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חג משק 66
המקום הזה /חיים גורי
יש אנשים שאינם יכולים להיות במקום הזה,
צהוב להם מידי,
שקט שאפשר להשתגע.

יש אנשים שאלוהים גדול עליהם
במדבר הזה.
אנשים נבהלים כשהם
שומעים את הכוכבים בלילות מדבריים.

אבל יש גם אנשים שנדבקים לשקט הזה,
ואינם יכולים לשוב
ולהפרד ממנו.
אלה ,נשארים כאן!

מתוך סיפרו של זאב זיוון ניצנה של לובה אליאב עשור ראשון 1996-1987
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עמ' 2

מה בעלון:
הזמנה לחג משק 66
מענף הרכב /לולו טמור
ברכה לחג ה 66-מטללים /יואב אבריאל
גלריית הגבעה-ענבל שי
קטעים מיומן מיום העלייה  20בנובמבר  1949עד
7.02.1950
תחזית תרבות דצמבר [אחרונה להשנה2015 ]...
מהגיל הרך באהבה /פנינה פרץ יסעור
עדכונים מהרב"ש – עדו גולדסמן

בסבוב

צלילים במדבר

מהנעשה בישובנו

ה 18-בחג החנוכה
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יום שישי

עמ' 3
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עמ' 4

מענף הרכב
צי הרכב משרת ציבור גודל והולך ,של נהגים חדשים ,חיילים ,בני משק וחברים .כ 16-מכוניות
עומדות לרשותם ,אבל מה שמעניין אותם זה לקחת מפתח להגיע לרכב והופ לנסוע!
ציבור זה צריך להבין שלפני הנסיעה חייבים לבדוק אם ברכב יש כל הדברים הנחוצים כמו ג'ק
משולש ,אפודה זוהרת ,מפתח ברגים במקרה של פנצ'ר ,בדיקת צמיגים לפני שנוסעים!
יש הרבה נהגים [חדשים ,וחיילות/ים] שלא מתמצאים בתוך הרכב וגורמים לנזקים שונים,
שוברים מגיני שמש ,כפתורים ,מחזיקי בקבוקים ולא מתמצאים בשעונים השונים.
לרוב הרכבים יש נזקי פחחות .ברור שבמצב כזה ערך הרכב יורד ליותר מ!40 % -
ואני לא מדבר על הלכלוך שנהגים משאירים בתוכם! חומר למחשבה טובה....
בשבוע שעבר הקפאנו כפתור על עישון ברכב .יש פח אשפה בכל מכונית אבל
יש נהגים שזורקים אותם לבגאז'! חילקנו בשנה שעברה תקנון רכב מעודכן
אבל אף אחד לא מוצא אותו.....אז חברים מצב גרוע זה יוביל רק להפרטת
ענף הרכב! לכולם יהיו מכוניות וכל אחד יחנה אותה ליד הבית ואיכות חיינו
תפגע! עוד חומר למחשבה .....
רכשנו רכב קיה פורטה  2013דגם חדש עם מערכת גז .הרכב יכנס אחרי שנסדר לו דלקן בנזין.
הוא יחליף את הג'טה  .34הרכב יפה מבחוץ ומבפנים ,מקווה שיישאר כך .תודה.
חג משק שמח!
לולו

מבין משאבים מס'  ,2146כ"ז חשוון תשע"ו 20 ,נובמבר 2015

עמ' 5

ברכה לחג ה 66-מטללים
חברי ותושבי משאבי שדה היקרים,
לקראת תחילתה של השנה ה  66אנו השכנים הקרובים ממערב מוצאים בכם קיבוץ יפה
ומיוחד אשר פינות החמד בו הם מקור לקנאה לכל ישוב באשר הוא ,קיבוץ שהוא מקום
משיכה לתושבים מסביב בתחומי החינוך ,הספורט ,המסחר (כולבו) והנופש ,מקום שלמרות
מיקומו הגיאוגרפי במדבר ,נעים להסתובב בו בכל עונות השנה בין פריחת עצי הסיגלון
והצאלון והשלכת הצהובה של המכנף הנאה .אנו מסתכלים מבחוץ בהשתאות על הטיפול
המסור בדור הוותיק והזהירות שבה אתם מנהלים את עניינכם הן בתחום העסקי והן בתחומי
החברה ובשל כך זוכים לנחת רוח כלכלית בשנים האחרונות.
אנו השכנים ממערב מאחלים לכם שתדעו למצוא את הדרכים הנכונות לשזור מחרוזת יפה של
קהילה בריאה ומתרחבת המורכבת מדור ותיק ודור צעיר .שתדעו
למלא את הגן הפורח בצחוקם של ילדיכם ונכדיכם .שתדעו להתגבר על
מחלוקות של הטווח הקצר לטובת ראיה למרחוק תוך שכל אלו
שומרים על הזהות הקיבוצית הכל כך יפה וממצים את הפוטנציאל
המצוין להפוך לישוב האטרקטיבי ביותר למגורים במרחב.
נגה סיקרון לא מפסיקה להציק לי כדי שאכתוב לעלון על הנעשה בטללים ,לכן אני מנצל שעת
הכושר הזו ע"מ לתת סקירה קצרה על הנעשה אצל השכנים – קיבוץ טללים.
כידוע לטללים תוכנית הרחבה הכוללת  127מגרשי מגורים .עד כה שווקו  83מגרשים ומתוכם
נבנו כ 65-בתים .שאר המשפחות תסיימנה ככל הנראה את הבניה והאכלוס עד סוף  2016או
אמצע  .2017גם הקיבוץ הוותיק קולט משפחות חדשות לחברות וב 5-שנים האחרונות גדל מ
 12משפחות ל  28משפחות חברים .בנוסף קיימים מועמדים רבים .לאור הגידול ,החלה בנייה
של  7בתי אגודה חדשים בשטח הקיבוץ .סה"כ בישוב מתגוררים כיום מעל  400נפש.
הישוב מנוהל ע"י ועד מקומי הכולל את הקיבוץ וההרחבה ואילו העניינים העסקיים
והפנימיים של האגודה השיתופית קיבוץ טללים ממשיכים להתנהל ע"י מזכירות הקיבוץ.
מי הם התושבים החיים בטללים? כידוע נקלטו בטללים הרבה משפחות שחיו כתושבים
במשאבי שדה וברביבים ובכלל זה  8בני משק .בנוסף הגיעו בני משפחות של אקדמאים
שעובדים בב"ש ובמפעלים הממוקמים באזור ,אנשי קבע בצבא ובשב"ס והדרישה למגורים
באזור היא גדולה .סך הכול האוכלוסייה היא מגוונת ואיכותית ברובה ,שמצאה לה כאן בית
ומקום עבודה ורוצה לחיות חיים נעימים בבית גדול בשקט ובין חברים.
בטללים אנו מתמודדים עם קהילה מתרחבת הגדלה בקצב מאוד מהיר ובפרק זמן יחסית קצר
ואנו פועלים בהרבה מישורים ע"מ למצוא את הדרכים לחבר את הקהילה הזו ולמצוא את

עמ' 6
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המכנה המשותף הרחב ביותר ,תוך תקווה שהחיבור שייווצר יאפשר הוצאה לפועל של
פעילויות לילדים ,לנוער ולמבוגרים .אנו מאמינים שזהו הערך המוסף של מגורים בישוב קטן
שבו כולם מכירים את כולם וקשרי החברות הם היסודות שיבנו את הקהילה שלנו כחזקה
ופורחת.
בפועל הנושאים העיקריים המובאים בפני הוועד הם בתחומי החינוך ,ועדות הישוב ,הוצאות
כספיות על נושאי תשתית ,נוי וחזות הישוב ,נושאים קהילתיים שונים כמו ביטחון ובטיחות,
פיתוח ,כלבים ועוד.
עד כה ,על פי התרשמותי האישית וגם ביחס לישובים אחרים שאני מכיר ,הדברים מתנהלים
ברוח טובה ,קיימת שותפות אינטרסים ורצון טוב וזאת למרות המורכבות הרבה ובעיות
מבניות המביאות לעיתים אי זהות אינטרסים ..אנו מנסים לפעול במינימום חיכוכים תוך
ניסיון לערב כמה שיותר אנשים בוועדות ובפעילות הציבורית על מנת לתת לכולם את ההרגשה
של שותפות בעשייה.
בברכת חג משק שמח,
יואב אבריאל יו"ר הועד המקומי
בשם כל תושבי טללים

חוג יוגה למתחילים יחל השבוע בחדר הפעלה
בשעה 18:30
כל המעוניינים לנסות ,מוזמנים להגיע
רצוי להתקשר לפני כן לדנית 052-2917353

עמ' 7
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גלריית הגבעה-ענבל שי
ענבל התחנכה בבית מוסיקלי.ולכן התמקדה בציורים שלה,
בזמרים ומוזיקאים בינלאומיים שהתחברה ליצירות שלהם.
בתערוכה הססגונית ,בעלי חיים שואגים ודוממים שחיים בצוותא.
ענבל מעצימה את המציאות ,אש בוערת בליבה.
הציורים שלה הם כ  -לבה מתפרצת ,נותנת דרור לדמיון.
התערוכה מעוררת סקרנות ותהייה.
חנה גרג'י
פרורי איזדרכת שי ענבל

התערוכה תימשך עד ה29/11 -

שעות פתיחה :א' -ו'  20.00 – 16.00שבת

20.00 – 10:00

אוצרת :חנה גרג'י –  08-6565244ענבל שי – 08-6565359
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עמ' 8

קטעים מיומן מיום העלייה  20בנובמבר  1949עד 7.02.1950
נרשם על ידי חברים שעלו למשאבים–ביר עסלוג' בימיהם הראשונים
במשק.
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עמ' 11
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עמ' 13
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עמ' 14

תחזית תרבות דצמבר [אחרונה להשנה2015 ]...
חג האורות  -חגיגת קולנוע ברמת הנגב!
קיבוץ רביבים ,יום שלישי ,8/12/2015 ,כ"ו כסלו תשע"ו ,נר שלישי של חנוכה.
היום יתחלק לשניים:
החלק הראשון :פעילות יצירת סרטונים בישובים ,בהנחיית המדריכים של החינוך הבלתי
פורמלי.
החלק השני :יתקיים בקיבוץ רביבים ובו פעילויות לכל הגילאים סביב קולנוע .
לסיום היום הקרנת הסרט הישראלי "המילים הטובות"  .פרסום מפורט יועבר בהמשך.
 10-13.12פסטיבל צלילים במדבר בקבוץ שדה בוקר.
השנה נותן הפסטיבל כבוד מיוחד לחלוצי הזמר העברי,אשר פעלו בראשית ההתיישבות ,מעניק
במה ליוצרים צעירים ,ונגנים וזמרים ישראליים המלווים את חיינו מזה שנים רבות .כל
הפרטים על המופעים וכן הזמנת כרטיסים ניתן למצוא באתר המועצה.
 – 18.12.15ששי ציוני
סיור לנגב המערבי :לראות את ההתנתקות בעיניים .סיור ומפגשים עם תושבים.

פנייה מטעם צוות הנוי
לחברים שלום רב!
כידוע בכל יום ראשון אנו מבצעים סיבוב פחים ובו אנו מפנים גזם גינות ,אריזות קרטון
ופסולת למחזור .על מנת להקל עלינו הינכם מתבקשים:
 .1לרוקן את הקרטונים מכל תוכנם ולהפרידם משאר חלקי האריזה כמו קלקרים
סרטים וחבלים.
 .2במידה והנכם נמנים על קהילת ממחזרי הבקבוקים יש להשליכם אל הגדרה
שמיועדת לכך (למשל בעמדה ליד הכולבו) .במידה ואינכם מעוניינים למחזר יש
להכניס את הבקבוקים לתוך הפח ולא להשליכם בחוץ.
בתודה מראש על שיתוף הפעולה וחג שמח מצוות הנוי
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עמ' 15

מהגיל הרך באהבה
אורות חנוכה מהבהבים באופק ואנחנו בעיצומה של שנת פעילות חדשה .הפעילות נסובה סביב
הצרכים ההתפתחותיים של הילדים ונושאים מזדמנים הקשורים לטבע ,לסביבה ולעולמם של
הילדים ,הטיולים בסימן הסתיו והזית וההתעוררות של הטבע עם בואו של הגשם הראשון,
נבטים ,חלזונות  ,שלוליות ועוד ועוד ...בד בבד נערכים בגנים הבוגרים לגינת החורף וחנוכה
הממשמש ובא.
לתפיסתי ,מערכת הגיל הרך היא חלק מהקהילה ועליה להתחבר אל הסביבה הפיזית האנושית
והתרבותית שלה ,לשאוב ממנה ולשקף אותה .דרך הטיולים בקיבוץ  ,המפגש עם האנשים
והחיבור לחגים ולאירועים המיוחדים של הקיבוץ אנחנו טווים את הקשר בין הגן לעולם
הסובב את הילדים.
והרי לכם הלכה למעשה  -שולי הגננת מספרת:
"לרגל חג המשק שחל השבוע הפגישה טוב'לה אבריאל את ילדי גן הדס עם סיפורי העבר .יחד
עם טובל'ה טיילנו אל צריף השומרת ,חדר האוכל הישן,
המאפיה וצריף ראשונים .טובל'ה סיפרה לנו חוויות
מזיכרונותיה הרבים על הקמת הקיבוץ ,הלינה
המשותפת ,החקלאות וחוויות העבר .בגן ישנם לא מעט
ילדים שנולדו לבני המשק וטובל'ה ערכה את ההקשרים
והדגישה בסיפוריה את בני המשק שהתחנכו בגן הדס
והיום הם הורים בגן"
הילדים ציירו ציורים וברכו את הקיבוץ (הציורים יתלו בחדר האוכל) להלן הברכות כלשונן:
אסף גולדסמן -אני אוהב ללכת לסבא וסבתא בקיבוץ הם נותנים לי עוגיות עם משהו
צהוב בפנים .אני רוצה שתהיה מסיבה ויהיה שם הרבה "דני".
עמית ניצן -כיף לי שלפעמים ביום שישי אנחנו הולכים לטיול עם הגן ופתאום אמא
ואבא נמצאים בבית .אני אוהבת לטייל עם אמא לכלבו .שיהיה לקיבוץ כיף ושיהיה
מקושט.
אליה אבריאל -אני אוהבת המון דברים בקיבוץ :את הכלבו ,את הגן ,את הבית של
סבתא טובל'ה ,את הקיבוץ .אני מאחלת לקיבוץ שאנשים בקיבוץ לא יעזבו.
אור אייזן -ציירתי אותי הולכת אל הכלבו וקונה שמלה ,חולצה ומכנסיים .כיף לי
בקיבוץ .אני אוהבת את חדר האוכל.
עלמה סוריה -הכי כיף בקיבוץ זה ללכת אל חדר האוכל .אני מאוד אוהבת ללכת
לשם עם אימוש ולאכול ביום שלישי .שיהיה לקיבוץ הרבה שמחה.
אלעד פינקלשטיין (טללים) -אני אוהב לטייל בקיבוץ :לראות את הפרות וללכת אל
הכלבו ולבקר פה .שיהיה בהצלחה והמון מתנות.
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מעין קישינובסקי (שיזף) -כיף לי לטייל אל הרפת ולראות את הפרות .אני אוהבת
לטייל אל הצריף וגם אל הכלבו.
תום צמח -אני אוהבת לגור במשאבי שדה כי הקיבוץ יפה ,ואני אוהבת את הגן שלי.
שיהיה מזל טוב.
יהונתן לוברצקי -במשאבי שדה אני אוהב את הבית שלי .כיף לי לטייל לשלולית
הגדולה של הכלבו .שיהיה לקיבוץ מזל טוב ושלכל האנשים בקיבוץ יהיה טוב בלב.
צורי אורנשטיין (שיזף) -כיף לי לשחק בנדנדה ליד הגן וגם לאכול שוקולד .שתהיה
לקיבוץ טלוויזיה.
תמר שחף (חוות השחפים) -אני אוהבת ללכת לצריף ראשונים ושטובל'ה מספרת לנו
סיפורים .שיהיה לקיבוץ כיף.
טימופי -מזל טוב לקיבוץ.
דשה דולגין -אני אוהבת את גן הדס בקיבוץ משאבי שדה .אני
אוהבת לגור פה כי יש פה את הגן הכי אהוב עלי .כיף לי גם בבית עם אבא .אני
מאחלת לקיבוץ שיהיה לו דברים מתוקים וחנוכיות.
אוהד שגב -אני אוהב לשחק תופסת בקיבוץ ,ובשבת אני עושה טיולים לרפת ולדשא.
שיהיו הרבה מתנות לקיבוץ.
גל מוסאי -אני אוהב לקנות בכלבו ביצת קינדר .אהבתי לראות את התמונות בצריף
ראשונים ,את התמונה של העג ְלָה .מזל טוב לקיבוץ ,שיהיו קישוטים יפים בקיבוץ.
שחר קישינובסקי (שיזף) -אני אוהב לטייל לעץ הפסל (חדר האוכל הישן) וגם אני
רוצה לקנות לכל הילדים סביבונים
בכלבו .היה לי מעניין לשמוע על
ה"שומרת" ,איך ישנו פעם הילדים .מזל
טוב לקיבוץ.
אביגיל קושניר (שיזף) -אני אוהבת
ללכת לכלבו במשאבי שדה ולקנות הפתעה .כיף לי בגן הדס ,אני משחקת בפינת
בובות .לקיבוץ -שיהיה מזל טוב.
כרמל הס (שיזף) -אני אוהבת לטייל בקיבוץ ולראות קשת בענן .שיהיה לקיבוץ
מתנות.
אחינועם נופר (שיזף) -אני אוהבת לקנות חטיפים בכלבו ,ולקנות הפתעה .כיף לי גם
לשחק בגן שעשועים .שיהיה לקיבוץ הרבה בתים.
דניאל פרנג'י -בקיבוץ אני אוהב לטייל לכלבו .שיהיה לקיבוץ ממתקים.
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רומי ניצן -אני אוהבת לשחק במתקנים ליד הגן .אני גם אוהבת לטייל עם גן הדס
בקיבוץ ושאנחנו מבקרים בבית שלי .אני מאחלת לקיבוץ שיתלו בו בלונים.
איתן ברקן -אני אוהב לבקר במקלט ולטפס עליו .אני גם אוהב לטייל עם ההורים
שלי טיול ערב .שיהיה לקיבוץ מזל טוב וכיף.
נדב עובדיה -אני אוהב לאכול שוקולדים וממתקים במשאבי שדה .שיהיה לקיבוץ מזל
טוב.
מתן עובדיה -אני אוהב ללכת ליהודה ונטלי במשאבי שדה .אני מאחל לקיבוץ שיהיה
דברים טעימים.
אליה ג'וס (שיזף) -אני אוהבת לבקר בגן רותם ולטייל בקיבוץ.

שולי מבקשת לנצל את ההזדמנות ולהודות לטובלה על מסירותה רבת השנים ,טובל'ה תורמת
ממרצה ומזמנה עבורנו ומשתלבת בגן בתחומים רבים ומגוונים – טובל'ה אין כמוך ,מאחלים
עוד שנים רבות ביחד!" בברכת חג משק שמח ! שולי ארליך ,גננת גן הדס
אני מצטרפת לשולי לתודות לטובל'ה ולברכות לחג המשק  ,ומאחלת למשאבי שדה בשמי
ובשם הצוות החינוכי צמיחה וגידול במשק ובקהילה לצד עשייה חברתית משותפת ומבורכת.
ביום שישי ילדי הגנים יערכו קבלת שבת משותפת עם הותיקים .חג שמח!
פנינה פרץ יסעור -מנהלת הגיל הרך

שיבה טובה
זיקנה טובה זה להזדקן עם הלב ,מבלי להצטער ולהסתכל על הזמן.
פשוט ללכת קדימה בלי פחד ,כי בכל גיל מזדנב גם אושר.
להזדקן טוב זה לתת כתף למי שצריך ,למי שכבר לא מאמין שהחיים יכולים להיות טובים ושיהיה
תמיד מישהו שיעזור.להזדקן טוב זה להזדקן באהבה ,לתת מבלי לצפות לקבלה כי בשחר היום יש
תמיד בוקר טוב .להזדקן טוב זה להזדקן בלי בושת פנים ,רק להאמין שהמחר יהיה טוב.
מוקדש לוותיקים שלנו ,הנפלאים ,שחוגגים חג משק
חג שמח
לולו.
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עדכונים מהרב"ש
לפני שבועיים התחלתי את תפקידי כרב״ש וההתרגשות גדולה.
אני רוצה להודות לחיים לובנטל שהיה בתפקיד בשנים האחרונות ועוד נשאר על מנת ללוות
אותי .כמו כן ,חיים נשאר כרגע כאחראי על הנשקייה ועל ציוד החירום של הקיבוץ.
המשימות הדחופות שעלינו לתת עליהם את הדעת ותשומת הלב הן:
 .1בניית כיתת כוננות שתמנה כמה שיותר חברים ותושבים עם הכשרה בסיסית שתינתן
על ידי אשכול מג״ב המקומי.
 .2טיפול בנושא השמירה בלילות ובסופי השבוע .העלאת המודעות לחשיבות השמירה
והפגנת נוכחות .נושא השמירה היום לא במצב טוב בקיבוץ .לא כולם מגיעים לשמירה
וגם אם מגיעים ,לרוב לא מתבצעים סיורים לאורך המשמרת.
 .3בדיקת תקינות מקלטים עם מפקח מטעם המועצה.
בפגישות עם אנשי מג״ב ומי שאמון על נושא הביטחון במועצה ,עלתה טענה/שאלה ,על חוסר
באנשי משאבי שדה להתנדבות ל"מתמיד" .מן הסתם ,אם היו יותר אנשים מהקיבוץ
שמעורבים ועושים מידי פעם משמרת סיור ,על הדרך הסיור היה נכנס יותר לקיבוץ ,כולנו
היינו מרוויחים מזה יותר ,מעבר לתרומה עבור המועצה .ברור לכולם שאם חבר או תושב
קיבוץ משאבי שדה מסיירים ,אז האינטרס האישי שלהם הוא לסייר יותר במשאבי שדה.
אם מישהו או מישהיא מעוניין\ת להצטרף לכיתת הכוננות המובחרת או להתנדב ל"מתמיד",
מוזמן\ת לפנות אליי.
בשבועיים האחרונים היו מס׳ אירועים בגזרת המועצה:
* גניבות אופניים מרביבים ושדה בוקר.
* גניבה של  21עגלים מרפת רביבים .
* פריצות למתחמי מקורות על מנת לגנוב סולר מהגנרטור.
* ניסיון לחבלה וגניבה של שנאים גדולים של חברת חשמל בשביל הנחושת.
* ניסיונות פריצה לבתים במשאבי שדה.
באירועים מיוחדים בעתיד ,נשלח הודעות  smsאם יהיה צורך בכך.
לאור זאת ,ולאור העובדה שמתבצעות בקיבוץ עבודות בנייה בכמה מוקדים עם פועלים
נחמדים ,אני מבקש לשים לב לאנשים שנראים חשודים ,תנועה של כלי רכב מחשידה בתוך
הקיבוץ ולהולכים ולרצים מביננו בגדר ההיקפית ,כדאי לעדכן אם רואים חורים חדשים בגדר.

מוזמנים להתקשר בכל עת אלי או לישי עדו  052-5014626ישי 050-5070632
שיהיה רק טוב שבת שלום וחג שמח עדו
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צלילים במדבר ה 18-בחג החנוכה
יום חמישי  10בדצמבר
 – 17:30פה ושם בארץ ישראל – בכורות חלק ראשון  -יצירות חדשות (הכניסה חופשית)
‘ – 19:00יאללה בואי’ – מיכאל גריילסאמר ותזמורת הרחוב הירושלמית (הכניסה חופשית)
‘ - 20:30בשדות מתתיהו’ -מופע רב משתתפים
 - 22:30להקת ‘רוזא’  -ורד דקל ולהקתה (הכניסה חופשית)
יום שישי  11בדצמבר
‘ - 11:00קונצ’רטו לליצן’ – פיודר מקרוב והתזמורת הסימפונית אשדוד
‘ - 17:30בין הקלאסי לטנגו’ – שלישיית “מדיטרניאן אקספרימנט”
‘ - 19:15במסע שלא נגמר’  -יאיר דלאל’ דודי יצחקי וההרכב הבדואי ‘שריגי’ (הכניסה
חופשית)
‘ - 20:30ימים של שיבולים’  -מבחר משירי ההתיישבות העובדת
‘ - 22:45ברוח צוענית’ – להקת סומסום במופע שמח (הכניסה חופשית)
יום שבת  12בדצמבר
’ - 11:00החתול במגפיים’ – תזמורת הבמה הישראלית
 - 13:00מוזיקה חדישה’ – בכורות חלק שני  -אנסמבל ‘מיתר’ (הכניסה חופשית)
 - 17:30מחווה למרדכי רכטמן – חמישיית כלי הנשיפה תל אביב
 – 13:00מופע מיוחד של חמישיית כלי הנשיפה של תל אביב לבאי צריף בן גוריון יתקיים ביום
שבת בשעה  .13:00המופע מיועד לכל המשפחה .למעוניינים בסיור חוויתי בצריף בן גוריון,
מומלץ להקדים ולהגיע שעה לפני המופע( .הקונצרט ללא תשלום לרוכשי כרטיס כניסה לצריף
בן גוריון)
‘ - 19:00בחברה טובה’  -שם טוב לוי והאורקסטרה של אבי ליבוביץ’
‘ - 20:30אולארצ’יק – קלאסיקה’ אלון אולארצ’יק בליווי אנסמבל ‘מיתר’ .אורח :אפריים
שמיר
‘ - 22:30אור מסביב’  -רבקה זוהר ולירון לב במופע משותף
יום ראשון  13בדצמבר
‘ - 17:30אנעים זמירות’ – המקהלה הקאמרית הישראלית טבעון
‘ - 19:15מנדולינה ישראלית’ – יקי ראובן וחבריו לרביעיית המנדולינות הבינלאומית ‘קרמן’
‘ - 20:30סינפוניה ישראלית’ – קונצרט נעילה חגיגי  -הקאמרטה הישראלית ירושלים .זמר
אורח :שלומי שבן
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חג המשק ה 66-כבר הגיע ,מזל טוב לנו!! מזכיר עדיין אין אבל עוד רגע הוא ייבחר ..ומזג
האוויר החורפי ממשיך ללוות אותנו ומתחילים לראות את הירוק בחום של ההרים.
דעא"ש ביצע פיגועים קשים מלווים בהרבה רוע ואכזריות
ביום ו' ברחבת הקהילה התקיים טקס ברית המילה לראם הבן של תמיר ונטליה נכד של
משפחת אלמוג מזל-טוב!
מועדון מופ"ת בפעילות נרחבת  .יש הרצאות,סרטים ואפילו פרשת השבת וטיולים .כל הכבוד
לעוסקות במלאכה רונית בן טל ופרידה ענבר!
ביום ב' במפגש במועדון השתתף ערן דורון שנבחר למזכיר המועצה (לפי התואר החדש הוא -
מנהל המועצה) .בדבריו סיפר על אירועים שונים ובין השאר על זה שארבעה יישובי בדואים
צורפו למועצה( .כל כך פשוט? אך זו החלטה מוזרה ,איך מקבלים בדואים כחברים במועצה...
למה לא נערך משאל? זה הרי אישור להשתלטות על קרקע באזורנו וזה פותח את הדלת
לאחרים .נכון הם בנו אוהלי אירוח על הכביש הראשי ושמו עליהם את הדגל הכחול  -לבן).
ביום ג' נפגשו המעוניינים עם מומחה למערות ד"ר ינון שבטיאל על "קנאים ומורדים במערות
הגליל" .המרצה דיבר ברור וחזק והתמונות היו מדהימות ומפחידות.
בערב הגיעו למועדון חברים המעוניינים לצפות בסרט .הפעם היה הסרט "קופסת האוכל"
באנגלית ובהודית .הסרט תורם להכרות קלה של החברה והמנהגים ההודים ,טוב ומרגש.
בין לבין טפטף אצלנו וגם ירד גשם .בינתיים הגענו לשליש הכמות הממוצעת השנתית כ35 -
מ"מ גשם .והירוק צץ בכול פינה .בליל רביעי עוד  3מ"מ וסך הכל עד היום כ 38 -מ"מ.
ותיקי המועצה נפגשו עם אורי עמדי שסיפר על עבודתו בארגון סוחרי מחנה-יהודה בירושלים
ועל שיפור פני השוק .שתי הרצאות נוספות צפויות בשבועיים הקרובים.
ביום שישי בבוקר ,אלה שבאו למועדון ,שמעו את ישי גזונדהיס מרתמים ,בנושא חוני המעגל.
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ביום ב' יצא טיול ותיקים לאזור ניצנה  .המדריך הוותיק היה אלון גלילי ,שמוכר אצלנו
הרבה שנים .הסיור התחיל בבארותיים  -עזוז .ראו באר באזור ,שמעו על הצמחייה ועל
הילדים ששתלו את העצים .אחר ישבו בחאן בארותיים .שתו תה  ,יצאו לבאר מלכה ושמעו
על שיטות חפירת בארות בתקופה עתיקה .אכלו במסעדה ליד ניצנה ועוד..
ביום ג' שוב היו רעמים וברקים וקצת גשם.
מזל טוב ! למשפחת שלו רותי ודודס להולדת הנין נכד לצור ועירית בן לסער ולשירן.
מזל טוב לתום ויאויל לגיוסו לצה"ל ,שיהיה בהצלחה ויעבור בקלות.
מזל טוב ליפעת (האחות) וצבי טל יוסף לחתונת בנם עמית עם אורטל
חג המעלות לילדי כל התנועות של המועצה נערך ביום שלישי במרחב עם ,תחילתו היתה בחשש
רב מפני הגשם שהגיע לנגב אך מסתבר שהוא לא ממש הצטרף למסע וחגיגה ואפשר את קיום
טיול הרגלי לכיתות ד'-ו' וטיול באופנים לכיתות ז'-ח' שבסופו התכנסו הילדים וההורים לטכס
בו הוכנסו ילדי כיתה ד' לתנועה ,במופע משולב בווידאו והצגה החליטו ילדי המועצה לקבל
את השונה (חייזרים שהגיעו למועצה) .ולבסוף הדלקת כתובות אש של שמות ישובי המועצה .
מרשים!!!

חג משק שמח
לכל בית משאבי שדה
ושבת שלום

