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מבין משאבים  2159י"ט אייר תשע"ו  27מאי 2016
◄

◄

◄

השיר נכתב על ידי יובל גל-ים
לאחר מות אחיינו
תומר נוב ז"ל לוחם מג"ב
שנהרג בקרב במערת המכפלה,
לפני כ  11-שנים.
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עמ' 2

מה בעלון:
לענת המזכירה /סטריקו שורק

אני בעד טיולי משק /טובלה אבריאל
מתווה הדיון על שיוך הנכסים היצרניים/ענת מאור
שיוך נכסים קנייני או פירותי – משאבי שדה
תחזית תרבות יוני-רמת נגב
אני

וישראל ,אני ומשאבי-שדה /אנה גווצלי

מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

השיר חופשי ומאושר שנכתב על ידי יובל גל ים המופיע בשער העלון
הנוכחי ,נשמט בטעות מהעלון ליום העצמאות והזיכרון לפני שבועים.

עמ' 3
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לענת המזכירה
ענת
הפני אלי מבט
אכתוב לך שיר
לא פרוזה – שהיא פוזה
שיר הוא תמצית
לכוס תה רותח
יש לה טעם וריח.
היינו קיבוץ מתלבט
ותמרור עצור
אל חזור.

ואת ענת
הגעת אלינו עד הלום
ממחנה השלום
עם הרבה סימפטיה
על ענפי הדמוקרטיה.

ענתי ,היכן היית עד עכשיו
האמת? מי בכלל עליך חשב
והנה ערב אחד היה בוקר
עם חיוך שלא עולה ביוקר,
הופעת בחדר האוכל
נראית עדינה ושברירית
כמו עלה ברוח,
עם הרבה רוח.

ענת היקרה
את לא זקוקה לDNINE-
לעשות עבודה לעניין
את מארגנת ,דואגת,
רצה ,דוחפת – בעדינות
עם כובע קש
עטוף בצל
בדיוק כמו בכנסת ישראל,
ועל כל אלה
ועל כל כך
רוצים אנו
להודות
לך.

כתב סטריקו
בשם כל מטיילי ירושלים
מאי 2016
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עמ' 4

מתווה הדיון על שיוך הנכסים היצרניים
מורכבות הנושא ושפת המושגים החדשה הכרוכה בו,
מעמידים בפנינו אתגר איך להעמידו בפני החברים .לאחר
התלבטות במזכירות סוכם על הליך הדיונים הבא:

מפגש ראשון יתקיים

ביום א'  29.5.2016בשעה  18.30באסיפת

חברים עם עו"ד אחינועם זליגמן.
אנו מעריכים שהצורה הטובה ביותר לפתוח את הדיונים היא בלימוד שתי החלופות מבחינה
משפטית ,זו של השיוך הקנייני וזו של השיוך הפירותי.
וכן אנו מוציאים לנכון לפרסם את חומר הרקע של אחינועם זליגמן ,לידיעת החברים
המעוניינים מראש  .החומר מפורסם בעלון זה  .כמובן שבמקביל ,באסיפת החברים אחינועם
זליגמן תסביר את שתי החלופות ותענה לכל שאלות החברים.
כמו כן ,פנינו לעו"ד זליגמן להציג גם את הפתרונות האפשריים לחסרונות של כל חלופה ותעשה
זו באסיפה עצמה.

מפגש שני יתקיים

ביום ד'  8/6בשעה  18.30באסיפת חברים עם רו"ח

גיורא מרקר ,מקיבוץ רבדים ,שהוביל את שיוך הנכסים היצרני במס' קיבוצים וישתף
אותנו מניסיונו .גם באסיפה זו ניתן להציג שאלות ונפתח בה את הדיון .
לאחר שתי האסיפות ,המזכירות תערוך דיון כיצד להמשיך לנווט את ההחלטות ואת המשך
הדיונים.
חברים/ות ,

הנושא מורכב ומצריך לימוד משותף .אנחנו מצפים שהחברים יגיעו לשני המפגשים
המתוכננים !
(עם החברים הסליחה על הידוע ברגע האחרון על דחיית האסיפה הקודמת).
שבת שלום,
ענת מאור ,מזכירת הקיבוץ

עמ' 5
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שיוך נכסים קנייני או פירותי – משאבי שדה
שיוך נכסים קנייני:
•

שיוך קנייני מקנה לחברי הקיבוץ הזכאים זכויות קנייניות (בעלות) בנכסי הקיבוץ בעקיפין:
 oבהליך זה ,מייסדים תאגיד חברים ומקצים לכלל חברי הקיבוץ הזכאים זכויות
(מניות/יחידות השתתפות) בתאגיד.
 oהתאגיד והקיבוץ מחזיקים יחדיו באגודת האחזקות של הקיבוץ.
 oתפקיד האגודה השיתופית  -קיבוץ במהלך שיוך אמצעי הייצור

• הערה :שיעור הקצאת המניות/יחידות ההשתתפות באגודה החברים ,יהיה לפי תבחינים
שוויוניים ובאופן שוויוני ובלבד שלפחות  50%מהנכסים או הכספים העומדים לחלוקה בין
החברים יחולקו לפי הוותק של החבר (תיקון התקנות מ.)2015-

קיבוץ משאבי
שדה
•

52%

משאבי שדה ניהול ואחזקות
אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ

48%

אגודת החברים

המשמעות :החבר הופך לבעליו העקיף של נכסי הקיבוץ .הוא יכול להשפיע ,בעקיפין ,על
פעילות נכסי הקיבוץ ,לנתב את ניהולם והמשך פעילותם ואף לקבל דיבידנד (ככל שיהיו
לתאגיד רווחים ובכפוף להוראות התקנון של התאגיד).

•

יש לקבוע הוראות בשאלות :זכות ההורשה? הזכות לסחור? זכויות לעת פטירת החבר?

יש קיבוצים אשר החליטו ,כי לא ניתן לסחור/להוריש את יחידות ההשתתפות ובהעדר מתן זכות זו
העניקו לחבר שחברותו פוקעת הטבה כספית כלשהי.
שיוך פירותי:
בשיוך הנכסים הפירותי ,באמצעות הסדרים פנימיים בקיבוץ ,מוענקת לחברים זכות לקבלת
דיבידנד/תמורות מפירות נכסי הקיבוץ .הבעלות והשליטה בנכסים נותרת בידי הקיבוץ (וממילא אין
צורך בהקמת תאגיד נוסף).

משאבי שדה ניהול
ואחזקות אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ

קיבוץ משאבי
שדה

חלוקת רווחים מוגדרים בין
החברים ,כל אחד לפי שיעור
זכאותו.

הקיבוץ רשאי לקבוע כי זכות החברים תוגבל לסכום מסוים ,אשר יוגדר כחוב לטובת החברים.
למשל ,סכום המשקף את ערך סך שנות הוותק שנצברו לטובת החבר (או דרך חלוקה אחרת).
הגבלת הזכות לסכום קצוב ,משמשת כמנגנון ,אשר מעניק ביטחון לחברים הוותיקים לקבלת תמורות מנכסי
הקיבוץ ובמקביל הוא מאפשר גם השתתפות עתידית של חברים חדשים בהסדר ,למשל ,סכום המשקף את ערך סך
שנות הוותק שנצברו לטובת החבר (או דרך חלוקה אחרת) .לאחר פדיון מלוא/חלק מההתחייבויות כלפי החברים
הוותיקים .למען הסר ספק ,הקיבוץ רשאי גם שלא להגביל את הסכום הנ"ל .גם במודל זה ,יש לקיבוץ שיקול דעת

רחב ,בכפוף לתקנות ,לרבות לגבי היכולת להעביר את הזכות ליורשי החברים.
המשך......

עמ' 6
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יתרונות וחסרונות כל אחת מהשיטות:

שיוך קנייני
בעלות בזכות קניינית בתאגיד החברים.
החבר יכול להשפיע בעקיפין על
ניהול נכסי הקיבוץ.

שיוך פירותי
הבעלות והניהול של נכסי הקיבוץ נותרים
בידי הקיבוץ.
החבר יכול להשפיע על ניהול נכסי הקיבוץ
באמצעות השתתפותו באסיפות הכלליות
של הקיבוץ

יתרונות

לאור היתרון לעיל ,לא ניתן להעביר את
הבעלות וניהול נכסי הקיבוץ למי שאיננו
חבר.

חסרונות

אפשרות לשיתוף היורשים ,בכפוף למגבלות

אפשרות לשיתוף היורשים ,בכפוף למגבלות

שייקבעו.

שייקבעו.

חלוקה שוויונית של הזכויות

אפשרות לקביעת סכום חוב לחברים
הוותיקים – הן ביטחון סוציאלי והן בטחון
כלכלי לקיבוץ

אפשרות לקביעת מנגנון אשר יסדיר זכויות
חברים צעירים

אפשרות לשיתוף חברים צעירים

בעתיד עלולים להיכנס גורמים זרים כחברים
בתאגיד החברים.

לכאורה לחבר השפעה עקיפה על ניהול
נכסי הקיבוץ .

הקטנת כוח הקיבוץ בניהול נכסיו.

החבר מקבל זכות פחות "חזקה" מזכות
קניינית באגודת החברים.

חשש לריבוי מחלוקות.

חשוב לשים לב לסעיף
המתחדש  ,תשס"ו-

ב לתקנות האגודות השיתופיות ערבות הדדית בקיבוץ
 ,לפיו:

"לצורך הבטחת הספקת הצרכים כאמור בתקנת משנה א  ,יהא הקיבוץ חייב להפריש או
לייחד מקורות לעניין זה בעדיפות על פני שיוך נכסי הקיבוץ לחברים ,או במסגרת שיוך
כזה ".יש להבהיר כי נכון להיום ,נראה שהרשם מחיל הוראה זו גם על השיוך הפירותי.
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עמ' 7

תחזית תרבות יוני-רמת נגב
 9.6.16צורית יעיר מגיעה לשיזף
ציפורי שיר  -שירי טבע,ארצישראליים ,מרגשים ומשמחים -הופעה לכל המשפחה.
שיזף  ,17: ,כרטיס במחיר  ₪למשפחה לרכישה באתר המועצה.
 14.6.16סרט ליד הבית "חדר"
חדר מספר את סיפורה של ג'וי (ברי לארסון ,-אשר נחטפה בגיל  17על ידי גבר שכלא אותה
בחדר מבודד ,בו חלון יחיד בתקרה ודלת כניסה הנעולה בקוד הידוע רק לו .בתקופת השבי
שלה החוטף שלה מכניס אותה להריון ונולד לה בן ,ג'ק (ג'ייקוב טרמבלי) .וכך חיים ג'וי וג'קי
בתוך חדר קטנטן בו הם מתקלחים ישנים אוכלים נושמים ובעצם חיים את החיים  -ג'וי,
במטרה להגן על ג'ק שנולד בשבי ולא זוכה להכיר את העולם ,מספרת לו שהחדר הזה הוא
בעצם העולם ואילו ג'ק ,בתמימות של ילד ,מאמין ומקבל ולומד שהכל דמיון (מה שיש
בטלווויזיה ,בסיפורים) ומה שאמיתי בעצם  -זה החדר בו הם חיים -עד הבריחה לעולם
האמיתי...
ברי לארסון זכתה באוסקר  2016לשחקנית הטובה ביותר על משחקה בסרט זה.
אולם גולדה ,רביבים  , 1: ,כרטיס במחיר  ₪לרכישה באתר המועצה.
 14.6.16הצגת ילדים במדרשת בן גוריון" ,לא סתם סיפור" תיאטרון המדיטק.
הצגה “לא סתם סיפור” מזמינה את הילדים למפגש תיאטרלי עם עולם הספרים והדמיון
באמצעות מפגש בין שתי דמויות מנוגדות :שוטר ומוכרת ספרים חולמנית.השוטר המייצג את
עולם המציאות הוא קשוח ,ענייני ,רשמי ודורש לראות את הרשיונות של מוכרת
הספרים .המוכרת העליזה ומלאת החיים מציגה לו את עולם הדמיון וגורמת לו ,כמעט בעל
כורחו ,להיכנס לעורן של דמויות שונות מהספרים.
אודיטוריום ע"ש שפירנגר  ; 17:כרטיס במחיר  ₪לרכישה באתר המועצה.
 16.6.16חודש הקריאה ברמת הנגב
קובי אריאלי ושילה פרבר מציגים" :המשוררים הגדולים שלנו".
שילה וקובי ישוחחו ויבצעו משירי אלתרמן ,אלכסנדר פן ,לאה גולדברג ועוד..
 , 1:פאב  4בטללים .הכניסה חופשת.
 .6.16הצגת מנויים אחרונה ,רומיאו ויוליה  /תיאטרון באר שבע .
סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים בלבוש מודרני:
קיץ לוהט בוורונה .משפחת קפולט ומשפחת מונטגיו ,שתי משפחות יריבות ,מציתות מחדש
סכסוך ישן ,והאלימות משתוללת ברחובות .בצד השני של העיר ,יוליה בת ה 14 -מתאהבת
ממבט ראשון ברומיאו .אבל יוליה היא קפולט ,ורומיאו הוא מונטגיו .אהבתם אסורה
ומסוכנת ודינה אחד  -מוות .בתוך שלושה ימים ייחתם סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים.
כדי להיות זה בזרועות זה ,רומיאו ויוליה יילחמו נגד כל הסיכויים ,כנגד כל המוסכמות,
במסלול של דם ואש  -עד הסוף המר.
 , :אולם גולדה ,רביבים [שימו לב לשעת ההצגה המוקדמת,עקב אורכה] ; כרטיס
במחיר  ₪ 7לרכישה באתר המועצה.
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עמ' 8

אני בעד טיולי משק
אם קיבוץ זה עזרה הדדית אין כמו טיול משק להגשמת החלום.
על כל מכשול קטן או גדול עשרות ידיים הושטו לעזרה ואני זוכה לעזרה הדדית מכל צד.
אלישע ויהודית דאגו לכל מחסורנו :פינוקים מרגיעים אחרי הליכה מייגעת ,קפה ועוגות ,להם דאגו
משתתפי הטיול ביד רחבה .ארטיקים ל גוף מיוזע אחרי הליכה של שעתיים בשביל המעיינות.
גם ענת מזכירת הקיבוץ בעלת הרזומה הנרחב ,מובילה אותנו בבטחה בין אולמי המשפט ובשבילי
הכנסת שם הייתה חברה עשר שנים ודאגה לחוקים חברתיים.
מדריך בשם אביתר מלווה בגיטרה ,הפליא בידיעותיו ובמנגינותיו.
המלון ימק"א – צנוע בחדריו ,אבל יפה בבנייניו ,אפשר לנ ו להגיע לראש המגדל ולצפות על ירושלים
בכל תפארתה.
תודה רבה ליוזמים ולקיבוץ שאפשר לנו טיול מהנה כל כך.
טובה'לה
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אני

עמ' 9

וישראל ,אני ומשאבי-שדה

שמי  -אנה גוצילי  . GUAZZOLLIאני בת  70מ LVOCA -עיר קטנה קרוב לפירנצה.
ביקרתי פה בישראל לראשונה בשנת  2012כתיירת .ברגע שהגעתי לישראל התאהבתי
בארץ בכול ליבי ונפשי .הייתי פה בישראל  10ימים ,אחר -כך חזרתי לאיטליה אבל רציתי
לשוב .במילנו נפגשתי עם ישראלים מקרן היסוד ,הם סיפרו לי על משאבי -שדה ועל בית
ספר לעברית .אני רציתי לל מוד עברית .החלטתי לבוא לקיבוץ ובשנת  2013הייתי פה
לראשונה .כשהייתי בקיבוץ הרגשתי בבית ,הכול מצוין .לא רגיל ...אווירה ,אוכל  ,פרחים ,
הנגב .אבל מעל לכול אנשים ...אני אוהבת יהודים ,עם ישראל .מדינת -ישראל.
הם באו ,השרידים ,מכול המקומות ,ממחנה-ריכוז ,בחוץ תופת ובנו פה גן -עדן .ישראל היא
ברכה לכול העולם .פה בקיבוץ אני מאושרת .יש לי מזל יש לי זכות-יתר כי אני גרה בישראל
המדינה הכי יפה ,.הכי נהדרת בכול העולם .ישראל ארץ שלי את נדיבה גם עם אויב שלה.
מ תמיד את אור לגויים .הייתי רוצה להודות לכולם פה שאתם כמו משפחתי.
הייתי רוצה שאנשים ידעו שאני אוהבת אותם .שאני אוהבת את משאבי-שדה וישראל
תודה!!!
אנה גווצלי
פעם חמישית בקיבוצימר.
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בריכות ביתיות -כללי בטיחות לילדים
מדי שנה טובעים בבריכות  1ילדים בממוצע ,הנורא מכל הוא שלעיתים זה קורה בבריכה
בבית שלהם ,אל מול עיניי הוריהם.
בעוד שלא מעט ילדים מבלים את החופש הגדול בבריכות ציבוריות שם כללי הבטיחות
מופעלים בדרך כלל באופן קפדני על ידי המצילים .אזי בעת רחצה במסגרת בריכות לילדים
בבית לא פעם הורים שמים פחות דגש על כללי הבטיחות.
מחקר אמריקאי גילה ש  9-מתוך  10ילדים שטובעים ,טובעים בבריכות פרטיות .גיגיות או
במתקנים ביתיים .הסיבה לכך ,היא חוסר ערנות של ההורים ,אי הקפדה על כלל הבטיחות.
והעובדה שהורים רבים לא יודעים כיצד לטפל בילדים שמתחילים לטבוע .בישראל ,מספר
הטובעים בבריכות כל קיץ הוא  .12הן בבריכות פרטיות והן ציבוריות.

בישראל אין הנ חיות בטיחות מחייבות לבריכות פרטיות ,אלא רק לבריכות ציבוריות.
רובנו לא ממש רואים בבריכה סכנה ברורה ומיידית .קשה לחשוב על מקום שנועד בעיקר
לבילוי ולהנאה .ודאי עבור הילדים ,לכזה שגם יכול חלילה לקפח את חייהם.
כללי בטיחות לבריכה פרטית:
 הצבת גדר סביב הגינה ,בגובה של מטר שלושים לפחות ,עם שער שננעל .זה ימנע מהילדים
להיכנס לבריכה שאנחנו לא בבית או בלילה .דרך גישה לבריכה חייבת להיות פנויה,
במקרה ונאלץ לרוץ אליה .בשעה שלא משתמשים בבריכה יש לכסות אותה בכיסוי
אוטומטי שימנע נפילת ילדים או בעלי חיים לתוך המים ,ההמלצה :לרכוש את כיסוי
הבריכה החזק ביותר ! בנוסף יש להתקין כיסוי על פתחי הניקוז .פתחים אלו הם מלכודת
לילדים קטנים היכולים להיתפס שם .ו הבריכה חייבת להיות מדורגת ,כך שהילדים יוכלו
לשחות באזור הרדוד.
 רצוי לבנות הפרדה בין האזור הרדוד לאזור בו המבוגרים שוחים .יש לבנות סולם שיאפשר
ירידה לבריכה בצורה בטיחותית .סביב הבריכה צריך להיות אזור הפרדה מהשוליים של
הבריכה כדי שהילדים לא יחליקו.
בריכות שחייה פרטיות :כללי בטיחות:
 השגחה :אין תחליף להשגחה רצופה ,צמודה ומתמדת על הילדים אשר נמצאים בקרבתבריכת השחייה .אין לאפשר הימצאות של מתקנים ניידים ,צעצועים ,בעלי גלגלים ,תלת -
אופניים וכו' בשטח הבריכה ,ילד המשחק בהם עלול ליפול לתוך המים.
 יש להחזיק בהישג יד ציוד לחילוץ וארגז עזרה ראשונה.מערכת החשמל סביב הבריכה ובבריכה חייבת להיות אטומה מפני חדירת מים ורטיבות,
ותופעל ב"מתח בטיחות נמוך מאוד" ( )12Vבתאורה ובציוד המופעלים במתח נמוך ניתן
המשך...
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עמ' 11

להשתמש רק במרחק של לפחות  3-5מטרים משפת הבריכה .מערכת החשמל צריכה לכלול
מפסקי מגן המופעלים בזרם דלף (ממסרי פחת) ברישות של  30מילי-אמפר .את המפסקים
יש לבדוק לפחות פעם בחודש.
 את הכימיקלים המשמשים לניקוי וחיטוי הבריכה יש לאחסן במקום סגור ,מוצל ,מאוורר,נעול ומשולט.
כלל בטיחות לשחייה עם ילדים:
 בזמן שבבריכה ציבורית ,יש א תנו מצילים מקצועיים ,ומבוגרים אחרים אשר יכולים לשים
לב אם ילדנו נמצא במצוקה ,במסגרת בריכות לילדים בחצר אנחנו היחידים שיכולים
לשמור על ילדנו .הילד ת לוי בנו ועלינו לוודא שכל הזמן אנו צופים בו .אין לעזוב את הילד
לבד בבריכה ללא השגחת מבוגר.
 אין לאפשר לילדים לבצע קפיצות ראש ,יש ללמד את הילד לשחות ורק אחר
כך לאפשר לו להיכנס לבריכה .אסור לוותר לילד ויש לדרוש ממנו להשתמש
במצופים שיגנו עליו.
 אין לאפשר להכניס חיות לבריכה .לעיתים הן יכולות להתפרע ולהפריע לילד.
 חשוב ללמוד את עקרונות החייאה בילדים .מוטב שסביב הבריכה יהיה מקום
נוח בו תוכלו להתארגן לבצע החייאה במידה ויהיה צורך.

עברנו את ויום העצמאות והנה גם את ל"ג בעומר .עוד רגע שבועות והופ הילדים יוצאים
לחופש הגדול .אז נכון שיש עוד חודש אבל זה קרוב.
ביום העצמאות בשנים האחרונות מדליקים במשק משואות והפעם עשו זאת הסבתות של בני
הבנים הנקלטים שהודו לנכדים ל כך שהכניסו לחייהם שוב את כל המרכיבים של תינוקות
והפכו אותם לשמרטפים בעת צרה .ילדי הגן רקדו ,ההנחיה נעשתה בחן ובהומור הוקראו
קטעים והושרו שירים וזיקוקים כמו שצריך ואחר כך ...המון פעילויות כמו ריקודים ,בלונים,
איפור ,מפל שוקולד ,שערות סבתא והאטרקציה העיקרית  -קישוט חישוקים מצינורות השקיה
להולה הופה .הצעירים נהנו ליד מקלט הדיסקו הישן מהמנגל והערב נמשך עד הלילה למחרת
עלה ריח המנגלים בדשאים .בקיצור היה טוב .תודה למארגנים על חג מושקע ומוצלח
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במוצאי החג התכנסו חברים ב-צריף ראשונים ושרו שירים לכבודו של אבישי אלון ז"ל.
הוותיקים שמעו ביום ב' את הרצאתו של סלע נופר משיזף על הבדואים בנגב  -אתגרים
והזדמנויות .מדובר על כ  230-אלף שעוברים שינויים דרמטיים .המנהיגות הישנה המסורתית
ירדה וצעירים תופסים את מקומה .והצרה העיקרית שהדור הצעיר מדבר הרבה פחות עברית
וכתוצאה מתקשה להיכנס ללימודים גבוהים ועוד ...
יום ג' יום כדור הארץ הגיעו רבים מכל המועצה .הילדים מכרו אוכל שהכינו ,והמבוגרים מכרו
מוצרים אורגנים קרמיקה ועוד .התקיימו סדנאות בנושא גינון ,על הבמה היו הופעות של
אנשים מהמועצה .על הדשא מחצלות ועו ד מלא הפעלות לילדים בנושא הסביבה .היתה אוירה
נעימה ומזג אויר מצויין.
ביום ה' יצא הטיול השנתי ,לאלו שלא יוצאים דרך המפעל או מקומות עבודה אחרים ,כעבור
שלושה ימים הם חזרו .הטיול היה לאזור ירושלים טיילו בואדי קלט ובאזור המעיינות
ועוד .המדריך היה אביתר שהיה מצויין .התארחו במלון של ימק"א ,וחזרו מרוצים.
הוותיקים שמעו ביום ה' על המפעל ההולך ומוקם להפיכת אור השמש לחשמל באזור הקרוב
ל -אשלים .אחר יצאו לסיור מודרך בשטחי המראות ולב המפעל .מדהים כמה מראות
( )50.000יהיו שם  ,ולאיזה גובה ( 250מטר) מקימים את מגדל ההפיכה ממים רותחים
לחשמל!
לוותיקים הייתה הרצאה של ענבל זוסמן על צוואות וירושות .ההרצאה הייתה יחסית
קצרה ואחריה מפגשים בנפרד עם המרצה.
הרצאה של עקיבא לונדון הייתה על  -הסודות הכמוסים של בר -כוכבא .זו פעם שניה שהוא
מרצה אצלנו והפעם זה גם התאים לל"ג בעומר .בערב הוקרן לציבור הסרט  -נשי הפרא.
דרך אגב נזכיר שבעיתון ידיעות הקיבוץ של ה 11.5-בעמוד השער הופיע הציור של אריה
שורק (סטריקו) .לצד הכותרת  -איפה הראש.
ל"ג בעומר – המדורות נדלקו והילדים נהנו מקומזיץ ,למרבה המזל הכל עבר בשלום לפחות
לפי הידוע לנו.

שבת שלום ומבורך

