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 מה בעלון
שאול חברים ביקש לש ייסדי הקיבוץום קטן של מאסף פורהתשל הקורונה הראשון ר הסגר לאחכחודשיים 

פגש עם נ "צעיריםיסטוריונים ההה"רוא לו לק עשהוצ פורוםם הכמעט שנתיירך אול .הנגב ך הגיעו למשמראי

קלרט ונתן נפגש עם  הפורוםכשנה פני ל .םמעו היו מרתקיהוששים סיפורה .(יהועוד היד נטו) חברים .0 -כ

דיוק איינים את לבדוק עם המרו הואהל ב והנוהועלו למחשם במפגשי  הדברים שנכתבומחלק  .וולצק

שידייקו רו כדי הדברים שאמתוכן ת י לבדיקה אמסרתוקלרט ונתן לביתם של הלכתי ודש כחפני ל .הדברים

  !רוךכרו בזה היי .תיקוניועל פי ם הם מדויקיה עת .קן בעפרוןיון ותיקרא בען נטל עפרו תןנ .םתוא

 

 קרשונה בשעת בוהגבעה הראה במעל ה חרציותדש :השער תמונת

 

  תודות המשפחה, אביחי, ורדינה, איציק בונים –נתן וולצק זכרו לברכה 
 ב "פורים תשפ 
  בוניםאיציק  – 4.44על תקציב האגודה לשנת  על ההצבעה –לתושבי משמר הנגב 
 הנכד הנין, להדס וחנן ולפייגלה לאור וטל להולדת הבן, ברכות לנטע 
 ל"ס לצהברכות להדר פרייברג לגיו 
 77-72.2.44 -הצבעה אלקטרונית על תקציב האגודה ב  
  טליה גבאי –תודה לחנה איספרוב היקרה 
  רתי החדשל החינוך החבנהמ -אלדד מאור –לקהילת משמר הנגב והורי החינוך החברתי 
  מעיין ללזרי: רשמה 7.2.44פרוטוקול מועצת חינוך 
  לנציגי ציבור לועדת קליטה וקבלה: קול קורא 
 נר זיכרון חודש מרץ 
  חנה גבאי –וריסוסים על פריחה 

 
 
 

 אבלים על פטירת חברנו
 

 ק'תן וולצנ
 ורדינה ומשפחותיהם, אביחי, ומשתתפים בצערם ואבלם של קלרט

 
 בית משמר הנגב
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 ב"תשפ' משמר הנגב אדר ב
 ק'לכבודו ולזכרו של חברנו נתן וולצ

 הנביא החכם" נתן"
 

וההודעה . זו היתה ההזמנה שלו לטבק המקטרות אותה הבאתי מעת לעת! ארבע בורקום ושלוש קפטן בלאק

 .ם האחרונותהיתה מנת חלקי בשני( של ספר בדרך ככלל)בתיבת הדואר שלו על שהגיעה חבילה 

 

 .עת המשפחה עוברת ומסתתרת בליון, 7324עד , שם חיו הוריו שהיו חברי פועלי ציון, בפריז 7322 -נתן נולד ב

 .היא נתפסת בגבול ומועברת לדרנסי ורכבותיה אל הסוף, את אחותו הגדולה ניסו ההורים להעביר לשוויץ

 

. רפ  יצאו לעזרת הס  ר שאע "קבוצות גדנאחת מ רח לא היא בשבילנו  הרגשה טובה: "הוא כותב 7320 -בעלון מ

ובימים אלו עוד לפני סיום המבצע , והמציאות לא הכזיבה. שכדאי הדבר ורצוי המעשהמלכתחילה  היה ברור 

והתוצאות .. התעייפו, הזיעו כהוגן, עבדו לא רע האלהנערות הנערים ואכן ה .סיכוםאנחנו יכולים לערוך כעין 

 "הנוף התעשר וכולנו שבעי רצון ,פתלותתעלות מתה. מעודדות

 

. בבניין ובחצרנות, עובד בשדה .הוא מגיע למשמר הנגב 7324 -הוא בתנועת הנוער וב, בפריז שאחרי המלחמה

 .משתתף באסיפות, פעיל בוועדות, בחיי החברה מעורב ומעורה

. ח הולך הוא"א בסנדלי הפלמל. שיקול דעת, פילוסופיה, מדודים שילוב של פרגמטיזם, קולו וכתיבתו שקולים

 .בנעליו תרבות של ספרא

 

הם היתה הסוג שקבע לזוגיות יוכנראה שהחלפת הספרים בינ)אותה הכיר כאן , התחתן עם קלרט 7307 -ב

 (.הזאת את חיוניותה

כשהמשימה היא להציל ולהביא , תקופה קצרה אחרי הנישואים הם יוצאים לשליחות באירופה וצפון אפריקה

ואולי ימי הילדות הבריחה וההישרדות באירופה הן . כל אמצעי מותר, כל רעיון, כל דרך. ר יהודיםכמה שיות

 .והכל בשקט בהיחבא לא פרסום ולא רייטינג. ליציאה מהקופסה, לתעוזה, שמביאות ליצירתיות

 

יש  אבל , היא מגבילה את רצון חברתנו לגדול ולקלוט! כעת המציאות קובעת: "בעשור למשמר הנגב הוא כותב

ובכן מה התנאים הנוכחיים . להמשיך לקלוט, למרות התנאים הקשיםואת הגבול הזה  להרחיקבכוחנו 

 ?לקליטה במשקנו

בל נשכח כי רבים בינינו חברים אשר לא  . דורשת מודד אחר על מנת לקבוע אם הצלחנו או נכשלנוזו קליטה 

המשך לגבי שאלת  האם קיימת ברירה רה אך הם לא פחות מעורים בחיי המשק והחב, באו מן התנועה

 "?הקליטה

 

 .נולדת ורדינה 7317 -נולד אביחי וב .731 -ב
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 .הוא מצטרף לצוות המקים את פוליביד שם הוא מתחיל כמנהל תפעול ואחר כך כמנהל המפעל .0 -בשנות ה

 

 .והוא מתמנה לגזבר ומוביל מדיניות של התאמת היכולות הכספיות האמיתיות למציאות שלנ

 

 .והוא הפרויקטור שממשיך לחפש מפעלים כתוספת לאמצעי הייצור הקיימים

 

 .לספק פתרון מינימלי לכלמראש  הוחלט : "בשיא הויכוח על הלינה המשפחתית הוא כותב 7390 -ב

לא עמדנו על זכותנו המינימלית לקבל  .עבודת התכנון נעשית בדרך הפוכה ולא מלווה בדיון ציבורי ענייני

התחיל . הוק ולא נבחר באסיפה-מוסד שצמח אד, "פורום הבנייה" .וסמכת על הסכום שעומד לרשותנוידיעה מ

 ."בצורה אמינה ,תכנון מינימלי ובוררו עלויות לפני שנגמר ללחוץ ולחלק פתרונות עוד 

 

 .הוא מרכז את ועדת בריאות .9 -מאמצע שנות ה

ברוב המקרים פרידה כשלעצמה , הגיעה שעת פרידה: "כותבת לו מרי עם סיום תפקידו כמרכז ועדת בריאות

 .הנה קשה במיוחד הזכות לעבוד במחיצתך ה שנפלה בחלק, הפעם התחושה שלי כאחותאולם  , אינה קלה

התמודדת בהצלחה רבה עם בעיות חברתיות . מהותם של דברים להבינם בשורשם לאבכישרונך לחדור 

 . ל ידעת להבחין בגבול הדק שבין שני תחומים אלווחשוב מכ תיוהרפואות אנושיות הנגזרות מהבעי

 ".שתתברך בך כחבר בההבאה  אשרי הוועדה 

 

 .איש המשפחה זכרוהו לטוב, איש הלוגיקה, הפילוסוף השקול, נתן שלכם, ומשפחותיכםאביחי ורדינה , קלרט

 

 .ארבע בורקום ושלוש קפטן בלאק כבר לא אביא לו ומכסת הספרים שהגיעו  גם היא תמה

 

 .שלום לך נתן הנביא החכם

 

     איציק בונים

 

 

 

 

 ,אבא

 .זה לא עוזר, כמה שניסיתי להכין את עצמי לרגע הזה

 .כל כך היה לי עצוב לראות אותך ככה סובל וחלש ועייף

שאזכר פתאום בעוד משהו שהיה לי חשוב להגיד לך ולא , כל כך קשה לי לחשוב שלא אוכל לדבר איתך יותר

 .אמרתי

 .כרגעים חיים, לא כתמונות. הם איתי תמיד, לא רק עכשיו, ינו רצות לי בראשימחתמונות 
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אני זוכרת איך הייתי חוזרת איתך מסבתא וסבא והיית מראה לי בחיוך איך אתה יורד מהר בריצה את כל 

 .כ היינו מתחרים"המדרגות ואח

איך היית לוחץ לי חזק את היד ואומר , אני זוכרת איך היינו הולכים יד ביד שהיית מלווה אותי לישון בכיתה

 .לי שאתה מעביר לי כוח

ואתה " למה"כמעט כל הדרך הייתי מנסה לשגע אותך ולשאול על כל דבר שאתה אומר , לפעמים, זוכרת איך

הייתי נעמדת על המיטה , ואיך שלא רציתי שתלך בלילה. כמובן אף פעם לא התעצבנת ורק ענית לי וצחקת

אני זוכרת . היית משתף פעולה וצוחק, כמובן, ארוכה ארוכה כזו של זוג אוהבים ואתה ומביימת איתך נשיקה

אני ממש לא זוכרת מה דיברת אליי . שביקשת ממני סליחה כי דיברת אליי לא יפה, בכל חיי, פעם אחת יחידה

 .לא יפה אבל את הסליחה שאמרת לי אני זוכרת כל חיי

זוכרת את כל הפעמים שהיית נוסע לפגישות . ץ בשקט ובאחריותאני זוכרת את כל התפקידים שעשית בקיבו

איך בתקופה של הקסטות , ל ותמיד היית מספר לנו על כל מיני חידושים עתידיים שעומדים לצאת"עבודה בחו

שישמעו איתו את המוזיקה הרבה ( הדיסק)סיפרת לנו שעוד כמה שנים יהיה משהו כמו תקליט קטן בלי מחט 

. א והיית מביא לנו תותים מהשוק ומכיר לנו פירות חדשים"יית חוזר מפגישות עבודה בתאיך ה. יותר טוב

 .תמיד אהבת לדעת ולספר לנו על דברים חדשים שמפתחים

אני זוכרת איך שהייתי ישנה בבית תמיד הייתי מתעוררת בבוקר לצלילי מוזיקה קלאסית וכוס תה שהכנת לי 

איך תמיד היינו שומעים בבית את המוזיקה הקלאסית שכל כך . יושב עם העיתון והקפה והמקטרת הואת

 .אהבת

פשוט , איך תמיד יכולתי לדבר איתך ואתה תמיד היית מקשיב, איך תמיד היית רגוע ָשֵלו אבל הכי אני זוכרת

 .מקשיב ואומר אולי במשפט או שניים את דעתך

 ס שלך ודחפה לשם אצבעות איך שמעתישגילתה את החורים בקרוק, אני זוכרת שנ  גה נולדה והתחילה לזחול

ואיך שנ  גה קצת גדלה לא האמנתי איך היא הצליחה לגרום לך . בפעם הראשונה את הצחוק המשוחרר שלך

חבר קיבוץ אמר לי כמה הוא מעריך אותך על איך שהיית מנהל , אני זוכרת איך פעם. לשחק איתה כדורגל

לא היתה לך שום בעיה לבוא בבגדי עבודה כחולים ולעבוד שנים ויום למחרת שסיימת את התפקיד  1פוליביד 

במיוחד כמה הוא מעריך אותך איך  שבתור ראש לי בן משק בא להגיד , ואיך פעם. כשאר העובדים במפעל

, בשני המקרים האלו הקשבתי וחייכתי... ואני .ועדת בריאות טיפלת לו באיזו בעיה בכזו דיסקרטיות ורגישות

 . זה מה שהכרתי. ור ומובן מה שהם אומריםזה היה לי כל כך בר

רובן עם כאב וכולן עם טיפול שלא . לא רגילות, כל כך הרבה שנים סבלת מבעיות בריאותיות לא פשוטות, אבא

בעצב על כל שאתה סובל ובהערצה על איך , ואני ראיתי אותך מהצד. נגמר שמצריך המון סבלנות ואורך רוח

בחיים לא , מטפל טיפולים יומיומיים בסבלנות אין קץ ובחיים, ו בגבורהשאתה מתמודד עם כל הבעיות האל

 .מתלונן

אחוריו על משפעמים רבות שאלתי את עצמי כמה עצב וכאב מסתתרים , אני רוצה שתדע שמעבר לשקט שלך

את , לעולם ואת הצניעות שלך, תמיד הרגשתי ממך בעוצמה את האהבה שלך לטבע, כל שעברת בשואה

 .ונוצץ בשביל אושר ושמחה יההעדר המוחלט של צורך למשהו מוחשאת , הפשטות

את שעבר עליכם , גם הדורות הבאים, אני מבטיחה לך שאנסה בכל כוחי למצוא את הדרך שיזכרו תמיד

בחרתם איך וגם שידעו . על קלוד וההורים שלכם, אבא של אמא, את שעבר על רוזט אחותך ועל דוד. בשואה
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לחיות בקיבוץ שנראה לך , לוותר על לימודי הנדסה שכבר התקבלת שם ולעלות לארץ, לעזוב את החיים בצרפת

 .לצאת לשליחות ולעזור לעלות יהודים ממרוקו תוך שאתם לוקחים סיכון על עצמכם, מקום צודק יותר

  .אני אחיה כל חיי עם האהבה והנתינה האינסופית שקיבלתי ממכם

 .איתך ולא אוכל אני בוכה על כל הפעמים שעוד ארצה לדבר

אני מעריצה אותך שבתוך כל הסבל שלך בתקופה האחרונה אני עדיין לא שמעתי ממך שום תלונה ורק ראיתי 

 .העוגן של המשפחה, העדינות האינסופית, והחוכמהאת הצלילות שלך 

 

 .אוהבת אותך לעד

 

 ורדינה

**** 

 

 

 

 

4..2.4.44 

 ...אנסה לחשוב על מילים שמתארות את אבא

 מופנם

 צנוע

 עדין

 אציל

 . הייתי צריך הרבה שנים כדי להבין את המופנמות של אבא

עברתי עם עצמי . עליו לכל חייוואיך זה משפיע , כדי להבין מה קורה לנפש של ילד שגדל בצרפת בשנות השואה

 ומחבק אותך בכל, וסולח על הכל, לגמרי. ואני רוצה לומר לך אבא שאני מבין, שלבים רבים בדרך להבנה

 .וגם מבקש סליחה .האהבה והחמלה שיש

למופנמות ולביישנות  בעדומ. והיום אני גם מבין ומרגיש את ההשפעה האדירה שיש לך ולאמא על מי שאני

שמבקש לחיות את חייו , צנוע ונעים הליכות, איש שקט. ניתן להבחין גם בצניעות שמאפיינת אותך, שלך אבא

 .ולי ולנכדייך, ינהולורד, לדאוג ככל יכולתך לאמא, בשקט

, חברמן, בתור ילד רציתי  אבא מחוספס . בתור ילד שגדל בקיבוץ זה לא היה לי קל. וכמה שאתה עדין אבא

של האדם השקט ששומע מוזיקה קלאסית ולא , פחות התחברתי לדמות שלך... שמשחק כדורגל עם החברה

 .הולך לתפיסת עופות כי זה אכזרי בעיניך וקשה לך

 .ל כך אוהב וגאה במי שהייתוהיום אני כ

נחשפתי ביתר , שאני מודה לאלוהים שנתן לי את הזכות להיות איתך וללוות אותך, ובימיך האחרונים אבא

 .לחוש ההומור שלך, לבחירות שלך, לדרך שלך, לעוצמה הפנימית שלך. שאת לצד האצילי שלך

 .מקווה שעוד נתראה. נעים וקל עבורךאני מקווה שעכשיו אתה במקום הרבה יותר . על מי שאתהלך  תודה 

 .ומבטיח לך שאדאג לאמא ולורדינה. בשלוםנוח על משכבך 
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 אביחי, אוהב

שהשבוע האחרון היה מאד מיוחד ומרגש והשתדלנו לאסוף הרבה רגעים נעימים , ורוצה גם לספר לכם

ז עכשיו נשמע את מה א... יין קצת ולשתות, כמו למשל לשבת בחוץ ולשמוע מוזיקה שאבא אוהב. ומיוחדים

 גריג –שאבא ביקש לשמוע שלשום 

 

 אביחי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תודות 

 .נשי משמר הנגבא, לכם לב אנחנו מבקשים להודות מקרב
 ,התרגשנו מאד מהחום והאנושיות שהפגנתם כלפינו

 .ומהעזרה והתמיכה שהענקתם לנו
 תודה מיוחדת 
 לטליה גבאי
 לנורית אורן
 לדרור אגמון

 .ליהודית גלעד ולעוד רבים
 פרנקל נכתב ויקטורמאת " אדם מחפש משמעות"בספר 

 "ים מתגלים בשפלנ  טו  ר  ש  "ש
 .אתם –הלומים אנחנו מצאנו בשפל הזה פרחים וי

 אביחי, ורדינה, קלרט, בהוקרה
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 ב "פורים תשפ
  22.3.11 -שבט איתן של הצופים מזמין לפורימון בפאב הישן ב

 

 

הפנינג פורים 

 בפאב הישן
 

 
 

 

 לפיקניק פורים יוצאת "שחר"כתת 
 

 
 

 

 

 

 מתקני הצופים 

 פורימוןל
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 :אחרונים אירועים
 שיםנערב 
 9.2.4.44 -ב בינלאומיביום האישה ההתקיים , של יחד לו בסימןשכו, נשיםערב , נותיים שלא התכנסשנלאחר 

 .חודשבורוכוב המ בבית

 ?לנו שםהיה מה 

 .טןהלב והבמכל  ששיתפה שמריהו רכטמןת של נועה תאווררת השמעהרצאה 

 .ייןמר בורשטן של עוקורע ושנו פנדאטבס ל הלבמכ צחקנו לקינוח

בהחלט היתה  שכזוסות התכנ. נרגיות לשיאו את האאומתוקים שהבייינות , תות ועוגיווגערב ליוו העאת 

 .תות ומאושרוכיו מחוין יצאכול, הת ומעציממרגש

 ארגןלצוות המתודה 

 

 פוריםהפנינג 
ם שבט הצופיש מיפנינג פוריהתחיל בהזה  79.2.44 -ב שושן פורים, נו בשישיה היה לשלם של שמחום י

 מגניב צופי  מתקן. זוכיםעם פרסים ל כל הגילאיםת לילדים בות מגוונובשלל תחנ לפנקברו יחד התרבות חו

 .מניהחבל הנקניקי, ןופקורפ, צמר גפן מתוק, ומאתגר

תוך ושות אל ותחפ ריקודיםמסיבת ובערב  ם וצעיריםל ותיקיש ר הומוריסטיתל מגילת אסתפורים שהצגת 

 .הלילה

 !ארגניםותים המלכל הצוה תוד
 מגידוביץ הילה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (וןדן גרש )מהמגילה  אסתרמלכת 
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 לתושבי משמר הנגב
 

3.2.4.44  
 

  2222בקשה להצביע נגד תקציב אגודת המתיישבים 
הועלו הסתייגויות שלא הובאו בחשבון כחלק  72.4.4.44 -שהתקיימה ב" אגודת המתיישבים"באסיפת 

 .מההצבעה המתבקשת לפי הנהלים
 

 העלאת מיסים
בכל שיעור כלכלה מלמדים שככל שיש . שנים האחרונותאוכלוסיית משמר הנגב יותר מאשר הוכפלה במהלך ה

 !!!המחיר יורד, צרכנים/טיםייותר פר
 !!וראה זה פלא בכלכלת וועד המתיישבים שלנו ההיפך קורה

 
האגודה לא היתה שותפה בקבלת החלטות ": בפתיח של מכתב הבקשה שלכם לתמיכה בהצעתכם כתבתם

 "רי הקיבוץההחלטה היתה של חב. לגבי שינויים דמוגרפים
 
 (אני מקווה שלא כפו על אף אחד או אילצו בכוח להצטרף לכאן)
 

גם בהצעה הקיימת הקיבוץ ערב )אפרט בפניכם מעט הפעילויות שאנחנו חברי הקיבוץ לקחנו על עצמנו לסבסד 
 (ומשתתף בגדול בפעילויותיהם

  הפסדים 
 ו על תקציב הקיבוץתהפסדים בנוי הוש! 
  האם הם צריכים לממן צוות איקלום או  .9מהם עברו את גיל  .2 -נרים ופנסיו .72יש במשמר הנגב

 ?וועדת צעירים
 אולי ראוי במקביל שהתושבים החדשים יממנו את הפעילות שלהם? 
 

 !!לחודש לכל תושב למימון פרויקטים₪  02אתם מציעים תוספת של 
 ?אין תקציבי פיתוח לפעילויות אלו. ₪ מיליון  4בחישוב כללי זה מעל 

 
 השקעות במבני ציבור לחינוך 

ואגודת המתיישבים !! יש מקומות בהם הועברו לרשות אגודת המתיישבים רק מבנים לצרכי חינוך
 .משלמת לקיבוץ מאות שקלים כל חודש עבור ההפעלה

הופתעתי לקרוא בפרוטוקול . כבר יותר משנתיים שאני מבקש שיתקיים דיון בהשתתפותי בעניין זה
 7שנים ובכל זאת במחיר של  .7על הארכת חוזה ההפעלה של אגודת המתיישבים לעוד  שפורסם לאחרונה

 !!לשנה בלבד₪ 
 

 תכנית ההשקעות
 !!בעיקר מבנה הנעורים!! * הזויה ולא מתאימה למציאות, הינה מגלומנית

שבוודאי פגע כלכלית בעיקר במשפחות )בימי משבר  קורונה !! מותר להיות קצת צנועים וסולידאריים
 .אוקראינה שישפיע רבות על הכלכלה/ומשבר רוסיה( צעירות

 
 ! המחליטים משתמשים בכסף ציבורי רב שתוצאותיו והוצאותיו ללא נגיעה לפרנסתם

  ההחלטה על העברת מבנה ההנהלה לצורך מבנה נעורים נעשתה במחטף שלא על פי הנהלים
 !!!המחייבים קודם אישור אסיפת חברים
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אסיפת הקיבוץ דחתה אחרי !! ₪ וחתמו ההנהלות מיזם עסקי בעשרות מיליוני  באחד הקיבוצים אישרו"
תביעה כנגד הקיבוץ בגין הפרת ההסכם גולגלה לפתחו של משרד עורך דין , ת אלוומספר שנים החלט

 .שטיפל במיזם מבלי לאשר זאת באסיפה
ד האגודה לאישור לסיכום בשמם של מספר רב מאד של חברים אני קורא לכם להצביע נגד הצעת ווע

 .4.44תקציב 
 

 ש שעבר"כתבה זו היתה אמורה להתפרסם לפני ההצבעה שהתקיימה בסופ 
 
ימים היתה חרושת שמועות סביב  2וחבל שבמשך !!! אני שמח שהצעת הוועד להעלאת המיסים לא צלחה 

 . טרח לצאת עם עדכון אתקינות ההצבעה ואף אחד מהוועד ל
ושל נציגי הציבור בהנהלות שהתנגדו להצעה להעלאת המיסים !!! תייםאת קולם של נושאי המשרה החבר

 .לא שמעתי
 
 

 איציק בונים
 
 
 

 !ברכות

 ,לנטע אאודה

 להדס וחנן פלג

 בןלהולדת הנכד 
 בנם של אור וטל

  ולפייגלה להולדת הנין

 !ברכות לכל המשפחה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 להדר פרייברג
 ל"לגיוס לצה

 בהצלחה בשירות הצבאי
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  11-13.3.22: בתאריכים

  2222אישור תקציב האגודה לשנת : הנושא
מס  72.4.4.44 -של האגודה והוועד המקומי כפי שהוצג באסיפת האגודה מיום ה 4.44אישור תקציב לשנת .   7

 רטרואקטיבית מתחילת השנה₪  .27אגודה לחבר לחודש יעמוד על 
 

  29.72 –מהמצביעים  %     794 –בעד 
 
  27.92 –מהמצביעים  %     727 –ד נג
 

 64.22: הצבעה %  064: בעלי זכות הצבעה 313: כ מצביעים"סה
 
הסבת מבנה שרה , מרכז הנעורים –תוספת תשלום ואישור לגיוס הלוואות עבור שיפוץ ושדרוג מבני ציבור .    4

שיפוץ מרחב , לם ספורטשיפוץ או, החלפת מתקני העץ בגן המשחקים', כרמל למרחב עבור ילדי כיתות א
 .לחבר לחודש₪  .2תשלום . איילים

 
  22.77מהמצביעים  %  704 –בעד 

 
  220.93מהמצביעים  %  722 –נגד 

 
  63.31: הצבעה % 064בעלי זכות הצבעה  323: כ מצביעים"סה

 

 הבהרה
מרכז : ציבור תוספת תשלום ואישור לגיוס הלוואות לגיוס הלוואות עבור שיפוץ ושדרוג מבני  - 2סעיף 

שיפוץ אולם , החלפת מתקני העץ בגן המשחקים', הסבת מבנה שרה כרמל למרחב עבור כיתות א, הנעורים

 לא עברלחבר לחודש  ₪  02שיפוץ מרחב איילים   תשלום , ספורט

 מהמצביעים לאישור גיוס הלוואה לאגודה ¾ לפי התקנון נדרש רוב של 
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 !היקרה תודה רבה לחנה איספרוב

 .עם וותיקי משמר הנגב יםשנ .4 -לחנה איספרוב עבדה והתנדבה מעל 

היא העבירה את אחראית על מחסן ציוד הסיעוד והחליטה להפסיק להיות עובדת השטח שלנו ו כעת חנה

 !בהצלחה תניס וכל הכבוד לך חנה .ברנדס השרביט לתניס

אם מישהו  -לשמור על קשרמבקשת וגב להמשיך ולהתנדב עם וותיקי משמר הנ חנה ביקשה, עם זאת

 .שיתקשר אליהבבקשה מהוותיקים זקוק לה 

 :בחודשיים האחרונים חנה חגגה שני אירועים חשובים

המון מזל טוב חנה . היא עלתה ארצה, 7312יום האשה שנת  9.2ובתאריך  12חגגה יום הולדת  72.4בתאריך 

 !יקרה שלנו

חנה אין כמוך בעלת . פועלך רב השנים עם הוותיקים ועל עבודתך איתיברצוני להודות לך חנה מעומק הלב על 

 !לב זהב ענק

 .יצאנו לחגוג עם חנה את סיום תפקידה תניס ואני, שלומית

 , מודים לך חנה מכל הלב

 סיעוד/ וותיקי משמר הנגב וצוות גיל שלישי

  

 
 
 
 

 דוסיעו יל שלישיגהת וצוו איספרובנה ח
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 לקהילת משמר הנגב והורי החינוך החברתי שלום

 

 .ים האחרונים עברתי חפיפה על ידי יואל והייתי צופה שקט מהצדבשבועי

 . המדריכים או בפעילות הצופים, משוחח עם הילדים, חלקכם ראו אותי מטייל בשבילי הקיבוץ

להציג כעת אשמח לנצל את ההזדמנות אבל . הספקתי להכיר מעט  פנים חדשות ולהגיד שלום לפנים מוכרות

 .את עצמי באופן רשמי

ערכת החינוך מולאחר תקופת החפיפה עם יואל אני נכנס בימים אלו לנהל את , ם לי אלדד מאורקוראי

 . החברתי בקיבוץ

תפקיד אשר עשיתי במשך , (במרכזון הצעיר)כמדריך נוער , שנים 3אל משמר הנגב הגעתי לראשונה לפני כמעט 

 .ונוער שהיה לי כמשפחה שנים וזכיתי להכיר קהילה שהייתה לי כבית 2

ובשנה ( תדהר ותאשור, ברוש)ניהלתי את החינוך החברתי במושבי יחדיו , לאחר עבודתי כמדריך נוער בקיבוץ

 .וחצי האחרונות הקמתי את תחום הנוער בסיכון תחת המחלקה לחינוך חברתי במועצת בני שמעון

את מערכת החינוך להוביל ולנהל , אני שב הביתה, למידה והתפתחות אישית, אחרי תקופה של נדידה, כשיוע

 .כאן בקיבוץ

מערכת המאפשרת נקודת מפגש ואירועים לצד תכנים , לנגד עיני עומדת מערכת שהיא הלב הפועם של הקהילה

 .להתפתח וללמוד, מערכת המאפשרות לכל ילד וילדה לקחת חלק פעיל ולבוא לידי ביטוי, ופעילויות חינוכיות

אך עם זאת חשוב לזכור כי זו , יות וירידות בשנים האחרונותאין ספק שהמערכת החינוכית בקיבוץ חוותה על

 .עדיין מערכת איכותית פועלת ומתפקדת

הדרך למטרה אינה . ילדים ונוער להרים ולחזק את המערכת, הורים, צוותים חינוכיים, כעת זה הזמן ביחד

 .אך אני סמוך ובטוח כי ביחד נעמוד במשימה, והתהליך לשם הוא ארוך, פשוטה

איכותית ועם , נבנה חופשת פסח טובה ביחדו, הצוות החינוכי ואנוכי, יום פורים נשנס כולנו מותנייםעם ס

 .יעדים חינוכיים

על כל העשייה המשמעותית , על תקופה של נתינה אין סופית, חשוב לי להודות מעומק ליבי ליואל, לסיום

 . ובעיקר על הלב הענק אשר הורגש בקרב כלל ילדי הקיבוץ

 !תודה ענקית מקווה שאנחנו עוד נפגש ,יואל

, אני מזמין אתכם להיות חלק בעשייה משמעותית זו אני אשמח לשמוע אתכם, תושבי ותושבות הקיבוץ, ולכם

 . ומשרדי תמיד פתוח

 

 .מאחל לכולנו חג פורים שמח ומהנה
 אלדד מאור
230-4671827 
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//1730/3/0



 קול מועצת חינוךפרוטו
 7/2/44: תאריך

 מעיין, עמר הילה, שיינפלד  רותי, גבאי ניב, עמר-שלח תמר, פלד-ליכטר ענת, פניג-פלג גל, ארמה שרון :נוכחים

 .המחליף של יואל - מור ואלדד( מנהלת האגודה)אליסיה , יסעור-גל דקלה, ארזי יואל, ללזרי

 

 :סדר יום

 .העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .1

 .הוספת יום לצופים .2

 דקלהעדכונים של יואל ו .2

 

 :מהלך הדיון

 העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .1

בעקבות דיון זה התקיים שיח בשולחן . מועצת החינוך דנה בנושא שימור עובדים לפני מספר חודשים ●

במטרה לשמוע מהן , עם העובדות במערכת הגיל הרך( בהובלת נועם שטהל מנהל האגודה דאז)עגול 

 .מה יכול לשפר את תחושתן וכדומה, מה הן מרגישות, מה חסר להן; על חוויית העבודה במשמר הנגב

תכנית ( מנהלת תשאבי אנוש) חיות י דקלה ודלית"הוכנה ע, כפועל יוצא מזה וכמהלך שתוכנן מזמן ●

התכנית שמה דגש על שימור עובדות ושיפור יציבות . להתאמה ושיפור תנאי השכר של העובדות

בראש ובראשונה  –קבלת הינה של כולם המערכת לאורך השנים מתוך אמונה כי התועלת המת

 . ההורים והמערכת, הילדים

בישיבה האחרונה הוצגה התכנית הכוללת תיקוני שכר למרבית העובדות במערכת ומתן מענקי  ●

 .התמדה בהתאם לוותק במטרה לייצר הן יציבות והן שימור

שירותים , חשמל, מזון)מערכת הגיל הרך חווה גידול בעלויות התפעול השונות  –התייקרויות במשק  ●

 .בדומה למגמה הארצית( 'וכו

שני הנושאים שפורטו לעיל מעלים את הצורך בהגדלת הכנסות מערכת הגיל הרך על מנת לשמור על  ●

 (.4.44ספטמבר )ג "תקציב מאוזן החל משנת הלימודים הבאה תשפ

באמצעות המועצה , הוחלט לבחון חלופות לגיוס מקורות כספיים על מנת להצליח ולממש את התכנית ●

 . ציבור ההורים/ האגודה / האזורית 

 .  הדיון במועצת החינוך טרם הסתיים ונמצא עדיין בתהליכי חשיבה ובירור ●

איכותית ויציבה ועלינו לעשות את , חינוך של משמר הנגב היא מערכת טובההאין ספק שמערכת  ●

 .המירב על מנת לשמר אותה ככזו
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 בקשה להוספת יום בצופים 

רכז השבט הגיעו למועצת חינוך , לויזון ראש שבט הצופים במשמר הנגב ויובל, פרייברג רונן ●

כיום הצופים פועלים בימי שלישי בעוד בשאר חלקי הארץ . בבקשה להוסיף יום פעילות נוסף

 . בימי שלישי ושישי -הם פועלים פעמיים בשבוע 

 .ל יש פעילות רק ביום אחדהתשלום לצופים היה ועדיין על יומיים למרות שבפוע, כמו כן ●

תחילה רק , ג יום פעילות בשישי''הבקשה שהוצגה בפני מועצת חינוך הינה לאפשר בשנת תשפ ●

זאת על מנת לאפשר למרכזון הצעיר . ד גם למרחבים''למרכזון הצעיר והבוגר ובשנת תשפ

 . פעילות ולהעשיר את הפעילות ביום נוסף/לקבל גם הוא הדרכה

מועצת חינוך ביקשה , כיוון שהמרכזון פועל בימי שישימ, ת ברכת הדרךמועצת חינוך נתנה א ●

מנהל החינוך החברתי לשבת ביחד עם רונן ויובל ולראות כיצד ניתן לבצע זאת , מאור מאלדד

 . מבלי לפגוע בפעילות של המרכזון הן מבחינת הימים והן מבחינת התכנים

יש לחשוב גם על הילדים . י הגופיםהודגש כי יש חשיבות לסנכרון ועבודה משותפת של שנ ●

 .אלדד ויובל יכינו תכנית עבודה שתוצג בישיבה הבאה. שכרגע אינם שותפים בצופים מבחירה

 

 עדכונים של יואל ודקלה .4

 :יואל

 .הודיעה שלאחר פורים תסיים את עבודתה', מובילת מרחב עופרים ב, שיר גזית ●

 !בהצלחה - יםאיילסוף נחושתן תחל לעבוד במרכזון צעיר ובמרחב  ●

 .ליאן גרופר נכנסה להוביל את מרחב כפירים ●

פרויקט של המועצה האזורית בו מגיעים צוות צעיר למפגש  –'' שמעון בלילות''התקיים אירוע  ●

היה מפגש מאוד מוצלח כפי שנשמע הן . ושיח עם הנוער עד השעות הקטנות של הלילה

. דלה יחסית וזאת כי השיווק לא היה מספק צויין כי הייתה נוכחות. ות.מהמובילים והן מהנערים

 .פרסום מתאים גם לנערים וגם להוריםיש ללמוד את הלקח לפעמים הבאות ולדאוג ל

 :דקלה

 . צפויה בעיית כוח אדם בחול המועד פסח ●

o חלק מהמטפלות כבר הודיעו שלא יוכלו להגיע לעבוד . 

o דן וחג עיד אל מתחילת אפריל ולמשך קצת יותר מחודש חלים צום הרמא, בנוסף

 .תקופה זו כוללת את פסח. פיטר בהם העובדות הערביות יעבדו ימים חלקיים

o  נעשים כל המאמצים לוודא שבמהלך חול המועד תהיה בכל גן לפחות מטפלת אחת

 (.4'לא בהכרח מובילה או מס)מהצוות הקבוע 
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 סיור ליקוט
סיור הליקוט יזמה ומימנה מחלקת הקיימות של את . למרץ נפגשנו לסיור הליקוט השנתי 2-בבוקר יום שבת ה

הוחלט לקיים את  השנה. ו של מתן גולןתוהוא הועבר בהדרכ, בתיאום וארגון של וועדת איכות סביבה המועצה

 .גינה הקהילתיתבהסיור בשטח הקיבוץ ולסיימו בבישול וארוחה משותפים 

לפצל את הסיור לשניים ולקיים במקביל הוחלט ( !נרשמים .74-מעל ל)ההיענות הגבוהה של הקהילה  לאור

הסיור יצא מבית בורוכוב וכלל . שכלל הכנה ושתילה של שתי ערוגות חדשות, יום פעילות בגינה הקהילתית

 .דרכי הקטיף והמאכל שלהם, הסברים על צמחי הבר הגדלים בסביבתנו

כל . דולים מהגינה הקהילתיתצמחי הבר והגי –בסיום הסיור נפגשנו לבישול ארוחת צהריים על טהרת הצומח 

מאכל תוניסאי )בקעילה : הנוכחים נרתמו לבישולים וסייעו להצלחת הארוחה הטעימה שכללה שלל מטעמים

 .את הארוחה אכלנו בכלים רב פעמיים אישיים שהבאנו מהבית. סלטים ועוד, בורגול, קוסקוס ומרק, (מסורתי

   חוויתי וכמובן טעים, מעשיר, היה מלמד -תודה רבה למתן גולן בהזדמנות זו נבקש שוב לומר 

היה מרגש לראות את  -וכמובן תודה ענקית לכל מי שהגיע לאירוע , צוות הגינה הקהילתית גם לכלתודה רבה 

 .השיתוף והעשייה, הכמות המרשימה
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 : קול קורא

 נציגי ציבור לוועדת קליטה וקבלה

 :מטרות הוועדה

מיון וקבלה של המבקשים להתקבל לחברות , לניהול וביצוע תהליכי שיווקלהוות גוף מקצועי 

בדיקת כשירות , הפניה לאבחונים מקצועיים, לרבות ביצוע ראיונות, בקיבוץ או באגודה

ניהול . והתאמת המבקשים לקבלה לחברות וגיבוש המלצות לגבי קבלת כל אחד מהמבקשים

 .הקשר עם הנקלטים

  

 :דרישות

 חבר קיבוץ. 

 כרות עם הקיבוץ והתנהלותוהי. 

 : נציגי הציבור יצטרפו לחברי הוועדה הנוכחיים

 . רן אלעזרי, אוהד פניג, מרכזת הוועדה –נעמה רוזנבלום אלוש 

 

 .שנים 2: קדנציהמשך 

 

 .בחירה בקלפיו הצגת המועמדים באסיפה לאישור :תהליך בחירה

  

-naama.allouche@gmail.com     232 ישלח לנעמה, שמעוניין להגיש מועמדותו חבר

3868362 

מדוע חשוב לך להיות חבר בוועדת  -פסקה שמספרת על עצמו ועוד פסקה שמתייחסת לשאלה

 .קליטה

 

 מכוון לכל המינים. 

  1.0.22: עד לתאריךיש להגיש מועמדות 
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 ולחברים בעצמאות כלכליתלחברים 
 במועדון לחבר .2:.4: בשעה 42.2.4.44ביום רביעי 

 ום ובפייסבוק של הקיבוץבז ..3' שודרה בערוץ הקיבוץ מס
 נחשון שניר: ר האסיפה"יו

 :סדר יום
 מידע ושאילתות
 ר משמר הנגב"מועמד לתפקיד יו –הצגת דובי שגב 

 
 דובי שגב –ר הקיבוץ "אם אין סעיף הצגת מועמדות ליו? לתותיהאם יש מידע ושא: נחשון שניר

 
. משאבי אנוש הצטרפהמחר כך דלית חיות ר לקיבוץ וא"נבחרתי לרכז את הקול קורא לאיתור יו: גיל ענבר

חודשים כדי לאפשר לאליסיה שנבחרה לתפקיד מנהלת הקהילה  2 -הקדנציה של ניתאי קרן הוארכה ב

פרסמנו בכל . ' תומר שלא צבר מספיק קילומטרזללהיכנס לתפקיד וגם  ,ומנהלת האגודה כתפקיד אחד

אנשים  2ראיינו . ו קורות חיים של מועמדיםקיבלנ. השלבים במדיה הקיבוצית וגם ברשת של משאבי אנוש

את דובי שגב הוא רואה בו  –מועמדים לבדיקת וועד ההנהלה והוועד החליט להביא מועמד אחד  4המלצנו על 

 .דובי יציג את עצמו ואחר כך יענה על שאלות. הוועד המליץ פה אחד. מועמד ראוי למשמר הנגב

 

ה ואני במגזר .מ.רים של ק"אני בנבחרת היו. שניים גר במודיעיןנשוי לרווית ואב ל 24אני בן : דובי שגב

תפקיד עסקי  ר"י יוהייתשם  שנים ועומד לסיים 3ר "התחלתי בקיבוץ אילון בו אני יו. 4.72 -הקיבוצי מ

במבנה  ביישומה ושינויהובלתי ו אסטרטגיתתוכנית בנתה נ .ץטגי של הקיבוופיתוח אסטרניהול ורש יכולת הד

ץ מבנים שיקום ושיפו ן"הנדלמי תחוב .אחריםופיתוח  כושליםסגירת ענפים אות ענפי החקלבפיתוח  .יהארגונ

אנשים  42י יש ל ה.מ.קוכחבר באוהב ללמוד ני א .אפ-טראטסהשקעה ב, לאריתפעילות סויתוח פ .ישנים

   .ציתעה הקיבוני לא מהתנולמרות שאה .מ.לק "וץילד ח"כתי תקבלה .א מעטוהתנסו ל רים"והמשמשים כי

ר כלכלי בעין זיוון "ויו 4.79 -מושב שיתופי שבי ציון מ -ב 4.79 -שלושה יישובים במבוא חורון מ -ר ב"אני יו

  .4.4 -מ

חברתית וברמה ה עילות עסקיתשל פ בניית עוד קומההוא  גבתגר במשמר הנארואה שהוגיל  ם תומרעבשיחות 

ק חזהגוף האנחנו כהנהגה . שובליי םותפים שוה פהקבוצה שחיה ום עם עוד שכינים שלקליטה ומיך עושים א

 .ביישובבוצה שחיה עם עוד קים איך מתנהללדעת ם וצריך לים של נכסיובע

 
ריבוי  ר"יוליש . וצאהכתוב מה התלא תמיד בל א .םילך והם מרשימקורות החיים ש קראתי את :םבוניאציק 

איך צה לדעת רואני  .לושובים האחרים שפן לייוא מטלבוע והא לפעם בשוהוא בנים במקומות שו תפקידים

על  דעתךה מ .לו מזכירוקראו א את התפקיד בקיבוץ ומילהיה אדם שישב עם פ .רכיםשובה לכל הצנותנים ת

רוצה  .תפקיד אחדכ להלת הקהיודה שהיא מנהיש מנהלת אג יוםכ .הקיבוץחוד האגודה עם פשרות של איהא

 ?קיבוץים קטנים בעתך על עסקדה מ .הפנסיהל ע  .חבריואת הקיבוץ לאיך מחזירים לדעת 

 
בי ש, וא חורוןמשיך במבמני א .להםכבר הודעתי יירד מהרשימה אילון  יבוץק .קידיםלגבי ריבוי תפ :שגבי דוב

כל בשבוע עובד יום י נא .ויאהיה יותר פנרד אילון וכשי אעבוד כאןוהחמישי בשבוע ימים  2 ן זיווןציון ועי
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י שינועשינו  .זאחו .72 -נסיה גדלה בהפשנים  3ר לאח באילון :של תפקידיה על תוצאות השאלגבי ל .השבוע

רה השכנה ושלומי העייימונים ם וברש בעיה בלוליאבל י ניםמצויים חקלאראינו שהתוכנית  לפי אסטרטגי

סות ר עוד הכנאבל גם לייצ תבחקלאולהשתפר מטרה ה .בוץיקלאים של הקבון שטחים חלהתרחב על חשרוצה 

סגירת מהלכים לת ה מאד בעקבוחקלאות התפתחה .ן"תח נדלפל . %..7 -ל הקיבוץ בסולארי שוהוקם שדה 

ל הייתי רק שנה חיבברור  .ו בנייניםובתם שיפצם ולטויות של חבריל יזמסקר שעשה נ .םופיתוח אחריענפים 

והיה צריך ת רתיות וכלכליויו בעיות חבחיל הברור ב .של הוריעיית הבריאות ת את בכי נדרשתי ללוווחצי 

 חושב שכלא ל .חדשהג כמטאטא לא להתנ נסים לתפקידלות כשנכפת הנההחל נגדני א .תפעולו שות לא מעטלע

אם תהיו ם ג .חברים זה חלוקת העוגהוד ע .ח"האגש ך לעבות אתאבל כן צריחד וס אטאטיו בסהתושבים יה

 .הרבה חברים ויהיה שינוי בסטאטוס של התושבים תמשיך להיות פה אגודה קהילתית

כ גם "כשהיה צריך לשפץ את הבריכה באילון הכסף הגיע קודם מהאגודה ואח .זה לרווחת החבריםהעסקים 

 .הקיבוץ עזר

 .תוכנית להעלאת הפנסיה עם היתכנות כלכלית לעשותיש 

 ?מי רוצה להתבטא :שנירנחשון 
 

לא טוב והיה צריך לחפש משמר הנגב היתה במצב כלכלי  , ה.מ.הכנסנו את חברת קשכ 1..4 -ב :רכטמןתומר 

משמר הנגב נמצאת יום ה .לבנות תוכנית לסיעוד ועוד, ר שיוכל לעשות שיוך דירות לטפל בחוב הגדול"יו

ר צריך להיות מישהו שיגדיר יחד "ורופיל היאת מרבית הצדדים הכלכליים והחברתיים ופ אחר סידרנובמקום 

ובד ע .ראשונית מדובי שגב שהוא אדם נעים הליכותתרשמות ה .איתנו מה אנחנו רוצים ויעזור להוביל זאת

הכלכלי צריכים לבסס עוד קומה ובצד החברתי יש צד ב .יםר"ה שקבעה רמת איכות של יו.מ.תחת חברת ק

לחברים ציע מ .ר"יובמודל של יום אחד בשבוע לעבודת המשיכים מ .אתגר ויש לתת מענה לשני התחומים

 .להצביע בעד

 ?מה עם חלופת האגודה :שאלה
 

י עם התיק "ראשון הקרוב אחזור לרמיום ב .לנו את התיק להשלים חומרים לפני חודש החזירו :רכטמןתומר 

י להאריך את מועד ההחלטה מי הם הקיבוצים שנכנסים לחלופת "ברמוחלט ה .םבו החומרים הנחוצי

יעלו אם השמאים לא יגיעו סכומים ה .מבחינת התור להגעת השמאים אלינו 77 -במקום הנחנו א .האגודה

 .בזמן

היא שהבנים של היורשים יכנסו בנעלי הצעה ה .שבועיים תהיה אסיפה על שיוך דירות בנושא היורשיםבעוד 

 .בני משק שהם בני היורשים ועל סמך זה מציעים הסדר איתםש י .לא מאפשר מכירת הדירותה ז .היורשים

 

להיות בטוחים עשינו רשימת די כ .ודקים התאמת אדם לתפקיד אין תמיד התאמה מוחלטתכשב :ענברגיל 

תחומים אלה באילו נושאים צריכים לעסוק בשנים הקרובות ולדובי היתה התאמה וידע בתכונות וכישורים 

הציבור ם א .בו מועמד ראויואים ר .לו ידע וניסיוןש י .שהוועד העלה כנושאים שיש לטפל בהם בשנים הבאות

  .לציבור לתמוך בוורא ק .עם ניתאי 7.2.44 -יתמוך בו הוא יתחיל חפיפה ב

       7-2.2.44 -ההצבעה תהיה ב :שנירנחשון 
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 חודש מרץ
  2.7321..7 – 74.2.73.1, ל ודובי טורנר"אמם של מרים בונים ז                  –אידה טורנר 

 
 צילה , ל"ז ל נוחקה שיינלנד שאביהם , ל"ז ה'בעלה של טובצ, 7327חברנו משנת    - שיינלנד( ישקה)יעקב 

    2.2.7300 - .734..7 שניצר                                             
 ברקוביץאביה   של אתי , ל"בעלה של רוזה ז 7320חברנו משנת           - שמחה ברקוביץ

 1.7.73.4- 47.2.7311  
  71.2.7394 –  47.0.7931   ,ל"ז ק'אמו של נתן וולצ                - ק'זהבה וולצ

 
  9.2.7397 - 72.3.7377   ל"ביה אשל זיאמה של צ        – טמה גרוזינסקי

 
  9.2.7392 - 72.9.73.2  אביה של אסתר גולן            - ק טייב'יעקב ז

 
  74.2.7390 - 73.7   אביו של פרדי ברקן             - וסיוסף בקרמ

 
  2.2.7390 - 73.2   ל"של לאה  אלון  זהחורגת אמה , ל"רעייתו של סבא מאיר גלב ז                   - פנינה גלב

 
  2.7393..7 -2.2.7372אימן של לאה שניר  ואילנה יזקסון  7323חברתנו משנת             - בינה איזקסון

 
  2.2.7332 - 70.2.7370אימו של מיכאל רפופורט                - חנה רפופורט

 
 גיל ויעל , ניר, נעמי, דני, אביהם של  זאב, ל"ז בעלה של שוש 7309חברנו משנת                     - נחמן נווה

                                          42.0.7342 – 72.2.7331  
 זוהר, גיל, דליה, ל אמם של יורם"ק בורשטין ז'רעייתו של ז 7320חברתנו משנת                  - יןן בורשט'ז
                   4.7..7349- 27.2.7333  

 זהבי עומר ,איתי, בעלה של מרים ברסלר  אביהם של אורלי פסל 7323חברנו משנת             - מרסל ברסלר
                                          7..0.732.- 2..2.4...  

 
  7..41.2.4 -73.3   אנין וולפמן'אביה של ז              - ברנרד ברנר

 
 איריס  , אורה, ל"אסף ז, אמם  של אורי ל "זרעייתו של יהושע  7320חברתנו משנת                - שרי צפריר

                                      2..74.7349- 2.2.4..3                
    47.2.4.77 -.72.2.734אמה של חוה קורסיה            - ק'נעמי רוביצ

 
  40.2.4.72 -9.7327..4רעייתו של פרדי  אמם של דני ודליה    7309חברתנו משנת                - צילה ברקן

 
 אמם של , של צביקהרעייתו , מהכשרת תל יוסף 7323חברתנו משנת      – יוכבד בלושטיין

   2.2.4.71 -79.7.7343מירה פורטנוי   , יואש, יניב, נורית לוי,  יובל בן  הר
 

 אופיר , אביהם של אורן, בעלה של אריאלה  7310בננו חברנו משנת              - איתן גליקי
         71.2.7329- 40.2.4.79   

 73.2.4.44 – 72.74.7322ורדינה חן  , של קלרט אביהם של אביחיבעלה  7322חברנו משנת              - ק'נתן וולצ
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 על פריחה וריסוסים
 

 ברצוני להודות מעל דפי העלון
 ואיפשר לנו, לאריאל פרידמן שנמנע מריסוסים השנה

 .ליהנות מפריחות יפות וססגוניות שהרחיבו לנו את הלב והנשמה
 .וכל זאת לפני בוא הקיץ היובשני

 .כוח ויישר!!! כל הכבוד
 חנה גבאי

 

 כרכוםולא  נץ החלבזו פריחת 

 עלון הקודםבכפי שנכתב 

 תודה לחנה גבאי

 על הזיהוי הנכון

 

 

 

 

 

 

 

 1211צבעוני ורקפות בגבעה הפורחת מרץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


