קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1206
20.4.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באול !
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות נסיה
ורונ לבנה

בד הפע * :טקסי יו הזיכרו *אירועי יו העצמאות *דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה....................................................................................

טקסי יו הזיכרו
לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה ,תשע"ב2012 ,
ערב יו הזיכרו – יו שלישי ,ב' אייר תשע"ב24/4/2012 ,
 – 19:45התכנסות בחדר האוכל) .ילדי מתבקשי לשבת ע הוריה (.
 – 20:00צפירת דומייה
 – 20:02טקס ערב יו הזיכרו
יו הזיכרו – יו רביעי ,ג' אייר תשע"ב25/4/2012 ,
טקסי יו הזיכרו יערכו במקביל בשני בתי העלמי של הקיבו:+

 10:50התכנסות בבית העלמי הצבאי על גבעת המוזיאו
 11:00צפירת דומייה
 11:02טקס אזכרה

מצגת לזכר של הנופלי
במלחמות ישראל
ובפעולות איבה –
חברי ובני הקיבו ,
ולוחמי פלמ"ח שנפלו
במערכה על יד מרדכי –
תוקר ברצ" בתדר הערו
הפנימי או בתדר ערו
המודעות הפנימי –
החל מיו ג' 24/4/12
בשעה .10:00
צוות יו הזיכרו

 10:50התכנסות בבית העלמי האזרחי של יד מרדכי
 11:00צפירת דומייה
 11:02טקס אזכרה
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 11:30טקס קצר ונוס בבית העלמי האזרחי לטובת משפחות וחברי שהשתתפו בטקס שנער .קוד
לכ בחלקה הצבאית שעל גבעת המוזיאו .
__________________________________________________________________________

הוא היה  /יחיאל מוהר
מכל המילים שיצאו מגדרן
בימים של גאון ויגון ותקווה,
שתי מילים יש פשוטות,
איומות מכולן
שתי מילים נוראות ...הוא היה...
הוא היה נער חמד,
הוא היה מתולתל.
הוא היה משחק
כדור רגל וסל -
אבל כשאמרו לו לצאת,
הוא יצא,
ועכשיו ,הוא היה ,הוא היה...

הוא היה לסיירת
הלב הרוטט,
עד נשק למדבר
ועוד אין לו יוד-טית
מבאר החיים לא שתה לרוויה
ועכשיו ,הוא היה ,הוא היה...
בין אש ועופרת
הנער צעד,
ולנגה האש
את בריתנו כרת.
כך הופכים נערים כמותו אגדה,
כי עכשיו ...הוא היה ,הוא היה...
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מכל המילים שיצאו מגדרן
בימים של גאון ויגון ותקווה,
שתי מילים יש פשוטות,
איומות מכולן
שתי מילים נוראות ,הוא היה...

אירועי יום העצמאות
ערב
§
§
§

יום העצמאות תשע"ב – יום רביעי – 25/4/12
ארוחת ערב ישראלית.
החל מהשעה  ,20:00לאחר ארוחת הערב בחדר האוכל ,תיערך הקרנה
על מסך גדול של טקס הדלקת המשואות מהר הרצל.
קפה ,עוגה ,כיבוד ושתייה בחצר האחורית.

§  – 20:45בחצר האחורית  -טקס יום העצמאות –  64שנה
למדינת ישראל.
)התוכנית תכלול בין השאר גם מופע זיקוקים מרהיב(...
יום העצמאות
למחרת ,יום חמישי  ,26/4/12החל מהשעה
העצמאות בהפנינג המסורתי על דשא חדר האוכל.
בתוכנית :משחקים ,הפעלות ,מוסיקה ,ו" -על האש" ....וגם ...מופע
קפוארה ותחרות כדור-רשת בין השכונות.
אורחים יחויבו בתשלום עבור הארוחה.
חברים/תושבים :אנא רשמו את מספר אורחיכם המיועדים להשתתף באירוע
ברשימה על לוח המודעות בחדר האוכל.
,16.30

נחגוג

את

יום

להתראות ...צוות החג
___________________________________________________________________________

מכרזי לתפקידי ציבוריי
 .1קר מילואי
של הקיבו +בהגדרתה מנוהלת על ידי צוות חברי

שנבחרו בשנת  2008לתקופה של 4

קר המילואי
שני .
ע סיו קדנציית בת ארבע שני יש לפתוח מכרז לצוות המנהל את הקר .
זו ההזדמנות להודות לחברי המכהני כעת בצוות הקר  ,וג לאחל לה יישר כוח על הנכונות להיבחר
לקדנציה נוספת :שמעו כור )יו"ר( ,גדי רינת ,צביה סגל ואליהו שח  ,אליה הצטר  ,כחלק מהוראת
תקנו הקר  ,יו"ר ועדת פנסיה ,גלעד בארי.

קר המילואי  ,נועדה לקלוט ולנהל העברות כספיות מהמשק לקהילה בארבעה תחומי עיקריי (1 :
פנסיית החברי  (2 .קר לבעלי צרכי מיוחדי  (3 .קר לעזרה הדדית (4 .קר עבור חברי שלא יכולי
להיכלל בביטוח סיעוד/קטסטרופות.
מתו .תקנו קר המילואי שאושר ביד מרדכי בתארי:24.2.08 .
הנהלת הקר תהיה אחראית לניהול כלל כספי קר המילואי  ,השקעת וכד'.
הרכבה של הנהלת הקר  :ארבעה חברי ויו"ר ועדת הפנסיה .חברי ההנהלה ימנו אחד מה ליושב ראש
הנהלת הקר  ,אשר תפקידו יהיה לנהל את ישיבות ההנהלה ופרוטוקול ישיבות הנהלת הקר  .כשיר לכה
בהנהלת קר המילואי מי שאינו מכה בגו המבקר של הקר ומי שאי לו קרובי משפחה המכהני
בהנהלת הקר או בגו המבקר שלה.
הנהלת הקר תיבחר לתקופה של  4שני על ידי האסיפה באמצעות הקלפי ברוב רגיל ,וחבריה יוכלו לחזור
ולהיבחר.

 .2נציגי ציבור להנהלת קהילה
ע אישור המבנה הארגוני החדש של הקיבו +ואישור ההגדרות ונוהלי העבודה של הנהלת הקהילה – יש
לבחור  3נציגי ציבור שיקחו חלק בהנהלת הקהילה המתהווה .על פי הנוהלי שאושרו הרכב הנהלת
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הקהילה יהיה כדלקמ  :מנהל קהילה )מרכז( ,מזכיר ,מנהל מש"א ,מרכז משק )מוזמ לגופו של עניי ( ,מנהל
כספי ושלושה נציגי ציבור.
הציבור מוזמ להיות מעורב ולקחת חלק פעיל בניהול הצוותי הנ"ל.
פירוט המכרזי להל .
בברכה ושבת שלו  ,אופיר
___________________________________________________________________________

מכרז לחברות בצוות קר המילואי של הקיבו
ועדת מינויי מזמינה את ציבור החברי להציע עצמ לכה בי
 4נבחרי הציבור שיכהנו כחברי בהנהלת קר המילואי של הקיבו .
חברי המעונייני להציג מועמדות לחברות בהנהלת הקר
ו/או להמלי על חברי אחרי )באישור ( ,מוזמני לפנות אלינו בהקד !
המכרז ייסגר בתארי* 4/5/12
המועמדי יובאו לאישור שיחת קיבו והקלפי

בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמ ומרי בקר
ועדת מינויי

מכרז לנציגי ציבור בהנהלת הקהילה
ועדת מינויי מזמינה את ציבור החברי להציע עצמ לכה בי
 3נבחרי הציבור שיכהנו כחברי בהנהלת הקהילה.
חברי המעונייני להציג מועמדות לחברות בהנהלת הקהילה
ו/או להמלי על חברי אחרי )באישור ( ,מוזמני לפנות אלינו בהקד !
המכרז ייסגר בתארי* 4/5/12
המועמדי יובאו לאישור שיחת קיבו והקלפי
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמ ומרי בקר
ועדת מינויי
אבלים ומשתתפים בצערם של
יאיר שוורץ ,מאיר שוורץ ,יונה שחר ,בת שבע שוורץ
והמשפחות הרחבות
על פטירתה של חברתנו היקרה

ברטה שוורץ

ז"ל

נולדה בברזיל 17.7.1932
נפטרה ביד מרדכי5.4.20123
יהי זכרה ברוך!

__________________________________________________________________________

אבלים ומשתתפים בצערם של
איריס אמיר ,אמיר וולנסקי ,אלה דוקלר ,ליהי בן ציון
והמשפחות הרחבות
על פטירתו של חברנו היקר

שאול וולנסקי

ז"ל

נולד בישראל 14.6.1943
נפטר ביד מרדכי 6.4.2012
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

אבלים ומשתתפים בצערם של
גדי רוטשטיין ,דוד שני ,שלומית וולה
והמשפחות הרחבות
עם פטירתה של חברתנו היקרה

חייקה רוטשטיין

ז"ל

מוותיקות הקיבוץ

נולדה בפולין 28.9.1913
נפטרה ביד מרדכי 9.4.2012
יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי

אמא וסבתא ברטה ז"ל
אמא וסבתא ברטה נולדה ביו  ,17.7.1932בריו דה ז'נרו ,שישית מתו .שמונת אחיה ואחיותיה.
הוריה ,יוס וסימה ,גידלו את המשפחה בדוחק רב ,והקפידו לטפח אורח חיי מסורתי יהודי.
סבתא ציינה במיוחד בזיכרונותיה את החגי פסח וחנוכה.
שנות ילדותה ונערותה של סבתא ברטה היו מאושרות .היא למדה בבתי ספר יהודיי ביסודי בתיכו ,
אהבה מאוד לרקוד ,לשמוח ולבלות ע חברותיה.
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ע סיו לימודי התיכו  ,בהיותה בת  ,19פגשה ברטה את יוסי שוור ,+שהיה אז ב  ,38במסיבה במועדו
יהודי .סבתא ברטה סיפרה כי "נדלקה עליו מיד".
בניגוד לנהוג בימי הה  ,כאשר נישואי נקבעו באמצעות שידוכי  ,סבתא לקחה היוזמה בידיה ,וביקשה
מחברה לקשר ביניה  .מרגע זה ,למרות התנגדות הוריה ואחיה ,הדר .לחתונה הייתה קצרה.
האהבה פרחה וה נישאו באושר.
פירות האהבה לא איחרו לבוא :ג'וליו נולד ואחריו מאורו ,טניה וסואלי .ברבות הימי  ,סבא יוסי היה
לבעל חנות רהיטי  ,וסבתא ברטה למדה הנהלת חשבונות ועבדה במקצוע מספר שני .
מימי נעוריה נקשרה ברטה לתנועת השומר הצעיר בריו ,והייתה חברה פעילה ומרכזית בתנועה .לאחר
נישואיה התרחקה מהתנועה ,א .עד מהרה הצטרפה לחוגי בית של בוגרי התנועה ,בה "נדבקה" באהבת
הציונות ועימה התשוקה להגשי את חזו התנועה והעלייה לאר +ישראל.
בשנת  1964החליטו ברטה ויוסי כי ה עולי לאר +ישראל .ברטה כתבה על כ .במכתב לאמה" :העדפתי
להקריב את הק החמי של כל אד  ,להשאיר אותכ מאחור ,הוריי ,ואת כל משפחתי האהובה והענפה
על דורותיה ,למע חינו .ילדיי כיהודי באר +ישראל כפי שתמיד הטפת לנו ,אמא" .למרות שהחלטה זו
גבתה מחיר כבד ,אותו נשאו ברטה ויוסי כל ימי חייה  ,מעול לא הצטערה ברטה על צעד זה.
לאחר כ 16 ,ימי שייט באונייה "תאודור הרצל" הגיעה משפחת שוור +לישראל ,ועוד באותו לילה לקיבו+
יד מרדכי .הדבר השני לאחר ההתמקמות ב"חדר" ,היה שינוי שמות הילדי לעברית – יאיר ,מאיר ,יונה
ובת שבע .הקליטה בקיבו +הייתה רצופה בקשיי – היעדר השפה ,התרבות השונה לחלוטי  ,המקו
והמנטאליות – הכל היה כה שונה ,שרק רצו ברזל ואמונה שלמה בדר .השאירו את משפחתנו כא .
סבתא ברטה החלה את דרכה בעבודה במטבח הקיבוצי ,ולאחר מספר שני עברה לעבוד בתחו החינו.
אותו אהבה ,כיוו שראתה בו סוג של שליחות .בתחילה עבדה כמטפלת בבתי הילדי ובהמש .החליטה
לעבוד בצוות החינוכי של חברת הנוער "נחשוני " ,ש נדרשה מידה רבה של רגישות ,אמפטיה וכבוד
אנושי על מנת לתת לילדי הרגשה טובה ומשפחתית ככל שנית  .מאוחר יותר עבדה כא הבית של
המתנדבי מחו"ל ,שבאו לסייע לקיבו +ושהו בו תקופות שונות .ג ה היו זקוקי לחו  ,אהבה ודאגה
לצרכיה היו יומיי  .ג המתנדבי מצאו לב קשוב אצל סבתא ברטה .סבתא מצאה סיפוק רב בעבודה
הזו ,שמבחינתה הייתה ג סוג של נתינה לצעירי המרוחקי ממשפחותיה  ,כפי שחוותה היא בעבר.
ביולי  1989עברה סבתא אירוע בריאותי ששינה את חייה ולא לטובה .ניסינו יחד כמשפחה להתמודד ככל
יכולתנו ,על מנת להקל על אמא .ע חלו השני המצב לא נעשה קל יותר .ברטה עברה ל"בית האור "
לידיי של אנשי נפלאי  ,אשר טיפלו בה כמו מלאכי  ,ועל כ .תודתנו העמוקה.
בשנת  ,1992לפני כ 20 ,שנה ,בערב פסח ,נפרדה ברטה מיוסי היקר והאהוב ,פרידה מצערת וכואבת אשר
פצעה את נפשה שוב.
סבתא חוותה אושר רב ע הולדת נכדיה :ליר  ,אור ,עופר ,ב  ,אסי ,אוריי  ,הילי ,שח וקלרה .ברגעי
אושר נדירי נהגה סבתא להדגיש בפנינו כי "ד אינו מי " ,וכי המשפחה ,הפמיליה ,חשובה מכל .תלמדו,
היא דרשה ,וקוד כל תהיו תמיד בני אד .
ברטה ,מה הפסדנו כולנו בשני האלה ,מה היה יכול להיות אילו.
באוגוסט  ,2006יחד אית .נפרדנו בכאב גדול מנכד .השני אור שחר .אסו ללא נחמה ,שעימו סירבת
להשלי  .לא הבנת בהגיונ .כיצד אמרת לאור מספר ימי קוד לכ לא להיכנס ללבנו  ,והוא ,לצערנו
האינסופי ,לא הקשיב ל – .סבתא ,כולנו לא מביני !
סבתא ברטה – לאחר כ 20 ,שנה ,בערב פסח ,באת לנוח ליד יוסל'ה אהוב ,.והפע לנצח.
כל שנותר לנו ,סבתא ,הוא לזכור את הימי היפי  ,הימי שהיית במיטב .מלאת שמחה ,שמחת חיי
אמיתית ,גאה ביכולת .לסייע לנערי ולצעירי  ,אופטימית ושלמה בדרכ..
כ .אנו נזכור אות .סבתא.
יהי זכר .ברו!.
אוהבי וכואבי  ,הפמיליה.
לזכרו של שאול וולנסקי ז"ל
כשאני חושב על אבא ,אני לא יכול שלא להסתכל על חצי הכוס המלאה של חייו.
אבא שלי היה נוכח פעיל ומשמעותי בחיי של הרבה מאוד אנשי .
הלוויה הזו עצובה לרבי מאחר ונקבר היו אד שהתאפיי באהבת אד  ,כ .אני מרגיש ,כ .אני מתמצת
את מהותו.
אהבת האד היא הסיבה לעצב הרב במותו.
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אהבת אד היא הסיבה לבהירות ,לשמחה ובעיקר למהות של חייו.
אבא אמנ לא מת בגיל מופלג ,אבל בשנות חייו הוא נגע בהרבה מאוד נפשות.
חצי הכוס המלאה אותה הזכרתי בפתיחת דבריי ,מתייחסת לא רק לחיי שלו ,אלא ג למוות שלו.
אבא ידע שימיו ספורי  .במודע הוא ביקש שלא ימרחו אותו בסיפורי  ,שלא ינסו לעודד אותו בעובדות
שווא ושיגידו לו כל הזמ את מצבו הרפואי .יכול להיות כי האמונה כי הוא עומד לפגוש את אימא חיזקה
אותו ונסכה בו ביטחו  .אמונה זו סייעה לו להשלי ע מותו ואפילו לרצות בכ ..ההשלמה ,הפיכחו
והאומ +של אבא הקלה עלינו וחסכה מאתנו העמדות פני  ,התלחשויות ושקרי מאחורי גבו .למבקרי
הבודדי שהסכי לקבל למיטתו ,הוא קרא על מנת להיפרד מה  .אבא הביט מפוכח לעתיד הקצר שעמד
מולו והכי את עצמו לפרידה ,ה בהיבטי המעשיי  ,וה ברמה הרוחנית.
ביו שבת בדיוק לפני שבוע ויו  ,אבא אזר כוחות ,הסתפר ,התקלח ,התגלח וש אפטרשייב .גייס את כל
כוחותיו הנפשיי והפיזיי וירד ממיטתו בפע הראשונה והאחרונה .הוצאנו אותו בכיסא גלגלי לדשא
של בית החולי  ,וש  ,בשעה שכולה קס  ,הוא נפרד מנכדיו וה נפרדו ממנו .ובפע המי יודע כמה
בחייו  ,אבא יצא ענק.
חמישי לפנות בוקר שאחיו עמי ואנחנו ,איריס ,אלה ליהי ואני ,מדברי

אליו

אבא נפרד מאתנו ביו
ומחזיקי את ידו.
אבא אני גאה ב .על א .שחיית ומקנא ל .על אי .שבחרת למות .אתה יודע את זה .דברנו על זה .לא
השארנו אב בלתי הפוכה ,הכל נאמר .נוח על משכב .בשלו א כ  ,ותמצא בעול ההוא את מה שאתה
מייחל למצוא.
אמיר וולנסקי
__________________________________________________________________________

קווי לדמותה של חיה רוטשטיי

ז"ל

חייקה נולדה בשנת  1913בעיירה נידחת "רודניק" שבגליציה .בזמ מלחמת העול הראשונה ערק אביה
מהצבא וברח לסלובקיה .המשפחה עברה לגור ע הסבי בדוקלה ) 6 .(Duklaנפשות ,אמא ,שלוש בנות
ושני בני .
אחרי המלחמה עברה אמא של חייקה ע ילדיה לסלובקיה ,פרט לחייקה שנשארה אצל הסבי עד גיל .17
ולאחיה .בנערותה הצטרפה לק השומר הצעיר ,עובדה שגרמה
ֵ
שנה מאוחר יותר הצטרפה שוב להוריה
למתחי גדולי במשפחה .ההורי לא השלימו בשו אופ ע הצטרפותה לתנועה ובמיוחד ע התוכנית
של בת לעלות לאר +ישראל .בשביל "פלשתינה" היה מקו לגעגועי ולימות המשיח ,אבל לא לעליה.

אחרי תקופה מסוימת בסלובקיה חזרה לפולי לדודתה והצטרפה לק השוה"צ בלבוב ,ש הכירה את,
רגינקה וכטל ,פנקה דרורי ,קריינה מרחב ,הלה מאירי ויצחק ב ,חיי  ,זיכרונ לברכה .במסגרת פעילותה
בתנועה עברה הכשרה מקצועית ונמשכה מאד למקצוע הסנדלרות .בהמש .א עבדה במקצוע שרכשה.
לימי סיפרה כיצד האנשי שעברו ברחוב עמדו והסתכלו בחלו הראווה כיצד אישה עובדת בסנדלרות.
"זאת הייתה סנסציה" היא ציינה בסיפוק.
כפר מסריק( ,ש

בשנת  1935עלתה חייקה לאר +לאחר תלאות וקשיי  ,תחילה למשמר זבולו )כיו
התאחדה ע אחותה ,בהמש .עברה לג שמואל להכשרה ,ומש לנתניה ,לפרדס הגדוד.
מאוחר יותר הגיעה ע חברי נוספי למצפה הי ולקחה חלק ביצירת הקבוצה וראשיתו של הקיבו+
שייקרא בהמש .יד מרדכי.
לימי סיפרה חייקה" :למרות התלאות והקשיי הרבי שפקדו אותנו ,אני צחקתי אז כמו שלא צחקתי
בחיי  .איפה תמצא היו אד שמוכ לצחוק כשנופל לו אוהל על הראש ביו סערה?
היינו צעירי  ,זו הייתה תקופה הרואית ,הרגשנו את עצמנו גיבורי שכ .אנחנו חיי ".
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ע העלייה על הקרקע ליד מרדכי המשיכה חייקה לקחת חלק בבניית הקיבו ,+עבדה בסנדלרות ,הייתה
סדרנית עבודה ובלטה תמיד בזכות כישוריה החברתיי והמיוחדי  .בהמש .הכירה את קובה ,איתו
התחתנה והתברכה בשלושת ילדיה  :גדי ,דוד ושלומית.
בזמ המערכה על יד מרדכי נטלה חייקה חלק פעיל מאד ,היא שיבצה תורנויות שמירה ,רצה בתעלות
הקשר וסייעה לצוות המרפאה.
ע החזרה ליד מרדכי עבדה בחינו ..קבוצתה הראשונה הייתה קבוצת "אור " ,איתה עבדה  15שנה
ברציפות .במקביל השתתפה במלאכת שיקו הקיבו +ונטלה על עצמה תפקידי רבי  :סדרנית עבודה,
מזכירת קיבו +ומרכזת ועדת חינו ..בשנת  1959כאשר הצטר גרעי "רונ " ,הגרעי הישראלי ליד מרדכי,
נבחרה חייקה למטפלת ומקשרת בי הקיבו +לגרעי  .במקביל הקימה יחד ע חנה וויל ז"ל את מער.
ההגשה העצמית בחדר האוכל ,בהמש .עבדה כסייעת שיניי במרפאת הקיבו +ולאחר מכ במתפרה.
לימי סיפרה חייקה" :אי אפשר להגיד שחיינו ברווחה או בנוחות ,היו לנו חיי מאוד קשי  .לא קיבלנו
את הקושי בתור מצוקה הוא היה בשבילנו ייעוד .בנינו מולדת ,בנינו משק וזה היה הפיצוי על כל הסבל
הפיזי והנפשי שעברנו".
בראיו ע צלילה דג שנער .בשנת  2003סיכמה חייקה:
"חייתי בקיבו 68 +שני  .אני גאה שהייתי שותפה בבניית צורת חיי מיוחדת זו וביצירה החד פעמית
ששמה קיבו .+אני יכולה להגיד בכנות שאני לא מצטערת על מה שעשיתי ,חו +מהתפקידי שמילאתי
ובגלל הזנחתי את המשפחה שלי .יש לי עדי נקיפות מצפו מזה ,לא שמרתי על איזו  .אבל אני לא
מצטערת ,מה שעשינו היה מתאי לתקופה .עשינו דבר גדול .ג היו יש לי הכרה ברורה שהקמנו קיבו+
ומדינה ,אני גאה שהייתי שותפה למפעל גדול".
כשהגיע חייקה לגיל  90החליטה שסו סו הגיע הזמ לצאת "לפנסיה מוקדמת" וסיימה את עבודתה
במתפרה .סו סו היה לה זמ לעצמה .היא הרבתה לקרוא ספרי בשקיקה רבה ואהבה לשוחח ולהביע
דעה על כל ספר שקראה .בי לבי פתרה תשבצי וסודוקו ,טיפחה מאד את ביתה וגינתה ושיוותה לה
מראה צעיר ואסתטי .היא אהבה מאד לטייל והצטרפה לכל טיול שארגנה המשפחה.
חייקה אהבה מאד את משפחתה :בניה ,כלותיה וחתנה ,נכדיה וניניה ,ואהבה ג
שאהבו לבקרה ונהנו מהכנסת האורחי הנעימה והעוגות הטובות שאפתה.

את קרוביה הרבי

בשני העשורי האחרוני זכתה חיקה לשני טובות של שיבה.
כשמ .חיה כ .היית  ,אישה רבת פעלי ומלאת חיות.
והיו מלאו ימיי .כשאת נושקת לגיל  , 100מותר ל .כבר לנוח ,נוחי בשלו חייקה יקרה.
יהי זכר .ברו!.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ראיינה ותמללה :צלילה דג  ,נובמבר .2003
הקלדה :נעמי ציו  ,שירותי ארכיו  :ענת רייס.
עריכה :אורי לבנה.
__________________________________________________________________________

פסח – תודות
תודות וברכות חמות לצוות פסח
שמתמיד כבר שני רבות להעמיד ליל סדר למופת ולחג בקיבו!+
ג השנה נרשמה אווירה חגיגית ומוצלחת! יישר כוח לכל המארגני !
תודה מיוחדת לכל מי שתר וסייע להצלחת הסדר:
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לחברי הצוות :חנה סגל ,נעמי כה  ,מיכל ארדנינג ,נעמי קלרמ  ,אביה קלרמ  ,דבורה וייס ,זהבה קלרמ ,
זהבה ציו  ,איבו פרידמ  ,עמיר דרור ,בוזי וינר ,אבנר ענבר ,גלעד בארי.
לשרו לבנו והדס ניר  ,על הניצוח המוזיקלי ,ולכל הקרייני והזמרי שהשתתפו ותרמו להצלחת הערב.
לגרשו אשחר  ,אב הסדר – על ניהול נעי של הסדר .לילדי והוריה – על הופעת החד גדיא.
לדנית לוי  ,על עיצוב הבמה האביבית והפורחת .לשיבולת ויטקינד  ,על סידורי הפרחי המרהיבי .
לעירית פסלסקי  ,על מודעת החג היפה .לדני שני  ,על הקמת הבמה .לעמיר דרור – על העזרה
הלוגיסטית .לגבי קור – על הנכונות והעזרה ברגע האחרו ....
לשפרה שכטר ,גבי וולקובי '+ועובדי המטבח – על הארוחה הטעימה.
לדבורה ויס  ,על ההתמדה לאור .השני בטיפול בארוחת החג והקשר ע המטבח.
לתומר ענבר – על תפעול ההגברה .לילדי המוסד – שעזרו בארגו ובעריכה.
ולכל החברי והתושבי שהתנדבו ועזרו לפני ואחרי ליל הסדר.
תודה לכולכ  ,ולהתראות בשנה הבאה!
__________________________________________________________________________
מילות תודה
חברים יקרים,
לרבים וטובים ,אנו משפחת שיפמן ,מבקשים להביע תודה והוקרה על
השתתפותכם הכנה והעמוקה עם מותה של שפרה ,אם משפחתנו.
אנו יודעים וחשים כמה ששפרה הייתה אהובה בביתנו – בית יד מרדכי.
תודה מיוחדת ואוהבת לועדת בריאות ,לעובדות המרפאה ,למזכירים
ולעובדות הסיעודיות ,לכולכם ,שלא חסכתם מאמץ וזמן על מנת לסייע
ולהקל על שפרה יקירתנו ועל המשפחה ,בתקופה הקשה שעברנו ועודנו
עוברים.
לכולכם ,ולכל אחד מכם ,חיבוק חם ואוהב,
משפחת שיפמן

__________________________________________________________________________

לסבים הגאים עידית וגלעד בארי
ולהורים המאושרים נעה ושלומי
מזל טוב להולדת הנכד והבן !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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