
 

 
 ת מרגלית זלצמןעורכ

  www.atarmishmar.org.il  1.8.0206א  "ח באב תשפ"כ 0612' עלון מס
 

 שורף וחם
 
 

 
 



2 
 

  www.atarmishmar.org.il   1.8.0206א  "שפאב תח ב"כ 0612' עלון מס

 מה בעלון
, בקנדה הקרה חום קיצוני ושריפות, טפונות והרסיש ,המסודרתו המאורגנתבגרמניה . חם מאד "רק"אצלנו 

 .ר ר ו פ ת הארץ מכדור . הקרח בקוטב נשברים ונמסיםמדפי . בקליפורניה השריפות הם כבר שגרה

 

 .על סגר "ריםבמד"המגבלות חוזרות , המאומתים עולהמספר  . לדעיכתה אינה מרפה "חגגנו"שוהקורונה 

 .העולם שאנחנו חיים בוזה 

 
 .מנהל החינוך מדווח, ארזייואל  –ות שגרת קיץ בחינוך ואצלנו מנסים לחוכאן 

 .זכרה לברכהתי ערכה אלבום יפהפה מצילומי הציפורים של רוחה אחותה קרינועה 

 .עילות ההנהלותלא מצנן את הקיץ החם עם הערות ותגובות לפאיציק 

 .מהחום כשבלול חום הקליפה "בורח"מומוס 

 .מתחילה להתפזר למשימות אישיות בשנת שירות' תמר'כיתת 

 
שמטרתה היתה לסיים  פצצת האטום הראשונה על הירושימה להטלתשנים  61מלאו  עם שחר  1.8.0206והיום 

המוות והתוצאות הנמשכות עד היום לא מרתיעות את  ,הרסה .את מלחמת העולם השנייה העקובה מדם

ישראל כמובן בקלחת של האיום גם ו .ות פצצה משוכללת ממנהרצות להיות בעללהמדינות להמשיך לשכלל ו

   .הגרעיני האירני שדוהר להשלמתו

 

 נמסנשטף ו, נשרףהארץ כדור  .ליהבאוסטרת יער שריפ :השערת תמונ
 

  מנהל החינוך החברתי, ארזי יואל  –החינוך החברתי משולחן 

 הנכדלנישואי  טאיב לבר ל"מר עבהבן עו לנישואי נאי שטיקמןלי, קמןית שטשלומילרכות ב 

  בוניםאיציק  –לקיץ חם הערות  –הקיבוץ לחבריו יוחזר 

 מומוס –חלזון חום הקליפה /בלולשה 

  נועה קריתיערכה  –ציפורי רוחה אלבום  –ור רבת יופי פציראיתי 

  עוזבות את הקן  'תמר'של כיתת  ראשונותסנוניות 

  ל"דמרי השתחרר מצהשחר 

 ענבר וצוות איקלוםאתי  –ה מצוות איקלום 'ידלימ 

  נעם שטהל :רשם – 62.6.0206ועד האגודה הקהילתית פרוטוקול 

  לרחל וגילי מולכו להולדת הנכדהברכות 

 ברכות לטלילה ושמעון לוי להולדת הנכד אופק. ח.ל.ט 

  שעות פתיחה של בריכת השחייהעדכון 

  זיכרון חודש אוגוסטנר 
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 משולחן החינוך החברתי 

 
בין המשחקים האולימפיים לבין שגרת הקורונה יצא החופש , מבלי תשומת לב גדולה כבר עבר חודש יולי

 .הגדול לדרכו 

 . כמה מהאירועים המרכזיים שהיו וקצת על החינוך החברתי

  :המרחבים

נושא שבחרו ) עברנו את  אולימפיאדת האלים   ,צאנו  לפארק המים שפייםי, הפתחנו את הקיץ בהפנינג בבריכ

הבאנו סדנת עץ למרחב עופרים ומרחב כפירים וכל ילד וילדה  ,(שגם הובילה את האירוע 'כיתה ו' דולפין'כיתת 

 .סדנת תופיםבעם דרור גומל עברנו שלושה מפגשים ו יצאו עם תוצר נגרות מעשה ידיהם

 . בין לבין הילדים ביקרו במשק החי ובאתרים שונים ביישוב

  :בנעורים

שהחניכים מעידים שהיה )חלוץ בודד למרכזון הבוגר , שהיה מרגש ומצחיק 'תמר'חג מחזור של כיתת התקיים 

 ( . יב-יא) 'תמר'ו 'פטל'והרפסודיה שאליה יצאו חניכי  ,(אירוע מדהים

המחנה היה שונה מבעבר . נערים ונערות מכיתה ד עד כיתה יב 21סתיים במחנה הצופים אליו הגיעו החודש ה

ולצערנו קיצרנו את המחנה בכמה שעות קודם לכן עקב חשש ,  עקב ההגבלות של שנת הקורונה על התנועה

 . וחשיפה של חלק מהחניכים למאומתי קורונה

 : כללי

תחלופת צוות גבוהה טרם . הזה אתגרים שמשפיעים מאוד על הנעשה למרות הפעילות הברוכה ישנם בקיץ  

כל אלו . אילתור של צוותים וחניכה אינטנסיבית שלי בזמן מלא בפעילותדבר אשר הצריך  תחילת החופש

אני מקווה ומאמין שנוכל ( . ט-ז)ובמרכזון הצעיר ( ו-ה)בעיקר במרחב כפירים  שהשפיעו אתגרים הציבו בפנינו

 . המערכת ולהפיק את האפשרויות הגלומות בחודש אוגוסט באופן מיטבי לטובת הילדים והנעריםלייצב את 

אתגר נוסף שאני עמל עליו בימים אלה הינו מציאת כוח אדם מתאים להדריך במרחבים ובנעורים בשנת 

 .וכל מי שבידו לעזור אשמח לבדוק ולקדם לטובת ההדרכה בשנה הקרובה, הלימודים הקרובה

 רזי יואל א

 חינוך חברתי

 !כותבר

 יקמןשטשלומית ל

 שטיקמןי אלינ

  יבאל "עב רעומבן הלנישואי 

 כדלנישואי הנט לבר

 !לכל המשפחהת ברכו
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 יוחזר הקיבוץ לחבריו
 הערות לקיץ חם

ת אגודה ומנהל אגודת /מנהל. זה הזמן לאחד בין שני תפקידי הניהול. ת הקהילה הודיעה על התפטרותהמנהל
 (. זו גם המגמה הדמוגרפית. )מתיישבים

 . יש יותר מכנים משותפים באיחוד התפקידים הללו מאשר מפריד
 שאלה בלוגיקה

 ?להתפטרות ל להצטרף"ר שתמך בהבאת המנכ"ל אינו מחייב את היו"האם כשלון המנכ

 נהלי עבודה בחינוך
 .על סדר היום הועלתה שאלת החופש בפסח למטפלות וסגירת  פעילות הגיל הרך בפסח

הרבה שיקולים בעד והרבה שיקולים נגד ובלי שאנקוט עמדה דבר טוב קרה . קראתי את דוח הדיונים שנערכו
שהעביר )ך היא עדיין של הקיבוץ ההכרעה עברה לרשות הציבור מפני שהסמכות והאחריות על מבני החינו

 .(המתיישבים אגודתלהפעלה של 
 .לשיפוץ מבני החינוך והעברת האחריות למועצה האזורית₪ מיליון  3- 0.2אבל במקביל נמשך תהליך יקר של 

 .זה חינוך וערכים במבנה, תרבות, לא תהיה לאף תושב זכות ערעור על קביעות בתחום העבודה

 מדיניות ההנהלה
 "אני רוצה לראות חסכון יעלה כמה שיעלה"

, א"העלאת מחיר הארוחה בח, העלאת מחיר נסיעה ברכב. האחרונות צצות גזרות תשלום על החברים בשנים
הסיבות לכך הם גרעון באיזון . צמצומי כוח אדם מינוריים בענפי שירות ובקשת תשלום מלא בשכונת הצעירים

 (.הורדת מיסים דרסטית, אי העברת שכר דירה. )תקציב הקהילה הנובעות מהחלטות עבר
את . ני מציע לקיים שיח בין החברים בו נחליט על המקומות והפעילויות אותם אנו רוצים לשמר גם ערכיתא

 .הפער בין ההכנסות וההוצאות של פעילויות אלה יממן מס צבוע ושקוף

 סקר שביעות רצון
 :ביקשתי ממובילי המיזם

 . שהסקר יעשה מול אמנת שירות . 6
 דיםידשהסקר יעשה על פי פרמטרים מ.  0
 שיגידו מה מתכוונים לעשות עם תוצאותיו.  3

 (מעורבות ואי יכולת השפעה של החבר)דמוקרטיה קיבוצית 
 : עד ההנהלה על שני נושאיםוור על מנת שיזמן דיונים ב"פניתי ליו( המסמכים אצלי)לפני יותר מחצי שנה 

 אי ביצוע החלטות אסיפה בנושא הפנסיה.  6
 (כפי שכתוב בחוזה ההתקשרות)תיישבים עבור שימוש במבני ציבור גביית כסף מאגודת המ.  0

 .* עד כה לא נעניתי לפניותיי הרבות
 .ר לקיים את הדיונים הללו"ברוח זו לועדת ביקורת על מנת שתורה ליופניה  העברתי 

 . הפנים את עמדתי כולל מסמכים תכמו כן ביקשתי שיאפשרו לי להסביר למבקר
 .כזאתהוסבר לי שאין אפשרות 

 לעניין העברת המבנים והמתקנים לאגודת המתיישבים 

 וגיקהבלאלה ש
 .לאגודת המתיישבים בחינם' הבריכה וכו, הפאב, אנחנו מוסרים את המועדון

 חלם, חלם, חלם   .כשאנו רוצים להשתמש במתקנים האלה דורשים מאיתנו כסף

 יועצים
עלות הייעוץ  ,לפרסם מטרת הבאת היעוץראוי  ."יועצים"  - לאחרונה הופיע במקומותינו מודל חדש  לניהול

 .תפוקה צפויהו
 : (' מצטט מדבריה של  א) קהשאלה בלוגי

 ?אם כך מדוע הם צריכים יועצים ,בחרנו בנושאי משרה הם הוצגו כמתאימים וראויים
 בוניםאיציק       ?אם הם צריכים יועצים למה נמצאו ראויים
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 ום הקליפההחלזון ח/השבלול  
 

לבן שמקשט את , לא כזה קטן .קמתי בבקר ואני עדיין שבלול! אני שבלול: חלום בלהות חלמתי הלילה   

. זחלתי למרפסת, יצאתי. עסיסי, חום , עמודי הברזל החלודים או את צמחי החורף המתייבשים אלא כזה גדול

. של האהבות האבודות, !"הו כשהיינו-וה" של ה ,הדביק של הנוסטלגיה ,הנוצץ, ומאחורי נשרך הפס המבריק

דבוקים ללבנה ומחכים ,  להפתעתי גיליתי מתחת לקרשים של הרצפה מושבה קטנה של שבלולים שככמותי

המטפלת שלי הכינה לי ארוחת בקר טעימה של חסה . שבתי הביתה. ימי גשם עתידיםלבקרירות של  מטה 

. חתולים שלי והושיטו  רגל עדינה לגלגל  אותי מפינה לפינהאחר כך הופיעו שני ה. יםיטריה ועשבי טיבול ריחנ

המטפלת הסיעה אותי אל העובדת . טבעונות שלהם -הם התעייפו משלא הוצאתי ראש  ומיהרו לחוג צמחונות

על  ,על רקעה, שאלתי אותה על ילדותה .הייתה לנו שיחה מרתקת. הסוציאלית החדשה שבקשה להכיר אותי

. נו ללא חשבון בימי ראשיתנולסיפרתי לה עד כמה הוא עזר לנו וסייע . על הקיבוץ שלה, על תחביבה ,לימודיה

המזמין אותי להרצאה על משלחת דייגים שלנו שיצאה ללמד את "   בית חם" בשובי הביתה מצאתי הודעה מ

לאן " " ?מי הם ששת המאזינים של ירון אנוש" :ההרצאות הבאות מרתקות לא פחות. האיסלנדים שיטות דיג

 .אזחל בודאי לבית מורשת"  ?נעלמו הסכינים מחדרי האוכל של  הקיבוצים

רותים אבל הפלאפון שלו ינטלתי את הקונכיה ממנה שומעים את הים וניסיתי להתקשר עם אחד  מנותני הש   

 .יגיע תיכף ומיד תוך שבועיים אאחר הבטיח שהו. ויתרתי. תפוס-תפוס-היה תפוס

הייתה דווקא כתבה מעניינת על שבלול ) "הארץ"תון יעברתי על הכותרות של ע. התיישבתי מול המחשב   

 .  (טמסוים באיזה אי באוקיאנוס השק

חיפשתי בגוגל מתכון לבישול שבלולים אך נחרדתי מסעיף ההכנה הדורש  להטיל על הייצור צום חמור עד 

 .אנוש גם הטבעונים גורסם כך לגבי ייצורי. יטהר מכל הנוזלים שבו-שיתנקה

בתפילת יום כיפור ובשמחת תורה  , כ שלחתי מייל תקיף אך מנומס אל ועדת הטקסים בשאלה אם השנה"אח   

 .שבלולים יורשו להיות בקהל באשר הם יצורים טמאים

ילדים רועשים . אתה מוגן היטב מן החוץ, הם אומרים לי, ראה"ילדי מקבלים את מצבי בהבנה ואף באהדה    

בהנהלה אם לבחור בכשרות של הרבנות , יש מחלוקת שם למעלה. ואתה אוטם את עצמך  –על המדשאה שלך 

ובפרט אתה חוסך חשמל אומרים לי . 'הכל ריר, רירים  -ריר'אתה מחייך וחושב . ר"הראשית או של רבני צה

צודקים , באמונה". נסוג בפנוכו של הקונכיה שלך וסוגר אותה באטם -אתה מתקפל, חם לך או קר לך: "ילדי

  .ילדי
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ולאמיתו של ' הייתי משוכנע שאנו יום ד, למשל, היום. אבדן תחושת הזמן –לשבלוליות שלי יש גם צד שלילי    

העוסקים בפילוסופיה " ההיסטוריונים הצעירים"פספסתי  את הפגישה השבועית של . 'דבר כבר היינו ביום ה

מעגלים -דהיינו מעגלים –סטוריה היא דמוי חלזון הסוגיה המעסיקה אותם היא אם כוון ההי. טוריהסשל ההי

  ?ארית של החילזון הערוםיהמצטרפים זה על גבי זה או האם כוונה היא כשל זחילתו הלינ

 .טוריות כבדות המעסיקות אותי לא מעט תוך כדי הורדת רירסשאלות הי 

של  חהוגם תבוא נציגת הרוו יתכן)והקהילה , מנהלי ויושבי ראש האגודה: הערב תהיה אצלי פגישה חשובה    

סיעור מוחות ? נו יכיצד להרבות שבלולים במקומות: בנושא, בביתי,פגש אתיימבקשים לה( המועצה האזורית

 .הם קוראים לזה, בסלון

 .אעשה כמיטב יכולתי

 מומוס
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 ראיתי ציפור רבת יופי
 

כדי  עגומתינות בשלוה ורמשכידוע אינן  , בצילום ציפורים צברה ניסיון רב ,זכרה לברכה  ,רוחה קריתי
אותן במצלמתה כשרובן נחות על הגדר " תפוס"רוחה הפליאה ל. לאלבומים וירחוני טבע ןשיצלמו אות

 .המקיפה את משמר הנגב
ערכה לאלבום מרהיב את האוצר שנמצא במחשב של רוחה והפיקה אלבום יפהפה אותו  ,אחותה ,נועה קריתי

 .לארכיון משמר הנגב העניקה
 :בוואלה הדברים שכתבה 

 .ציוצן ולפיופן מע י לפ הות אותןידעה לז היא. וחההגדולה של ראהבתה  היוורים ציפ
בל ציפורים אבעיקר  .צילמהצילמה ווחה רו .המצלמ -תנהשראל במיאבא  אותההפתיע . 06לרוחה לאת במ
 .רקלא 

 השנייה יצה ובפעםונה ברשהראפעם ב .וקבדיתו מסלול באו, םם ביווץ פעמייובב את הקיבלס נהגהרוחה 
 .ך השניםבו במהלשחלו  המקום והשינוייםשל יפור את הס לה מספריםשהצילומים  .המצלמהה עם בהליכ

 
  ..מותהלפני  שבועותיה כשלושה של רוחה הון ים האחרהצילומסיבוב 

 תודה לנועה קריתי
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 עוזבות את הקן" תמר" סנוניות ראשונות של כיתת 

 

המטפל בנערים ונערות בסיכון " נירים"יצאה בתחילת השבוע לשנת שירות בכפר הנוער גפן עובדיה 

 .בבוסתן הגליל

 

מרכז אילוף כלבים המטפל במגוון , בפרדס חנה" שילובים"ת שירות בכלביית יצאה לשנ  אור בן שחר

   .אוכלוסיות בעזרת כלבים

 

**** 

 

 שחר דמרי

 ל "השתחרר מצה
  והתחיל בחיים אזרחיים

 !בהצלחה

 
 
 
 

****** 
 

 
 
 

 ה מצוות איקלום'ידעלימ
  

 ואתי ענבר אנבלה פלדפבר , אוהד פניג, ויויאן חזן  ,תמר אלמוג: חברים בצוות איקלום
  

 :בשולחן עגול ולאחר מכן לשני הועדים, הצוות יושב להכנת תוכנית שנתית שתוגש תחילה בימים אלה 
  

 ועד ההנהלה וועד האגודה שני הועדים אמורים לתקצב את הפעילויות הרבות שמתוכננות
  

 חיצוניוהן ח פנימי והן מכ
  

 .לכיכר הפרחים הקיימת ורופיה וצ/כל חברדי על י פרח ת בהכנ התוכנית השנתית החלה 
  

 68:22ראשון ורביעי בשעה : שרה כרמל בקשה למסור שניתן להגיע לסטודיו בימים
  

  226200116 2   - מספר הנייד של שרה. בתאום מראש איתה

  
 !!בהצלחה לכולם 

  
 אתי ענבר וחברי הצוות
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
  91-7-0609:תאריך

 , טדגי-שירה ישראלי, עמר-הילה דגני, דימה מקרנקו, הילה מגידוביץ, (ר"יו)גיא וילק  :נוכחים חברי ועד

 .אהד בן שחר, אלוש-נעמה רוזנבלום, דגני-עירית כרמי, קפלן-מיקה לואיס

 

 (.מנהל האגודה)נעם שטהל ; (ר ועדת ביקורת"יו)חמי אפרים סו :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 עדכון שוטף .2

 שינוי תקנון אגודה .3

 .(לא התקיים מפאת קוצר זמן) – הכנת דיון ציבורי –בית תפילה  .6

 

 :מהלך הדיון

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1

 אושר ללא הערות

 . דיווח מנהל האגודה .2

  –מנהלה 

 .ת בהתאם לתנאי המכרז\א לבחור ולהתקשר עם מנהל"ת מש\הוועד מסמיך את צוות האיתור למנהל( א

 :החליט ועד ההנהלה של הקיבוץ, בהמשך להודעתה של עירית שיפריס על סיום עבודתה כמנהלת קהילה( ב

צוות משותף לוועד ההנהלה ולוועד האגודה לגיבוש הצעה לאיחוד תפקיד מנהלת יוקם  .6

 .ומנהל האגודה לתפקיד אחדהקהילה 

 .המנהל יהיה כפוף לכל ועד בתחומים שבאחריותו .0

 –ככל וההצעה תאושר בשני הוועדים היא תעלה לדיון ציבורי ואישור בקלפי בשתי הצבעות  .3

 .של הקיבוץ ושל האגודה

 דימה, בן שחר אהד, דגני-כרמי עירית –נבחרו לצוות . את התהליך שריועד האגודה א

 מקרנקו

 

התקיימה אסיפת . ימים בחול המועד פסח 6 -מועצת החינוך החליטה על סגירת המערכת ל  –ך גיל רך חינו

 . מועצת החינוך תסכם את הדיון .הורים בנושא

נעמה תרכז את ההערות ותביא להתייחסות : סוכם. חברי הוועד העלו הערות לתקנון מועצת החינוך

יש לוודא קיום . ללא צורך בדיון נוסף –ידיעת הוועד המועצה תחזיר את התייחסותה ל. מועצת החינוך

 .מועצת החינוך תוזמן לפגישה עם הוועד .הגדרה מפורשת לכפיפות מועצת החינוך לוועד האגודה

   .מועמדויות 6הוגשו  .יצא קול קורא למועצת תרבות–תרבות 
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דיווח ודיון על פעילות ועדת . ננקטים צעדים לתיקון הגדר. אירוע נוסף של גניבת אופניים –שמירה ובטחון 

 .בטחון בישיבת הוועד הקרובה

 .62בשילוב עם ציון חג , נערכים להצבת שילוט. ההצבעה הסתיימה –שמות לשכונות 

 

 עדכון תקנון .3

. אשר על כן הוא כולל סעיפים שהתיישנו ויש לפעול לעדכונם. 0226 -תקנון האגודה אושר ב : רקע

ד של האגודה להכנת פנייה לרשם "תיעשה פנייה אל עו, לעדכון לאחר שהוועד יאשר את הסעיפים

להלן ריכוז סעיפים שנבחנו והמלצת . הפנייה תובא לאישור אסיפת האגודה. האגודות לתיקון תקנון

 (.התקנון המלא זמין באתר. )הוועד

 .יםיש להוסיף פסקאות המאפשרות קיום אסיפות וריטואליות וכן הצבעה באמצעים אלקטרוני: כללי

 .פירוט הסעיפים לעדכון יוכן בעזרת הייעוץ המשפטי ויוצג בפני האסיפה לאישור

 

 

 

 

 !ברכות

 לרחל וגילי מולכו

 להולדת הנכדה

  בת לגיא ותמר

 !ברכות לכל המשפחה

 
 .ח.ל.ט

 !ברכות

 לטלילה ושמעון לוי

 אופקלהולדת הנכד 

 בן לנעמי ועמית

 אח לסער

 !ברכות לכל המשפחה



00 
 

  www.atarmishmar.org.il   1.8.0206א  "שפאב תח ב"כ 0612' עלון מס

 0201ריכת שחייה קיץ ב
 

 :שעות פתיחה
 66:22-62:32/  22:22-60:22בין השעות : 'ה –' ימים א

 66:91-66:91   66:90 – 66:61בין השעות              :'יום ו

  62:22-68:22  בין השעות   :שבת

  .( םתרחציהמ פרסכפוף למ 02:22ועד  68:22מפתיחה ר שתתאפ)

 21:22-28:22ין השעות ב :ה ,ג ,בימים א וניהחל מאמצע י

   
   :::תזכורת לכללי הרחצהתזכורת לכללי הרחצהתזכורת לכללי הרחצה

   !!!!!!!!!   ת מציל ת מציל ת מציל וווחל איסור מוחלט להכנס לשטח הבריכה ללא נוכחחל איסור מוחלט להכנס לשטח הבריכה ללא נוכחחל איסור מוחלט להכנס לשטח הבריכה ללא נוכח* * * 
 .ילדיהם שפת הבריכה ולהשגיח על לחייבים לשבת , הורים לילדים קטנים* 

 .(+68)  חייבים בליווי מבוגר' עד כיתה ה ילדים* 

 .מיםיש להתקלח לפני הכניסה ל* 

 .כנס למיםיאין לה, מחלות במקרים של פצעים פתוחים או* 

 .ארוך חייבים לאסוף את השיער בעלי שיער* 

 מהמציל ללא אישור סירות וגלגלים גדולים , אין להכניס למים מזרונים* 

 .זור המגודר לשתות ולעשן על שפת הבריכה ובא, אין לאכול* 

  .ם ומסודריםיוהבריכה נקישטח הדשא  ,רותיםיהש לשמור עליש * 

 !השימוש ולסגור שמשיות מקומם בתוםיש להחזיר את הכיסאות ל *

 .אורחים חייבים להגיע בליווי המארח* 

  להכניס כלבים לשטח הבריכה חל איסור* 

 
         נויה גזית נויה גזית נויה גזית /  /  /  יאיר ברג יאיר ברג יאיר ברג          ---         ההה///המצילהמצילהמציללהוראות להוראות להוראות שמע שמע שמע ייילהלהלהחובה חובה חובה 

   
מנהל הבריכה ) יאיר ברג עם לתאם זאת מתבקשים , בבריכה יפרט אירוע קייםהמעוניינים ל  תושבים/ריםחב

 0091116-651( ותפעולה
  

 .נעימה ומוצלחת, שתהיה לכולנו עונת רחצה בטוחה

 הבריכה מנהל –יאיר ברג   דהומנהל האג - לנעם שטה

  

 

 
 
 
 

  'ויחה של יום ב לשעות הפתלשימו 
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 חודש אוגוסט

  1.8.6226 - 62.62.6222       ל"ז אחיינית של תרז לב      – דניאלה בודניק

  01.8.6211 -  6.6.6226     ל"ז אמה של חייקה אור      -             רוזה כץ

  66.8.6263 -אמם של גיורא ואלברטו נפטרה ב      -       רבקה גלקר

  1.8.6262 - 60.2.6888      לום אוראמו של ש     -   יוכבד ארליכט

  62.8.6286 - 02.6.6222    ל "זאמה של שושנה דגני  – פרידה אורנשטיין

 ואביהם של עידית ואדיר   ק'אחיה של קלרט וולצ, 6260חברנו משנת    -          קלוד ויגדר

06.2.6266  - 62.8.6281 

  01.8.6220 - 68.60.6222        מנדל ולולו, אביהם של ברול   -     שמואל זלצמן

  , צור דגנית, גת אביהם של עירית  ל"זבעלה של בתינקה  6266חברנו משנת    -         דוד פרידמן

  3.8.6223 - 00.2.6206        ל"ואילון ז נשיב ורדית                               

 אביהם של ,ל"ז בעלה של רחל, 6262חברנו משנת   -    נח מליקובסקי

 02.8.6226 - 8.2.6206     גל  יורא ורינהג, בן עוזיו מירטה, פרייברג אורנה, ויקטור                               

   2.8.6222 -.02.1.6208מיכל  , יעל, איתן בעלה של עדה אביהם של  6261משנת  חברנו   -          יוסף טנצר

  0.8.6221 -62.0.6226אמה של עדה טנצר    -      צילה סוקניק

  66.8.6222 - 66.66.6206     פוקלמן וסוזי רובינשטיין  אביהם של דוד  – חיים רובינשטיין

  66.8.0222  - 06.2.6220    מנדל ולולו , אמם של ברול   -        פולה זלצמן

 ל"בעלה של בלה זבורכוב היה במצודת  6226חברנו משנת  -             דוד גרנק

 06.8.0222 - 68.6.6266     שמשי ויסכה , אביהם של יעקב 

 ל"רעייתו של דוד ז  כובובורהיתה במצודת  6226חברתנו משנת  -             לה גרנקב

 6.8.0226 - 06.2.6260      שמשי ויסכה , אמם של יעקב                              

 אביהם של , בעלה של אביבה 6262חברנו משנת        - יעקב לוצקי 

  06.8.0260 -62.62.6262      נוי, יונתן, איה, ל "ז אהוד, איתמר, יהטל        

 ל אמם של"תל יוסף רעייתו של דווידקה ז הכשרתמ 6262חברתנו משנת    -בתינקה פרידמן 

    1.8.0268 - 32.6.6208    ל "אילון ז, נשיב ורדית, צור דגנית, גת עירית       

 
 
 
 
 
 
 


