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אבי אבי  /עודד אבישר
אבי ,אבי ,הגידה נא לי
מדוע הלילה שחור ואפל
ורוח מסיע קרעי ערפל?
אפל ילדי ,הלילה אפל
ורוח עובר ומספר סודותיו
על אב שמרד עם חמשת בניו
הגד אבי ,מאין עלה
מאין עלה הלפיד הבוער
ולמה ירוץ בדרכו וימהר?
עלה ילדי ,עלה הלפיד
משדות מודיעין אל משעול הקברים
לזרע כולו שלהבות ואורים
ואי השביל ,איה המשעול
איה המשעול זה עתיק הדורות
בו רץ הלפיד וזורע אורות?
בהר בגיא עובר המשעול
ממרום הגליל עד אילת והים
על שדות גיבורים שנפלו על חרבם
ועוד אבי ,אמור לי רק זאת
מדוע הלילה מכל הלילות
זורחים האורים ומרבים לעלות?
מדור לדור ,ילדי ,זה האות
זורח האור ועולה ומהבהב
בלילה הזה ,ליל כ"ד בכסליו
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עמ' 2

מה בעלון:

תוכנית לחנוכה
מיומנה של חברה מהכשרת גנוסר,
המזכירות הטכנית עד  /2005חנה גרגי'
סיפורה של הכבשה בוקרה/שושנה (הגננת הראשונה)
לידיעת ציבור הנהגים /לולו טלמור
בסבוב /אילן בן טל
תערוכה קבוצתית" לנו משלנו" בגלריית הגבעה
מהנעשה בישובנו
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תוכנית לחנוכה
פתיחת החג תיערך בערב יום ראשון -נר ראשון
18:00

הכנת הלמפיונים

18:30

תהלוכת מפיונים

 19:00הגעה למועדון ,הדלקת נרות בליווי
המאסטרו מרסלו ,כיבוד במרקים תוצרת בית וסופגניות ,וצפייה
בסרטונים קצרים ומצחיקים תוצרת חברים,
תושבים וילדים בנושא חנוכה.
יום שלישי-נר שלישי
 18:00ארוחת ערב בניחוח חנוכה בחדר האוכל
 18:45הדלקת נרות וחלוקת שי קטן לילדים
יום רביעי –נר רביעי
 17:00משחק לילדים מכבים נגד יוונים

במשך השבוע פעילויות נוספות במועצה
ביום שלישי פעילות חג האורות –סרטונים ופעילויות בנושא ברביבים
בימי חמישי עד ראשון מתקיים פסטיבל "צלילים במדבר" בשדה בוקר

עמ' 3
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עמ' 4

מיומנה של חברה מהכשרת גנוסר
מאד הכבישים רעועים המכוניות לא במיטבן .אספנו את מהנדס הסוכנות כדי שיראה לנו אך
הגענו להתיישבות בנגב .החלום שלנו היה להתיישב ליד הכנרת ליד גינוסר.
מזכירות הקיבוץ המאוחד החליטה שאין להשאיר את רביבים בודדים בשטח.
ביום שבת ה 19-לנובמבר  ,1949יצאו כ 30-צעירים משתי הכשרות גינוסר ויגור אספו את חברי
"משאבים-חלוצה" שישבו בהרצליה כדי לעלות ביחד איתם להתיישבות בביר-עסלוג' .הדרך
ארוכה היכן עלינו "להתיישב" .הכביש מבאר שבע דרומה צר ומפותל .האנשים והחפצים
מיטלטלים ימינה ושמאלה .הגענו למקום נשכח ,שטח חשוף ,אין סימן למקום ישוב ,אין עץ
אין שיח ,אדמה יבשה זרועה באבנים ,ציפור לא מתעופפת ,יובש מוחלט.
קיבלנו הוראה להוריד את החפצים ולהתחיל להקים את האוהלים לשינה .כך התחלנו לבנות
את ביתנו מאוהל לצריף ואחרי שנים גם לבניינים.
עברו הימים חלפו שבועות ואני בכל זאת רוצה להבין איך ידע המהנדס להגיע דווקא לכאן.
וזה הסיפור :פעם הייתה רכבת מבאר שבע דרומה עד לעוג'ה אל חפור .רכבת זקוקה למים כדי
להפעיל את הקטר .בכניסה לקיבוץ שלנו הייתה באר שקראו לה ביר מחטה – באר התחנה .ע"י
הבאר נבנה בית עם רעפים אדומים .בנובמבר  1949כבר לא היה זכר לא לבית הזה ולא לרכבת,
אבל רעפים אדומים התגלגלו על האדמה וזה היה הסימן למהנדס לרדת מהכביש הראשי
ולחצות דרך עפר ישר לרגלי הגבעה שם הוקמה משאבים לימים הוחלף שמה למשאבי שדה,
לכבד את שמו של יצחק שדה מפקד הפלמ"ח.

המזכירות הטכנית עד 2005
בשנת  2005התחילה חלוקת העיתונים לבתים.
זה היה צעד מהפכני בעבודה השוטפת של המזכירות הטכנית .העיסוק עם העיתונים היה חלק
נכבד מעבודת היום .האיסוף של הרבה חלקים ,להעמיס ,ערמות של עיתונים לעגלה ולחלק
אותם בתאי הדואר הצרים זאת הייתה מטלה פיזית לא קלה.
בשנים שלפני כן ,כשלא היו את כלי התקשורת טלפונים ומחשבים ,התקשורת עם החוץ הייתה
בשליחת מכתבים היה מדובר בשקים גדושים ,במיון וחלוקה .בתקופה מאוחרת יותר הייתה
מרכזיה ומוטורולה ליצירת קשר עם ענפי השדה ,בעיקר בעונה הבוערת .העבודה במזכירות
הטכנית הייתה במשרה מלאה והיו תקופות שעבדו שתי מזכירות.
רשימת המזכירות שעבדו בעשורים האחרונים היא ארוכה:
מרגלית סקרון היא הכי מזוהה עם הענף הזה ,עבדה שנים רבות בהתמדה ובמסירת רבה.
אביבה מעודד ,עתליה סודרי ,יהודית אלישע ,אביגיל גולדסמן ,אלה כהן,
אביבה פישר ,ורד נורי ,יפה שואר ,צבי אלמוג.
חנה גרג'י
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עמ' 5

סיפורה של הכבשה בוקרה
פעם ...כך מתחילים הרבה סיפורים ,גם סיפורה של בוקרה יכול להתחיל כך ,בבוקר אחד
ביום ראשון יצאה שכנתי ,חברתי לחדר ,לתורנות בישול בפלחה.
מה זה פלחה?
 כל הסיפור הזה מתחיל בקבוץ משאבי-שדה ,קיבוץ שכל החברים בו צעירים ,שרק יצאומבתי ילדותם ,והחליטו להתיישב בארץ הנגב ,ולהקים שם קיבוץ.
מתי זה היה?
 כשקמה מדינת ישראל .בנגב ,ארץ יבשה ומעט הגשם שיורד בה ,חברי הקיבוץ צעירים מאדורק מתחילים ללמוד את כל סודות החיים והארץ .גם את סוד החיים בנגב הם צריכים ללמוד.
וממי ילמדו? מחברים שחיים בקיבוצים אחרים?
 כאלה יש בארץ :בגליל ,בעמק ,בעמק החוף ,בגליל המערבי ,כל אלה מקומות בארץ ובכולםבחורף יורד גשם .והחברים שעובדים בשדות ,הפלחים ,יודעים מתי עונת הזריעה ומתי הזמן
הנכון לכל עבודת בשדה .אבל ,כשבכלל לא יודעים מה לעשות בארץ ללא גשם ,בודקים
ולומדים מהשכנים שמכירים את אדמת הנגב.
מי הם השכנים?
 הבדואים ,הם תושבי הנגב מימים ימימה .הם בעיקר רועי צאן הנודדים עם צאנם לפי עונותהשנה ,ולפי נביטת וצמיחת העשבים והצמחים .ואם אין גשם ואין צמיחה מספיקה בואדי
ובשדות ,צריך להתארגן ולנדוד בעקבות הצאן לשטחי מרעה רחוקים יותר ,ולנגב חוזרים
בשעה שיורדים בו גשמים ונובטים הנבטים וצומחים הצמחים.
אבל ...כך לא יצמח הקיבוץ ...מה עשו חברי משאבי-שדה?
 הפרידו ...החברים הפלחים יבנו לעצמם צריפים ,בנייני עץ זמניים ,ליד השדות .כל השבועיגורו ויעבדו ליד השדות ,במקום שבו יורד הגשם ,ובסוף השבוע ,לשבת יחזרו למשפחותיהם,
נשותיהם וילדיהם בנגב ,וביום ראשון עם תחילתו של שבוע חדש ,יחזרו לצריפים ולפלחה.
אולי למדו קצת מהרועים? ...לנדוד הלוך ושוב .אולי למדו מעובדי הפלחה בקיבוצים בצפון,
בהם יורד גשם וצומחת החיטה ,והשדות מניבים יבול? אבל סדר חיים כזה אינו פשוט ,ומהר
מאוד הוחלט שכל שבוע או שבועיים ,בתורנות ,תיסע עם הפלחים גם חברה  -טבחית שיודעת
לבשל ולהכין את הארוחות לעובדי השדה (יודעת או לא יודעת לבשל  -זה כבר נושא לדיבורים
וסיפורים אחרים של הפלחים והמבשלות).
אז סיפורנו מתחיל שבאותו בוקר יום ראשון ,טובה'לה ,חברתי ושכנתי לחדר ,נסעה לבשל
בתורנות בפלחה .ואני ,שכנתה ,הלכתי לעבוד בגן הילדים שבו גדלו עשרת הילדים הראשונים
של משאבי-שדה ,והם כמו משפחה קטנה ,כמו אחים ,הגדולים בני חמש ושש ,והקטנים בני
שלוש ,גרים וחיים יחד בגן הילדים-גן רותם.
עכשיו הסיפור כבר ברור  -טובה'לה נסעה עם הפלחים להכין להם את ארוחותיהם .ובקיבוץ
שדה בוקר ,שגם הם מתיישבים חדשים בנגב ,ומנסים להקים קיבוץ עם עדרי צאן ,בעיקר עדרי
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עמ' 6

כבשים ,ולא סתם כבשים ,כבשים מיוחדות עשירות בצמר-כבשים קורדינאליות.
חברו הרועים משדה-בוקר לפלחים ממשאבי-שדה .וכך קרה שחגי הרועה פגש בטובה'לה
הטבחית ,הכירו זה את זו ומסוף שבוע בפלחה חזרה טובה'לה ,נושאת בזרועותיה טליה קטנה
וחמודה ,מתנה לילדי הגן משדות הפלחה והמרעה.
מנהג היה בגן רותם ,שכל בעל חיים חדש שמצטרף לפינת החי ,מביא עמו את שמו מהמקום
ממנו בא .כך קיבלה הטליה המסולסלת את שמה "בוקרה" .זוכרים? היא בת לעדר משדה-
בוקר.
על בוקרה אפשר לספר בלי סוף .היא גדלה ויפתה ,כל כולה צמר רך ומסולסל .היא גדלה
והייתה למשכוכית ? ? ? .זו הכבשה שמובילה בראש העדר ,והולכת תמיד אחרי הרועה.
אבל במשאבי -שדה לא היה רועה ,היו רק ילדי גן אוהבים שנקשרו ואהבו את בוקרה.
בוקרה חשבה אותם לעדר ,ואותי הגננת חשבה לרועה .היא הצטרפה לכל טיולינו ואפילו
בטקסים של כל החברים הייתה עומדת ופעמים גם משמיעה את שירתה מ מ מ מ מ ההה.
פעם ,כשהגיע האביב ,זמן שבו גוזזים את הצאן לקראת חומו של קיץ ,החלטנו לנסוע עם
בוקרה לשדה-בוקר לחג הגז ,שם השכיבו אותה על שולחן וגזזו מעליה את כל הצמר ,ואת כל
הגיזה נתנו לנו .כשעמדנו לחזור ,ניגש בניהו ,אחד מצעירי הגן ,אל הגיזה ואמר "בוקרה איפה
הראש שלך ,קומי חמודה אנחנו כבר חוזרים” ,ובניהו בכלל לא הרגיש בכבשה הערומה
העומדת לידו ומשפשפת את ראשה ברגלו .אני חושבת שילדי גן רותם המליכו את בוקרה
כמלכת הנגב .היא הייתה הכבשה אהובת הגן.
מספורי סבתא שוש
לידיעת ציבור הנהגים
מצב הניקיון ברכבים בכי רע .יש ברכבים לפעמים מלא טינופת!
מושבים מלאים בשערות בעלי חיים ,בקבוקים ,קליפות גרעינים  ,נייר טואלט ,נייר טישו
משומש ,שיירי סנדוויצ'ים ,עשן של סיגריות ,מסטיקים
ומכל הבא ליד והשכל הלא ישר!
הרבה חברים באים אלי ומעירים על הלכלוך השורר ברכבים .ברצוני להבהיר שאני לא
הכתובת הנכונה .הכתובת הנכונה היא קומץ הנהגים שמלכלכים ומשאירים את הנקיון למי
שבא אחריו.
זו התנהגות בלתי ראויה! אנחנו ברכב משקיעים את מיטב המאמצים כדי לרכוש בהרבה כסף
רכבים ראויים וחדישים .אם זה הלקח שאנחנו מקבלים על מאמצים אלו אז חבל על המאמץ
והכסף!
מינואר אנחנו נתחיל לרכוש רכבים פחות יקרים וקטנים יותר! חבל על הנהגים שכן מנקים,
אבל אין בררה .רכב קטן ,קל לנקות ולא מגיע למהירות המטורפת שקומץ נהגים מגיע בהם.
בברכה ובשם ועדת רכב .
שבת שלום לולו
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עמ' 7

מזה זמן ,במהלך הסיבוב ,מושכת את תשומת ליבי פעילות הבניה בשכונת מקורות אז שברתי ימינה וחיפשתי מישהו
להציק לו בשאלותיי .לא היה צריך להסתובב הרבה כי מיד בלט ראשו התמיר של שי זינדרמן המתרוצץ בין הפיגומים
והחפירות .שי גם הקדיש מזמנו כדי לתת הסברים על מה שקורה.
אז ככה:
בהתאם להחלטות בקבוץ התחיל פרויקט הרחבת הדירות .המטרה להביא את כל הדירות בקבוץ פחות או יותר לאותו
סטנדרט של כ  120מ"ר .הרחבה זו כוללת גם ממ"ד וגם אישורי בניה נדרשים.
בשלב ראשון מרחיבים ל 9-דירות בשכונת מקורות  +שתי דירות רכבת הצמודות לשכונת מקורות  +שתי דירות
בשכונת הגבעה .סה"כ  13דירות .בקרוב צריך להתחיל בעוד  4דירות (שני מבני הרכבת שצמודים לשכ' מקורות)
שישלימו את השלב הראשון.
בהסכם עם הקבלן דובר על סיום עד סוף שנה זו אבל כבר ברור שלא יעמוד ביעד זה וצריך לראות איך מסיימים
בהקדם.
השלב הבא הוא  11הבניינים ( 22דירות) בשכונת הגבעה ,מהמבנים שליד אולם הספורט ועד למדרכה היורדת
מהברכה .הצד המערבי של השכונה .כנראה שהמתכנן יהיה אסף קשטן ובקרוב יתחילו לעבוד על התוכניות והאישורים.
שאלתי את שי מה תפקידו בכוח ואיך מתקבלות ההחלטות לשאלות שבוודאי צצות מפעם לפעם?
שי הוא מנהל הפרויקט ומפקח הבניה .הוא מתמקד בכל הצדדים הטכניים של הפרויקט ,החל מהתוכניות ,דרך חתימת
החוזים ועד מעקב על הביצוע .יש "מנהלת" ,המורכבת מבעלי תפקידים בקבוץ הקשורים לבניה ,הדנה ומחליטה בכל
הבעיות העקרוניות :תקציבים ,איפה בונים ,כמה ואיך וכל שאלה שעולה על הפרק .כשהקשתי בשאלות על קבלת
החלטות ענה לי שי שבקבוץ הנוהל הוא שיש מזכירות ואסיפה שבפניהן יכולים להעלות כל בעיה.
נפרדתי משי באיחולי הצלחה לכולנו והמשכתי בסיבוב תוך זמזום "ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים".
לפני סיום אני חייב עדכון לסיפורה של חורשת בר מצווה מהפעם הקודמת .את קטע המעבר האחרון של החורשה
למקומה הנוכחי והפיכתה לחורשת בר מצווה עשה שילה עובדיה כשהיה מטפל של כתת הרדוף בשנת הבר מצוה שלה.
יוזמה יפה ומבורכת שמחכה לממשיך.
אילן

כל הכבוד
אחרי ששאלתי איפה הצעירים שיתנו כתף ,אני רוצה לברך אותם ולהודות להם על החג
המושקע והיפה שהנחילו לנו ושימשיכו כי יש להם מה לתת ויש להם את היכולת .
שוב תודה על כי חגגנו את יום ההולדת ה -66-לקיבוץ ,בצורה כל כך מכובדת ומהנה.
טובה
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עמ' 8

לחברים ולתושבים שלום!
אנחנו רוצות להפנות את תשומת לבכם לדברים חשובים מאוד אך פחות בולטים לעין.
לא פעם קורה שחבר נופל במהלך הלילה ואין באפשרותו לקום לבד.
בנוסף ישנם מקרים בהם חבר שחש ברע יוצר קשר עם השר"פ אשר ממליץ לאותו חבר לבוא
למיון למרפאות לילה או חדר המיון בסורוקה  ,אך לא נדרש אמבולנס .
זוהי קריאה לעזרה!
אנו פונים לכלל הציבור :אם במידה מישהו מכן מוכן לעזור לחבר במצוקה או להסיע בעת
הצורך בשעות הלילה ( בתמורה),
שיפנה ליהודית אלישע אחראית רווחה או לילנה דיומין מנהלת משאבי אנוש.
תודה,
ילנה ויהודית.

משרד הפנים במועצה
שלום רב,
מחר ה 2/12/15 -אני יוצאת לחופשה בת שבועיים.
למקרים דחופים ניתן לגשת למשרד הפנים בבאר שבע.
שעות הפתיחה:
ימים  -א' ,ב' ,ג' ,בין השעות 12:00 – 8:00
ימים – ב' בין השעות 17:30 – 14:30
ימי רביעי בין השעות 17:00 – 13:30
במידה ואין בקשות דחופות ניתן להשאיר את הבקשות אצל עטרה לבר במזכירות המועצה .
בברכה מירי טוכטרמן
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עמ' 9

גלריית הגבעה
תערוכה קבוצתית "לנו משלנו"
משתתפים:

סטריקו שורק  ,דוד מנדל ,ענבל שי ,פושי פרייליך ,אריאל אלקראט ,דליה
וולקן ,רונית שדה ,חנה גרג'י ,קמילה ברקן ,הלנה דיומין.
סגנונות שונים וחותם אישי
הפתיחה :נר שני של חנוכה 7.12.15-7.1.16
שעות פתיחה :א'-ו'  16:00עד  ,20:00שבת  10:00עד 20:00
אוצרת :חנה גרג'י 08-65652

חג המשק ה 66 -נחגג בשמחה גדולה,
עם טעם של פעם וטעם של עוד...
התחלנו בקבלת שבת על הדשא ,מלווה בשירה ,עוגות ועוגת יום הולדת גדולה ומפוארת.
המשכנו בערב שישי עם משפחת דקל שהרקידו אותנו ,צעירים ומבוגרים גם יחד ,וגרמו
לנו לפתוח את הגרונות בשירה אדירה .שבוע לאחר מכן ,בשבת אביבית ויפה ,התאספנו
שוב לחגיגת יום הילד שהיתה צבעונית ועליזה ולוותה בארוחה על האש.
תודה לצוות הנפלא ,לפרידה ענבר ,אביגיל גולדסמן ,שירה מור יוסף ,חן גולדמן ,אורן
ענבר ,שירי שי ,שי ענבר אסא ,יאיר אייזן ,רפי אסא ,לבני ובנות הנעורים המקסימים שהיו
נכונים לכל ולברית גולדמן המדריכה ,ולכל אלה שעזרו במהלך החג.
התרבות והחגים הם הזדמנות מצוינת להרמת מצב הרוח הכללי ולחיזוק הרגשת היחד .המחלוקות
והמשקעים לא יעלמו מאליהם אם לא נמצא את הדרך לחזק את השותפות .אנחנו צריכים לרצות
שהדברים יקרו והאנשים הנפלאים שהרימו ביחד את החג עשו זאת מתוך אותה מטרה.
צריכת התרבות צריכה להיות חלק מחיינו .אם הרוב חושב שראוי להרים מחדש את התרבות והחגים,
תנו יד לכך ואל תתנו לזה ליפול שוב ..כי אנחנו חיים באותו מקום וכולנו רוצים שיהיה טוב יותר.
רונית אוזן בן טל

מבין משאבים מס'  ,2147כ"ב כסלו תשע"ו 4 ,דצמבר 2015

עמ' 10
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עמ' 11
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עמ' 12
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עמ' 13

חג חנוכה כבר הגיע ועוד לא הספקנו להירגע מחג המשק יום הילד וכבר הדלקת נרות
וסופגניות ושוב חופש לילדים ,קצת מקוצר אבל עדיין חופש .פעילויות שונות במשק לחג וגם
במועצה
יום ו'  -חג המשק 66 .שנים לעליה על הקרקע.
ביום ה' חילקו ילדי הזוגונים עציצים לוותיקים ,בבוקר במועדון נפגשו הוותיקים עם ילדי
הגנים ,ערכו קבלת שבת משותפת .ואחר כך רבקה סיפרה על ימיה כגננת...
אחה"צ הוזמנו החברים והאורחים למפגש באזור צריף ראשונים .היו שולחנות היו עוגות
והעיקר הייתה קבלת -שבת הורים וילדים מבוגרים וצעירים ישבו מהם בכיף .בסוף ,כמובן,
איך אפשר שלא ,הובאה עוגה גדולה מקושטת לציון חג המשק .בהמשך התקיימה ארוחת
הערב חגיגית בחדר האוכל.
בלילה הייתה התכנסות באסם לשירה בציבור בליווי משפחת דקל ממיתר .הגיעו רבים ,הרוב
היו צעירים ששרו ורקדו כמובן היה גם כיבוד ושתייה אך העיקר הייתה אוירה טובה .רבים גם
קיבלו את המיקרופון והובילו את השירה שנמשכה עד אחת וחצי בלילה.
שבת בבוקר יצא אוטובוס עם המשתתפים בצעדה לזכרו של דוד בן-גוריון במדרשת בן-גוריון.
 38איש השתתפו במסלול הקצר של  7.5קילומטר אחרים שיצאו למסלולים ארוכים יותר
הגיעו עצמאית למקום ומספרם לא ברור.
מבחינת הממטרים בינתיים שנה גשומה עד יום א' סה"כ ירדו כ 46 -מ"מ.
יום ב' נפגשה עם הוותיקים עידית פאר בשיחה על  -סבתאות וסבים בחינוך וגידול נכדים.
והמסקנה  -לנסות לשבת עם הנכד לחנך ולספר.
ביום ג' נפגשו עם דבי מרביבים שהסבירה והדגימה על עיסת נייר  -כל מיני בובות ועוד
דברים שאפשר לעשות .בערב הגיעו רבים למועדון לראות את הסרט הישראלי " -תפוחים מן
המדבר" .מומלץ!

מבין משאבים מס'  ,2147כ"ב כסלו תשע"ו 4 ,דצמבר 2015

עמ' 14

ביום חמישי כמקובל בבית ספר "משאבים" ילדי כיתת בר המצוה עם הוריהם עלו למצדה
דרך הסוללה שם הילדים הסבירו על מצדה .לאחר מכן ירדו באותה הדרך ולאחר אכילה
במקום נערך טכס בו קיבלו ספרי תנ"ך וסידור ולסוף מופע אורקולי על מצדה.
"יום הילד" התקיים בשבת האחרונה ,הייתה שמש נעימה .הילדים חגגו בזה אין ספק.
מתקנים מעניינים הובאו לטובת הבוגרים יותר .באחד סובבו את הילדים כמו סופגניות בשמן
הרותח (כנראה כהכנה לחנוכה) ובשני איפשרו להם לקפוץ לגובה .
הרכבת יצאה במהלך כל הזמן לסיבובים ברחבי המשק .הפיל הידוע והטוב משנים קודמות
היה גם הפעם וחילק ממתקים בכל לחיצה .היו עוד כל מיני משחקים שגם בהם זכו בפרסים.
במקביל באוהל לקטנים הופיעה מספרת סיפורים .בנוסף היה אזור לאיפור ולצילום
תמונות .מנפח בלונים עשה כל צורה שביקשו ולבסוף הייתה גם משיכת חבל בין קבוצות
שונות.
הילדים נראו מאושרים מהיום הזה ,צברו מלא ממתקים והפתעות ,אם זה לא די ,אז גם היו
שערות סבתא ,תירס ופופקורן  ,עוגות ואף ארוחת צהרים לכולם שכללה חזה עוף נקניקיות
והמבורגרים על האש עם לחמניות תואמות ולבסוף אפילו ארטיקים ,באמת ,כל הכבוד
למארגנים של אירועי חג המשק ויום הילד .חייבים לציין שבין המארגנים רבים הינם בני משק
חוזרים .באמת פשוט יופי של חג .נאחל למשאבי שדה שביום חגה הבא ,כבר תחל הקליטה,
ונתחיל לראות את הצמיחה שלה אנו מחכים ומייחלים כבר כמה שנים.
ביום ב' אחה"צ במועדון שמעו הוותיקים את הרצאתה של -חני טופר על  :בריאות ברוגע
בלילה שבין יום שני לשלישי הגיע גם אלינו הגשם .טוב לא בדיוק גשם אלא טפטוף חזק.
לקראת הבוקר כבר היה הסוף ,אבל האוויר נשאר צח .ירדו  2.5מ"מ וסה"כ מתחילת השנה
 48.5מ"מ.
יום ג' במועדון הסרט המרוקאי "מים ואהבה" .מיוחד בהיכרות של החברה המרוקאית ויפה
בשירים ובריקודים .מומלץ!
ביום ד' במועדון פגישת הוותיקים עם איתי רם מעזוז על רפואה טבעית ,איזון הגוף,
חסימות ,שחרור ושילוב של נפש וגוף.
אספה התקיימה ובה הוצגה המזכירה המיועדת  -ענת מאור בת משק וחברת קיבוץ נגבה,
לשעבר חברת כנסת ,הייתה מרצה באוניברסיטה הפתוחה כעשור ומזכירה פעמים בנגבה,
מנהלת חינוכית ועוד.

חג חנוכה שמח ושהאור בחיינו יעלה ויגבר

