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 מה בעלון
, פסח, מדאןרן בי. יבהשדות המצהנוף מול חיינו התנהלו ין חמסקרירות לבין , הגבורהיום השואה וסח לפבין 

הידוק  .הקפה שםיושבי בית ט על יריות ברה, ת בהר הביתמהומוהקרב יום העצמאות יום השואה וזיכרון 
  .לביטחוןודאגה  במשמר הנגבהשמירה 

טכנולוגיה ה – ותבחינות הבגררפורמה ב, ם המוריםואיתהספר חזרו לבית סח חופשת פ לאחרדים התלמי
 .נוכימסדר היום החינשרו ש ת והיסטוריהספרו, ך"תנ ,על שאר הרוח ויתרנו ,טתשל

מים ביסות התכנ נה והש 'סלוןבזיכרון ' – ר הזיכרוןלשימוינו לחיראוי שנכנס מוסד ינים מציהנגב ר במשמ
  .בזיכרון החרותר את העבלזכור שמוע וים לליותר אנשלאפשר  כדישונים 

של ילד פליט סיפורו  –הכתב  העלה אותו על ,רון בסלוןפורו בזיכישנים את ס שלושסיפר לפני זלצמן ול בר
 .טנצריוסף  -נובעדותו של חבר "כפוליםמבצע ה" לגורל היהודיחמה זימנה ה שהמלממועוד . שואהב

 תמרת לצווודה ת .תר אנשיםשנה יול כ .בית בורוכוב הגבעה שלד רטה שבמורליד האנד תקייםרשים המטקס 
 .אור-ין בראלמוג ומעי

הוחלט י מועדי הצבעה קביעת שנ ולאחראקולוגיה חזקות נגב ירת אבעקבות מכה שדנה בהחלטמשך האסיפת 
 .נדחהמועד ההצבעה יגויות ועקב הסתישוב  לדון
 חודשיםמה לפני מספר שהוקועצת התרבות דוד מיעב משלנו נאותסדעל וגם 

 חינוךממועצת ווח די
 יםחברים מבוגרברקן ל שארגנה דליה סדרוליל 

 

 חברי משמר הנגבמשפחה של ם קרובי ניספילהזיכרון דרטת אנ :השערתמונת  

 

  ב"שפולגבורה ת ן לשואההזיכרויום 
  ושטייןצביקה בל, ה בירן'רוחל, אורי צפריר :בסלוןזיכרון 
 ב"תשפבניסן  ו"כ 61.2.6.66רון ם הזיכבערב יו הטקסוכנית ת 
  ברול זלצמן -בשואה ילד פליטלהיות 
 נותן עדות רטנציוסף  – הכפילים מבצע 
  רבינסהב ונורית שנהילה  –משלנו סדנאות 
  לוגיהקות נגב אקוירת אחזכבעקבות מטה משלימה דיון על החל המשך – 2.2.6.66 -באסיפה 
  דליה ברקן :ארגנה סדרליל 
 יין ללזרימע :רשמה 76.2.66 -צת חינוך במועל פרוטוקו 
 דש אפרילזיכרון חור נ 
  ל"הצשחר לגיוסם ל ולאור בן עמר למתןברכות 
 סהולדת הבן רכיצן מרידן ללגל ונרכות ב 
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 ב"יום הזיכרון לשואה והגבורה תשפ
 זיכרון בסלון

עם  'זיכרון בסלון'התקיימו מפגשים של  62.2 עד יום שלישי  62.2במשך שלושה ימים עוקבים מיום ראשון 
בתם של , דפנה)משפחת רוזנברג  אצל ה בירן'רוחלעם , בר-על אביו ואמו אצל משפחת ברקן פרי אורי צפריר

 .זהבי -אצל משפחת גבעול צביקה בלושטייןעם , (ה ויוסי בירן'רוחל
 

סיפר במשמר השנה הוא . את סיפורם של אביו ואמו בזיכרון בסלון במקומות שונים בארץ פרמס אורי צפריר
 של תקופת צמתים שוניםתמונות על אביו יליד קרקוב ובופרטים  הבמצגת מאורגנת  .הנגב מקום הולדתו

זאת ידע . ילדים והורים רק הוא נותר בחיים 1ממשפחה של . הודות לתעוזתו לשרוד הצליחבהם המלחמה 
במשך שנים רבות עד שבתחקיר של המשפחה נודע שאחותו הבכורה שיינדל שרדה חזרה לקרקוב נישאה 

קול "י כתב ספר אור. אחיינים ובני דודים לילדי משפחת צפריר -ילדים 6לקרוב משפחתם ועלתה לארץ נולדו 
באימונים הקשים קשייו ושרידותו של אביו בכל תחנות ההשמדה  יםבו מהדהד ,ל"להיות לוחם מטכ -" הדרך

 .וצעדת המוות
 

היא ניצולת שואה על היותה עובר ברחמה של אימה בדרכים הפתלתלות של זוג הוריה עד עלייתם  ה בירן'רוחל
ה סיפרה על אביה ואמה שהתנתקו מהמשפחה 'רוחל. 7227 -ארצה ולידתה כחודש ימים לאחר בואם לארץ ב

על התפתחותם של הוריה . ב"עיר הולדתם חלקם ניספו וחלקם הצליחו להגר לארה –שנשארה בביאליסטוק 
 .בארץ

 
עמדו בפני גירוש לא קיבלו אזרחות והגיעו מפולין לבלגיה כמהגרים שהוריו על יפר ס  צביקה בלושטיין

י "על תחילת הכיבוש של בלגיה ע. ק חולה שנזקק לאישפוז וכך נשארו בבלגיהוהיה תינו 7296 -ב לולא נולדיא
על תפיסת ההורים בעקבות הלשנה ומציאת מסתור בכמה מקומות עד . הגרמנים הבריחה והחזרה לבלגיה

ילדים יהודים  9ושל עוד  ועל הוקרתו את שמירת סודם של. תום המלחמה ובעיקר בבית יתומים בכפר קטן
לאחר שנים דאג שכומר בית היתומים והמדריך יקבלו אות . מסתור עד סוף המלחמה היתומיםשמצאו בבית 

 .חסידי אומות עולם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . קיבלו תעודות הוקרה על השתתפותם בזיכרון בסלוןאורי ו ה 'רוחלצביקה 
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 משמר הנגב -ב"פטקס יום השואה תש
   61.2.6.66ום הזיכרון יבערב 

 .9:.6חילת הטקס ת .6:.6 :השמות קריאת

 פתיחה: ליאת פקציארז -מנחה

  בחיי ,בחיי
 ָהעוָֹלם ָמֵלא ְזִכיָרה ְוִשְכָחה"

 ִלְפָעִמים ַהִזיָכרוֹן, ְכמוֹ ָים ְוָיָבָשה
 ַהּמוֶצֶקת ְוַהַקֶייֶמת  הּוא ַהָיָבָשה

 ַהכוֹל ֶשְמַכֶסההּוא ַהָים   ַהִזיָכרוֹן  ְוִלְפָעִמים
 "ְוַהּשְכָחה ִהיא ַיָבָשה ַמִציָלה ְכמוֹ אָרָרט, ְכמוֹ ַבַּמבּול

 עמיחייהודה 
 טל ערן -ציור בחול -סרטון

 ניב נחושתן :קראה תונסי למשפחדר המעברצא ממחנה שיבת כבקרון ר קנטליוב אהרון שכתטע קריאה ק

 רשל אבא קובנזכור י

 בבלגיהבמלחמה משפחה תלאות הל מספר ע יעקב פוזננסקי –סרט 

 פוזננסקי יעקב  -הדלקת נר הזיכרון

  שש המשואות הדלקת 

, שנרצחו בידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם, אחינו ואחיותינו ,שש המשואות יועלו לזכרם של ששת המיליונים

והיו לשותפים , ששיקמו חייהם והשתלבו במאמץ לבנייתה וביסוסה של המדינה, י השואהשורדולכבודם של 

 . מרכזיים בשימור זיכרון השואה והנחלתו לדורות הבאים

 יואב גלנטה מלווה על ידיחנן אדלטין יעלה  ראשונהמשואה 

עבר עם משפחתו לליון והוריו החביאו אותו ואת אחותו בחוות  7226בשנת . 7227חנן נולד בפריז בשנת 

, 7222בשנת , עם סיום המלחמה. ההורים נשארו בליון והאם הגיעה לבקרם מפעם לפעם. איכרים גויים באזור

 .חזרו לדירתם בפריז

כאן , והתיישב במשמר הנגב" דרור"תנועת בתפקיד מנהיגותי שלקח במסגרת  7226חנן עלה לישראל בשנת 

 .שלושה ילדים ושישה נכדים: הקים את ביתו ומשפחתו

 יפתח גבאי, נכדה מלווה על ידי חנה גבאיתעלה  :שניהמשואה 

סבא שלח את אמה ודודתה של , כיה'מעט לפני פרוץ המלחמה בצ, 7292בינואר . כיה'משפחתה של חנה חיו בצ

נותרה , בהיותה גיורת, הסב נשלח בהמשך למחנה טרזנישטט ואילו הסבתא. מעפילים חנה לישראל באוניית
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. הניצולים ששוחררו מהמחנה והוא התאחד יחד עם סבתה ..2הסב היה מבין , עם סיום המלחמה. בבית

 .סבתא רבתא וסבא רבא של חנה וכן דודתה מצד האב נספו באושוויץ

 די יובל בסרמלווה על י, משואה שלישית יעלה ירי דגן

אמה התפזרו , עם כניסת הגרמנים לעיירה. בפוליןשנובקה 'עיירה קצנולדה וגדלה ב, ל"ז אסתר, אימו של ירי

 אסתרחזרה , בריחה ליערותו, שנעלם, שקפצה מהרכבת ביחד עם אחיהלאחר : וחמשת ילדיה של אסתר

בבית משפחת איכרים ויחד הוסתרו השלושה , פגשה באחותה הבכורה ובאחיה הצעיר ,שם. לעיירת הולדתה

מספר שנים לאחר קום . נשא בנם של האיכרים הנוצרים את האחות הבכורה לאשה, בסוף המלחמה. נוצרית

הוכר בעלה של 1966 בשנת . אחותה ובעלה ארצהומאוחר יותר עלו , עם אחיה הצעיר אסתרתה על, המדינה

 . על ידי יד ושם כחסיד אומות העולם ,ל"פיוטר בודניק ז, הבכורה האחות 

 רז יסעורמשואה רביעית יעלה אילן ברנדיס מלווה על ידי 

הוריה שני הוחבאה ביחד עם , עם פלישת הגרמנים. בלגיה, נולדה בבריסל, ל"פולה תרשבר ז, אימו של אילן

שמרה , לאורך השנים. עד לתום המלחמה, שנתייםבמשך " הבונים החפשיים"בדירת מסתור של תנועת 

 . 22עד פטירתה בגיל , משפחתה על קשר עם האשה שדאגה להחביאה

 יעקב רכטמן מלווה על ידי נעה מלכה המשואה חמישית יעל

ברח והסתתר מפני הגרמנים , במהלך המלחמה. בבריסל 7297נולד בשנת , ל"מנחם רכטמן ז, אביו של יעקב

בגילו , הצליח מנחם, נלקח על ידי הגרמנים, אחיו התינוק, לאחר שאלי. הוריו נרצחו. וייםבכנסיות ובבתי ג

. עלה מנחם ארצה ולחם במלחמת השחרור 7221בשנת . והעבירו למסתור, להציל את אחיו, הצעיר ובאומץ רב

ת מטעם מנחם יצא לשתי שליחויו. ן ואלי'ז, התאחד עם אחיו, בתום המלחמה הגיע למשמר הנגב ובהמשך

וזכה לשלושה ילדים , כאן בקבוץ, הוא הקים משפחה. המוסד במטרה להעלות יהודים ממרוקו לישראל

 .  ותשעה נכדים

 משואה שישית יעלה גיא וילק מלווה על ידי תאיר אורה

כשנתיים לאחר פרוץ המלחמה גורש עם הוריו . שבפולין בקרקוב 7262נולד בשנת , מיקי וילק, אביו של גיא

עם חיסול , 7229בשנת  .'משם אביו נשלח באקציה השנייה למחנה ההשמדה בלזץ, ואחיו לגטו קרקוב

המשפחה נשלחה למחנה ההשמדה  7222בשנת . מיקי נשלח יחד עם אימו ואחיו למחנה העבודה פלאשוב, הגטו

מיקי ואחיו יצאו לצעדת המוות לכיוון מחנה ההשמה  7221בחודש מרץ . שם האם נפטרה מטיפוס, מאוטהאוזן

עולים השניים לישראל במסגרת  7221בחודש נובמבר . בירקנאו ובמהלכה שוחררו על ידי הכוחות האמריקאים

 .שם נישא והקים את משפחתו, מיקי היה ממקימי קיבוץ ניר יצחק". עליית הנוער"

  .'דולפין'כתת  -כתת בר המצווה נציגיי "עהנחת הזרים 
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 עקבה גל ינפני :אהקר (רפי וייכרט: מפולנית)ויסלבה שימבורסקה /  "אנשים כלשהם"

 ן גלקרה בגיטרה עידמלווה תמר שנהב שר  –  נחום היימן :הלחיןונתן ינתן   'חופים'

 :ראק 'אף אחד לנואין  –נחנו א"ריו יחד חבכח ונו מן התופת  שחזר מןניוסף קליידותו של ע

 פיצרעמית ש

 מאת פרימו לויפוסולי השקיעה ב 'קטע ק ויל גיא

 מעין ועידן גלקר :ר קראואקו פוליק'ע עדות של זקט

 

 ילנד וליה שנהב תמר: קריאהם גורי חיי/ ' דיתנגדות היהוההת' 

 בפסנתר ורן אלעזרי רעות ברג  שרה –  דוד זהבי :לחן ברגשטיןפניה  / "ניגונים" :שיר

 

 וימאור ל :ראק אבא קובנר/ העבר והעתיד

 .שירת התקווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדר האוכלזיכרון ב פינת
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 זלצמן לברו/ פליט בתקופת השואהילד  להיות 
 .אבל לא היה מי שיספר לי ,דילאולי עם תוספת דמיון של , רדברים שאני זוכ (7

 .הערות או הסברים ממבט אחורה של מבוגר (6

 .הסיפור שלי הוא משולי השואה, יץולא הייתי באוש (9

7262-729.  

מדוע הוא לא עלה ארצה כשחניכיו כן עלו . ההורים נפגשים מחדש בפריז אבא בא מפולין ואמא מהארץ

, חיים חדשים כמהגרים עניים בין רבים כמוהםבונים הם  . הוא סיפור עצוב של פוליטיקה יהודית

אני זוכר דירה חשוכה בבית ישן עם .  7296 –כך נולדתי בפריז ב . מעורבים מאד בפעילות פוליטית ציונית

ים שנבנה אחרי יבמקום הזה עומד קומפלקס של שיכונים סוציאל, היום, חדר מדרגות צר וחשוך

אמא לקחה הביתה עבודת חייטות מבעל . לאיזה בית  של שען בכניסה" בוטקה"אבא הקים . המלחמה

סיפרו לי שבגיל שנה . סקטים שקנו לי על זוכר ריב עם ילדים ברחוב. עשיר ממנה היהלא שבית יהודי 

 .לקחו אותי לפולין לפגישה עם המשפחה כדי להראות שאנו מצליחים

 .8אני בן  .722  

את  וצריםתמונות מטושטשות שעאני זוכר . צרפתיםאנחנו נוסעים  דרומה עם המון : מפריז  exodeה 

רעש או משום מה לא זוכר . ם בשדה כשמטוסים צולפים אל השיירה הענקיתנשכביהרכב בצד הכביש ו

 בגוש ההרים המרכזי   Le Mont Doreהיום יוקרתית מאד ,אזקטנה  אחרי יומיים הגענו לעיירת קיט . פחד

אני זוכר איך היא סיפרה על מחלת הסרטן של , צל אלמנהשל צרפת שם התמקמנו בחדר אחד שכור א

אבא ניסה . אז לא הבנתי מדוע היה צריך להחביא את האוטו מאחורי החציר באחת החוות באזור. בעלה

 המלחמה ויותרלפני . אבל בעיקר צורף וסוחר בתכשיטים ויהלומים)הוא היה שען , למצוא קצת עבודה

אני ( . היהודים בגלל הצורך להחזיק רכוש רב שקל לשאת ולהחביאזה היה מקצוע מבוקש בקרב  האחרי

אני טוב , כנראה היה בו קושי, ילד רגיל זוכר איזה מושג בחשבון שהתגברתי עליו, הולך לבית ספר

החדר . נולד לולו הבן השלישי במשפחה 7226-וב. תומאשר במציא בזיכרוניכנראה יותר  ,בקפיצות בסקי

פורטנוי ' גב משגרים אותי לידידה קרובה  26או תחילת   7227-כנראה ב. עלינו השכור התחיל להיות צר

בעלה היהודי במחבוא , או פחות .1בעיניי זקנה אולי בת ו, יה גויה למהדריןיהיא צרפת. פריזבפרבר ב

' גב. יה או בית הספר ולא מצאתי כלוםילאחר מעשה חיפשתי סימנים שלי במרשם העיר. עמוק ובטוח

. עוזרת ומבשלת צמודים, גנן, וילה גדולה, כלומר בעלת אחוזה נחשבת" בעלת רכוש"רשומה כ פורטנוי

טיולים , משחק לבד, לא זוכר כלום מילדים אחרים, אני הולך לבית הספר. מהגן לא מהחנות טרייםירקות 

לבד יום אחד נסעתי . מאיפה צמח הדודן החדש, בדיעבד הבנתי שחששו מהלשנות. והכלב" דודתי"עם 

נפגשנו ברחבה הענקית . אחות צעירה של אמא, שרה דודתיברכבת לפריז די מודע לסכנה כדי לפגוש את 

חוץ מחיבוק ונשיקות לא , שוחחנו קצת. ליד אחד העציצים הניידים הענקיים בו גדל עץ gare de l’estשל 

. שראה אותה בחיים אני האחרון מבני המשפחה. לא סיפרה על מעשיה יידעתי לספר הרבה והיא בוודא

זמן קצר אחרי שנפגשנו היא נתפסה . היהודית תאחרי זמן סיפרו לי שהייתה פעילה במחתרת הקומוניסטי

 .   ונרצחה בצורה איומה

בתחילה " אזור החופשי"וזה עד שבוטל ה. היה לי טוב מאד בסך הכל שמקבל את הדברים כפי שהם  כילד 

תחת  "אזור חופשי"היתר היה . ם הצפוני והמערבי של צרפתהגרמנים הסתפקו בשלטון ישיר על החלקי
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. הגרמנים השתלטו על המדינה כולה, בנות הברית לצפון אפריקה פלישתאחרי . Petainן הבובות של ושלט

אבא היה מודע לנעשה קצת  יותר מיהודים אחרים הודות לקשרים עם . הסכנה ליהודים גברה מאד

 . המחתרת היהודית

 וויץבריחה לש 7226

 .מאזור פריז כנראה לבד ברכבת ואנו שוב כולנו יחדחזרתי  

ואני הולך לטייל " לטוהר הארי"סמל , מנדל אחי היה ילד בלונדיני עגלגל ויפהפה: מתקופה זו" מוזר"כרון יז 

מתלהב , מרסל בשביל הצרפתים, מנדל. מחזיק רובה( בעיניי)זקן , יה יושב חייל גרמני בודדיבכיכר העיר. אתו

. אני מזועזע מנסה למשוך אותו משם בלי להקים מהומה ללא הצלחה. הוא רוצה לשחק ברובה, ורץ אליו

 .  אני בברכיים רועדות והילד שמח, הגרמני מלא  חיוכים נותן לו לגעת בנשק וסוף סוף נפרדים בשלום

הנבזית עשו אז  את העבודה. למשימות נוכחות ושיטור קל' בתחילה הגרמנים שלחו חיילים סוג ב: הסבר

 .המפלצות הגיעו כעבור זמן.  םשוטרים צרפתי

 המעבר לשוויץ

הם הפנו אותנו לבית , ומשם בלילה בעזרת מבריחים בתשלום לכפר קטן Grenobleנסענו ברכבת לאזור 

אז . המבריחים עזבו וישבנו או עמדנו בבית עד שפטרול הגבול עבר. מבודד הנמצא ממש על הגבול

שבועיים מאוחר יותר עם " איטלקית"השמירה הייתה , י איטלקים"ים הגבול נשמר ענוספ םשבועייוב

 .שמירה גרמנית לא היינו עוברים

יצאנו לדרך כעבור מרחק קטן , הפטרול עבר. היינו מאד מתוחים מחשש שהתינוק יבכה ויסגיר אותנו

, נו קצת במים בפלג קטןעברנו בקלות מעליה ואז הלכ. הגדר הצרפתית, פגשנו גדר תיל נמוכה וחלודה

אבא מתח חוטי תיל כך שאמא תצליח לעבור עם . היר הליכה קצרה הגענו לגדר גבוהה מתוחה ונקיוכעב

אני בינתיים עברתי . ואז ההורים קפאו על מקומם....הוא ניסה לדחוף את מנדל באותה דרך, התינוק

אני . עמד חייל במרחק לא גדול אמנם לפנינו. הבשלום בחפירה קטנה מתחת לגדר ולא הבנתי מה קור

כעבור כמה שניות ההורים התאוששו . רואה אותו עושה ימינה פנה פעמיים ועומד דום עם הגב אלינו

כעבור יום הסבירו לי את . אבא עם פצע עמוק באגודל ומנדל עם שריטה רצינית בישבן, וסיימנו לעבור

 .מניםהמדים השוויצרים זהים למדים גר: מקור ההלם של ההורים

. יש להוביל אותו למקום ריכוז, ההוראה של שומרי הגבול הייתה לא לאפשר מעבר אבל אם מישהו עבר 

יכולנו ליפול על אדם פחות אוהד . לא ראה אותנוהוא  החייל הזה לא מנע מעבר כי בלי עיניים בגב 

למבנה ארוך בו על  חלק  ניגשנו אליו ובסבר פנים יפות הוביל אותנו במרחק רגלי... לפליטים יהודים ואז

היו שם  יאני לא זוכר אבל בוודא.  ששם נתנו לנו להתאוש. מזרון קש ענקי נקי למהדריןהיה  מהרצפה  

 .'שירותים וכו, מים, צרכים בסיסיים

באותו יום העבירו אותנו למחנה זמני באחד המלונות הרבים של ארץ התיירות הזו וכעבור יום או יומיים 

חדר למשפחת . שם חילקו את הדירות לחדרים חדרים CHAMPERY -ברק יוקרתי מאד הגענו למלון פא

לי , דאגו יההורים בוודא. ילדה בלונדינית בגילי שניגנה בפסנתר, משם אני זוכר טיולים בגן הענקי. פליטים

 .היה טוב

בו , פתוח מחנה עבודה) אבא במחנה עבודה באזור ציריך, חילקו אותנו, לפי הנוהל המקובללאחר מכן 

הועברו אמא עם שני הקטנים , ('אבא היה ממונה על הטיפול בכלים השחזה וכו. הועסקו במנסרת עץ
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בוגרים עברו למשפחות שקיבלו ילדים  .קטנים  ילדיםנשים עם  שם שוכנו GENEVE-.מלון קרלטון בל

 .ך חובה אזרחיתאותם לחמישה חודשים מתו

יה חייל ה אשונה רהשנייה רווקה ובנה של , אחת אלמנה  ROOSTאחיות לשתי  Schaffhausen -כך הגעתי ל      

, למדתי גרמנית. הלכתי לבית הספר ולצופים, קיבלו אותי מאד יפה אבל לא התחברתי נפשית. בשירות חובה

בצופים עשיתי רושם כי השתלטתי על ( טוחן בצרפתית. ) Meunierהציג את עצמו כמר   Mullerהמורה האדון

משום מה , לא יצא מזה הרבה, האחיות החליטו שאני צריך ללמוד נגינה בפסנתר. ס ביום אחדכתב המור

בצרפת למדו דקדוק שנה  זו לא חוכמה כי, טוב בדקדוק גרמני למדתי את השפה אפילו הייתי. התנגדתי

 .מוקדם יותר אז היה לי מושג מה רוצים

 

, בנויה סביב נהר הריין למטה עיר עתיקה  Schaffhausen, יום אחד שלחו אותי להביא עציץ מחנות הפרחים

. החנות באמצע בין הנהר לבית, למעלה  Roostבית , מצפון ומדרום מתלולים די תלולים בערך כמו של חיפה

פתאום אני שומע פיצוצים .  B17אני יוצא מהחנות עם העציץ ומעל הראש בגובה נמוך המון מטוסים גדולים 

אז אני רץ כלפי מעלה כלומר הביתה עם , הפיצוצים למטה, אני לא זוכר פחד, החזקים מכיוון העיר העתיק

 .  שלא זרקתי את העציץ" גבורתי"קיבלתי תשבחות על . העציץ

ימי הביניים ותחנת הרכבת נשרפה מרוב העיר התחתית עם בתי , זו הייתה תקרית בינלאומית חמורה ביותר

הק של מפציצים אמריקאים שמטרתם  אזורי תעשיה ליד ה זה היה ל. נהרגו המון אנשים, מפצצות זרחן

Bodensee בלעת לא גדולה ונהר הריין הוא הגבול בין שוויץ לגרמניה והחלק הצפוני של העיר הוא מ. בגרמניה

יתכן שהשוויצרים תרמו את חלקם כי הם שלחו מטוסי קרב מיושנים ! טעות לעולם חוזרת... בתוך גרמניה

לפני , בלילות. הרגשתי גיבור. כמובן שאז לא הייתי מודע לכל זה. ח הריבוני שלהםלגרש את הפולשים לשט

מה : התחילה להציק לי מחשבה טורדנית ושנרדמתי בחדר של הבן אחרי ששיחקתי קצת עם רובה האוויר של

 . כמובן שלא מצאתי תשובה? מה עשינו להם? יש לגרמנים נגדנו

היו . DUBENDORFבכפר סמוך לציריך בשם  MORFקלאים בשם חודשים העבירו אותי למשפחת ח 1כעבור 
בעצם לכל הבנות והנשים היו . אחות בוגרת עדיין לא נשואה ואחות עם צמות ארוכות בגילי, ילדים 1להם 

אחרי בית הספר כולם עובדים (  ??אמא שלי)ער לא ארוך מאד ישהיה " מופקרות"נשים לרק . צמות ארוכות

 Arbeit: שם למדתי מהו יעוד האדם עלי אדמה( אולי רק בחיוכים)אין שום מחסור  לא מתבטלים אבל, במשק

und schpare   -  מטוסים . בית הספר חולק גדר עם שדה התעופה הבינלאומי של ציריך.  עבודה וחיסכון
ינו מומחים למטוסים קרב יאנחנו הילדים נה. נוחתים עוברים בדיוק מעל הכתה ברעש חזקוממריאים 

 ,Mustang, האנגלי Lancaster=Liberator,  מבצר מעופף אמריקאי morane, Messerschmit,  B17: יהם למינ

spitfire טייסים צונחים או מנחיתים מטוסים בעלי , מפציצים פגועים חלקם קשה מאדראינו . ועוד ששכחתי
היה  התרסקות ופעם אפילו לפני  מוזריםמשמיעים רעשים , חורים גדולים עם מנועים מעשנים ואפילו בוערים

שם  ץכדי לא ליפול לידי הגרמנים הטייסים במטוסים הפגועים ניסו להגיע לשוויי .ירי מהקרקע על מטוס כזה

 MUSTANG. תמונה של קרב אווירי קצר מאד בגובה רב למדיאני זוכר . שהו בתנאים טובים עד סוף המלחמה
מאד שניים מהם נופלים  תוך זמן קצר. לקראתו  וליםע  מטוסים שוויצריםשנים או שלושה , טס בקו ישר

 .והמוסטנג ממשיך בדרכו
בשבילי זה היה זעזוע ". כן"כמעט כל הילדים ענו ? האם אתה אוהב ללמוד: משאל בבית הספרהתקיים  

לילדים שם זה , במחשבה בוגרת זה ברור. אוהבים חופש, בצרפת היה מקובל שלא אוהבים ללכת לבית הספר
 . התשובה ברורה .לא חופש לשחק, בית ספר או עבודה במשק ההוריםהיה או 
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תונאי כנראה בכיר מאד הסתקרן יאחד החיילים שהיה ע. מ התמקמה בחצר החווה"יחידת מילואים של נ
 .וקראתי המון ,הביא לי ספרים בגרמנית כמובן ,מהילד הפליט שהיה סקרן כמוהו

פעם בשבוע אני . הארגון למופת, בר מצווה לילדי הפליטים במחוז קהילת יהודי ציריך מארגנת. 79הגעתי לגיל 
לא )למדתי לדקלם , מלמד אותי צורה של אות עברית, פליט כמוני, רה סמוכה שם גבר צעירינוסע ברכבת לעי

. נדמה לי שפגשתי בו שוב כעבור שנים רבות בסמינר אורנים. ושוחחנו קצת, משפט או שניים מההפטרה( להבין
. הוא לא זכר אותי ואולי זה הכל נדמה לי. של הסופר אשר ברש ובעצמו דוקטור לתולדות האמנות הוא בנו

: המתנה שלו הלהיבה אותי. ספר חומש כבד בעברית ובגרמנית דף מול דף, פיליןת, קיבלתי מתנות לבר מצווה
 .  קופסת מחוגות באיכות שוויצרית ששימשה אותי עוד שנים רבות

אמא ואחים וגם משפחת , אבא: םיהאורח( באמת גדול)ית הכנסת הגדול של ציריך החגיגה התקיימה בב
 .אחרי בית הכנסת התכנסנו אצלם לארוחה חגיגית. ידידים יהודים שוויצרים שבהמשך עזרו לנו מאד, לנדסמן

 ר אחר וגרנו שלושתנו עםפר זמן לא רב בעזרת ידידים גייסנו כסף לשכירת חדר אצל אלמנה אחרת בכוכעב
, התחלתי ללכת לחטיבת ביניים. סוף סוף תחושת משפחה. אבא הגיע ברגל כמעט כל יום מהמחנה שלו. אמא

אחד של כולם כל אות מצוירת : בכתה שלי היו שני כתבי יד. כמו כל ילדי הכפר, ברגל שעה או יותר בכל כיוון
, ובמאמץ רב, ללמד את עצמינאלצתי . ואחר שלי מרושל לא קריא ומהיר מאד, זה נקרא קליגרפיה, בדיוק

לחץ חברתי מועיל , למדתי לשחות בנחל הקרוב. התגברתי, לא היו רחמים ולא היה מי שיעזור, לכתוב יפה
 . ואז העולם השתנה. לפעמים

 
7221 : 

הוא פעיל מאד בהקמת בית לילדים שנאספו מכל מיני . אבא גונב שוב את הגבול וחוזר לפריז מיד עם השחרור
 . נזרים משפחות שהחביאו אותם מצרפת ומכל רחבי אירופהמ, מחבואים

י השלטון הצרפתי שעשה את העבודה המלוכלכת עבור "בינתיים הדירה שלנו נמסרה לאיזה גוי פולני ע
 .זה עניין של זמן, צריך בית משפט כדי לקבל חזרה את הדירה. הגרמנים

תחילה לעיר הבירה ברן למשרד ממשלתי בו  .אמא ושלושתנו יוצאים לדרך, כעבור זמן לא ארוך גם אנחנו
לא . ץחפצי הערך והמסמכים שנלקחו עם הרישום בכניסתנו לשוויי, שולפים מכספת מעטפה עם התכשיטים

 .משם בנסיעה ארוכה לפריז. חסר כלום
אבא חוזר , בינתיים גרים בפרוור קטן רחוק מהמרכז. לאבא לא היה זמן לזה .אבל דירה אין .יחי החופש

לשני הקטנים יש , שנת הלימודים מתקרבת( הוא היה ידוע כמומחה ואמין בתחום)זהב יהלומים , צועולמק
 . פתרון בכפר אבל אין תיכון

כמקובל במקצוע ( הוא היה ידוע כמומחה ואמין בתחום)ייצוב תכשיטים , זהב יהלומים, אבא חוזר למקצועו
 .נים אמון ואז מתמקחים על המחירבו, מנהלים שיחות נפש ביידיש, זה התכשיטן בא ללקוח

מכרים מלפני /ידידים/לחדש קשר עם קהילה של לקוחות ROANNEאבא נוסע לכמה ימים לעיר בשם 
זו נסיעה של כמה שעות . סריגת בדים לבגדים תחתונים במכונות למיניהן: המקצוע של כולם. המלחמה

ויש על מה כולם מרגישים )רותיו וצרותיו בערב נפגשים על כוס תה עם לימון כל אחד מספר על קו. ברכבת
 .אין בית ספר, הצרה של אבא היא מה לעשות עם הבן( ניצולים

שלח אותו אלי ילכו יחד לבית , יש לי בן באותו גיל: אחד המשתתפים שלא הכיר מקודם אומר, איציק לוי
 .הספר

ינות רבות עם איזה חוט של אצל משפחה יוצאת מהכלל מבח  Roanneכעבור זמן קצר אני מוצא את עצמי ב
חצר ענקית , בית הספר קיים דורות מימי הישועים. הם שווים בסיפור נפרד, חמה ומעניינת, גאונות אצל כולה

בוחר גרמנית ', אני קופץ לכתה ח. שער לסוסים ומרכבות סגור עם שומר, קומות מסביב 9או  6הם בניינים של 
בית ספר טוב לא  סך הכול. בסדר...אליים הסתדרתי טוב וביתר במקצועות הרי(. כי כבר ידעתי)כשפה זרה 

איך להוריד את המורה לגרמנית מהמסלול , איך להתפלח בשער, כן זוכר תעלולים, זוכר דברים לא נעימים
זה , כנראה אקדמאי, גדולהוא היה מומחה  . האטימולוגיה: הנדוש של תכנית הלימודים ולהפליג באהבת חייו

השאיר אותי עם אהבה למה אפשר  .הוא היה מרתק. כנראה ברח לשם כאנטי נאצי, יריה'עתה חזר מאלג
 .ללמוד מהתפתחות השפות השונות

 .עליה ארצה LYCEE CHARLEMAGNE, פעילות בתנועה, איחוד המשפחה בפריז 7222
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שואת היהודים בעקבות האידיאולוגיה ו, מלחמת העולם השנייה
יצרה עוד התרחשויות אנושיות  את כל יהודי העולם להשמיד הנאצית

 :כמו
 מבצע כפילים

, המלחמה במהלך, פעלה באירופהשהוקמה  בארץ בשנות המלחמה הראשונות ו עם פירוק הבריגדה היהודית 
י כך התאפשר "וע, לפליטי השואה" זהותם"חיילי הבריגדה העניקו את ". מבצע כפילים"התקיים מבצע חשאי 

הצליחו לעלות ארצה למרות , לבושים בבגדי החיילים ועם תעודותיהם, הניצולים. הגיע לארץלניצולים ל
חיילי הבריגדה נשארו באירופה על מנת לעזור להעלות את היהודים הנותרים . ההגבלות שהטילו הבריטים

 .לארץ
 

 :  וזו העדות שנתן יוסף טנצראחד מהם שהגיע לארץ בדרך זו הוא חברנו 

 

 :יוסף טנצר ניצול השואה
 אני מתנד. הולנדי שלנו מגיע איש ומבקש מתנדבים-לגרעין ההכשרה הבלגי. של חייל בריגדה' כפיל'הייתי "

. בדרכים לא דרכים מסיעים אותנו למקום בלתי ידוע. לא שואלים –? לאן? למה. ביחד עם עוד ארבעה חברים

פעמיים ! פילים שיעלו במקומם לארץ ישראליבואו חיילים מהבריגדה ויבחרו מבינינו כ: רק אז מסתבר לנו

שבוע ראשון . כל חייל בוחר מבינינו מישהו והולך -שזופים ויפים, כולם גבוהים . בשבוע מגיעים כמה חיילים

אני . ושוב באה קבוצת חיילים מהבריגדה... ?האומנם איש לא ייבחר בי, ספק מתגנב לליבי –עבר ושני ושלישי 

 .מסתכל בעיניים כלות

למדתי את תולדות . שלושה ימים היינו ביחד. זה היה אוריאל. היפה מכולם, השזוף, מצביע עליי הגבוה! האת

שמות , את שמי שלי... כבר עניתי בלי לטעות, בעיניים עצומות, אפילו במסדר פתע באמצע הלילה. חייו בעל פה

 .החבאתי עמוק –משפחתי , הוריי

למדתי איך מדברים ואיך מתנהגים , למי מצדיעים ולמי לא –ונה לזהות דרגות קצ, למדתי גם להכיר נשק

... ששמר לבל נטעה ונתבלבל' אבא, 'לכל אחד מאיתנו היה מלווה צמוד. חיילים מנוסים בצבא הבריטי

 ...מדי פעם היו חוקרים אותנו. במשהו, כנראה, הבריטים חשדו

העניין היה . הייתי מאושר מאד. משם למצרים עם כל חיילי הגדוד השני של הבריגדה עברנו מבלגיה לצרפת ו

עם סמל הבריגדה , איזו גאווה מלאה את החזה להסתובב עם מדים! הרפתקה עצומה, 71עיני נער בן , בעיניי

  !"  עם מגן דוד, היהודית

 
רעייתו שהכירה את סיפור הגעתו לארץ דרך החלפת זהות  עם חייל הבריגדה אוריאל משלימה את  עדה טנצר

 : פורהסי
לפני שנים . אני יודעת שהם הפליגו מצרפת לאלכסנדריה ומשם ברכבת לארץ  ובדרך היו להם כל מיני סיפורים

היה כנס של הכפילים עם אנשי הבריגדה ונפגשנו עם חייל הבריגדה אוריאל שיוסף היה כפילו והגיע לארץ 
 .שמרנו איתו על קשר. בזהותו

 
 

  7221 באוגוסט 2  -בנפטר  רנו חב טנצרסף יו
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 :משמר הנגב –סדנאות משלנו 
הינה  משלנו סדנאות. מקדמת יחד אירועים ויוזמות חדשות, מועצת תרבות אשר הוקמה לפני מספר חודשים

 . השנה שהחלואחת הפעילויות החדשות 
סביב תוכן סדנאי , בין אנשים שונים בקיבוץ, המטרה של הסדנאות היא לאפשר מפגש בקבוצות קטנות יחסית

 . מרתק
והמשתתפים , בכל תחום בו היו רוצים להעביר ידע לאחרים, סדנאות מעבירים בהתנדבות תושבי הקיבוץאת ה

 .משמר הנגבב ,בביתשעתיים של מפגש תוכן מדהים ממש כאן -זוכים לשעה
ואנחנו עמלים במרץ רב על סבב הסדנאות הבא , סדנאות חודש מרץ כבר מאחורינו עם פידבקים מצוינים

 .עשיר ומהנהמ, שיהיה גם הוא
 : בהזדמנות זו נרצה להודות מקרב לב למעבירי הסדנאות המדהימים שלנו

  על סדנת הרגלי שינה בריאים לתינוקות וילדים –ליעד דרור 

 על סדנת קרמיקה בסטודיו שלהן – שרה כרמל וענבר כרמל דקל . 

  על סדנת הכנת סושי – רושאאשר . 

 תועבר בהמשךהיא ... שתוכננה ונדחתהפון על בניית הסדנה לצילום בסמארט – לנה שפרן . 

 תועבר בהמשךהיא ... תוכננה ונדחתהעל בניית הסדנה לאחזקה נכונה לרכב ש – גיל כהן . 

 

  להיפגש וליהנות יחד , ליצור, מודות גם לכל מי שהגיע להשתתף בסדנאותאנו 
 .ל תחוםזמינות כל אחד ואחת מכם לפנות אלינו אם תרצו להעביר סדנה כלשהי בכומ

 
 .בשם כל מועצת תרבות, הילה שנהב ונורית רבינס

 
 סדנת הכנת סושי 

 
 אשר ארוש  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ליעד דרור על הרגלי שינה  בריאים לתינוקות וילדים
 

 
 
 
 
 

 סדנת קרמיקה עם 
 שרה וענבר כרמל 
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 64:44 -במועדון ב 2.0.6466ביום רביעי 

 נחשון שניר: ר האסיפה"יו
 :סדר יום

 מושיםשי ומדרג הפנסיהיעד  'נגב אקולוגיה'המשך דיון על החלטה משלימה למכירת אחזקות 
 

ים את הצעת ההחלטה ולא יכול להיות אחרת כי לשם כך צריך לשנות את צריך להחליט שמאשר: ניתאי קרן
 .תקנון חלוקת פירות נכסים

באסיפה . מי שמחליט מה שעולה להצבעה הוא ועד ההנהלה ומורדי רוצה להציע חלוקת אחוזים אחרת
ש מנגנון של יש אי הבנה של הצעירים כי י. הקודמת דיברו חברים צעירים על זכויות הוותיקים לגבי הפנסיה

משם צריך , זה מהקרן שמועברת מהעסקים עוד לפני חלוקת הרווחים %.9. (ל"רר)חלוקת פירות נכסים 
 .להגיע הכסף לטיפול במבני ציבור

 
ושהעסקים יחפשו מקורות  %.7 -ו %.2, %.1מציע להשאיר את המודל הישן של חלוקה : איציק בונים

 .מבחוץ
 

ל ההסתדרות ארנון בן דוד "מדוע שמזכ –הצמדת הפנסיה .  1: ה דבריםרוצה לדבר על שלוש: יעקב וולפמן
כאן החשמלאי העלה את עלות . מניח שהאינפלציה תעלה  2-1%יתן למשכורות להישחק באינפלציה של י

כל . כלכלנים לא אוהבים לצבוע כסף. יש לדאוג שתהיה הצמדה לפני שמעלים את הפנסיה. העבודה שלו
אם זה לא הפורום . שטח פוליביד, השכרת דירות, השדה הסולארי -ו מקור לפנסיהההכנסות הפסיביות יהו

 .6 -מגרשים ו 798החלטנו לבנות הרחבה עם  –תשתיות חינוכיות .  6. שתיקבע אסיפה מיוחדת לכךון לדי
לא . זה דרש דיונים בצמיחה דמוגרפית ודובר על מבנים לחינוך. בשכונת בנים  ועוד מגרשים בתוך הקיבוץ

. כשמשקיעים בשיפוץ אנחנו לא מוסיפים מבנה לחינוך. שהקיבוץ לא צריך לתת יד להקמת מבני חינוךבטוח 
ר "י היו"תומר היה שותף לצמיחה הדמוגרפית ואמרו שהנושא נבלם ע. צריך להקים מבנה לשכבה הבוגרת

בדפים  .חלוקת פירות נכסים.  3. יש לבדוק מתוך קרן התשתיות השקעה להקמת מבנה ציבור. הקודם
החלוקה תהיה לוותיקים כאשר התרנגולת . לפי החלטת אסיפה 11% -ו 61%שקיבלנו כתוב שהסכום הוא 

 -חלוקה לפי וותק ו %.1כתוב שהחלוקה תהיה  7..או  .תטיל ביצי זהב נוספות ולמי שצבר וותק חדש יקבל 
אפשר להחליט כל .  %.1ות כתוב לפח 6.71 -בנייר מ. אפשר היה להחליט אחרת. לפי חלוקה שוויונית %.1
לחלוקה  %.1 -לוותק ו %.1 –בלבד שלא ישונה היחס  11% 61%מבקש להוסיף למסמך שקיבלנו . אחוז

 .שוויונית בזכאות מתמשכת
 

אני רוצה לדבר על . יעקב דיבר על מבנה חינוך. אנחנו נוסעים על מסילת רכבת ולא נפגש: דורית גזית
יש מבני חינוך לשלושה שנתונים אף אחד לא הציע לתת מגרש לגילאים  .התשתיות שמתחת ועל התשתיות מעל

 .1ילדים היום אותם מבנים משמשים  72-78 -בעבר היו כיתות כוללות ל. אלה והלכו לחפש מקורות מהמועצה
המבנים . תחו של חופש פסח והילדים יהיו שם כל היוםאנחנו לפ. תאי שירותים 6עדיין רק בהם  ילדים ויש 

איני יודעת אם , וגם לגבי אולם ספורט. דרוש סכום נכבד להתאימם להיום. שנה כבר לא מתאימים .2מלפני 
 .יש לשדרג את המבנים כדי למנוע מתיחות בין הילדים. תהיה היתכנות אבל לחינוך החברתי יש היתכנות

אמנם . יותלגבי התשתיות בקיבוץ הישן היורשים שמצטרפים לקיבוץ צריכים לתת את חלקם  בטיפול בתשת
 .אין הרבה משפחות אבל יש להתייחס לעניין

שהחצר לא תהיה   אוגלד וגםבתים של ה גם לתקנון בנייה פרטית צריכה להיות הנחיה לקו הצורה החיצונית 
  . כל הזמן אתר בנייה

 
לחברים  %.2אני מציע שהאחוזים יהיו . לגבי נגב אקולוגיה %.1 %.1בנובמבר היתה הצבעה : מורדי שניצר

.  כל חלוקה משפרת את מצב החוב של החברים. תשתיות כל מה שההנהלה תחליט, חינוך –ר לכל השא %.2 -ו
צריך . כשההנהלה אומרת שדנו הרבה דיונים וזו ההצעה שהיא מביאה לאסיפה אז לא צריך להביא לאסיפה

 להביא את ההצעה שלי מול ההצעה של ההנהלה
 .לפי החלטת אסיפה 61% -ו ילכו לחברים 11% -בהצעה של ההנהלה להמשך אני מציע ש
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קול . הפנסיה שיקיימו מתווה של מחיה בכבודאני חבר צעיר דיברתי באסיפה הקודמת על : עמית רוקח
. ל הולך לפיתוח עסקי כאן המקום היחיד בו קול הצעירים נשמע"מהרר %.9בהצעה של . הצעירים לא נשמע

רים רוצים שילך לחינוך למבנים ציבוריים מדבר בשם הצעירים שמתייחסים אליהם כמו דיירים ולא כחב
שיהיה משקל לצרכים של הצעירים וזה כוח הצבעה לא קטן שיכול להצביע נגד הצעה שלא נותנת משקל 

 .יש לעצור את שיתוף הקיבוץ באגודה. לצרכים שלנו
 

נו לקיבוץ הגע. הדיון הוא על משמר הנגב והעתיד שלו. אני ממשיך את הדברים שעמית אמר: נימרוד רפפורט
איכות חיים ומרגע שהחלטתם , פנסיה –פורח שהשקעתם בו ומגיע לוותיקים ושהאינטרסים שלהם יישמרו 

 .לקבל אותנו לקיבוץ ואת הבנים צריכה להיות עדיפות למבני חינוך ולשיפוצם
כל . בניית תשתיות חינוך צריכה לקבל עדיפות. נצטרך לדאוג לא רק לרווחים אלא איך בונים את העתיד

יקחו אחריות על מבני החינוך איכות החיים שלנו ושל הילדים יאם לא . קבוצה מתבצרת בצרכים אישיים שלה
 .על הצרכים שלנו .1 -לדון עם וועד ההנהלה ושכונת ה. צריך לעצור את מסלול ההתנגשות. שלנו נפגעת

 
. ה בוחן המציאות במשמר הנגביש לי הרגש. אני לא נשאר כאן ולא יכול לקחת אחריות על העתיד: ניתאי קרן

בעקבותיה קרה באסיפה .  לפניה לא גמרו את החודש. סקה הזאת הופכת את משמר הנגב ליישוב אחרהע
' בית החם'הקודמת משהו מדהים שדן גרשון אמר שטוב לו וגם פרגן להנהלה כעבור יומיים מהאסיפה הייתי ב

כשסיפרתי מה דן גרשון . תלונה על מצב משמר הנגבלסיכום תקופת עבודתי במשמר הנגב והיו תגובות של 
גובה הפנסיה  .אמר באסיפה ושאלתי אם מסכימים לדעתו כולם הרימו ידיים שרמת החיים שלהם טובה מאד

 .במשמר הנגב הוא בעשירון השלישי בתנועה הקיבוצית
. מחליטים על כך לגבי הצעירים אם משמר הנגב היתה עומדת היום בפני החלטה האם להקים הרחבה לא היו

בשלב מוקדם הוא היה לוקח אחריות על מבני ציבור במשמר הנגב הדיאלוג הוא לא . בניתם מודל של הרחבה
 . משהו

תקבל החלטה על מבני ציבור עוד לפני חלוקת הרווחים והקיבוץ יתמוך שצוות משותף לשני הוועדים ש
 .משמר הנגב צריך לחשוב כקיבוץ עשיר. בתשתיות החינוך

התבונה הקהילתית צריכה להתמודד עם ההצעה המובאת ולתת אמון . ר על חודו של קול"עתי לעבוד  כיוהג
 .להיכנס למהלך של מפגש עם הצעירים ששמו אור על נקודת העיוורון של הוותיקים

 
 .הקשיבו לחוכמת ההמונים. הצעתי לתת לגן המשחקים ולתשתיות.  מורדיל מתחבר לדברים ש: איציק בונים

 
תשובה ליעקב . ר ועדת פנסיה"מנהל ארגון עובדי הפלחה ויו, גידולי שדה -ר של שיקמה"אני יו: יויד לויד

ר ועדת פנסיה לא הפסקנו לחפש פתרונות יצירתיים להגדיל את הפנסיה ומצאנו כדי "מאז שאני יו: וולפמן
אין . אנחנו קיבוץ, מדינה לא, אנחנו לא ביטוח לאומי. בארץ הפנסיה לא צמודה למדד. להגדיל את הפנסיה

 .חוקים שמחייבים להצמיד את הפנסיה למדד
. הפנסיונרים קיבלו יותר משאר הסקטורים ויש הרבה דברים לטפל בו זמנית :הדיונים סביב החלוקות

 .השמיכה קצרה
ב עשינו כמיט. חינוך ועוד  וכשהמקורות מוגבלים אין יכולת לכסות את הכל, בעיות תשתית שלא טופלו שנים

צריך להיות שמרנים ויש . זה הולך לצמצם את הגרעון האקטוארי. יכולתנו להגן על הקבוצה המבוגרת בקיבוץ
 .לנו הרבה צרכים

מכרנו רגל , אף פעם אין מספיק ונעשתה עבודה רצינית. החלוקה האחרונה העדיפה את החברים הוותיקים
צריך להצמיח רגל . עכשיו שחילקנו זה יהיה חסר. וחסרה לנו רגל( אחזקות נגב אקולוגיה)רצינית בקיבוץ  

 .נוספת
אם . רווחים לא היו ויכוחים על תשתיות ומבני חינוך 6אם היו לנו פי . זה כבר אקזיט שני בנגב אקולוגיה

לפי . אי אפשר לעבוד בלי פיתוח עסקי. רוצים לטפל באוכלוסייה הצעירה חייבים להצמיח רגל נוספת בקיבוץ
מציע . זו ההצעה הטובה ביותר שאפשר להציע. שנעשתה אולי זו לא ההצעה האולטימטיביתהעבודה הרצינית 

 .לתמוך בה
כולנו צריכים לקחת רבע צעד אחורנית אולי בעתיד יהיה לנו רווח שיכסה את הצרכים החשובים עליהם דיברו 

 . כאן
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 .לתת לקיבוץ להתפתח בלי אופוזיציה וקואליציה
 

מאמר על שוויון  6.72פרסמתי בעלון באפריל . ברים של דיויד חוץ מנושא ההצמדהאני תומך בד: יעקב וולפמן
עומד . אף גמלאי לא רעב ללחם . ואי שוויון והשוויתי את הכנסות הגמלאים והם הגיעו לעשירון השני מלמטה

 .תומך בהצעה. על כך שתהיה הצמדת הפנסיה ליוקר המחייה ואם זה לא יסתייע שזה  יהיה רשום
 

אנחנו לא נגד . שהם הצעירים שיצביעו נגד אלא לכולם להצביע נגד %.9 -אני קורא לא רק ל: עמית רוקח
 .הוותיקים אלא רוצה שגם קולנו ישמע

 
מורדי אתה לא יכול להביא הצעה . לא נחסך זמן בדיונים. ציע את ההחלטההייתי שותף לצוות שה: יורם ענבר

בקרן צריך . יש פורום שמנתח אותה. מה עם שאר הדברים ההצעה צריכה קודם לבוא לוועד %.2-ו %.2של 
ההלוואה . האגודה מטפלת בכל הנושאים המוניציפאליים. ה לשרת את הפנסיהלהיות כסף כדי שאפשר יהי

קולם של . כדי שמבני החינוך ישופצו₪  .2וישלמו עוד . הקיבוץ? צריכה לקחת מי ערב לה שהאגודה היתה
 .יכול להיות שהפעם זה יעבור. הצעירים לא נשמע

הגידול במספר הילדים והצורך  –ידעו שזה יקרה . גידול האוכלוסייה והדרישה למבני חינוך מחייב השקעה
הנושא יטופל גם בהעלאת . דמי קליטה שלא יצביעו נגד בפעם הבאה שמדברים על העלאת. במבנה חינוך

 .היו הלוואות שהקיבוץ לקח עבור האגודה. מיסים
 

אני מעריך את . רמת הציפיות וגםהצרכים גדלים . כמו כל דבר אחר תמיד זה לא מספיק, פנסיה: ירי דגן
את המרץ  אם הייתם משקיעים. הגישה של החברים הצעירים להצמדת הפנסיה של החברים הוותיקים

 .הפנסיה במשמר הנגב היא בשליש העליון בתנועה הקיבוצית. בדברים אחרים זה היה מועיל יותר
לא נעים להיות שם ולא מציע למשמר . בקיבוץ גבע שאני מכיר ממקור ראשון יש חברים עשירים וקיבוץ עני

 .אם הכסף ילך לפנסיה נשאר קיבוץ עני. הנגב להגיע לשם
מותים משפטיים זה לא יאם ההנהלות הנוכחיות יגיעו להבנות דרך ע. בל מה שנאמר כאןלגבי מבני ציבור מקו

החברים לא יודעים . זה לא עושה שכל, האגודה תובעת את הקיבוץ. קבוצת האם תובעת את קבוצת הבת. ילך
משני  אני אומר זאת להנהלות. אחרת לא יהיה שלום,  צריך להפסיק את זה מחר. על כך כי לא מוסרים דיווח

 .הצדדים
זה מה שחשוב אחרת נהיה . זה מעט מדי וחשבתי שלעניין זה השכבה הצעירה תירתם %.9. לגבי העסקים

לא יהיה . תלחמו על המקום שאתם מגדלים את הילדים שלכם. חברים עשירים וקיבוץ עני ותשתיות עלובות
. ההנהלה אחראית. ציבורי מוזנחכמו במושבים יש וילות והמרחב ה. מרחב ציבורי ראוי לשמו בלי העסקים

קיבלנו את כל מה שהקיבוץ היה חייב לנו שיהיה ביטחון כלכלי והיישוב . ההצעה מצוינת ולא לוותר עליה
 .יראה טוב

 
ההצעות . אני רואה עצמי כנבחר ציבור של הקיבוץ על ההווה והעתיד. אמרו פה שבוועד מנותקים: גיל ענבר

שליש , שליש, צם לקחה בחשבון את כל הקבוצות בקיבוץ וחילקו שליששבע המביאים הצע. שלנו שקולות
צריך להצביע . לשיפור התשתית %.7דיונים זה נראה כאלו זה קולע לצרכים של כל הקבוצות ועוד יש  6אחרי 

 .בעד ההצעה
 

כי מי שמשקיע בעסק הוא לא אחראי אם העסק מפסיד , העסקים בקיבוץ זה דבר בעייתי: מורדי שניצר
יש עסקים שיכולים לפתח את עצמם למה .  %.2 -ו %.2אני מציע . שיש כסף אפשר להשקיע  גם בחינוךוכ

 .להטיל על חברי הקיבוץ
 

 .אין במשמר הנגב הצמדה זו אקסיומה –פנסיה . הדוברים כבר אמרו את עיקרי הדברים :תומר רכטמן
אנחנו  ..28וד על גם אם פנסיית הרשם תעמ. (תנועה הקיבוציהת ) ץ"הפנסיה כאן היא בעשירון השלישי בתק

 .הפנסיה עולה משנה לשנה. נעלה אותה
שאר בחברה כדי יר הקיבוץ אז אמר שהרווחים צריכים לה"קמה נגב אקולוגיה ונמרוד זיו שהיה יו 1..6 -ב

 .להצמיח אותה
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יש עסקים וותיקים ולא לעולם חוסן צריך לבסס את החוסן ולפתח עוד  עסקים ולהשיג עוד רווחים וזה לא 
עדיין לא שילמנו למינהל על הקרקע  .לפי התוכנית אנחנו על הקצה 6.66השנה . עסקים הקיימיםיהיה מה

 .והעסקים יצטרכו להתמודד עם הדרישה הזאת
 הכספים הגדולים יהיו מאקזיטים עתידיים ולא מהשוטף של.  %.1 -הצוות החליט שמרכיב הוותק לא ירד מ

 .בסוף זה מה שהחברים יחליטו. במשיכת הכספים מרחב גדולונשאיר את הגמישות המחשבתית  . השנה
.  .1 -לפני קליטת שכונת הה כך הי גודל מיטבי של היישוב  שלבחינה  שנים  1במשמר הנגב עושים כל 

הפתרון למבני החינוך הוא במודל הזה של . התוכניות הם לשיפוץ מבנים קיימים ולא לגבי מבנים חדשים
 .ממליץ להצביע בעד ההצעה. גדולה חלוקת רווחים בשנים הקרובות לא תהיה. חלוקת הרווחים

 
 . %.2נסתמך על פנסיית הרשם בלי הבלופים : נחשון שניר

 
  71-71.2.66 -בסוף האסיפה הוצע להצביע ב

 
  66-62.2.66עה שונתה לתאריכים  במאז ההצ

 
 והחלטה נוספת על דחיית ההצבעה 

 *הודעה על דחיית ההצבעה על חלוקת כספים בעתיד

ולאחר שתי אסיפות  ,קציב האגודה שבה לא היה רוב לתקציב המוצעבהמשך להצבעה על ת
 .ר הקיבוץ"יו  ולאור החלפת ,שבהן הועלו הסתייגויות שונות על ידי חברים

 .אנו דוחים את ההצבעה למועד אחר

 .יגויות ונביא שוב הצעת החלטה לדיון באסיפהיהועד ידון שנית בנושא לאור כל ההסת
 

 ות וקלפי משמר הנגבמנהל אסיפ –נחשון שניר 
 
 

****** 
 
 
 

  ליל סדר
 נמצאת . חיה בצרפת עם משפחתה, בתו של פרדי ברקן, דליה ברקן

בשכנות גרים הארגנה ליל סדר לחברים . בביקור במשמר הנגבו עכשי

החברים שהתארחו לסדר . סםלו עם המטפל ש לביתו של אביה פרדי

, ףוז'ג עם המטפל אריה בק, ריהעם המטפלת מ אהובה שדה: פסח

 .בא'טפל גהמעם  .דני ברקן

 ע פישטן וגפיליי, מצותדאג ל "חםההבית "

 על תשומת הלב והארגוןלדליה  תודה 
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 פרוטוקול מועצת חינוך
 76/2/66: תאריך

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

 .ואליסיה יסעור-גל דקלה, מאור אלדד

 .עמר הילה: התנצלה

 :סדר יום

 קבלת החלטה בנוגע להוספת יום לצופים .1

 העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .6

 שולחנות עגולים .9

 ודקלה אלדדעדכונים של  .2

 :מהלך הדיון

 קבלת החלטה בנוגע להוספת יום לצופים .7

ד "ג את יום שישי לצופים עבור המרכזון הבוגר ובשנת תשפ"בעקבות הבקשה להוסיף בשנת תשפ ●

 :הוצגו שתי חלופות ליום שישי שמתנהל כיום במרכזון, םעבור כלל חניכי הצופי

o צ"יום נוסף אחה הוספת . 

o ות השעהשעות של יום שישי ליום חמישי כך שביום חמישי המרכזון יפעל בין הוספת

 . בלילה ..:6.עד  ..:72

רחב  הוחלט פה אחד לבחור באפשרות השנייה לפיה יתווספו שעות ליום חמישי ובכך יינתן מענה ●

מועד לפורענות כיוון שביום שישי לא  כללשבדרך ילה של יום חמישי לנוער בכלל ובפרט לל

 .מתקיימים לימודים

 העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .6

התווסף מידע לפיו אין מקורות נוספים מהם ניתן להגדיל את , בהמשך לדיון קודם שהתנהל בנושא ●

 .71משתתפת בשכבר כיום , וכך גם האגודה תקציב לתתהמועצה סירבה . ההכנסות של הגיל הרך

הקיבוץ משתתף היום בעלות החינוך בכך שנותן את המבנים חינם ומסבסד את עלות  .₪אלף 

על כן . שותפות אך הן מינוריותמנבחנו גם אפשרויות להורדת העלויות ה. החינוך לחברי הקיבוץ

אין מניעה , עובדות ולהתמודד עם ההתייקרות במשקלגמול העל מנת לממן את תכנית  נראה כי

 . בגנים להעלות את שכר הלימודמ

שירותים , מזון, חשמל)שנבחן הגידול הצפוי בהוצאות השוטפות לאור ההתייקרויות במשק לאחר  ●

, (ג"תשפ)גמול המלאה כבר בשנת הלימודים הבאה להוציא לפועל את תכנית הומתוך רצון ( 'וכו

 .2%נמצא שיש להעלות את שכר הלימוד ב 

ובכך  סוף אוגוסט-נוסף באמצעהינה לסגור את המערכת לשבוע  שעלתה בדיוןהצעה חלופית  ●

 .2%-להעלות את שכר הלימוד בפחות מיתאפשר להפחית בעלויות המערכת ו
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 את הנושא לעומקו ומשמעויות שתי החלופותלהסביר  ;הוחלט לקיים שיחות עם הורי הגיל הרך ●

 .לקיים סקר בנושא בטרם מתקבלת ההחלטהאז ו

 

 שולחנות עגולים .3

 .מועד לשולחנות עגולים ייקבע בתחילת יוני, חלט שלאור ריבוי האירועים הצפויים בקיבוץהו ●

 אלדד ודקלה, עדכונים של מעיין .0

 מעיין

נמצא כי  ,לאחר בירור שנעשה לגבי החלטת מועצת חינוך בעבר בכל הנוגע לחמץ בחינוך החברתי

וכל ילד יעשה את ההחלטה שלו מה  בחינוך החברתי יוגש אוכל כשר וגם חמץשמועצת חינוך החליטה 

נעשתה החרגה שבמידה ויהיה איש צוות שנושא החמץ יפריע לו תהייה התחשבות , עם זאת. לאכול

 .והמקרה יטופל נקודתית

 אלדד

. וקיימה תהליך עם הילדים תחופש משמעותי תוכנית במרחב איילים יש מובילה חזקה שבנתה  ●

ה בקשה להורים להתחשב במדריכה ולא יצא ,על מנת לשמר הן את המובילה והן את התהליך

ההודעה לא , בקשה דומה בהודעה להורי מרחב כפירים במקביל יצאה. לשלוח עם הילדים חמץ

גם  ,לאור החלטת מועצת חינוך בעבר. מנהל החינוך החברתי, עברה את אישורו של אלדד

שרוב העובדה לאור  בכפירים יבקשו מההורים לכבד את המדריכים ולא להגיע עם חמץ

 .שומרי כשרותם מדריכים שה

המועצה מעבירה כסף לטובת . ב-לכיתות א בנושא ליווי ההסעות האזורית התקיים דיון במועצה ●

המועצה תשלים את הסכום שהתחייבה . הנושא אך התברר שלא הועבר לקיבוץ מלוא הסכום

וחלט כי ה, כמו כן. אלדד יעשה את מירב המאמצים על מנת למצוא מלווה להסעה. להעביר

 .ס יקשיח את הנהלים והתגובות בכל הנוגע להתנהגות שאינה הולמת במהלך הנסיעה"ביה

 .ות/יםאלדד בניסיון לחפש מוביל. ה/עדיין יש שני מרחבים ללא מוביל ●

כל מובילה בחרה ערך סביבו היא . יש עשייה חינוכית משמעותית במהלך החופש: פסח במרחבים ●

 .אלדד נכנס לתגבר ,במקומות בהם אין מובילה. תמעבירה את החופש ואת הפעילויו

כל הצוותים עוברים הכשרה בנושא שיח חינוכי ומושקעת הרבה אנרגיה בבניית הצוותים לטובת  ●

 .הקיץ

 .טיולי הצופים עברו בצורה טובה ויש עשייה טובה של הנוער ●

 דקלה

את הילדים  כאשר הם מחליטים שלא לשלוחמראש עדיין קיימת בעיה שהורים לא מודיעים  ●

ביום , לדוגמה. הנושא מקשה מאוד על תפעול של כוח האדם שגם כך נמצא במחסור. שלהם לגן

דקלה תשלח הודעה להורים לחדד את . הודיעו 6ילדים אך בפועל רק  2שישי לגן פקאן לא הגיעו 

 .הנושא בפני ההורים לקראת חופשת הפסח

 מעיין ללזרי :רשמה
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 חודש אפריל

  6.2.7219 –ל נפטרה ב "אמה של צילה ברקן ז               - מינצה כץ
 

  2.7219..6 –   31.7.1902ל "אביה של לאה ברג ז            - אהרון פוגל
 

 ל אחיהם של "א ופרדי ז"בנם הבכור של דליה תבדל   - עדי יוסף גרנסיה
  71.2.7211–    1.9.1970לירן וינאי , אייל                                

 
  1.2.7211 –     30.3.1926אביהם של זאבי ולוטן  7222חברנו משנת             - ן רחמןיוחנ

 
  1.2.7281 –    3.1.1932אמם של חנן ומאיה  7227חברתנו משנת                - רחל כהן

 
 ,   אייל, אלי, יהודית, בנם של שמעון וטלילה  אחיהם של ישראלה               - דרור לוי

      .66.2.722 -      3.9.1963נעמי  , רות, אפרת, תמיר          
 

 בעלה של אילנה מילר, 7221חברנו משנת             - זלמן מילר
  61.2.7226 –  6.2.7291עמית ויריב      , אביהם של בת שבע                               

 
 ל אביהם של"ז בעלה של בלה , .721חברנו משנת        - פנחס קריבוס

   62.2.7228 -- 7272אילה אושפיז , אביבה, ה גבע'אברמל                               
 

 7..76.2.6 -72.2.7277יעקב ומשה , אמם של מרים        -קיילה וולפמן
 

  6..72.2.6 –   .7.2.727ל     "ז אביה של סילביה מילבר           - יעקב פאלק
 

 אביהן של , ל "בעלה של שרה ז  7228חברנו משנת            - חיים שפירא
  6..66.2.6 -  71.2.7297חגית ותמי   , אורנה                               

           
 אמה של       , רעייתו של יואל  7212חברתנו משנת           - ציביה אשל

   1..68.2.6 -7291..67.7  .  איילת                               
 

 רעייתו של סמי אמם של רפי  7212חברתנו משנת                 - יעל פיין
  8..71.2.6 - 77.2.7292ויגאל                                      

 
 ה'ל אמם של מוישל"רעייתו של יידל ז 7222חברתנו משנת                   - תרז לב

  .72.2.6.7 -77.2.7261      סיגל, שירלי, ענת           
 

   72.2.6.79 -.61.1.729עדי , נטע, אביהן של רונית, חברנו לשעבר         - יצחק כספי
 

 , אהוד, ה'בעלה של חיה אביהם של משהל 7211חברנו משנת            - דניאל אלון
    62.2.6.72 - 2.1.7291אסא   , יוחאי        

 מור, אריאלה, רעייתו של דב אמם של יריב 7212משנת חברתנו     - סילביה מילבר
        71.6.7228   - 6..2.6.71   

-    2.7212..9ל  וירי  דגן "ל אחיהם של צלילה פרץ ז"בנם של אסתר וגד גוטקינד ז      - יואב גוטקינד
          66.2.6.72 

 
 דורון, נתי, יונת פוגל  אמם של, רעייתו של יעקב 7218חברתנו משנת   - חביבה פוזננסקי

 79.7..7292 -72.2.6.72  



21 
 

  www.atarmishmar.org.il   62.2.6.66 ב "פבניסן תשח "כ 6712' עלון מס

 !ותברכ

  מתן עמרל

 אור בן שחרל

 ל"לגיוסכם לצה

 הצלחה בשירות הצבאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 ןן מרידוניצלגל 

  סכֶ ֶר  הבןדת ללהו
 לכנעןח א

 !כל המשפחהלברכות 
 
 
 

 

 

 


