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 שלום שלומית / יזהר בן נחום

 

 עוד שנה שחלפה מסוכות עד סוכות

  ושלומית מהשיר ממשיכה לחכות.

הביאה לולב והדס ואתרוגהיא    

  והסכך, כמו תמיד רענן וירוק.

  היא הזמינה שכנים ועשתה מסיבה

  ורק הוא האושפיז הראשי, עוד לא בא.

  וכולם מנסים לנחם: לא נורא.

  הן זה מה שקרה בשנה שעברה

  ואם השנה לא הואיל בטובו,

  מן אורח כזה, מי צריך שיבוא ?

. חראך שלומית הקטנה היא מחומר א   

  היא תמשיך לחכות והיא לא תוותר.

  ביוזמה מקומית, איזורית, עולמית ,

  השלום עוד יבוא לסוכה של שלומית.

 

 

 

 ◄ זתשע" תשרי כ"א ◄ערב סוכות חג שני ◄ 2168◄מבין משאבים

 2016  אוקטובר 23
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 מה בעלון:

 / צוות הארכיוןמסיפורי הארכיון

  / ענת מאור18.10.16  47/16סיכום ישיבת מזכירות מס' 

בן  / אילןהזמנה למעוניינים למפגש על ביטוח סיעודי אישי

                                                            טל יהודית אלישע וענת מאור

 מנהלת הגיל הרך –פנינה פרץ יסעור מהגיל הרך באהבה/ 

 / אורן ענברהמטילדה מעדכנת –יש לי יום יום חג 

 / דוד מנדלערכות לעתידיה – ו. תכנון

 "איבד עצמו לדת" הזמנה לתערוכה של סטריקו

 נר זיכרון לחודשים אלול ותשרי 

 פרסי ומשולם סיקרון מהנעשה בישובנו/ נגה
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 מסיפורי הארכיון

אז  1979התחדשנו השנה בסוכה חדשה, מכובדת וחמימה. בזיכרונותינו חזרנו לאוקטובר 

 חווינו בערב חג סוכות סערה ששינתה את כל תוכניות החג.

 –מכתבתו של משולם סיקרון בעלון ההוא להלן ציטוטים 

 

עורכים  בסוכה עובדים במרץ על ההכנות למסיבה. ערב חג הסוכות. "יום שישי אחה"צ,

השמיים מעוננים ומדי פעם עובר משב רוח ואיתו חול.  שולחנות ומשלימים קישוטים אחרונים.

   אולי קצת יטפטף.. שטויות, אבל גשם אצלנו?

חוליית החג  סידרת רעמים רצופה, וענן שחור ומאיים מתקרב ממערב. 14:00בסביבות השעה 

  בפרט שהרוח מתגברת ואיתה סופת חול. מכניסים את הפסנתר. מודאגת לגורל המסיבה,

בחתיכות גדולות  החשמל הופסק, משבי הרוח מתגברים ופתאום ברד. הרעמים נמשכים,

  הברד מתנפץ.  עפים דברים. מהומה.  אינו יורד מאונך אלא בא במאוזן ומכה. רעש.  ובכוח.

כעשר דקות  הרוח משתוללת ואז זרימת מים מכל הכיוונים, עפים ענפים והעצים מטים לנפול. 

עד  איזה הרס.. מ"מ משקעים סה"כ, ואיזה זרימות ממש נהרות. ואז שקט.. 14-כ של ברד,

דקים את הנזקים, שנתקן את הנוי המטופח שלנו עבודתו המסורה של יואי.. החשמלאים בו

והחשמליה הוצפה   תזווישורת עמודי חשמל התכופפו מעץ שנפל עליהם, עמודי תאורה שינו 

 ס"מ. 20ומולאה בסחף בגובה של 

ברמקולים מתבקשים החברים לחסוך  תוקנו הקווים העיקריים ומופעל הגנרטור.  19:00עד 

מתכנסים החברים ואורחיהם בחדר האוכל  20:30 - וב  בחשמל כדי שלפחות יהיה אור.

ומשמיע לחברים את הקריין ברדיו המספר על סערה  ,משהל'ה מבקש שקט למסיבת החג. 

נזקים שנגרמו במשאבי שדה. מחיאות כפיים ושירה אדירה. בסוף המסיבה קריאה לחברים הו

 להתגייסות למחר לפינוי ותיקון הנזקים" .

 .1979 זה היה ערב חג סוכות ב

 

 שנה טובה מצוות הארכיון       

 

 

 משתתפים בצער משפחת קולבקר

 במות יקירם 

  אלישע ז"ל 

 ששימש כתברואן המועצה

 בית משאבי שדה
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  18.10.16  47/16סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 ערעור של הלנה דיומין על התנהלות ההצבעה בקלפי על מנהלת מש"א .1

המזכירות שמעה את החלטת ועדת הקלפי ואת הנימוקים לערעור של הלנה. בגלל שהותו 

יו"ר ועדת הקלפי בחו"ל, סוכם להמתין להשתתפותו בישיבה בשבוע הבא,   –של יוסי רייב 

 ולקבל את ההחלטה.

הזמנת ערן דורון מנכ"ל המועצה לאסיפה בנוגע להצעת הממשלה לביטול המעמד  .2

 עולים".במיסוי של "עיר 

הנושא עלול לפגוע קשות הן ערכית והן תקציבית בכל המועצות האזוריות ובמועצה שלנו, 

רמת נגב, ושל חבל איילות בפרט. המועצה נערכת למאבק ציבורי ומעוניינת בגיוס 

 חברי/ות המועצה למאבק. נודיע על מועד האסיפה. 

 משולחן המזכירות

 בהשתתפות  – יבידואלימפגש הסבר ולימוד על ביטוח סיעודי אינד .1

במועדון  20.00בשעה  25/10,  יועץ פיננסי . המועד יום ג' הקרוב אריה שטראוס

 לחבר. 

ומעלה  60ומטה, חברי קיבוץ ובנים תושבים. גילאי  59המפגש מומלץ מאד לגילאי  

  מוזמנים אף הם לשמוע לפי שיקול דעתם.

 פירוט בעמוד הבא.

  –עדכון לגבי הרחבות הבתים  .2

בתים( הוגשו כבר לפני מס' חודשים  20-ב התוכניות של שכונת הגבעה המזרחית )כרו

לקבלת היתרי בניה, אך לצערנו בגלל  המעבר לשיטת מיחשוב חדשה במתן האישורים 

חל עיכוב רב  -בוועדה המקומית ובגין שיהוי שהיה אצל  מס' דיירים והאדריכל 

. הלקח שהפקנו מכך הוא 2017 בהיתרים. אנו מקווים שהפרויקט יתחיל בראשית

 נעבור מידית לשלב התכנון בחלק השני של שכ' הגבעה.-שבמקביל להתחלת הבניה

נראה ירוק  -מידע נוסף: הנוי שוקד על קידום הדשאים בשכ' מקורות ונקווה שבנובמבר

 בעיניים !

התופעה לא רק שלא מצטמצמת אלא שחזרה ונשנתה אצל אותה  – נשיכות כלבים .3

כידוע ניתן אור ירוק לנפגעים להתלונן במשטרה. ובמקביל, אנו פונים לחבר/ת  משפחה.

 קיבוץ להתנדב לטפל בנושא בכללותו יחד עם ענבר דימנט.

 

ישי שאול השוטר הקהילתי שלנו, בקש לפרסם  -מתנדבים למשמר הגבול האזורי  .4

ן להרחיב לידיעת החברים/ות שבישובי המועצה יש מתנדבים/ות די רבים, והוא מעוניי

או   050-5070632את הרשימה גם ממתנדבים מהקיבוץ שלנו. נא לפנות לישי ישירות  

 ליפה.

 ענת מאור, מזכירת הקיבוץ -שבת שלום וחג שמח
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 הזמנה למעוניינים למפגש על ביטוח סיעודי אישי

 חברי/ות קיבוץ ובנים/ות תושבים. -ומטה  59לגילאים בני 

 לשמוע, לפי שיקול דעתם ומעלה מוזמנים 60הערה: גילאי 

 יועץ פנסיוניעם אריה שטראוס במועדון,  18.30, 25.10.16המועד; יום ג', 

תזכורת חשובה לצעירים שכל החיים לפניהם: ככל 

שגיל ההצטרפות לביטוח הסיעודי צעיר יותר, גמלת 

 הסיעוד בעת הצורך גבוהה יותר.

 

 

 

כידוע, לאחר הביטול של הביטוח הסיעודי הקבוצתי, שנעשה למרבה הצער בחסות  -הרקע 

לחבר שיחד עם הפנסיה ₪   3,000, הקיבוץ החליט על ביטוח סיעודי של 2013-המדינה ב

 והביטוח הלאומי מכסה את הביטוח הסיעודי. 

קופת חולים מציעה עתה ביטוח חלופי מיוחד  לפיו ההרשמה לממשיכים עומדת בתוקף עד 

. בחנו את ההצעה וכאמור הקיבוץ לא יצטרף לתוכנית כקיבוץ אולם אנו עורכים 28/10/16

)המימון הוא ע"י החבר/ה מפגש מידע לשיקול החברים אם לעשות זאת באופן עצמאי 

ולשיקול  59אישי ולא לקיבוץ(. מומלץ לחברים עד גיל  והתגמול בעתיד, למי שיזדקק יהיה

 ומעלה. 60דעת מגיל 

 חומר רקע חולק לכל החברים בת.ד. וההסברים יינתנו באסיפה.

 

 קטע מפרסום קופ"ח: –אני צעיר. למה כדאי להצטרף עכשיו? 

גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי  מקום השהיה של המבוטח

  החוליםקבוצתי לחברי קופות 

 ומעלה60  59 עד50  49 עד 

 ₪  3,500 ₪  4,500 ₪  5,500 תגמול חודשי למבוטח בבית )פיצוי(

 ₪  4,500 ₪  6,500 ₪  10,000  *תגמול חודשי למבוטח במוסד )שיפוי(

*סכום תגמול הביטוח החודשי שישולם למבוטח השוהה במוסד במועד הזכאות לתגמול 

 מהסכום שהמבוטח שילם בפועל למוסד. 80%יעלה על שיעור של לא  הביטוח החודשי,

 הערה:  טבלת התשלומים החודשית לפי הגילאים חולקה בת.ד.

 

  אילן בן טל, יהודית אלישע וענת מאור   
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 מהגיל הרך באהבה

 מי ייתן "והימים שעוד נכונו לנו

 שיהיו נכונים שיהיו רכונים

 שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים"

 יחד נפרוש מעלינו סוכת שלום. -כן יהיה רצון  ואמן 

סיימנו את שנת תשע"ו עם תחושה טובה, תחושה של צמיחה וגדילה 

 מבחינה אישית, מקצועית , מערכתית וכמותית... –מבחינות רבות 

כפי שכבר הוזכר ברשימות אחרות מערכת הגיל הרך עברה מהפך ובעתיד לבוא 

ת הדלתות ונזמין את החברים לבוא לבקר ולהתרשם. כשנסיים את שיפוצי החצרות נפתח א

 זכינו!–שמלווה את כל פרויקט השיפוצים מהפן הפדגוגי הילה ענבר תודה ל

 את השנה פתחנו עם חמישה בתים :

בית התינוקות מונה ששה תינוקות והוא עתיד להכפיל את עצמו.  – בית תינוקות )עד גיל שנה(

הבאה אלינו מקיבוץ חולית ונכנסת לשנה השלישית  מירי גיטראת בית התינוקות מובילה 

( שהגיעה למשאבי שדה בשנה שעברה במסגרת סווטהאצלנו. לצדה עובדת סבטלנה ברישב )

 בית ראשון  והיום אחת מאתנו.

התחלנו את השנה עם שלושה עשר פעוטים ועתידים לקלוט  -פעוטון צעיר )בני שנה עד שנתיים(

המגיעה אלינו מבת ים ושוכרת דירה  רז עוזצעיר מובילה שניים נוספים. את הפעוטון ה

במשאבי שדה רז למדה במכללת וינגיט תנועה לגיל הרך ובאה עם רקע תיאורטי רחב 

הילה בפסיכולוגיה ההתפתחותית של הגיל הרך ועם ניסיון עבודה קיבוצי. לצדה עובדות 

ה עם הקבוצה מבית שהמשיכ ודורון זיומירוחם שעובדת במערכת למעלה משנה  אלמליח

 התינוקות.

הקבוצה תמנה תשעה עשר פעוטות, את הפעוטון הבוגר  – פעוטון בוגר )בני שנתיים עד שלוש(

המגיעה אלינו מקיבוץ סופה וזאת השנה השלישית שלה בהובלה. לצדה  אינה קקוןמובילה 

השלישית,  הנכנסת לשנה ויהודית חדאדשנים   15 -עובדת במערכת כ   אריאלה בונקרעובדות 

 שתיהן מגיעות אלינו מבאר שבע.

חברת  אביטל דת –ילדים . גננת האם  18גן משרד חינוך )בני שלוש ארבע ( מונה  –גן רותם 

אווה דן עובדות יחברת קיבוץ רביבים. לצ ורד גוטקה  -קיבוץ שדה בוקר גננת הסבב שלה

 בוצה מהשנה שעברה. שממשיכה עם הק ועמית אוחיוןשחזרה אלינו מחופשת לידה  ליפשיץ

חברת  שולי ארליךילדים.  גננת האם  25מונה  –גן משרד חינוך )בני ארבע עד שש(  –גן הדס 

 , הגר בבאי שהיא גננת הסבב שלה ויד ימינה  שי ענברקיבוץ שדה בוקר,  עובדות לצדה 

 האחת והיחידה. טובל'ההממשיכה עם הקבוצה מהשנה שעברה  ו

מגיעה אלינו  חן מדמונישנכנסת לשנה השלישית שלה,  מסיקהשלי  – צוות הגיבוי שלנו

 לאיה זריזשמחלקת את זמנה בין המערכת ללימודים . רוצה להודות  ואליה ויאוילמאשלים 

 עד הגיוס.איתנו שנמצאת  רוני גולדמןשגיבו את הצוותים במהלך הקיץ ול וברית ברקוביץ

 המשך....
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אנחנו מתגעגעים  .חופשת לידה וחובקות בניםשיצאו ל וגל כהן הדס סבגרוצה לברך את 

 ומחכים לחזרתן.

 צוות מעגן ושיעורי העשרה –אושפיזין 

 צוות מעג"ן 

מערך תמיכה מקצועי הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות , מגיע אחת לחודש 

התערבות, מעקב , איתור ילדים מעוכבי התפתחות , בניית תוכנית  -ומטרותיו העיקריות  

 תמיכה, סיוע והדרכת צוותים והורים.

: מדריכה פדגוגית מגיעה אלינו מקיבוץ כיסופים, נמצאת הרבה שנים בצוות מעגן, מאיה ניסן

 במשאבי שדה זאת השנה השלישית.

: מרפאה בעיסוק מגיעה אלינו מקיבוץ רעים ,  מלווה את המערכת שלנו הרבה  דגנית הוך

 שנים.

מגיעה אלינו מרתמים, מתחילה שנה שישית במשאבי  –ינאית תקשורת קל - אורטל אמסטרדם

 שדה.

 שיעורי העשרה 

מורה למוסיקה מגיעה אחת לשבוע , חברת קיבוץ רביבים , מתחילה את השנה  – תמר דוד

השלישית בגיל הרך שלנו. בוגרת האקדמיה למוסיקה בירושלים, מלמדת בגנים ובפעוטון 

 הבוגר.

 מעבירה סדנאות קרמיקה בגנים. מגיעה אלינו מעזוז אחת לחודש . -  שחף גבעון

שמלווה אותי בכל נושא כ"א מהצד לילנה דיומין ואם במשאב האנושי עסקינן אבקש להודות 

 על האוזן הקשבת והעצה החכמה כשמדובר בדיני נפשות ובכלל.... לגלעד בן טל הפורמאלי ו

 

 
 מנהלת הגיל הרך –פנינה פרץ יסעור 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq2Nu-i-TPAhUG1hoKHabVCJAQjRwIBw&url=http://saloona.co.il/tinkerbell/?m=201108&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNGS_QG4HAz51ynqXTApw2yATFUMTw&ust=1476871027353483


 8עמ'                                                    2016 ראוקטוב 23 ,זתשע"   תשרי כ"א  ,8621 מס' מבין משאבים

 

 המטילדה מעדכנת –יש לי יום יום חג  

השנה החדשה ותקופת החגים זה תמיד זמן טוב להתחדשות ועדכונים, אז הנה מה שחדש 

 -אצלנו במטילדה

 

חלק גדול מהעובדים הוותיקים בצוות יצא לגמלאות איש איש לדרכו.  -חילופי משמרות

לעשות כבוד גדול ולהגיד תודה לרן לביב, שלי מסיקה, אוהד רייב, מאיה  הזדמנות מצויינת

ויאוויל ברק ונונו, ברית גולדמן, אליה ויאוויל, ברית לייבוביץ, ערן ברקוביץ ושי אסא )ענבר(. 

 כל אחד ואחת מהם תרמו מזמנם הפנוי לטובת הפעילות בפאב ועל כך הערכה גדולה.

 

מן. הצטרפו, לדר הותיק אביב ליכטמן, כרמל פרחי ואריאל גונשארו איתנו מהדו -הצוות החדש

אור, ניצן פרחי, רון קרייזלר, הגר בבאי, דודי -איתי טארב, דור בר -בציהיטורעננים ומלאי מ

 קוברסקי. מחוזקים בחיילים אייל מנדל, אופיר צ'יבוטרו ואלון דוידזון.

 

בנוסף לצוות, חידשנו לאחרונה את הריהוט ונפרדנו מהריהוט המיתולוגי  -התחדשות כללית

שלא הוחלף מאז הפתיחה. תודה רבה לרני ולצוות הנגריה על העבודה. רמה גבוהה מאוד! 

חידשנו את מערכת ההגברה )תודה ברקי!(, החלפנו מזגן ועד סוף השנה אנחנו מקווים לסיים 

 עה מחדש והחלפת המזגן השני.שיפוץ של התשתיות בתקרה וחשמל, צבי

 

רביעי ערב )בית קפה(,  -המטילדה פתוחה לציבור הרחב שלוש פעמים בשבוע -פעילות שוטפת

שישי צהריים )פרלמנט צהרים( ושישי ערב )פאב(. במשמרות הקפה תוכלו למצוא ברד בטעמים 

שונים בחודשי הקיץ וסחלב חם ומפנק בחודשי החורף, קפה איכותי 

  לים עשיר.ייון בירות ותפריט אלכוהול וקוקטוכמובן מגו

 

המטילדה בקשר הדוק עם רונית וועדת תרבות ואנו  -פעילות מיוחדת

משתדלים לקחת חלק ולעזור בכל הפעילות התרבותית בקיבוץ ואף 

ליזום חלק ממנה. חגים, ערבי שירה בציבור וקריוקי, הקרנות 

 סיבות למסיבות.משחק ספורט, מסיבות שחרור, מסיבות גיוס וסתם 

כל מי שיש לו רעיון לפעילות תרבותית מוזמן לפנות לח"מ או לרונית ואנחנו נשמח לעזור 

 בהפקה.

 

 פאב ושתו לחיים.לשנה טובה לכל בית משאבי שדה, בואו 

 א. ענבר
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 ערכות לעתידיה – ו. תכנון

השינויים  בפני ועדת תכנון מספר משימות לתקופה הקרובה. הועדה צריכה להדביק את קצב

 שעובר הקיבוץ ולהתאים עצמה לרוח התקופה.

יחידות דיור המיועדת לחברי  12בימים אלו אנחנו  מתחילים לתכנן את שכונת שגיב מערב )

חדרי  2משפחתיים. כל דירה ממ"ד, יח' הורים, -בתים דו 6מ"ר.  120הקיבוץ( כאשר גודל דירה 

 מקלחות, סלון, מטבח, מרפסת. 2שינה, 

 דירה כבר נתייחס למיקום מחסן מחוץ לבית ומיקום למכונת כביסה.בתכנון ה

 כמובן נתייחס לסביבה, דרכי גישה ולנוי.

 

 במקביל נמסר למשרד תכנון תכנית הפרצלציה של המגרשים בחצר הקבוץ.

מ"ר. בשלב הראשון לא יהיה שום  400-אנו שואפים לכך שכל דירה תמוקם על מגרש של כ

 המשותפות העוברות במגרשים.שינוי בתשתיות 

בהמשך השנה נמשיך לתכנן את השכונה החדשה שתקום על חורבות הלול הישן. לשכונה זאת 

 יש תכנית שמופיעה בתב"ע וממקמת את המגרשים, הדרכים ומגרשי החניה והמשחקים.

מ"ר. בשכונה זאת הדיירים יממנו את ביתם מכספם והקיבוץ  500-כל מגרש הוא בשטח של כ

 ה את הבתים בצורה מרוכזת כולל התשתיות.יבנ

 

מזכירות משאבי שדה ביקשה מועדת תכנון להתייחס לחריגות בניה שנעשו בשטח הקיבוץ ללא 

 אישור בשנים האחרונות ולמצוא דרך טיפול בחריגות אלו.

 ברצוני להזכיר לחברי הקיבוץ שיש לקבל אישור לכל בניה ושינוי בחצר הקיבוץ.

יכובים בניית פרגולות ומחסנים ובודקים את המקום המוצע, האם אנו מאשרים ללא ע

 המיקום מסתדר עם התשתיות ומשתלב בסביבה וכמובן את איכות הבנייה.

לועדה הצטרפו חברים חדשים מטעם צעירי הקיבוץ: אהרון ללוז ודניאל צ'יבוטרו, לצידם של 

ליבוביץ, עמית זיו, בועז החברים הותיקים: שילה עובדיה, אן דהן, שירה מוריוסף, יוסי 

 שומרון, שי זינדרמן, ענת מאור ודוד מנדל.

 

 בברכת שנה טובה ופורייה

 דוד מנדל
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 תערוכה של סטריקו  "איבד עצמו לדת"

 ב"גלריית הגבעה" במשק

 מוזמנים לבקר בשעות הפתיחה 14.11.16-ב רנפתחה בערב ראש השנה  ותיסג

 18:00-21:00ו   -א

 10:00-21:00שבת 

 
 

 

 נר זיכרון לחודשים אלול ותשרי 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 נר זיכרון אלול

 ז"ל, )אמא של זהבה קלעי(, נפטרה י"ד אלול תשכ"גרחל אבני 

 ז"ל,)בנם של נעמי ונח(, נולד ט"ז תמוז תשכ"ו, נפטר י' אלול תשס"אגיל סגל 

 חקלאי משה ז"ל, נפטר יח' אלול תשס"ז

 ציון(, נפטר י"ט אלול תשכ"ג-ובן ז"ל, )אבא של דודסיצחק סלובינסקי 

 בכר רוני ז"ל, )חבר גרעין "שגיא"( , נהרג בתאונת עבודה י"ט אלול תשל"ג

 ז"ל, נפטרה כ"ה אלול תשמ"טנילי רייב 

 נפטר א' אלול תשל"דז"ל למל לואיס  

 כבירי חנה ז"ל נפטרה  ח' אלול תשנ"ח

 

 

  

 נר זיכרון תשרי

 נפטר ו' תשרי תשל"גאבריאל חגי ז"ל, 

 ליברייך צבי )ג'ימס( ז"ל, נהרג י"ד תשרי תשל"ד

 שכטר חיה'לה ז"ל, נהרגה י"ג תשרי תשכ"ג

 ז"ל, נפטר ז' תשרי תשמ"ד מרגלית גצל

 מוריוסף שמואל ז"ל נפטר ט"ו תשרי תשנ"ב

 קובלר הדרה נפטרה ל' תשרי תשי"ד

 דב ברל זייציק  נפטר ב' תשרי תשל"ז
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 עלון המוקדש לזיכרו יצא לפני יומיים. -נפטר חברנו שמוליק פלג ז"ל  ם עברו מאזישבועי

 

 והסתיו היחידי שנשאר לחגוג איתנו עוד קצת.  רגע לפני סיוםהחגים 

 

 .עופר אלפסי ברחבת הקהילה בהדרכת עם-במוצאי שבת נערך ערב ריקודי

ביחד וברכות לשנה החדשה ובקשות  הליוםב םאימל בלונים כתבו על ילדים והורים החג בערב 

 ונישאו עם הרוח... לחבר  המועדוןמעל הבלונים התרוממו .  שיחררו אותם

 

במופע   ,דין דיןתה שאירחה את ב אביב עליזה אתלשמוע   האסםהתכנסנו ליד   השבועבהמשך 

על הבמה תפאורה ה .תושונ תקופותומ ,עבריתלדינו יוונית יידיש  שירים בכל מיני שפות 

היתה מקפיצה המוזיקה . הנגן חיים רומנו לווה בנגינתהמופע  ,צבעונית ומרשימה ההיית

 .היה פתוחהפאב כי ר לשתות בירה היה אפש בוגרים ולצעירים.מל ההתאימוהשירה 

 

דליקו נרות על כל קבר. ואחר הטקס ה ז'ערב יום הכיפורים  עלינו לבית הקברות וילדי כתה ב

במוצאי יום הכיפורים הגיעו   בהתאם למסורת.בית הכנסת פעל   הונחו פרחים על הקברים,

 חברים  חברות  וילדים להשתתף  בתקיעת יתד לסוכה. זה היה מרגש והזכיר ימים של פעם...

 ל גנדי..ש

 

הבד המכסה את צדדיה חבר של יטב( ה)הוכנה על ידי יועד בסוכות הוקמה הסוכה המחודשת 

עם לא ענקית אבל ילדים הוזמנו לקשט והתוצאה סוכה יפה חברים וסכך ב והיא כוסתהלבן 

 .יותרוביתית  תחושה נעימה

 

עברה פלמחים ב גדלה עם אדווה  לוויט  דוברת המועצה שלנו.  אדווה  הוותיקים  נפגשו  

,  לא כולם היו מרוצים למדרשה  ולעבודה במועצה האזורית. שמעו את דבריה ושאלו שאלות

 אבל  תשובות היו. זה חשוב! -מהתשובות

 .מחקרו של  אלישיב  ריינר  על תולדות ירוחםבתחנת הנסיונות החקלאית  שמעו את 

 

נערכה  קבלת חג לאחר מכן בחדר האוכל. ומי שרצה אכל  בסוכהומי שרצה אכל סוכות בערב 

-'ילדות מזוגון דהצגת ארבעת המינים ע"י עם שירה בציבור בליווי מרסלו בן שופט המאסטרו, 

  נחייה של אביגילה, ושיר בביצוע ילדי גן הדס ושיר בביצוע הקיבוצימר  והמדריך אהודעם  'ו
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שהיה מעוניין  דינה גוזנברג הרקידה בסוכה את הילדים והוריהם וכל מי בהמשך גולדסמן. 

 במקביל  מחוץ לסוכה חיכה קפה ועוגה.לזוז 

 

העיפו הם ביום רביעי  ,תבשיטה אחר עפיפונים בנוהפעם  ביום  שלישי הילדים הכינו עפיפונים

צים סכלים או כאלו שרופשוט היה כיף לראות איך כל העפיפונים באויר ואין ילדים מתו אותם

וזהו העפיפון קצרה ריצה  ,באויר את העפיפון טיפהרימו ה. בנסיון להעיף אותםהלוך ושוב עד 

 חולקו קרטיבים לכל המשתתפים.עוד לכולם ובסוף  טובה החווי. רבאווי

 

ועוד רגע יסדרו את התמרורים והיא תהיה כך נקווה  כוסתה באספלט הכיכר בכניסה למשק 

 הרבה יותר בטוחה להולכים והנוסעים.

 
 

 חג סוכות ושמחת תורה שמח לבית משאבי שדה
 


