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 צבעונים... אילו   צבעונים,צבעונים, אח
 
 

 מה בעלון
. היתה או לא היתה? המשטרה הפרה  ) פגע גסוס(    במשך שבוע וקצת טחנו את פרשת תוכנת הרוגלה פגסוס

ו  קיבלה תשובה ביום   ?אוקראינה והפלישה אליה תהיה או לא תהיה  ..חוק או מישהו עשה עליה סיבוב... 
 לוש ויש בלגן ויש פליטים ויש דאגה של אזרחי ישראל לקרוביהם שם.. פפוטין הורה ל –חמישי 
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 וגם אצלנו נושא הביטחון עלה לדיון באסיפת האגודה בשבוע שעבר. 
 ובאסיפה שקדמה לה הוצג תקציב האגודה. 

והמילימטרים מצטברים והשדות ירוקים ופרחי הבר   ,כל שבת )כמעט( גשם  –מונו  השנה הגשם מפתיע בתז
 תופסים שטח ומגוונים את הירוק. 

לפני   כבר  שגודר  חשבונות  הנהלת  שנים מבנה  מסוכן  ,מספר  מבנה  בניין    ,בהיותו  פסולת  לערימת  הפך 
 שהובלה אחר כבוד ל'דודאים'. 

 בעלוןוהפסקת חשמל מפתיעה שסיפורה מופיע 
וולפמן משלב תחת הכותרת   יחד להרהורים על מצבנו    'זעקי ארץ אהובה'יעקב  מספר נושאים המתחברים 

 בקיבוץ ובארץ הזאת. 
 הגיעו נציגנו מאיכות הסביבה...  2022לועידת  ישראל לאקלים 

 

השער:   ההולנדים  ,הצבעוניםפקעות  תמונת  ידידינו  פריחתם    ,מתנת  בשיא 

 בכניסה לגינה הקהילתית

 

   2022ועידת ישראל לאקלים   ❖
   2022תקציב האגודה לשנת  14.2.2022אסיפת אגודה   ❖
 ודיון ושאלות בתקציב האגודה בקיבוץ  דיון בנושא ביטחון   –  23.2.2022 -אסיפת אגודה ב  ❖
 ברכות לסוף נחושתן לשחרורה מצה"ל  ❖
 טליה לוי )טל לוצקי(  –רצף טריטוריאלי  ❖
 מקבץ פריחה ברחבי הקיבוץ  ❖
 יעקב וולפמן  –זעקי ארץ אהובה  ❖
 הנהלת חשבונות ... וגם בית מלאכה לתחזוקת מבני החינוך   –בתפקידו האחרון  ❖
 בנושא הפסקת חשמל... ❖
   2022פברואר   –עדכונים מהמועצה  ❖
 אירועי התרבות הקרבים  ❖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "נהר" הרקפות בגבעה הראשונה 
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   2022ועידת  ישראל לאקלים  
 

 .  ""אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום אומרים:הם  רעיה וולקן, רתם גליקי, אריאל גבאינציגינו לוועידה: 

רביעי   ביום  שהתקיימה  בוועידה  ההשתתפות  את  מתארים  הסביבה,   23.2.2022הם  להגנת  המשרד    בחסות 

ועוד...    ECOPEACEהרשות לפיתוח ירושלים,  האוניברסיטה העברית,   וגם  'עיתון הארץ    על כמעשירה מעניינת 

 .  'העשייה בתחום

מהארץ  אנשים  חלק  בה  הרצוג,  לקחו  ת    הנשיא  הסביבה   להגנת  זנדברג  השרה  החוץ  מר  שר  ומחו"ל 

   ועוד הרבה אישי ציבור ומומחים.ג'ון קרי  –האמריקאי לשעבר 

דיברו על משבר האקלים כגשר לשיתוף פעולה בינינו לרשות הפלסטינית ובמזרח התיכון בכלל. על  ר היום  דבס 

 משבר האקלים כהזדמנות לשיפור החיים בעיר  ירושלים על כך ראש העיר משה ליאון  

ח גידול  דב  השפעת  על  חברתי,  צדק  הוא  סביבתי  שצדק  כך  על  סביבתי  ופעיל  מחד"ש  לשעבר  כנסת  חבר  נין 

עלי האקלים  משבר  על  נושא  דיברה      ופרות  ועלה  חיימוביץ  זיהום  ה מיקי  ללא  אליו.    –חשמל  מגיעים  איך 

ם לתוצאות  האקלים גורשמשבר  הטמיע את התודעה  להפעילים    והמשמח הוא הדור הצעיר של גילאי תיכון  

ובחברה בטבע  הכותרת     .הרסניות  לעתיד  –תחת  הפנים  את    עם  לב  ליה  א'  בעירוני  י"א   תלמידת  הציגה 

   פעילותה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2022אריאל גבאי, רתם גליקי, רעיה וולקן השתתפו בועידת האקלים 

  



4 
 

  www.atarmishmar.org.il   28.2.2022כ"ז באדר א' תשפ"ב   2173עלון מס' 

 אסיפת אגודה 
 

 במועדון  20:00בשעה   14.2.2022ביום שני 
   2022סדר יום: הצגת תקציב לשנת 

 
)יו"ר האגודה(: אני רוצה להודות לנעם שזו הפעם האחרונה שלו בתפקיד רשמי. נעם עבד על הכנת    גיא וילק 

. הערב נציג את התקציב ובשבוע הבא יפתח לדיון ולשאלות. החוברת תחולק לחברים    2022   התקציב לשנת
 שיוכלו לעבור על התקציב. 

 
עם הצגת התקציב תתבצע באופן שונה. מפצלים אתו לשתי אסיפות. תחילה יהיה סיכום השנה  : הפנעם שטהל

שונה  שעברה תהיה  השנה  תקציב  הצגת  השנה.  תוכנית  בשנים    .  והצגת  לגידול  והצפי  באוכלוסייה  הגידול 
 הבאות יצריך הגדלת המימון כדי לתת פרספקטיבה לשנים הבאות. 

   2021סיכום פעילות האגודה בשנת 
ה המשיכה לגדול ונכון לסוף  יוהאוכלוסי  70  -השנה הושלם אכלוס השלב הראשון של שכונת ה  –  באוכלוסייה

 . במיוחד גדלה אוכלוסיית הילדים 1059היא מנתה  21דצמבר 
כחלק מפעילות הבינוי הקהילתי צוות איקלום חידש את הרכבו והכין תוכנית פעולה שקיבלה    –  בינוי קהילתי

 הוועדים.  את ברכת הדרך של
לצוותים    –  חינוך החינוך,  למנהלי  הערכה  מגיעה  הקורונה.  אתגר  עם  השנה  גם  התמודדו  החינוך  מערכות 

   2022ומועצת החינוך. יואל ארזי הודיע על הפסקת עבודתו שמתוכננת למרץ 
הקורונהי פגהיתה      –  תרבות בעקבות  מגידוביץ   .עה  להילה  בדרכים    תודה  שהצליחו  והאירועים  החג  וצוותי 

גוף ציבורי חדש שיחזק    -יצירתיות לקיים פעילויות תרבות למרות מגבלות ההתכנסות. הוקמה מועצת תרבות
 את המסורות המקומיות. 

יישובית התחומים  –  רווחה  את  למדה  באגודה.  הרווחה  אגף  לניהול  קודם  שנה  נכנסה  לביא  צרכים    :נעמי 
 חידוש צוות למניעת התנהגויות סיכוניות. היה התנדבות ו מיוחדים, אבלות,

היישוב פני  חלה  –  שיפור  קורסיה  אורי  של     .לצערנו  פעילות  מתבצעת  הגדולות.  לנעליו  נכנס  גבאי  אריאל 
 תברואה ותחזוקת החצר ע"י משה עמר ודני ברקן. 

 נבחרו שמות לשכונות ובקרוב יוצב השילוט המתאים.
 ים והתחלת פיילוט לטיפול בגזם גינה בשיטת ריסוק ופיזור בשטחים הפתוחים.טיפוח שטחים גדול – נוי

תשומת הלב מופנית למניעת גניבות    2019  -השמירה בשער נמשכה במתכונת מצומצמת כפי שנקבעה ב  –  בטחון
 ע"י תפעול הסייר ותחזוקת הגדר.

הכדורגל  –  ספורט מגרש  ליד  כושר  מתקן  הוקם  פעילויות.  יוזמת  והוועדה  באולם  .  גדול  שיפוץ  תכנון  החל 
 ספורט. 
 ומצליח לשלב פעילות חינוכית במקום.  חי אריאל גבאי לקח על עצמו את ניהול משק – משק חי

 נבחרה ועדה שתפעל תחת אחריות האגודה ותקדם הקמת קהילת צעירים במשמר הנגב  – ועדת צעירים
 ת. יתארגן בקצב איטי מהתוכנשיפוץ בית בורוכוב הסתיים והמקום מ  – השקעות ותקציבי פיתוח

 הצוות בהובלת יורם ענבר ואלון דגני טיפח את הגבעה הראשונה והכשיר אליה דרך.  – שביל בני שמעון
צוות איכות הסביבה בהובלת רתם גליקי הביא להגשמתו של חלום הקמת גינה קהילתית.    –  איכות הסביבה 

 .והמשך הפעלת חנות יד שנייה וקיום פעולות הסברה שונות
אני רוצה להגיד תודה לכלל תושבי משמר הנגב ולשותפי הדרך לוועד הקודם והנוכחי למנהלים. לצוות הנהלת  

   חשבונות ומזכירות הקיבוץ להכנת התקציב. 
 

 תחזית דמוגרפית 
  70  -בתי אב. שמקורם יהיה  מקליטת המשך לשכונת ה  90  -( הקרובות תגדל האוכלוסייה ב   2030בשנים  )עד  

 שנים. 10  -גידול ב  15%. פעימות, קליטה למגרשים מבונים של נקלטים ויורשיםבשתי 
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יספקו את הצרכים    0-1  -. מבני הגיל הרך ל 2030פרוגרמת מבני חינוך לפי מבנים וכמות משתמשים עד שנת  
  2021  -הגיע למיצוי ב  4-6יספק את הביקוש לאורך העשור ואילו גן פקאן    3-4גן רימון    -החזויים. גני הילדים

 ונדרשה היערכות בגיל הרך שמתבצעת בפועל. 
יגיע למיצוי בשנת    8-9חינוך חברתי יסודי קיבולת המבנה לבני   ומבנה 'כפירים' לגילאי    2023מרחב 'איילים' 

שיפוצו    ד ב' ע-פוצל לעופרים א' ו   2021  -למיצוי. מרחב 'עופרים' שהגיע למיצוי כבר ב  2022מגיע השנה    10-12
  –חינוך חברתי על יסודי    כיתה א' משוכנת במבנה המשרדים הישן של נגב אקולוגיה.   של סטודיו שרה כרמל.

 מתוכננת בנייה לנעורים בבית מנהלת החינוך.
 

    תוכנית פרויקטים רב שנתית  
 מיליון ₪(  4.706) מיליון ₪  5כמעט  תקציב של 

 שיפוץ סטודיו שרה כרמל. מיליון ₪   כוללת את הפרדת מרחב עופרים ע"יהתוכנית  
 אלף מתקציב פרויקטים   105מתוכם   22אפריל  -אלף ₪ תאריך  205    -החלפת מתקני עץ – קים חמגרש המש

 אלף  994 -מיליון ותקציב בני שמעון –מענק מפעל הפיס   22תחילת עבודות יוני  –מיליון   2.600 מועדון נעורים
 מענק מתקני ספורט   אלף  400 אלף+   350אלף ₪  750  –מוקצב  22יולי  –שיפוץ יסודי   – אולם ספורט

ועיגון תקציב    24  -ו  23אלף מתקציבי פיתוח משנים:    700    2024  -מיליון ב   1.050והוספת ממ"ד    מרחב 'איילים'
 אלף  350  – 25פיתוח של שנת 

 מיליון ₪  דיון על השתתפות הקיבוץ 3.000 22אוקטובר   – שחייה לרישיון עסק בריכת
 לא נקבע תאריך  –מיליון  1עלות   – תחנה הסעה נוספת

 אלף ₪ לא נקבע תאריך   250עלות   – שיפוץ מועדון לחבר 
 
₪    40  -יחייב את העלאת דמי הוועד בזה  שנים    7לקחת הלוואה באישור האסיפה שתוחזר לאורך    ישהצעה  ב

ל נוספת  הלוואה  הקיבוץ    10  -לתושב  עם  דיון  לקיים  כוונה  ויש  הבריכה  שיפוץ  עלויות  את  לממן  כדי  שנים 
 ₪ לתושב.  26שיממן חצי מהסכום. זה יצריך תוספת של 

 
   2022תקציב יעדי האגודה 

 בינוי קהילתי, חיבורים, גשרים וקשרים קהילתיים 
 אגודה חינוך, תרבות, צוות איקלום, שיפור מתקני  

 
   2022תוכניות 

   70 -תקודם השלמת שכונת ה –אוכלוסייה  -

מועצת    –  חינוך - הקורונה.  אילוצי  לבין  מיטבי  שירות  לתת  הרצון  בין  לתמרן  ימשיכו  המערכות  שתי 
 חינוך תבחן את ניהול החינוך החברתי 

יה ויישקף מסורות  ימועצת תרבות תעצב לוח פעילות שנתי שיתאים למירב מגזרי האוכלוס   –  תרבות -
 משמר הנגב 

 יפעל בהתאם לתוכנית שהגיש ואושרה  – קלוםיצוות א -

 תגבש תוכנית עבודה  – דת צעיריםוע -

 אכיפת חוקי תנועה בדגש על נהיגה ללא רישיון והסדרת אזורי חנייה  – בטיחות -

 אריאל פרידמן –תחזוקת הנוי ע"י קבלן גינון  – נוי -

פוליביד   –  ביטחון - באזור  ביטחון מתריעה  גדר  של    השלמת  רמת הביטחון  לשפר את  עבודה  ותוכנית 
 תושבי משמר הנגב 

 
 תקציבי פיתוח )מותנה בקבלת הלוואות בערבות הקיבוץ( השקעות ו

. מבני חינוך חברתי   שיפוץ יסודי ומתחם מועדוני נוער גמר תכנון    –עופרים א' )סטודיו שרה כרמל(    –א 
 והתחלת ביצוע 

 שיפוץ בעזרת תקציב מנהלת הספורט והשלמה ממקורות האגודה  –ב . אולם ספורט 
 בלת רישיון עסק שיפוץ נרחב לק –ג . בריכת שחיה 
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 החלפת מתקנים שהתבלו ואינם בטוחים לשימוש.   –ד . מגרש משחקים 
 דרש להלוואה ובכך יגדלו הוצאות המימון ילצורך מימון הפרויקטים האגודה ת 

 
 ₪ ליחיד לחודש  310  -התקציב מאוזן על ידי הגדלת מס אגודה ל
 לחודש₪ ליחיד  40בנוסף ייגבה היטל תשתיות ייעודי בגובה 

אלף ₪ הנובע מגידול האוכלוסייה +הגדלת המנה המחולקת.    140  -גידול ההקצבה מהמועצה ב   –מקורות  
 אלף ₪ נובע מהעלאת המס וגידול האוכלוסייה   510 -גידול במסי האגודה ב

   24%גידול של   -מיליון ₪  3,525.000תקציב האגודה 
 

 פרויקטים קטנים

 אלף 20שילוט ומיפוי היישוב    -

 יילקח מסעיף השלמות  –בית בורוכוב השלמות  -

 אלף ₪   15 –גינה קהילתית  -

 אלף ₪  15  –יוזמה קהילתית  -

 אלף ₪  105 –החלפה משיקולי בטיחות  –מתקני ילדים  -

 אלף ₪  20 –שביל בני שמעון  -

 אלף ₪   175סה"כ  -
 

   23.2.2022דיון ושאלות יתקיימו באסיפה בשבוע הבא 
 אליסיה   שאלות אפשר לשלוח למייל של

 
 
 

 

 אסיפת אגודה 
   900במועדון בזום ובערוץ  23.2.2022 -ב

 יו"ר האסיפה גיא וילק 
 

 סדר יום:  

 ( תושבים 90בחתימת  בביטחוןדון לבעקבות מכתב )  בקיבוץ  ביטחון דיון בנושא  •

 שאלות ודיון בתקציב האגודה  •
 

 חתימות לקיים דיון בנושא הביטחון ביישוב   70קיבלנו מכתב עם  אליסיה ליסובייה:
גלנטהר  או כמעט  י  כאן  גר  אני  ל  15:  אבא  הנגב   4  -שנה.  במשמר  הביטחון  בעניין  מכתב  כתבתי    ילדים. 

גונבים  תושבים.    90והחתמתי   נכנסים  בשבוע  פעמים  כמה  ומחמיר.  הולך  הביטחוני  מצבנו  האחרונה  בשנה 
 מהמכוניות נכנסים ובאים עושים כבתוך שלהם. יש לילות שנערכים מרדפים בקיבוץ.  מהבתים, מהחצרות 

ולא   את סדר העדיפויות  להגדיר  כסף.  עולה  וזה  לשנות את מערך הביטחון  יש  וקטן.  הולך  תקציב הביטחון 
הגדר   את  לרשת  צריך  פוליביד.  באזור  אטומה  להיות  צריכה  הגדר  מועצה.  יש  התושבים.  על  להטיל  בהכרח 

להחליט שעמדת השומר תהיה מאוישת   צריכה  ביטחון  ועדת  פרוץ.  השמירה  24/7במצלמות. השער  .  חברת 
סייר עם רכב. צריך כוח תגובה נוסף. אני יודע שיש כיתת כוננות שלא    קנכשלה וצריך להחליף אותה. לא מספי

הקהילה בביטחון ולהחזיר  שצריכה להיות מעורבות    ת הופעלה וצריך להגדיל אותה ולהפעיל אותה. יכול להיו
 . תורנויות

נרשם   לא  זה  במשטרה  התלוננו  ולא  שנפגעו  אנשים  קדימה.  התוכנית  את  שייקח  משימה  כוח  להיות  צריך 
 אפילו לא לסטטיסטיקה. אני התלוננתי. כי הרישום גם אם המשטרה לא עושה דבר זה נרשם.  
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 : שמעון לוי
מודעות לשמירה ולביטחון. אני לא מדבר רק על הביטחון שלנו,  אני זוכר שהיו תורנויות שמירה בקיבוץ, היתה  

 אלא על ביטחון לאומי. כשבונים בית מתחילים מהיסוד עד שמגיעים לגג. 
 

ענבר גנבו  גיל  שנים  הרבה  לפני  אותה.  ולהאשים  אוכלוסייה  קבוצת  לקחת  סיפר.  שאורי  ממה  הזדעזעתי   :
בי אותנו  לשים  חדש.  לא  זה  אופניים.  שלנו  זה  לילדים  כי  והשוחות  הגדר  הקמת  נגד  הייתי  אני  מבוצר?  עד 

? אנחנו  24/7מעורר קונוטציה. אורי, מה שאמרת זה הזוי. יש גניבות וצריך ביטחון, אבל, לסגור את הקיבוץ  
ספר ונכנסים  ביישוב  אירועים  יש  ונכנסים.  פתוח  השער  יכולים    400.  הם  ומחר  אותם.  שואלים  ולא  אנשים 

שנה. עם כל הצער שגנבו אופניים וסוס האם בגלל זה    20ולגנוב אופניים. נכנסים כך כבר  להיכנס לעשות סיבוב  
     צריך לחיות ביעד מבוצר? צריך להגביר את הביטחון אבל בהבנה וחשיבה.

 
 : הכנו מצגת לתוכנית ביטחון ליישוב.  דדה אלוק

 אנחנו צריכים לזכור שריבוי הגניבות התחיל מאז שהטארבין הגיעו לאזור. 
אירועים. צריך    5חודשיים מתחילת השנה היו    2022  -אירועים רובם גניבות אופניים. ב   11היו    2020בכל שנת  

 להתלונן במשטרה כי אם מוצאים את הרכוש ואין תלונה לא יודעים למי להחזיר.
יו יום ולא  רים על אנשים. יש קטע בגדר שלא ממוגן. השומר לא אשם. הוא מגיע לגדר כשיש  לא נכנסים כל 

 התראה. באזור המפעל אין חיבור להתראה.
. יש אצלי רשימה של רכבים שסומנו ובאחד הימים האחרונים קפצה אצלי התראה שהוא  השער הראשי פרוץ

 פעמים. 3נכנס 
במרכיב עוזרת  לא  והמועצה  הביטחון  תקציב  את  עזר  קיצצו  הביטחון  משרד  פעם  עלינו.  נופל  וזה  ביטחון  י 

זה  חצי מיליון שקל. בחלק מזמן השמירה זה יהיה שכיר והשאר תורנויות של    27/7והיום כבר לא. שמירה של  
יש   במתמיד  השמירה.  תורנות  את  לחייב  כדי  אסיפה  החלטת  להיות  צריכה  כך  לשם  מתנדבים.   15חברים. 

 יית ביטוח. במתמיד יש כיסוי ביטוחי למתנדבים. בנושא של כיתת כוננות יש בע
 רקע כללי על ועדת ביטחון. 

 השומר מטעם מרכז אירועים מקבל שכר ממרכז אירועים.
 מצלמת הרכבים.  ת הגנבטון ל קיר הוקם התאורה בבית העלמין בוצעה. ו  החלפת  

 יש תוכנית השקעות פרויקטים לטווח קצר   –מצב הביטחון כרגע 
 . התקנת חיישנים על גדר פוליביד  1
 . התקנת עוד פסי האטה בכניסה והיציאה מהקיבוץ  2
 . התקנת פנסים חזקים שיאירו החוצה לאורך הגדר  3
 . ניקוי ושיקום התעלה מחוץ לגדר  4
 . הדרכת הנוער בנושא ביטחון  5
 

 לטווח ארוך
 נת מצלמות לאורך הגדר . חידוש הגדר והתק  1
 . ביצוע תוכנית לשינוי הכניסה לקיבוץ  2

 נדרשת:
 .המתנה עד סגירת השער , לדווח על דברים חריגים  –מניעת כניסה לקיבוץ כשהשער סגור 

 
: רוצה לענות לגיל ענבר שאומר שאנחנו גרים במקום נהדר. הילדים שלנו עדים לריבים של בדואים  על  רות לוי

ם בלי בעיה לקיבוץ. לא מדובר רק בגניבת אופנים. הבדואים באים ועושים פיקניק ליד מגרש  בחורה ושנכנסי
    יכולה לישון כשהכלבים נובחים וראיתי שאנשים שמים סורגים בחלונות.א כדורגל. המצב השתנה אני ל 

 
ציון בן  אדריכל    –  מיכאל  רק  הוא  שאדריכל  אותי  לימד  שלי  אבא  לישראלה.  הצטרפתי  קיבוץ  איש  לא  אני 

מקצוע זה  ביטחון  רופא.  רק  הוא  תחומים    .ורופא  על  מופקדים  שהיו  אנשים  על  שמרתם  הקיבוץ  בראשית 
.  ולא כיתת כוננות שלא התאמנה תעזוררבים. ביטחון עולה כסף. מציע להתנתק מהטלוויזיה כי הקיבוץ פרוץ  

אופניים   גניבת  של  אירוע  בקרה.  לנו  אין  חי.  שהשומר  בוקר  כל  לבדוק  צריך  רחפנים.  כמו  טכנולוגיות  יש 
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רצויים   לא  ומעליה  שמסתובבים    ואנשים  אזורית  מועצה  מעליכם  יש  קשה.  הכי  בתסריט  להסתיים  יכול 
למוד את הצרכים של  כדי לעשות ביטחון צריך לשלם את מיטב הכסף. צריך ל  .המדינה וכולם משלמים מיסים

 היישוב ואנחנו לא בסיס צבאי. הקיבוץ צריך להעסיק אנשי ביטחון ולשלם להם. 
 

אלף שקל. כל    80: שמירה סביב השעון נבחנה במשך שנים והורדנו את זה למצב של היום וחסכנו  יורם ענבר
ק"מ גדר עם    4יר.  מה שקורה במדינה מבחינת משילות משפיע עלינו ואם צריך להחזיר את השמירה אז נחז 

 מצלמות? מה נפלנו על הראש? הכנסנו תורנות של הורים בהסעות הבוקר וזה עובד.  
יש הרבה מגבלות ושמים אנשים לא מיומנים וזה יכול להיגמר גרוע. כשהעסק פרוץ לומדים שאפשר להיכנס.  

 נו רוצים. לביטחון. היא מעבירה תקציב ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחהמועצה לא נותנת כסף 
 

שנה. אני עצרתי את    20: אני בועדת ביטחון ורוצה להגיב על הדברים של גיל ענבר. אני חי את השטח  רועי גלעד
וזה בשעה שלא היה שומר. צריך להגביר את השמירה וצריך להתנדב למתמיד. רק  שהסתובב בקיבוץ    החשוד  

 משאבים.מתנדבי המתמיד יכולים להיות יעילים. אבל צריך 
 

בתוכנית    אליסיה: ונדון  ביטחון  ועדת  עם  שנשב  והוחלט  ביטחון  סעיף  על  בוועד האגודה  דיון  היה  שני  ביום 
 עבודה ונפרסם לציבור ויהיה פרסום שוטף של האירועים. נצטרך לבדוק מאיפה יבואו כספים. 

 הסעיף השני של האסיפה הוא דיון על התקציב ולשמוע מהאנשים.   
 

 יב דיון על התקצ
וילק הקשורות  גיא  שאלות  על  ויענה  האגודה  בוועד  הכספים  תחום  את  מנהל  דימה  הדברים,  הצגת  לגבי   :

 לתקציב האגודה. מי שרוצה לדבר מוזמן אבל לא יותר מחמש דקות. 
 

גזית להשקעות  :  דורית  להתייחס  לפני  ה רוצה  ציבור.  במבני  עם    4ענק  התעסקתי  בית  מבני    שנים  החינוך. 
ספורט. צריך לעשות פרוגרמה לפעילות. בית בורוכוב הוא דוגמה קלסית, קיבלנו כסף ושיפצנו.    בורוכוב ואולם

שנה וחצי מאז השיפוץ ואין בו שימוש. המועדון צריך להיות יותר ממומש. יותר ימים בשבוע צריכה להיות בו  
יתקיימו חוגים מי  אם    ם  פעילות מכל מיני סוגים. לגבי אולם ספורט צריך להכין פרוגרמה להפעלתו ועדיין ג 

 יממן את האחזקה. רוצה להפסיק את ההשקעות ולראות תוכנית מסודרת.
 

הערות ראיתי את תוכנית ההשקעות ונבהלתי. מצד אחד מבקשים מיסים ומצד שני מוציאים    2:  איציק בונים
מתחבר לדברים של דורית. להוריד את תוכנית ההשקעות למינימום.    ,מיליון לנעורים שבקושי יהיו בו נערים  3

לנעורים   וצריך לתת  הילדים  לכמות  צוואר בקבוק  פתרון  סידור    ידעו שיהיה  לילדים הצעירים  ולתת  בצריף 
ואין כסף לתקן את האסלה בשירותי    יא הזויה וכן גם הבריכה.  הבמבנה הנהלת החינוך. תוכנית ההשקעות  

ה השבורה במסדרון תאי הדואר. מבקש מהחברים לא לאשר את תוכנית ההשקעות והעלאת  הגברים והשמש
 המיסים. 

 
₪    3000  -: אני מסכים עם איציק. אנחנו בגל התייקרויות במשק ואנחנו מעלים מיסים? זה מצטבר ל גיל ענבר

שפר אותו. במס  לזוג לשנה. יש מקורות ושימושים. צריכים לעשות מה שחייבים. צריך לקחת את התקציב ול
חבר קיבוץ ישלם פעמיים פעם כחבר אגודה ופעם כחבר קיבוץ. אני אתנגד.    50%  -הבריכה שהקיבוץ ישתתף ב

עלה לסדר היום נושא  יאת שיפוץ הבריכה צריכים לחלק בין כולם. אני מציע שתהיה החלטה שעשר שנים לא  
 מנוי לבריכה. עסקים צריכים לעזור במבנים שצריכים לשפץ.

 
מולכוגיל 'אנשים  י  מהמילים  להיזהר  צריך  רחבה.  יפה  תוכנית  מוצגת  טובות.  במילים  להתחיל  רוצה   :

מנותקים'. צריך לכבד ולהעריך. הקיבוץ גדל בצורה מהירה וכך גם הצרכים. צריך לפרוס את התוכנית על יותר  
 שנים. בתוכנית יש צרכים שנחוצים ואותם צריך לבצע. 

   יו"ר הקיבוץ הבא שיבחר צריך לראות את היישוב כיחידה אחת ולא הפרדה בין אגודה וקיבוץ. 
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נושא התביעה על הביוב הוא חלם. עורכי הדין שלנו משני הצדדים נלחמים את המלחמה של שני הצדדים.. יש 
הצ את  שיראה  אחד  ויו"ר  אחד  וועד  שיהיה  צריך  ובעתיד  ולקיבוץ  לאגודה  אחת  מנהלת  כל  היום  של  רכים 

 היישוב כיחידה אחת. 
 המועצה רואה בחבר הוותיק, בתושב  בחברים בעצמאות כלכלית כולם מבחינתה תושבי משמר הנגב.  

 התוכנית טובה אבל צריך לפרוס אותה למספר שנים. 
יש   לפני    2אני מתנגד  ויש חברים ששילמו    18העלאות מיסים. עשינו שינוי באורח החיים שלנו  מיסים  שנים 

₪ ועוד    310  -פרנציאלים גבוהים  לאורך שנים עכשיו מורידים אותם אבל בהצעת האגודה מעלים מיסים לדי
₪ ולא לקבל את    310  -₪ ונוסף אנחנו כחברי קיבוץ משלמים מיסי קהילה. מספיק להעלות מדרגה אחת ל  40

 ₪ . צריך לעשות תוכנית ארוכת טווח.  40תשלום 
 יוב. צריך להוריד את התביעה בנושא הב

 
: לפני שנתיים היתה אסיפה על תוכנית שיפוץ המרכזון כי המועצה נתנה כסף. לדעתי בשנתיים אלה  אתי לוי

ב איזון  מס  את  שהורידו  הודיעו  חודש  לפני  איזון.  במס  כסף  הרבה  שילמה  שלי  ועכשיו    100-המשפחה   ₪
נלחמים הפנסיונרים  מיסים.  עוד  מוסיפה  עכשיו  100על    האגודה  והם  האלה השקלי   ₪  מיסי    ם  על  ייצאו 

 האגודה. 
לבנות מרכזון   אמרו שדחוף  לנעורים ארמונות.  להקים  צריך  לא  תקציב החינוך.  מתנהל  איך  לבדוק  צריכים 

 ולא בנו שום דבר עד עכשיו. 
 

  : הקיבוץ גדל, רוב ההשקעות הולכות למערכת החינוך.  ההחלטה על שיפוץ מבנה הנעורים ו'איילים' יורם ענבר
י מספר שנים. היה צריך לפנות את מבנה הנעורים הנוכחי. הציעו חלופה שתהיה זולה במיליון ₪  התקבלה לפנ

אבל באסיפה הצביעו על חלופה יותר יקרה במיליון ₪. מציע לחברים לבקר במרחב 'איילים' גן תמר לשעבר  
חלונ יש  ארמון.  שהוא  מבנה  שום  אין  ילדים.  לשם  להכניס  בושה  מתפורר,  הוא  איך  עוד  ולראות  עץ  ות 

היינו ילדים. יש הצטברות של דחיות וגם עכשיו, לפי התוכנית, מעבירים את שיפוץ 'איילים'   אנחנו  מהתקופה ש
כל אחד יראה רק מה שחשוב לו זה  אם    .  לעוד שנתיים. הילדים של מערכת החינוך הם הנכדים של הגמלאים

שה כדי  הקליטה  דמי  את  להעלות  הצעה  היתה  פירוק.  חברי  ניהיה  אבל  המערכת,  בעלויות  ישתתפו  קלטים 
יפול על כל הציבור זה  י הקיבוץ הפילו את ההצעה. מציע לוועד ההנהלה להעלות שוב את הנושא כדי שזה לא  

 יכול להיות קרן לשיפוץ מבני החינוך. 
דחי  היתה  הבריכה.  לשיפוץ  היא  המיסים  מהעלאת  חלק  יקרה.  יותר  חלופה  היא  הצריף  של  של  יההצעה  ה 

האזור.  הע מיישובי  פחות  משלמים  אנחנו  מיסים.  מהעלאת  מנוס  אין  ממיסים.  חיה  האגודה  המיסים.  לאת 
 הבריכה קורסת. את עלות שיפוץ הבריכה להטיל על כל התושבים. 

 
מקרנקו השאלות  דימה  על  משיב  המועדון    –:  לגבי  אותו.  להפעיל  כדי  בורוכוב  לבית  עסקית  תוכנית  בקשנו 

איזו הצעה  יורם דיבר על כך    –שר להציע לתרבות להשמיש אותו יותר. לגבי הנעורים  ושימוש רב יותר בו אפ
 ם מבנה כי צריך לפנות את המבנה הקיים כי זה מגרש לשיוך.  הנעורי התקבלה וצריך כבר לשפץ עבור

 כרגע הילדים של כיתה א' נמצאים במבנה שלא מתאים לחינוך וצריך לזרז את שיפוץ מבנה שרה כרמל. 
 נבקש מועדת ספורט להכין תוכנית עבודה.   -אולם ספורטלגבי 

 השירותים בקומת התחתונה של חדר האוכל זה שייך לקיבוץ 
אם הקיבוץ ישתתף בעלויות הן יהיו קטנות יותר. לבריכה אין עדיין תוכניות סופיות ולא ידוע אם אפשר לחלק  

 יים.נאת השיפוץ לש 
 לדחות כדי לקיים תנאים בסיסיים לילדים. עיקר ההשקעות הן למבני חינוך וכבר אי אפשר

כדי שיוכלו לבדוק את התנהלותו ע"י ייעוץ. כל השקעות הן מחויבות אולי      אלף ₪    40לתקציב החינוך הוספנו  
 חוץ מאולם ספורט. 

 
דגני כרמי  בית  עירית  שיעורי  עשינו  מנותקים.  שאנחנו  שאמרו  מזה  המומה  אני  האגודה.  ועד  חברת  אני   :

 מחוברים. חיפשנו פתרונות. מוחה על ההגדרה. ואנחנו מאד 
מזדהה עם הדברים של אתי לוי ועדיין כדי לקיים רמת בסיסית נדרשת העלאת מיסים. יכולה לקבל הערות על  

 תוכנית ההשקעות. מצטרפת להצעה של גילי מולכו. במידה ויהיו מעוניינים נבחן את תוכנית ההשקעות. 
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מהאזנה לחלקו של הדיון עולה תחושה כי זה אינו דיון על תקציב אלא בעצם על חזון ועל  :  ליאת לוי פקציארז
הפערים   בעיקר  עלו  לאוזניי  בקיבוץ.  כאן  השונות  האוכלוסיות  אתו  לראות  רוצות  שהיו  כפי  הקיבוץ,  נראות 

במק  אלא  התקציב  על  דיון  כרגע  לקיים  לא  להציע  מבקשת  אני  השונות.  האוכלוסיות  בין  זאת  הקיימים  ום 
. מהאזנה למספר  'לצאת לשיח בין החברים החדשים והוותיקים על פניו של הקיבוץ המתחדש. חזון צרכים וכו

בסיס משותף.   שיש  מבלי  כלכליות  שרובן הכרעות  אל האסיפות  כי הפערים מתנקזים  תחושה  עולה  דיונים  
מראה החיים המשותפים ואיך  באופן אישי חסר לי כאן כחברה חדשה שיח חברתי, שוטף, המשכי, קבוע על  

 יראו בעתיד. 
: נפגעתי באופן אישי מהדברים שנאמרו פה ולקבל את הדברים שאתי אמרה זה פוגע כי לה אין  שירה טדגי

אבל אנחנו משפחות צעירות עם ילדים ולהם יש צרכים שיש לתת להם אותם.    ילדים והחינוך לא מעניין אותה.
ולא חשבתי שאני    יש שירותים שאני לא משתמשת  .  להן גם צרכים   משפחות צעירות שכחו שיש  41כשהביאו  

 לא צריכה לשלם מיסים עליהם. 
אני   ושוב  הזה.  המקום  את  מקדמים  איך  לחשוב  צריך  לשלם.  צריך  שירותים  בשביל  דחופות.  הן  ההשקעות 

 אומרת שאני מוכנה לשלם על שירותים שאני לא משתמשת.
 

שאתי קיבלת את הדברים קשה. ניסיתי לתת מקום להידברות. אחרת זה מייצר  : מצטערת  ליאת לוי פקציארז
 הרבה קרעים. יש לי גישה אידיאליסטית לקיבוץ. אני רוצה להכיר את החברים לא רק דרך דיונים כלכליים.

 
לוי צעירים  אתי  אנשים  שיביאו  וידעתי  שלי  הבית  זה  שלנו.  מהקהילה  נפרד  בלתי  חלק  שאתם  אמרתי   :

 על כולם. אבל צריך לעשות את השיפוצים בפחות כסף. לא לפרש את חברי משמר הנגב כמתוסכלים. ונלחמתי  
 

: תודה לכל הדוברים בנושא הביטחון והתקציב. אני חוזר לחזון משמר הנגב. אני לא אדבר על כסף  גיא וילק
 אלא על אחריות. הדברים נבדקו היטב ע"י הוועד. 

 הרחבות ושכונת בנים ונדרשת תשתית.  3. ידעו שיהיו ן את היישובחייבים כאגודה להסתכל קדימה ולתכנ 
    מרחב 'עופרים' מחויב שיפוץ וכך מרחב 'איילים'. מחויב להסתכל קדימה ולעשות השקעות.

 ההחלטה על שינוי דמוגרפי היא החלטת הקיבוץ ונדרשות התשתיות ולא משנה מי משתמש באותן תשתיות. 
יבוץ ולא באגודה. תפקיד האגודה לתפעל את החינוך, התרבות. לאגודה אין  כלים לערבות הדדית נמצאים בק

 כסף מלבד תקציבי הפיתוח מהמועצה ואנחנו כיישוב גדול מקבלים את התקציב הגבוה.
 אם רוצים יישוב פורח עם חינוך ערכי זה מחייב כסף.  2030 -אנחנו צריכים לראות את משמר הנגב ב

 ות אותו דמוגרפית. הקיבוץ צריך לקחת אחריות על ההחלטות. היתה החלטת קיבוץ לשנ 2006 -ב
 

 : נגבש סיכום להחלטה ונפרסם. לא תהיה שיחה נוספת. אליסיה
  

 
 

*********** 
 
 

 ברכות! 

 סוף נחושתן ך ל
 מצה"ל  ךלשחרור

  הצלחה בחיים האזרחיים! 
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 רצף טריטוריאלי 
 

 מי שעזב קיבוץ 
 חי את תמונות הילדות 

. במוחו הרךאשר נחרטו    
 ויש בתוכו הרבה 

מתחלפים אנשים קבועים,  
.. מתנדבים, נפטרים, ...הורים, בנים  

 עמם הוא עולה על יצועו 
 והם מתערבלים 

 עם אירועי ההווה 
 חודרים לעמקי הנפש 

 ובונים שם בניינים שלמים
זיקה, נחלה  הקרויים: יציבות,  

 בית,משפחה. 
?מה אעשה   

 ואני זוכרת כל כך הרבה 
הרהוריי   יסדר ארכיוןמי  )?   )  

-כשאדם זוכר   
 הוא גדוש פנימיות 

 ורגש טוב 
 מחבר אותו להקשיב להבין 
 לאהוב מציאות בה הוא חי 
 שמח הוא שמוצא משמעות 

. ומובן לו אז שיר הרעות  

 
אתוודה   ועוד רז אחד לכם " " 
 נפשי נחשפה אל גדלות התורה 

.יתיי וזו רוממה את כל הוו  

 
 אנא הרבו בשמחה 

החודש הזה לכבוד    
) טל לוצקי כיתת 'ארז'( טליה לוי   

 
 ביתר 
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 מקבץ פריחה ברחבי הקיבוץ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

שכונת   מול  בשדה  צולמו  זמזומית  כרכומים,  כלניות, 
 בורוכוב ומטע המטווח 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

שנה כל  לפרוח  מקפיד  הבריכה  גדר  שעל  השנההשקד  בפריחה    . 

וגשום  מאוחרת קריר  חורף  שקדים  )  של  ממטע  שריד  הוא 

 שכיסה את הגבעה לפני שהיתה לבריכת השחייה( 

 
 
 
 



13 
 

  www.atarmishmar.org.il   28.2.2022כ"ז באדר א' תשפ"ב   2173עלון מס' 

 זעקי ארץ אהובה 
 

בערים   שהתרחשו  המהומות  כאלה,  רבים  והיו  אחדים,  שבועות  לפני  שהסתיימה  השנה  של  האירועים  מכל 
על חותמן  את  שישאירו  אלה  אולי  הן  והערביות  היהודיות  האוכלוסיות  בין  מאי  חודש  במהלך    המעורבות 

 החברה הישראלית לאורך הזמן הממושך ביותר.  

 בפרלמנט של המשק חי 
  –פרלמנט: מקור המילה מהלטינית המשובשת של תחילת ימי הביניים שמשמעותה "לדבר". מכאן, פרלמנט  

 מקום שבו משוחחים.
הם   בהם,  זרקה  שהשיבה  גמלאים  רובם  חי,  במשק  עשר  בשעה  בוקר  מדי  שנפגשים  החברים  חבורה  תריסר 

שנה שכבר עשו את שלהם ועתידם כבר מאחוריהם, ולעתים קבוצה של    70/80לעתים שובה לב של אנשים בני  
חברים שיש להם דעה על כל מה שמתרחש בחצרו של הקיבוץ, באזור הקרוב, בפוליטיקה, בספורט, בעולם. הם  

מת כשהשיחה  שעולים  והטיעונים  לספרות  חוג  או  רעיוני  חוג  מלהיות  של  רחוקים  מיחזור  לרוב  הם  להטת 
חיבה   בי  ויש  אמפתיה  חש  אני  לבקרים.  חדשות  הערוצים,  בשלל  הטלוויזיה  ממכשירי  הבוקעות  הפרשנויות 
פונקציה   גדול מאלה ששותים איתי קפה בבטונדה של המשק חי. בכל מקרה, המפגש הזה ממלא  כלפי חלק 

גם אם זה לשעה בלבד, הרי זה כבר הישג!  ד' אמותיהם, ו-חברתית חשובה ביותר: הוא מוציא את החברים מ
החבורה הזאת אינה מקשה אחת, לא צמחנו באותה הערוגה וכל אחד התפתח בשדה משלו ובנה את מסלול  
חייו כפי שבנה. המשותף לכולם, נדמה לי, הוא שהם נהנים מהמפגש הבלתי אמצעי, השונה כל כך מהצפייה  

כבי החברתיות  הרשתות  אחרי  וממעקב  תמיד  בנטפליקס  לא  חי  במשק  השיחה  מהבדידות.  לצאת  כדי  כול 
קולחת, אין סדר יום, אין מנחה. יש דברנים ויש שתקנים, יש מי שיודע להפעיל את מכונת האספרסו ויש מי  
ששוטף כוסות. אין מקום אחר בו ניתן לקבל מידע על כל שאלה העולה על רוחך: מהנחיות לגידול נכון של עצי  

היכן קונים באזור בשר איכותי וזול; איפה   ;ישון והדברת מזיקים, מועד רצוי לגיזום ועודפרי בגינה הפרטית, ד

ניתן לתקן כל דבר בבית ובגינה  ;הדלק הזול ביותר בין תחנות הדלק כבישים, אתרי תיירות, מוסכים    ;איפה 

יש מומחה שיתן    על מה דנו באסיפה האחרונה ומי זאת מנהלת הקהילה החדשה ועוד. לכל תחום  ;ותיקוני רכב
עצה. לא לשווא חברים צברו מיומנות בעיסוקם בחיים הפעילים, אלא הם גם מפגינים חכמת חיים לא מעטה.  
הנסיעות   האחרונות,  בשנים  העבר.  על  והתרפקות  עוד,  ישובו  ולא  שעברו  מהשנים  הזיכרונות  ישנם  ובוודאי 

החזר אחרי  בסיפורים  וכלה  מהתכנון  החל  החם,  הלהיט  הם  לא  לחו"ל  פרי.  מהדיוטי  שוקולד  חפיסת  עם  ה 
 אירופה הקלסית, יעד נדוש, אלא הפלגה למחוזות המגרים את הדמיון, מכל היבשות. 

בשיחות   אינה  הפרלמנט  טפלות    -חיוניות  רבות  ליצור    -פעמים  עמלות  הרווחה  מוסדות  קיומו.  בעצם  אלא 
קורסיה כשעבד בחצר ובמשק חי, ממלא  מפגשים בלתי אמצעיים בין החברים. הפרלמנט, שצמח מסביב לאורי  

תקווה שעם   ואני  הדייר(  הגנת  זכויות  )עם  לדייר משנה  עם השנים הפך הפרלמנט  בהחלט.  הזה  את המקום 
 חילופי גברי במשק חי הוא לא ייהפך לסרח עודף.    

הדואר, והצביעו  לא מדברים הרבה פוליטיקה. בעבר הרחוק כל החברים קראו את "למרחב", שחולק לכל תאי  
העבודה" החל   "מחנה  גם  פניה,  שינתה את  "תו", אחדות העבודה. מאז, הארץ  לכנסת  לבחירות  כאיש אחד 
להתפורר והחברים ניווטו את דרכם בין שלל המפלגות המציעות את מרכולתן לקראת כל סבב בחירות לכנסת.  

שותף. אורי נוהג תמיד לומר: מי שבא, לא נחוץ להיות בעל "כרטיס מועדון" כדי להתקבל לפרלמנט ולהיות  
ברוך הבא. וכך קורה שבאירועים מסוימים מסתבר שיש תהום בעמדות המושמעות על ידי החברים. כך קרה  

 בחודש מאי האחרון. 
. אחרי שהוקרנו כל הערב תמונות של המהומות בטיילת של בת ים, לא היה צריך  במאי  13בפרלמנט יום ה'  

נושא כדי למצוא  לינץ'    להתאמץ  דגל המדינה, מבצעים  ושוב בהמון משולהב הנושא את  לשיחה. לצפות שוב 
לא    –בנהג ערבי שעבר במקום, אולי אינו מעשה נדיר מעבר לקו הירוק, אבל בשטח ריבוני של מדינת ישראל  

הכרתי מימיי מחזה כזה. או אז פרצו לתודעתי המילים "זעקי ארץ אהובה". למעלה מששים שנה אני בארץ,  
קורא עיתונים ועוקב כפייתי אחר החדשות, ולא נתקלתי במעשים גזעניים כגון אלה. הרי לפני שעשו שפטים  
ואין דיין! בהמשך הערב, דווח   בנהג הערבי, בזזו והרסו בתי מסחר השייכים לערבים. ואין משטרה, אין דין 

דדיות בין יהודים לערבים באשר  בטלוויזיה על מהומות אחרות בערים המעורבות, לוד, עכו, ועל הפגיעות הה
הם כאלה. השיגו מה שרצו הקיצונים של מצעד הדגלים בירושלים. הרי כידוע, שקט הוא רפש. יש להראות מי  
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למי תהיה שייכת   כל ספק  כדי להסיר  מגייסים את המיליציות החמושות מההתנחלויות  כאן בעל הבית! אז 
 המילה האחרונה.  

מיקר הוא  חי  המשק  של  הישראליהפרלמנט  לסכסוך  שקשור  מה  בכל  הישראלית  החברה  של  -וקוסמוס 
פלסטיני. יש בצד אחד קוראי "הארץ" ומסופחים, ואני ביניהם, ומצד השני, כדי להיות סכמתי וודאי לחטוא  

. הראשונים הבליטו  14-ו  13,  12לדיוק, קוראי "ישראל היום" והמקבלים את הפרשנויות של שדרני ערוצים  
ולא פחות מכך,  את הפרובוקציה   בן גביר וחבורתו ברחוב הגיא בלב הרובע המוסלמי,  של מצעד הדגלים של 

פעילותם והתרחבותם של "הגרעינים התורניים", בעיקר בערים המעורבות, כדי ליהד אותן ולחזק את האופי  
הוא  לאומי של השכונות, תוך דחיקת האוכלוסיות המוסלמיות החוצה. אחד החברים בפרלמנט אמר ש-הדתי

התבייש לנוכח תמונות הלינץ' בבת ים. מהצד השני, ציינו את "הפוגרום" שעשו מוסלמים בלוד או בעכו ולא  
חששו מזילות המילה פוגרום במדינת היהודים, כשהצבא, השב"כ והמשטרה נמצאים בצד היהודי. כך היה גם  

אבל   אלימות,  כל  להוקיע  שיש  ודאי  תרפ"ט?  או  קישינב  חמלניצקי,  ליל  בפרעות  אינו  כנסת  בבית  פגיעה 
היו בעלי עבר פלילי.    85%הבדולח! היה פרץ של לאומנות ערבית בלוד? יתכן, אם כי לפי השב"כ, בין העצורים  

 אחד מחברי הפרלמנט הפטיר שאם ערבי מרים את הראש, נבוט הוא הפתרון! 
שלנו כאן: אתה קודם יהודי או  , אין גזענים. הבדלי הגישות נובעים לדעתי מתפיסה שונה לגבי המהות  בחבורה

אני אוהב את השפה, מכיר את המסורת ואת ההיסטוריה, אוהב את הנופים אבל אני קודם   קודם ישראלי. 
ישראלי, וחשובה לי איזו חברה נוצרת כאן. שונה אולי המצב של חברים שחוו מלחמת אזרחים באלג'יר בשנות  

 ים בגדר כבדהו וחשדהו.  נעוריהם ויתכן ולהם עמדה יותר נחרצת כלפי הערב 
 
 
 
    

 מדד האושר 
 מילים. המילה "אושר" אינה מופיעה בתנ"ך.  306,757יש בתנ"ך  

ובערים המעורבות בתוך הקו הירוק התפשטו המהומות,   עזה  באותו זמן ממש שחיל האוויר הפציץ ברצועת 
במק נמצאת  ישראל  שמדינת  הידיעה  מוסתרת,  לא  רצון  בשביעות  בתקשורת,  ההתפרסמה  כל    12-ום  בין 

 מדינות העולם "במדד האושר". חדשה מרגשת!  
לומר את האמת, איני יודע על פי אילו אמות מידה נקבעת מידת האושר במדינה נתונה, אם הקביעה נעשתה  
יודע   רק  אני  מאחוריה.  ומי  ישראל  לפני  מי  במדד,  הראשון  במקום  מי  מדעיים,  סטטיסטיים  כלים  בעזרת 

וכנת לרגלי הרי ההימלאיה, מזרחית לנפאל, לא מתבססים עוד על התל"ג )תוצר לאומי  שבבהוטן, מדינונת הש
-גולמי( כדי להעריך את מצבה של המדינה ואולי להשוות אותה עם מדינות אחרות, אלא מפרסמים מדי שנה ל

ף  התושבים את מדד האושר הלאומי. הם לא יכולים להשוות את התוצאות עם מדינות אחרות כי א  700,000
בפרמטרים   נסיגה  או  התקדמות  לבחון  יכולים  הם  אולם  )חבל!(,  מדידה  של  דומה  סוג  מקיימת  לא  מדינה 
שלא   והגם  בחדשות  "המרגשת"  הידיעה  את  שמעתי  לאומי!  אושר  מדד  אין  אצלנו,  המדידה.  נעשית  שבהם 

האם   עצמי  את  שאלתי  הרציניים,  החוקרים  ידי  על  מהיר   אנינשאלתי  אינטרוספקציה  משפחה  מאושר.  ה: 
יציבה, ילדים ונכדים. עד כמה הם אוהבים אותי, לא רלוונטי. העיקר שאני אוהב אותם ללא סייג והם מאירים  
סביר,   עתידי  בטחון  תומכת,  חברה  בו. מסביב,  לחיות  שנוח  בית  שיפור.  טעונת  חיים סבירה,  רמת  ימיי.  את 

חברים   אבל  אחד,  ידיד  ולו  לו  ויש  האיש  אשרי  ידידים?  רוח  משפחה,  חיי  קירבה;  של  שונים  במעגלים  כן, 
ותרבות זמינים יחסית, אם כי יש להתגבר על העצלנות המנוונת כדי ליהנות מהם, ובנוסף מוסיקה )קלאסית(  

 וספרים. לכאורה, הכל כדי להיות מאושר. 
אחוז   ועשרים  בישראל  מהילדים  כששליש  יחסית  ברווחה  חי  אני  מנוח.  נותנות  לא  המחשבות  מאי?  אלא 

מתקיימים מתחת לסף העוני. שכר המינימום הוא לעג לרש ולא מאפשר למשפחה לחיות בכבוד    המשפחותמ
ל  כשקרוב  בכבישים,  העומס  מורגש  שבע  בבאר  גם  נאותה.  בצורה  ילדים  )נטו(    100,000-ולגדל  מכוניות 

י אחרי  הביתה  לחזור  כדי  פלוס  לשעה  זקוקים  דן  בגוש  נהגים  הכבישים.  על  לתנועה  שנה  מדי  ום  מצטרפות 
שנה כל  בשטחים,  -עבודה!  רבות  פעמים  החרדית,  לאוכלוסייה  חדשה  עיר  או  שכונה  מקימים  שנתיים, 

האושר   תחושת  את  שמצננות  עובדות  המיסים.  משלמי  חשבון  על  אחת  לא  והקיום  כשהמגורים 
 האינדיווידואלי.  
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יה זה במאחז אביתר,  לומר את האמת, ראיתי בטלוויזיה, פחות או יותר בתקופה המדוברת, אישה מאושרת. ה
במפוני   בגיל העמידה שבאה מאריאל לתמוך  של ההתנחלות: עמדה אישה  זמני  לפינוי  פשרה  אחרי שהושגה 
צעיפים צבעוניים, כיאה   אביתר, מוקפת במספר זאטוטים, על ראש הגבעה החשופה, על ראשה קתדרלה של 

ועיניה קורנות מאושר, כי בטוחה היא  לכסוי ראש של נשות המגזר, והיא מביטה לכוון הכפר הערבי הסמוך  
שתוך זמן קצר יחזרו המתנחלים לגזול את הקרקעות שעליהם הכפריים רועים את עדריהם. ולא פגע כהוא זה  
שוד   נגד  שמחו  לאחר  החיילים  מאש  נהרגו  נערים,  ארבעה  וביניהם  פלסטינאים,  ששישה  העובדה  באושרה 

הצבא המוסרי ביותר במזרח התיכון. זוהי דוגמה מובהקת   הקרקעות הנעשה ברשות שלטונות המדינה, בחסות
מועקה,   אולי  אושר.  של  היפוכו  של  הגדרתו  כן,  כמו  אושר.  של  ברורה  למצוא הגדרה  קל  לא  הרי  אושר.  של 
דכדוך, תחושה של חוסר אונים. זה מה שאני מרגיש כשאני קורא על הנעשה בשטחים, תחושה שהולכים עם  

 על האושר הפרטי שלי.  הראש בקיר, וזה מה שמעיב

 

Apartheid 
 אפרטהייד, מילה באפריקאנס, שפה המדוברת בדרום אפריקה, ופרושה הפרדה. 

יהודים   השם שנתתי לכתבה הזאת אינו רק קריאת שבר וביטוי למועקה עמוקה שאחזה בי למראה בריונים 

 Cry belovedשמו של ספר )  אוחזים בדגלי המדינה ומבצעים לינץ' באזרח ערבי שהזדמן בטיילת. זהו בעיקר

country מאת אלן פאטון שיצא לאור בסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת. הספר, שהוא רומן, הוא כתב )
 אישום נגד משטר האפרטהייד ותרם לגיבוש התודעה ההומניסטית שלי. 

שבועות   לפני  פרסם  ביותר,  הנחשבים  הישראלים  האינטלקטואלים  אחד  הררי,  נח  יובל  מאמר  פרופ'  מספר 
חלקים:   לשלושה  לים  הירדן  בין  החיה  האוכלוסייה  את  מחלק  הוא  שבו  מעמדות",  "שלושה  בשם  דיגיטלי 
הראשון הוא היהודים החיים בתחום הקו הירוק, ולהם כל הזכויות; המעמד השני הוא האוכלוסייה שאינה  

באוכ הזה  החלק  הימים(.  ששת  מלחמת  שלפני  )ישראל  הירוק  הקו  בתחום  מכל  יהודית  נהנה  אינו  לוסייה 
ליהודים, הקרן הקיימת   הזכויות. אמנם מצבו השתפר בעשורים האחרונים, אולם חוק השבות, שהוא רק 

אותם   מפלים  למיניהן,  הממשלות  של  התקציבית  המדיניות  והבנייה,  התכנון  חוקי  הקרקעות,  על  ובעלות 
הח יהודית,  הלא  האוכלוסייה  הוא  השלישי  המעמד  היהודים;  במלחמת  לעומת  שנכבשו  בשטחים    1967יה 

 )הגדה המערבית ורצועת עזה(. זאת אוכלוסייה ללא זכויות!  
ישעיהו ליבוביץ', שכינה לפני כמה עשורים את חיילי צה"ל המשרתים בשטחים הכבושים בשם הלא מחמיא  

והיה מכנה את הת  ודאי לא היה צמחוני כמו פרופ' הררי  בוחל במילים,  ולא היה  ופעה בשמה  "יודונאצים", 
הדתיים והגופים  הימין  מפלגות  הישראלי,  הממסד  אפרטהייד!  הכינוי  -האמתי:  לנוכח  מתקוממים  לאומיים 

של   מדיניות  המערבית  בגדה  שמיושמת  בחו"ל  לומר  שמעז  למי  "אנטישמיות",  התווית  את  ישר  ומדביקים 
יגי השמאל הקיצוני, במקרה  אפרטהייד. ואם הדברים נשמעים בתוך ישראל, יש לנו עניין במקרה הזה עם נצ

 הטוב, ועם בני אדם אכולי שנאה עצמית, ביתר המקרים.  
מה   קיבלו    –אלא  )או"ם(  המאוחדות  האומות  האזרח,  זכויות  ולמען  האנטישמיות  הגזענות,  נגד  במאבקה 

החלטה המגדירה את האפרטהייד כפשע נגד האנושות, ומאוחר יותר הקימו את בית המשפט הבינלאומי בעיר  
אג, כדי להעמיד לדין, בין היתר, את החשודים בהפעלת משטר אפרטהייד בשטחם. ישראל לא אוהבת, בלשון  ה

הזאת,   מהסיבה  ולו  ומסוכן.  מביך  בינלאומי  למשפט  לעמוד  עלולה  היא  שבה  הסיטואציה  את  המעטה, 
ים והדוגלים  ממשלות הימין מרסנות את מדיניותן בשטחים, למורת רוחם של הקיצוניים מביניהם, המשיחי 

 בסיפוח שטחים ללא הבחנה, הקמת עוד התנחלויות ועוד. 
ונושם. באוגוסט   ב  8,600פונו מרצועת עזה    2005אך גם כך, האפרטהייד חי  יישובים,    22-המתנחלים שישבו 

הגדה   לשטחי  "רק"  מתייחסים  אנחנו  האפרטהייד,  את  בוחנים  כשאנחנו  וכך,  עליהם.  ששמר  הצבא  וכל 
לרצו  ולא  מכיוון  הערבית  וזאת  אחרת,  אופרה  הם  אבל  קיימים  ישראל  עם  שלה  הגומלין  שיחסי  עזה,  עת 

עזה.   מול  ישראל  מצד  אפרטהייד  משטר  שקיים  לומר  ניתן  שלא  כך  מעצורים.  ללא  בעזה  שולט  שהחמאס 
בפרט,   התקשורת  וכלי  לדורותיהם,  ישראל  שממשלות  בשעה  המערבית",  "הגדה  בשם  להשתמש  )משונה 

כולנ  את  לשפלה,  הרגילו  לנגב,  בדומה  המדינה,  חלקי  שאלה  כנראה,  להמחיש,  ושומרון",  "יהודה  בשמות  ו 
אלה   בשמות  בשימוש  בת    –לגליל.  אחורה  נחשונית  קפיצה  מתבצעת  ושומרון,  כאילו    2500יהודה  שנה, 

ההיסטוריה נמשכת ישירות מתקופת בית שני, והשטחים, שהיו כביכול תחת שלטון מלכי ישראל ויהודה, הם  
 הם שטחי המולדת, ומכאן השטחים הלגיטימיים של המדינה(.  
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שמטפל   זה  הוא  הצבא  דבר.  יישק  פיו  על  הפיקוד.  אלוף  ובמיוחד  הצבא  הוא  הריבון  המערבית,  בגדה 
באוכלוסייה הערבית בכל תחומי החיים, בעוד שהאוכלוסייה היהודית מטופלת בכל אותם המוסדות ושלוחות  

הירוק. הקו  בתוך  כמו  האוכלוסייה    הממשל  בקרב  וסדר  חוק  השלטת  על  הממונה  היא  המשטרה  לדוגמה, 
ערבי,   ברכוש  פוגעים  או  זית  עצי  עוקרים  לפלסטינאים,  הגבעות מתנכלים  כשנערי  כך,  ולא הצבא.  היהודית, 

 הצבא לא ממונה על היהודים.   ;לעתים חיילים שנוכחים במקום צופים בנעשה ואינם מתערבים
בטלו בפאנלים  בלפעמים,  המתנחלים  כנגד  האשמות  מטיחים  מרואיינים  מתקן  -ויזיה,  והמנחה  הידיעה,  ה' 

"מועצת   המכונה  גוף  שקיים  לזכור  יש  זאת,  ובכל  בודדים.  של  מעשים  על  שלם  ציבור  להאשים  שאין  אותם 
.  יש"ע", גוף לא סטטוטורי, חרף שמו, גוף וולונטרי שמאגד את כל היישובים בשטחים, ולמעשה מייצג אותם

מממנת  המ התנחלויות,  הקמת  על  מחליטה  עצמאית,  מדיניות  מנהלת  היא  תקציבים,  להשיג  יודעת  ועצה 
   היינו הך! –מתנחלים -או ה –תשתיות כבישים וחיבורים לחשמל ודואגת להסעות, בקיצור מתנחלים 

ניתן  לא חסרים מחסומים על הכבישים שבהם    –מקרים שבהם יש הפרדה תחבורתית בין יהודים וערבים    יש
יחס שונה לבעלי לוחיות רישוי כחולות או כתומות. ליהודים יש, ככלל, תנועה חופשית בשטח, בעוד שלערבים  
יש מגבלות ממגבלות שונות. תשתיות הן מושג עבור יהודים בלבד, והכפרים הערביים נשארים לעתים קרובות  

מושג: אדמות מדינה: כל קרקע    במצב שבו השאירו אותם הירדנים אחרי מלחמת ששת הימים. ישראל קבעה
מטר מהכפר,    2500-מעובדת מסביב לכפרים הערביים, שאין בידי המעבד אותה קושאן, והיא מרוחקת יותר מ

מלהמשיך   מנועים  פרי,  עצי  עליהם  גידלו  או  בשטח  עדריהם  את  שרעו  והכפריים,  מדינה.  כאדמת  מוגדרת 
א מדינה  שאדמות  לציין  מיותר  ימימה.  כמימים  אם  להתנהל  גם  לכפריים,  ולא  בלבד  ליהודים  מוקצות  לה 

מספרם בכפר הולך וגדל. מובן מאליו שלפלסטינאים אין זכות בחירה למוסדות מדינת ישראל. אז, אפרטהייד  
 או לאו? ועוד, לא הוספתי על חוק נכסי נפקדים ועל הנכסים היהודיים בשייח ג'ראח. 

 

 עמימות 
האחרונים לרמה של אומנות. הכוונה, לאן מובילים קברניטי הממשלות השונות  המושג צמח בארץ בעשורים  

ששת   מלחמת  אחרי  חיצוניים.  באירועים  ולא  בנו  התלוי  בכל  האזור,  לעתיד  באשר  ואזרחיה  המדינה  את 
בידינו   מוחזקים  במלחמה  שנכבשו  שהשטחים  הישראלים  לרוב  ברור  היה  כחודשיים,  במשך  ובערך  הימים, 

בסופו של דבר, אם לא לשלום המיוחל, לפחות להסדרים מקובלים על אלה שיצאו    די להגיע,כקלף מיקוח כ
של   הגבית  הרוח  ועם  ניצחון  שיכורי  אולם,  שנים.  לאורך  ושלווה  רגיעה  שיביאו  הסדרים  נגדנו.  למלחמה 

כדי    המשיחיות והלאומנות הימנית, קבוצות מיליטנטיות החלו בלחץ על הממשלות, דווקא ממחנה העבודה,
סיטואציה   ליצור  דבר  של  ובסופו  שנכבשו  בשטחים  להתיישב  האזור,  של  הגיאופוליטיקה  את  באחת  לשנות 

 עכשווית ללא מוצא. 
תושבים ערבים. להשלמת    2,100,000תושבים ערבים. יש ברצועת עזה    3,100,000יש בשטחי הגדה המערבית  

אל, והם אזרחים שווי זכויות עם האוכלוסייה  התמונה בלבד, ולהבדיל אלף הבדלות, חיים בתחום מדינת ישר
ערבים. זהו צילום מצב ואין לברוח ממנו. לפי הלמ"ס, חיו    2,100,000היהודית )עם הסייגים שציינתי לעיל(,  

שנת   סוף  לקראת  ישראל  הרב    6,943,000  2021במדינת  עם  מת  הערבים  את  לגרש  האווילי  הרעיון  יהודים. 
 גביר, להחיותו.   כהנא, למרות מאמצי יורשו, בן

לאומית? עם זכות בחירה לכל התושבים? המתנחלים, הטוענים שהם הציונים העכשוויים  -אז מה כן? מדינה דו
וממשיכיהם של חלוצי חומה ומגדל, יביאו לקץ הציונות. הרי אף אחד לא מאמין ברצינות שהפלסטינים, גם  

ב או מרצונם יבצעו נכבה נוספת. אולי יתגיירו!!  אם ישראל תכביד עוד יותר את ידיה עליהם, ישלימו עם המצ
והדתיים המשיחיים  ואנחנו  -החרדים,  החילונים(  אותנו  )וגם  אותם  מלמדים  מילדות  דואגים.  לא  לאומיים, 

אנחנו   מידם".  יצילנו  הוא  ברוך  והקדוש  ולנו  לאבותינו  שעמדה  "והיא  בפסח:  שנה  בכל  כך  על  חוזרים 
הק התורה  היא?  זאת  מי  אלוהים  מתוכנתים.  אם  יקרה  מה  שואל  לא  אחד  ואף  האלוהית.  ההבטחה  דושה, 

תשובות   לקבל  זכאי  בישראל  העם  טובות!  שנים  כמה  במשך  שנה  שמונים  לפני  שהיה  כפי  בנבצרות,  יהיה 
 ממנהיגיו: לאן אתם מובילים אותנו?

 
 יעקב וולפמן 
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 הנהלת חשבונות –בתפקידו האחרון  
טירת   כמו  שנראה  העזוב  שהמבנה  הנמה  לממלכתה  סביבו    ,היפיפייה  גדלו  ועצים  אותו  שיחים  והסתירו 

 מהעוברים על ידו. 
הנהלת חשבונות   הנוכחי המבנהלו  עברלאחר שמשרדי  המזכירות  הוקמה        .נזנח  ,מבנה  בנייתו  שנים לאחר 

 בית מלאכה של נח מליקובסקי שהיה איש האחזקה של מערכת החינוך. כצריף ושימשה  תוספת למבנה  
המבנה הפך להיות מסוכן וגודר    המקום עוד שימש כסדנה ואחר כך גם הוא נעזב.   , פסיק לעבודלאחר שנח ה

 כדי למנוע הסתכנות בכניסה אליו.  בתב"ע המקום נקבע להרחבת חניות.   
( ואחר כך  ריכז    71המבנה הוקם לשמש כבית תינוקות ואחר כך שימש כיתה כוללת לכיתת 'ערבה' ) היום בני   

למבנה ממול שהיה בעבר גם כיתה כוללת  אלה    את כל הפונקציות של הנהלת חשבונות עד שכאמור הועברו  
 חנכה אותו. וככה פסה "תהילתו". ש   70היום בני   'אשל'כיתת 

השבוע הוזמן שופל שהרס את קירותיו הרעועים והעמיסם על משאית שהובילה את חומר הבניין ל'דודאים'  
 ה בעצם גם שלנו. שז

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 לפני... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 אחרי.... 
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 בנושא הפסקת חשמל... 
 

מעמוד מתח גבוה שליד מרחב  בניצוצות היוצאים    ( הבחין איתמר פרקל  מכיתת 'פלג'    26.2.22במוצאי שבת )

יניב ראה את הבעיה ניתק את החשמל למספר דקות. תיקן באופן ארעי  עופרים. צילם ושלח ליניב החשמלאי.  

  מערכת החשמל בקיבוץ הטיפולים השנתיים ב  כדי שיהיה לנו חשמל בלילה והזמין את החברה שמתחזקת את  

ה הגיעו עם הציוד המתאים "לטובת החלפת הציוד  . למחרת בבוקר האנשים המומחים האללתקן באופן יסודי

 דבריו של יניב.   –התקול" 

  יניב  וגם התמונות הן של
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 -עדכונים מהמועצה
 -על קצה המזלג מה עשינו בשבילכם החודש ומה עוד צפוי 

 -2022פברואר 

 

עברה את אישור הועדה המחוזית לתכנון    )מרכז לוגיסטי(  התכנית להקמת המרלו"גשמחים לבשר כי   •

  שיביא   סטי )מרלו"ג( מהגדולים בישראל ליד נבטיםי בדרך להקמת המרכז הלוגחשוב  עוד שלב    ובנייה.

 עדכונים על התקדמות המרכז בהמשך.  לחיזוק התעסוקה והתעשייה בנגב.

הי • לוואצאפ  להצטרף  מה    -שוביימוזמנים  כל  עם  שקטה  ובחירום.קבוצה  בשגרה  באמת,    שחשוב 

 https://bit.ly/3Cic46O<< הצטרפו עכשיו והישארו מעודכנים

במהלך שבתות חודש פברואר )פסטיבל "דרום אדום"( קיימנו פעילות הסברה ביערות בשיתוף קק"ל   •

 עון.  בשפה הערבית למען שמירה על איכות הסביבה במרחב בני שמ

מוקד    -יתופעלו ע"י אשכול נגב מערבי  1.1.22-שירותי הווטרינריה של המועצה משתדרגים! החל מה •

 * יעמוד לרשותכם  בטלפון  ואכיפת כלבים משוטטים  24/7  8261יעודי  פיקוח  לחיסונים,    וייתן מענה 

 ועוד! 

יותר! מה • אין צורך  יום   אנו שמחים לבשר כי הליך הרישוי לקבלת היתר לבניית ממ"ד התקצר עוד 

בתיק מידע, במדידת כל שטח המגרש או בחתימת רמ"י. לפרטים נוספים פנו לוועדה לתכנון ובנייה  

 6257920-08או בטלפון  /net.co.il-https://bns.bartech באתר

בישובים.   • ליקוט  סיורי  מקיימים  אנו  בה  השלישית  השנה  סיור  לאם  זו  הגיע  לא  עוד  שלכם  יישוב 

אגף    052-5013209שירלי בשן    לפרטים נוספים:  ליקוט או פעילות סביבה וקהילה אחרת הגיע הזמן!

 . תפעול וסביבה

 בחודש הקרוב נצא למבצע שדרוג עמדות המחזור בישובים. פרטים בהמשך!  •

 כרטיסים במקום בקיבוץ דביר.  20:00|  10.3.2022מועדון הזמר חוזר!  •

 

 ! כאן בשבילכם
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 אירועי התרבות הקרובים...
 
 

   20:00בשעה  8.3.2022 -בבית בורוכוב ב   2022יום האישה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בחדר האוכל   18.3.2022פורים בשישי 
 23:00שעה  -החל מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


