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 מה בעלון
במקביל . זה היה סוד ,מתווה למכירת חלק מאחזקות נגב אקולוגיה התקיימה אסיפה בה הוצגאמת כשבזמן  

פרסם  "כלכליסט"כשתה ע . מהלךבמשמר הנגב התקיימה אסיפה בחצרים לקבלת אישור לבצע את ה לאסיפה
כל קיבוץ  )  "מיליון שקל 222חצרים ומשמר הנגב אקזיט של אלייד סידרה לקיבוצים " :מאמראת הביצוע ב

מנה של אותה אסיפה הגיע גם ז "לעשות כסף מזבל" –פרסם הודעה  "זמן קיבוץ"שבועון הקיבוצים וגם  ( 722
 .להתפרסם בעלון

 
הרגע שהיא הוקמה הגיע ו .ושא התרומותלהסדיר את נ, רב שקדו על הקמת עמותה למורשת משמר הנגבזמן 

 ענבר על כך יורםותב כ .כדין עמותות בישראל
 

 "חזר הקיבוץ לחבריויו"כותב איציק בונים עוד מאמר תחת הכותרת  2222האסיפה על תוכנית בעקבות 
 

קיבל מומוס מאחייניתו של מישל השנה  .יום ההלוויה ירד גשם זלעפותשנה ב 77חברנו הלך לעולמו לפני מישל 
להתוודע לחברנו המיוחד שהתושבים החדשים לא הכירו די כ .בבלגיה מכתב בו היא נזכרת בקולו ודמותו

 .לעלון דברי יזכור מדפי הנפטרים צורפו
 

י עיתונאי "רואיין ע כך  לו תחביב מיוחד עלש י .בנם של דני וכוכי  (שיזף"כיתת ) נווה הוא בן משמר הנגבשחר 

ynet   גלעד ילון 
 

   ו בשבט שארגנו"מצווה לטיול ט -בר –של שלושה שבועות מתפרסמות התודות של הדולפינים ובאיחור 
 
 

 מיחזרה את מחזורה 'נגב אקולוגיה'חברת  :השערתמונת 

 

  עכשיו התודותוו בשבט "טטיול 
 " 2.2.2222 -פורסם ב "זמן קיבוץ"ממוחזר לקיבוצים חצרים ומשמר הנגב אקזיט  –כסף מזבל לעשות  
  7.72.2227 -על מימוש אחזקות נגב אקולוגיה באסיפה  
  8-77.72.2227 נגב אקולוגיהבאלקטרונית לאישור החלטה בעניין מימוש אחזקות הצבעה  
  ענבריורם  –לשימור מורשת משמר הנגב עמותה 
 יורם ענבר :רשם 22/7עמיתים /אסיפת מייסדיםוטוקול פר 
  (עמותה לשימור מורשת משמר הנגב)לרישום של עמותה תעודה 
  בוניםאיציק  – 2222הקיבוץ לחבריו בעקבות אסיפה על תוכנית יוחזר 
  4 כנוןת תובחירת נציגי ציבור להנהלה הכלכלית ולועד 2222אישור תוכנית  :אלקטרוניתהצבעה-

6.2.2222  
  לניב אוחנה לקבלת דרגת סגן ניצבברכות 
  ל ומכתב מאחייניתו שנשלח למומוס שתרגם מצרפתית"וארי זמישל 
  זיכרון חודש פברואר נר 
  ראיון עם שחר נווה ב -ניים המחתרתיות בארץתחרויות האופסצנת  –ועד התחנה המרכזית ממינכן- 

YNET  שמוליק דודפור :צילום  28.7.2222 -ראיין גלעד ילון ב 
  גשם מסרה נעמי ירוחים אלוןמודדים 
  לכבוד יום המשפחהפיקניקיבוץ 
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 ועכשיו התודות –ו בשבט "ל טטיו
 

 תודות לאנשים היקרים שתרמו להצלחת הטיול והפנינג בסוף הטיול

 .אורי אלמוג ואמרי  גלנטה שדאגו למוסיקת רקע נעימה: לצוות ההגברה

 .יד שנייה לאוולין אלון ולצוות חנות

 ה על ציוד הכיבוי'לאלון סמדג

 לאריאל פרידמן וצוות הנוי על השתילים והארגון

 לאלון דגני על הטקסט במסלול

 ..למשפחת חייק על השימוש בביתם כמקור לחשמל ועוד

על תחנות , שאספו עצים לאש ודאגו לשמור על האש, שלשו בצק שפרקו, שהעמיסו": דולפין"להוריי כיתת 

על בחירת מסלול  " דולפין"למובילים ולמאספים וכמובן תודה ענקית ומיוחדת לכיתת , מכווניםל, ההסבר

 .על איוש התחנות וההפעלה. הטיול וניקיונו על ההובלה וההכוונה

יצירה ועץ מלא , (צילום נוסטלגי)נוסטלסלפי , אבני דרך, תודה לילדים שאיפשרו לנו לשחק משחקים של פעם

 .משאלות

 .ו כדי לחמם את האווירה והפיתותולאלו שעמל

 .ולהילה מגידוביץ שתמיד שם בשביל לעזור, תודה לכל מי שהצטרף למסלול

 
 תודה

 . הדולפינים
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ארץ ישראלי שהיה במסלול הטיולאיריס 
 בסיום הטיול הפנינג       
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 כסף מזבללעשות 
 ממוחזר לקיבוצים חצרים ומשמר הנגבאקזיט 

  22525255 -הקיבוצים ב ןשבועו – "זמן קיבוץ"בפורסם 

 
אחוז  62מיליוני שקלים  022רכשה תמורת  (בידי יצחק סוארי ובנו גאריהמנוהלת )ההשקעות אלייד ברת ח

לפי . קיבוץ משמר הנגב ויזם מוטי דנן, קו בחלקים שווים קיבוץ חצריםבה החזי, ממניות נגב אקולוגיה

 . אחוז 70.0ישאר עם אחזקה של יכל אחד מבעלי המניות הנוכחיים , "כלכליסט"הפרסום ב

 42תמורת שליש מהחברה  2271משקפת שווי גבוה פי חמישה מהשווי לפיו רכש קיבוץ חצרים בשנת העסקה 

אקולוגיה שפועלת מקיבוץ משמר נגב . מיליון שקלים 722תו אחד מהקיבוצים יכניס לקופכל . מיליון שקלים

היא מפעילה עשרה מתקנים למחזור , בניין ושפכים, הוהטיפול בפסולת אשפמחזור העוסקת בתחום , הנגב

 .סוגים שונים של פסולת ברחבי הארץ

אחוז מהבעלות על פארק המחזור והחינוך הסביבתי דודאים  44וגיה היא העיקרית של נגב אקולהאחזקה 

 .הממוקם צפונית מערבית לבאר שבע

מיליון  41ה האזורית בני שמעון תמורת מהחברה הכלכלית של המועצ 2274 -רכשה את חלקה באתר בהחברה 

 .שקל

 
 

 האסיפ
 011האסיפה משודרת בערוץ  1:11.במועדון בשעה  1.1...1.1ביום רביעי 

 נחשון שניר: ר האסיפה"יו
 :סדר יום

 "נגב אקולוגיה"הכנסת שותף ל
 רקע

לאחר שמתווה . לכניסת שותף אסטרטגי לחברה" נגב אקולוגיה"מ בין חברת "בחודשים האחרונים התנהל מו
כעת אנו . י ההנהלה הכלכלית וועד ההנהלה של הקיבוץ"דים וכן עי הנהלות שני הצד"העסקה המוצע אושר ע

 .נדרשים לאישור האסיפה כדי לאפשר את מימוש העסקה
 . ות לאסיפה לצורך דיווח והסבר על מתווה העסקה וייעוד התמורות/ות מוזמנים/החברים

 .הצעת החלטה מפורטת נשלחה לחברים במייל
 מימוש אחזקות נגב אקולוגיה

 .מציג את המסגרת הכללית: ניתאי קרן
לא מכיר הרבה קיבוצים שיש להם פתאום ביצת זהב והנה ... אומרים שבחנוכה קורים ניסים זה אולי סוג של

 ...היא מטילה ביצה שנייה
התחום הזה חם . נגב אקולוגיה היא חברה מצליחה ומחוזרת וכל מיני חברות מהתחום הזה מתעניינות בה

בהכנסת חצרים כשותף היינו , 22%היינו בתחילת הדרך . פתח צריכה עוד שותפיםכדי להת' נגב אקולוגיה'ו
 .ועכשיו מכניסים שותף נוסף 00%

המעמידה את קיבוץ משמר הנגב וחבריו במציאות " עסקה כלכלית חברתית"ההצעה המוצגת מציעה עסקה 
וציאלי והוא פנוי להשקעה יחזק את הביטחון הפנסיוני והס, חדשה שבה יישרת הקיבוץ את חובותיו לחברים

 ".אופק חדש וטוב יותר"בפיתוח והתפתחות כלכלית וחברתית כדי ליצור לקיבוץ 
 .המתווה לקבלת החלטות נשאיר להמשך
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 . למשמר הנגב יש הרבה התחייבויות
. העסקה הגיעה לבשלות הודות לתומר רכטמן וירי דגן שייצגו אותנו בתהליך יחד עם עורך הדין רמי צידון

שך לעיבוי החשיבה מצרפים את דיוויד לוי  וגילי מולכו שהוא דירקטור בנגב אקולוגיה וניתאי יחד עם בהמ
 .גיורא מרקר ומיכל ינאי היועצים בשיוך פירות נכסים

חלון הזמן לאישור . יון בעסקה מגיע להנהלה הכלכלית שחבריה חותמים על שמירת סודית לפני חודשהד
נעשתה הערכת שווי לנגב אקולוגיה  .צריך להשלים את הדיון בה ולקבל החלטה. העסקה הוא פחות מחודש

 . לצורך ביצוע העסקה
שותפים ופרישת פעילותה היא  2נאמנות של  שהיא קרן" אלייד"החברה איתה נעשית העסקה היא חברת 

. ן והיא מעמיקה את הרגל גם בתחום התשתיות שהמחזור הוא חלק מהן"יבוא ונדל, בחברות רכב: מגוונת
 . 72% -ומוטי דנן ב 72% -חצרים ב 72% -אנחנו ב 62% -נכנסת כשותפה בנגב אקולוגיה ב" אלייד"חברת 

ת לשנות את מודל חלוקת פירות נכסים ביחס לעסקה הצעת ההחלטה יש להצביע ברוב מיוחד ובאותה הזדמנו
 :כיום אנו נדרשים, יובא בהמשך מודל לדיון ואישור –הקיימת לגבי העתיד 

 לאשר את העסקה.  7
 לאשר את יעוד התמורות לפי החלוקה שהוצגה .  2

 .ההנהלה הכלכלית וועד ההנהלה אישרו את העסקה פה אחד
 

זה המקום להודות . י משמר הנגב וצרפה לשותפות את מוטי דנן"וקמה עחברת נגב אקולוגיה ה: תומר רכטמן
קיבוץ חצרים ובמהלך השנה שעברה נכנסו  –אחר כך הוכנס שותף . ל הראשון"שהיה המנכ( פוזננסקי)לנתי פז 

זה לא מובן . הוחלט על מינוף החברה ונעשה תהליך אסטרטגי כדי להכניס עוד שותף. גם כשותפים בדודאים
ציר שווי החברה וציר : אפשר לראות את העסקה בשני צירים. ששותפים יסכימו יחד על העסקהמאליו 

 .מחויבות הקיבוץ לחבריו
חברה .. נאמנים לכל החיים 2היא מונה  7462י אהרון גוטרייט בשנת "הומה כקרן נאמנות ע" אלייד"חברת 

הקמת מנהרות : ן"ונדל, יחה חשמלייםשיווק מוצרי צמ, סחר בינלאומי, לוגיסטיקה, תפעולית בתחום הרכב
. החברה פעילה בפרויקטים של אנרגיה ומים ורכשה את חברת פלגי מים. הקמת משרדי ממשלה, הכרמל

 .יש להם השקעות פילנתרופיות. הם מכירים התנהלות של קיבוצים. הרושם הוא שזו חברה טובה
 . 72%ונשארים עם  78.00%אנחנו מוכרים להם 
לחוב פירות נכסים  ממנה לטובת החזר מלא 22%: לאחר ניכוי הוצאות ומיסוי תתחלקהתמורה שתתקבל 

הנותרים יתחלקו חצי לטובת כיסוי  22%ה, וויונילחברים והיתרה שתיוותר  לחלוקה המתמשכת באופן ש
 . הגרעון האקטוארי וצבירה בקרן המילואים וחצי לטובת כרית ביטחון והמשך צמיחה בעסקים

 .המיעוט  תהיה בהחלטה ברוב מיוחדשמירת זכויות 
 .כל העניין מעמיד את משמר הנגב במציאות חדשה

 :לסיכום
 השלמת החזר החוב המוגדר לחברים 7
 חיזוק הביטחון הפנסיוני והסוציאלי 2
 הפניית משאבים להמשך פיתוח והתפתחות כלכלית וחברתית  0
 

 אבני דרך להצבעה
 ייעוד התמורותו 78.00%החלטה על מימוש אחזקות בגובה 

 זכאי הצבעה ורוב נדרש
 מכלל המצביעים של חברי הקיבוץ 2/0מעל  7הצבעה 
  2224 -חברים שהיו ביום הקובע ב –מכלל המצביעים  22%מעל  2הצבעה 

 
 'שלב ב
 :חודשים מקבלת ההחלטה הזו יובאו לדיון בפני האסיפה 0בתוך 

 העלאת יעד ה פנסיה .7
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ח כיסוי הגרעון האקטוארי ופיתו, ה בין חלוקה לחבריםיחס החלוק(שינוי במדרג השימושים  .2
 .יצירת הון עצמי בעסקים/עסקים

שתתקבל  ככל, במסגרת עסקת המימוש" תמורה המותנית"החלטה בגין השימוש שיעשה בעתיד ב .0

 .בעתיד תמורה כאמור
 

 'שלב ג
לפי  22%. המתמשכתבזכות "חודשים מקבלת החלטה זו יובא לדיון באסיפה קביעת מרכיב הוותק  72בתוך 
אחרי סיום חלוקת הסכום המוגדר  החלוקה תהיה שוויונית לכולם כאשר . חלוקה שוויונית 22% -וותק ו

 . 2224 -הוותק מתחיל לכולם ב
 

האם לחברה החדשה שנכנסת לשותפות בנגב אקולוגיה יש הבנה מה זה קיבוץ והיא לא : פקציארז-ליאת לוי
 ?את החברה ולצאת להשביח. נכנסת כדי לגזור קופון

 
היא רוצה לראות בנגב . זו קרן נאמנות ולא קרן השקעות, אין וודאות מוחלטת בעסקים: תומר רכטמן

 .אקולוגיה חברה צומחת ורואים בנו שותפי דרך
 
 
 

הצעת ההחלטה מתמשקת עם אישור העסקה ושימוש (: עורכת דין מייעצת בהסדר פירות נכסים) מיכל ינאי
היתרה . לחלוקת רווחים לכיסוי הסכום המוגדר לחברים ביום הקובע וליורשיהם  22%( סאחרי מ)בתקבולים 

בתקנון פירות . החלוקה היא רק לחברי קיבוץ ולא להורשה. תחולק בזכאות מתמשכת 22%שתישאר מתוך 
. מהסכום המוגדר אז יתקיים דיון איך לחלק את שאר הסכום המוגדר 12%נכסים נרשם שכאשר יחולק 

כל עוד לא התקבלה . ל הדיון יתקיים תוך שנה מאישור האסיפה דיון והחלטה על המודל"ת העסקה הנבעקבו
 .שוויוני 22% -ותק חדש ו 22%החלטה אחרת החלוקה תהיה 

 .חבר חדש מתחיל להיות זכאי מהרגע שמתחיל לשלם מס איזון עד ליום החתימה על ההסכם
 

הסכום המוגדר לעומת אי עמידה בהחלטות אסיפה כי אמרו חלוקת לסיום , מה גובר על מה: איציק בונים
 ?האם זה לא גובר על חלוקת פירות נכסים. שאין כסף

 
 .כל שנה הגדלנו את הפנסיה מאז שאני בתפקיד אז כן עמדנו בהחלטה להגדיל את הפנסיה: ניתאי קרן

 
היא מעבר  22%של  האם החלוקה. הסכום המוגדר צמוד למדד אבל לא נושא ריבית: עירית כרמי דגני
 .הסכום שהולך לעסקים עוזר לתקציב הקהילה כי הקהילה היא גירעונית. לחלוקה לחברים

 ?למה לא בוטל מס איזון
 

מה שמציעים  22% 22% 22%מציעים לקיבוץ לאשר את העסקה ולחלק  , י החלטת ההנהלות"עפ :ניתאי קרן
את ביטול מס איזון אבל עכשיו לא דנים בזה אלא לפי מה שאת מציעה זה לכלול . עכשיו זה לאשר את העסקה

 . רק באישור העסקה
 

. שוויוני 22% -חלוקה לפי וותק ו 82%היתה הצעה של חלוקה של . שמח לאסיפה כזאת: מורדי שניצר
מתי אני יכול . לעסקים 72% -לפנסיה ו 02%מהניסיון שלי הקטע של העסקים לא היה טוב לכן צריך לתת 

 ?בעהלהביא את זה להצ
 

הצעה שלי שתהיה חלוקה אחרת מהעתק הדבק של חלוקת . ש לכל העוסקים במלאכה"צל: איציק בונים
לתת כדי שהניראות של . ולא מציע  את גמר הסכום המוגדר כדי לתת ליורשים שלא גרים כאן. פירות נכסים
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אני תומך בהצעה ומבקש  מציע פיזור אחר ולשמור יותר כרית ביטחון. החצר והמבנים בחצר לא יהיו מוזנחים
 .מכל החברים לתמוך בה

 
 76בעקבות שאלות ואמירות של החברים גם אני תומך בהצעה בעקבות אירוע קודם בו קיבלנו : דן גרשון

מיליון לקרן מילואים ואני רואה שהיתה תחזית של העברה לקרן מפירות נכסים ואז  4.6מיליון הועברו 
עכשיו עם העברת סכומים מהעסקה הנוכחית . שנים 6 -זה מאפשר פנסיה למיליון ש 0.6 -בהמשך הקרן ירדה ל
מחזק את החברים . כשיהיו פירות נכסים בהמשך צריך להחליט שמשהו יעבור לפנסיה. זה ייתן אורך נשימה

 .שעשו את העבודה
 

יה אמרה שהיא לא מעמידה עצמה למכירה אלא רק אם תה, הגישה של נגב אקולוגיה כחברה: יורם ענבר
ככל שהחברה גדלה הפוטנציאל שלה עולה . לפני כשנה היתה הצעה אבל היא לא הבשילה. הצעה מעניינת

 .והשווי עולה וההשתתפות במכרזים גדלה
כל כמה שנים שהחברה מעלה את . חייבים פלטפורמה חזקה לפריסה יותר גדולה ולעמוד בהשקעות גדולות

אנחנו עכשיו מושכים את הכל וצריך להשאיר חלק . ריםהערך שלה מוכרים חלק ממנה כך הכנסנו את חצ
 .בעקבות העסקה צריך להעביר יותר לעסקים. בתוך החברה להתפתחותה

לגמור את הסכום . לדון בהן אחרי אישור העסקה. לא צריך להציע הצעות שאינן קשורות לאישור העסקה
 .המוגדר מתאפשר רק במכירה של נגב אקולוגיה

 
 

נעשתה . היו ישיבות דיסקרטיות. תודות לתומר וירי שהובילו את העסקה בצורה בלתי רגילה המון: דיוויד לוי
לגבי העסקה אנחנו קבענו את האחוזים ודאגנו שחצרים יישרו קו . עבודה מקצועית על הגרעון האקטוארי

עסקה גם מציע לכל מי שנחשפו לעסקה שייקחו את החומר ויגלו שבנו . עסקה סופר ערכית וחברתית. איתנו
אנחנו דואגים . ר ועדת פנסיה וזה חשוב לי"אני יו. מהערך הכלכלי וגם מה שעושים איתו  יהיה טיפול בפנסיה

נפרדים מנכס משמעותי וצריך לדאוג שיהיו עסקים שנוכל . למסמר את  העניין ואנחנו צריכים את עזרתכם
תאמנו את הצריכה שלנו למה שהעסקים העסקים שלנו היו כל הזמן בסדר אבל לא ה. ליהנות מהפירות שלהם

 .נתנו
זו לא תהיה הפעם האחרונה וזה יהיה . זה אירוע מכונן. צריכים להתגייס כדי להעביר את ההחלטה הזאת

 .צריך לשים את כל הדברים בצד. דוגמה איך נתנהג בהמשך לעסקות אחרות
 .ולהעביר את ההחלטהזו שעת כושר להפגין אחריות . ההצעה לוקחת את כל הצרכים של הציבור

 
 ?מה יהיו הסייגים לחלוקה לחברים, אחרי שתתקבל ההחלטה: מורדי שניצר

 
הצפי הוא שבמהלך החודש  תהיה קבלת האישורים של חצרים ושל רשות ההגבלים לאחר מכן : תומר רכטמן

חייבויות לכל הכספים ייכנסו לקיבוץ ונקיים דיון לגבי הפעילויות מול רשויות המס ובנוסף נבדוק את ההת
נהיה במהלך של חלוקת  2222השערה שבמהלך בין יוני לדצמבר . חבר במסגרת המודל ונבצע התחשבנות

 .הכספים וזאת רק לאחר שנבצע בדיקה מקיפה של הנתונים
 

רוצה להגיד לציבור שיש לנו הנהלת קיבוץ מצוינת  שעושה עבודה רצינית תומר וניתאי שתומך : ירי דגן
. ההצעות שהיו במהלך השנים לא תאמו את הציפיות שלנו ואת הערכת שווי החברה. הצעהתומך ב. מאחור

פחות מנגב אקולוגיה לכן נעביר ₪ מיליון  2בשנים הקרובות נקבל . ידענו מה החברה שווה והיתה לנו סבלנות
 22%יתן אם לא נ. הפנסיה תגיע מקרן המילואים שעכשיו בעקבות העסקה ימלאו אותה. פחות לפנסיה ממנה

קורא לכל . החלוקה המוצעת היא טובה כך נוכל לתת לחברה לצמוח. נפגע בעסקים( ₪ מיליון  72.2)לעסקים 
 .החברים לתמוך בהצעה

 
 .זו תעודת כבוד לחברים לקבל את ההצעה: ניתאי קרן

 .  ותהיה הארכה אם תדרש 77.72ש "עד מוצ 8.72הצבעה החל מיום רביעי 
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החלטה בעניין מימוש אחזקות בנגב אקולוגיה וייעוד התמורות שיתקבלו והחלטות נלוות  אישור: הנושא
  7.72.2227 -בקשר לנושאים שהובאו לדיון כפי שהוצגו בנוסח ההחלטה שנערכה ב

 
  77.72.2227 – 8.72.27ההצבעה התקיימה בין 

 
 כלל המצביעים

 
  41%   200 –בעד 
  0%         1 –נגד 

 
 

 הקבוע חברים במועד
 

  48.4%   782 –בעד 
 

  7.7%    2 –נגד 
 
 
 
 
 
 
 

************* 
 
 
 
 
 

                                          !ברכות  
 בדרגהעלה 

  (חתנם של רבקה ודדה אלוק ) אוחנהניב 

 !סגן ניצבדרגת קיבל 
  !בהצלחה
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 4/2/22                                   "עמותה שימור מורשת משמר הנגב "

 
בקרב חברי הקיבוץ . להשלמת שיפוץ ועיצוב בית מורשתעסקתי בגיוס תרומות , בקיבוץ 12לאחר חגיגות ה 

כבר אז גמלה בליבי ההחלטה לרשום עמותה . הי די חלש אך הגיוס מבין עוזבי הקיבוץ, הענות יפה ההיית

רבות  במהלך השנה האחרונה אני עוסק. שתפעל לגיוס תרומות בצורה מסודרת ונוחה לתורמים הפוטנציאלים

בעזרת ". השביל הפנימי של משמר הנגב/ שביל בני שמעון "בשיתוף פעולה הדוק עם אלון דגני בנושא 

השנה נמשיך . ח אשר היו הבסיס התקציבי לפרויקט הגבעה הראשונה"אש 722 -התאגידים גייסנו כ

המשכתי עם אלון דגני לטפל בסוגיות נוספות הקשורות בשימור  12 -לקראת חג ה.  בפרויקטים נוספים

לאחר . הגבעה הראשונהשחזור ו בית מורשת –לנו   יםברור והי םמרכזיה יםהיעד. המסורות  של משמר הנגב

תושב הרחבה )ד חן ביטון  "התחלנו בתהליך בעזרתו של עו, על רישום עמותה"לחן עגול שו" קבלת אישור ב

 (.ותיק 

שבעה  " גויסו " , לצורך הרישום ותפעול תקין ומיטבי.  נרשמה העמותה ברשם העמותות  .21..2.1בתאריך 

המייסדים .  ולוטן רוזנבלוםבועז גולן , יורם ענבר, הילה שנהב, דקלה יסעור, דורית גזית, אלון דגני:  מייסדים

לאחר שנה יבחן בוועד אופן שיתוף חברים נוספים בעמותה . מהווים את הועד והאסיפה הכללית של העמותה

 .לרבות סוגית דמי חבר סמליים

י השקעות כספיות בהקמה ושחזור בגבעה "שימור יכול להתבצע ע. לשמר את המורשת שלנו  מטרת העמותה

בתים "שיפוץ ואחזקת שילוט על  , אחזקה ושימור מבנים המיועדים לשימור, רשתשיפוץ בית מו, הראשונה

.                                                                                              שימור חומר ארכיוני מתאים , הקלטות, כמו כן סדנאות. ועוד" מספרים

מוש בתרומות ולקבוע את סדר השימושים בכפוף לתרומות ושמירה על תפקיד הועד להגדיר את יעדי השי

 ! ניהול תקין

במסגרת הערכות . גוף מבקר ועוד, ח"רו/ ש "כולל תחזוקה של הנהח  - כל הפעילות בעמותה בהתנדבות 

                                                                                    .                            לקליטת תרומות הוחלט בוועד העמותה על פתיחת חשבון בנק ומורשי חתימה 

ש עצמאית  שאינה כפופה למערכת הקיבוצית וקובץ נתונים "מערכת הנהח, בימים אלו מטפלים בהקמת אתר

ץ  בעזרה גבוהה של כלל התושבים בקיבו תאני מצפה להיענו. של בעלי זיקה לקיבוץ אשר אינם גרים כאן

 .!!!בתרומות  ובהמשךלהקמת כלל המערכת  

 
 "                                                                                     מסור ר ר ר ת  מסורת " כדברי השיר 

 
 בהצלחה לכולנו
 יורם ענבר
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                                                        77.7.2222            -(   22/7)  עמיתים/פרוטוקול אסיפת מייסדים
 "שימור מורשת משמר הנגב " עמותת 

 יורם ענבר  -ר האסיפה "יו

 .לוטן רוזנבלום , בועז גולן, דורית גזית, דקלה יסעור, הילה שנהב , אלון דגני, יורם ענבר – נוכחים בזום

 נושאים לדיון 

 פתיחת חשבון בנק לעמותה .7

 מורשי חתימה .2

 "גוף מבקר "בחירת  .0

 ח לעמותה "בחירת רו .4

 יעדי שימוש בתרומות עתידיות .2

 שונות .6

 החלטות 

 . אושרה פתיחת חשבון לעמותה  .7

מתוך הרשימה בתוספת  2חתימה של   .דקלה יסעור , אלון דגני , יורם ענבר  -מורשי חתימה  0אושרו  .2

 .     חותמת תחייב את העמותה 

                                                     242106622ז .ח עירן טויטו  ת"רו  -  " גוף מבקר " נבחר  .0

 264404880ז .אפרים סוחמי    ת                                   

 ח של העמותה "כרו  BDOאושרה חברת  .4

 . 2222הצגת יעדי תרומות לשנת  .2

 "הגבעה הראשונה " המשך פיתוח ושחזור  .א

התחלת השיפוץ מותנית .  לקיבוץ 12פ תכנית שהוכנה בשנת ה "ועיצוב בית מורשת עשיפוץ  .ב

 .בהסכם עם הקיבוץ המבהיר את השימושים במבנה 

באחריות יורם ענבר להעביר לחברים  פירוט ההשקעות הנדרשות בכל פרויקט ולזמן בתוך חודש  .ג

 .   אסיפה נוספת לאישור היעדים 

במקביל . בהעברת מידע לציבור על הקמת העמותה והיעדים לתרומותבזמן הקרוב נתחיל   -שונות   .6

בבית מורשת ) לפני כחודש התקיים ביקור . מתבצעת הכנת קובץ רשימת כל בני המשק לפי כתות 

נפתח דיאלוג על אפשרות לתרומה בכפוף . של איש בעל זיקה למשמר הנגב(  ובגבעה הראשונה 

 .  לרישום עמותה 

 יורם ענבר :רשם
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 וזאת 

 ....התעודה  
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 יוחזר הקיבוץ לחבריו
 ט איציק בוניםמאת ומע  

 
  ..1.דברים שלא אמרתי באסיפה על תוכנית משק 

והעמדתן , שיחה על פעילויות שונות ומשמעותן! מה אין בה!! הצגתה ברורה ומלאת פרטים, החוברת טובה
 .לבחירה והחלטת הציבור

  שקורים או שלא קורים בקיבוץמעירים וכותבים ביקורת לגיטימית על דברים ( וחברים נוספים)ני לא פעם א
אני רוצה שיתעמתו ויתאמו עם (. ים)הכותב)והגחכת  , על דברי רכל! אני מצר על תגובות לא רציונליות

 !!העובדות
א לוקחים בחשבון לנתונים ש. אך ורק בנתוני השנה החולפת( ובהסברים)ישנן פעילויות המוצגות בחוברת 

דבר שעשוי להביא תמונה לא מלאה על הפעילות והאם היא באמת מצליחה או ! השקעות עבר בפעילות
 (.לפחות תזרימית)מפסידה 

ות זה מקור /ות רבים/לחברים. תוצאה מבורכת של הקיבוץ המתחדש הינה הופעתם הרבה של עסקים קטנים
וככל שיעבור הזמן מספר העסקים . קור עבודה ציבורי או קיבוציאין הם נסמכים על מ, הפרנסה העיקרי

תמיכה ועידוד , סיוע, עזרה: זה הזמן לחשיבה קיבוצית סולידארית לעסקים הקטנים. הקטנים ילך ויגדל
 (.על בסיס איכות ומחיר)מכסימליים והעדפת תוצרתם 

 .הפוגעים בפעילויות השונותם ומכירת מידע ואיומי  זימור על תרבות שלילית של דיווחי!! אני מצר
. לכל הפעילויות" אמנת שירות"אני מציע להכיל . תחרות חופשית ופרנסה הינם זכות יסוד גם בחיי הקיבוץ

וכמו ( זה יאפשר למעוניינים להציג עמדתם)סדר יום של כל הדיונים המתוכננים בוועדות ! מציע לפרסם מראש
 .כן פרסום מידי של ההחלטות

התעשייה בעת דיווח על פעילותיהם מתקבל פירוט רב וגם כן סוג של השוואה עם פעילויות בענפי המשק ו
 .דומות במקומות אחרים כראוי לעשות זאת גם כן בפעילויות הקהילה

החלטה על !! לפני שנה הוחלט שמבנה הנעורים החדש יהיה במקום המשמש כיום את מנהלת האגודה והחינוך
דבר זה לא קרה והשטח הזה הועבר . חבריםהיתה צריכה להתקבל באסיפת העברת המקום לרשות המועצה ה

 !!לרשות המועצה
 פילים לבנים

וללא פרסום המסביר . ששופץ לאחרונה ברובו מכספי מקורות חוץ הפעילויות בו מעטות" בית בורוכוב"
 .היתכנות השימוש בו

לטעמי גם כן זריקת כסף ( יון ממקורות חוץמיל 7)₪ בשניים וחצי עד שלושה מיליון  –מבנה הנעורים המתוכנן 
 .שעות הפעילות ומפגשי הנעורים הולכות ופוחתות( עם ובלי אילוצי קורונה )מיותרת ככל שעובר הזמן 

אומר . שעות בלבד 8וסך הפעילויות השבועית מגיעה עד !! מבני הנוער מגיעים לפעילות צהריים 42% -פחות מ
 !!(כבר אמרתי!! חלקו הצפוני של הצריף !! )ו משהו יותר סולידיראוי בימים אל. לא בפעם הראשונה

 !הדשא של השכן ירוק יותר
מנופים וכלי , לצורך כך הסכמתי בכיף שמשאיות, לפני כשנתיים נבנה בשכנותנו בית חדש לחברים צעירים

היה מעבר לכלים אחר כך נבנה בית נוסף בשכונה ושוב נעניתי לפניה שהדשא י. עבודה יעברו בדשא שליד ביתי
הנייר הזה לא סובל את ההסברים והתירוצים אותם אני . חודשים רבים אני מבקש שהדשא ישוקם, ומאז
 .לכל מי שרוצה להיות לויאלי וסולידארי.  כלפי הבאים בתור? השאלה מהו המסר. מקבל

על ( שה בשכונת הבניםכפי שנע)הבנייה בשכונה זו )ביקשתי שיתקיים דיון על ביצוע מידי כולל של התשתיות 
 ".שכונה" "שכונה"מנת שהאיוש במידי ולא תהיה 

 "כערך"ן "נדל
ן איננו "וישנן פעילויות שהשימוש בנדל( 'הוצאות וכו, ארנונה)ן "ישנן פעילויות המשולמות עבור השימוש בנדל

אשר מישהו עד כדי אבסורד שהתרבות מקבלת מחסן והמועדון ללא תמיכה וכ. מופיע כמרכיב בהוצאותיהן
 !רוצה להשתמש במועדון הוא צריך לשלם

 !חלם אמרנו! אבסורד אמרנו
 .אין מספיק הכנסות( של חברי הקיבוץ)אל תגידו אחר כך שלקהילה 
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 פירות נכסים
 .מרבית חלוקת פירות הנכסים מאז ביצועה הגיע ממכירת נכסים ולא מהעלויות השוטפות

 !!!אני שבע הבטחות. אני שואל שאלות. א זעםאינני נבי!! אתה נביא זעם, אמר לי הבחור
 .לו היה מישהו כותב פעם את פערי התוכניות והביצוע שהובטחו לנו על ידי הכלכלנים והיועצים

 ".יעלה כפול והתמיכה תהיה חצי, הפרויקט ימשך כפול" –דשנט 
 

 : 27וסיכום  22לאוהבי הלוגיקה אני למד מהחוברת של תוכנית .  7ובבדיחותא    
 יותר מהתוכנית₪ אגף הכספים הוציא מאות אלפי . א 
 ההכנסות היו נמוכות במיליוני שקלים מהתוכנית. ב

 מסקנה אירונית
 ₪  באגף הכספים העלתה את הפסד ההכנסות במיליוני ₪ כל תוספת של מאה אלף 

  2ובבדיחותא 
 התקינו להם רוגלהאינני מופיע ברשימת אלו ש. נכון לכתיבת שורות אלו האם אני צריך להיעלב

 .אינני מופיע ברשימת המאומתים
  
 "  החוב האקטוארי"

 !! השנה נושא זה לא הוצג. נהוג היה להציג בתוכנית המשק את מגמת החוב האקטוארי
 .התודעהבהנדסת הכתבה הבאה 

 !!!הוסר - החוב האקטוארי שהוא האיום הגרעיני של משמר הנגב "
 
 

 
  4-6.2.2222 -ובחירת נציגי ציבור לועדות ב 2222תוכנית  אישור

צבעה ה .ואבי בן יהודה, אלי רכטמן, סיני פסל :כנון מועמדיםבחירת נציגי ציבור לוועדת ת.  7
 .על כל המועמדים כגוף אחד

  87.44מהמצביעים  %  778 –בעד 
  78.26מהמצביעים   %  26 –נגד 
  1..13אחוז הצבעה   333בעלי זכות הצבעה   111 כ מצביעים "סה

 

ורונן , בר גזית, יורם ענבר, זאבי רחמן :מועמדים, הכלכלית בחירת נציגי ציבור להנהלה . 2
 .על כל המועמדים כגוף אחדצבעה ה .סטגנדי

  81.22מהמצביעים  %    727 –בעד 
 72.42מהמצביעים  %  78 –נגד 
  16.61אחוז הצבעה  02. בעלי זכות הצבעה  130כ מצביעים "סה

 

 סם באתר הקיבוץומפור 26.7.2222כפי שהוצג באסיפה  2222תכנית  2227אישור סיכום .  0
  44.82מהמצביעים  %  724 –בעד 
  2.72מהמצביעים   %  1 –נגד 
  16.61אחוז הצבעה  02.בעלי זכות הצבעה  136כ מצביעים "סה
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 סצנת תחרויות האופניים המחתרתיות בארץ : ממינכן ועד התחנה המרכזית

  ynet -      28.1.2022 -י גלעד ילון ב"פורסם ע

 חר נווהראיון עם ש
שחקן בזמנו הפנוי ובין היתר מארגן תחרויות , עובד עם ילדים בצהרון, מתגורר בתל אביב( 02בן )שחר נווה 

החלפתי עם אבא שלי ", נווה התעסק עם אופניים מאז שהוא זוכר את עצמו. אופניים מחתרתיות ברחבי העיר
 ".רים בתוך גיגית ומאז זה נמשך כל החיים'פנצ

הוא ארגן , "החיים עצמם"ל קטן ועד היום לא עצרו את אהבתו לאופניים ולרכיבה עם קבוצת גם הפציעות מגי
, מרוצי שליחים ברחבי תל אביב, בפארק אריאל שרון, מסביב לכיכר המדינה, תחרויות מחתרתיות בארץ

לא באמת כי זה כאילו קצת אסור וגם , הרבה יותר כיף לארגן תחרויות שהן מחתרתיות. "רכיבות בירה ועוד
אופני פיקסי הם )  "ושיש התרבות הזאת סביב אופני הפיקסיהעיקר שיש כיף ונפגשים , משנה מי המנצח

    .מסביר נווה ( אופניים כביש ללא מנגנון הילוכים
 רכיבה מלאת אדרנלין

ת עם הרבה מהירו, בלי יכולת לנוח עם הרגליים, התשוקה האמיתית של נווה היא לאופני עיר ללא ברקסים
מדובר ברכיבה . "נווה מסביר שאנשים אוהבים את אופני הפיקסי משתי סיבות עיקריות. וזריזות

מי שמצליח להתחבר ירגיש , הרוכבים מתחברים לאופניים ולמרות שזה לא מתאים לכל אחד. אינטואיטיבית
, יים נראים יפההאופנ. הסיבה השנייה היא הסטייל". אחד עם האופניים וזה מגביר את ההנאה בזמן הרכיבה

דרך , ממטולה, לנווה יצא לרכוב על אופני פיקסי בכל מקום בארץ. נקיים ובלי כבלים או אביזרים מיותרים
באחת מהן רכב . ל הוא השתתף בתחרויות שונות"גם בחו .בירידות של מצפה רמון וגם בכביש הערבה, המרכז

 .ימים 4על אופני פיקסי ממינכן עד ונציה במשך 
 ?על אופניים בלי ברקסיםלמה לרכוב 

, להשיג את האוטובוסים, המהירות והזריזות בתוך העיר. זה כיף וזה מעלה את האדרנלין, כי זה אקסטרים"
 "זה הכיף האמיתי, לנצח מוניות

נווה חיפש כיצד להיערך ולהתכונן להן והבין שיהיה קשה למצוא בארץ , בתחרויות המאתגרות מעבר לים
ות שלא יהיו רחוקים מהמרכז וגם מקום בו יהיה מרחב למרוץ ותמרונים על למצוא מקומ. אתגר חדש

זה קרה בשבת כשעבר ליד חניון הסינרמה הריק והסגור והבין שמצא מקום מושלם וכך נולד הקריט . אופניים
 -והגיעו למעלה מ אחריו מצא מקום שני ולאחריו שלישי, ( הסבר מה זה קריט בהמשך)י הראשון תרהמחת

בירות מוגשות לצד אווירה של , יי בהתנדבות'ג-כל רוכב קיבל מספר משתתף וברקע מתקלט די. וכביםר 722
נווה גם עיצב את הפוסטרים את החולצות האיורים . ל ואחוות רוכבים ועל הכל מנצח נווה עם המגפון"חו

 .לתחרות ופרסם ברשתות
הן מיועדות לכל . ב על האופניים האלההתחרויות האלה הגיעו מעולם הפיקסי אבל הן לא רק למי שרוכ"

הכל חוץ מאופניים , אופני עיר פשוטים, אופני כביש, ה עם אופני שטח'ומגיעים חבר. רוכבי האופניים
 .חשמליים

 ?אז מה זה קריט
מהיר , קצר, יש קריט קטן. שזה מסלול אופניים ארוך שאפשר לרכוב בו במשך שעה" קריטריום"קיצור של "

הראשונה היא . באירועים שהוא מארגן מתקיימות כמה סוגי תחרויות. מסביר נווה, "נימלא בפניות וטכ
, הקפות 1רוכבים עושים  6. תחרות אלימינציה, בתחרות כזאת בוחנים בעיקר מי מגיע ראשון. רוץ הקלאסיהמ

יש , ר לזהמעב. האחרון שנשאר על האופניים הוא המנצח. כל פעם האחרון יורד כך עד שנשארים שני רוכבים
עושים עצירה שהיא נמשכת , כמו דריפטים במכוניות, סקיד זה כמו חארקה" תחרות הסקיד הארוך בעולם

    . הגלגל גולש על הכביש ומי שמגיע הכי רחוק הוא המנצח.. ונמשכת
אז אפשר ממש , מכיוון שאין את הקטע שמפדלים אחורה. "עמידה על אופניים, היא הטרקסטנד תחרות נוספת

, מי שנשאר עומד אחרון על האופניים. אפשר להוריד יד או שתיים וזה הטרקסטנד. התייצב על האופנייםל
 ".אבל יש כאלה שמסוגלים לעמוד ככה גם עשר דקות, דקות 2אני בדרך כלל נופל אחרי . מנצח
ה הוא בעל הרוכבים מניחים את האופניים בצד והזוכ" תחרות האופניים היפים בעולם"יש גם את , לבסוף

זה ", שלו נשברו האופנייםשאת הפרס לרוכב  נתןבקריט האחרון נווה . האופניים הכי יפים בעיניי השופטים
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קשורים וי הקהילה "נתרמים עהפרסים אגב . מסביר נווה, "היה די יפה אז החלטתי פשוט לתת לו את הפרס
 .חולצות רכיבה ועוד, ות לפדליםרצוע, צמיגים, ניקוי, ערכות -לתרבות האופניים

 
 .שבע קומות שאפשר לרדת אותן רק באופניים

הוא מבקר לעיתים . נווה חיפש מקום חדש לתחרות הבאה שלו, בסינרמהלאחר שלושת הקריטים המוצלחים 
יום אחד כשביקר . כמעט תמיד כשהוא הוא רכוב על אופניו, קרובות בשוק הפיליפיני בתחנה המרכזית החדשה

קומות שאפשר לרדת  1יש פה , מפחדים להיכנס, יודעים שהתחנה המרכזית מגניבה אנשים לא"חשב  ,שם
תמיד היה . באופניים בלי לעבור במדרגות וזה היתרון של המקום וגם לאף אחד לא אכפת אם ניסע פה או לא

" עשות את זהלי חלום כזה לעשות שם מין משחק תחרות אופניים ועכשיו חשבתי שזאת הזדמנות נחמדה ל
בשעת ערב מאוחרת לפני כמה שבועות נפגשו נווה ועוד , וכך לאחר פרסום ברשתות והירתמות רוכבים נוספים

. נווה מספר שאפשר לעבור בין הקומות ללא מדרגות. רוכבים לתחרות ראשונה בתחנה המרכזית 71-כ
הם . שכל כך קשה להתמצא בוהייחודיות של בחירת התחנה המרכזית לתחרות היא בגלל האתגר של המבנה 

לכל אורכה מהקומה השביעית ועד למרתף שהיה בעבר בית , לא באזור האוטובוסים כמובן, רכבו בתוך התחנה
כל . קולה וחלקי צעצועים ואפילו אופני ילדים, במקום חשוך הם מצאו בירות, שם. קולנוע והיום הוא נטוש

 .ב מלמעלה למטה וההיפךאחד מהרוכבים יכול לבחור מסלול משלו האם לרכו
נווה הפך את הרכיבה לחווייתית יותר כשפיזר פוסטרים שאייר . זה לא הסתיים ברכיבה במבנה המיוחד

כל פוסטר שווה מספר נקודות . ברחבי המתחם וכל רוכב היה צריך למצוא אותם להצטלם ולשלוח סלפי לנווה
 .ות בתום הזמן שהוקצב הוכתר כמנצחמי שצבר הכי הרבה נקוד, "מחפשים את המטמון"מסוים מעין 

 ?לא מפחיד לרכוב ככה
נראה לי שהדבר הכי מפחיד זה להיכנס לתחנה , ס'תכל. אבל מטונף כאן ברמות מפחידות, זה לא, מפחיד"

אנשים יכולים , צריך להיזהר לא לדרוס פה אנשים" בנוסף אמר. עונה נווה בחיוך, "ולהפסיד את האוטובוס
 ".נויותלצאת בפתאומיות מהח

בישראל אף אחד לא לוקח אחריות בכל . "נווה מספר על קשיים נוספים, בנוסף לקושי למצוא לוקיישן  חדש
האחריות היא על , אם רוכב איבד שליטה על הכידון ועשה תאונה. ל"בניגוד לתחרויות בחו, הנוגע לתחרויות

גן צריך לכסות את עצמו מבחינת בשורה תחתונה המאר. למרות שזה יכול לא להיות קשור אליו, המארגן
 ".זה בעצם המכשול הכי גדול של התחרות. ביטוח במחירים שלא יכולים להחזיק תחרות

 ?מה האתגר הבא
כך שכל כמה חודשים תהיה , הוא רוצה להסדיר ליגה לרוכבים, נווה לא שואף לקחת תארים או להתפרסם

נווה גם מספר שיש עוד לוקיישנים מעניינים ". ריהאתגר הוא למסד את זה כדי שיהיה אפש. "תחרות מוסדרת
שהוא חושב עליהם לתחרויות הקרובות ומאמין שאולי יום אחד יוכל להזניק תחרות לאורכה של ישראל על 

 .אופניים
אבל החלום הגדול שלו הוא לארגן יום אחד תחרות בינלאומית בארץ עם רוכבים מן העולם במקום שנועד 

 ".ל הדרך לשם עוד ארוכהאב" לתחרות על אופניים
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 חודש פברואר
  78.2.7460 –אביה של קלרה כרמי     נפטר ב , ל "בעלה של שרה אפשטיין ז        – יוסף אפשטיין

 74.2.7466 - 72.0.7442חבר בגרעין משמר הנגב מצרפת        - מישל ברטמסר
 

  20.2.7466 – 2.2.7420" מעין"בת כיתת , זכרם לברכה בתם של גינה ויוסף – דניאלה שיבובסקי
 

 78.2.7412 – 72.2.7844אביהם של גיורא ואלברטו          -  אדולפו גלקר
 

  4.2.7410 –  21.72.7840     ל"סלר זקאביו של משה ו – סלרקו יהודה לייב
 

 , ל"רן ז, ל אביהם של עופרה"בעלה של שושנה ז מהכשרת תל יוסף  7444 חברנו משנת                - יעקב כהן 
  78.2.7480 – 71.2.7424   אורית                                 

 
  4.2.7481 –  22.4.7427אמו של פרדי ברקן         - אטה בקרמוס

 
  ל "אביהם  של אליהו אורן ז, ל"בעלה של שרה ז, 7424חברנו משנת    – ובסקי'מרדכי וולשצ

   2.2.7488 – 72.77.7424ושלמה אורן                                       
 

  24.2.7488 -  77.77.7421זכרם לברכה  בנם של אסתר ויוסף ארז                 -  ירון ארז
 

  2.2.7484 –  7422אמה של מרי רכטמן        -  סלימה קיוויתי
 

 של סמדר ומתי  אימם, רעייתו של מוני 7427חברתנו משנת          -   פאני בר אלון
                                  2.4.7402 -  78.2.7442  

  71.2.7444 –   72.2.7422 ל"זאביה של לאה אלון                -  מאיר גלב
 

 ל "דניאלה ז, ל"אמם של מיכאל ז ל "ז רעייתו של יוסף 7422חברתנו משנת       - גינה שיבובסקי
   72.2.2228 -  02.77.7424   מאיה חיים ועודד שיבובסקי        

  2.2.2274 -  77.72.7474   ל"ז אמה של סילביה מילבר            - דורה  פאלק

 
    שולמית פלד והילה צפריר    בעלה של גניה אביהן של 7427חברנו משנת             - יואל רויזמן

                                 0.0.7422  - 8.2.2274       
 ,ל"ז אסף, ל אביהם של אורי"בעלה של שרי ז 7446וב משנת חברנו ממצודת בורוכ        -  יהושע צפריר

   27.2.2272   -   22.0.7421,  איריס,   אורה           
 

 נעמי זלמנוביץ, דני, ל  אמם של זאב"רעייתו של נחמן ז 7468חברתנו משנת              - שוש נווה
   72.2.2278 - 22.72.7406   שפיצר יעל, גיל, ניר     

  7484-עזב ב 7460-התקבל לחברות בחברנו לשעבר הגיע עם משפחתו מקיבוץ אייל        - ראובן וינר               
(72.4.7401 – 6.2.2274 )  

                                              0.2.2227 – 28.72.7421  מהכשרת תל יוסף    7444חברתנו משנת    - לאה נחמיאס
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וארימישל   
-הגיע למשמר הנגב כמתנדב בישל מ .נו לצרף את שם משפחתובאותה תקופה ולא נזקק רק אחדהיה  ,מישל
, חד עם אלפי מתנדבים מהעולם שהגיעו לחבק את ישראל המנצחתי ,לאחר מלחמת ששת הימים 7468

 :שמורים בארכיוןנפטרים ההדברים שנכתבו בדפי הלה א .המופלאה
 

  111..2.1. – 6.1.1036וארי  מישל 
 

, מכללה להנדסהגמר . קתולית-ואלוניתנולד בבלגיה למשפחה מישל 
חסו י .בארצות שונות באפריקה, בד מספר שנים כמהנדסע

סיים הסיפורים העסיאפשר היה לחוש זאת מ, לאפריקנים היה חיובי
בחיינו עוף מוזר  28.7.7468 -לארץ ולקיבוץ בגיע ה .עליהם

 .והוא תרם לנו רבות עזרנו לונחנו א .הקיבוציים
שם היה מזכיר   גלגלבל "הוא התנדב לעזרה בהיאחזות הנח 7414 -ב

, ס לתנועהכך היה שנתיים מגויאחר . בעת ההתאזרחות המקום
יה מרכז ה 7482 -7487השנים בין . ועדת קליטהבהיה חבר  7481בשנת . תמיד בקשר עם חיילים צעירים

 .היה חבר בועדת קשישים 7442בשנת . עבודה
כך קרה , כך קרה בחיי היום יום... הוא לא התעייף עד שבבת אחת לא יכול היה, ההיה מרץ בלתי נדללמישל 
אזרחותו הבלגית נותח וקיבל לב חדש  בבלגיה ובזכותבעזרת משפחתו .שר לבו לא עמד בעומס והוא חלהגם כא

דיאטה , לחיות לפי לוח זמנים קבוע, חייב היה לשנות את אורח חייוישל מ .שנים 28שהחזיק אותו בחיים 
  .יוהיה אסיר תודה לרופא כל זה לא שבר אותו, לא להתאמץ יתר על המידה, זהירות שלא להצטנן, נכונה

קשר מופלא שהפך , ילד קטן בן להורים עולים מברית המועצות, נפשו בנפש בוריס נה נקשרהכעשרים שלפני  
 .נכד-ליחסי סבא

בעקרונות  תמיד מעוגנות, בפרספקטיבה רחבה, לא שגרתיות מפתיעות ולעיתים, לו נקודות מבט שונותהיו 
 .בלגיהוהמשפחה , בשנתו האחרונה הרבה לדבר על כור מחצבתו.צדק ושוויון ומבוססות על מצע מוסרי

לילדים עולים חדשים בבית ספר  כמו עזרה, היה היה תמיד במקום שנחוץ, מעשיםגם בהצטיין בדיבורים והוא 
הביא ספרי אומנות , זאת עשה עם תוכן, ב לפני בוא המטפלות"התנדב לקבל את ילדי מרחו א .בבאר שבע

אוהב אדם , היה רווקישל מ .ואנציקלופדיות ורק חיכה לשאלות והבהרות והיה מוכן לכל הסבר וסיפור
  .את ילדי הקיבוץ, ובעיקר אהב ילדים

 

 2לסיקור נרחב בתקשורת דבר שהביא, היה מושתל הלב הראשון בארץמישל 

 איתה הוא בקשר שמומוס מצרף הם תרגומו למכתבה של אחייניתודברים ה

    2מכתבים
 

  מאת בת אחיו   
עברו   שנה  אחת עשרה]...[ למשמר הנגב , זה כמה שבועות שחודש ינואר זה מחבר אותי למישל

מצלצל  צלול כאילו היה ,והנה קולו של מישל מהדד באזני   את עצמי לצבוט כבר ואילו אני חייבת
בסוף , כולנו ,התאספנו  האחרון ב סתיו  .]...[אלי ויספר לי על מעשיו או יעלה זכרונו מילדותו 

. היה זה נהדר:   [ל"אחיו של מישל ז]   אבא השמונים של לדתולחגוג את יום הה, שבוע אחד
היה כיף גדול. רגנו משחקים ופעילויות הקשורות במאורע ים ארהצעי ... 

 .פסקאל
 

או מבני  שבכנסיות  ואף עוגבים  ותחזוקה של פסלים וחפצי עץ עתיקים חזורעוסקת בש  פסקאל
.ק כמו אצלנוובדי... קהילתית  ובעיר מגוריה היא יזמה גינת ירק  ,ציבור  

תרגם מצרפתיתמומוס   
 



08 
 

  www.atarmishmar.org.il   77.2.2222ב "תשפ' באדר א' י 2712' עלון מס

 
 
 

 

 
 
 
 מ"מ 716.6מ מתחילת העונה "מ 22ירדו  4-2.2.2222 -ב

 מ"מ 240.7נתי מהממוצע הרב ש 10%שהם 

 א נכלל עדייןל 2225255 שירד בחמישיהגשם 
 נעמי ירוחים אלון :מסרה

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


