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לגמלאות לוי ראובן

ק’ ושמואל ’לו ראובן ’ב1ע

 חברנו השמחה, ובעל יקרים עובדים נכבדה, נהלה ^
I I לכם. חודש ראש ברכת החביבה, ומשפחתו לוי ראובן 
 שנים עשרות לאחר לפנסיה, פורש אתה בו היום הגיע הנה
 שונים ובזמנים בשעות עבודה למשק, ממשק נדידה של
 מקובי הרגילים בחיים השנה. ושל היממה של

 מ אלא ערב, לעת לביתו ושב בבוקר לעבודתו יוצא
בבית הטיפול וכל לילה זה ומה יום זה מה יודע לא החלב,

 להפרד נוהגת ההתאחדות
 לגמלץוות היוצ\וים מעובדיה

 המ\ורח רחב עובדים במפגש
 משפחתו. ובני הפורש \ות

 החלב ממבקר נפרדנו הפעם
 שעבד המעלה וד0מי לוי ר\וובו
 דברי כ\ון מוב\וים הצפון. ב\וזור

 - יעקבי שמו\ול של הפרידה
 שכהן בגמלץוות חלב מבקר
רבות. שנים הועד כר\וש

 מאוד. עליה מקשה וזה הרעיה על מוטל הילדים, וחינוך
 משלוש ירדנו השנים: במהלך רבים שינויים היו אמנם

 במשק, מתישה שומן מבדיקת עברנו לשתיים, חליבות
 החלב מבקר של העבודה אך המרכזית, במעבדה לבדיקה

רב. הוא והעומס קלה אינה
 היהודית ההתיישבות ראשית מאז קיימת ההתאחדות

יציאת מאז הוא הזאת בארץ מקנה גידול אבל החדשה,

חלב ’מבקר
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חלב ממבקר פרידה -
 בארצו, היהודי העם של והתנחלותו מצרים

 ולבנו ראובן לבני היה רב ״ומקנה שכתוב כמו
מאוד״. עצום גם
ות יש  וההתכנסות פרישתך בין רבה סמלי

 ימים אריכות ולאחל להפרד כדי היום,
 פרשת לבין למשק, ממשק הנדידה והפסקת

 היהודי העם של נדידתו על מסופר בה השבוע
 למנוחה להגיע כדי הרבים, ומסעותיו במדבר
 עם קבע חיי ולחיות להתנחל וכדי ולנחלה

בארצו. משפחתו
 למה המטות״ ראשי אל משה ״וידבר כתוב כן

 0 ישירות העם כל אל ולא המטות ראשי אל
 לשכוח שלא היא ולמנהלים למנהיגים הפניה

 ולמקום לארץ לחברה, שתרמו האנשים את
 וכשוריו. יכולתו כפי אחד כל העבודה,

 בקרב ונחלה מנוחה שתמצא תקווה אני
 ימים לאריכות ותזכו היקרה, משפחתך
 כפיצוי ורעייתך אתה והנפש, הגוף ובריאות

 עבודתך בזמן מהבית, הרבה להיעדרות
■ בהתאחדות. לראובן ש מעניק כראון מאיר
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