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חג שבועות
ארץ שבעת המינים /דודו ברק
שיבולים אל מול חמה
ברינה יוצאים יחדיו הקוצרים
הדגן לאדמה
מנשק בתום עידן ממטרים.
ארץ בה שבעה מינים
ארץ שעורה חיטה וענב
ארץ זית ותאנים
ורימון וגם תמר הזהב  -שירו -
לכרמים בנות שבות
במחולות ובשירה אדירה
ענבים ואהבות
תאסוף בשפע כל נערה
תחת עץ התאנה
לבונה ומור וצוף הזהב
את אינך מאמינה
הוא רוצה אותך בִּ דבש וחלב
הרימון מסמיק על עץ
את פניו ראינו למרחוק
איך ליבנו התנפץ
כרימון שחוט אל פיך המתוק
מן הזית שוב נלמד
לעשות תורה וגם אהבה
התמר תושיט שוב יד
ותבעיר בנפש אש להבה
הפירות על השולחן
שיבלים בתוך סלי נצרים
אם הגענו עד לכאן
עוד נאהב ועד מאה ועשרים
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מה בעלון
שבועות  2015במשאבי שדה
החג הנעלם /שאול פיגנבוים
סופ"ש לצפון  /2015אלי אלישע ויהודית זכאי
טיול שלושה ימים לצפון /רות ברנע (חברה של
מרסלו)
מי

מתנדב?? /משולם סיקרון

איך לא שרתנו בצה"ל /טובה אבריאל
ביטוחי בריאות באיילון /אילן בן טל
רוצים לעזור /איתי שביט
מהנעשה בישובנו
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עמ' 4

בס"ד ,ראש חודש סיון תשע"ה

החג הנעלם
חג השבועות ,חג מתן תורה ,חג הקציר ,חג הביכורים ,עצרת .כל כך הרבה שמות אבל
מתי לחוג אותו? בספר ויקרא פרק כג' מנויים כל חגי ישראל שמקורם בתורה:
ד אֵ לֶּה מ ֹוע ֲֵדי ה'ִ ,מ ְק ָראֵ י ק ֶֹּדׁש ,אֲ ֶּׁשרִ -ת ְק ְראּו אֹתָ ם ,בְ מ ֹוע ֲָדם:
ַארבָ עָ ה עָ ָשר ַּלח ֶֹּדׁש-בֵ ין הָ עַּ ְרבָ יִם :פֶּ סַּ ח,
ה בַּ ח ֶֹּדׁש הָ ִראׁשוֹן ,בְ ְ
ו ּובַּ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם ַּלח ֶֹּדׁש הַּ זֶּ ה ,חַ ג הַ מַ ּצוֹת ַּלָה'ִׁ :שבְ עַּ ת י ִָמים ,מַּ ּצוֹת תֹאכֵלּו.
יִש ָראֵ ל ,לֵאמֹר :בַּ ח ֶֹּדׁש הַּ ְשבִ יעִ י בְ אֶּ חָ ד ַּלח ֶֹּדׁש ,י ְִהיֶּה לָכֶּם ַּׁשבָ תוֹן -זִ כְ רוֹן
כד ַּדבֵ ר אֶּ ל-בְ נֵי ְ
ְתרּועָ ה (ראש השנה)ִ ,מ ְק ָרא-ק ֶֹּדׁש.
כז אַּ ְך בֶּ עָ שוֹר ַּלח ֶֹּדׁש הַּ ְשבִ יעִ י הַּ זֶּ ה יוֹם הַ כִ פ ִֻּרים הּואִ ,מ ְק ָרא-ק ֶֹּדׁש י ְִהיֶּה ָלכֶּם ,וְ עִ נִיתֶּ ם,
אֶּ ת-נַּפְ ׁשֹתֵ יכֶּם
יִש ָראֵ ל ,לֵאמֹר :בַּ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹםַּ ,לח ֶֹּדׁש הַּ ְשבִ יעִ י הַּ זֶּ ה ,חַ ג הַ סֻּ כוֹת ִׁשבְ עַּ ת
לד ַּדבֵ ר אֶּ ל-בְ נֵי ְ
י ִָמים.
יִהיֶּה לָכֶּם
לו בַּ ּיוֹם הַ ְש ִמינִ י (שמיני עצרת = שמחת תורה) ִמ ְק ָרא-ק ֶֹּדׁש ְ
כפי שניתן לראות בפסוקים לכל החגים האלה תאריך מפורש של החודש והיום בחודש.
צריך כמובן לזכור שמניין החודשים הוא מניסן עליו נאמר "ראשון הוא לכם לחודשי
השנה" .בכל התנ"ך (פרט למגילת אסתר) כל החודשים מנויים רק לפי מספרם ולא
בשמות המוכרים לנו היום :תשרי ,חשוון  ,כסלו וכו' .מקור כל שמות חודשי השנה
העברית ,כמו גם ציון תחילת השנה בסתיו ,בלוח השנה הבבלי ,אותו אימץ עם ישראל
בהיותו בגלות .לדוגמה ,מקור שמו של חודש תשרי הוא במילה האכדית "תשריתו",
שפירושה התחלה.
ּוספַּ ְר ֶּתם לָכֶּםִ ,ממָ חֳ ַּרת
ומה נאמר באותו פרק (ויקרא כג') לגבי חג השבועות? טו ְ
הַּ ַּשבָ תִ ,מּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶּם ,אֶּ ת-עֹמֶּ ר הַּ ְתנּופָ הֶּׁ :שבַּ ע ַּׁשבָ תוֹתְ ,ת ִמימֹת ִת ְהיֶּינָה .טז עַּ ד ִממָ חֳ ַּרת
הַּ ַּשבָ ת הַּ ְשבִ יעִ תִ ,ת ְספְ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם; וְ ִה ְק ַּרבְ ֶּתם ִמנְחָ ה חֲ ָד ָׁשה ,לַּה' .יז ִממו ְֹׁשבֹתֵ יכֶּם
כּורים,לה'.
סלֶּת ִת ְהיֶּינָה ,חָ מֵ ץ ֵתָאפֶּ ינָה :בִ ִ
ָתבִ יּאּו לֶּחֶּ ם ְתנּופָ הְׁ ,ש ַּתיִם ְׁשנֵי עֶּ ְש ֹרנִיםֹ --
כלומר חג זה ,חג השבועות ,המוזכר בפסוקים גם בשמו" :ביכורים" נקבע לא על ידי
תאריך אלא על ידי ספירה של  7שבועות 49 ,יום ,ממועד שהתורה קוראת לו "ממחרת
השבת" .על המושג הזה "ממחרת השבת" היו חלוקים כבר בימי בית שני הצדוקים
והפרושים ,אשר לפי הלכתם אנו נוהגים היום.
במסכת מנחות (דף סה ,א) אנו מוצאים את דברי הצדוקי שאמר לרבן יוחנן בן זכאי
לגבי חג השבועות" :משה רבינו אוהב ישראל היה ,ויודע שעצרת (חג שבועות) יום אחד
ות ְקנַּּה אחר שבת כדי שיהיו ישראל מתענגין שני ימים" .השנה באמת אנחנו
הוא ,עמד ִ
חוגגים את חג השבועות אחרי שבת ,כך שאנחנו יודעים להעריך את הדבר הזה.
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עמ' 5

אבל הפרושים ,כמובן ,לא קיבלו את הפירוש הזה .כל חגי ישראל נקבעו לפי תאריכים
ולא לפי ימות השבוע .אנחנו מאמינים כי לוח השנה שלנו אינו מקרי ,וכי כל יום יש לו
סגולה מיוחדת .אין זה מקרה שבתשעה באב חרב הבית פעמיים ואין זה מקרה שביום
הכיפורים התבשר משה שחטא העגל התכפר .כך אני מרגיש גם ביחס ליום העצמאות:
על יום ה' באייר ,עשרים יום לעומר ,נמסר עוד בשמו של הגר"א – שחי מאתיים שנה
לפני קום המדינה  -שיש לו סגולות מיוחדות .לא במקרה היה זה גם היום האחרון של
השלטון העות'מני בארץ ישראל בשנת  ,1920כפי שנקבע בועידת סן-רמו.
ואולם ,בדבר אחד באמת צדקו הצדוקים :חג השבועות הוא באמת יוצא מן הכלל.
אמנם אין לו יום קבוע בימות השבוע ,אבל גם תאריך קבוע אין לו .בזמן שקידשו את
החודש ע"פ הראיה (כלומר על פי הופעת הירח בתחילת החודש) ,חג השבועות יכול היה
לחול :בה' בסיון (אם ניסן ואייר היו חודשים מלאים של  30יום) ,או בז' בסיון (אם ניסן
ואייר היו חסרים כלומר בני  29יום) או בו' בסיון (אם אחד מלא ואחד חסר) .והאחרון
זה התאריך בו אנו חוגגים היום לפי הלוח הקבוע.
יתרה מזו :חז"ל אף אומרים (שבת פו ,ב) שיום מתן תורה באמת לא היה בו' בסיון כפי
שאנחנו מציינים אותו ,אלא בז' בסיון.
מדוע התורה לא קבעה את החג הזה באותו תאריך שבו באמת קיבלנו את התורה?
התשובה היא שכאשר אנחנו מציינים יום מסוים אנחנו מדברים על הסגולה שיש באותו
יום .אבל חג מתן תורה אינו חג שעומד בפני עצמו אלא המשך ישיר לחג הפסח .חג
הפסח נגמר במתן תורה .יציאת מצרים לא הסתיימה עד שקיבלנו את התורה .הרי
מטרת היציאה לא הייתה 'שלח את עמי' ,כפי שרגילים לומר ,אלא 'שלח את עמי ויעבדוני'.

כבר במעמד הסנה אמר הקב"ה למשה (שמות ג ,יב)" :בְ הו ִֹציאֲ ָך אֶּ ת הָ עָ ם ִמ ִמ ְצ ַּריִם
ֹלהים עַּ ל הָ הָ ר הַּ זֶּ ה" .כך גם היום :כל התוקף של חג השבועות נובע
ַּתעַּ בְ דּון אֶּ ת הָ אִ -
מספירת העומר :הימים שבהם אנחנו מתכוננים למתן תורה ,הם אלו שקובעים את
קדושתו של היום הזה .לכן יום מתן תורה לא נקבע כיום בלוח השנה אלא כסיום של
תהליך ,לאחר ארבעים ותשעה ימי הספירה.
ובכל זאת ,מסתבר שישנה סגולה מיוחדת ליום זה ,ו' בסיון :אמנם קיבלנו את התורה
בז' בסיון ,אבל לא זו הייתה התכנית המקורית .התכנית המקורית באמת הייתה לקבל
את התורה בו' בסיון .אלא שחז"ל אמרו (שבת פז ,א) שכאשר אמר הקב"ה למשה
יד ְׁש ָתם הַּ ּיוֹם ּומָ חָ ר" משה הוסיף יום אחד מדעתו ואמר לבני ישראל:
(שמות יט ,י)" :וְ ִק ַּ
ֹלׁשת י ִָמים" .הקב"ה רצה לתת לנו את התורה ביום ה 49-לספירה ,ואילו
"היּו נכונים לִ ְׁש ֶּ
"ׁשבַּ ע ַּׁשבָ תוֹת
משה הוסיף יום נוסף מדעתו .זה ,מסביר ,אולי ,את הסתירה בפסוקֶּ :
ְת ִמימֹת ִת ְהיֶּינָהִ ...ת ְספְ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם".
חג שמח שאול פיגנבוים
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עמ' 6

רוצים לעזור
כששמענו על רעידת האדמה בנפאל דאגנו מאד .עוצמה כזו בטח זרעה הרס בתים ,פגעה
בכבישים ,מפולות שלגים ,ועוד .חששנו למטיילים בכלל ולישראלים בפרט .איתי ,בניגוד
לנו הוא מכיר את נפאל ,הוא הרי מדריך טיולים .בכל טיול הוא נזקק לסבלים לנושאי
תרמילים ובדרך כלל יש לו קשר לאחראי על קבוצת סבלים .הפעם ,כששמע על רעידת
האדמה החזקה התקשר לנפאל כדי לשמוע על שלומם של חבריו שם .הסתבר
שהאנשים יצאו בשלום ,כי הרעש קרה בשעות הצהריים ובדרך כלל באותה שעה רוב
האנשים אינם בבתים .אך התברר לו שביתו של האחראי על-הסבלים (ששמו הוא -
באצ'ו) נהרס לגמרי! והוא ניסה למצוא דרך כדי לעזור לאיש הזה.
נציין שבעבר כבר היה אירוע הקשור ב-באצ'ו:
זה קרה לפני כשלוש וחצי שנים .האיש האחראי על הסבלים נראה מוטרד וכשנשאל
הוא סיפר לאיתי שאשתו צריכה לעבור ניתוח בגב ,וזה צריך לעלות כ 2000 -דולר .אין
לו כל כך הרבה כסף ועוד מזומן והוא לא יודע מה לעשות .איתי הציע לו לקחת הלוואה
מהבנק ועם הזמן להחזיר .באצ'ו הבטיח לנסות .ואיתי ביקש שיבדוק ויודיע לו אם
הדברים יסתדרו ואיך עבר הניתוח .כשאיתי היה בארץ קיבל הודעה מבאצ'ו שהבנק לא
אישר לו את ההלוואה והוא לא יודע מה לעשות.
איתי סיפר ללאה ,וביחד החליטו שיתנו מחסכונותיהם וכשיחזיר ,יחזיר .איתי העביר לו
את הכסף בהעברה בנקאית .באצ'ו התרגש והודה לו והבטיח שיאסוף את הכסף ויחזיר
לו כשיוכל .איתי הרגיע אותו ואמר :תהיה רגוע כשיהיה לך תחזיר...
הניתוח הצליח ואשתו של בא'צו החלימה.
עברו  3שנים ,ולפני חצי שנה ,בסוף הטיול בנפאל ,הפתיע באצ'ו ושלף מעטפה ובה
הכסף...
הפעם ,ברעידת האדמה ,הבית נהרס והסכום גדול פי כמה .מה עושים?
איתי החליט לנסות לפנות לחברים להשתתף בעזרה ל-באצ'ו ובעיקר למטיילים שהיו
בטיולים עמו לאזור ההימלאיה .התחילו להגיע תרומות לחשבון שנפתח במיוחד לכך.
אחרי כשלושה שבועות כבר נאספו עשרות אלפי שקלים .זה היה מרגש! הנדיבות והרצון
לעזור היו מדהימים .נשלחה הודעה ל-באצ'ו על הסכום שנאסף שיאפשר את בנין ביתו
מחדש...
ואיתי מוסיף :בימים אלו אני עומד לסיים את איסוף התרומות והכספים לבאצ'ו .שמח
לבשר לכם שהתבדיתי (ובגדול) בהערכתי לגבי הסכום שחשבתי שנאסוף עבורו...
בתוך שבוע וחצי הצלחנו לאסוף כ ,)$12,500( ₪ 50,000 -בהחלט סכום מכובד מאוד
(ובשביל לסבר את האוזן – ממשלת נפאל נותנת לכל משפחה שביתה נהרס –  ,$250בית
בפרברי קטמנדו עולה כ )...$17,000 -פתחתם את הלב והכיס ותרמתם בצורה מכובדת
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מאוד לאיש הקטן-הגדול הזה ועל זה תודתי הגדולה .כל תרומה ריגשה אותי מחדש,
בעיקר מאנשים שכלל לא הכירו ונפגשו עם האיש .כשבניית הבית תסתיים ,אראה לכם
תמונות של הבית החדש.
יחד עם זאת ,צריך לזכור שמאות אלפים מתושביה של נפאל נשארו ללא קורת גג וללא
חברים שיכולים לעזור להם ...אני מקווה שבקרוב ימצא גם להם פתרון .ובבניין נפאל
ננוחם...
ושוב ,המון ,המון תודות לכם! איתי שביט
(שמע וכתב משולם סיקרון)

ביטוחי בריאות באיילון
בימים אלו חולקו לתאי החברים דוחות שנתיים של ביטוחי הבריאות באיילון.
זהו ביטוח שהתחלנו בתחילת  ,2014שנותן כיסוי והשלמה לסל הבסיסי ולמושלם שיש
לכל חברי הקבוץ.
למעשה דו"ח זה הוא לאינפורמציה בלבד ואין צורך לשומרו או להעבירו להנה"ח ,אבל
כדאי ומומלץ לבדוק מי המבוטח או בעצם מי לא מבוטח ומדובר בעיקר על הבנים.
כשהתחלנו את הביטוח הוא כלל את כל החברים והילדים עד גיל הצבא .בן שרצה
להמשיך את הביטוח לאחר הצבא ,היה צריך להחזיר טופס שנשלח לכל הבנים
וההורים ,בו הוא מציין באיזה מהביטוחים הוא מעוניין.
היום המצב הוא שהקבוץ ממשיך את הביטוח עד גיל  26וגם בתקופת "הסדר לומדים"
אבל מי שבמסלול אחר ורוצה להמשיך את ביטוח צריך למלא את טופס הבקשה.
כמו כן יתכן וישנם בנים שהיו במסלולי בנים שונים בתחילת  2014ולא נכנסו לביטוח,
גם הם צריכים למלא טופס .ניתן לקבלו אצלי או אצל יפה.
העיקר להיות מודעים ובריאים
אילן בן טל
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עמ' 8

סופ"ש לצפון 2015
מסורת טיולי המשק חזרה  ,כולנו זוכרים את טיולי המשק שעשינו בעבר  ,הייתה
הפסקה של מספר שנים וכעת חודשה מסורת זו וההנאה נשארה.
אין ספק שהטיולים האלה משאירים טעם טוב ,והיחד ,כאשר נהנים ,מקרב בין
החברים.
לטיולים יש ערך מוסף שאסור לוותר עליו וצריך להקפיד ולהמשיך לצאת ולו פעם בשנה
לגיבוש.
איך אומרים "זה ממלא את הבטריות" .אז נכון שהמשק מתקצב את הפעילות
המבורכת הזו ,וכפי שתוקצבה עמדנו בה בכבוד.
העיבו על הטיול המקרים העצובים של פטירת חברינו ,אבישי אלון ומשה קרדוש ,יהי
זכרם ברוך .החברים בחרו כל אחד בדרכו להשתתף בצער המשפחות.
עשינו סקר שביעות רצון מהטיול והתוצאה חד משמעית ,הנאה צרופה.
נכון ,לא כל הפעילויות קיבלו  ,10אבל לשם כך עשינו את הסקר ,על מנת שנלמד ונשפר
עוד ועוד ,כדי נקלע לטעמם של כל המשתתפים.
אני רוצה להודות על שיתוף הפעולה של כל המשתתפים ובמיוחד ליהודית זכאי שארגנה
בצורה טובה מאוד את הדברים.
אנו תקווה שבפעמים הבאות יצאו עוד יותר חברים ,ותמיד יחזרו עם טעם של עוד .
ברגשי הוקרה לכולם
אלי אלישע ויהודית זכאי
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עמ' 9

טיול שלושה ימים לצפון
דברים שנכתבו ע"י רותי ברנע (החברה של מרסלו) ,בהשראת הביקור בכפר התלמודי
שבקצרין.
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מי

עמ' 10

מתנדב??

בסיור המפעל לצפון ביקרנו ב" -דג על הדן" .
מפעל לגידול דגים במי נחל הדן .בחורות צעירות
הדריכו אותנו במקום .וסיירו אתנו מבריכה
לבריכה ,הסבירו את המיוחד בכל בריכה .בדרך
כלל הם מגדלים פורלים שתוך שמונה -עשרה
חודשים הדגיגים הופכים לדגים של כחצי קילו
ומשווקים .אבל הם מגדלים גם דגים גדולים של
כמעט אורך מטר ומשקל לא קטן ,המשמשים
כמספקים ביצי דגים לקוויאר.
תוך כדי הסבר המסבירה ביקשה מתנדב שיתפוס דג ויוציא אותו על מנת שאנשים שלנו
יראו ,ילטפו ויגעו בדג גדול .עברו כמה רגעים כבר חששנו שלא יהיה מי שיתנדב עד
שמישל זרזינסקי התנדב וניגש להוציא דג .תפש דג די גדול אך הדג לא ויתר וחמק לו
מהידיים.
עשה ניסיון נוסף והפעם הוא חיבק את הדג חזק (דג כמעט מטר גדול ושרירי) .היו כמה
שניגשו לנגוע והיה אחד שאפילו ליטף .ואז הוא קיבל רשות להחזיר את הדג למים.
מחאנו לו כפיים וכששאלו אותו איך היה אמר בשקט  -זה היה מגעיל!
משולם סיקרון
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עמ' 11

איך לא שרתנו בצה"ל
הימים ימי קום המדינה ,הנוער מתגייס למלחמת השחרור ,אנחנו גרעין "גנוסר" ,צברים
ילידי הארץ עדיין צעירים בגיל גיוס.
רמי מספר :לא שרתתי בצה"ל נקודה כואבת .הייתי בגדנ"ע בחי"ש .באותם ימים
התרחשו קרבות קשים סביב חולון ובני גילי היו פעילים במערכת ההגנה סביב העיר,
המוקפת בישובים ערביים .המדינה החליטה לגייס את ילידי  1931ולכן הלימודים
הופסקו והשנה האחרונה בתיכון נגזלה מאיתנו .גייסו אותנו למערכת אימונים ,קודם
כל לכפר יונה ואח"כ למחנה שמונים .היינו חודשיים במשטר צבאי .אחרי חודשיים
פרקו את המסגרת הצבאית ואז נסענו לטנטורה להצטרף ל"בורכובים" ו"הקרייתים".
אמנם הציעו לנו לחזור ולסיים את התיכון אבל לא הסכמנו .אנחנו בוגרי הנוער העובד
רצינו להתגייס לפלמ"ח ,צה"ל לא הסכים .הפלמ"ח היה כבר בשלבי פירוק והתנועה
הקיבוצית שלחה אותנו להכשרה בטנטורה.
יאיר וולקן מספר :היינו בגדנ"ע ועדיין למדנו .כשהפסיקו לנו את הלימודים הלכנו
למטה הפלמ"ח להתגייס ,אבל במקום להתגייס סיכמו איתנו שנקבל הכשרה צבאית
ונעזור לטנטורה (היום נחשולים) בשמירה .טנטורה הייתה מוקפת ישובים ערביים
והיתה זקוקה לכוחות עזר בשמירה .באישור הצבא ובאישור מזכירות הקיבוץ נשארנו
בטנטורה .יש לי אישור שהייתי בצבא ואף שרתתי במילואים.
טובה מספרת :אני למדתי בבית ספר חקלאי קיצרו לנו את משך הלימודים ולמדתי שנה
אחת פחות ממתכונת הלימודים .אחרי הכשרה קצרה בגנוסר הגעתי להתיישבות
במשאבי שדה .נאמר לנו שחמש שנים בישוב ספר שווה לשרות בצה"ל .מבית הספר
החקלאי שבו למדתי הגענו למשאבי שדה  13בנות .כל בת שעזבה את הקיבוץ הייתה
צריכה לשרת בצבא .אני ששם משפחתי הקודם גם התחיל ב-א' קיבלתי הכשרה צבאית
של שבועיים עליה היה מופקד משולם שביט ז"ל וגם קיבלתי אישור ששרתתי בצה"ל.
יואי בעלון משאבי שדה מ 12/1996-תיאר את הרכב הגרעין המרכזי של הכשרת גנוסר.
הגרעין הורכב משלושה סניפים של הנוער העובד והלומד ,סניף אחד משכונת בורוכוב
ונספחי סניף בני ברק .היו גם חניכי סניף קריית חיים בתוספת בנות מבית הספר
החקלאי בנהלל ,מסניף הנוער העובד בחולון .ובסוף הצטרפו בנות נחלת יהודה וגם
בודדים שבאו מירושלים ומת"א .רק כאשר עלינו להתיישבות צרפו אלינו את ניצולי
השואה מגליל -ים ומיגור שהם כן היו בצבא.
ואני מציינת שמכולנו רק יואי סיים י"ב כתות כי קפץ כתה .בגלל כשרונו ויכולתו
שהיתה לנו לעזר במשך שנים רבות בביסוסה הכלכלי של משאבי שדה.
טובה'לה אבריאל

עמ' 12
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מוטי זאנה קב"ט המועצה

לידיעת הציבור
הבחירות למזכיר התנועה הקיבוצית תתקיימנה
ביום ג' 23.06.2015
מתמודדים  5נציגים ואלה שמותיהם:

יונה פריטל ,מרקי לוי ,נמרוד מדר ,נגה בוטנסקי וניר מאיר
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עמ' 13
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עמ' 14

הטמפרטורות עולות והבריכה מתמלאת בילדים ומבוגרים שבאים להתקרר במימיה
איחולים לאולגה ומקסים דובינסקי וכל המשפחה לחתונת בנם מיכאל עם בחירת ליבו רינת.
ביום שלישי התקיים אצלנו יום כדור הארץ ,מטעם המועצה האזורית והיה מיועד להורים
ובעיקר לילדים .רחבת הקהילה המתה מילדים ומשולחנות ערוכים ממיטב העשייה והבישול
של הילדים לפי הישובים השונים .מה שהרוויחו עבר לטובת חברת הילדים .בנוסף נמכרו
ירקות ופירות מהחקלאים בסביבה .כאשר במקביל היו הופעות של הרכבים מוזיקאליים
שונים מרחבי המועצה.
ברכות לנאוה ויוסי רייב ולמשפחה המורחבת להולדת הנכדה ,בת לניצן וניסו.
ביום ד' התכנסו הוותיקים במועדון ,אחרי הפסקה של כמה שבועות ,שמחו להיפגש ולטעום
ובעיקר לשמוע .הפעם סיפר צבי בן-דרור משדה-בוקר על ההתנדבות לער"ן (עזרה ראשונה
נפשית) .הוא עושה זאת לא מעט שנים ויש לו סיפורים מרגשים על בקשות מיוחדות .והכול רק
בטלפון .היה מעניין ומרגש.
מזל טוב לגאולה ומרצל צי'בוטרו וכל המשפחה ,לחתונת ביתם דניאל עם בחיר ליבה שלומי.
אתר הבית שלנו עבר שיפור וחידוש כולם מוזמנים להיכנס לאתר והתרשם.

שבת שלום וחג שבועות שמח

