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מבין משאבים מס'  ,2190י"ד תשרי תשע"ח 4 ,אוקטובר 2017
.

מה בעלון:
סדנת אמצע החיים /פרידה ורונית
דוח מרכז משק – סוכות תשע"ח /מוני מונין
סיכום ישיבות מזכירות /ענת מאור
פרויקט חושבים-עושים במשאבי שדה /אורן ענבר
בענף הבנין /שילה עובדיה
תחזית תרבות מועצה -

חג הסוכות

מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

סדנת אמצע החיים
לחברים שלום,
בדף שחולק לתאי הדואר בדבר סדנת "אמצע החיים -אפשרות שנייה" המיועדת לבני ,72 -60
יש שינוי בימי הסדנה הרשומים ,והיא תהיה בתאריכים:
חלק א:
יום ד' ,25.10
20:30 -16:00
כולל ארוחת ערב

חלק ב':
יום ב' 6.11
20:30 -16:00
כולל ארוחת ערב

יום ה' 26.10
12:30 -08:00
הפסקת צהרים
20:30 -16:00
כולל ארוחת ערב

יום ו' 27.10
12:00 -07:30

יום ג' 7.11
08:00-12:30
הפסקת צהריים
16:20:30
כולל ארוחת ערב

יום ד' 8.11
08:00-12:30
הפסקת צהריים
20:30 -16:00
כולל ארוחת ערב

נא למלא את הספח המצורף בדף שחולק לתאי הדואר ולשים בתא הדואר של רונית או פרידה.
הסדנה ללא תשלום .
תודה ולהתראות
פרידה ורונית.
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עמ' 3

דוח מרכז משק – סוכות תשע"ח
בעיבורי הקיץ אישרנו את מאזן הקיבוץ ותאגידיו לשנת .2016
שנה כלכלית שמימשה את התוכניות שעמדו בפניה תוך המשך והגדלת המגמות החיוביות
משנים קודמות .יציבות ואיתנות פיננסית מצוינת ,נזילות טובה מאד ,והמשך העברת דיבידנד
שנתי מתאגידים לקיבוץ לשם יישום תוכנית שהותוותה ב.2012-
תחילת השנה העברית הינה סיכום של תשעה חודשי פעילות ויחד עם הערכה לגבי שלושת
החודשים האחרונים של השנה ניתן לומר ששנת  2017תהיה שנה כלכלית מוצלחת.
שגיב  -השנה הראשונה לכניסתנו לשותפות שווה בחברת פל-ים ,שהינה חברת סחר ,המשווקת
מוצרי צריכה מתחומים רבים וביניהם תחום האינסטלציה תחת שימוש בשם שגיב כמיתוג
למוצרים איכותיים .החברה מגדילה השנה את המכירות שלה תוך הפצת מוצרים חדשים.
בפעילות השוטפת בשגיב ישנה עליה מסוימת במכירות .והמגמה של גידול ברווחיות ממשיך
השנה ביתר שאת.
על מנת להגדיל את מחזורי המכירות של החברה ,ההנהלה ודירקטוריון החברה מנסים לפרוץ
ולהכנס לשווקים נוספים מחוץ לארץ .לצערנו ניסיוננו עד עכשו למכור ולהפיץ באירופה ורוסיה
לא צלחו.
אנו כעת בעיצומה של בדיקה להכנס לשווק האמריקאי ,תוך שימוש בגורמים מקצועיים בעלות
השקעה גבוהה שלא השתמשנו בה בעבר.
גידולי שדה – ענף החקלאות המתפרס על ארבעה אזורים שונים ,שינה את פניו בשנים
האחרונות ,תוך כניסה לגידולים נוספים ופיתוח של אזורים נוספים לגידולים בהשקיה ,תוך
ניצול מרבי של קרקע ומים העומדים לרשותנו.
בשלח אנו מגדלים עבור שדות נגב צנוניות והחל מהשנה גם סלרי .תפו"א לשוק המקומי ולשוק
האנגלי .גזר עבור השוק המקומי ורוסיה .אגוזי אדמה לשוק המקומי ולאירופה .כמו כן ,נטענו
השנה  200דונם לימונים.
חוות ר"מ – לאחר שהחזרנו כ 550-דונם למנהל ,נותרנו עם כ 1300-דונם לעיבוד חקלאי שמתוכן
מגדלים חוחובה ,תפו"א ,גזר ,ואגוזי אדמה.
בפלחה -לאחר עשרות שנים חזרנו להשקות חלק מהשטחים.אנו מגדלים בה חיטה ,תלתן,
חומוס ,גרעיני אבטיח ,וגזר.
גד"ש-בשטחים החקלאים מסביב לקיבוץ נטענו חוחובה בלבד כ 1000-דונם ,המיועדים
ל"תבואות שמש" (סולרי).
השנה היתה מועטה בגשמים ומחירי הירקות והתבואות לא היו בשיאם.
אך ניהול נכון של הגד"ש ,יבולים טובים ,ועסקאות מכירה מוצלחות ,יביאו את הגד"ש לתוצאות
טובות למרות הנתונים הפיזיים שהיו בעוכרי ענף החקלאות בארץ.
המשך...
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עמ' 4

שדות הנגב – בתחילת השנה העברית שהסתיימה עתה ,היינו בתחושה של משבר בענף הצנוניות,
תוך חשש שאנו מאבדים את השוק המרכזי שלנו ,השוק הרוסי.
מספר מהלכים שנעשו על ידי שותפנו מאיר ושבתאי ,הביאו לשינוי במגמה.ניבנו חוזי התקשרות
עם רשת סופרמרקטים .
בארץ הגענו להבנות עם מגדלים נוספים לגבי אופן השיווק לשוק הרוסי.
בפעולות אלו בתחום הצנוניות ושיווק סלרי לרוסיה מביא את החברה לתחושות טובות לגבי
שנת  2018העומדת בפתח .זאת לאחר שכנראה נסיים את  2017ברווח נאה.
חוחובה וואלי – פעילות החברה הולכת וגדלה כתוצאה מהצטרפות מגדלים נוספים ,מתחילת
הבשלת המטעים שניטעו בשנים האחרונות על ידי השותפים בחברה.
פעילות היצור של החברה עומדת לעבור למקום קבוע בקיבוץ גלאון.אנו שוקדים על שיפור
תהליכי הפקת השמן ,תהליך איסוף הסחורה בשדות וניקיון הגרעינים שמגיעים לבית האריזה.
בשוק העולמי ישנה שחיקה במחירים עקב ירידת ערך היורו .
תיירות – כפר הנופש משאבים  -השנה שחלפה היתה שנה מצוינת לכפר הנופש ,תוך הגדלת
המחזור ורווחים בצורה ניכרת .גם השנה נפתחה בצורה טובה ,אך יש שחיקה ברווחים כתוצאה
מירידת ערך המטבעות וגידול בהוצאות.
שיפוץ מבנה האוקספורד שהיה מתוכנן להתבצע לפני כשנה ,מתעכב עכב שינויים בתוכניות
המבנה .הכוונה להתחיל בשנה הקרובה את העבודות.
אולפן – ממשיך לשמור על רמת פעילות גבוהה וטובה.
חקלאות בעלי חיים –
לול פטם – לאחר סגירת הלול הישן נותרנו עם לול חדש .מספר
דרישות שהוטלו על הלול כגון גידול ללא אנטיביוטיקה יצרו
בעיות בגידול וירידה ברווחים .למרות זאת ,הלול מגיע לתוצאות
מקצועיות מצויינות שבולטות מול לולים אחרים.
לולי רביה – שתי חוות לולים כאשר בחווה החדשה הוכנס אוסף
אוטומטי דבר שיקטין את ימי העבודה הנדרשים לאיסוף ,ויגדיל
את איכות הביצים .כמו כן ,ישנה מחשבה להפוך את הלול הישן
ללול פרגיות .תוצאות בלולי הרביה השנה טובות .תוך הטלת
כמות ביצים גדולה ואחוזי פוריות גבוהים.
המשך..
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עמ' 5

טללי שדה – קיבוץ שדה בוקר קיבל
מכסה ליצור חלב ואנו נמצאים
בעיצומו של משא ומתן להצטרפותם
לטללי שדה .אחד המכשולים
המרכזיים לכניסתם לשותפות הינה
הדרך שבה תנוהל החברה .כדי
להביאה לרמת הישגים טובה יותר.
בשוטף ,השנה הינה שנה טובה ,וישנו
גידול ביצור החלב.
ר"מ – יש לרביבים ולמשאבי שדה אופציה לרכוש חלק מהמגרשים שהושבו למנהל ללא מכרז.
אנו נמצאים בעיצומם של חיפושים אחרי קבלן או יזם שיהיה מעוניין לעשות שימוש באופציה
זו.
נווה מדבר – בחודש אפריל השנה הועברה החברה מהנאמן לרוכשים.
בכוונתם היתה לפתוח את האתר תוך חודש ,אבל התברר שהיקף הנזק ואחזקה הגרועה של
האתר ,אינה מאפשרת פתיחה ונדרשת השקעה של מיליונים כדי להביא את האתר לפעילות.
כרגע נראה שידרשו מס' חודשים עד פתיחה מלאה של האתר לקהל.
עדיין אין הסכם בין הקיבוץ לבין הרוכשים עקב מחלוקת על אופן ניהול החברה.
ענפי הפעילות מחשוב ונגב אתרים ממשיכים בפעילות השוטפת.
שדה סולרי  -החלו עבודות בשדה הסולרי ,המיועד לקום בשטחי הקיבוץ ליד המועצה .כאשר
הזמן המשוער לסיום ההקמה הינו בשנת .2019
יזמות – כמו כן ממשיכים בחיפוש אחר פעילות עסקית נוספת לקיבוץ.
תוצאות טובות אלה ,והחוזק הכלכלי של הקיבוץ הינם כתוצאה מעבודתם של מנהלי ועובדי
הענפים שמצליחים להפיק את המיטב הניתן מתחומים שעליהם הם אמונים.
שנה טובה ומוצלחת,
מוני – מרכז משק
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סיכום ישיבות מזכירות 10.9.17

עמ' 6

מס'41/17

.1

שיטת הבחירה של חברי המזכירות.
א .לאור מספר המועמדים הרב יחסית ,מוצע לאמץ את השיטה בה היו הבחירות
למזכירות ב ,2014 -בה כל חבר מסמן "בעד" ,עד  5פעמים .חמשת החברים
שקיבלו את מירב הקולות ,ייבחרו כחברי המזכירות.
ב .במקרה של תיקו במקומות ( 5-6או יותר) – תיערך הגרלה.
(ע"פ תקנון האגודות השיתופי).
הערה :האסיפה לא אישרה סעיף זה; הוחלט שבמקרה של תיקו תתקיים הצבעה
נוספת על מקומות  5,6בלבד.
ג .כמו בשנת  2014ההצעה תקפה רק להצבעה לנציגי הציבור
במזכירות בקלפי הקרוב .כאמור בקשר לשיטה הקבועה הנושא ידון בצוות האד-
הוק הפועל עתה.
בהצבעה שהתקיימה בימים  23-24-25/92017אושרו המועמדים הבאים:
אלי אלישע ,יהודה אלקרט ,אביגיל גולדסמן ,דן חנוך ,דוד מנדל.
לחברי מזכירות הנכנסים ברכות והצלחה !
לחברי מזכירות היוצאים :תודה גדולה על תרומתכם
המשמעותית ,והצלחה בהמשך הדרך !

.2

הבחירות למש"א – עדכון על הבדיקה של ההיבט המשפטי
המזכירות פנתה לחוות דעת למשרד עו"ד עימו אנו עובדים ,לעו"ד אחינועם זליגמן.
במקביל הפניה לחוות דעת שניה של שי שאלתיאל הועברה לאסיפה ב 27/9-ואושרה  .עם
זאת ,האסיפה החזירה למזכירות את הדיון על גובה התקציב שיש ליעד לחוות דעת
משפטית שניה.

.3

עדכון על שיטת איסוף אשפה נוספת שהמועצה מנהיגה ; מטמונים
המועצה מוסיפה גם שיטת איסוף אשפה בשיטת המטמונים .פחים ענקיים בתוך האדמה
מרופדים בשקיות ניילון ענקיות .את הזבל הציבור ישפוך לתוך השקיות ,משאית זבל
תשלוף את השקיות ותרפד בשקיות חדשות .הבור אטום לגמרי מלמעלה כך שחיות לא
יכולות להכנס לתוכו .המקומות בהם יוצבו הפחים ,בתיאום עם ועדת תכנון הם:
ליד חדר האוכל ,בשכונת שגיב ,זוגונים ,בגבעה (ליד הבית של יעקב ענבר).

המשך...
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סיכום ישיבת מזכירות

מיום 24.9.17

עמ' 7

מס' 42/17

 .1עדכונים ממנהלת הבניה (מישיבתה מ.)24.9.17-
 קבלן לביצוע ההרחבה בשכונת הגבעה – המנהלת קבלה את המלצתו של שי זינדרמן,
לבחור בפיליפ חורי כקבלן ההרחבות( .הבחירה נעשתה מתוך שש הצעות של קבלנים).
עתה עושים את הסיכומים האחרונים ואת החוזה עם הקבלן .הוחלט שהמחסן של חומרי
הבניה להרחבות ,יהיה ליד אולם הספורט.
התחלת העבודה המתוכננת לנובמבר  .2017בהצלחה !
 המשך ההערכות לקידום השכונה החדשה  -שי ז .סקר במנהלת ,את הפעילויות של
התכנון שמבצעים כעת .כמו כן ,צריך להגיש את התוכניות למשרד השיכון כדי שנקבל 95
אש"ח על כל יחידה .נציגי הדיירים ,פרלה ואהרון ,ציינו שהם מוכנים לסייע בכל נושא של
הקשר עם הדיירים עצמם ,למען זירוז הנושא.
 מספר הבתים בשכונה החדשה – צויין שאם הקיבוץ מעוניין ,ניתן לתכנן באזור זה
 14דירות ולא רק ( 12הדבר מצריך רק העברה של צינור המים המליחים שעלותה
המשוערת אינה גבוהה יחסית) .המנהלת העבירה את הנושא להכרעת המזכירות וועדת
דיור .נקיים על כך דיון מיוחד.
 התחלת ביצוע שמאות הבתים להשלמת ההחלטות על שיוך הבתים – דווח ששי ז.
ושילה עובדיה מתארגנים לביצוע הנושא.
.2

תשלום דמי קיום של בן/בת זוג שאינם חברי קיבוץ
המזכירות קיימה דיון על יישום ההחלטה בנוגע לתשלום של בן/בת זוג הגרים בקיבוץ
ואינם חברי קיבוץ .כידוע כשמונה חברים נמצאים בסטאטוס זה ומשלמים דמי קיום
לאורך כל השנים .המזכירות מטפלת עתה בבני זוג שהצטרפו לאחרונה .כמו כן ,נדונה
הסוגיה האם יש להבחין בתשלום בין משפחות עם ילדים לבין משפחות לאחר גיל
הפרישה .כן סוכם לבדוק זאת גם בהקשר לתקנון שיהיה לאחר שיוך הבתים.

משולחן המזכירות
כנס "הקיבוץ – תמונת עתיד" של הזרם השיתופי מתקיים ב 23-24.10.17-בקיבוץ נאות סמדר.
הכוונה היא לייצר חידוש ועדכון של המסרים בקיבוצים השיתופיים .חבר/ה המעוניינים
להשתתף בשם הקיבוץ מוזמנים לפנות לענת.
ענת מאור
מזכירת הקיבוץ

עמ' 8
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בענף הבנין:
הועתקו קווי מים וביוב בגבעה ,לטובת ההרחבות.
הענף תמך ותומך בתחומים שונים לשי ז .במכלול הבניה בקיבוץ.
סיימנו שיפוץ מים ודלוחין ,סניטריה ,ב 8-מקלחות  ,בכפר הנופש.
החודש ,מעבר לשגרה וטיפול באחזקה ,טיפלנו בעשרה פיצוצי צנרת מים וסתימות ביוב רבות.
אנו ( )2עושים כמיטב יכולתנו לתת מענה לכלל הציבור במסגרת המציאות בענף.
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה ,לא לזרוק לאסלה ,ניירות שאינם מתכלים ,פדים ,טמפונים,
מגבונים ושמנים למינהם .מע' הביוב נסתמות .נא לזרוק לפח האשפה.
שנה טובה וחג שמח
מאיר ושילה

תחזית תרבות מועצה -

חג הסוכות

2017

יום ראשון  8/10/2017י"ח תשרי | בשעה  | 21:00פאב  ,40קיבוץ טללים
כרטיסים ₪ 50 :ברכישה מוקדמת  .רכישה באתר המועצה
שלומי שבן בהופעת יחיד עם שירים מכל האלבומים
מופע פותח" :הפזמונאים" מבחר ממיטב יוצרי רמת הנגב
"תרגיל בהתעוררות"" ,איקאה"" ,כולם אומרים"" ,אריק"" ,דניאלה"",ניו יורק VS
יחזקאל" ",עברנו לצפון"" ,האזרח האחד"" ,החיים שלי טובים".
שלומי מתבלט בכישרון ההופעה הנדיר ,בחוש ההומור וביכולת להפנט את הקהל באמצעות
כריזמה יוצאת דופן .במופע ,מפגין שלומי וירטואוזיות מופלאה בנגינת הפסנתר ,ומשלב מוסיקה
קלאסית ורוק שמולידים סגנון המיוחד רק לו .
 פעמי מדבר  -פסטיבל פיוט וניגון בירוחם
בחול המועד סוכות ,בימים ראשון – שלישי  – 8-10/10/17י"ח-כ"ב בתשרי ,ירוחם.
הכניסה חופשית לכלל המופעים.
 יהודית תמיר במופע חדש ואינטימי "פגישות ופרידות"
יום שלישי  10/10/2017כ' תשרי  ,בשעה  , 20:30קיבוץ משאבי שדה.
קיבוץ משאבי שדה מזמן את תושבי רמת הנגב לערב הופעה בסוכה.
הכניסה חופשית.
 סוכות בצריף בן גוריון
ימי ראשון עד שלישי  ,8-10.10.2017בשעות  , 10:00-16:00צריף בן גוריון ,קיבוץ שדה בוקר.
 הפנינג סוכות בשער הנגב
ימי ראשון עד שלישי  ,8-10.10.2017בשעות  , 09:00-16:00מרכז המבקרים "השער לנגב" .
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עמ' 9

פרויקט חושבים-עושים במשאבי שדה
לפני מספר חודשים פרסמה המועצה קול-קורא ליזמים לקחת חלק בפרויקט חושבים-עושים
ברחבי המועצה .פרויקט זה בא לעודד יוזמות במרחב הציבורי תוך כדי יצירת קהילה וקידום
שיתופי הפעולה בין הקהילה והמרחב להעצמת נושא הקיימות וכתוצאה מכך שיפור נראות
היישובים ,תוך העצמת החברה האזרחית ברמת הנגב.
בהתארגנות ספונטנית של חברים ובעלי תפקידים בקיבוץ ,הגשנו בקשה לשיקום חורשת
האורנים שבין הכולבו למועדון נעורים .ישבנו ,חשבנו ,חלמנו ,הצגנו את הפרויקט לצוות
השיפוט ולמרבה ההפתעה קיבלנו מימון יפה מאוד על מנת להוציא את הפרויקט לפועל.
מי עומד מאחורי הפרויקט?
בכוונתנו לייצור פרויקט קהילתי ומכוון לצרכי הקהילה .ולכן ,כל מי שרוצה מוזמן להגיע
ולתרום .הכל נעשה על בסיס התנדבותי (תקציב הפרויקט מממן את הציוד) ויש במה ומקום
לכולם .מלווים אותנו בעשייה מרכזי ענפי השירות בקיבוץ -יישר כוח חברים .הפרויקט הוצג
לועדת תכנון ובישיבת המזכירות הקרובה יוצג גם לחברי המזכירות.
מילה על הפרויקט-
בשנים האחרונות הפך הכולבו וסביבתו לציר תנועה מרכזי בקיבוץ ולמקום מפגש לאוכלוסיות
בכל החתכים .המחסור במקומות ישיבה ושיחה בולט מאוד ,לצד העובדה שהאורנים בחורשה
נראים רע מאוד ,נוטים לקרוס מידי חורף ומהווים מפגע בטיחותי אמיתי.
בכוונתנו לחדש את החורשה הן ברמת הנוי והן ברמת המתקנים על מנת לייצר מקום מפגש ראוי
לכלל האוכלוסיה .ולכן בחרנו את השם לפרויקט' -חורשת מפגש'.
בשלב הראשון יכרתו כל עצי האורן המהווים סכנה ממשית לציבור .מיד לאחר מכן ישתלו כ 12-
 15עצי נוי ופרי חדשים שעתידים בתוך  3-5שנים כבר לתת צל משמעותי שרק ילך וישתפר עם
השנים .העצים שישתלו יהיו -שלטית מסופקת ( )PELTOPHORUM DUBIUMעץ בעל
פריחה צהובה חזקה שקיים במספר מקומות בקיבוץ (אחד יפה ומרשים נמצא בגבעה ליד הבית
של מוני ואלי ואלה) ,עץ תאנה ( )FICUS CARICAועץ תות פקיסטני ( MORUS
 .)MACROURAבנוסף תוקם בשטח החורשה גינת תבלינים לרווחת הציבור.
בשלב השני יוקמו בחורשה מתקני משחק מעץ ,אשר כחלק התפיסת הקיימות של הפרויקט,
יוקמו מהגזעים של עצי האורן שיכרתו ,בנוסף לפינות ישיבה ומגרש פטאג שסוף סוף יוקם
במחוזותינו ):
שימו לב ,זה הזמן להשפיע על הפרויקט .השלב הראשון של חידוש החורשה יתרחש כבר
בחוה"מ סוכות בעזרת מתנדבים של פרויקט יוסי יפה .פרויקט יוסי יפה הוא פרויקט מקסים של
בני נוער שמגיעים לפריפריה לעשייה שהיא כולה תרומה לקהילה המקומית .למועצה מגיעים כ-
 2000בני נוער בחוה"מ סוכות ואנחנו הצלחנו לקבל  50חבר'ה ליומיים שיעזרו בפרויקט .תודה
לאייל מור-יוסף שדחף את שיתוף הפעולה בין הפרויקטים.
תכנית הפרויקט ומצגת הסברים ניתן לראות אצל הח"מ והיא תתלה גם על לוח המודעות.
אורן ענבר ,בשם רבים וטובים שכבר חושבים ועושים.
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עמ' 10

מבין משאבים מס'  ,2190י"ד תשרי תשע"ח 4 ,אוקטובר 2017

עמ' 11

חג סוכות הגיע הדקלים נוקו מענפיהם הישנים והתמרים נקטפו .וסתיו מורגש בעיקר בערבים
שהחלו מתקררים ובשעות האור שנעלמות לנו.
ראש השנה עבר בשלום חג והשנה החדשה נכנסה ,קצת לפני החג בשעות הצהריים הייתה
התכנסות ברחבת הקהילה ,ילדים ציירו או כתבו על בלונים את משאלות-לב לשנה החדשה -
תשע"ח .ואחר בבת אחת שיחררו אותם ,והשמים מלאו בלונים שהתרוממו ועפו עם הרוח
בתקווה שיתמלאו המשאלות.
בערב היתה ארוחת חג בחדר אוכל .בימי החג הייתה כל משפחה היכן שרצתה ,חלק יצאו
לטיולים באזור ואחרים לרחצה בברכה...
יום שישי שני של ראש השנה .אוירה חגיגית בפרט שהוזמנו לפאב ושם קיבלנו חומוס ופיתה
ומשקה לפי הזמנה .הצעירים טיפלו בנו כהלכה ויצאנו בהרגשה כיפית.
יום שבת אחרי הצהרים יצאנו לביקור בבתים פתוחים .שבעה חברים שקיבלו את התואר -
אומני משאבי -שדה .זה היה מעניין ומיוחד .רונית שדה הציגה מציוריה בגלריית הגבעה .לולו
בן-עיון הציג בביתו ממבחר תצלומיו .אריה סטריקו שורק הציג בסטודיו שלו ממבחר ציוריו
כשהוא מלווה את הביקור בהסבריו .יגאל דהן הציג בביתו את מגוון עבודות העץ שלו בביתו
ומחוץ לו .מרסלו בן-שופט ובמקום לנגן הציג בפנינו אוסף כלי נגינה שחלקם נדיר .ורונית בן-
טל הציגה את סדנת הרהיטים המחודשים והתמונות שלה .ודובי קלעי הציג מצילומיו ואף
הראה סרטונים על טיסנים התחביב השני שלו וחלק בואו גם לראות את ההרחבה בבית.
בקיצור יש מה לראות אצלנו.
במפגש וותיקים סיפרה עוזית דגן על סיפרה קיבוץ-געגועים ,שגיבורת הספר היא האמא שלה.
השנה נסעזוגון ז-ט לסיור סליחות במרחב עם .ישבו בבית כנסת והבית מדרש שמעו וגם שאלו
שאלות וחזרו מרוצים הביתה מאוחר בלילה.
כנהוג אצלנו ביום כיפור ביום הכיפורים הייתה התכנסות בבית הקברות לטכס קדיש והקראת
שמות החברים שקבורים במקום ,ילדי הבר מצוה שהתחילו במשימות הבר מצוה עשו זאת
בניקוי הקברים ובהדלקת נר לזכר חברנו וגם שמעו מטובלה על החברים במקום.
בהמשך היום בית הכנסת היו התפילות והיה גם מי שתקע בשופר.
ובגמר יום הכיפורים הייתה תקיעת יתד ראשונה לסוכה! ולמחרת הוקמה הסוכה הגדולה.

חג סוכות שמח

