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עמ' 2

מה בעלון:
סיכום ישיבות מזכירות ומשולחן המזכירות /ענת מאור
תוכנית חומש למשאבי שדה -למליאת המועצה רמת נגב
עדכון מהמרפאה וממרפאת השיניים/יהודית אלישע
מסיפורי הארכיון-מלחמת ששת הימים
 50שנה לשחרור ירושלים/לולו טלמור
אני מתביישת /טובה אבריאל
איסוף משקפיים לנזקקים/אביגיל גולדסמן
טריאתלון מוסיף המון/לולו טלמור

כפר נופש משאבים /לאה שורק
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

"שמתי לב שגם אנשים שטוענים שהכל נקבע מראש ואין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות
כדי לשנות את זה ,מסתכלים לפני שהם חוצים את הכביש" .סטיבן הוקינג

עמ' 3
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סיכומי ישיבות מזכירות
סיכום ישיבה מס'  22מיום 21.5.2017
 .1תוכנית חומש להצגת סדרי העדיפויות של הקהילה והקיבוץ בתקציבי המועצה.
מבין הועדות ,ועדת רווחה וועדת תכנון הגישו הצעות מפורטות .ברכות! המזכירות גיבשה
סקיצה כוללת של צרכי הקהילה ,תוך תעדוף הצרכים לחמש השנים הקרובות.
ראו בסוף דוח המזכירות את דף הפניות שאנחנו מעבירים למועצה.
חברים המעוניינים להשיג על סדר העדיפות ,מוזמנים לפנות לענת.
 .2מנהל מש"א  -החברים שהציגו מועמדות הם :אהרון צמח ,הלנה דיומין ,שרלי מור יוסף.
היו חילופי דברים על ההליך .ההצבעה תתקיים בסוף שבוע זה.

סיכום ישיבת מזכירות מס'  23מיום

24.5.2017

ההערכות ליישום הליך קליטת הבנים
הנושא מולו אנו ניצבים כעת הוא ההשלכות של שינוי הסיווג של הקיבוץ ,לאור חוק מס
ההכנסה החדש .לפיכך אנו בוחנים את החלופות העומדות בפנינו לדיון והכרעה בשבועות
הקרובים ,כשמוסכם שהדיונים וההחלטות על שיוך הבתים ועל שיוך הנכסים היצרניים,
חייבים להתקבל לפני הפעלת כל חלופה לקליטת הבנים.
החלופות הן:
א .חלופה של "שינוי סטאטוס לקיבוץ מתחדש" – המשך המסלול שהחלטנו עליו במתווה
הקליטה (פבר'  .)2016הבעייתיות; המשמעות הכלכלית עם חוק המיסוי החדש .עם זאת,
נראה שבכל מקרה נצטרך לקבל החלטה כבר השנה ,על מסלול זה לעוד שנתיים שלוש ,הן
למען הקליטה והן למען יישום השיוך היצרני ושיוך הבתים.
ב" .חלופת חופשה מיוחדת" (כ 3-שנים) – הסדר זה מופעל במספר קיבוצים .עו"ד אחינועם
זליגמן הסבירה את המשמעויות שלו ,והוחלט לקיים סיור לימוד של חלופה זו בקיבוץ
שובל.
ג" .חלופת תקופת הכשרה" (כשנתיים) – זו החלופה המועדפת ,התלויה בהחלטת הרשם
ובלו"ז שייקבע על ידו.
כשהנושא יגיע לדיון באסיפה נפרט את המשמעות של החלופות.

המשך....

עמ' 4
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סיור לימוד על הקליטה בקיבוצים אחרים .ב :1.6.2017-
בהשתתפות חברי המזכירות וועדת קליטה;
 מפגש עם ערן ורדון ,מוביל התהליך באור הנר ובית גוברין; מפגש עם דב לוין (ציקי) שהוביל את התהליך בשובל  +סיור בשכונה החדשה שלהם (80יחידות).
 וכן ,חברי ועדת קליטה נפגשו עם חגי וחביאר בשדה בוקר.ביום א' הקרוב 11/6 ,בישיבת המזכירות ,נדון בחלופות השונות כשלראשית הישיבה
תוזמן נציגות הבנים להשמיע את עמדתה.

סיכום ישיבת מזכירות מס'  24מיום

4.6.2017

בישיבה נשמעה תמצית חוות הדעת הגרפולוגית של המועמדים למש"א ,והנושא מועבר
לאסיפה ולהצבעה.

משולחן המזכירות
חוגי דיון על ההצעה המשפטית המלאה של הסדר שיוך הבתים
לפני שבוע התקיימה אסיפה חשובה בנושא עם עו"ד אחינועם זליגמן .החברים בקשו לקיים
חוגי דיון ,כדי לאפשר לחברים להבין זאת גם במעגלים צרים יותר.
כמו כן ,נושא אחד (תקצוב בעת העברת תשתיות) הוחזר למזכירות לדיון.
לו"ז חוגי הדיון המסכמים בנושא הוא;
יום ד' 21.6 ,בשעה  - 17.00עם עו"ד אחינועם זליגמן – במסגרת מועדון מופת.
יום ד' 21.6 ,בשעה  – 19.00עם עו"ד אחינועם זליגמן – חוג פתוח למעוניינים.
יום ה' 22.6 ,בשעה  – 13.00עם ענת מאור – מפגש פתוח למעוניינים.חוברות הרקע
חולקו לחברים בתאי הדואר .נא להביא אותם עמכם.
מפגש בנושא יישום ההסדר לגבי בנים עם צרכים מיוחדים בקיבוץ .ועדת רווחה לומדת
ושוקדת על יישום התקנון .הצוות הוא; אילן בן טל (יו"ר); יהודית אלישע (יו"ר ועדת רווחה);
אורלי פרנק (נציגת ציבור); ענת מאור (המזכירה) ואשרת (העובדת הסוציאלית שלנו) .ביום
ד' 14.6 ,יבוא אלינו יחיעם יוגב מקיבוץ כפר מנחם לשתף אותנו בניסיון ובדגמים בהם הם
מתנהלים.
שבת שלום,

ענת מאור – מזכירת הקיבוץ

עמ' 5
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תוכנית חומש למשאבי שדה -למליאת המועצה רמת נגב
היעדים;  .1קליטת הבנים/ות וצמיחה; חינוך ותשתיות  .2מענה מוצלח לגמלאים  .3קהילה
הערכת עלות( )₪
היעדים/צרכים ל2017 -
 .1צמיחה דמוגרפית  -חינוך שיפוץ  4מבני החינוך הבלתי פורמלי480,000 .................
 .2תשתיות 12 ,יחידות דיור לחברים ותיקים 720,000 ............................. ₪ 60,000 x
( או; הסדרת סיבוב האוטובוס  -תקציב לביצוע ,בהמשך לתכנון);
 .3גמלאים ונראות550,000....................................................................................
א .מועדון מופת; תקרה אקוסטית ,שירותים( ,עם הממ"ד) או שיפוץ שבילים
ב .פינוי אשפה ( 50%לכל צד ,אושר בעבר וטרם בוצע); עיצוב הכיכר
סה"כ 1,750,000 ................
היעדים/צרכים ל 2018
 .1צמיחה דמוגרפית – תשתיות (בהתאם לתכנון המפורט)700,000 ............................
א .חידוש ביוב ומים (תלוי התכנון ושכונות ותיקות)-מדינה/מועצה
ב .הטמנת קו מתח גבוה; תאורת חצר
ג .גמלאים; מקום תעסוקה לחברים שפרשו מהעבודה (שיפוץ וציוד)500,000 ........
ד .בטיחות ונראות; שבילים ותאורה מגרשי חנייה וותיקים300,000 ....................
סה"כ1,500,000 .......................
היעדים/צרכים ל 2019
 .1גמלאים וקהילה ,שיפוץ מרפאה /חדשה (קופת חולים לא מממנת)1,000,000 ...........
 .2בטיחות; החלפת גגות האסבסט במגורים 55 -בתים (500,000 .......................)50%
הערכה כוללת למגורים; כ + ₪ 2,000,000-מבני ציבור1,500,000 .............................
היעדים/צרכים ל 2020
 .1בניין משרדים לוועד המקומי וחדר ישיבות 1,000,000 .....................................
 .2גמלאים ובטיחות; החלפת גגות האסבסט במגורים -המשך 500,000 ........ 50%
סה"כ 1,500.000 ....................
היעדים/צרכים ל 2021
 .1תשתיות וצמיחה ; פינוי מטרדי הרפת לשכונת בנייה לבנים/ות1,000,000............
 .2רענון מבני ציבור; ארכיון ואולם אירועים (עם אפשרות לאזורי)400,000 ..........
 .3גמלאים – חניות לקלנועיות (ליד תחנת אוטובוס ,מבני ציבור)100,000.. ..........
סה"כ ……………………… 1,500,000

המשך....
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עמ' 6

יעדים וצרכים נוספים;
 .1מרכז פעילות לגמלאים (המועצה הגישה פניה לתורמים ב1,000,000..........)2016-
 .2בטיחות; החלפת גגות האסבסט שלב ב'; חדר אוכל ,כלבו,שגיב 2,000,000...........
 .3גן ילדים חדש/שיפוץ ג'ימבורי 1,500,000...........................................................
 .4תשתיות; כביש עוקף שכונת הבנים והוותיקים6,000,000. ..................................
 .5בטחון; בניית ממ"דים במבני ציבור1,000,000... ................................................
 .6קהילה; שפוץ מגרש כדורגל ,פינות משחקים1,000,000.. .....................................
סה" כ 20,250,000... ............................

איסוף משקפיים לנזקקים
יצרתי קשר עם אופטומטריסט הקשור לעמותה שעוזרת לכבדי ראייה נזקקים.
הרעיון הוא לאסוף משקפיים שנמצאים לכולנו בבית וכבר אינם בשימוש.
אלו יועברו לעמותה אשר עורכת בדיקות עיניים בחינם ומשתמשת במסגרות
לצורך הכנת משקפיים לנזקקים.
אשים קופסא ליד דלת הארכיון ואשמח אם תתמלא
תודה,
אביגיל 050-7254177

לשירה מור יוסף ולכל המשפחה
אתכם באבלכם עם פטירתו של האב והסבא יוסף ז"ל
בית משאבי שדה
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עמ' 7

מסיפורי הארכיון-מלחמת ששת הימים  5ביוני 1967
הייתה זו מלחמה מהירה וקשה לאנשים רבים .יצאנו "מנצחים" וקיווינו שזו תהיה
המלחמה האחרונה.
אבל המלחמה הזו נמשכת עד היום .אין שבוע ללא נפגעים .החשש הוא לא רק מלחימה
נוספת אלא גם מהיציאות היומיומיות מהבית .אינך יודע איפה ,מתי או מי עלול לתקוף
אותך.
בעלון מס'  288מיום  16ביוני  ,1967מספר ימים לאחר סיום המלחמה ,כתבה וביטאה רות
זריז ז"ל מהרגשותיה באותם הימים .שימו לב ,רבים המשפטים המתאימים לחיינו גם היום.
הלוואי ונצליח לשמור ולנצור אותם בתוכנו ,בהתנהגותנו ובחיינו השוטפים:
" עם השבים
הרשו לי לנצל שעה זו שעת רצון ,בה ניתן לדבר מלב אל לב ולהביע במקצת את אשר חשים
כולנו עם שובכם .בימים אלו נוכחנו עד כמה חשוב ויקר לנו כל אחד ואחד .מה חרדים היינו
לשלומכם .מה כמהנו לכל פריסת שלום .הנה עובר לחש ,סוף סוף דרישת שלום מאבנר ,והנה
טלפון מדובי ,שמועה שדרזי כתב ,גלויה משמשון ,גלויה מדב המוסר ד"ש מיגאל ודרורי,
ושוב שמועה על ד"ש מדוד .ישראל מגיע והלב מתרחב .מספר ימים מקננת הדאגה בליבות
כולנו כי לא שומעים ממלך .זה מספר ימים שלא שומעים מדייגי .ושוב גלויה מגרעין חלוצה
ופתק ממשה אהרן.
יום יום ,שעה שעה ,ליווינו אתכם בהרהורינו ודאגותינו ,עד לשובכם ,כשאת שובכם מלווה
הידיעה המרה שיוסי פצוע וכולנו חרדים לשלומו ומקווים לשובו בריא בקרוב.
למעלה משבועיים עקבנו וליווינו את חברותיכם שנשארו בבית .ככל אשר נוכל ניסינו להקל
עליהן .דרכנו היא בדרך השותפות והאחווה .לפתע ידענו להיות טובים יותר זה לזה וסבלניים
יותר .חיוך של ידידות ,ברכת שלום מקרב לב ,ביטוי צנוע של שותפות – אלו הן הדרכים בהן
מסוגלים אנחנו לעזור זה לזה .ונוכחנו שוב מחדש וביתר תוקף עד כמה יקרים חיי חברה
בשעות קשות .חשת שטוב היותך חבר קיבוץ.
אכן החברים חוזרים אחד אחד כשעל פניהם עננה .בימים מספר חשו את כל מוראות
המלחמה פנים אל פנים .על אכזריות הקרב והכאב העמוק שבאובדן רעים בקרב .לא קל
לחזור לחיי יום יום כאשר בלבך חי זיכרון הימים הקשים .כל אחד חוזר וצלקת בלבו אשר מי
יודע מתי תגליד ובאם יכולה וצריכה היא להגליד.
מוטל עלינו לזכור שלא תם מבחן החברות .רק בכוחה של האחווה לעזור ולאחות את
הקרעים .ראינו עד כמה החיים יכולים להיות טובים יותר כאשר אנו קשובים בסבלנות איש
לרעהו .נוכחנו שאנחנו מסוגלים להיות כאלה.
הנוכל לקיים אווירה זו של הבנת רעות והתחשבות זה בזה גם בימים הבאים? "
רות זריז
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עמ' 8

 50שנה לשחרור ירושלים
לפני שבועיים חגגו את שחרור העיר העתיקה בנוכחות ותיקי שלושת החטיבות שהשתתפו
בקרבות :חטיבת ירושלים ,חטיבת הראל וחטיבה  .55יומיים של טקסים בהר הרצל
ובאנדרטאות הרבות מסביב לעיר .פגישות בין הותיקים וחלוקת סיכות ומדליות.
היה טוב ומרגש !
לפני  51שנה קיבלנו כל החבר'ה מהגרעין צו ראשון למילואים בגדוד החדש של חטיבת הצנחנים
 ,55גדוד  .66שובצנו בפלוגה ב' (ששנה אחר כך נלחמה בגבעת התחמושת שם היה קרב קשה
מאד) .אחרי האימון שכלל גם צניחה ,נאמר לי שכנראה יעבירו אותי לגדוד אחר היות שגם אחי
שירת איתי.
ב 1967-פרצה המלחמה וכל החטיבה הייתה בהמתנה בערב בשדה התעופה תל נוף .היינו על
המטוסים עם כל הציוד מחכים לפקודת המראה לצניחה באל-עריש .המשימה בוטלה והחטיבה
עברה להמתנה נוספת בה התבצעה פעולת הסחב לבלבול האויב .כל פלוגה הפרישה כמה חיילים
(ביניהם אני) כדי להסתובב בתל אביב כדי להראות שהצנחנים כביכול בחופש .באותו הזמן
נלקחה הפלוגה שלי לפעולה בירדן .למחרת בערב הגיעו האוטובוסים והפעם היינו בדרך בורמה
לכיוון ירושלים .סופחתי לפלוגה מסייעת .בלילה הגענו לירושלים והסתדרנו ברחובות לקראת
פריצה .התחילו הפגזות עלינו וניסינו לתפוס מחסה (גם אני כי סחבתי המון תחמושת וחומרי
נפץ!) .לאחר שנפצעו לנו אנשים ,המג"ד החליט לפרוץ לכיוון מוזיאון רוקפלר כך שלחלקנו נותק
הקשר .המשכנו לרוץ קדימה בחושך בין הפיצוצים והיריות ולא הצלחנו לחבור שוב לכוח.
הבוקר הפציע והגענו לרחוב מלא בחגורים וחומרי נפץ ומספר הרוגים .שם עזרנו לפנות אותם
המשכנו לכיוון היריות עד שקצין מהיחידה צעק לנו לעצור ,והראה לנו בזהירות את שער שכם,
הורה לנו לחצות את הרחוב בהתגנבות יחידים ומשם להמשיך הלאה .את הכותל היה קשה
למצוא כי הרחובות היו צרים ולבסוף מצאנו.
אני ישבתי ,נשענתי על הקיר כדי לנוח כי הרגשתי פתאום עייפות גדולה שעוטפת אותי..
ומאז המחשבות על מה שהיה קורה אם אחי לא היה משרת איתי..
לולו טלמור

לפרידה ויעקב ענבר ולכל המשפחה
מזל טוב
לנישואי אמיר עם בח"ל נעם
בית משאבי שדה
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עמ' 9

כפר הנופש משאבים
שנת  2016הייתה שנה טובה לתיירות זו הייתה שנת שיא בהכנסות ומקווים שגם שנת 2017
תצעד בעקבותיה.למרות הירידה הגדולה בערך הדולר שהיא מקישה באופן ישר על ההכנסות,
ענף התיירות ענף מאד רגיש וכל תנודה משפיעה עליו .הן בהיבט הביטחוני ,וכעת ערך הדולר
הנמוך .התיירות הנכנסת מהווה כ 50%מפלח האורחים .
האזור שלנו נמצא בתנופה תיירותית גדולה .
קיבוץ צאלים הסב את חדרי האירוח שלו למלון שנקרא מלון ארץ צאלים,
מלון אירוס המדבר בירוחם ,המלון החדש שנבנה בשדה בוקר.
לנו אסור להישאר מאחור וכל הקורה כאן מסביב מאתגר אותנו להיות טובים יותר.
הרעיון בהסבת מבנה האוקספורד למרכז עסקי הוא להגיע לקהלים חדשים ,
בתקווה שבשנת  2017נתחיל את השיפוץ .אנחנו משקיעים בפרויקט הזה כסף רב וחשוב
שנדייק בפרטים ונגיע לתוצאה הטובה ביותר .
המטבח וחדר האוכל מהווים זרוע מאד מרכזית בכפר הנופש כדברי הפתגם "האדם צועד על
קיבתו " ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק .ישנו צוות שעובד קשה מאד והתוצאות נראות
בשטח .
בנוסף כפר הנופש נעזר כמעט בכל ענפי העזר בקיבוץ.בלעדיהם היה קשה מאד לתפעל את
המקום הזה וכאן המקום להודות לכולם .אנחנו צוות קטן שעושה עבודה גדולה.
העבודה בענף התיירות מאד תובענית  ,עבודה בשעות לא שגרתיות כל השנה ובכל ימות השנה
והתוצאות מוכיחות את עצמן.
שבת שלום לאה שורק

אני מתביישת
לא שהייתי זוכה לתוספת נכבדה .בן זוגי חגי ז"ל לא הספיק לחיות הרבה בקיבוץ.
אבל אנשים שחיו כמעט  60שנה בקיבוץ ותרמו לצמיחת הקיבוץ ולמזלם הרע נפטרו לפני היום
הקובע ב 2010-לא יזכו להוריש לבניהם את חלקם בדירה .חברי היקרים אלה משפחות
שעבורם קיבל הקיבוץ קצבת שארים ואפילו ישנה משפחה שעד היום הפנסיה עוברת לקיבוץ.
לא דומים גרושים שהם שניים וכל צד יכול להוריש .לא דומים הרווקים שעול ההורשה לבניהם
לא קיים לגבם .פגענו בערך היקר ביותר " כל אדם לפי צרכיו".
לאותם האלמנות והאלמנים ישנם בנים ובנות הזקוקים לעזרתם.
על כך אני מתביישת ,טובה
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עמ' 10

טריאתלון מוסיף המון
לא סוד שהטריאתלון בארץ התפתח מאוד .בכל תחרות יש מגוון רחב של אפשרויות להתחרות:
יחיד ,זוגות ,שלשות ,ספרינט ,אולימפי ,איש ברזל ועוד.
השנה גדל מספר חברות/ים מהמשק שמתחרים בספורט היפה והקשה הזה.
ב 27-לחודש מאי התקיים טריאתלון המין היפה בהרצליה,
בו השתתפו שבע חברות שלנו! [שיא קיבוץ חדש!] שזינקו לים וכולן סיימו.
כל הכבוד לחן על הטרי האולימפי הראשון שלה 1.5 :ק"מ' שחיה  40אופניים ו 10-ריצה!
יפה יש לאן לשאוף!
השנייה רותי ש .שלא שמה לב שהיא פתחה טורבו בתחרות הספרינט ,סיימה שלישית בקבוצת
הגיל שלה ,וחזרה מהר הביתה מבלי לעלות על הפודיום! טורבו אמרנו?
השתתפו גם בספרינט ורד ז ,.סימה וטל מ ,.בשלשה שירה וגאולה .בעממי רונית ב.ט שרק
מתחילה .כול הכבוד לכולן וחן חן למאמן!
בשבוע שעבר התקיים טריאתלון ת'א הגדול בו השתתפו כ 1500-מתחרים מכול המקצים וגם
מקבוצות העלית של ישראל!
הייתה אווירה נהדרת עם המון אנשים!
מרמת נגב השתתפו  23חברות/ים ומתוכם  6מתחרים מהמשק :שירה ואייל שסיים בזמן טוב
מאוד בטרי ראשון בספרינט] מישל באולימפי [ ]6/187גאולה ומאיר מקום  1בשלושה ולולו גם
מקום  1בספרינט [קבוצות הגיל].
מקווה שעוד הרבה יצטרפו להתחרות בענף הזה שהוא מאוד בריא לגוף וגם ולנשמה.
בשבוע הבא אליפות הארץ בספרינט טריאתלון באשקלון.
שבת שלום! לולו ט.

ברכות וכל הכבוד!!
לסשה רדין שקיבל אות חייל מצטיין
בקורס "דבורים" בחיל הים,
ושואף להיות בהמשך גם חובל.
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עדכון מהמרפאה
לחברים ולתושבים שלומות
בימים האחרונים חזרה האחות שארה ,מחופשת לידה ,לעבודה במרפאה .אנו מבקשים לברך
אותה ולאחל לה קליטה מהירה וללא קשיים .נודה לסיגל לוונשטיין שהחליפה אותה במסירות,
מקצועיות ואחריות .סיגל תמשיך בעבודתה אצלנו במסגרת של מספר שעות ,שבועיות כהשלמה
לשעות העבודה של שארה.
ברצוני להודיע שבלובי של המרפאה הוצב הדפיברילטור  -מכשיר מציל חיים במקרה של אירוע
לבבי (לא עלינו) .הפעלת המכשיר פשוטה ונעשית תוך הדרכה קולית בעברית ,כך שגם מי שלא
עבר את הקורס המזורז שקיימנו ,יוכל להפעילו ללא כל בעיה( .בהזדמנות זאת נודה לרני זכאי
על תליית המכשיר).
ברצוני להודות לצוות הבניין על תרומתו הרבה מאוד בכל הקשור בהתאמת דירות ,אביזרים
ועוד לחברים הזקוקים בכך .אנו נענים במהירות וזוכים לעבודה מקצועית ועל כך רוב תודות.

עדכון ממרפאת השיניים
לאחר  37שנים בהן עבדה אביבה פישר במרפאת השיניים ,הודיעה על כוונתה לפרוש.
ראשית אנו רוצות להודות לה על עבודתה הברוכה והמקצועית רבת השנים ולאחל לה בהצלחה
בהמשך הדרך.
אביבה ממשיכה את עבודתה כמזכירת המרפאה.
מעתה תיקח סיגל בן נון את ניהול מרפאת השינים בנוסף לעבודתה כשיננית וכסייעת לד"ר
מיכל ,ובכך תהווה כתובת לכל הקשור בנושא השיניים.
אביבה תמשיך להסיע את הילדים לאורתודנט ותטפל בקשור בכך.
בנוסף הצטרפה לצוות אולגה רוזנפלד כסייעת לד"ר ירון.
נאחל לכל אחת ואחד בהצלחה !
ולכולנו בריאות איתנה.
בברכת בריאות שלמה יהודית אלישע,
בשם צוות הבריאות
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עמ' 13

זהו עברו חלפו החגים אז מה נשאר עוד רגע אנחנו מגיעים לסוף שנת הלימודים וזה אומר
מסיבות סיום וחופש גדול וכמובן הרבה קיץ .אז יש לנו עוד קצת שקט לפני הבלאגן הגדול  .בואו
נהנה ממנו ,למשל נלך לבריכה כשהיא עוד לא מפוצצת מאנשים ,נשב בבית קפה בעיר בקיצור
יש עוד פחות מחודש!!!
במועדון נהנינו מהופעה משותפת של בעז כהן ומשה בן יוחנה בשירה ובנגינה.
חג שמח! חג השבועות אצלנו .בערב הייתה בחדר האוכל ארוחה חלבית משהו משהו.
בכיכר הקהילה הסבנו לכיבוד ושתייה וריקודי -עם עם דינה גוזנברג ' ובלילה טברנה בפאב.
למחרת אחרי הצהרים התכנסנו ליד מגרש החנייה לטקס הביכורים .כתמיד היו הרבה
אורחים ,ילדי הזוגונים והגנים רקדו והפעם ריקוד הילדים והוריהם נעשה עם ילדי גן שפתחו
את השער ,רון כהן שרה שיר בליווי מרסלו ,והביכורים  -התינוקות שנולדו השנה עלו עם
הוריהם ...כבר הרבה שנים לא הייתה לנו כמות כזו של נולדים חדשים בשנה אחת .בסוף
הייתה תהלוכת הביכורים של ענפי המשק .הנוי השקיע בהגיעו עם שלושה טרקטורים מקושטים
וואחד אף הזיז את הזרועות ,המפעל הציג את הברזים  ,חברי הקיבוצימר בתהלוכה שמחה,
עגלה של פינת החי עם ילדים מחופשים ,הרפת ועוד..
אחר עברנו לכיכר הקהילה להפנינג שכלל כל מיני מתקנים בעיקר לילדים הקטנים והיה
מתקן אחד מצחיק שבו זורקים כרית קטנה על המתקן ואם פוגעים נשפכים מים מדלי על מי
שעומד מתחתיו .הילדים שבו שוב ושוב כדי להנות מהחוויה של ההרטבות.התכבדנו בגלידה
פיתות ועוד ...כה לחי לנטליה ורונית ולכל מי שעזר באירועי החג.
במועדון  -הופעה מוזיקלית .ג'ניה (שכבר הייתה אצלנו לא פעם) על הפסנתר ואביטל מזור עם
כינור .ערב של התעלות!!
התקיים בפאב ארבעים בטללים מפגש מרתק על הרעיונות והחלומות למה שיהיה בית ספר
תיכון באזור .רבים השתתפו ונראה שיש הרבה חידושים מעניינים בתחום.

שבת שלום לכולם

