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עמ' 2

מה בעלון:
סיכום ישיבות מזכירות  /עדו גולדסמן
ענף הרכב /לולו טלמור
כוחה של קהילה  /משפחת אשל
חנוכה /חוליית חנוכה
טיול משק ומהנעשה בישובנו /נגה פרסי

הודעת גינוי
לאחרונה נחשפה המזכירות לאירוע בו בעל תפקיד בקיבוץ קיבל הודעת  SMSבנוסח מאיים
ופוגעני מחבר קיבוץ.
המזכירות מגנה אלימות מכל סוג שהיא בקהילה שלנו ובכלל.
אנחנו קוראים לכל החברים והתושבים לנהוג בכבוד הדדי אחד כלפי השני ובפרט מול בעלי
תפקידים שעושים מלאכתם בצורה מקצועית ועניינית.
במידה ומישהו מקהילת הקיבוץ מרגיש שנעשה לו עוול הוא מוזמן לפנות אליי כדי לנסות
לפתור את הבעיה.
עדו גולדסמן

עמ' 3
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סיכום ישיבות מזכירות
31/20

סיכום ישיבת מזכירות מיום 13.10.2021
 .1תקנונים ונהלים
חברי המזכירות עברו ביחד על תקנונים :ועדת חברים ,ניהול מדידת מים ,נוהל
שימוש במבני ציבור ,העלו הערות ודנו בחלק מהסעיפים.
סוכם :עדו יתקן ויביא לאישור המזכירות.
סיכום ישיבת מזכירות מיום 17.10.2021

32/20

.1

בית ראשון במולדת – ילנה קוברסקי
כללי :בכוונת המועצה לעשות שינוי מבחינת התמיכה בפרויקט בית ראשון במולדת.
ילנה מבקשת להציג למזכירות את הפרויקט ולבקש את תמיכתה מול המועצה.
לטענתה ,המועצה רוצה לבחון את הפרויקט מחדש ולהוריד את היקף התמיכה ,כי
כמות הנקלטים מבית ראשון אינה גדולה מספיק .הלנה מבקשת שעדו יפנה למועצה
בשם הקיבוץ וידרוש את השארת הפרויקט ותוספת תקציב לדיור.
בנוסף ,צריך לדון ולהחליט האם מאפשרים למשפחות בית ראשון להישאר גם אחרי
תקופת החובה ובאיזה סטטוס וקריטריונים.
סוכם :עדו יבדוק את רוח הדברים מול הנהלת המועצה.

.2

דיון בנושא מכתב איום שבין חבר לבעל תפקיד
בכל מקרה ובשום אופן אלימות מילולית איננה מקובלת בכלל ובמשאבי שדה בפרט.
המזכירות מגנה כל ביטוי של אלימות ,מכל סוג שהיא.
סוכם :יפורסם בעלון עיקרי הדברים ,ללא שמות ,עם גינוי פומבי.

.3

אישור המזכירות לסטודיו לטובת חוגים
חבר שרוצה להשתמש במבנה ציבור לטובת יזמות צריך להראות תכנית עסקית.
צריך לבצע מיפוי של מבנים ומה השימושים שלהם.
סוכם :כל מבנה ציבור שמשמש כמחסן עבור החברים/תושבים צריך להתפנות .ישנם
שני מחסנים כיום שמשמשים את הציבור לטובת איחסון.

.4

חוות דעת בנושא חוברת השינוי
בהמשך לישיבת המזכירות הקודמת ,עדו ניסח מחדש בעזרת עו"ד אחינועם זליגמן
את ייעודה ומשמעותה של חוברת השינוי.

עמ' 4
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המזכירות ממליצה לבצע סקר בין החברים ,כדי לבדוק את הכוונות והרצונות שלהם
לגבי השינוי.
ההצעה היא לשנות את השם לשינוי סיווג ולא לחוברת השינוי.
.5

סעיפים לדיון תקנון האגודה
המזכירות נדרשת לדון בסעיפים מתוך תקנון האגודה.
עדו ישלח את כל הסעיפים ונדון על זה במזכירות הבאה.

(מס' )33/21
סיכום ישיבת מזכירות מיום 24.10.2021
 .1תקנון האגודה  -אישור סעיפים לשינוי/תיקון בתקנון האגודה.
עברנו על  6סעיפים מתוך תקנון האגודה ונשלחו הערות ותשובות לאחינועם.
.2

תקנון וועדת חברים  -אישור תקנון ועדת חברים לפני אסיפה.
המזכירות עברה שוב על התקנון ולאחר תיקונים קלים התקנון אושר.
התקנון יחולק לחברי הקיבוץ ויובא לדיון ואישור באסיפה.

.3

ועד מקומי משאבי שדה – .24/10/21
אישור מורשה חתימה לוועד מקומי – עדו גולדסמן
המזכירות אישרה את עידו גולדסמן כמורשה חתימה לוועד המקומי.
34/21

סיכום ישיבת מזכירות מיום 31.10.2021
ביטחון/נשקייה:
.1
מוזמנים – חיים לובנטל ,ניב פלג ,שיפרא בוכריס (שיטור קהילתי רמת נגב).
בהמשך לפנייתו של חיים לובנטל לסיום תפקידו כמפקח/מנהל הנשקייה ,המזכירות
דנה באופן עקרוני בצורך של הנשקייה ובחלופות למתן רישיונות נשק ארגוני לחברים
ולתושבים.
סוכם:
✓ לבדוק האם אפשר לוותר על נשקייה ,אבל להישאר עם נשקים ארגוניים.
✓ לבדוק עלות קורס מפקח נשקייה ,כהחלפה לחיים ,ומי יכול לבצע את התפקיד.
✓ לבדוק את כמות הנשקים הפרטיים במשאבי שדה ,כאופציה לחלופה לנשקים
ארגוניים.
✓ לבדוק איך הנושא מתנהל בקיבוצים אחרים.

עמ' 5
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.2

נספח לתקנון עבודה מס' :)2012( 6
המזכירות דנה בנושא חברים שאינם עומדים בחובת העבודה שלהם ויש להם אישור
מרופא תעסוקתי.
סוכם כי הנספח אינו ממצה את העניין וצריך לדון עליו שוב ביחד עם חוות דעת
משפטית על הסנקציות שמותר לקיבוץ להטיל על חבר קיבוץ.
להמשך דיון.

.3

דיון בנושא חינוך בלתי פורמלי:
עדכון על הנעשה בחינוך הבלתי פורמלי
()35/21

סיכום ישיבת מזכירות מיום 2.11.2021
 .1המשך דיון בנושא הסדר קליטה עם עו"ד אחינועם זליגמן
התקיים דיון בנושא הסדר קליטה עם עו"ד אחינועם זליגמן וועדת קליטה.
.2

מעורבות חברתית
שיר ,נציגת התק"צ בנושא מעורבות חברתית ,הציגה את הפעילות של התנועה בכלל
ואת צוות מעורבות חברתית בקיבוצים.
סוכם :באחריות עדו ואילת לנסות לאתר חבר/תושב שינהלו את הפעילות ויכינו
תוכנית עבודה לדיון ואישור במזכירות .מוזמנת  -שיר גורן – התנועה הקיבוצית.

.3

שימוש ברכבי הקיבוץ – חברים/תושבים/שכירים
יש תלונה מצד חברי קיבוץ על חוסר זמינות ברכבים לחברים בגלל שימוש של בני
משק ,תושבים וענפים שונים .צריך לבדוק שסידור רכב מאפשר לקיחת רכב לפי
התקנון.

.4

אישור שלט הכניסה לקיבוץ
המועצה מבצעת על חשבונה ,לכל קיבוץ שלט בכניסה לישוב.
קו אחיד לכל ישובי המועצה.
אושר.

.5

עדכון ודיון מנהלת החינוך
מוזמנת – נציגת מנהלת חינוך ,נלי בן טל.
עדו עדכן שאייל מור יוסף סיים את תפקידו מרצונו החופשי כיו"ר מנהלת החינוך.
נלי הציגה את החשיבות במנהלת מתפקדת ואת הרצון של חברי המנהלת להמשיך
ולעבוד.

עמ' 6
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סוכם :עדו ישמש כיו"ר זמני למנהלת .יש הסכמה שצריך לבחון את מערכת החינוך
בכלל ואת אופן הגדרות המנהלת בפרט.
.6

שאילתא בנושא חלוקת כספים:
האם יש החלטת קיבוץ בנוגע לחלוקת רווחים לסוף השנה.
מוני הציג :כל שנה מתכנסים בסוף שנה ,בודקים את הרווחים ואם אפשר מחלקים
לחברים .אין החלטה גורפת שכל סוף שנה מחלקים רווחים לחבר.
() 37/21

סיכום ישיבת מזכירות מיום 21.11.2021
דיון בנושא שגיב
.1
השתתפו :חברי הנהלה כלכלית ,רכזי ענפים  -עסקי
מוני הציג את פרטי העסקה .האסיפה תצטרך להצביע על שלוש נקודות:

.2

✓

מכירה של  - 24%כן או לא

✓

חלוקת כסף מלאה לחברים  -כן או לא

✓

אופן חלוקת הכסף – לפי וותק  ,50%שיתופי .50%

תקנון ועדת חברים
המזכירות אשרה את נוסח תקנון ועדת חברים ,בהמשך לשאלה של חבר קיבוץ.
אושר ברוב קולות.
הצבעה בקלפי.
()38/21

סיכום ישיבת מזכירות מיום 28.11.2021
הצגת יזמות:
.1
חברת קיבוץ מבקשת שימוש במבנה ציבור לטובת יזמות .החברה הציגה את היזמות
ואת החזון שלה לגביו.
העלו מס' נקודות:
✓ צריך לוודא שלמבקש היזמות אין חוב של ימי עבודה לקיבוץ
✓ פיקוח וביקורת במהלך השנה הראשונה
✓ חשוב שההצעה תוגש בפורמט קבוע ,שיוסכם ע"י המזכירות ,עם כל הנושאים
(עלויות ,ביטוח וכו')
✓ להכין נוהל יזמות מסודר במזכירות (להוסיף נקודה לגבי קיבוץ מתחדש)
סוכם :להכין תכנית עסקית מסודרת כולל בחירת מקום ועלויות שיפוץ .להעביר
נוהל תקנון לפני החלטה סופית.
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עמ' 7

.2

בחירת תנועת נוער:
תהליך הבחירה של תנועת הנוער יפורסם בקרוב לציבור והמזכירות נדרשת להחליט:
המזכירות צריכה להחליט מי בוחר את תנועת הנוער? האם חברים בלבד ,האם
תושבים ,בני הנוער? האם גם וגם?
סוכם:
מנהלת החינוך תעביר המלצה למזכירות על תנועת הנוער ,המזכירות
תגבש דעה ותעלה זאת כהמלצה לדיון והחלטה באסיפה ובקלפי.

.3

דיון מחודש בנושא זכאות לקבלת כסף "בגין הורים" על חתונה של בן/בת
המזכירות נדרשת להגיע להחלטה עקרונית בעניין .מהם הקריטריונים לקבלת הכסף.
לבקשת חברת מזכירות ,אנו דנים בזה פעם נוספת.
סיכום:
האם צריך לקבוע קריטריונים לקבלת הכסף?
להביא השוואות מקיבוצים אחרים .להתייחס לנשואים ,או ידועים בציבור.
הוחלט כי לאחר הבאת נתונים נוספיפ הדיון יתקיים מחדש.

.4

עדכונים:
✓

הוקם צוות לטיפול בסכסוך שכנים – הנושא מתייחס להשתלטות על שטחי
ציבור .צריך לקיים דיון רחב יותר שמתייחס לשימוש בשטחי ציבור לטובת הפרט.

✓

קביעת סדרי עדיפויות לנושאים לטיפול במזכירות – המזכירות עברה על כל
הנושאים שכרגע נמצאים לפתחה.

(מס' )39/21
סיכום ישיבת מזכירות מיום 5.12.2021
התקיים המשך דיון בנושא קליטה על סעיפים פתוחים בהסדר קליטה.
.1
השתתפו :ועדת קליטה.
.2

שונות
עדו מסר עדכון לגבי סיור בקיבוץ עם ועדת תכנון בנושא שטחי ציבור.
הסיור יתקיים ביום שלישי  .7.12.2021לאחר מכן תגובש תוכנית עבודה.
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ענף הרכב
מחריף מצב חוסר ברכבים יד שניה עם קילומטראז נמוך
יחסית ,וכך גם המצב בחלקי החילוף .יש לנו בעיה של
רכב ,שרכשנו לא מזמן ,שמבקר במוסך לעתים קרובות
וקשה להשיג לו חלק שהוזמן בחו"ל .ביקשנו רכב חלופי
וכשבאנו לקחת אותו ביקשו כרטיס אשראי פרטי,
שבעליו יהיה נוכח ורק הוא ינהג ברכב! הם פשוט
מקשים ,נוכח המלאי הדל שלהם.
המצב הזה של חוסר רכבים ,מקשה גם עלינו ,ומשבש
את תכנון העבודה .בנוסף לכך יש עליית מחירים פראית
של רכבים יד  ,2שנמכרים מעל המחירון ביותר מ!12%-
בתכנית השנה חייבים להחליף  4רכבים .החלפנו 3
ואחרי עבודת שטח מאומצת הצלחנו להשיג את
האחרון .מקווים שיגיע מהר אלינו.
המצב עם קורא הכפתורים השתפר ויש פחות בעיות
בנושא זה.
בעיה אחרת היא מהירות הנהיגה של נהגים ,שנוסעים
מהר הרבה מעל המותר .לנהגים אני אומר אל תשכחו
שהרכבים נוסעים הרבה ומחליפים הרבה ידיים ,ונכון
שאנחנו בודקים אותם ,אבל לא מספיק .תיקחו זאת
בחשבון!
לגבי תקלות ברכב ,נדלקת תקלה אדומה ,יש לעצור בצד
לכבות מנוע ולהתייעץ .בתקלה משנית רק להתייעץ.
לבסוף ,תמשיכו לסמס בזמן אמת על תקלות ,לא לחזור
עם מיכל דלק כמעט ריק ,וכו......
נסיעה חלקה! שבת שלום
לולו

עמ' 8

מזל טוב והרבה אושר
לדודו ונונו והמשפחה
לרגל נישואי
ברק עם בח"ל רינת
בית משאבי שדה
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עמ' 9

כוחה של קהילה
כאשר הגענו לקיבוץ ,נשאלנו על ידי חברינו העירוניים ,למה ...או בבוטות העירונית ,מה עבר
לכם בראש ,להחליף את תל אביב בזה ?...אמרנו ,בין השאר ,לחיות בקהילה.
השנים עברו והמונח הזה ,קהילה ,עלה שוב ושוב .לפעמים בהקשר מחמם ולעיתים מאתגר,
מעט.
קהילה היא אכן כוח.
לפני שנתיים וחצי ,החל תהליך ההתמודדות ,של ניצן ,עם מחלת הסרטן .סביבו ,אנחנו
התמודדנו ,עם ההלם ,העצב והחרדה הבלתי פוסקת .מולנו ניצבו הקהילה ,המרפאה ,ועדת
בריאות ,ועדת חברים והמזכירות .כל אלו העניקו גב מדהים ,עוטף ,מחבק ותומך.
היום ,בצד השני של השנתיים וחצי ,האחרונות ,אנו רוצים לומר תודה.
תודה על ההתעניינות באמצע ההליכה מכאן לשם .בחדר האוכל .בכל בו .תודה על הצעות
העזרה .תודה על התגייסות להסעות .על מענה מהיר .על חיוך מרחוק ומנוד ראש שאומר
תהיו חזקים ,אתם במחשבות שלי .על חיבוק ומילה טובה ,סתם כך ,באמצע היום .תודה
למרפאה ,על העזרה האין סופית ,הדאגה והמעקב .תודה לועדת בריאות וועדת חברים .תודה
למנהלי הקהילה על הליווי .תודה ענקית לכולם !
זה כוחה של קהילה !!!
משפחת אשל
גילי ,נאוה ודב

שפע איחולים ואושר
לרותי ושי שאלתיאל והמשפחה
לנישואי רון עם בח"ל אביב
בית משאבי שדה
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עמ' 10

הכיכר והכניסה לקיבוץ
השנה נחגוג את חג המשק עם כיכר חדשה בכניסה לקיבוץ.
מאחורי העיצוב של הכיכר עברו מחשבות והתלבטויות רבות ,שוועדת התכנון דנה בהם.
ראשית ,ברור לכולם שצריכה להיות כניסה יפה ומטופחת לקיבוץ.
בנוסף ,הנכנסים מצפים לקבל מידע לאן הם הגיעו ומה אופי המקום.
המידע מופיע תוך כדי נסיעה ברכב כשהם חולפים על פני הכיכר.
חילקנו את המידע לשני שלבים:
שלט כניסה לפני שער הקיבוץ.
בשלט כתוב :קיבוץ משאבי שדה ,נוסד.1949 :
בנוסף ,גרפיקה שמתארת קיבוץ חי ,שמח וצבעוני ,שמעורר חיוך .עיצבה :טלי בבאי.
הכיכר.
אחרי שעוברים את השער ,רואים את הכיכר עם כיתוב גדול – המברך את הבאים בברכת
"ברוכים הבאים".
על הגבעה בכיכר רואים דמות של חקלאי עם מריצה ,תרנגולות ופרה – שמספרים על האופי
החקלאי של הישוב ,וגם הם צבעוניים ומעוררים חיוך.
ביציאה מהכיכר פוגשים בשלט "צאתכם לשלום".
בעיצוב הכיכר והשילוט  -השתמשנו במוטיבים גרפיים שעיצב גנדי (יהושע ברנשטיין ז"ל).
את הפסלים בכיכר – פיסל נדב אבריאל.
בעתיד ,מתכננים לנטוע במרכז הכיכר עץ גבוה עם עלווה ירוקה ורחבה ,להוסיף תאורה
שתאיר את הפסלים והכיתוב ,ולהוסיף נוי  -מסביב לכיכר ובכביש הכניסה לקיבוץ.
רשם :דוד מנדל
רכז תכנון.

ברכות ומזל טוב
לסיגל ורונן בן נון והמשפחה
לנישואי ליאור ומורל ונטורה
בית משאבי שדה

מבין משאבים מס'  ,2273ו' טבת תשפ"ב 10 ,דצמבר 2021

חנוכה

עמ' 11
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עמ' 12

בנר הראשון פתחנו את חגיגות החנוכה ,במירוץ הלפיד ,שהחל מהכיכר היפה בכניסה למשק
ונמשך עד למגרש הכדורגל הישן .מבוגרים עם הלפיד והצעירים רצים איתם .היה מרגש
לחזור למסורת מימים עברו .ברור שיש הרבה מה לשפר במירוץ ,גם מבחינת המסלול
והעברת הלפיד בין מספר רצים ,אבל היתה חויה .במגרש הכדורגל הישן הודלקה חנוכיה,
שנעשתה כמו כתובת אש ,ומיד לאחר מכן הודלקו הספוטניקים בזה אחר זה ועלו לאויר.
לסיום התכבדנו בפיתות בדואיות ,שהוכנו במקום ,עם שוקלד ולבנה וכמובן ,כמיטב המסורת
של החג ,היו סופגניות .תודה גדולה לכל המשתתפים ובעיקר לגרעינרים שהיו שותפים
לחוליה :איל וליאור שדאגו להכנת החנוכיה.
בנר השלישי נפגשנו באסם .מרסלו המאסטרו ניגן שירי חנוכה ויקיר שפירא (בעלה של
אדריאנה) הנחה .המסיבה נפתחה עם מקהלה מילדי הזוגונים ,ששרה מחרוזת של שירי החג,
לאחר מכן הזמין יקיר את רונית בן טל ולי גולדסמן להדליק את הנרות במלים אלו:

להדליק נרות ,זו לא חכמה גדולה.
החכמה היא להדליק *לבבות* ,אנשים.
לשמח ,להלהיב ,להעצים.
וחכמה גדולה עוד יותר ,להדליק *קהילה*.
מספיק לגור כאן זמן קצר,
כדי להתרשם שרונית היא אדם שמדליק את הלבבות,
האנשים ואת הקהילה שלנו בכלל.
תמיד בחיוך ,במרץ,
דוחפת ומשקיעה כדי להוסיף שמחה ,אוירה ,גיבוש ,תוכן.
רונית מסיימת בקרוב  8שנים כרכזת התרבות של משאבי שדה.
מהקצת שיצא לי להכיר ,ועוד הרבה ששמעתי מאחרים,
אני יכול לומר שיש הרבה על מה להכיר תודה לרונית על עשייתה בתפקיד.
תודה רונית ,על הכל ,ובהצלחה בכל אשר תעשי!
וכמו שהדליקה את הקהילה ,רונית תדליק כעת את נרות החנוכה.
יחד עם רונית ,תדליק את החנוכייה גם מי שמקבלת מיד רונית
את ה'לפיד' של ריכוז התרבות בקיבוץ  -לי גולדסמן .מאחלים לך המון הצלחה!
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בהמשך הערב הופיעו ילדי תלתון א'-ג'
בריקוד חמוד על הסביבון עם אור אולטרה
סגול בניצוחה של רונית בן טל ,ושני קטעים
נוספים מרשימים שכללו ריקוד פנסי ספוג
ארוכים ותיפוף על דליים בוצעו על ידי ילדי
כיתות ד'-ח' בעזרת הבימאיות אורי מור
יוסף ואביגיל לוברצקי .לאחר מכן עברנו
לחדר האוכל לארוחת חג ,תודה רבה
לסימונה וצוות שעמדו בכך בגבורה .בסוף
הארוחה סביבון ענק ירד מלמעלה עם
הפתעות לילדים.
בנר החמישי יצא מסע למפיונים ועששיות
מהתלתונים ,בליווי להקה חיצונית ,לסיבוב
במשק עד למועדון דרך היתה מוארת
בשקיות ניר עם נרות שהוכנו בבוקר על ידי
הזוגונים האלופים במועדון התבצעה
הדלקת הנרות ובעיקר ,סימונה הכינה
ספינג' במקום שחולק לכולם בעזרת שרה
מטל .היה טרי וחם וממש טעים תודה!!!!
נתראה בשנה הבאה
חולית החג

עמ' 13
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עמ' 14

טיול משק
אחרי די הרבה שנים שלא הייתי בטיול משק ,השנה יצאתי ואכן היה מדהים .מסלולים יפים,
אוכל טעים וחברה טובה ממש .כל מה שצריך לטיול מוצלח היה שם .היו מסלולים
למתקשים בהליכה ארוכה
ביום הראשון עשינו סיור בערד אצל אומן מתכת ואחת שעושה מטפחות ומספרת סיפורי עם
וארוחה וסיור בכפר הפלחים היחיד בנגב .האיש שאירח אותנו סיפר שסבו קנה את השטח
וכל האנשים בכפר הם בני אותה משפחה .מבחינת הבדואים הם נחשבים הכי נחותים .הם
דוחפים את האוכלוסיה ללמוד ולהתפתח ורבים למדו באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל ויש
להם רופאים\אות רבים .שטח הכפר כבר קיבל אישור לפני כמה שנים לבניה ולפיתוח ואפילו
הם קיבלו פנלים סולרים כפתרון זמני לחשמל ,אך עדיין הפתרון הקבוע של קווי חשמל לא
הגיע לכפר ,כמו גם התשתיות שהובטחו להם מזמן ,הכל מתקדם בצעדי צב .היינו גם במערה
שבנו בני משפחתו וגרו שם בשנים הראשונות .שמענו גם את סיפורו על חייו האישיים.
הלינה היתה בקליה ,אך לפני כן ,בערב ,סיפרה לנו שלומית (אבריאל לשעבר) על מחקר מרתק
שנעשה על תקופת בר כוכבא ועל הבנות שהיו לוחמות ומפקדות בצבא ואף נהרגו בקרבות.
ביום השני יצאנו לטיולים נפרדים .חלק
יצאו לנחל דוד ולמערת ומוזיאון הקומראן
וחלק יצאו למסע רגלי ארוך ויפה באיזור
בו ים המלח יבש .ראינו לא מעט בולענים
וצורות יפות שנוצרו מהמלח .בערב נסענו
למסעדה באיזור .היה ממש טעים .לאחריה
היה מופע של שני בחורים מעין גדי.
ביום השלישי יצאנו לארץ המנזרים
ולאיזור הטבילה של הנוצרים בקאסר אל
יהוד
ולסיום ,נסענו להרודיון לראות את המבנה
שבנה הורדוס ושם גם נקבר .
אני לפחות חזרתי הביתה עייפה מאד אך
מרוצה מאד .תודה לכל מי שטרח והכין
וחשב ועשה למען הצלחת הטיול .כל הכבוד
כמה מהתגובות מהווצאפ של הטיול
לכם ,היה נהדר .מקוה ומאחלת לנו
שבטיול הבא נוכל לראות גם את חברי המשק החדשים מצטרפים.
נגה פרסי
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עמ' 15
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עמ' 16

לשחר פרסי שמתגייס בשבוע הבא
בהצלחה בטירונות ובשירות הצבאי
בית משאבי שדה

מהנעשה בישובנו
הפעם חג המשק  72עבר בצל החשש מממזג האויר ,ולא מהקורונה .חניכת כיכר בכניסה למשק ופארק החבלים נדחו
להזדמנות אחרת .הסתפקנו בקבלת שבת חגיגית באסם בהשתתפות רבים ,שהשתתפו גם בחידון על המשק וטעמנו
מהעוגה של הכיכר שהוכנה על ידי ורד נורי .משם יצאנו לחדר אוכל לארוחת ערב חגיגית ,וכיוון שכך זכינו לחוות
שוב זיכרון של ימים רחוקים ,כאשר מגיעים לחדר אוכל לארוחת יום שישי ומאחר שהחדר אוכל קטן מכדי להכיל
את כולם אוכלים במהירות ומפנים לבאים בתור את המקום ,אז היה טעים וחגיגי אבל עומס והצפיפות הורידו את
ההנאה.
שוב פריצה בכולבו והפעם בערב יום שבת ,הפורצים הצליחו לקחת כסף וסיגריות הכולבו.
קורונה  ...מסתבר שהיא חזרה לביקור בקיבוץ ,אין מה לעשות חייבים להמשיך עם המסיכות.
שני מיקרים ממש לא נעימים שמערערים את תחושת הבטחון במועצה ,אחד הוא דקירה של נער בתיכון החדש
במועצה והשני מקרה של הטרדת נער שחיכה בצומת משאבי שדה בערב.
הרחבת הבתים בגבעה הסתיימה והדיירים החלו חוזרים לבתיהם המחודשים -תהנו

שבת שלום משאבי שדה
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עמ' 17

