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 חיים גורי /הירוש

 . האיל בא אחרון

  ולא ידע אברהם כי הוא

 , משיב לשאלת הילד

 . ראשית אונו בעת ימו ערב

 

  נשא ראשו השב

  בראותו כי לא חלם חלום

 - והמלאך ניצב

 . נשרה מאכלת מידו

 

  הילד שהותר מאסוריו

 . ראה את גב אביו

 

 . יצחק, כמסופר, לא הועלה קורבן

 , הוא חי ימים רבים

 . בטוב, עד אור עיניו כההראה 

 

 . אבל את השעה ההיא הוא הוריש לצאצאיו

  הם נולדים

 . ומאכלת בליבם

 

 2017מאי  ב 19◄באייר תשע"ז  כ"ג◄ 2182◄מבין משאבים

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=395&lang=1
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 מה בעלון:

 / ענת מאורמשולחן המזכירותו סיכום ישיבות מזכירות

 צוות דירות לבנים תושבים /מלאי הדירות אוזל

 /טובה אבריאלוג לספרותח

/ המשואות בקיבוץהדלקת –למדינת ישראל 69-יום העצמאות ה

 אביגיל גולדסמן

 מפגש שיתוף ציבור להקמת תיכון אזורי רמת נגב

 משולם סיקרון /זה קרה השבוע

 מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי
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 סיכומי ישיבות מזכירות

 30.4.2017, 19/2017סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 לקראת הצגת התקציבים באסיפה הקרובה הכנה -מגמות רב שנתיות בתקציב הקהילה  .1

 מציגה: פרלה זרזינסקי, תמחירנית.

. 2016 – 2013פרלה הציגה את המגמות הרב שנתיות בתקציב הקהילה בדוח רווח והפסד 

 ;הממצאים הבולטים

   1,682,000ירידה בהכנסות מעבודה בסך של . ₪ 

  438,000הקהילה התייעלה וחסכה  בסך של  ₪ 

  בעיקר בגין הפסקת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי.₪ ,  300,000-גדלו בכהוצאות הסיעוד 

 התקיים דיון על הדרך הראויה להתמודד עם מגמות אלה. סוכם;

שנוגע למספר הולך וגדל של  –לקיים בדיקה של מערך העבודה לרבות סוגית גיל הפרישה  .1

 חברים.

עונית )בוצע עד אסיפה(. בשלב הראשון, לבדוק איפה אפשר לקצץ, ולא להגיש תוכנית גר .2

עם זאת בהמשך, לאור הגידול במס הביטוח הלאומי והירידה הנוספת הצפויה מהכנסות 

 סוכם להביא לאישור האסיפה את הנוסח הבא:  –מהעבודה 

 "יאושר התקציב הנוכחי המוגש ואם תהיינה התפתחויות, הנושא יובא לציבור להתאמות".

ם דיון ראשוני על בדיקת איזון מחודש  בין תוכנית לאור מגמות הירידה בהכנסות, התקיי .3

 רווח והפסד לבין תוכנית מקורות ושימושים.

 להגביר את התכנון והפיקוח עם מרכזי הענפים ורכזי הועדות. .4

 לדאוג לדיווח רבעוני של דוח רווח והפסד ומקורות ושימושים. .5

 

סיכום  –השקעות קהילה  על  דוח רווח והפסד, מקורות ושימושים ותוכנית  אסיפת החברים

דוחות התקציבים אושרו, וכן הוחלט כאמור, שאם    ;3/5-, התקיימה ב2017ותכנון  2016

 הנושא יובא לציבור להתאמות. –תהיינה התפתחותיות 

 

 דיווח ואישור החלטות מש"א –בחירת יו"ר למש"א  .2

מסתיים שבועות )המכרז  3צוות מש"א יפרסם מכרז חדש לרכז משאבי אנוש, למשך  .א

 (.20.5במוצ"ש הקרוב 

 המכרז יהיה פנימי בין חברי הקיבוץ.  .ב

 היקף המשרה חוזר להיות משרה מלאה. .ג

 כל חבר/ה שיגיש מועמדות יעשה מידית את המבחן הגרפולוגי )בוצע על ידי שני חברים(. .ד

צוות משא והמזכירות לוקחים על עצמם לקיים את ההליך תוך חודש,  אלא אם יהיו  .ה

 24/5/17בלתי צפויים. לפיכך המועד המתוכנן לאסיפת חברים בנידון הוא יום ד' עיכובים 
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 -)בגין מפגש ההכנה להורי ילדי התיכון לקראת הקמת בי"ס אזורי חדש(  17:30בשעה 

 )לאחר אישור האסיפה(.  27-28-29/5/2017וההצבעה בקלפי משבת עד יום שני, 

 

 8.5.2017, 20/2017סיכום ישיבת מזכירות מס' 

הזכאות לשיוך בית לאלמנים/ות וליורשי הגרושים של אלה שהלכו לעולמם לפני היום  .1

 הקובע

התומכים במתן לאלמנים/ות ולגרושים עד חצי דירה -חותמים 55הוגשה למזכירות עצומה עם 

 שנה. 40או מענק, לפי הוותק היחסי עד 

-20-21עד יום שני   משבת ההצעה  נידונה באסיפה ועומדת להצבעה בקלפי בסוף שבוע זה

22/5/2017. 

 החברים מוזמנים לקחת חלק בהצבעה חשובה זו!

 

 אחראי/ת כלבים .2

מצב הכלבים המשוטטים, נשיכות והטרדות סביבתיות לא יורד מסדר היום. המזכירות  

מעוניינת שחבר הקיבוץ יקח על עצמו את התפקיד יחד עם בן תושב. אולם עד כה לא נמצא 

 מתנדב לנושא.

פונים שוב למתנדב/ת ואם לא יימצא התפקיד ימולא ע"י בן תושב בסיוע המזכירה. בכל אנו 

מקרה, אנחנו חוזרים על הדרישה החדש משמעית מבעלי הכלבים לפעול לפי כללי ההוגנות 

 והשכל הישר, ותקנון הקיבוץ.

 הנושא יועלה לאסיפה.

 

 ש ו נ ו ת .3

 ימשיך לעבוד בעבודת חוץ. ח'(. 14. )1.5.2017-סיים שנת חופש ב אודי זילברשטיין 

 

 .2017ביוני  5-6מתכנסת בעין גב בתאריכים  – ועידת התנועה 

הנושא: שמונים שנות חומה ומגדל, )ובדיון האם לציין גם  חמישים שנים להתיישבות 

 בגולן(. הנושא השני הוא מעורבות ותרומת הקיבוצים בחברה הישראלית.

 מוזמנים לפנות ליפה. -רי קיבוץ שמעוניינים להשתתף בוועידה  חב

 

 –אנו שמחים לעדכן שלאחר החלטת הקיבוץ   - מעורבות שלנו בחברה הישראלית 

הסנוניות הראשונות של חיילים בודדים הגיעו אלינו. ברכות והקלטות מוצלחת ! וזאת 

 שנים.בנוסף לפרויקט בית ראשון במולדת, בו אנו מתמידים לאורך 

ובהזדמנות זו, אם יש  חבר/ה שמעוניינים/מוכנים לרכז את נושא התרומה והמעורבות של 

  נא ליידע את ענת מאור. -קיבוצינו במדינה 
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 14.5.2017,  21/2017סיכום ישיבת מזכירות מס' 

המזכירות שמעה עדכונים על השלכות אפשריות של   - המשך ההערכות לקליטת הבנים .1

השינויים בחוק מס הכנסה במצב של  שינוי סטאטוס לקיבוץ מתחדש, וכן על שלבים שונים 

שלושה -בדיאלוג עם הבנים. סוכם לעשות ביקור לימוד על דגמי קליטה הקיימים בשנים

 קיבוצים, ולדון בהם במזכירות ובאסיפה.

 

 קומותיים בגבעהההרחבה/דיור הקבע ב .2

 דיירים. 8 -בהשתתפות: ועדת דיור. מדובר ב

( הן: 8/2012הרקע; החלופות הקיימות ע"פ החלטת הקיבוץ )מתוך ההצעה לקיבוץ מתקדם, 

 . מעבר לדירה מתפנה1

. איחוד שתי דירות משתי הקומות )ובשמאות שיוך הבתים יקבע ערכן, כמו לגבי כל 2

 הבתים(.

למשפחה   -יעו להוסיף גם אופציה שלישית של מעבר לבית חדש חלק מחברי ועדת דיור הצ

אחת או שתיים לדירות שטרם מאויישות בשכונה החדשה שמתוכננת להיבנות )בשכונה זו 

 דירות ליד שכ' שגיב החדשה(. הנושא יסוכם סופית ויובא לאסיפה. 12מתוכננות 

 

 משולחן המזכירות

 . הבתים"קו הסיום" להחלטה המלאה על הסדר שיוך  

 אנחנו מתקרבים לגמר ההליך. להלן הלו"ז:

ההצבעה על סעיף הערעור וסעיף התיקון, מתקיימת כאמור משבת זו, במועדים  .א

20/21/22.5.2017 

 "הסדר שיוך הבתים והמגרשים לחברים"  תחולק לכל חברי הקיבוץ בת.ד.הצעה לתקנון  .ב

להסבר  חינועם זליגמןעו"ד אתתקיים אסיפת חברים עם  17.30בשעה  28/5' אביום  .ג

       ולמענה לשאלות של חברים.אחרון של ההסדר כולו 

 ההצבעה בקלפי על ההסדר כולו מתוכננת לימים שבת עד יום שני  .ג

 )לאחר אישור האסיפה(. 3/4/5.6.2017

 

 הזמנה לישיבת מזכירות פתוחה להכנת "תוכנית חומש" למועצה. 

כזכור, ראש המועצה ערן דורון, מקיים עם פתיחת עבודתו ישיבת מליאה מיוחדת להצגת 

' תוכנית החומש של כל ישוב וישוב. אנו נדון בהצעתנו בישיבת  המזכירות הקרובה יום א

 . )תודה לרכזי הועדות שהגישו את הצעותיהם(.16.00בשעה   21/5

ם לישיבה ! כמו כן, כל חבר/ה שמעוניינים יושבי ראש הועדות ורכזי  ענפי הקהילה מוזמני

לקחת חלק בדיון מוזמנים )לא נספיק להועיד לכך דיון באסיפה לפני ישיבת מליאת 

  (.4/6-המועצה ב
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 "יהללך זר".  

בטקס ערב יום הזכרון שלנו נכחו קבוצת מתארחים בכפר הנופש, וביניהם אברהם )בייגה( 

גשו בהתרגשות רבה לברך את אביגיל שוחט, שר האוצר לשעבר. בתום הטקס הם ני

! אורחינו יום הזכרון המשמעותי ביותר בו הם נכחו טקסגולדסמן וציינו  שזה היה 

קשו וקבלו מאביגיל ועדי את כל קטעי הקריאה והשירה מהטקס. הדבר מרגש במיוחד יב

שכן מרכזי סיורי הקבוצה הם פרופ' חנוך גוטפרוינד ורעייתו, שהם הורים שכולים 

בערבי יום הזכרון כדי  דווקאחמת לבנון הראשונה, והם מקיימים את הסיורים ממל

להתרחק מהטקסים הרשמיים הבומבסטיים ולחוות ארוע זה בקהילות שונות בדרום 

קרה בצריף ראשונים עם כרמלה והתעניינה מאוד בסיפורים יובצפון. כמו כן, הקבוצה ב

 על הקיבוץ מעדי וענת.

 שבת שלום,                       

 מזכירת הקיבוץ –ענת מאור              

 מלאי הדירות אוזל

  לידיעת הבנים המעוניינים/ות להיקלט

 -בקרוב בקיבוץ ולידיעת הוריהם 

 המתאימות לקליטת משפחות. דירות  2-3עומדות לרשותנו רק עוד 

 הבאה.להגיע בקיץ לקראת שנת הלימודים  העדיפות כמובן לבנים/ות המעוניינים

שאם לא כן הדירות תעמודנה להשכרה  ,יוני עם זאת אנחנו צריכים לדעת זאת עד ראשית

 לרשות משפחות תושבים.

 נא לעדכן את אלי אלישע יו"ר ועדת קליטה וכן אותנו ישירות, צוות הדירות לבנים נקלטים.

 שאנא לתאם עם צבי אלמוג ובנו ,ובהזדמנות זו; בכל נושאי אחזקת הדירות לתושבים

 ציפי זריז.עם השיבוץ לדירות 

 ציפי זריז, צבי אלמוג ונטע דוידסון  בתודה

 צוות דירות לבנים תושבים

 

 

 לאולגה ומקסים דובינסקי ולכל המשפחה,

 ברכות ואיחולים להולדת הנכדה,

 בת  ליעל וסלבה

 ית משאבי שדהב   
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 מפגש שיתוף ציבור להקמת תיכון אזורי רמת נגב

 
 

 וג לספרותח

 למאי  23-יתקיים ביום שלישי הקרוב ה

 בשני ספורים קצרים  נעסוק 

את חיי היום יום של  אמן הסיפור הקצר. מתאר  1938יליד  . הסופר ריימונד קארבר אמריקאי 1

בעוגת השמרים המתוקה מקינמון  האמריקאי. בסיפור שנעסוק מתנחמים  מעמד    הפועלים 

  וסוכר.

. שעושה שימוש נפלא במטאפורות ועוסק הרבה 1967יליד  . הסופר הישראלי אתגר קרת2

בתחושות ורגשות. הגיבור מדבר בגוף ראשון ומתאר מצבים שעברו בחייו. בסיפור שלנו יש ילד 

ומאכזבה שהם לא  ומתאכזב מהציפיה הממושכת  שמצפה להוריו שיבואו לקחתו 

 הנחמה שמרגיעה אותו היא החביתה המתובלת היטב . מגיעים. 

 בורי הסיפור . ימהם נהנו ג במאכלים  ו תמיד נתנחם גם אנחנו כמ

 ולמצטרפים חדשים  מחכים לכם 

  טובה 
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 הדלקת המשואות בקיבוץ–למדינת ישראל 69-יום העצמאות ה

 השנה, טקס הדלקת המשואות היה בנושא "נשים מקימות ענפים בקיבוץ".

 הבאים: בטקס המרגש הקריאו החברות מדליקות המשואה את הקטעים

, מדליקות משואה זו לכבוד ענף הבגד מרגלית סקרון, שולה ברוך ואסתר פלג  -"אנו  .1

שבעבר נקרא מחסן הבגדים. כולנו ועוד אחרות עברנו בדרך זו או אחרת את מחסן 

הבגדים. תפקידה של המחסנאית בנוסף לעבודה השוטפת היה לספק לחברים ולחברות 

הוגה. כמו כן הייתה מחסנאית לבגדי ילדים שאף בגדים חדשים לפי הנורמה שהייתה נ

פה הייתה נהוגה נורמה והיה איסור מוחלט להביא בגדים מבחוץ. הייתה מחסנאית 

 שנקראה מחסנאית שנייה שהיתה מארגנת ושולטת בעבודה השוטפת.

שולה הייתה מחסנאית לבגדי ילדים, מרגלית היתה המומחית לתיקוני גרביים במכונה 

שחלף מן העולם(. היתה מתפרה קטנה שבה עבדו בעיקר אמהות של מיוחדת )דבר 

חברים ושרתו בעיקר את מחסן בגדי ילדים. עם פינוי המדגרה הקמנו שולה ואסתר את 

המתפרה שהפכה למתפרה רצינית שסיפקה את כל בגדי התינוקות וילדי בית הספר לפי 

חברות לפי בחירתם בחירתם. במתפרה עבדו גם חברות נוספות. תפרנו גם בגדים ל

המכבסה, המחסן והמתפרה "ענף הבגד",  –מבדים שרכשנו. היום נקרא המכלול 

שממשיך לספק לחברים כביסה נקייה ומקופלת וגם מפרנס עצמו בעבודות מבחוץ. 

 המתפרה הצטמצמה לבקשות מיוחדות של חברים ותושבים, ואף אנשים מבחוץ.

ותיו לחברים המעוניינים ועל כך תודה אנו מאחלות לענף הבגד שימשיך לספק את שר

 בעיקר מהחברים הותיקים, הרווקים והחיילים שעדיין נהנים משרותיו אלו".

למדינה  69-, מדליקות משואה זו ביום העצמאות הבתיה יששכר ורבקה קדם –"אנו  .2

 לכבוד מערכת החינוך המשותף במשאבי שדה בעבר ובהווה.

כשהייתה לינה משותפת ולחינוך הייתה משמעות עבדנו בחינוך מראשית דרכנו בקיבוץ 

שעות מרגע יקיצתו במיטתו ועד להשכבה בערב ע"י  24רבה בחייו של הילד כמעט 

, 16:00-19:00מקלחות, ארוחות ערב. מערכת שלא נסגרת למעט בין  –המטפלות והגננות 

. פעם 0-3כל יום שבתות וחגים ואפילו ביום כיפור. בתיה עבדה כמטפלת תינוקות מגיל 

הבאנו תינוקות מבית החולים לבית הילדים. ואני עבדתי כמטפלת, גננת ומורה בבית 

הספר בבית ולאחר מכן בבית הספר המשותף. לימים ליוויתי משלחות לפולין והקדשתי 

לכך שנים רבות. ילדים שטיפלנו בהם הם הורים לילדים וחלקם אפילו סבים וסבתות.  

"בתינו הומים  –ת ובפעוטים הממלאים את חצר הקיבוץ אנו מביטות בגאווה בתינוקו

מתינוקות"., מביטות בגנים היפים, בבתי הילדים ובבית הספר הגדל משנה לשנה 

 ומאחלות למערכת החינוך שגשוג ופריחה. לתפארת משאבי שדה ומדינת ישראל".

י "החלוצה , בת הינדה ובנימין רוזמרין, מדליקה משואה זו בזכות היותכרמלה אלון"אני  .3

הראשונה, אשר מאוהל עד צריף, אותנו האכילה, לבנין נעפילה". כך נכתב על ספר 

חנכנו את חדר  1958. ואכן בדצמבר 1950שקיבלתי בסיום תפקידי כאקונומית בשנת 
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האוכל והמטבח שאת בנייתם ליוויתי בהיותי אקונומית בפעם השנייה.  לתפארת משאבי 

 שדה ולתפארת מדינת ישראל"

מדליקה משואה זו לכבוד האחיות שעבדו בעבר ועובדות כיום במרפאת  רות שלו"אני  .4

משאבי שדה המשרתת בנאמנות את החברים והתושבים החיים בקיבוץ. לתפארת 

 מרפאת משאבי שדה ומדינת ישראל".

 מדליקות משואה זו לקיום ענף הלול והרפת. חנה חקלאי וטובה אבריאל"אנו  .5

 200כעובדת לול בקיבוץ יגור נתבקשה לקבל את הלול במשאבי שדה שראשיתו  חנהל'ה

שנה התמידה חנהל'ה בענף ופרס קפלן על יעילות ועל ניקיון  35פרגיות בכלובי ברזל. 

מיליון ביצי רבייה,  5לולי רבייה המייצרים בשנה  2ממחלות היה גמולה. והיום יש לנו 

מדגרים, לתפארת משאבי שדה. ואני  5-6נה מ ולול פיטום המייצר מיליון עופות בש

הפרות שהגיעו מהולנד.  12כעובדת ברפת בביה"ס החקלאי נתבקשתי לקבל את  ,טובה

רפת פח, חליבה בידיים וחלב שמחמיץ כי אין מקרר ואין תחבורה לשלוח לתנובה. 

שנה. לעזרתו הגיע מאיר בלטרן  45מסרתי את הניהול למשולם סקרון שהתמיד ברפת 

שנה ועדיין עובד חלקית. גם הרפת שהיתה קודם כל רק בבעלות משאבי  40התמיד ש

 7000שדה זכתה שלוש פעמים בפרסים, מקום ראשון לממוצע חלב לפרה בעדר שזה מעל 

עגלות, ומחכים  200-פרות ו 300ליטר לפרה. והיום חלקנו בעדר הנמצא בטללים הוא 

 לשותף נוסף לתגבור. לתפארת משאבי שדה".

 אכן מרגש ומפאר        

 אביגיל         

 זה קרה השבוע

כי אנחנו בשותפות עם טללים,  -מאיר, הרפתן  הוותיק,  שמטפל בעגלות. שהרי אצלנו אין פרות 

 את העגלות.  מאיר בא לביקור באזור הרפתות ונדהם!! שם חולבים את הפרות ואצלנו  מגדלים

עגלות צעירות הסתובבו חופשי בחוץ. אחת הדלתות הייתה פתוחה. מי פתח ולמה?  האם מנסים 

לגנוב? לא התלבט הרבה ומיד צלצל למשטרה. ובינתיים ניסה להכניס את המשוטטות.  לא עברו 

דקות רבות ורכב משטרה הגיע.  הסביר להם מה שמצא ובעיקר את חששו שמא נגנבו כמה מהן.  

לכן נגנבו ברפת קרובה עגלות. השוטרים עזרו לו להכניס ולסגור את  העגלות  ואז  כי שבוע קודם

 הוציא את רשימת מספר העגלות בכל חצר  והחל עובר  חצר חצר ובודק כמה יש וכמה חסר.

הוא  ספר ובדק וספר ובדק ו...  כשסיים התברר לו  שלא חסרות עגלות. עבר מחדש וספר מחדש   

 לא חסרות עגלות. - והתוצאה הייתה דומה

ניגש לשוטרים  והתנצל .  אמר שהוא  מצטער שהזעיק אותם ומסתבר שאין סיבה.  השוטרים 

קשה   זה הרגיעו אותו שמוטב שיזעיק אותם וימצא  שהכול בסדר.. אבל מאיר לקח  את 

 וכנראה שבפעם הבאה  יבדוק  עד שיהיה בטוח...

 מ.
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 חגיגות היובל לאיחוד ירושלים
 המועצה היקרים, תושבי

 18:00בשעה  23.5-יום שלישי הבלהשתתף  הנכם מוזמנים

בתהלוכת דגלים שמחה ומרקידה, לצפות במופעי רחוב 

המועצה, ולבסוף בטקס שמח בהשתתפות ראש המועצה, רב 

התהלוכה תצא מהיישוב שיזף ותסתיים במגרש של בית הספר נגב  ...בהופעת ילדי הגנים ועוד

 סיני.

 

 לחיילים הבודדים )כבר לא..(

 נתן צ'רבה ועדי סטרום

 קליטה מהירה ונעימה ברוכים הבאים

 מבית משאבי שדה

 
 

 אמנם באיחור אבל מגיע המון תודה

 לחנה גרג'י על סידורי הפרחים בחג הפסח

 
 

 

 

  חברים יקרים 

 הזדמנות אחרונה, לפני שנסגר התקנון לשיוך בתים,  וזאת–ההצבעה בקלפי מתחילה 

 להם גםוניתן בואו  לתת לחברנו שמתו טרם זמנם את הזכויות שמגיעות להם.

  .הזכות הזאתאת , לכל דבר בני משקשהם – לילדיהםו

 תודה נגה

 
 
 



 12עמ'                                                                  2017מאי ב 19 ,זתשע"באייר   כ"ג  ,2821מס'  מבין משאבים

 

 

 

 

 

 

 

וזה עצוב ועושה הרגשה ממש לא לרשות השידור!! סוף 

אנחנו מאבדים עוד חלק חשוב שהרגשה  ,לפחות לי ,טובה

 חבל !!כמה במדינה שלנו. 

 

 

החברות   על ידיהתכנסנו ברחבת הקהילה והודלקו משואות,  הפעם   בערב יום העצמאות 

ההנחיה , ותיקות ממקומות עבודה שונות. ילדי גן הדס רקדו וגם ילדים מהזוגון הצעיר והבוגרה

זיקוקים וריקודים  בהדרכתה של היו .  ונעשתה בחן רב נעשתה על ידי רותם כהן ודודי קוברסקי

 פאב שירה ובירה.ב ובסוף. והיה איש הבלונים ותיפוף על כדורים איפור, הולה הופה, כיבוד דינה

 

, הזוגונים חגגו עד חצות והיו גם משפחות ברחבי המשקבל"ג בעומר  דלקו שונות  מדורות

 .שהתארגנו ביחד למדורה גדולה

 

 מופתמועדון 

   על  הבחירות בצרפת והמצב באירופה.   סיפר דוידי 

   למרות שאנחנו  קרובים למפעל  או שעובדים    הנעשה  בשגיב. את תיארשי שאלתיאל

  .בו זה היה מעניין

   על שהייתו  בהודו ועל הספרים שכתב.  סיפר רז הנדלר 

 

ענה    מהרעיונות ומהסרט.  הבמאיהמרכיב הסודי. באו רבים שהתפעלו  הסרט  בליל שבת הוקרן

 לשאלות  וסיפר על המניעים לעשיית הסרט.

 

כינו אוכל הילדי החינוך הבלתי פורמלי מכל היישובים   במשק,נחגג המועצתי  יום כדור הארץ

היו ריקודים ושירים ואפשר היה גם לקנות  ,חויה מיוחדת לילדנו-שניתן היה לקנות עם תלושים 

הופעתו של דוקטור מולקולה  ההחלק המצחיק הי. הירוקות המשפחות  ונבחרו פירות ירקות

תכונות המים ועשה זאת בהדגמת  עללימד שמלמד מדע בצורה משוגעת אך מרתקת. הפעם 

 . ועוד...פיצוץ של טילים מכל מיני סוגים 


