תעודת הוקרה הוענקה בחג הפסח לשולמית זיו
על תרומתה הרבה בתחום השירה והנגינה במשאבי שדה
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◄

ערב פסח שני
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עמ' _2

מה בעלון:
חג אביב -פסח תשע"ט  2019ופינת מיחזור /אלי אלישע
משולחן מרכז המשק /מרדכי מוני מונין
טיול משק  /2019סטריקו ואביגיל
פסח תשע"ט /נגה פרסי
פסח מצה ומרור /דן חנוך
רכב /לולו טלמור
טריאטלון קהילתי על שם אלי לופו ז"ל /לולו טלמור
חובה בקלאב קאר  -ביטוח חובה
רחוק מן הכסף /אורי יזהר
נר זיכרון –חודש ניסן
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

(הוקרא בערב הפסח כשניתנה תעודת ההוקרה לשולמית)

לשולמית היקרה,
במשך שנים רבות ודורות שלמים ניצחת על מקהלת הפסח של הילדים.
אין אף בן קיבוץ שאינך חקוקה בזיכרונו,
וזה בכלל לא משנה היכן הסדר ייערך ,תמיד נשיר :
"בתופים ובמחולות" ואפילו אם זה יהיה בסולו.
תמיד יעברו לנו משפטים בראש כמו " :אני הפסנתר ולא אתם!"
ועל כך ,אנו רוצים להעניק לך תעודת הוקרה על מפעל חיים ולהוקיר לך
תודה על זיכרונות ילדותנו ואהבת הזמר.
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עמ' _3

חג אביב -פסח תשע"ט 2019
תקופה זו היא תקופת הפריחה  ,הרבה דברים נעשו בתקופה האחרונה .ובוודאי
צריכים לשמח כל לב.
הרמנו כוסית לקבלת החג וחילקנו במועדון את השי לחבר.
הופקדה פעימה נוספת של מענק בחיים לחשבונות החברים.
הופקדה התב"ע לה חיכינו מזה הרבה שנים .נשאר לקבל את האישור המיוחל
ולאחר מכן ניתן להתחיל בתשתיות ובבנייה .מקווים שעד סוף השנה נשמע הלמות פטישים
בשכונה החדשה.
מתחילים את בניית  10יחידות הבתים.
בימים אלה נקבל את הבונוס השנתי .
יצאנו לטיול ענפים עם מספר שיא של משתתפים כן ירבו המשתתפים .
את החג יחגגו בבתים מרווחים דיירי שכונת מקורות ודיירי השכונה המערבית בגבעה
בתקווה שאת חג הפסח הבא כולנו נחגוג בבתים מרווחים .
בחדר האוכל יחגגו את הסדר הרבה משתתפים ויהיה עמוס וחגיגי .תודות למארגנים.
אנו עומדים בשלבים הסופיים בגיבוש התקנונים של שיוך הדירות ושל תקנון הקליטה.
כבישי הקיבוץ נוקו בעזרת מטאטא כבישים כדי שיהיה חג פסח נקי.
עוד רבה הדרך לפנינו ,אנו עומדים וצועדים יחד אל עתיד משותף ומבטיח .
אני תקווה שנצעד שלובי ידיים מאוחדים ללא משקעים  ,זה בתינו ואנו חולקים אותו יחד
עם כולם  ,אין לנו בית אחר.
חייבים אנו לרצות בקירוב לבבות ושנדע לקבל את האחר.
אסיים בחג שמח לכל בית משאבי שדה .
אלי אלישע

פינת מיחזור
ליד הכל-בו עמדה פינת מיחזור של ציוד חשמלי וחומרים רעילים .לאחרונה הפסיקו לפנות
ובימים אלו הוצאו הכלובים משם .עמדה חדש של פסולת גושית הוקמה ליד מרכז המזון
שליד הרפת .יש לפנות לשם כל ציוד חשמלי ורהיטים .את הפסולת המועצה מפנה משם אחת
לשבועיים.
אלי אלישע

ברכות ואיחולים ליפעת טל יוסף
(האחות במרפאה)
להולדת הנכדה
בית משאבי שדה
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עמ' _4

משולחן מרכז המשק
בשנה האחרונה סיכמה ההנהלה הכלכלית את שנת  2018ואישרה את
תוכנית העבודה לשנת .2019
סיכום השנה התבצע על בסיס דו"ח תמחירי כאשר לקראת הקיץ יוצג
מאזן הקיבוץ על ידי רו"ח.
השנה הייתה שנה בינונית ,הן בהישגיה והן ברווחיותה .שנה שבו כל הענפים לא הצליחו
להגיע לתוצאות הטובות של השנה הקודמת.
תוכנית  2019שואפת לחזור לרווחיות של .2017
בשעה טובה ולאחר  9שנים מאז חתימת ההסכם עם יזמי השדה הסולרי בשדות הקיבוץ,
החלה התחנה לעבוד ולספק חשמל לרשת החשמל הארצית.
פעולה שמשמעותה קבלת רנטה קבועה מהיום למשך  25שנה הבאות.
חוות ר"מ – נמשכים הניסיונות יחד עם קיבוץ רביבים לנצל את הזכויות שלנו לשיווק
קרקעות ללא מכרז בשכונת הפארק  ,אך מלבד מתחמים שמכרנו ואושרו במנהל עדיין לא
מוצאים קבלנים שמעוניינים לרכוש מתחמים נוספים וזאת עקב חולשת שוק הדיור בבאר
שבע.
יזמות סיוון – המגעים לרכישת חברת חומרי ניקוי נמצאת כרגע בהשהיה וזאת בעיקר עקב
בעיות שיש לחברה עם נכסי נדל"ן הקיימים בה.
נווה מדבר – המשפחה שרכשה את מניות החברה ,השלימה את שיפוץ האתר וזאת בהשקעה
גבוהה .אך מועד הפתיחה עדיין לא ידוע.
ההנהלה הכלכלית אישרה להעביר את חלקה בבונוס השנתי הניתן לחברים.
תודות לכל המנהלים והעוסקים במלאכה.
חג פסח שמח,
מוני

מזל טוב ואיחולים
לגיתית ובן והמשפחה המורחבת
להולדת הבן ,אח לדניאל ורוני
נכד לנעמי ואליעזר
בית משאבי שדה

מבין משאבים מס'  ,2224כ' ניסן תשע"ט 25 ,אפריל 2019

טיול משק 2019

כתבו :סטריקו ואביגיל

לטיול חברים הגענו ,לרמת הגולן יצאנו.
שני נהגים ,שני מדריכים ואחת מפיקה עם הרבה פינוקים.
ובראש הפירמידה משולש שווה שוקיים
אלישע בקודקוד ואיתו יהודית ולאה השתיים
לא נחים ולהם נמחא כפיים.
לאלישע המזכיר החדש בכל רגע כובע נוסף.
ואותה השלישייה מארגנת טיול לקהילה ובהמון אהבה.
כי כולנו מלבד הטיולים עסוקים גם בדברים אחרים-
עבודה ,משפחה ,שיפוץ ,ילדים ושמרטפות לנכדים.
לארגן טיול לקהילה בכזו אהבה זה לא פשוט
ושכל חבר יהיה מבסוט.
האחד מתקשה בהליכה ומבקש מנוחה,
אחד טבעוני והשני פרחוני ,ההוא בלי סוכר וזה רוצה אוכל כשר,
האם לדרוזים יש הכשר ?
לאחד המסלול קצר וילדותי ,ואף מוסיף כי המסלול הוא איטי.
וכך חוזרות הבקשות וההצעות .מה עושים ? כיצד משיבים ?
ישיבה ועוד ישיבה על הישבן ,לא קמים עד שיוצא עשן.
השלישייה מאזנת את הבקשות ,ואנו יצאנו לטיול ללא חששות.
ארוחות טעימות בטבע ,הכל מהכל ובשפע.
נסענו באינסוף כבישים ונהנינו ממראות המים הגועשים,
הרבה ירוק ,מדרגות  ,שבילים וסלעים ,שדות פורחים ואנו שמחים.
לפסגת החרמון ברכבל מעפילים ,והמראות הירוקים הפכו ללבנים.
שמענו שם סיפורי גבורה על כיבוש "העיניים של המדינה".
טיילנו גם בשמורת החולה ,בתל דן
ובבית הגליל שם פסלו המוזהב של האפיפיור עומד איתן.
סיירנו בעצב באתר לזכר נופלי אסון המסוקים 73-לוחמים ומשפחות מתרסקים.

עמ' _5
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עמ' _6

על גדות טיילת הירדן חדרי לינה "מימי הפלמ"ח"
אך רוחנו לא תיפול ורק נשמח.
בערב הרצאה של איש צד"ל שהתרגש וסיפר ולא חדל.
בשישי בערב קבלת שבת ,ולאחריה ערב שירה וצהלה
והפונטש של חיימה ממש הילולה.
בתופים ...במחולות .שחזור של פעם והרבה זיכרונות.
על כל אלה מודים וכבר מתגעגעים לאותם הימים.
אז ...שלוש פעמים כיפאק היי
או כמו בעת השבעת הנשיא – יחי..יחי..יחי

רכב
צי הרכב מורכב מ 18-רכבים 15 .פעילים לחברים ,עבודת חוץ ,וענפי הקהילה [ 2מהם צמודים
לא פיזית למנהלת כפר הנופש וענף המחשבים] 2 ,לשמירה  1 ,רכב נכים.
במצב כזה ענף הרכב מתקשה להיות כלכלי .בזמנו כדי להוריד את העלויות הרכבנו מערכות
גז בהשקעה של כ 8000 -ש' לכל רכב שחסכו כ 45%-מהוצאות הבנזין.
מכיוון שרק  50%מהחברים מתדלקים בגז [לפי החשק והמצב]
החיסכון ירד ל !15%יקח הרבה יותר זמן לכסות את השקעה
בו ,כך יהיה יותר קשה להחליף רכבים .תוסיפו את  2הרכבים
הגדולים [שעולים המון כסף] ,שגם לא מנוצלים מספיק,
מקבלים את כל התמונה .פתרונות למצב :לעלות מחיר הק"מ,
לעבור לרכבים קטנים יותר ,לעבור לרכב עם מנוע דיזל או
לסגור את ה"בסטה".
לאחר התייעצות החלטנו ללכת על רכבים עם מנוע דיזל וכבר יש לנו  2בצי ועוד אחד ייכנס
אחרי החג .רכב דיזל עושה יותר ק"מ מרכב על בנזין ,יחסוך את העלות של מערכת הגז ויש לו
תא מטען גדול ,זה שווה בדיקה .בינתיים נשאיר רק שלושה בצי ועוד שנה נראה מה המצב.
לפני שבוע רכב  18היה באירוע קשה של תאונת שרשרת רצינית ,שבה עפו  2רכבים באוויר עם
פצועים .המזל האיר לזוג שנסע בו שיצאו קצת חבולים נפשית .הרכב נכנס למוסך עד סוף
השבוע .סעו בזהירות כי החיים לא תמיד סוכר!
עוד דבר ,מסביב לארון מפתחות תלויות הודעות שחייבים לקרוא לפני כל נסיעה לעדכונים!
זהו להפעם ,שמרו על עצמכן/ם!
שבת שלום
לולו ט.
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עמ' _7

חג פסח תשע"ט
עתה כשאנו כבר אחרי סדר הפסח ,אפשר לומר שהיה סדר מוצלח מאד .בתחילת החג כאשר
פורסם חג פסח בטעם של פעם חשבתי שזאת טעות לפרסם זאת כך ,כי לטעם של פעם יש
לפעמים טעם ישן ,אבל לאחר שעבר החג אני חושבת שזה נכון .זה באמת היה סדר עם טעם
של פעם אבל טעם שהשתבח .הייתה הרגשה של התרוממות רוח ושותפות ,האווירה הייתה
שמחה ,ההופעות היו טובות .היו הרבה משתתפים 430 ,איש לעומת  330שנה שעברה,
ולמרות החששות הרבים ,לא היה צפוף בחדר האוכל.
בתחילת הערב לאחר הדלקת הנרות סבבו הילדים ביננו בתהלוכת שיבולי החיטה.
אב הסדר איל מור יוסף הנחה בחן והוביל את השירה בסדר ,הכין חידות שחולקו בארוחה
הגדולה לילדים -מחפשי האפיקומן.
מקהלת הילדים שרה את "מה נשתנה" "משה רבנו" ו"עבדים היינו" .מי היה מאמין17 -
ילדים מגיל הגן עד כיתה ה' על הבמה ,שנים רבות לא היה מספר כה רב של ילדים במקהלה.
השירה כמובן בניצוחה של שולמית זיו שקיבלה במהלך הערב החג תעודת הוקרה על
תרומתה לתרבות המוזיקה בחיינו הקיבוציים.
מקהלת בני המשק החוזרים ,שרה מספר שירי אביב ואת "ארבעת האחים" והוסיפה את
הנדבך שהיה כל כך חסר בשנים האחרונות בחג -דור ההמשך הבוגר.
המוזיקה הנהדרת לאורך כל החג נוגנה על ידי מרסלו בן שופט המאסטרו שלנו ,שעושה זאת
במסירות רבה ובאהבה לאורך השנים.
זמרי הסולו  -אורי יזהר בקולו המיוחד ששר את "שיר המעלות" ו"משה היכה בסלע" ,
ונטשה לוין זמרת אופרה (בעבר בית ראשון במולדת) כיום גרה במשק ,שרה באופן מדהים
ומרגש את "שלח נא את עמי" ואת "היא שעמדה" .שניהם אורי ונטשה הובילו את שירת
ה"אחד מי יודע" ,שבה הקהל הצטרף לשירה ונפנף בהתלהבות בפונפוני מעודדות צבעונים.
סיפור החד-גדיא עם מספר רב של ילדים מעל גיל הגן כאשר האבא הוא דוד ניצן  ,בהנחייתה
של נאוה רייב הזכיר לנו נשכחות.
חבורת הקריינים בהנחיית סטריקו :שילה עובדיה ,דוד מנדל ,אביגיל גולדסמן ויהודית
זכאי ,הביאו בפנינו את פרק התקומה של מדינת ישראל .
ההגברה המקצועית עם ברק מקיבוץ רעים ,גרמה לכך שאת הרוב שמענו מצוין (כן יש עוד
מה לשפר) וזה הוסיף המון לאווירה.
אוכל היה בשפע וטעים...טעים..טעים .ניכר היה שהושקעה מחשבה רבה על צורת ההגשה,
מה שגרם לפחות התרוצצויות והכל בנעימות ובנחת .מארק ניצח על כל נושא המזון
במקצועיות רבה.
הכל זרם בכייף וכך גם היה החיסול שתוך  20דקות הסתיים.
תודות רבות לחנה גרגי' על סידורי הפרחים המרהיבים ,לרני זכאי על תליית קישוטי גנדי
המסורתיים וחיזוק הבמה ,לעומר גולדמן ,שיר פולישוק ,ניצן אשל ,ושחר פרסי על העזרה
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עמ' _8

בעריכה והסידור ,לרונית בן טל ואורי מור יוסף על התפאורה הנהדרת ולקטיה רדין שהכינה
את המודעה היפה לחג ותודה לסימונה וצוות המטבח שהכין את האוכל הנהדר.
השנה היו הרבה יותר שותפים להכנות ולחיסול ואולי זה גם קשור לעובדה שהשנה ריכז את
החוליה בשקט וברוגע עדו גולדסמן .בחולייה השתתפו :מאיה לוברצקי ,טל מוסאי ,יאיר
אייזן ואני נגה פרסי .מבחינתי העברת הריכוז והשתלבות המלאה של הבנים החוזרים
בחולייה מסמנים בצורה הטובה ביותר את העובדה שהבנים כבר אינם רק תושבים אלא
ממש חלק מאיתנו ותורמים ומשפיעים לטובה על מה שקורה כאן .אני רוצה בהזדמנות זאת
להודות לטלי גולדמן וענבל שי שעזרו לי להמשיך את מסורת חג הפסח בשנים הקודמות.
לסיום  ,מתקווה שנחוג ביחד הרבה חגים ופעילויות משותפות–זה שמשאיר טעם טוב ונותן
את הכיף לחיות בקהילה כאן.
תודה רבה ,נגה פרסי

פסח מצה ומרור
בפסח יצאו אבותינו ממצרים .כולנו מספרים זאת לבנינו ובנותינו בבחינת 'והגדת לבנך' ,
וכולנו מצווים להגיד 'פסח מצה ומרור' אחרת לא נצא ידי חובתנו .כבר דרשו רבים וטובים
ממני עוד קודם ,באשר למשמעות הלאומית והאישית של 'הפסח מצה ומרור' הזה שאנו
מצווים באמירתו ,אבל הייתי רוצה להציע משהו אחר במקצת ,באשר למשמעות הזו ,
הלאומית והאישית שלנו.
לגבי האם הייתה או לא הייתה יציאת מצרים .החוקרים טוענים שאין שום הוכחה לכך,
ושום דבר שאנחנו קוראים בהגדה ,לא ניתן להוכיח בעזרת ממצאים ארכיאולוגיים או
אחרים .חלק מהם אפילו הרחיק לכת בתארם את עם ישראל כאוסף נוודים שבאו משום
מקום .להערכתי הם טועים .הייתי רוצה להציע לכם לשמוע את מה שאומר שמחה
יעקובוביץ’ .האיש שהופיע בתכניות 'הארכיאולוג העירום' שהוקרנו בערוץ הראשון לפני
מספר שנים .לטענתו ,כולם מחפשים ראיות במקומות הלא נכונים ,ולכן אין שום סיכוי
שימצאו אותם שם .בסרט מנומק להפליא ,בשם 'פענוח יציאת מצריים' ,שהוקרן בערוץ
ההיסטוריה לפני מספר שנים ,ואשר נערך ומוצג על ידי ג'ימס קמרון – האיש שעשה את
הסרט טיטניק  ,הוא מביא שלל הוכחות לכל מה שאנו מספרים לילדנו בערב פסח .מירידת
אבותינו למצרים ,כולל הסיפור על יוסף ויעקב ,דרך היותם של ישראל עבדים שם ,וכלה
בעשרת המכות שהביא הקב"ה על המצרים .בהמשך הסרט ,הוא מביא ראיות לתיעוד
קריעת ים סוף על ידי המצרים עצמם (!) ,ואפילו מוצא את הר סיני המתאים לסיפור
המקראי .ויש גם הזדמנות לראות איך נראה ארון הברית האמיתי .בתיעוד מדעי מרתק
ועקבי ,ובעזרת עבודת מחשב מבריקה ,הסרט מראה דברים שרק מחזקים אותנו כעם.
מדהים ומרתק .ההתערבות האלוהית לא ניתנת להצגה בסרט מסוג זה ,והיא אכן לא מוצגת
בו .במקום זה ,הסרט מציג את הסיפור כשרשרת אירועים אקראיים ,שקרו בתזמון מדויק -
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בזה אחר זה – בדיוק כמסופר אצלנו בהגדת הפסח .על זה כבר אמר יהודי חכם אחד –
'צירופי מקרים הם הדרך של אלוהים להישאר אנונימי'  .מתאים לי.
למי שמבקש לצפות בסרט 'פענוח יציאת מצריים' של יעקובוביץ' ,אפשר דרך מערכת
הבאדיס ,לנוחותכם העליתי אותו לשם( ,או שתקפצו לקפה עם דיסקון) ,אך קחו נשימה
ארוכה – זה ארוך ,אך שווה כל רגע .מומלץ בחום.
עד כה דיברנו ברמה הלאומית  -היה לנו פסח ,מיצנו את הרגע ,וברחנו מהמרור .ומה ברמה
האישית? כאן דרשו כבר רבים לפני ,דברים יפים באשר לבדק הבית הפנימי שעל כולנו לבצע
בנפשנו פנימה .משלב הגעלת הכלים וביעור החמץ ,דהיינו ביתנו ,גופנו ונפשנו ,וכלה בשלב
התודה והודיה על נס הקיום היומיומי – שהרי שום דבר אינו מובן מאליו .גם לא עת הרצון
הזו שבאה לנו ,והפיחה חיים בטיול המשק האחרון שעלה לצפון הרחוק .מי שלא ראה חבורה
שמחה מימיו  -לא היה בטיול .במיוחד לא בערב שבת  ,קצת אחרי שקידשנו את השבת
ואכלנו ארוחת ערב יחדיו .השירה ,ובעיקר השמחה ששרתה בחדר בו התכנס הציבור -
הפתיעה גם אותי .נו טוב ,הגיע הזמן גם לקצת נחת .ואיפה הפסח כאן  -תשאלו? הרי הבטחת
'פסח מצה ומרור'  ,לא? כמו אבותינו ,גם אנחנו יוצאים ממצרים בשנה הזו ,ממקום צר ולוחץ
 אל מקום הרבה יותר שמח ,ממקום של ריב ומדון  -אל מקום של 'אנחנו' .וראינו זאתבערב פסח .כלומר אתם ראיתם – אני נסעתי אל מעבר לים קצת לפניו  . ממה שסופר לי,
וגם מקצת מהדברים שהייתי עד להם  -עוד בזמן התכנון של חוליית החג המצוינת  -מזמן לא
נחוג ערב פסח ברוב עם שכזה בחדר האוכל שלנו .בתכנון מושכל ובסדר מופתי ,והשמחה – הו
השמחה .כמה טוב.
חג שמח! והלוואי שתמיד נזכור את המרור ,שנמצה את הרגע הזה בשמחה ,ונדע לפסוח על
כל הדברים הרעים בדרכנו' .פסח מצה ומרור' – זהו ,יצאנו ידי חובתנו.
ובבניין הארץ ננוחם -
דן חנוך
קראתי את הכתוב ,מזדהה עם כל מילה הקשורה ליכולת שלנו לשמוח ,לארגן ,ומקווה
שנמשיך למצוא דרכים לגיבוש הקהילה ,לחזק את אמון החברים במערכת .חג שמח.
עדי בבאי

עונת ההשקיה מתחדשת
לחברים/ות ולתושבים/ות שלום רב .עונת ההשקייה מתחדשת .יש לדאוג לפינוי
המדשאות מרהיטים ,שטיחים ,צעצועים ,כביסה וכיוצא בזה ,על מנת לאפשר
המטרה תקינה ,ולמניעת עוגמת נפש עקב נזק אפשרי לציוד.
בברכת עונה ירוקה ומהנה.
מאחל ענף הנוי.
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חובה בקלאב-קאר ביטוח חובה
לכל בעלי הקלאב-קארים בקיבוץ ,ולידיעת כלל הציבור :יש לחדד את הנהוג בחוק לגבי
נהיגה ברכב מסוג קלאב-קאר בשטח הקיבוץ ,להבדיל מקלנועית ,קלאב-קאר נחשב כרכב
לכל דבר ועניין.
יכולים לנהוג בקלאב-קאר רק מי שמחזיקים ברישיון נהיגה תקף ,סוג :טרקטור
(רשיון דרגה  )1ומעלה .
הנהיגה בשבילי הקיבוץ ,צריכה להיעשות על פי חוק ,משום שכבישים ושבילים בשטח
הקיבוץ נחשבים על פי כללי הדין ככבישים בשטח עירוני.
משום מבנה הכלי ומהירותו המוגבלת ,מתפתים בעלי קלאב-קאר לאפשר נהיגה בו לקטינים
שאינם מחזיקים ברישיון ,ומתפתים להסיע בו ילדים באופן שמסכן אותם.
לכאורה ,קלאב-קאר הוא פתרון מושלם משום שהוא זול ,בטיחותי ,וקל לתפעול ,אך תחושת
הביטחון שמעניק הכלי ,היא אשליה ואין בה ממש .
אם ילד נופל חלילה מהכלי או אם הכלי מתהפך ,הפגיעה בגוף עלולה להיות קשה ,ולצערנו
ניתן למצוא די דוגמאות לכך גם מבלי לעבור זאת בעצמנו.
קלאב-קאר חייב בביטוח חובה (המכסה נזק גוף לנהג ולאחרים) ,שכן הוא כלי תחבורה
מנועי על פי תקנות התעבורה ,שמהירותו עולה על  12קמ'ש ,ומשמש לנסיעה/העברת אנשים
ממקום למקום.
בנוסף ניתן לבטח את הרכב בביטוח צד ג' ,זהו ביטוח המכסה את הנזקים שנגרמו על ידי
הרכב לרכבו או לרכושו של אדם אחר .פגעת חלילה ברכוש של אחר ,חברת הביטוח בה ערכת
את הביטוח תפצה את הניזוק על פי הנזק שגרמת לו ובהתאם לביטוח שרכשת .ניתן לבטח
את הקלבקאר עצמו (ביטוח מקיף) המכסה נזק לכלי.
תאונות קורות! חוסר ביטוח חובה יכול להפוך את התאונה לאסון כפול ומכופל .
אנא ודאו שיש ברשותכם ביטוח רכב בר-תוקף

טקס ערב יום הזיכרון תשע"ט יתקיים ביום ג'

7.5.2019

כמדי שנה מתבקשים בעלי הכלבים למנוע את הגעתם לאזור הטקס על מנת לכבד את
המעמד.
והשנה ,בסימן שנת ה 70-ננסה להכניס מסורת  -מפגש "שרים לזכרם" במועדון.
ישנה התלבטות ונשמח לדעתכם – האם להתכנס במועדון מייד בסיום הטקס או מאוחר יותר
אשמח לדעות/הצעות ,אביגיל
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נר זיכרון חודש ניסן
חיים מטל (אבא של שרה מטל) ז"ל ,נפטר י"ב ניסן תש"ס
יעקב כץ ז"ל ,נפטר כ"ב ניסן תשמ"ח
אסתר קפטה ז"ל נפטרה ח' ניסן תשס"ט
יוסף פרייליך ז"ל נפטר א' ניסן תשנ"ג
אבנר סיטבון ז"ל נפטר כ"ב ניסן תשל"ח
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חג פסח חלף עבר לו בשמחה ובהצלחה רבה (ראה בגוף העלון) .היום ערב חג שני של פסח
וכבר נפרדים מהמצות עד לשנה הבאה.
טיול המשק לרמת הגולן שכלל הפעם  70משתתפים עבר בהצלחה גדולה (וגם על כך בגוף
העלון) ..סרטונים רבים הועלו בפייסבוק וניתן להתרשם מהאווירה הטובה והביחד שהיו
עיקר הטיול.
מזג האוויר הזוי ..לא אופייני לחודש אפריל ..חווינו גשם שוטף ,קור ורוחות חזקות וכן שלג
בצפון  ,כנראה זה דרכו של החורף הפעם להיפרד מאיתנו ולפנות מקום לאביב –הפריחות
כבר פה  .סופות החול המוכרות עוד לא הגיעו במלוא עוצמתם.
בתיה דויטש שוב נפגשה עם הוותיקים והפעם שוחחה על בעיית האלצהיימר ועל פתרונות
אפשריים בתהליכי פיתוח.
מערכת הבחירות שגם היא מאחורינו לא הצליחה לגרום לשינוי .אז ממשיכים עם המוכר
והידוע.
טיולי חברת הילדים נאלצו לעבור שינוי בעקבות מזג האויר הסוער .הילדים ביקרו במוזיאון
חיל האוויר בחצרים ולמרכז המבקרים בנאות חובב ,והנעורים יצאו ללייזר טאג בבאר שבע.
תלמידי כיתת יב' עסוקים בחזרות לקראת מסיבות הסיום ב"נופי הבשור"..

יצאנו ממצרים עברנו את פרעה ועכשיו נקוה לטוב

חג שמח ושבת שלום

