלי  /ג'ורדן שפירו  -בעוד
הורים ורשויות בריאות נלחמים כדי לנתק
את הילדים מהמסכים ,מגיע ד"ר ג'ורדן
שפירו ,מומחה אמריקאי לחינוך ומדיניות
עולמית ,וקורא לנו לאמץ גישה הפוכה:
להתחבר אליהם.

ספרי קריאה
כוחו של הכלב  /תומס סוואג'  -דינמיקות
לצד
וסמויות
גלויות
משפחתיות
התגלמויותיה המסוכנות והגואלות של
האהבה.
היעלמותה של סטפני מיילר  /ז'ואל דיקר
 ראש העיר ומשפחתו נרצחו ,שוטריםמצליחים ללכוד את הרוצח ,אך עיתונאית
בשם סטפני מֵ יילֶר מודיעה לשוטרים כי טעו
בזהות הרוצח  -ואז נעלמת בנסיבות
מסתוריות.
הלב תמיד זוכר  /יאן-פיליפ סנדקר –
אחרי שהוא שומע את סיפור אהבתם,
מחליט בו-בו לצאת לחפש את הוריו בעיר
הגדולה.
הסוד האחרון של איימי סנואו  /טרייסי
ריס  -איימי היתה תינוקת בת יומה
כשננטשה בשלג .איש לא רצה בה ,איש לא
אהב אותה .היא התגלתה לגמרי במקרה על
ידי אורליה בת השמונה שהביאה אותה מיד
לביתה...
שניים שניים  /ניקולס ספארקס – יש לו
לכאורה הכול  -בית גדול ,אישה יפהפייה,
ילדה חמודה ,משפחה תומכת ועבודה
נחשקת .אך הדברים אינם מושלמים כפי
שהם נראים ...
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סיפורי החשמונאים מנקודת מבטה של
עכסה ,האחות הלא ידועה של החשמונאים.
כשסבא אליהו היה קטן ( - )2מבול של
צרות  /ינץ לוי  -החורף בא ,וכשהגשם
מתחיל לרדת ,נוחת על סבא אליהו מבול של
צרות .מים מציפים את ביתו ,הורסים את
העסק של אביו ומשאירים את משפחתו
חסרת כל ...
עסקים למתחילים  /לארה בריאן ורוז הול
 קיפצו לתוך עולם העסקים בעזרתההיכרות המרעננת הזו עם התחום ,שתסייע
לכם להיות יזמים בעצמכם ,או פשוט
צרכנים חכמים יותר.

מחוץ לחוק ,ילדות בדרום אפריקה  /טרוור
נואה – אוטוביוגרפיה מרתקת של ילד שנולד
בשלהי תקופת האפרטהייד בדרום אפריקה,
לגבר לבן ולאשה שחורה .מערכת יחסים
אסורה ,שהעונש עליה באותה תקופה ,עמד
על חמש שנות מאסר.
ספרי נוער
כראמל ( ,)4האוצר הצהוב  /מאירה ברנע-
גולדברג  -כשזקנה מפחידה פונה לגברת
בלום ומבטיחה לה תשלום נכבד אם רק
תעזור לה למצוא את ויש ,היא מבינה מייד
שהכוונות של האישה רעות ...
חשמונאית ושמה עכסה  /זאב ספראי -
"סבא זאב" מעביר את הידע שלו בסיפור
מרתק לילדים וגם למבוגרים ,הפורש את

הוספת שעת קבלת קהל
החל מחודש מרץ ,אנו מוסיפים לניסיון ביום חמישי ,יום שבו תלמידי התיכון לא נמצאים ,שעה
נוספת של קבלת קהל .זאת כדי לאפשר לילדים לבוא עם הוריהם וליהנות מקריאה משותפת ,במרחב
של בית עקד .שעה זו נקבעה לבקשת קהל ההורים ,כדי לא לפגוע בשעת ארוחת הערב המשפחתית.
שעות קבלת קהל יהיו אם כן:

יום שני 19:30 - 18:30
יום חמישי  10:00 - 09:00ו 19:30 - 17:30 -
תיבת החזרת ספרים להזכירכם ,תיבת החזרה מוצבת בכניסה מחוץ לבית עקד.
שבת שלום וחורף טוב!!
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פתיחת מחסן התחפושות לחג פורים
המחסן ייפתח בין השעות  18:00-17:00בקומה הראשונה ,באולם המרכזי ,בתאריכים הבאים:
יום שני -כ"ב בשבט 17.2
יום שני -כ"ט בשבט 24.2
מוצ"ש -ד' באדר 19:00-20:00 ,29.2
יום שני -ו' באדר 2.3
-

להלן מספר הערות:
•עד  2תחפושות לאדם.
•תושבים  -תתאפשר השכרת תחפושות ע"פ מחירון שגובש בשנה שעברה.
•חברים המעוניינים לשכור תחפושות עבור נכדים שאינם גרים בקיבוץ וחוגגים איתנו את החג ,יוכלו להגיע במועד
האחרון.
• לצורך מעקב והסדרת השכרת התחפושות ,נערוך רישום על גבי טפסים ייעודיים לכל הלקוחות.

מוזמנים בשמחה

ליאורה גליק ואושר קולמן
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
התמחור נעשה למשרה ולא לחבר והוא
יאפשר להחליף שכיר בחבר או חבר בשכיר
ללא תנודתיות מוגזמת .כמו-כן נועדה
העבודה להציב מול מצבת העובדים בענפים
השונים את התקנים המקובלים בשוק או
בתנועה הקיבוצית .בשלב הבא יקבלו מנהלי
הענפים את התוצאות של כל ענף ויעירו את
השגותיהם .לתוצאות תהיה חשיבות רבה
בהגברת היעילות שלנו כעובדים .מצד שני,
שינויים יקרו אט-אט תוך התחשבות מלאה
בצרכים ורצונות אישיים וברגישות רבה.

חברה קדישא
כחלק מההתארגנות החדשה בבית הקברות

שלנו הוכנו שמונה קברי מכפלה בצדו
המערבי של בית הקברות .אנשי החברה
קדישא למדו את ההיבטים הטכניים של
הנושא ובמבצע מהיר הכינו את החלקה
לקבורת מכפלה .במקביל ,לכבוד ז' באדר
תקודש חלקה חדשה בצד הצפוני" ,חלקת
ליקוט" .בכך נסיים את ההכנות לשיטות
הקבורה החדשות שיאפשרו לנו להמשיך
להיקבר בבית הקברות שלנו ,בקבוצת יבנה,
לשנים ארוכות .ולוואי שהכל אחרי בריאות
ושיבה טובה ,ובזמנו.
הסדרת

משק

וקהילה

בית סביון
כפי שהשתקף מתקציב  2020אנחנו רוצים

להתקדם בשיפוץ האגף הצפוני של הבית,
האגף הישן ולהכין בו דירה לזוג .אנחנו
משוכנעים בצורך קרוב לדירה מעין זו אך
מודעים לקושי שעלול להתעורר אם ייווצר
צורך ביותר מדירה אחת ומכינים תוכניות
גם לכך .נקווה שבקרוב נוכל להתחיל
בעבודה ושהתוצאה תשביע את רצון
הדיירים.

ועידוד

ההתפרנסות
יערה יונתן ,היועצת שלנו לנושא תקנון

משרות ,סיימה סבב ראשון של תקנון
ותמחור משרות של כל החברים העובדים,
בכל הענפים .עבודתה נועדה לתת ֹׁשוִ י
למשרות החברים ,שהוא הכרחי לתמחור
העובדים היבנאים ולהסדרת משק וקהילה.
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שולחן תרבות – חודש שבט
הציבור מוזמן לערב  TEDביום שלישי ,כ"ג בשבט ( )18.2בשעה  ,20.30באולם האירועים עם:
✓ זאב ספראי  -חשמונאית ושמה עכסה
✓ נורית ברוכי  -בעיניים של ילד
✓ שלמה אפרתי  -תסריטאות וכתיבה
✓ שרה בלנקי  -עבודה במרכז סיוע 1202
✓ שמוליק טסלר  -הנחיה וסיפורי קישור.
בואו בשמחה לערב חורף חם ומהנה  -ועדת התרבות

✓ ביום שלישי ,כ"ג בשבט ( )18.2בשעה  - 17.00הצגה לילדים ופעילות" :אורן שלא שמח בחלקו".
✓ביום שני ,כ"ח בשבט ( )24.2הרצאה ושיחה ,בשיתוף ועדת הבריאות ,על החשיבות של גילוי מוקדם,
בחסות עמותת "אחת מתשע" ,עם אורלי הראל ושרה אריאל בשעה  20:30באולם האירועים.

יש לי יום יום חג ...
תודה על חג שמח ומלבב.
תודה לצוות ט"ו בשבט על פעילות אחר הצהריים יצירתית ומצמיחה.
תודה ל :שמחה ומיכל בר-לב ,אושר קולמן ,ליאורה גליק ,ברוריה אריכא ,צוות ענף הנוי ,שוש אשר על דבר
התורה ,ילדי א' -ד' על השירה בניצוחם של אביהו אשבל ושמחה.
לגדי סימון על הפעילות מטעם המתנ"ס.
יישר כוח גדול תודה על עשייה משותפת ומבורכת.

יש לי יום יום חג ,הללויה
תודה על ערב הגששים .ערב מושקע ,מצחיק ,מהנה ,ומלכד.
תודה ליפעת כהן עידו עפרוני ועדי קריק על ההפקה וההשקעה הגדולה.
תודה לדורון לנג ,פיליפ קולמן ורועי גדיש על ההגברה והתאורה ,לנערים שעזרו בבניית הבמה
ובחיסול ,לדדי גליק ,שלומי טויזר ,וגיורא לב על המערכון ,לרב אעילאי על דברי הטעם ,לאיתי בית
אריה ,אבי ששון ,יצחק ברוכי ,נחום ריין ,נעם פישביין ,על השירה ולאולפן הוידאו על הסרטים
והצילומים.
תודה ענקית לחבורת הזמר המופלאה והמקצועית שלנו וכמובן למפיק המוזיקלי עודד אסנר.
תודה על חג מושקע ומלבב  -ועדת תרבות.

לכל מי שהכין מארזי תותי שדה בט"ו בשבט
שתילי התותים יכולים לתת פרי גם בשנה הבאה ,המשיכו לטפל בתותים לאורך הקיץ

גדי סימון

ועד החורף בשנה הבאה ,בהנאה רבה.
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"אף אחד לא קם" בגירסה המקומית
מילים:עידו עפרוני
מרנן ורבנן ,קהל נכבד ,מורי ורבותי,
מכיוון שנתכנסנו פה הערב,
באולם חגיגי זה
והימים ימי חשבון ,והלילות-
לא באים בחשבון בכלל
רצינו לקבל כמה תשובות,
ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן
ומהקהל הנכבד נבקש,
לפתוח את סגור לבו,
להיות ישר עם עצמו
ואם למישהו יש משהו להגיד -שיקום
מי שגומר בצורה עצמאית את החודש,
רק על התקציב – שיקום
מי שרשם את החותנת שלו לליקוט עצמות,
וביקש עבורה הקדמת תור,
וגילה לתדהמתו שאשתו רשמה אותו
לקבורה זוגית
שהוא למטה והחותנת למעלה – שיקום
מי שהגיע למיני בשעה 14:29
וחיפש שמן וסוכר והבין שהם עברו לחנות,
לקח פטרוזיליה ועד שהגיע לחנות היא
נסגרה – שיקום
מי שחושב שהוא מבין עד הסוף את דף
הקיצוצים החדש ,והפסיק לגדל זקן ולעשות
פן אבל משלם  50שקלים,
וחוסך את הביטוח לחו"ל ולוקח דירת נופש
רק ללילה באמצע השבוע
ואוכל פסטה בשישי בבוקר,
ובטוח שיישאר מספיק כסף לבזבוזים –
ש-י-ק-ו-ם

מנגינה :לפי שיר הגששים

פזמון :אף אחד לא קם
אף אחד לא קם

פזמון.....
אף אחד לא קם

ובכל זאת מפה לשם
מיד לפה מפה לפה
ומתחת לשולחן
עם ישראל חי
חי וקיים
מי שעשה תורנות חיסול בחתונה ,בר
מצווה או ברית מילה וחזר הביתה
בידיים ריקות – שיקום
מי שהגיע לאסיפה שעסקה בהפרדת
משק מהקהילה והבין מה ההבדל בין
ועדה ו/או צוות ו/או הנהלה ו/או
דירקטוריון או כול כינוי אחר בעתיד
 שיקוםמי שלוקח קבוע פרורי לחם שהם
בחזקת בשרי מהחביות ליד המיני
בכלי מארוחת הבוקר בשישי שהיא
בראנצ' ולא ברור האם היא בשרית
חלבית או פרווה והוא בכלל טבעוני
 שיקוםמי שגר כול חייו לבדו בדירה של 70
מטר והסתפק בזה וגילה יום אחד
את עצמו בבית של  140מטר עם
אופציה להגדיל ל  160-מטר עם שתי
מעליות אחת בחוץ עם ממ"ד וחיבור
לדוד עם מנחת למזל"ט על הגג –
ש-י-ק-ו-ם
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ומי שכבד לו עכשיו על הלב
(ומי שכבד לו עכשיו על הלב)
ולא מאמין שיבוא יום
(ולא מאמין שיבוא יום)
והמשק יפרד מקהילה
(קהילה ,קהילה ,קהילה)
וכל ההפרטות תתפוגגנה
(מיני ,חנות ,עיתון)
וגר צעיר עם עציון
(וגר צעיר עם עציון)
וקיגל בתנור
(וקיגל בתנור)
וכל הנשמה תהלל י'ה סב-בה
ושראס בן ענ-דינו יהיה לו
קל על הלב -
ש-י-ק-ו-ם

פזמון :אף אחד לא קם
אף אחד לא קם
ובכל זאת מפה לשם
מיד לפה מפה לפה
ומתחת לשולחן
עם ישראל חי
חי וקיים

אחות כוננת בשבת – אילה עמיר
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

אנו חוזרים ומדגישים !!
אין לפנות ישירות לד"ר מיטל דיטש בשאלות רפואיות ללא פנייה מוקדמת לאחות כוננת.
בתודה על שיתוף הפעולה  -דבורית אדר וצוות המרפאה.
שישי במרפאה :השבוע – גלית .בשבוע הבא  -אין אחות במרפאה

במקרים דחופים יש לפנות לאחות בית סביון

זמני לקיחות דם :בימים ב' ,ד' בין  / 07:20 - 07:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין  / ,09:40 - 09:00ביום ג' .9:40 - 9:30

לציבור החברים,

ההנחיות המעודכנות למניעת הידבקות בנגיף ה"קורונה"
מי שעבר בחודש האחרון בכל אזור סין בכל סוג של שהות (גם בשדה התעופה כ – )connection
חייב לשהות בבידוד ביתי  14ימים (תקופת הדגירה שידועה נכון לעכשיו)
מדינות המזרח האחרות :תאילנד ,מקאו ,ויאטנם ,קמבודיה אין הנחיה לבידוד מניעתי .אבל,
בכל מצב של התפתחות תלונה זיהומית (חום /שיעול /נזלת /דלקת עיניים /קושי נשימה/
שילשולים) יש ליידע גורם רפואי שלנו באופן טלפוני ולקבל הדרכה.
בבקשה לא להגיע למרפאה מבלי לתאם
בברכה ורק בריאות!

צוות הבריאות והמזכירות
במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן את הציבור
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לקראת יום הבוחר
לקראת יום הבחירות התקיים במזכירות דיון בסדרי העבודה והשירותים ,נבחנו האפשרויות
השונות ,וסוכם שנפעל כמו ביום הבחירות האחרון.
פירוט ההחלטה הוא כדלקמן:
יום הבחירות יוגדר ב"איסופית" כיום עבודה רגיל ומלא.
 .1מערכת החינוך ,הגיל הרך ,המרפאה ,המטבח וחדר האוכל – תהיינה סגורות.
 .2היערכות המטבח לקראת יום הבחירות – תפורסם.
 .3חברים שלא יעבדו ביום הבחירות ולא יירשמו ב"איסופית" יחוייבו ביום חופש.
 .4חברים שהענף שלהם סגור והם מעוניינים לעבוד ביום הבחירות – מוזמנים לפנות
למש"א ו/או מרכזת שירותים.
 .5במשפחות עם ילדים עד כיתה ג' כולל ,אחד ההורים יזוכה ביום חופש.

בברכה ,נחמיה רפל ,מרכז מש"א

פעילויות של העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה:
קהילה מטיילת | דרום אדום | טיול חמישי
ביום שלישי הקרוב נצא דרומה למרכז המבקרים "נווה חנה" ומאפיית ילדודס ,חוות "חלב
ניתן לבטל השתתפות בטיול ללא עלות עד שבוע לפני הטיול.
בראשית" ,חוות דן דן בולוטין ופארק סיירת שקד.
מחיר 110 :ש"ח לתושב החבל  140ש"ח לתושב חוץ .באופן חד פעמי יש להביא ארוחת צהרים.
נותרו מספר מקומות -הרשמה במתנ"ס.
הרצאות
"אינדונזיה" /
נפתלי היליגר

יום רביעי א' אדר
19:00 26.2.20

בית העם בבית גמליאל

 ₪ 30לתושב  ₪ 40לתושב
חוץ.

"פסטיבלים בעולם" /
דיויד ניסן
"אמונות תפלות" /
דיויד ניסן
"נוטרדאם וכנסיית סאנט
שאפל"  /אפי זיו

יום ראשון כ"ח שבט
17:00 23.2.20
יום ראשון כ"ח שבט
19:00 23.2.20
יום ראשון כ"א שבט
17:00 16.2.20

מועדון לחבר ניר גלים

 ₪ 30לתושב  ₪ 40לתושב
חוץ.
 ₪ 30לתושב  ₪ 40לתושב
חוץ.
.₪ 50

מועדון לחבר בני דרום
בית עקד קבוצת יבנה
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- DonateITעמותה חברתית אבל עם טוויסט ):
מי אנחנו?
עמותה מבוססת טכנולוגיה ,השואפת לבצע מהפכה בתחום
תרומות המזון כפי שהיה מוכר לנו עד היום .אחרי שנים של
התנדבות בעמותות של תרומות מזון ,החלטנו להרים את
הכפפה ולהקים גוף חברתי חדשני ,יעיל ומקצועי ללא הוצאות שוטפות ,שיאפשר לתרום
 100%תרומה לנזקקים ,בצורה אוטומטית ,תוך עמידה בערכים של שקיפות כספית ,תרומה
ישירה ,מתן בסתר וסל עשיר ואיכותי.
איך זה עובד?

למה דרכנו?
מאה אחוז תרומה – כל הכסף עובר לרכישת מוצרים לנזקקים.
ניתן לתרום בכל מקום ובכל זמן.
מתן בסתר – העובד שמלקט בסופר והשליח שמעביר את הסל לא יודעים שמדובר בנזקקים

מוזמנים להיכנס לאתר ולהתחיל לתרום אחרת
www.DonateIT.org.il

לפרטים נוספים מוזמנים
לפנות לרוני יעקבי
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אילו כל האוהבים  /יוסי גמזו
ִאּלּו כָּל הָּ אוהֲ בִ ים ָּתלּו בַּ כוכָּבִ ים

ִאּלּו כָּל הָּ ִאמָּ הות הֵ מֵ ּסּו בִ ְּדמָּ עות

בְּ ַּל ְּילָּה זֶה ֶאת מַּ בָּ טָּ ם,

תות ִחים -
ֶאת סולְּלות הַּ ָּ

ִאּלּו כָּל הַּ ּלִגְּ יונות ִה ְֹּׁשלִיכּו פִ גְּ יונות

ירינּו,
ָּקמּו לְּעֵ ינֵינּוִ ,מ ְּמצּולות ִֹׁש ֵ

לְּמַּ ְּרגְּ לות ַּאהֲ בָּ ָּתם -

כָּל הָּ ַּאגָּדות ֻּכּלָּן.

נוֹׁש ִרים ֵאלֵינּו חֲ לומות בְּ ֹׁשֵ לִים!
ֵאיְך הָּ יּו ְּ

מוט ִטים,
עּותים נָּפְּ לּו ִמ ְּת ְּ
ִאּלּו כָּל הַּ בִ ִ

ֵאיְך הָּ יּו רוגְּ עִ ים ַּגּלֵינּוַּ ,ילְּדָּ ִתי ֹׁשֶ ּלִי...

עַּ ל סַּ ף לִבֵ נּו הַּ ּזוכֵר -
ִאּלּו זֶמֶ ר ְּשדות הַּ ְּק ָּרב ִהנִיחַּ ַּאחֲ ָּריו

ִאּלּו כָּל הָּ אוהֲ בִ ים ָּתלּו בַּ כוכָּבִ ים

ֶאת ְּמקומו ל ְִֹּׁשיר ַּאחֵ ר -

בְּ ַּל ְּילָּה זֶה ֶאת מַּ בָּ טָּ ם -
ירינּו,
ָּקמּו לְּעֵ ינֵינּוִ ,מ ְּמצּולות ִֹׁש ֵ

ֵאיְך הָּ יָּה חופֵז הָּ אור עַּ ל כָּל הַּ ִמכְּ ֹׁשולִים!

כָּל הָּ ַּאגָּדות ֻּכּלָּן.

ֵאיְך הָּ יָּה לִבִ י נֵעור ֶאל ַּילְּדָּ ִתי ֹׁשֶ ּלִי.

ִאּלּו כָּל הָּ ִאמָּ הות הֵ מֵ ּסּו בִ ְּדמָּ עות

מוט ִטים,
עּותים נָּפְּ לּו ִמ ְּת ְּ
ִאּלּו כָּל הַּ בִ ִ

תות ִחים,
ֶאת סולְּלות הַּ ָּ

עַּ ל סַּ ף לִבֵ נּו הַּ ּזוכֵר –

ִאּלּו כָּל הַּ חֲ פִ ירות ,פְּ צּועות וַּאֲ פֹרות,

ירינּו,
ָּקמּו לְּעֵ ינֵינּוִ ,מ ְּמצּולות ִֹׁש ֵ

ל ֹא הֶ עֱלּו ֶאּלָּא פְּ ָּר ִחים –

כָּל הָּ ַּאגָּדות ֻּכּלָּן.

ֵאיְך הָּ יָּה חולֵף הָּ רּוחַּ ַּקל בַּ ִמ ְֹּׁשעולִים.
יומי זָּרּוחַּ ַּ ,ילְּדָּ ִתי ֹׁשֶ ּלִי...
ֵאיְך הָּ יָּה ִ

יוסי גמזו ,מהפזמונאים והמשוררים המשפיעים והבולטים
בתרבות הישראלית ,הלך השבוע לעולמו בגיל .81
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