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מבין משאבים◄ ◄ 2135-כ"ב אייר◄ 11מאי 2015
לַ עֲפָ רוֹ  /יאיר הורביץ
ֶרגַע ֶרגַע.
נֶאֱ סַ ף לַ עֲפָ רוֹ ,
לַ עֲפָ ָרם נֶאֱ סָ ף.
שלוֹ ם לְ ָךָ ,א ָדם.
ָ
י ֵָרחַ ַר ְך ְבלִ ימוֹ ן חוֹ גֵג
אוֹ ב ֶֹקר טוֹ ב.
שמֶ ש זוֹ הֵ ב אוֹ
ֶ
לַ יְ לָ ה טוֹ ב.
לַ יְ לָ ה טוֹ ב
ִתנְ עַ ם לְ ָך הַ ְמנוחָ ה,
לִ ְפעָ ִמים נָחָ ה ִש ְכחָ הְ ,מנוחָ ה.
ַפחֲ ִדי ֶנעֱלָ ם ַבעֲפָ ְר ָך.
שלוֹ ם לְ ָךָ ,א ָדם.
ָ
ַבעֲפָ ָרם.
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עמ' 2

מה בעלון:
עלון זה מוקדש ברובו למשה קרדוש

משה קרדוש ז"ל /לולו טלמור
משה או כשמך המקובל עליך הנרי/נח סגל

ההספדים בצרפתית:
!Moshe ou plutôt Henri comme tu préférais qu'on t'appelle
Nous voici ta famille, les h'averim de Mashabe Sadeet tes amis.
יולנד זיו ואסתר פלג מספרות על משה קרדוש ז"ל
עמותת כוכבי המדבר -דברים יפים קורים בנגב /טובלה
אבריאל
המזכירות הטכנית משנה פניה /..רותם כהן
פרויקט הגדלת דירות החברים /שי זינדרמן
מהנעשה בישובנו
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משה הנרי קרדוש ז"ל

נולד ב18.1.1932 -

נפטר ב2.5.15-

עמ' 3
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עמ' 4

משה קרדוש ז"ל
משה הנרי קרדוש henry ,נולד בשנת  1932בצרפת .במשפחה  3אחיות ואח.
בזמן מלחמת העולם השנייה פיזרו את הילדים בחוות רחוקות כדי להגן
עליהם מהנאצים .בתקופה הזו משה סבל לא מעט מאחר שכבר בגיל  8הוא
היה צריך להשתתף בכל העבודות של החווה .שאר בני המשפחה הסתתרו
בחבל ברטאיין .בסוף המלחמה אמו החזירה את הילדים לחיק המשפחה.
כמה שנים לאחר מכן משה נסע בעקבות אביו להונגריה ,עבד שם בבקרים
במפעל ולמד מוזיקה בערבים .בשנת  1965לאחר מות אביו חזר לצרפת
לאחיותיו .עבד בסוכנות נסיעות עד  ,1968בתקופה זו נסע לארץ לביקור ושנה
לאחר מכן עלה ארצה עם קבוצת "ישראל" למשק.
יש לציין שלאחר המלחמה בני המשפחה שמרו בסוד את היותם יהודים.
אחייניתו ליזבט שחייה כנוצרייה מספרת ששאלה את דודה משה למה הוא
החליט לחיות בארץ? והוא ענה "הסיבה היא שאנחנו יהודים וזה המקום
בשביל היהודים!" חצי שנה לאחר מכן ליזבט הגיעה לקיבוץ כמתנדבת!
כשמשה הגיע לקיבוץ לבקשתו של אלק צרפתי לקחתי אותו לעבודה איתי
בנוי ,הוא עבד בכיסוח הדשאים .לאחר שעברתי למפעל הוא ביקש לעבור גם
כן ,וכך היה.
במשק הייתה ידועה אהבתו של משה למוזיקה קלסית .במשך כל השנים שלו
כאן הוא עסק בהקלטה של רוב היצירות הקלסיות האהובות עליו והיו המון!
הוא השאיר כאן כ 1300 -קלטות מלאות במוזיקה!
יהי זכרך ברוך!
לולו טלמור
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עמ' 5

משה או כשמך המקובל עליך הנרי
אני כנראה לא אתרגל לשם הנרי ואשאר בשם משה ואפילו משה קרדוש ובקיצור קרדוש כפי
שרובינו קראו לך .באנו היום להיפרד ממך ,חברים ומשפחה.
הגעת אלינו ב 1968-מיד אחרי מלחמת ששת הימים בקבוצה שנקראה "קבוצת ישראל",
קבוצה זו אורגנה בצרפת על ידי אלק צרפתי ששלח אתכם למשאבי שדה .כבר בהתחלה
בלטת מול כל האחרים גם בגילך המבוגר יחסית וגם עם המבטא המיוחד שלך שמשלב
הונגרית עם צרפתית ,לעומת האחרים היה ברור כבר בהתחלה שאתה באת לישראל כדי
להישאר.
החיים שלך היו מגוונים ובטרם הגעת אלינו כבר הספקת להיות אזרח של שתי מדינות
הונגריה וצרפת .בצרפת עברת את מלחמת העולם השנייה כנער ובתום המלחמה עברתם
להונגריה משם חזרתם לאחר שנים מספר לצרפת ,ומצרפת הגעת אלינו למשאבי שדה.
כאן ראינו עד כמה רחב אופקים היית ובכמה תחומים גילית ענין ,ממוסיקה קלאסית ,בה
היית ממש מומחה ,עד ספורט כדורגל ומרוצי מכוניות ,וכל שעסקת בו היה ביסודיות.
בעבודה הטבעת את חותמך בשני ענפים עיקריים בנוי ובמפעל .בנוי היית קפדן מאד והמשכת
בדרכו של יואי לא ויתרת לחברים ואורחיהם שהלכו על הדשאים ולא במדרכות ,ולכולם
זכורה השאלה שלך "למה על הדשא?" גם במפעל הפגנת חריצות ודיוק שהיו מוערכות מאד.
משה היה לך תחביב נוסף מעורר קנאה -אהבת לנסוע לארצות שונות וכמעט בכל מקום
הספקת להיות .עד אשר הרופאים עצרו זאת .אני זוכר שהתלוננת באוזניי על הרופא שלא
הרשה לך לטוס מתוך חשש לבריאותך .על אף בחירתך לחיות בגפך הקפדת לשמור על קשר
עם המשפחות וביקרת בביתם .כמו כן שמרת כל השנים על קשר עם המשפחה בחו"ל .השנים
האחרונות לא הטיבו עימך .הבריאות התרופפה ולאחר ניתוח קשה החלטת לעבור לבית
אבות בדימונה ,כפי ששמעתי גם שם התחברת והיה לך טוב.
עכשיו משה אנחנו נפרדים ממך ,וזוכרים אותך כפי שהיית לבוש מוקפד ומתנהג לעולם
ברצינות עם הרבה ידע רב שרכשת ,גם אם הדברים נאמרים מפי יחיד אני משוכנע שכולנו
נתגעגע אליך.
יהי זכרך ברוך ותהא נשמתך צרורה בצרור החיים .אמן.
נח סגל
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Moshe ou plutôt Henri comme tu préférais qu'on t'appelle!
Jamais je ne m'habituerai au nom Henri. Je préfère t'appeler Moshe et même
Moshe Kardosh ou en bref Kardosh, ce nom nous était familier.
Tu es arrivé parmi nous en 1968 peu papres la guerre des 6 jours avec un
groupe qui s'appelait groupe Israël qu'Alec Tsarfati avait organisé et envoyé
a Mashabe Sade. Dès le début tu te faisais remarquer par ton accent hongrois
et français a la fois et aussi parce que tu étais venu en Israël et au kibboutz
non comme une étape mais pour y vivre.
Ta vie connut plusieurs facettes.et avant d'arriver parmi nous tu as vécu dans
2 pays la Hongrie puis la France. C'est là que tu as passe, adolescent, la
période de la 2eme guerre mondiale. Apres la guerre tu es revenu en Hongrie
puis de nouveau tu es reparti pour la France jusqu'à ton arrivée ici en Israël a
Mashabe sade. Ici nous nous sommes aperçues de la profondeur de tes
connaissances, en musique classique que la plupart d'entre nous ignorions.
Ton intérêt ne s'arrêtait pas a la musique mais toutes sortes de sujets tel le
sport ou les compétitions pas tellement populaires comme les courses de
voitures etc...
Au travail tu as pose ton sceau personnel dans 2 branches le jardinage et
l'usine. Au jardin tu étais pointilleux et a la suite de Yohi tu ne permettais pas
aux h'averim et a leurs invites de marcher sur le gazon au lieu d'utiliser les
allées .A l'usine tu veillais a ne pas rater une journée de travail et a arriver
toujours a l'heure. Un de tes plaisirs qu'il est difficile d'ignorer était les
voyages a l'étranger. Il n'y a presque pas de coin au monde que tu n'as pas
visite. En fait tu savais profiter de la vie. Je me souviens que tu t'es mis en
colère après qu'un médecin t'ait interdit de faire de longs voyages en avion a
cause de ta sante.
Malgre ton choix de vivre seul tu as su créer des liens et te rapprocher des
familles du kibboutz et tu as conserve des liens solides avec ta famille a

עמ' 7
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l'étranger. Les dernières années furent difficiles : ta sante a décline et après
une opération difficile tu as choisi de vivre dans une maison de retraite a
Dimona. Là aussi tu as créé des liens et tu t'y sentais bien.
Maintenant Moshe nous nous séparons mais nous nous souviendrons de toi :
vêtu scrupuleusement, considérant le monde sérieusement avec tout le savoir
que tu avais accumule.
Que ta mémoire soit bénite et bien que j'ai écrit a la 1ere personne beaucoup
parmi nous te reconnaissent dans ce texte et te regrettent
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים ,אמן .נח

יולנד זיו ואסתר פלג מספרות על משה קרדוש ז"ל
יולנד :כשמשה חלה ביקשו ממני לעזור לו בגלל ששנינו דוברי צרפתית .פעם בשבוע
ביקרתי אותו הוא מאד אהב את הקפה שהכנתי לו .זלדה ויעל זיו הכינו לו עוגיות
לקפה.
כאשר עוד עבדתי במכבסה דאגתי לו לכביסה מסודרת .כשהיה בבית אבות ביקשתי
מיהודית אלישע ,האחראית על הדור הוותיק ,להצטרף לביקורים אצלו .הייתי נוסעת
אליו פעם בשבוע יחד עם זוהר ויאוויל .תמיד עם תרמוס קפה ,כפי שאהב .דאגתי להביא
לו ספרים בצרפתית ולשוחח איתו על הספרים שקרא.
תפרתי לו שקית בד לפלאפון כדי שתהיה תלויה לו על הצוואר ויהיה תמיד זמין .מצד
אחד של השקית כתבתי בעברית הנרי קרדוש ומהצד השני כתבתי בלועזית.
תפרתי לו דברים נוספים.
דיברנו הרבה על מוסיקה .משה אהב מוסיקה קלסית והיה בקיא בכל היצירות.
ב MP4-שלו היו  300יצירות מוסיקליות .היה כיף לדבר איתו ,אבל אף פעם לא סיפר לי
על קורות חייו .משה היה חכם ,משכיל ,איש מוסיקה .הבטחתי לחזור מהטיול משק
האחרון עם כוס קפה ולא זכיתי.
אסתר פלג מוסיפה :משה עבד שנים רבות בנוי ודאג בחריצותו לטפח את חצר הקיבוץ.
כשילדים שיחקו בכדורים על הדשא ,באותה תקופה היה אסור לשחק בכל הדשאים
כדורגל ,והוא היה מחרים את הכדור ומלמדם לקח .ראיתי בו אדם חרוץ ומשקיע עד
למחלתו.
יהי זכרו ברוך.
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Nous voici ta famille, les h'averim de Mashabe Sadeet tes amis.
Nous nous séparons aujourd'hui de Moshe Kardosh. Je voudrais vous parler
de la relation spéciale dont j'ai bénéficiée avec cet homme qui m'était cher.
Mes liens avec Moshe ont commencé par de petites conversations ayant pour
thème la musique, le vin et la bonne chère qu'il aimait particulièrement.
Nous nous rencontrions souvent quand j'allais à la station de bus alors qu'il
partait pour Béer Sheva faire des courses.
Moshe aimait également voyager à travers le monde et toujours à cette
occasion il rendait visite à sa famille qu'il aimait tant et à laquelle il était très
attache.
Ces dernières années sa sante a décline et nos brèves rencontres sont devenu
des visites régulières a la maison afin de prendre de ses nouvelles et subvenir
à ses besoins.
Apres la dernière hospitalisation, nous avons pris Moshe dans la maison de
convalescence Shirli à Dimona. Là il a reçu des soins médicaux. Les rapports
avec l'équipe médicale étaient chauds et sérieux. Moshe préféra y rester au
lieu de revenir chez lui avec un auxiliaire étranger. Moshe était content de
son choix et nous veillions a lui rendre visite chaque semaine.
Malgré l'éloignement Moshe s'intéressait a ce qui se passait au kibboutz,
comment allaient les h'averim et surtout les jeunes qu'il aimait spécialement.
Moshe était un homme disert, à la conversation agréable et nos conversations
étaient toujours intéressantes et riches d'enseignement.
Moshe, j'ai appris à connaitre au-delà de ton apparence, un homme chaud,
aimant, sensible , compréhensif, soucieux du besoins des autres, même
lorsque ta sante s'est altérée.
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Tu as su supporter la maladie avec force et ton désir de vivre ne t'a quitté que
lorsque tu as perdu ton autonomie, ce qui t'a été très pénible et lorsque tes
nièces sont venues te voir tu nous as quittes
A cette occasion je veux remercier tous les h'averim qui furent ta famille, ici
en Israël. Je sais combien tu les aimais et les respectais, ainsi que les
h'averim qui ont gardé contact avec toi et ont continué à te rendre visite dans
la maison de retraite.
Et a vous chère famille, malgré la distance, vous avez toujours garde des
liens solides avec Moshe. Il entait heureux et attendait toujours avec plaisir
vos visites et étaient fier de vous.
Nous sommes proches de vous en ces moments de deuil.

בית משאבי שדה אבל ומשתתף בצערה
של משפחת משה קרדוש
עם מות אחיהם וחברנו
משה הנרי קרדוש ז"ל
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עמ' 10

עמותת "כוכבי המדבר" -דברים יפים קורים בנגב
עמותת "כוכבי המדבר" הוקמה על ידי אנשי מפתח בדואים ויהודים מעורבים בה
המועצה ,הממשלה והרבה אנשים טובים.
המטרה :ליצור מנהיגות צעירה מקרב הבדואים .העמותה הוקמה בכדי לטפח דור חדש
של מנהיגות בקרב החברה הבדואית בנגב  -מנהיגות שצומחת מתוך הקהילה ומובילה
שיח חיובי של עשייה וקידום; מנהיגות אשר תיקח אחריות על הקהילה הבדואית
כולה ותוביל ליצירת מרחב משותף חיובי עבור כלל תושבי הנגב; שתוביל ותפעל למען
חברה ישראלית טובה ,צודקת ושוויונית יותר; מנהיגות שתפעל לתועלת כלל
האוכלוסייה הבדואית בדרום הארץ מבלי להתחשב בהשתייכות משפחתית ושבטית.
במדינת ישראל יש  250אלף בדואים 50 .אלף נמצאים בגליל ו 200-אלף גרים בנגב .כדי
ליצור את מנהיגות דור העתיד בוחרים את התלמידים הרציניים והמשקיענים שמוכנים
להיות מנהיגי העתיד .עמותת "כוכבי המדבר" מלווה את התלמידים.
התהליך כולל מספר שלבים :מיון והכנה יסודית של שנתיים המתחיל בכתה י' ומסתיים
עם סיום התיכון .הנחת היסוד היא כי "שינוי מוכרח לצמוח מבפנים" ,התלמידים
צריכים לסיים את תיכון בציון גבוה .פעם בשבוע הם נפגשים כדי ללמוד כאשר הדגש
הוא על תרומה לקהילה.
בגמר התיכון הם עוברים  11חודשים של פיתוח מנהיגות בתנאי פנימייה
בקהילה החינוכית ניצנה על שם "לובה אליאב" .הם מתבקשים להתנדב לשנה ולפעול
בקרב האוכלוסייה ממנה באו .בסוף השנה כל משתתף ימשיך את ציר התפתחותו בנתיב
אקדמי או תעסוקתי שבחר ,זאת בליווי צמוד של חונך אישי לכל לאורך הדרך ובמימון
העוזר להם להגיע למטרה .בשלב האחרון הם יקבלו סיוע בהשתלבות מוצלחת בשוק
התעסוקה ובחברה הישראלית בכדי ליצור מנהיגות בדואית צעירה שתאפשר צמיחת
יוזמות עסקיות וחברתיות חדשות למען כלל תושבי הנגב.
עד עתה נבחרו כבר  40מועמדים שנמצאים בתהליך שיוביל אותם להיות מנהיגים
בקהילתם .הנערים הם מ 14-ישובים שונים ברחבי הנגב.
סיפר יואב אבריאל כתבה טובה'לה אבריאל.
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עמ' 11

המזכירות הטכנית משנה פניה..
ראשית ,תודה ענקית לחנה גרג'י על שנים מסורות לעבודתה.
חנה ביקשה ממני להחליפה במקום עבודתה ונעניתי ברצון.
המזכירות קיבלה פנים חדשות.
הוכנסו מחשב ,מדפסת וכולי תקווה שבהמשך תהייה כאן גם מכונת צילום ופקס ,והכל
לטובת שירות הקהילה.
כרגע ,שעות הפתיחה הם מ 8:00 -עד  11:00כשבחלק מהזמן הדלת נעולה ,כשאני בתאי
הדואר .חברים המעוניינים בשירותי מחשב יכולים לפנות אלי.
תיבדק רמת הצורך לכך ,וכך תהייה עילה לבקשת המכשירים.
כמו כן ,אשמח להצעות נוספות שהמזכירות יכולה לשמש...
ו ...לא .לא עזבתי את ביה"ס "משאבים" .את ייתר השעות אני עובדת שם.
בברכה,
רותם

נר זכרון חודש אייר
רפי דימנט ז"ל ,נפטר ו' אייר תשס"ב
טובה ברנשטיין ז"ל (אמא של גנדי) נפטרה י' אייר תשל"ו
יפה זכאי ז"ל( ,אמא של חגי זכאי) ,נפטרה י"ג אייר תשל"ו
ברנשטיין נמרוד ז"ל(,בנם של זלדה וגנדי) נפטר ט"ו אייר תשל"ג
שושנה ברקת ז"ל נפטרה ב' אייר תשע"ב

עמ' 12
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פרויקט הגדלת דירות החברים
לחברים שלום,
לאחר דחיות רבות ובשעה טובה התחלנו בפרויקט הגדלת דירות החברים .הקבלן
שנבחר מבין  7קבלנים שהתמודדו על ביצוע העבודה הוא" :כהן יעקב – עבודות הנדסה,
בנין ופיתוח בע"מ".
ע"פ החלטות הקיבוץ בשלב א' ,אנו מרחיבים  15דירות ( 11דירות בשכונת מקורות ,ו2 -
דירות בשכונת ותיקים לאמיר וענבל שי ונטע דוידזון ,ו 2-דירות בגבעה ליובל וורד בן-
חיים ורותם כהן) משך הבניה המתוכנן לשלב א' הוא  7חודשים ,דהיינו מסירה של
הבתים בתחילת דצמבר .2015
המזכירות החליטה שאני החתום מטה אחליף את חברת "מצפן" בניהול הפרויקט
כאשר בנוסף על ניהול הפרויקט ,לקחתי על עצמי גם את הפיקוח .זה המקום להודות
לאלי קולני מחברת "מצפן" על העבודה שביצע עד היום .משלב זה אני מוביל את
הפרויקט .נכון להיום קיבלנו היתרי בניה ל 11-דירות בשכונת מקורות ,ואני מטפל
בקבלת היתרים לדירות הנוספות .צריך להבין שהוצאת היתר בנייה הוא הליך
בירוקרטי ארוך ומיגע.
חשוב לציין שהחלטה על הרחבת הדירות ,משמעותה גם אי נעימות לדיירים שמרחיבים
להם את הבתים בפרט ,אך ,גם לכל מי שביתו גובל באזור הבניה בכלל .אני מצדי אעשה
כל מאמץ שהפגיעה תהיה מינימלית .אך לא ניתן לבנות מבלי לגרום למטרדים כאלה
ואחרים .לכן אני מבקש מהחברים לגלות גמישות ואורך רוח על מנת שנוכל לסיים את
הפרויקט בשלום.
אני חייב לציין את שיתוף הפעולה הטוב שיש לי עם ענפי השירותים בקיבוץ :אלי
מהאחזקה ,שילה מהבניין ,יוסי מהחשמליה ובועז מהנוי .תודה רבה.
בהצלחה לכולנו שי זינדרמן
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עמ' 13

הנצחת תושבי המשק באתר הקיבוץ באינטרנט
בימים אלו סוניה חידשה את האתר החדש של הקיבוץ .המעוניינים
להוסיף בדפי ההנצחה תמונות ופרטים על יקירם או על חברם ,מוזמנים
להעביר אותם לסוניה.
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עמ' 14

בשבועיים וחצי האחרונים עברנו את יום העצמאות ,בו הפעם באופן מפתיע החל טקס יום
העצמאות דווקא בזיקוקים ורק לאחר מכן הדליקו ארבע נשים משואה ,ילדי גן הדס רקדו,
ניגנו ושרו "להקת סוקוליבקה" -בני הנעורים והרכב מוזיקלי של תלתון ד-ו .היה גם סרטון
נחמד של תלתון ד-ו שסבב סביב השאלה מה הכי ישראלי בעינייך?
בהמשך הייתה הרקדה בהנחיית דינה גוזנברג והפנינג שכלל שערות סבתא בלונים עם הליום,
ובלונים בצורות שונות על פי הבקשה של כל ילד שנעשו בכישרון רב ,פיתות עם לבנה ופופקורן
וכמובן בירה למבוגרים .האווירה הייתה טובה שאפילו הקור החודר לא הצליח לקלקל .הערב
הסתיים בבירה ונשירה בפאב .תודה למארגנים על טקס מכובד וערב מהנה!!
ביום שישי נחנכה האנדרטה לזיכרו של אבי כהן ז"ל .לאחר טקס קצר יצאו המשתתפים
ברכיבה על אופנים בשני מסלולים מעגליים שונים :מסלול משפחות ומסלול אתגרי.
רעידת האדמה החזקה בנפאל .חמישה בני-משק שהיו במסגרת טיול בנפאל ניצלו כי יום לפני
הם עזבו את נפאל...
שבוע קשה עבר על משאבי שדה .באחד במאי ליווינו את חברנו ,אבישי אלון ז"ל ,למנוחות.
תנחומים לכרמלה ולמשפחת אלון המורחבת על מות הבעל האב והסב.
ביום שני לאחר מכן ליווינו גם את חברנו משה קרדוש ז"ל למנוחות ,שנפטר יום לאחר אבישי.
תנחומים לאחיותיו ובני משפחתם.
טיול המשק של שלושה ימים ,לאלו שאינם מהמפעל ושאינם יוצאים לטיולים דומים דרך
עבודתם ,התקיים לפני שבוע .המטיילים נהנו ממזג אויר ומצב רוח נהדר ,למרבה הצער במהלך
הטיול התברר שאבישי נפטר וחלקם חזרו באמצע כדי להשתתף בהלוויה.
מי שעבר בזמן האחרון ליד הבוסתן של יואי ,שם היו הנטיעות בט"ו בשבט ,הופתע לגלות שאין
עצים ובמקום זה יש אזור המגודר לבניה ,ומסתבר שבגלל הבניה הועברו העצים לבוסתן ליד
לולו.
קצת על ספורט ...במשחק כדורסל אצלנו (ילדים) קבוצת רמת-הנגב נגד הפועל באר-שבע.
המשחק התנהל כמו בקט-סל .זאת אומרת ששה חלקים של שש דקות כל אחד .היה קהל
(הורים אחים וכד') והיה מתח .אני אתן לתוצאות לדבר .מערכה ראשונה 10-10 :מערכה
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עמ' 15

שנייה  19-20לבאר-שבע .מערכה שלישית  26-27ואז בא השינוי במערכה הרביעית .27 -36
חמישית  31 -46ושישית  33 - 62וזה ניצחון!
באליפות המועצה בכדורגל שהתקיימה ברביבים בחודש אפריל זכתה במקום הראשון הקבוצה
ממשאבי שדה ,מתוך  9קבוצות מהמועצה .נציגינו היו :טל ונעם יונקמן ,דור שאלתיאל ,תמיר
זכאי ,ניב פלג ,אוהד רייב ,אפיק בר -יואל ושחקן החיזוק דור טוכטרמן מטללים .הקבוצות
האחרות היו מרביבים ( 2קבוצות) שדה בוקר ,ניצנה ,רתמים ,ביר הדאג׳ ועוד  2קבוצות
מעורבות .במשחק הגמר ניצחה הקבוצה ממשאבי שדה את ניצנה בתוצאה .2-0
ביום ג' בערב נערך מפגש במועדון לחברי המשק ולחברי רביבים להתרשמות משיח במעגלים
עם מנחים חיצונים ,החברה החיצונית הובאה כדי שנוכל להתרשם מהפעילות ולראות האם
בעזרתם אולי נוכל לשפר את המצב בחברתי במשק .לסיכום המפגש נראה שמרבית
המשתתפים יצאו בתחושה של אופטימיות זהירה.
ביום רביעי האחרון החמסין הכבד הראשון השנה ואצלנו הטמפרטורה הגיעה לכמעט 42
מעלות צלסיוס .נזכיר שסיכום הממטרים אצלנו הגיע ל 152 -מ"מ ,כבר היו שנים עם יותר
ממטרים ובכל זאת היא אחת השנים הגשומות.
בחברת הילדים חגגו השבוע את ל"ג בעומר עם מדורות ותפוחי אדמה צלויים.
טיול נוסף נערך השבוע לעובדי מפעל שגיב ואף הגדילו לעשות וסידרו מיניבוס לאלו שמתקשים
בהליכה עם מסלול שונה .האווירה בטיול ומזג האוויר היו נהדרים והם חזרו מרוצים.

.
עדי בבאי היא המזכירה המחליפה מטעם המזכירות עד למציאת מזכיר/ה חדש/ה.

