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 מה בעלון
 

: "הספד"נפרדנו בתחילת השבוע ממרים אמה של סילביה בלושטיין שעליה ושכמותה כתב עלי אלון את 
 ..."חרישי גם מותם אנשים צנועים באמת"
 

שריפה השתוללה בהרי ירושלים במשך יומיים וחצי והותירה נוף : תמונת השער

 . שחור

 ברכהזכרה ל צררופודהם מרי 
  מרגלית :ראיינה ?צאות לגמלאותרות יומואיך 
 תקווהמות אמה ת ארצי על לקשים תנחומ 
  לפמןוויעקב  – פרוסת לחםבמעשה 
  בגיל הרך תפשה למטפלוחו ימי 4 לתתועצת חינוך ההחלטה של מל נושא ע )רה יקקהילה 
 גזיתרית דו –ספרים הי דידי 
  להולדת הבןנשטיין ל ואלון בורלמיכברכות 
 זרימעיין לל :רשמה 2.8.12ינוך מועצת חקול ופרוט 
  של עמרםהכרכרה 
 תאה לשנת שירוה ילנד ליציעול וליליובל גבת ברכו 
 למועצה 02 -שנת הלתערוכת  –הנגב שמר מ 
 ני שמעוןשל ב 02 -רוכת העהנגב בתר משמ 
  20.8.12 -ב אגודהאסיפת  
 1212בנה הארגוני והצגת המולאגודה  ת לקיבוץ/ת אחד/ה למנות מנהלעל הצע 28.8.12 -בסיפה א  
 12גוסט ני אוהמבנה הארגו תרשים  
  ק וליאן לבתומר חיי ל"מצהמשתחררים לברכות 
  םז וילדיהעין ועמית עוממשפחת  –ם השבעישכונת 
 ה'מדגדורון ס, טנצר אמרי, ורמעין יסע :למתגייסיםת ברכו 
  הנגב ביל משמרבניית לוגו לשקורא לקול   

 
 

 
 

 אבלים על פטירתה של 

 מרים פודהורצר
 ובני משפחתה, בתה, ומביעים תנחומים לסילביה

 
 
 

 בית משמר הנגב 
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 פודהורצר זכרה לברכהולדמן  מרים  שמולקה 
 

היא . היא נולדה להורים מהגרים מרוסיה ופולין. 12.0.2.12 -נולדה בארגנטינה ב, זכרה ברוך, מרים שמולקה

 .היתה הגדולה משלוש הבנות שנולדו למשפחה

חר פטירת מיגל עלו האם האלמנה לא. מרטה וסילביה: נולדו שתי בנות, לזוג מרים ומיגל ולדמן בעלה הראשון

בשנה זו . השתלבה מרים בקיבוץ ובענפי השירות 2.00מאותה שנה ועד . 2.04 -ובנותיה לישראל ולקיבוץ ב

 .שם עבדה בטיפול בילדים. הכירה מרים את מאוריסיו פודהורצר אתו התחתנה ואתו עברה לגור בנס ציונה

 .יו בעלה וחזרה והצטרפה לבתה סילביה ומשפחתה בקיבוץחזרה מרים לקיבוץ לאחר פטירת מאוריס .2.8 -ב

 .עד-בקיבוץ עבדה במחסן הבגדים ובשנים האחרונות עבדה בגיל

 .נינים 21 -נכדים ו 8, בנות 1היא השאירה 

 זכרה ברוך   
 

לא ". סבתא רבתא"-ל ברבות השנים השתדרג מעמדה" אמא"היה מעמדה של מרים  2.04 -בהגיעה לקיבוץ ב

 . את מבוכתה היא בטאה בחיוך מבויש. ל שיחה בגלל קשייה ברכישת השפה העבריתפשוט לנה

למרות שמצבה הכלכלי היה תמיד בדוחק . היא התאלמנה פעמיים. דרכה בחיים לא היתה סוגה בשושנים

 .   היתה תמיד חייכנית וטובת לב אל מכריה ובני המשפחה

ן שותפות כמו עליה ימ. בינה התפתחו יחסים מיוחדיםל, רעיתי שנפטרה לפני ארבע וחצי שנים, בין יוכבד

שתיהן עלו מקומת האימהות לקומת הסבתות . מדרגה אחר מדרגה על אותה מדרגה, משותפת במדרגות

 "סבתא רבתא"והלאה לקומה ולתואר העליון 

כה התנהל מעין טקס קטן שהחל עם הבר, בחולפי ליד שולחן העבודה של מרים, עד-מדי יום חדש שלי בגיל

אחותה , ותמיד מרים לא שכחה להזכיר את יוכבד. ההדדית של בוקר טוב לחיצת יד או נשיקה על המצח

עד  או במפגשי משפחה היתה חוזרת על ביטוי געגועיה ובטחונה -ליכל פעם מחדש במשך השנים בג. כדבריה

אצטרך להתרגל בימים . היזהר בצעדיך פן תמעד, ביידיש, היא היתה מפצירה בי. שיוכבד שוכנת בטח בגן עדן

 .הבאים לעבור ליד השולחן המיותם

 

 :שאת יכולה לשמוע אותי הייתי אומר לך, אילו חשבתי מרים

זכית . אבל משמעותיים ועשירים בצאצאים, לא תמיד טובים ,נכון ,אחרי חיים, מנוחת העולם מגיעה לך בזכות

 . הקרובים וגם הפחות קרובים, זכות לאהבת כולנוב

 .ך מריםזכרך ברו

 
 צביקה בלושטיין
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 ,אמא 
 .אמא זו מילה עם משמעות גדולה

 .מהרגע הראשון שהילד בא לעולם הוא מרגיש את החיבוק של אמא

בדאגה , בנתינה אין סופית, בחיבוק חזק מהחיבוק הראשון לא הרפתה מאיתנו, מהרגע הראשון, אמא שלנו

 .לכולנו

 ...הגיע כל כך מהרש, הכעס היה הפחד להגיע לרגע הזה. י עליךסליחה אם היו רגעים שכעסת, אמא שלי

כל הכאב היה בשקט וראיתי את דמעות הכאב שזלגו . לא רצית להכביד עלינו, גם שסבלת ברגעים האחרונים

שלא נרגיש שאת מכבידה  –זה הראה את הצניעות שלך . שכבת בנועם ובשקט. מעינייך אבל לא צעקת מכאב

 !!עלינו

 !תמיד דואגת –אמא זו אמא  –" תיכף אקום ואכין לך אוכל: "ת המילים האחרונות בבית החוליםלא אשכח א

 !תמיד נהיה איתך ולא נעזוב אותך. תנוחי בשלווה: אמא

 !תודה שהיית אמא שלי

 

 סילביה 
 
 
 
 
 

 ,סבתא שלנו
 .שנים היית איתנו והיום נפרדים ממך 1.

 .אין לנו ספק שניצחת את העולם

 .שמונה נכדים ונכדות ושלושה עשר נינים ונינות, שתי בנות

 .ולנו נשאר להודות לך

 (.הרבה בריאות וגם קצת כסף) הברכות , כפתיותהא, האהבה, תודה על הדאגה התמידית

 .תמיד חשבת עלינו ושאלת אם טוב לנו אם אנחנו בסדר ואפילו אם אכלנו ושתינו, תודה על שהיית עבורנו

 .ה ביחדתמיד היה לך חשוב שנהיי

 .כמה זה עושה לך טוב, תמיד כשהגענו לבית שלך ראינו איך את מתמלאת באושר ואהבה

 "הנה סבתא מרים": נט בקלנועית צעקו בשמחה'תמיד כשהנינים ראו אותך נוסעת עם ג

 .הם אהבו אותך וכך גם אנחנו

 .אף פעם לא התלוננת על שום כאב ותמיד חייכת לכולם באהבה וסבלנות

 .ות אותך מאד ומעריכות את הסבתא שהיית בשבילנואנחנו אוהב

 .יפה ומלא בעלי חיים כמו שאת אוהבת, שמח, אנחנו מקוות שאת נמצאת כרגע במקום טוב יותר

 .תמיד נזכור אותך סבתא יקרה כסבתא הפייטרית ששום דבר לא עומד בפניה

 .תמיד תהי בלבנו

   .ונינייך גל חן, מיהנכדותייך , תודה על הכל
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 אליטה שלי ושלנואבו
 

 . הלכת מאיתנו בפתאומיות בלי יכולת להיפרד, הלב שבור לרסיסים

 .212הרי אמרנו עד . שנים להיות ביחד 24חשבתי שיש לי עוד . 1.את בת 

כל הילדות והבגרות שלנו היית לנו אמא יותר , שנים שהיית שם בשביל כולנו 1.אני רוצה לומר לך תודה על 

 .ת ותמכתתמיד דאג. מאשר סבתא

תמיד חיכתה לי , כל צהריים שהייתי חוזרת מבית הספר או מהצבא, בתקופה שגרנו אני את וקולטה בנס ציונה

 .היינו יושבות ביחד ושומעות בפטיפון את גרדל וחוליו איגלסיאס. ארוחה חמה ואוזן קשבת

בחיי כרגע שעברתי שלא  הדבר הקשה. זכיתי לכמה שנים יותר לזכות בך וזכיתי, בתור הנכדה הראשונה שלך

 .זכיתי להיות שם לצידך ולהיפרד לשלום

שאת שם בגן עדן וסוף סוף נפגשת עם  כולם במיוחד , אני שוכבת ערה בלילה מאז שהלכת וחולמת עליך בהקיץ

 .בודקת שהכל נקי ומסודר כמו שאהבת, עם סבא מיגל ואת בטח גם לא נחה לדקה

סבתא רבתא חזקה ולוחמת , אמא סבתא, ת שמסרב להיפרד ממךעם כל הכאב והצער והלב שמרוסק חתיכו

 .שלנו

 .נתגעגע ונזכור אותך כל עוד אנחנו פה

 .תנוחי על משכבך בשלום אבואליטה שלי אוהבת אותך עד השמים ולנצח

    רונית
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 ,נט שלנו'ג

איך את רוצה שאקרא לך אמא או " המשפט הראשון כשראית את אמא שאלת אותה, שנים הגעת אלינו 8לפני 

 !וכמובן אמא ענתה אמא" ?מרים

חיפשה אותך בכל פינה כשלא ראתה אותך וקיבלה ממך , אהבה אותך אהבת נפש. מהרגע הזה היית הבת שלה

 .טיפול מסור, המון אהבה

 !זכינו בך ,נט שלנו'ג

 אוהבים אותך ואת חלק ממשפחתנו

 .אהבה אין סופית לאמאעל , תודה על כל השנים היפות והמסורות

 ".את אחות של מרטה וסילביה" -אמא תמיד אמרה

 .אנחנו נשארים כאן בשבילך. תודה על הכל

 

 . ה והמשפחותטמר, סילביה

 
 
 
 
 

 !תודה והוקרה
 .על העזרה לאחר לכתה של אמא

 על הטיפול המסור – למרפאה

  –וצוות העזר להלוויה  ליהודית גלעד

 !תודה רבה
 בן אורטיין ולושב  - המשפחות
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 ?לגמלאותיוצאות  ך מורות אי
 

.  כל אחת עברה מסלול שונה ודומה. שתי מורות בעלות וותק בחינוך והוראה הגיעו לגמלאות
בו הן עבדו והן מארגנות ' אשל הנשיא'ב  הן לא יתייצבו בבית הספר "בשנת הלימודים תשפ

שרה הקיץ שקרב לקיצו אינו מקל עלינו את חומו הפגיש את . מסלול של בחירה אחרת
לשיחה על שנים  (שנים 43ותק של ) ודורית גזית ( שנים 34ותק של מעל )  בורנשטיין

 .ארוכות של הוראה וחינוך מספקות ולעתים מתישות
 

 ?מה זה עשה לכן, שנים רבות בהוראה

ולאחר מיצוי עברתי ללמד  ' חרוב'החל מגננת בגן . עברתי במסלול חיי בחינוך והוראה את כל הגילאים – שרה

אחר כך עשיתי .  ההמשך היה בחצרים כשהוקם בית הספר המשותף משמר הנגב וחצרים. בבית הספר בקיבוץ

ריכזתי את החינוך ' אשל הנשיא'עברתי ללמד ב.  למדתי הוראה מתקנת ואבחון דידקטי. הסבה לחינוך מיוחד

לימדתי . בחטיבה העליונהבפועל זה אומר שילוב תלמידים של חטיבת הביניים וכיתות חינוך מיוחד . המיוחד

 . וחלק מהזמן הייתי מחנכת וגם הגשתי אותם לבגרות בהיסטוריה' יב -יא ו' כיתות י

הדימוי העצמי שלהם עלה והם , השקיעו בלמידה, התלמידים השתלבו יפה במסגרת, נהניתי מאד מעבודתי

 ימו את הלימודים בבגרות מלאה או חלקית יס

 
נכנסתי . תחומי באוניברסיטת תל אביב-יה בחינוך מיוחד והיסטוריה חוג דוהתואר הראשון שלי ה  - דורית

. ל היה מנהל בית הספר"יוסף טנצר ז( בהתאמה 22 -ו 22בני )' ברקן'ו' ארז'לעבוד במשמר הנגב  בכיתות 

ופנו אלי להקים  שם כיתה לחינוך מיוחד זו היתה כיתת החינוך ' אשל הנשיא'ל' ארז'הכנסתי את כיתת 

עד  2.81 -שנים מ 4לאחר מכן ביקשו ממני ללמד סוציולוגיה ואזרחות זה נמשך . 'אשל'חד הראשונה  בהמיו

הבנתי שאין מקום לכיתות בית ספר יסודי . ואז ביקשו שאנהל את בית הספר המקומי במשמר הנגב 2..2

תהליך של שילוב במשמר הנגב עם מיעוט התלמידים ומשרד החינוך לא איפשר קיום בתי ספר קטנים ועשינו 

פירוק הלמידה בבית הספר יצר צורך בארגון חברתי אחר והוקמו . בית הספר שלנו עם זה של חצרים

, בשנת השבתון למדתי לימודי ניהול. ולאחר מכן יצאתי לשנת שבתון, עבדתי שנתיים בחצרים. המרחבים

 .זוןבמהלכו ביצענו הפרטת מ, ולאחריו קיבלתי על עצמי תפקיד ריכוז שירותים

. כל הנושא של מעמד עובד ומעביד שאינו קיים בקיבוץ אך המערכת החיצונית מבוססת עליו לא היה מובן לי 

 ".  אשל הנשיא'ובשל כך נוצר נתק ביני לבין 

 
 

תוך כדי השיחה שרה ודורית הזכירו את נושא שעות הוראה המוקצבות לבית ספר ובית הספר 
מה נרשם לכל מורה כשעות לזכותו ומכך גם :  וצא הואהפועל הי, מקצה אותן לזיכוי המורים

בראשית דרכן בהוראה השעות שהן לימדו לא נרשמו לזכותן אלא הועברו . נגזרת משכורתו
 .למורים אחרים כדי לבנות עבור מורים אלה מאגר שעות נאות לקבלת פנסיה ממשרד החינוך

 ...הפנסיוני הפועל היוצא שיש להן ותק מקצועי רב שאינו בהתאמה לוותק
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עבדתי בחצי משרה בהוראה במועצה . הבנתי שאני צריכה לחזור להוראה: דורית ממשיכהמן הרשום לעיל 

למדתי באוניברסיטה הפתוחה תואר שני במדעי .  האזורית מרחבים וחצי משרה עבדתי במרכז אירועים

צד ההוראה לגוון ולהתאתגר אהבתי ל.  המדינה וקורס הדרכת מורים וכך נכנסתי להדרכת מורים לאזרחות

למדתי אבחון דידקטי ועכשיו  12לקראת גיל . במסגרת הזאת ביקרתי בהרבה בתי ספר, גם בדברים נוספים

השנה גם התחלתי לעבוד בשירות . הוראה מתקנת ואבחונים, עמותה לקידום תלמידים –" ניצן"אני עובדת ב

 . בבאר שבע( ח"שפ) הפסיכולוגי חינוכי  

. ה הקלה עלי את הפרידה מבית הספר והחלטתי לצאת שנה קודם היציאה הרשמית לגמלאותשנת הקורונ

היתה זו חוויה מעניינת וחשבתי שיש מקום לחשיבה של לימוד ללא לוח וגיר הודות , לימדנו השנה  מרחוק

 .לטכנולוגיה

   

 ?מה דעתכן עליו לאורך השנים, שתיכן עסקתן בחינוך ולימוד נוער מתבגר 

 1..2 -סקתי בחינוך מיוחד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה כאשר השתנה חוק החינוך המיוחד בע -שרה

ואז היה צריך .זה תקף גם לגבי בית ספר יסודי. שאומר שהורה יכול לשלב את ילדו בבית ספר בבית ספר רגיל

ת לתלמידי החינוך כיתות קטנו. החליטו להקים מרכז למידה' אשל'ב. לחשוב מה עושים עם ההנחיות האלה

המיוחד עם יכולת הוראה פרטנית והילד קיבל מספר רב של שעות כדי לאפשר את שילובו במסגרת הכיתה 

תלמידים במטרה שתלמידים אלה יצאו מבית הספר עם  8-24בחטיבה העליונה הוקמו כיתות קטנות . הגדולה

והתוצאות . גם נכנסו לכיתה מסייעים לפי הצורך. תעודת בגרות ולא יהיו שונים מחבריהם במסגרת הרגילה

בית הספר שנבנה לשם כך . כיום הוקמו בתי ספר לחינוך מיוחד לתלמידים על הרצף האוטיסטי. היו טובות

 .הוא ברמה גבוהה' אשל'ב

 
תלמידים . אחת הבעיות הגדולות היא שהילדים לא קוראים ויש להם קשיי התבטאות בעל פה ובכתב – דורית

תלמידים רוכשים את . בית הספר לא מכין את הילדים ללמודים אקדמיים. הבנת הנקרא נכשלים בגלל אי

ובוודאי שקיימים בשל כך גם קשיים , טכניקת הקריאה אך לא שולטים בקריאה יעילה הכוללת הבנת הנקרא

 .בכתיבה ובהבעה בכתב

 
הקושי איתם הוא שימור  .ראיתי שיש לתלמידי החינוך המיוחד מוטיבציה גדולה להצליח בבגרויות – שרה

באופן כללי הנוער השתנה כי התקשורת והטכנולוגיה שחדרו לחיי היום יום מפריעים .  החומר הנלמד בזיכרון

למהלך הלמידה התלמידים ובפרט בשנה האחרונה כל תוכנות המסרים ובמיוחד הטיקטוק מזיז אותם 

 .הם לא יודעים למרות הטלפון החכם לעבוד על מחשב.  מהקשב

 
לימדתי אזרחות שהוא מקצוע רוחב  . הילדים ממוסכים והקשב שלהם נמוך וצריך לתת להם גירויים –דורית 

גם , והראות ציונים טובים, לצערי כדי להקל. שבו לא ניתן להתבסס  רק על שינון והם נופלים על הקריאה

מה יהיו , ה לתוך המקצועוכשהפוליטיקה נכנס, מקצוע האזרחות שעודד חשיבה נכנס יותר לתבניות שינון

תהליך ...בשנים האחרונות הוסטה הדמוקרטיה לטובת המדינה היהודית, איך יראה הספר לתלמיד, התכנים

 ...שקורה בכל החברה
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עבדתי עם . בפועל היו תלמידים שלא הגיעו מוכנים לחטיבת הביניים דבר שדרש עבודה פרטנית  – שרה

 . ואוצר מילים  כדי שאותם תלמידים ישתלבו בכיתות האם הבנת  הנקרא, תלמידים על חיזוק קריאה

אלא במיומנויות למידה כדי , ללכת לכיוון הטכנולוגי ולא להשקיע בלימוד ידע. בית הספר צריך להשתנות

 .להכשירם לחיים וללימודים גבוהים

 

עצוב . ל לציוניםהמנהלים נמדדים על אחוזי הצלחה בבגרות וזה מחלח. בית הספר כבר לא רלוונטי – דורית

.. תעודות לא הותאמה לכך, ציונים, הבחינות: שהכניסה המהירה של הטכנולוגיה לא תישאר כי שאר המערכת

צריך כאמור מיומנויות וכישורי חיים שיאפשרו גמישות מחשבתית ויעודדו ... אך גם הטכנולוגיה לא חזות הכל

 .יצירתיות

 ?האם היה נכון להפסיק ללמוד בו' אאשל הנשי'ב" בוגרות הוראה"שתיכן  

הוא בית ספר טוב והיה כדאי שהמועצה תיתן אפשרות בחירה לתלמידים ולהורים ' אשל הנשיא'  – שרה
 . לבחור באחד משני בתי הספר

 
היתה מגמת תקשורת וקולנוע . כל בית ספר צריך להתמקצע ולהיות טוב במה שהוא יכול להיות טוב – דורית

 .לא יהיו תלמידים זה יגמראבל אם ' אשל'ב

 .בית הספר צריך להשתנות בהתאם למה שקורה בעולם ולא ללמוד לשנן –שרה 

 
 ?הכנתן מסלול המשך לפעילות

אני מלמדת בהתנדבות עברית והיסטוריה לתלמידים . אני סבתא במשרה מלאה. יש כבר מסלול – שרה

ספר התיכון האנתרופוסופי שאני מאמינה בשנה הבאה יומיים בשבוע אלמד  בהתנדבות בבית ה. שזקוקים

 .בית הספר לא השכיל לקחת מהם את התובנות שלו. בדרכו והתחברתי מאד אליו

 

מרכז ארצי לאבחון וטיפול בהפרעות קשב ) ' ניצן'אני  סבתא שלצד הסבתאות ממשיכה לעבוד ב – דורית

מאמינה שכל המשלב . את ספריית הילדיםוחולמת לשחזר ( שירות פסיכולוגי חינוכי)ח "ובשפ(  וליקויי למידה

 .פעם היו מספרים לילדים בהמשכים. הלשוני רדוד זה מחוסר חשיפה לשפה דרך ספר וסיפור המסופר נכון

 
 מרגלית: ראיינה

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מהבמות א ארצית לקש תנחומים
 

 יארצקווה ת
 

 משמר הנגבת בי
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 מ ע ש ה   ב פ ר ו ס ת   ל ח ם
שידעה ימים טובים מכונה ירקרקה שניכר בה , בו-בירכתי הכל, בין חדרי הקירור ומחסני המזון חבויה לה

מתג מורכב , על הקיר. שלוש רגליה נטועות עמוק בבטון ומהקיר הצמוד אליה היא מחוברת לחשמל. יותר

לחיצה על הלחצן השחור מפעיל מנוע . האחד שחור להפעלה והשני אדום להדממה, משני לחצנים קטנים

(. שוודאי היו חדים בצעירותם)טטים סכינים אנכיים משוננים ורו 18חשמלי נסתר מהעין שפוקד על שורה של 

את החלה מניחים על משטח (. לאחת₪  2.22)בו כיכר או שתיים של חלת שבת -אני רוכש בכל, מדי יום ששי

נדחפת החלה לעבר , -בגלל הבטיחות-עם שתי ידיים , לחיצה על שני כפתורים שחורים גדולים. שבקצהו בוכנה

סה שניתן לפעמים להוציא אותה בשלמותה אם לא נתקעות בין יוצאת כיכר פרו, בסוף התהליך. הסכינים

כאן דרושה מיומנות . הסכינים שתיים או שלוש פרוסות שהבוכנה בגילה המופלג לא הצליחה לדחוף עד הסוף

הכנסת הכיכר בתוך שקית הניילון מבלי לצור בה אנדרלמוסיה אף . מינימלית כדי לחלץ את הכיכר בשלמותה

 .ודבקות במטרההיא דורשת ניסיון 

וכך מתקבל בתום הפריסה חלה . נשברה במכונת פריסת הלחם סכין אחת, לפני חודשים אחדים, מעשה שטן

-כ)שקצת פחות משליש ממנה בצד אחד וקצת פחות משני שלישים בצד האחר כשבתווך פרוסה עבה במיוחד 

קנה , מה קרה"הציע אמרו לי חברים טובים שתמיד יש להם עצה טובה ל! באמת מבאס(. מילימטר עוביה 11

לא . לא תופתעו על פי שם הכתבה אם ניכנס בשלב זה לעובי הכיכר!". חלת שבת פרוסה וארוזה ונגמרה הבעיה

גיבשתי לאורך שנים הרגלים טובים . פסיכולוגי, הראשון: קבלתי את עצתן של הנשמות הטובות משני טעמים

, יורד קומה ופורס את לחם השבת, אני רוכש חלה או שתייםביום ששי בבוקר . זה לא העניין, או לא טובים

. באמת לא אוהב שמזיזים לי את הגבינה ועל כן אני דבק בבחירה שלי, אני לא אוהב, כללית. שמח וטוב לב

, סנטימטר אבל וכאן לב העניין 11 -אורכן כ, הארוזה וזאת שלי, שתי הכיכרות: הסיבה השנייה היא מהותית

בחלה , לעומת זאת. מילימטר 22-פרוסות מכאן בעובייה של כל פרוסה קצת פחות מ 11-14לה כיכר  ארוזה מכי

חישובון ביתי פשוט יראה שעובי הפרוסה הוא (. בלי הקצבות ומכונה עם כל סכיניה)פרוסות בלבד  .2" שלי"

ה אני שאת טעמ)אין טעם להרבות במילים על מה שקורה במריחה של חמאה של תנובה ! מילימטר 21 -כ

בקיצור . והנזקים הבלתי הפיכים שגורם הסכין המורח על הפרוסה התמימה( מעדיף על פני חמאה מיובאת

 .יש צורך דחוף לתקן את מכונת פריסת הלחם, )!(נמרץ

על כן פניתי בצורה מנומסת ובדרך ארץ . בו-מכונת פריסת הלחם נמצאת בשטח שיפוטו ובאחריותו של הכל

האוזניים שמעו אך אני . בו והארתי את תשומת לבה לעובדה שחסר סכין במכונה-להידועה שלי למנהלת  הכ

! גם זה ללא הועיל, פניתי בשנית. לא בטוח שהמסר נקלט בתודעה שכן כעבור שבועות מספר לא תוקן הנגע

: את מילת המפתח, ואני ביניהם, לימדו את העולים החדשים, 12-וה 22-בעליות הגדולות של שנות ה)

. בו-מהון להון התחלפה ההנהלה של הכל.( הצטיידתי ונישאר בי משהו מהשנים הרחוקות ההן!. תסבלנו

ניהול , הבנתי שדרוש זמן למנהלת החדשה להיכנס לעניינים ושבעיות תקציב, מניסיוני הקיבוצי העשיר

מאחר והפרוסות הכפולות . ב חשובות יותר מאשר תיקון מכונת פריסת הלחם"וח אדם וכיכ, ספקים, מלאים

אזרתי עוז ופניתי פעם , כעבור שבועות מספר, בכל זאת!(.  פולנים לא זורקים כלום)המשיכו להיערם במקפיא 

בוץ הישן והטוב בקי, פעם... אותה עוגמת נפש, כל יום ששי, ולצערי !עקשןסבלנות יש לי אבל אני גם . נוספת

עם אחריות . על בכל תחומי הצריכה המשותפת-ה אחריות/ת שירותים שתפקידו/מרכז –היה תפקיד כזה 

אין ספק שתוך זמן קצר המכונה היתה יכולה למלא , במקרה זה. נלווית סמכות ואף אפשרות של הטלת מרות



00 
 

  www.atarmishmar.org.il   12.8.1212א  "ב באלול תשפ"י 1212' עלון מס

חטוף בחוברת המבנה הארגוני האחרון עיון . אבל הזמנים השתנו. סכינים 18עם , כמו חדשה, את יעודה מחדש

הרי כאן דרושה ערנות הציבור כי כל שנתיים מתפרסם מבני ארגוני חדש ולא תמיד ברורה  –( .122 -תשעט'ה)

היא הכתובת האולטימטיבית ובידה , אלא מה, גיליתי שמנהלת הקהילה. הדרך בנבכי הביורוקרטיה העדכני

 .ושעד סוף כל הדורות תישאר המכונה נכה  בפני בעיה בלתי פתירהוכאן הבנתי שאני עומד . לפתור את הבעיה

 

והפעם על תשלומים שעל , בנושא שיוך הדירות, אחד מני רבים, לפני למעלה משנה התקיים דיון באסיפה

. חלקם במיסים והיתרה לעורכי הדין ורואי החשבון, החברים לשלם כדי לעגן את זכויות החברים על דירתם

לרשות   -בבוא העת –הופיע סכום שהחברים יצטרכו לשלם , בין המספרים. וניתנו הסבריםהוצגו טבלאות 

הדיון לא ממש התמקד על הסכום . למען השלמת התהליך ורישום המגרש על שם החבר, מקרקעי ישראל

העתידי שיהיה על החבר לשלם אלא על סכום של כשלושת אלפים במיסים ועוד כמה מאות שקלים בגין 

ואני בדיון בקשתי שישימו לב לעובדה שהחברים הוותיקים שוויתרו למען הכלל על מצב . ם בענייןהטיפולי

אין בכוונתי לחזור כאן לבעיה . של המנהל ושיש צורך לפצותם על כך 022עדיף שהיה מנת חלקם בהחלטה 

רתי אומר באותו מעמד לא התעקשתי אבל גמ. עוניייהכאובה הזאת אבל המנהלים הסבירו שלא נכונים ט

אבל . גם אם מדיבר בתשלומים שיחולו בעתיד הלוטה בערפל, לפנות להנהלת הקהילה כדי שהדברים יתבהרו

בקיצור פניתי למנהלת . שכלל הנושא לא נידון, חמש שנים, רציתי שדבריי ירשמו ושלא יגידו בעוד שנה

ת של פריחת ההדרים מסביב לנען היא עדיין הדיפה ניחוחו .הקהילה החדשה כדי שתזמין אותי לדיון בהנהלה

היא . אמרתי לעצמי מנהלת חדשה ולפי הקלישה הידוע מטאטא חדש מטאטא טוב.  ומישר החוף הדרומי

שוחחתי איתה על כך ושלחתי בדואר . הציגה לציבור רזומה מרשים ולא היה לי ספק שהעניין יקודם

, לא טלפון !דממת אל חוט, לתדהמתי, וכאן. ...האלקטרוני פנייה רשמית ובה בקשה להופיע בהנהלה המכובדת

ממני היא . נמחקתי מספר הבוחרים,  ידתייהתא, נהפכתי לשקוף. כלום, לא שיחה בלתי אמצעית, לא מייל

ובדומה לאהבה . קבלה אשראי בצעדיה הראשונים ובפניה אליה שמתי את מבטחי בהנחה שהעניין יזרום

, מולד)אני לא מהסס לחשוף פגם חמור באישיותי , כאן. יצוניתהאכזבה היתה עמוקה שגררה תגובה ק, נבגדת

ואני  נסגר כמו , תגובתי הבלתי נשלטת היא לנתק מגע, כשדבר כמו המתואר לעיל קורה(: לא יודע, נרכש

או בשמי /זה קרה גם בעברי הלא רחוק כשאני חש קרבן לאיוולת ולפגיעה לא מידתית בשכל הישר ו. אויסטר

אבל לכבוד העצמי . ודאי? לא פרודוקטיבית. אולי? תגובה ילדותית . אבל כזה אני  !nobody is perfect. הטוב

 !וסגרנו את פינת הפסיכולוגיה" בטיפול"סיימנו עם אסי דיין והפרק האחרון של , טוב. אין מחיר

. יםתגובה כזאת שלי טובה לאגו אבל היא לא מקדמת את העניינ. אני גמרתי, ברור שעם מנהלת הקהילה

או   John Lockeכשהגו . איך להשיג את המטרה כשהדרך לראש הרשות המבצעת חסומה, ונשאלת שאלה
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Montesquieu  הם לא נכנסו לרזולוציה כזאת שתדריך אותי איך לנהוג עם , את תיאורית הפרדת הרשויות

זרמו מים  28-מהמאה ה, אבל. ראש הרשות המבצעת ולא היה אכפת להם נדמה לי מגורל פרוסת הלחם שלי

 checks and))רבים בנחל גרר והעשייה המדינית הצליחה לשפר בהרבה את מערכת האיזונים והבלמים 

balances  צמחה מעצמה חדשה שאי  12-ובעיקר במאה ה .2-במאה ה. שלא השיגה תמיד את התוצאה הרצויה

המשפט בצרפת לקיים  היא הצליחה לגרום למערכת. המדיה, התקשורת: אפשר לתאר את העולם בלעדיה

וכולם זוכרים איך שני עיתונאים מוושינגטון פוסט . משפט חוזר לדרייפוס ובהמשך להביא לזיכויו המוחלט

יש לה גם צדדים , אגב. זאת עוצמתה של התקשורת . הביאו להתפטרותו של נשיא המעצמה הגדולה בעולם

אבל אני מעדיף להתרכז , עמית סגל או ברדוגו כמו השופרות של הביביסטאן בטלוויזיה וברדיו דוגמת, אפלים

אין לי ספק שעצם פרסום הכתבה הזאת בערוץ יוקרתי כמו עלון משמר הנגב יזעזע את . בכיוונים החיובים

 .בו ובמהרה תמלא שוב המכונה את יעודה כביום רכישתה-אמות הסיפים בהנהלת הכל

נשארות אטומות אוזני המנהלות לקולות  אם בכל זאת, וקשה לי לעלות על הדעת מקרה כזה, אבל אם

פוליטית ששמה -התפתחה במהלך המאה קודמת תנועה חברתית. לא אלמן ישראל, גם אז, הבוקעים מהעם

נשביתי בקסמו . חילוני ומודרני" נעשה ונשמע"מין . הוולונטריזם: את העשייה לפני החשיבה האינטלקטואלית

פניתי לחברי חיים נחמן ויחד חיברנו . להפיק ממנו בעניין שלנו כל התועלת שניתןאת  של הזרם הזה והבנתי 

 :         שאת שורותיו הראשונות אני מפרסם להלן" אקול קור"

              

     מ"בע למתנדבים

דרכו נא עוז, לבשו נא עוז  

 לעזרת העם ולהצלת פרוסת הלחם

באשר נמצאה –אל תשאלו ? במה  

כל לבו ידבנו –אל תבדקו ? במי  

...וגומר  

חלקם גמלאים ואחרים עדיין פעילים שידיהם טבלו בגריז רב היום והם , אני מכיר ודאי עשרה חברים

לרבים . או שמא מפתח מילימטרי 21/21מטרים אם לאום שיש לסגור נחוץ מפתח  1מסוגלים להבחין במרחק 

ודאי יימצא מי מהם שיוכל . מהם מחסן כלים ומכונות שלא היו מביישים כל בעל מוסך בינוני בבירת הנגב

גם בין החברים החדשים שנקלטו לאחרונה ושקורות . הסגה הכאובהאת  להיענות לאתגר ולהביא לסיומה 

הנדסאים ומהנדסים שאף הם , מופיעים שלל טכנאים, חייהם הופצו בקרב הציבור לקראת קבלתם לחברות

בו -זה לפנות להנהלת הכל, ירתם לעזרת הכללאז מה נותר לבעלי ידיים טובות ונכונות לה.  באים בחשבון

מן ( או השלושה)ניתן להתאגד שניים או שלושה כי טובים השניים . חינם אין כסף, ולהציע את הרצון הטוב

לא להשבית את המכונה  –תנאי נוסף . בו לגשת לעבודה-לקבל אישור ממנהלת הכל –תנאי מוקדם . האחד

האל במיתולוגיה היוונית , שרוח הפייסטוס!  י פורס את חלת השבת שליעת שאנ, בבוקר 22-ל .ביום ששי בין 

 יעקב וולפמן                     !יכול נוכל לה. תחזק את מעשיכם, הממונה על תחום מכונת פריסת הלחם
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 ,קהילה יקרה

החל בסוף השנה התקבלה החלטה מטעם מועצת חינוך לסגור את מערכת החינוך לגיל הרך בחול המועד פסח 

 .  1211משנת 

ואפשרות לדיון  מיד לאחר הישיבות זו נוגדת את הנוהל התקין שמחייב פרסום פרוטוקולים תהחלטה חד צדדי

לה משמעויות והשלכות על חלק ניכר מבתי האב בקיבוץ שילדיהם נמצאים בחינוך לגיל הרך  והשגות ויש

 .ובחינוך החברתי

משפחות שהגיעו לקיבוץ ידעו כי הן נדרשות . ת החינוך לקהילהיתה מחויבות הדדית בין מערכהלאורך השנים 

לשים את ילדיהן במערכת ומצד שני המערכת התחייבה לספק את החינוך לילדים על מנת שההורים יוכלו 

 .לצאת לעבוד

 ?זה הכל או לא כלום? ומה עכשיו

נו ומבדילה אותנו מערכת חינוך שפתוחה כל השנה מייחדת אות. אנו מרגישים שהמערכת נטשה אותנו

חלק מהמשפחות שהחליטו . ממערכות  הקיימות בערים או ביישובים קהילתיים אחרים באזור ואנו גאים בה

 .לבנות את ביתן בקיבוץ לקחו זאת כשיקול

מקבלות את ילדינו יום יום . חשוב לנו להדגיש כי אנו מעריכים מאד את המטפלות שעובדות במסירות בגנים

אנו מבינים את השחיקה ורוצים וגם . אהבה ובאכפתיות ואין לנו שום טענה כלפיהןב, בחיבוק, בשמחה

אבל יש עוד דרכים , חושבים שמגיע להן חופש והן גם צריכות לקבל חופש בשבילן ובשביל טובת ילדינו

 .להראות למטפלות שאכפת לנו מהן מבלי לסגור את המערכת

 .רוגיןיערכות נסגרו ונפתחו לסשנה שבה המ. כולנו עברנו שנה קשה עם הקורונה

תפתח שנת הלימודים  12...2 -אנחנו לא יודעים לאן פנינו והאם ב, לאור הנתונים המדאיגים, אפילו עכשיו

 .והאם ומתי ניכנס לסגר

אלא לשמר את , ת ומטלטלותאנחנו לא חושבים שבתקופה כזו של חוסר וודאות נכון לקבל החלטות רציניו

 .כיריםהשגרה שאנו יודעים ומ

לסגור את כלל המערכת ולא נעשה מאמץ אמיתי לחפש , ההרגשה שלנו היא שבחרו בפתרון הקל ביותר

 .אלטרנטיבות אחרות

כי כאשר ? אך נשאלת השאלה האם הפתרון הוא בסגירת המערכות, אנחנו מבינים שיש קושי בגיוס כח אדם

 .הן ייסגרו הן לא ייפתחו שוב

כעס ותסכול בקרב ההורים שלא ידעו דבר , כזו שיצרה הרבה מרמורצר לנו שההחלטה התקבלה בצורה 

אנחנו חושבים שדברים היו יכולים להתנהל אחרת ומאמינים כי למרות הכל ניתן להגיע . והופתעו מההחלטה

 .לפתרון שיהיה מקובל על כולם וייטיב עם המטפלות

 .חתימות של תושבי הקיבוץ 212 -כלטובת העלאת הנושא להצבעה באסיפה ובהתאם לתקנון האגודה נאספו 

אנו מבקשים מהאסיפה להביא להצבעה את ביטול ההחלטה והחזרת הדיון למועצת חינוך ביחד עם נציגות 

יוצגו להורים מספר אלטרנטיבות לבחירה שיאפשרו את המשך קיום  1211הורית מורחבת כאשר עד סוף מאי 

 .המערכות בחול המועד פסח גם בשנים הבאות

  .על מועד האסיפה תפורסם בקרובהודעה 

 במערכת  שמוריםשמות הכותבים 
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  ידידי הספרים 

?ות לקרוא ספרים.אוהבים   

.חוגגים את יום אוהבי הספרים הבינלאומי( 8..)  ממש היום    

יש מתנדבים המקריאים ספרים לתלמידים במסגרת שעת סיפור וגם מאות מתנדבים שפועלים ' ידיד לחינוך'ב

סידור וארגון הספרייה , ות מכניסים חיים לספריות ומסייעים בקטלוג.המתנדבים. הספרבספריות בתי 

.ועם בבתי הספרפוהפיכתה למרכז משאבים וללב    

, מגיעה לבית הספר פעמיים בשבוע, בנס ציונה' בן צבי'מתנדבת ידיד לחינוך בבית ספר     ,איזה סורוקין -

.'ת סיפור לתלמידי כיתות וומעבירה שע' ב -' מסייעת בקריאה בכיתות א ' 

 22.8.1212" ידיד לחינוך"מתוך 

אין רצון להחליפן אלא להשמיש , ואצלנו הגמלאיות מחזיקות את הספרייה שנים ונאחל להן עוד שנים ארוכות

 .את הספרייה לפעילויות נוספות

 .םומתוך תפיסה זו מקדמת גם את ספרית הילדי... בבית הספרהחינוך הוא לא רק  ,בקהילה

 . הספרייה היא משאב ערכי חינוכי ואנו מבקשים להפיח חיים ופעילות בשעות נוספות גם עבור הילדים

רוצים לפתוח את הספרייה לרשות ילדי המרחבים , התחלנו באיסוף ספרים ורכישה קטנה של ספרי ילדים

 . במטרה לעודד קריאה והעשרת השפה, צ"אחה/ואולי הגנים בשעות הצהרים

 .ואני לאט לאט ממשיכה להתקדם,  אספה סידרה ופינתה מקום לספרי הילדים...פהטלי ערן דח

 ..ומתנדבים...נשמח לקבל רעיונות.... חושבים לפתוח אחרי החגים 

 דורית גזית

  

 

 !ברכות

 למיכל ואלון בורנשטיין

 להולדת הבן הבכור

  נכד לשרה ואבירם בורנשטיין

 !ברכות לכל המשפחה
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 פרוטוקול מועצת חינוך

 088820: תאריך

 .ללזרי ומעייןארמה  שרון , פלג גל,  פייביש יניב, ןשטייבבלו נאוה, ברקן יואב, אלוש נעמה :חברי מועצת חינוך נוכחים

 .מנהל חינוך חברתי - ארזי יואל, נציגת וועד האגודה - עמר הילה, מנהלת הגיל הרך -יסעור דקלה  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 והפקת לקחיםסיכום שיחת הורים  .1

 ב''בחירת ערכים לחינוך הילדים במערכת החינוך בשנת תשפ .2

 עדכון של יואל .3

 עדכון של דקלה .4

 :מהלך הדיון

 סיכום שיחת הורים והפקת לקחים ●
חשיבה לבצע שולחנות עגולים על מנת לאפשר להורים . צריך לייצר שיח בין המערכת להורים  

 .לקחת יותר חלק

 .שיבת מועצת חינוךלהוציא פרוטוקול בסיום כל י ●

 .חשוב שמועצת חינוך תנהל, שיחת הורים שמועצת חינוך מזמנת ●

 ב ''בחירת ערכים להובלת מערכת החינוך בשנת תשפ .1
במהלך חודש אוגוסט לחודש . כיוון שהדיון סביב שיחת ההורים התארך  הנושא יועבר לישיבה הבאה  

 .מועצת החינוך תתכנס אחת לשבועיים, ספטמבר

  ל יואלעדכונים ש .2

 .מתכנן להיפגש לפחות אחת לחודש. ים"ב את כל נושא המדצ''יואל לוקח על עצמו בשנת תשפ ●

 .רונן ימשיך לתפעל את הפן המעשי של השבט. יוקם צוות הורים בצופים בניהולה של מעיין גלקר ●

 .יכנס ראש שבט חדש בשם יובל 22/8ב  ●

יתקיים כמתוכנן עם נוהל בדיקת קורונה , ם המועצהבמידה ולא יהיו הנחיות מטע, טיול הבוגרים כפי הנראה ●

 .שעות טרם היציאה 01של 

יהיו ' ב-ו' לא יפתח במועד המתוכנן והילדים של כיתות א'' שרה כרמל''המרחב שהיה אמור להבנות במתחם  ●

, שיר וענת, כרגע יואל ביחד עם שתי המובילות של הקבוצות. ביחד במרחב עופרים עם ההתאמות הנדרשות

 .בדים על פתרונות כיצד לייצר פעילות מיטביתעו

 עדכונים של דקלה . 4

הן מבחינה פדגוגית להתמקד בגנים עם כמות הילדים . במערכת הגיל הרך נערכים לקראת שנה הבאה ●

 .הגדולה והן מבחינת כוח אדם

 קול קורא ותקנון מועצת חינוך.  2 

וועד האגודה ויוחזר עם שאלות והערות עליו מועצת התקנון עבר ל. מועצת חינוך הכינה תקנון על פיו תנהג

 .תן את הדעת ולאחר מכן יפורסם במלואו לציבור ביחד עם קול קורא להשתתפות במועצת חינוךיחינוך ת

 מעין ללזרי: רשמה
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 הכרכרה של עמרם
 

היתה  ,במשך שנים כשהתקיימו חתונות בקיבוץ וכל הציבור הוזמן לקחת חלק בשמחת הזוג  והמשפחה

 .  בקיבוץ להסיע את הזוג הטרי בחגיגיות שאין כמותה" הלימוזינה" ,רכרה שעמרם בנה מחומרים מקומייםהכ

 .הכרכרה נרתמה לטרקטור קטן של הנוי ויצאה למסע עם הזוג המאושר

 נטלו שני בניו של עמרם גבאי , הגשמייםלאחר שנים בהן היתה למוצג בגן היפני וסימני הזמן כרסמו בחלקיה 

 .יובל עם עזרתו של אריאל את  משימת החזרת הכרכרה לעברה המפואר, זכרו לברכה

 .זוגות שהיא היתה עבורם חוויה ביומם השמח מוזמנים לכתוב ולספר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 ליובל גבעול

 לליה ילנד

 עם צאתכן לשנת שירות 

 !בהצלחה
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 עצהלמו 02 -תערוכת שנת הל –שמר הנגב מ
 תעודת זהות
 קיבוץ  -משמר הנגב   

 
  –סמל 

 
 

 (אחת עשר הנקודות) 2.41 –שנת הקמה 
  2211  -תושבים  

 : תחומי התמחות עיקריים
חצרים : משמר הנגב הוא אחד משלושה שותפים. מפעל למיחזור ופינוי פסולת -נגב אקולוגיה

 ומוטי דנן
 בשותפות עם .  חות בידוד וארגזי בנייהלו, מפעל לפוליסטרן מוקצף מייצר אריזות – פוליביד

 .משואות יצחק
 גידולי שדה שותפות עם בית קמה – שקמה

 רפת שותפות  עם בית קמה – משמר קמה
 :סיפור מעניין

חבר ( רביב . ח, לימים)ראש המועצה הראשון היה חיימקה אייזקוביץ  1951.  -המועצה האזורית נוסדה ב
המשרד תפש  בדיוק חדר אחד בצריף   .  המועצה הצעירה יוקמו במקום" משרדי"משמר הנגב ואך טבעי היה ש

הוא ניצב בפתח תקווה והיה רכושם של . לצריף עצמו יש היסטוריה טרום התיישבותנו בנגב. בעל שני חדרים
נכון יותר  –בראיית הנולד , איש פתח תקווה בעצמו, גזברנו דאז .זוג אנשים מבוגרים שנאלצו לעקור ממנו

הוא הובא מפורק . י"לא 2נדמה לי שמחירו היה . החליט לרכוש את הצריף -ית גידול האוכלוסייה הצפוי בראי
 .הועבר לגבעה הנוכחית, חיכה שם לייעודו ובהמשך, לגבעה הראשונה של התיישבותנו

זכור לי .)הוקם הצריף בשולי המחנה לכוון צפון, בתום מלחמת השחרור עם הצטרפותם של חברים רבים
 (.קומונה בלשון הקיבוץ הארצי –תקופה מסוימת הוא שמש מחסן בגדים שב

. המזכירות עקרה משם ועברה לחדר המערבי של הצריף שצבעו היה ירוק, משבית הביטחון הפך למטבח ילדים
ר שמשנו מודיעין לבאים "בהעדר היו. החדר המזרחי הוקצה למועצה האזורית שמעתה תקרא בני שמעון

ל אל "לתשובתנו שאיננו במקום נסוג הנ. פלוני שהגיע וחיפש את חיימקה אייזיקוביץומעשה ב. בשעריה
 ,(".בית בסגול)אני רוצה לראות את ֶבני שמעון ,       הפטיר, אם כך: "אחר " פקיד"

וכראשוני המקום ירשתי והנחלתי את , הייתי אז מזכיר הקיבוץ. את חיימקה אייזיקוביץ ירש יוסי צור משובל
ני אבל לא /לא איכפת לי עם תתחתן: "ההזהרה הרווחת לבנינו הייתה . בות בינינו ובין שכננו מצפוןכל הירי
 "....בת שובל/עם בן

. שכן טוב לצריף המנהלה, איש שיחה מעניין , איש תרבות , כמוני -יוסי צור היה קיבוצניק כמוך, והנה זה פלא
שהושיבו אותנו דרומית לביר זבאללה והם לא זכו  הוא שגילה לי בשיחת נפש מה מקור הקנאה של שובל על

אבל לא אגלה לכם את הסוד ונשאיר את הנושא . )לשבת כחזונם בואך אילת או על כל פנים כמה שיותר דרומה
כתוב בדברי הימים ,   אכן, את מעבר המשרדים לצומת בית קמה והשאר יוסי הוא שיזם(. לפולקלור היזורי

 .ל נמנים עם ידידי בשובל"לנה צור זומאז יוסי ואי. של אזורנו
 

 חבר ממייסדי משמר הנגב(. שמואל בונים)מומוס 

 
הסיפור של מומוס  .של בני שמעון 07 -תעודת הזהות שנשלחה לתערוכת הו ז

 לא פורסם שם והוא מתפרסם עתה בעלון
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 של בני שמעון 02-שמר הנגב בתערוכת המ
 
 
 

 אגודהפת אסי
  22.ץ בזום ובערו, עדון לחברם שלישי במויו 20.8.1212 -ב
 :יוםסדר  

  1212 כספיים דוחות ואישורהצגה 

 ר מרידיאןח אופי"ה רוח לאגוד"רוישור א

 להלאגודה ולקהית /אחדת /מנהלת למנות בהצעו דיון

 למועד אחרה נדח –ח מועד פסימים בחול ה 4ך יל הרך למשסגור את הגהחינוך ל טת מועצתעל החלעור ער
 

י אופיינלא . טובהת ההתנהלו. ר מרידיאןבון אופיי רואה חש"ע האגודה הוצגושל  2222לשנת כספיים דוחות 

 .ורמתקיימות באזלאגודות ה

אלי  :ו בדיוןוהשתתפיא וילק ר האגודה ג"יוי "הוצג ע :גודה ל הקהילה והאאדם אחד לניהולמנות ה בהצע

 בריורם ענ, תדורית גזי, רכטמן

 22.3.22ראשון ולאגודה ביום קיבוץ ת ל/אחדת /שא מנהלקלפי על נובהצבעה 

  24.3.22 עד יום שני
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  22.ץ בערו, בזום, ועדון לחברבמ 28.8.1212 רביעיביום 

 
 :םיוסדר 
 ילהלאגודה ולקהת /ת אחד/ת מנהלבהצעה למנודיון 

 ץשל הקיבורגוני מבנה אעדכון 
 

 ) 20.8.12 שלישי) אתמולהיה   ודה והקיבוץהאגאת  נהל אדם אחד ל ימינו :יםסיפה שני נושאבא :קרןתאי ני
יד תפק ימילו יישוםבחון ת לחלון הזדמנויובקיבוץ נוצר ובאגודה  .בוץב באסיפת הקיוגם העראסיפת האגודה ב

ציג ונעם שטהל הריס התפטרה שיפעירית . פקיד אחדממלא ת י"ה עודגומנהל לאבקיבוץ  לקהילהמנהל 
קיד את התפ מישהו שימלאלחפש  רצוות איתוכאן  ם יוק שם יבחראם . בכפר עזהקהילה לנהל את ה מועמדות

 .משמר הנגבב לתפקידא הוא מועמד ואם ל ל"הנ
 .ם מתאיםאדליתור א נקיים בקלפיתקבל ואם זה י  ועד ההנהלהוד האגודה ובועושיבות ביהתקיימו 

 ולתושבים אחת לחברי כתובת וזמינותנוכחות  ,ול אפקטיביניה :יתרונות :חסרונותיש יתרונות ון כמוב
 .ה אחתבחזון קהיל ותמיכה
בין שתי וזן מא ב ניהוליקש ית תחושה שלהקני, פשריא ענייניםשל ניגוד  במציאות עבודה :תחסרונו

  .פעילויותה
 ?ותומאניתאו אגודה ע תופית חקלאיתשיאגודה  -ח"גשא ?שלנורה החוקית מהי ההגד :וסמומ

 
וועד התושבים ילתית לכלל קהה אגוד קיבוץ הקיםאגודה שה ,קיבוץ –שיתופית גודה א – ישויות 1יש  :יניתא

 .תיתהאגודה הקהילות ועדים עם בזה אשהומקומי 
נה הארגוני פני הצגת המבגוניים לינויי ארעשו מספר שנ . 1212גוסט ארגוני אומבנה  י הוא שינו השנהנושא 

המבנה מוגשת של הצעה הה .לההמשק והקהיה הפרדה בין נעשת לתפקידרית שיפריס את עיו גייסנכש .הזה
המבנה  שלד .לייםופים הניהוד של הגתפקיגדרות ה .נוספים םוייקטנים ושינה םכל השינוייללת את י כוהארגונ

 .ה מהמי ומי עושמעל מי  .ריותסמכות ואח -שתי שאלותל גוני מתייחסהאר
דה בין א היתה הפרתפקיד ללכשנכנסתי . עד ההנהלהוופים לופים שכפויש הרבה גוההנהלה  האסיפהבין 

ם תלויים פים שאינד קלפי הם גוכמו ועהגופים . שעשינובמבנה הארגוני  זה אחד השינוייםו קהילההמשק וה
ץ חשבונות הקיבומופרדים מואים של קרן המיל, העזרה ההדדיתגם ברמה של  הפים לאסיפכפוהלה אלא בהנ

 מנם לא עובדיםשאקנונים מיוחדים יש ת צרכים, תעזרה הדדי, סיעוד :וףג לכל .החבריםות גן על זכויכדי לה
 . ח הביקורת"ה בדום הילפיהם וזה ג

הלת א מקבילה להניה פעילה שההנהליש מקום לו גיה של הקיבוץהל את האסטרטד ההנהלה לנועתפקיד 
חדש מנהל כספים לנו  יש. ותהא וצריך לבנותוות קטן ה להיות צכפעילה צריה נהלה. מתשאינה קייהקהילה 

 . ה יואבמשדדלית חיות  א חדשה"משיש מנהלת  עם האגודהד יח. נגב אקולוגיה מנהל הכספים שלשהיה  ןיר  ע  
 .לביאנעמי  –קיבוץ לאגודה ולוד יש אדם אחד וסיעברווחה . הוקליט צמיחה, יוך דירות ד את שלאחוחלט ה

 צויר. ת השוטפותצגו הבעיובהם הור ענפי החצכל מנהלי ו ישיבות של התקיימשנה  12 -ני כלפ :ןרכטמאלי 
 .העבודה בהםכדי לייעל את כזאת קיים מסגרת התשתיות ל לבקש ממנהל

 לההריסה של כרכז את לא רצוי לנים האם ש 22הימשך שיכולה ל לת עבודת בנייההצעירים מתנהבאזור 
 ?ייה הרבה שניםקיום אתר בנות התמשכאת צם כדי לצמהמבנים יחד 

ציב קורת תלויה בתקועדת ביבפועל . המתחת לאסיפצע נה הארגוני המונמצאת במבועדת ביקורת  :ענבר יורם
  .ודהולאגמענה לקיבוץ אדם אחד שנתן שאבי אנוש היה דם מנהל מא גם קו"שמבנושא . ועד ההנהלהשמכין 
ציג המלצות הבניה ני גבל .הערה נרשמהה, התשתיותבות עם מנהל קיים ישיבקשה לגבי הל :מןטרכתומר 
ים יג מספר נושאבר הועדה תצעד נובמם א .ונומיתהיא אוטועדה ה .ביקורתועדת  גביל .בניהאת נזקי הלמזער 

 .ביקורתלעוד נושאים  י להוסיףיף תקציב כדלשקול להוסתהיה אפשרות לביקורת 
 .ת ואחריותשל סמכו אגידי תקיןמשטר תבך להתנהל ריצ . ועדת ביקורת לדעת לעבוד עםצריך  :קרןניתאי 
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שפנייתם  יש לפנות כדיתם לאן דעת לכוון אוחברים ליך לשמוע את הצר : (תועדת ביקורמרכז  ) סוחמירים אפ

 .תענה

תאם ן מילואים בהארגון קר ,לה פעילההקמת הנה  ,משק מהקהילה הפרדת :הםם השינוייעיקרי  :ןקרניתאי 

 ארכתה, האגודהתוך שיתוף  ת פירה דמוגצמיח ניהול, ושיוךרכז קליטה  מינוי, פיםמחלקת כס הקמת, לתקנון

ת קח זמן ללמוד אלוי כ .ריך קדנציהלכן יש להאמקצועיות  רושהד .שנים 4 -שנים ל 1 -קדנציות מכל ה

 .התפקיד

  ?דנציותהגבלת ק ם יש גם קדנציה האה כתעה על הארבהצ :כטמןראלי 

 .חסחור ברוב מיושלישית יש לבה קדנציב .קדנציה שנייהלהמלצה על  יש צוות :קרןניתאי 

להאריך  אפשר טובכשהכל  .בשנהלהאריך  ועד רשאישנים וה 1יא נציה של מנהל הבאגודה קד :ענבריורם 

 .לחתוךאפשרות  שנים  1בהחלטה על טעים יש וכשהדברים מקר

 .ניעל המבנה הארגו ב היא לקבל משובהאסיפה הער :קרןניתאי 

 ?ציהאורך הקדנ נושאזה תקף ר הועדות ם גם לגבי שאהא :אלעזרירן 

 .יך סדר וארגוןהנושא מצר :קרןיתאי נ

הקהילה ומנהל ז המשק את תפקיד מרכ י ואיחדנוינוי מבנה ארגונהחלטנו על ש 1221 -ב :רכטמןתומר 

ארגוני כלכלי ו עקב משבר טה טובה יותרך כוונה לשלימתו הפרק יו עלבגלל המשימות שהפקיד אחד לת

השנים  22 -גם לא התאמה הוגוני המוצע והמבנה האר ם אחרמקואנחנו ב 1212 -בום יה .זיותנדרשה ריכו

 .הבאות

 ?היא ועדת פנסיוצע היכן הבנה הארגוני המעל המקבל הסבר רוצה ל :לוידיויד 

 יהף של הפנסטהשועל הניהול א לא אחראית ת היה והמדיניועל האסטרטגי ה אחראיתועדת פנסי :ןקרניתאי 

 .ילההפנסיה בקה של ת בשוטףוסקשע פנסיההאחראית על הנת וצלר והתפקיד של עהועדה  ןבחנה בייש ה

ודואג  ף מבקרזה גוסיה פנועדת  .יפהפה לאסהועדה כפוסיפה ופנסיה היא האבחר את ועדת מי ש :לוייויד ד

שום רלו במבנה הארגונילהוסיף ריך צ .הקהילהתחת מנהל לא צריכה להיות  יאה .צריכה להגיע למי הפנסיה

 .חת האסיפהאותה ת

חת נמצאת תבמבנה הארגוני ות ההדדית שלק מהערבהפנסיה היא חמרת שמסכים למה שא :קרןתאי ני

 .האסיפה

גוף ש י .האסיפהיבלה מנדט מכי היא ק ניהמבנה הארגו ה בתרשיםעלות למעליך להפנסיה צרושא נ :לוידיויד 

   .זה מנהל אתאחד ש

על העלאת ים רכשמדב. ותיהםכוימקבלים את ז החבריםשלדעת ו .עת למי מדווחיםחשוב לד :ברעניורם 

 .ההנהלהיע מועד הפנסיה זה מג

ה וזה יפ  א  ה ויפ  ן א  ואי ליעדםכספים הגיעו דווחת שהסיה אבל מאת גובה הפנקובעת עדת פנסיה לא ו :לוידיויד 

 .חת לאסיפהמתהאחרים עם התחומים יחד  כה להיותצרי  ,דת פנסיהוע, פה והיאוח לאסיצריך להיות מדו

 מה מצב הגרעוןאסיפה לדווח לו תפקידנמ .אריגרעון האקטולנושא ה להיכנס גםצריך  הכספיםמנהל 

 .האקטוארי

להתאים  צריכיםארגונים  .הפנסיהיושבת קרן  לואים שבום לגבי קרן מיון הזה גנמשיך את הדי :קרןי ניתא

  .תנהלמציאות המש עצמם את
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 ני ארגומבנה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 !ברכות

 חייקמר לתו
 לב ליאן ול

  ל"מצה לשחרור

 !הצלחה

 דים ראשוניםחילים צעה אתם מתת בל האזרחובמסלו
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 שבעיםהשכונת 
 :יהםיחד עם ילד 02-החדש בשכונת ביתם הל ,אלינו ית הגיעוועממעין   - עוזמשפחת 

 . 1.2לון בני אומים אלה ואוהת 0.2בת בר  

 ובלבשים האחרונות היתה בשנעוז משפחת 

  !מוצלחת הבאים וקליטהברוכים 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 ין יסעורלמע

 לאמרי טנצר

  ה'לדורון סמדג

 ל"לגיוסכם לצה

 שירות מוצלח ומשמעותי
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