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◄
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ערב פסח י"ד ניסן תשע"ה

הַ יּוֹ ם אַ ּ ֶּתם ֹיו ְצ ִאים ְ ּבח ֶֹּד ׁש הָ אָ ִביב

.

זכור את-היום הזה אשר יצאתם ממצריים מבית עבדים ,כי
בחוזק יד ,הוציא יהוה אתכם מזה; ולא ייאכל ,חמץ.
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מה בעלון:
הזמנה לחג הפסח
מכות מצרים ואיכות הסביבה /שאול
פיגנבוים
מה שרואים מכאן /מרק מרקוס
משולחן מרכז משק /מוני מונין
מרתון ירושלים  /2015לולו טלמור
תחזית תרבות ,אפריל  /2015רמת נגב
מהנעשה בישובנו

עמ' 2
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עמ' 3

סדר הפסח בחדר-האוכל
 17:30מוזמן נציג מכל משפחה להגיע
לחלוקת צלחת הפסח והמשקאות על
השולחנות.
 19:15התכנסות בחדר האוכל
 19:30התחלת הסדר

בכדי שכולנו נהנה מהסדר ,רצוי להסביר לילדים
שלא יעלו על הבמה במהלך ההופעות ,ולידע
אותם שישנה פינת משחקים בשבילם.
בסוף הסדר נזדקק לעזרה של כולכם בחיסול.
חג שמח לכולנו
הצוות המארגן
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עמ' 4

בס"ד ,ערב פסח תשע"ה

מכות מצרים ואיכות הסביבה
במדרש קוהלת רבה נאמר" :בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון ,נטלו והחזירו
(העבירו) על כל אילני גן העדן ואמר לו" :ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הם .וכל מה
שבראתי – בשבילך בראתי .תן דעתך (שים לב) שלא תקלקל ותחריב את עולמי .שאם
קלקלת ,אין מי שיתקן אחריך".
המדרש הנפלא הזה שנכתב במאה החמישית לספירה משקף בדיוק גישה מודרנית
שעוצבה ופורסמה רק במאה הקודמת .אני מתכוון לגישה המודרנית להגנת הסביבה,
הגישה של פיתוח בר -קיימא ,של "קיימות" .כלומר דאג שכל פעולותיך בעולם הזה
תהיינה מתוך מחשבה שלא תיפגע ביכולת של הדורות הבאים
להתקיים.
זה בדיוק מה שאומר הקב"ה לאדם הראשון כפי שביטאו זאת
חז"ל לפני טו' מאות.
וזאת צריכה להיות הגישה של כל אחד מאיתנו בחיי היום יום.
זוהי ממש משימה חינוכית שצריכים להתחילה כבר בגן הילדים.
אני מניח שרובכם זוכרים את ההצלחה החינוכית הכבירה של
החברה להגנת הטבע בנושא השמירה על פרחי הבר .חינכו את הילדים והם הנחילו את
הערכים להוריהם.
ואם בחינוך עסקנו נוכל לעבור לחג העומד בפתחנו ,חג הפסח ,חג המצות ,חג החירות
וגם חג האביב .חג זה הוא בעצם חג העצמאות הראשון של עמנו .עם עבדים שסבל
השמדה המונית תחת עול מצרים ,זוכה לרחמי שמים .בהנהגתו של משה רבנו ,מנהיג
מופתי (שדמותו חקוקה אפילו באולם הקונגרס האמריקאי) ,ותחת הסיסמא "שלח את
עמי ויעבדוני"  ,נאלץ פרעה לשחרר את עם ישראל .אותו פרעה שהיה בעצם הראשון
שקרא לבני ישראל בשם "עם בני ישראל" (שמות א' ט') לא נענה בקלות לקריאתו של
משה אלא רק לאחר  10מכות קשות.
מה מטרת ה מכות שמקבלים פרעה ועמו? הרי הקב"ה יכול היה להוציאנו ממצרים גם
בדרכי נועם ,בהסכם שלום שכותרתו "הסכם פיתום ורעמסס – הסכם האמיצים" .הרי
העיקר הוא גאולתו של עם ישראל ,אז לשם מה דרוש כל מה שלפחות נראה בעין
אנושית כאכזריות ונקמנות.
התשובה היא כנראה שנוסף למטרה הראשית ,גאולת ישראל מעבדות לחירות ,הייתה
מטרה משנית .מכות מצר ים היו כעין סדרת חינוך למלך הרשע ולעמו.
מי שלמד חינוך יודע שכשיש מטרה חינוכית צריך לבחור את הכלים לשם השגתה.
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עמ' 5

אם נבחן את ה"כלים" בהם השתמש הקב"ה במכות מצרים ,נראה שבורא העולם
החליט עבור המטרה החשובה של שחרור עמו להפוך את סדרי הטבע ולהפר את המסר
שנתן הוא עצמו לאדם הראשון" :אל תקלקל" .בהגנת הטבע מדברים על צמצום
השימוש בחומרים מחד ,הקטנת הצריכה ומאידך הקטנת הפליטות המזהמות .בעיקר
מניעת זיהום האוויר ,המים והקרקע.
ומה קורה במכות מצרים? לשם הקיצור נבחן זאת רק לגבי כמה מהמכות.
המכה הראשונה  -זיהום המים " .מימי מצרים על נהרותיהם ,על יאוריהם ועל
אגמיהם ועל כל מקווי מימיהם ,ויהיו לדם".
המכה השניה ועד הרביעית – שינוי סדרי בראשית של בעלי החי .ממש הנדסה גנטית.
הצפרדעים עוזבות את הנהרות והיאורים ומתפרצות כמגיפה בכל
מקום .שוב שינוי בסדרי הטבע .והכינים – עפר הארץ היה לכינים.
תופעה שאפילו החרטומים מודים "אצבע אלוקים היא" .אחרי כן
הערוב – חיות הבר עוזבות את הג'ונגל ומשתלטות על הציביליזציה.
והמכה כל כך חריגה עד שהפסוק מדגיש" :ובכל ארץ מצרים תישחת
הארץ מפני הערוב".
והמכה החמישית – הדבר  .אותה דווקא אפשר לראות אולי כתוצאה טבעית של כל 4
המכות הקודמות .פגרי הצפרדעים ,הכינים ,פגרי המתים שהשאירו הערוב אחריהם,
כולם יחד גורמים לזיהום המתבטא במגיפת הדבר הפוגעת בכל מקנה מצרים בלבד.
המכה השישית – השחין  -זיהום האוויר .פיח הכיבשן ניזרק
לשמים .ממש מזכיר את ארובות תחנות הכוח או דוודי קיטור
בתעשייה כאשר כיוונם אינו תקין והם פולטים ענני זיהום שחורים
אפורים .בפני מכה כזו "לא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה".
אפילו הם.
והשביעית – הברד  ,מביאה לשיא את סידרת החינוך .כמו שאומר הפסוק( :ט' טז')
" ואולם בעבור זאת העמדתיך ,בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר בכל הארץ" .אתה
פרעה ניצלת עד עתה באופן אישי מכל המכות כדי לקלוט את המשמעויות החינוכיות
שמאחורי המכות .מכה זו השב יעית באמת מוגדרת כיוצאת דופן" :כי בפעם הזאת אני
שולח את כל מגפותי אל ליבך"
במה היא כל כך שונה מהותית מהמכות הקודמות? עד עתה
פרעה הבין שמשה ואהרון אולי מכשפים יותר מוצלחים
מחרטומיו ,קצת יותר מתוחכמים ,אך עדיין רק מכשפים.
אפילו כשהחרטומים הודו ש"אצבע אלוקים היא" ,הוא הבין
שהם ,החרטומים ,רק מתרצים בזה את נחיתותם הכישופית
מול משה ואהרון.

עמ' 6
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אולם כשהגיעה מגיפת הברד הבין גם פרעה שיש כאן משהו מיוחד .משהו אלוקי שיוצא
מגדר של כישוף וקסם .ממילא התברר לו למפרע שגם כל המכות עד כאן" ,כל
מגפותיי" ,היו מעשה אלוקים.
מה המיוחד בברד שהביא את השינוי? המיוחד הוא בחיבור בין ההפכים .בכל אחת
מהמכות עד כאן פעלו כוחות ,לכאורה טבעי ים ,שקיימו את צווי הקב"ה .אך כאשר אש
מתלקחת בתוך הברד ,אש ומים מתאחדים ,יש כאן משהו אלוקי.
אם ניזכר במ דרש על בריאת השמים ,נמצא שגם שם נאמר שמקור המילה שמים
בחיבור בין אש למים .ניגודים כאלה הפועלים יחד מראים על שליטה של כוח עליון,
הכוח הבורא את העולם .המסר האלוקי הזה ,הכו ל כך מיוחד ,גורם למהפך אצל פרעה
והוא קורא למשה ואהרון ומתוודה" :חטאתי הפעם ,ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים".
פרעה האיש הכוחני שהעביר את עם ישראל את "השואה הראשונה" מדבר על צדיקות.
אם זה לא מהפך ,מהו מהפך?
שאול פיגנבוים (סבא של נעמי ואלון אופק)

מרתון ירושלים 2015
המרתון התקיים ביום שישי שעבר .השתתפו כ 26,000-אנשים .ביניהם השתתפו 24
חברים מהטריאתלון של המועצה ,מהם  4אנשים מהמשק :מישל וסטפן [מתנדב עובד
בנוי] שרצו חצי מרתון ,גאולה ולולו  10ק"מ .הייתה חגיגה גדולה בגן סאקר-מקום
האירוע .אבל יפה יותר היה לראות שובלים ססגוניים של רצים ,שעולים יורדים
ומסתובבים בכל המסלולים ,קהל אקטיבי ,מוזיקה ומתופפים בכל פינה .אחלה של
אירוע במזג אוויר קריר ,ואווירה מדהימה וחמה.
להשתמע ,לולו

סופ"ש 2015
השנה נצא לסוף שבוע בתאריך ה 30/4 -עד ה 2/5-בגולן.
הפרטים המלאים לגבי המסלול וטופס הרשמה חולקו לתאי החברים.
הצוות המארגן :יהודית זכאי& אלי אלישע

עמ' 7
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מה שרואים מכאן

03.04.15

 כסף זה לא הכל בחיים ,אבל אין כמו בונוס שנתי לשמח את לבבות החברים.בעקבות תוצאות מצוינות של "שגיב" בשנת ( 2014ותוצאות לא רעות בכלל גם
בענפים אחרים) הוחלט במזכירות לחלק בונוס לחברים על פי המתכון המקובל –
שליש מ"שגיב" ,שליש ממקורות הקהילה ושליש מאחזקות .הביצוע – בקרוב.
 חדשות קצת פחות טובות ,היו לי תקוות להודיע כאן על תחילת עבודתו של מנהלחינוך בלתי פורמאלי חדש מיד אחרי פסח .מועמד מתאים יש (או לפחות היה),
אבל מסיבות שאינן תלויות בי (או בשליטתי) המינוי נדחה למועד לא ידוע.
 תקנון "תלוי בחבר" (בעלי צרכים מיוחדים) כמעט ,אבל רק כמעט ,התקבלבקלפי השבוע! קבלת התקנון תלוי בשני תנאים :למרות הרוב המכריע שהצביעו
בעד התקנון (הרבה מעבר לשני שליש הדרושים לכך) פספסנו בשלושה קולות
להשיג את התנאי השני (השתתפות לפחות חצי מכלל החברים בהצבעה) .מתוך
 175חברים הצביעו "רק"  .85נקווה לתקן את המצב בהצבעה החוזרת.
 ערב חג האביב ,אני מאחל לבית משאבי שדה צמיחה חברתית מחודשת ,איחוישסעים בין החברים הקיימים וקליטת חברים חדשים .חג כשר (למי ששומר) וחג
שמח לכולם ,ללא יוצא מן הכלל.
וכמובן  ...שבת שלום,
מרק

תודה ,תודה ,תודה
בימים אלה מסיימת זהבה קלעי את עבודתה הברוכה
וארוכת השנים במרפאה.

אנו מבקשים להודות ,בשם הצוות והחברים ,על עבודתה
המסורה והמקצועית .אנו מאחלים לזהבה ימים
מאושרים בחיק המשפחה המורחבת ,המון בריאות
ונחת
באהבה מבית משאבי שדה
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עמ' 8

פסח תשע"ה

משולחן מרכז משק
להנהלה כלכלית הוצגה בישיבה האחרונה סיכום תמחירי לשנת  2014ותוכנית עבודה
לשנת .2015
שנת  2014התאפיינה בתמורות מקומיות ועולמיות שהשפיעו על חלק מענפי המשק,
בארץ מבצע "צוק איתן" פגע בעיקר בענפי התיירות של הקיבוץ ואילו התמורות שחלו
בעולם ,משבר רוסיה אוקראינה ואירופה ,שינוי יחסי מטבעות שהתרחשה ברבעון
האחרון של השנה התחזקות הדולר מול היחלשות של הרובל הרוסי ,פגעה בשוק היצוא
של סחורות חקלאיות ומבחינתנו בעיקר בשיווק צנוניות ומעט בתפו"א.
למרות האמור לעיל שנת  2014היתה שנה כלכלית טובה ,שנה שבה גדלו רווחי המשק
לרווחי שיא ,שנה שבה ידעו ענפי המשק השונים להגדיל את התזרים ולשפר את
הרווחיות ולכסות על הפגיעה בענפים האחרים.
שגיב – שנה שבה החלו ליישם את התוכנית האסטרטגית שעקרה ,כניסה
לתחום הסחר בשוק המקומי ,מציאת חברה בחו"ל שתביא לידי ביטוי
את יכולות שגיב בחו"ל ,התייעלות מערכתית של המחלקות השונות תוך
הגעה לזמן אספקה מהיר.
המכירות השנה לא גדלו ,אך כתוצאה ממאמצי העובדים ומנהלים תוך
ישום התוכנית בסיוע של עסקאות מוצלחות ,שערי מט"ח וסחורות נוחים ,הגיע שגיב
לרווחיות שיא שלא ידענו מעולם.
במהלך הש נה שימש קובי בוגין כיו"ר זמני של החברה ובתחילת  2015מונה בני בכרך
כיו"ר של שגיב .שיחד עם ניסיונו הרב בתחום התעשיתי נמשיך לפעול וליישם את
התוכנית האסטרטגית.
חקלאות
ענף החקלאות התאפיין בתמורות רבות שחלו לאורך כל השנה.
חוות ר"מ  -חזרנו להפעלה של החווה ,כאשר בשנה זו רישתנו מחדש את השטח
המזרחי נטענו  200דונם חוחובה והכנו את השטחים לקראת גידולי חורף ואביב.
שלח – לאורך שנים גדלנו תפו"א בשותפות עם עצמונה כתוצאה ממשבר כלכלי שפקד
אותם החברה נקלעה לקשיים .ניהול החברה הועבר מידי בית המשפט לקבוץ עלומים.
אנו מצידנו ניסנו למזער לאורך כל הדרך את הנזקים הכספיים שלנו שנגרמו כתוצאה
מנפילת החברה.
הצנוניות הינו גידול מרכזי בשלח ,כתוצאה מירידה באיכות התוצרת החליטו בשדות
נגב לעבור ולגדל את הצנוניות בשטחים הסמוכים לחווה ,זאת החל מסתו השנה .צוות
הגד"ש נערך לכך ומגדל עבור שדות נגב את הצנוניות בשטחים האחרים.
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עמ' 9

שטחי בית  -בשטחי הקיבוץ נטענו עוד  220דונם חוחובה ,מטע ותיק בין  24שנה של
חוחובה הגיע לתוצאות חקלאיות טובות תוך קבלת מחיר גבוה.
פלחה  -התאפיינה השנה במיעוט גשמים תוך עצירה ממושכת של הגשם בין ינואר
לאמצע מרץ .הגשם שירד באמצע מרץ הציל את תבואות החורף וגידולי האביב .יבולים
היו בינוניים אך המחירים גבוהים.
לסיכום  2014היתה שנה כלכלית טובה ורווחית לגד"ש.
חוחובה וואלי – שנה ראשונה לפעילות החברה למיצוי שמן חוחובה בשותפות עם קיבוץ
גל און הסתיימה ברווח נאה.
שדות נגב  -סבלה השנה מכניסת מתחרים נוספים לשוק היצוא לרוסיה שגרם לירידה
מחירים ובנוסף משבר הרובל ברבעון האחרון של השנה פגע קשות ברווחיות החברה.
לולים  -לולי הרביה ולולי הפיטום שנמצאים בשותפות עם א.ת .נהנים מתוצאות
מקצועיות טובות וכן מרווח נאה.
רפת – שנת  2014הסתיימה די דומה לשנה קודמת עם שיפור קל באיכות העדר.
מדגה  -לצערי נאלצנו באוקטובר השנה לסגור את פעילות המדגה
וזאת עכב הפסדים מצטברים לאורך שנים .נסיונות למצוא שותף או
מפעיל למדגה לא צלחו .למדגה שלנו במתכונתו הנוכחית ,אין יכולת
הישרדות כלכלית.
כפר הנופש משאבים – שנת  2014החלה טוב כאשר הפעילות בכפר ותפוסת האורחים
גודלת ,מבצע צוק איתן פגע קשות בפעילות הכפר בחודשי הקיץ והסתיו .לקראת סוף
השנה חלה שוב מגמת התאוששות וכפר הנופש סיים את השנה ברווחיות נאותה .
קיבוצימר – הרחיב את הפעילות תוך שמירה על מגמה החיובית .
מרחצאות הנגב – השנה הסתיימה בדומה לשנה קודמת ,החברה סובלת מתזרים
מזומנים שנפתר בסוף השנה .שותפנו בחברה (חברה כלכלית והסוכנות) החליטו לצאת
במכרז למכירת מניות שלהם.
באחזקות הקיבוץ ממשיכים להתקיים בהצלחה יזמויות בתחום מחשוב ,בטיחות ונגב
אתרים.
הנה"ח  -מגבה את המערכת העסקית במתן מענה מקצועי ,מהיר ומהימן ומאפשרת
מידע בזמן אמת על המתרחש בענפים.
יעדי תוכנית 2015
שגיב – ליישם את התוכנית האסטרטגית על כלל רבדיה.
גד"ש – התחלת גידולי שלחין בחוות ר"מ כ 300-דונם תפו"א ו 500-דונם חמניות
בשיתוף עם "גד"ש אורן".
בחינת שותפויות בתחום תפו"א.
מציאת גידולים אלטרנטיביים בשלח.

עמ' 10
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חזרה לפעילות שלחין בשדות הפלחה.
תיירות – ליישם תוכנית לפיתוח מרכז הכפר הכולל משרדים קבלה בית קפה ואולמות
כנסים כאשר היעד לתחילה עבודות באוקטובר השנה.
לול – הקמת לול בסמוך ללולים הקיימים במקום הלול הנמצא בקיבוץ.
פרוייקט סולרי – שינה את יעודו מטרמו סולרי לפוטו סולרי .עבר את כל ההסדרות
הנדרשות נמצא לפני קביעת מחיר ברשות החשמל .בתקווה להתחלת עבודות עוד השנה.
יזמויות – אנו נמצאים בחיפושים למציאת פעילות עסקית נוספת שיוכלו לספק
מקורות פרנסה והעצמה כלכלית .במגעים מתקדמים עם  2פעילויות .שי זינדרמן מרכז
את הפעילות.
תב"ע – גמר הסדרת תוכנית בינוי של הקיבוץ עוד השנה והבאתה לידי פרסום.
חוות ר"מ – שטח מערבי מיועד ע"י עירית באר שבע לשכונת מגורים בת  4000יחידות
דיור .הפקעת השטח מידנו מתוכננת לשנת  2016בשיתוף עם קיבוץ רביבים הסדרת
זכויות הקיבוצים כתוצאה מהפקעה.
בהזדמנות זו נודה לכל העוסקים במלאכה ,ו נאחל לביתנו שגשוג חברתי וכלכלי כאחד.
חג שמח ,מוני
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עמ' 11

תחזית תרבות ,אפריל  /2015רמת נגב
דוקוקולנוע רמת נגב ,הקרנת הסרט "שם קוד:רפיח" ,מפגש עם היוצר גדי אייזן
סיפור טביעת אוניית המעפילים רפיח למרגלות אי בודד ביוון בשם סירנה ,לצד הנס בעטיו
ניצלו מרבית מעפילי הספינה וחולצו לאחר כמה ימים מאותו אי ,מביא למסע שורשים בו
מגלה התינוק שלמה שניצל מטביעה עם הוריו ,פרטים חדשים אודות הפרשה .זהו מסע חיפוש
נפשי בצל בעיות הדור השני .גיבור הפרשה האמיתי איש מוסד שבזכותו ניצלו המעפילים "קם
לתחייה" באנימציה ומספר מה קרה שם בחורף .1946
מועד 3.04.15 :בשעה 20:30 :מקום :אודיטוריום שפרינגר ,המכון למורשת בן גוריון,
מדרשת בן גוריון ,עלות ₪ 10 :תשלום במקום.
דוקוקולנוע רמת נגב ,הקרנת הסרט "נסיך ירוק " ,מפגש עם גונן בן יצחק
מותחן דוקומנטרי המגולל את סיפורו של אחד ממקורותיו הבכירים של השב״כ אשר גויס
ופעל כמרגל בצמרת תנועת החמאס למעלה מעשור .מערכת היחסים הייחודית בין המקור
הפלסטיני לבין מפעילו הישראלי חושפת סיפור מטלטל על טרור ,בגידה ,בחירות בלתי
אפשריות ועל חברות חוצת -גבולות.
מועד 25.4.15 :בשעה 21:00:מקום :פאב  ,40טללים ,כרטיס ₪ 10 :תשלום במקום.
תיאטרון הילדים במדרשה ,הצגת ילדים "בן לי ותות" תיאטרון נוח
בן  -לי לא מסתדר עם העולם ,רב עם הילדים וכועס על כולם .הוא בודד ומתוסכל ,אבל יום
אחד ,בדרך מקרה ,הוא נתקל בכלב רחוב עזוב .מכאן מתחילה הרפתקה מותחת וקסומה,
הרפתקה שתוביל לחברות שתשנה את חייו של בן-לי.
מועד , 28.4.15 :שעה 17:00 :מקום :אודיטוריום שפרינגר ,המכון למורשת בן גוריון,
מדרשת בן גוריון .כרטיס :ילד  ,₪ 25מבוגר . ₪ 20
הצגת מנויים רביעית" ,האמת" תיאטרון בית לסין
הם נשואים ,לא זה לזו .היא רוצה לגלות לב
הם נשואים ,לא זה לזו .היא רוצה לגלות לבעלה את האמת על הרומן שלהם ,הוא מגלה
שהסתרת האמת מביאה ל שורה ארוכה של הפתעות ואולי האמת שלו שונה מהאמת של אשתו.
דרמה קומית ודיון בשאלה מה זו האמת? האם יש אמת אחת?
מועד 29.04.15 :בשעה  21:00מקום :אולם גולדה ברביבים מחיר כרטיס ₪ 70 :בהזמנה
מוקדמת רכישה באתר המועצה ₪ 75 ,בערב המופע.
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עמ' 12

פסח על שום מה?
על שום שהקדוש-ברוך -הוא פסח (דילג) על בתי בני ישראל בשעה שהביא את מכת הבכורות על
מצרים.
על שום שהגיע האביב ,ועברו לשעון קיץ ,וחג פסח הגיע .למרות שרק השבוע זכינו קצת לרוח
שרבית שכיסתה את התריסים המנוקים לחג בשכבה של אבק ,אך גם זכינו לגשם נאה שניקה
את האוויר לכבוד החג (עד עתה סה"כ  139מ"מ ) .אכן אין ספק ,האביב עם הפריחות ומזג
האוויר המשוגע כבר כאן.
יום א' הוותיקים יצאו לטיול לגליל של שלושה ימים המאורגן ע"י המועצה .המדריך היה יואב
אבניון שכבר פגשו בטיול קודם .היו ארוחות טובות ומיוחדות .הפריחה הייתה בכל מקום.
ומזג האוויר היה מצוין .והעיקר המדריך היה מצוין! רק ש ...היה די קשה שהרי הרבה
מהוותיקים אינם צעירים ובכושר מלא...
מספר הספסלים הירוקים לאורך דרכי הקיבוץ עולה בהתמדה...
מפגש הוותיקים השבוע הוקדש לפסח .המרצה ,אבא של חגית אופק ,הרצה הפעם על עשר
המכות .הכול היה מקוצר כי היה צריך להספיק גם להצגת החייל האמיץ שוויק.
ילדי תלתון ד -ו יצאו למחנה בן יומיים באזור מכתש רמון ,וילדי התלתון הצעיר יצאו לטיול
באזור ירושלים .וגם ה
במסגרת ניקיונות וסדר לקראת חג האביב ,פרסה אורלי ביום שבת את כל תכולת מחסן-
החברים ברחבה ליד הכלבו .מה שלא נלקח הועבר לטובת הנעורים.
ביום המעשים הטובים התגייסו ילדי התלתון ,הפכו את הקרקע ליד הזוגון
בכדי לשתול ולזרוע ירקות ופירות לטובת הסביבה.

חג פסח שמח ושבת שלום

