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 מה בעלון 
 

ציון במשך מספר שנים בחורשת בית בורוכוב נמצא  הפנינג ל"ג בעומר  מקבל דפוס מיוחד במשמר הנגב. לאחר  
הפאב הישן זו השנה השלישית שהצוות אושרי )וילקנסקי(, אורן )ערן( מתכנן ומוציא לפועל    –לו המקום המוצלח  

 הצטרף זיו דגני. כל הכבוד ליוזמה וההתמדה. אושרי כתב תודות. השנה 
 

ולפני ל"ג בעומר התקיים מרוץ משמר הנגב שמיני במספר לאחר דילוג על שתי שנות קורונה בהפעלתו על ידי  
 נועה שמריהו רכטמן וליעד דרור הצמודה אליה. נועה כתבה סיכום, תודות ותמונות 

 
סיפה  התקיימה אסיפה בה הציג רו"ח אופיר מורידיאן את הדוחות הכספיים. סיכום הא   2021על סיכום שנת  

 נעשה בקיצור כדי לתת מרחב לתומר רכטמן המנהל העסקי לכתוב באריכות. 
 

 איציק בונים כותב על ההחלטות האחרונות שהתקבלו את מאמרו " לא רציונלי" 
 

שנת הלימודים תשפ"ב מתקרבת לסיומה ארגוני המורים עושים שרירים והתלמידים בין הפטיש והסדן. מאמר  
 ה עגומה על הנעשה במערכת החינוך הארצית שהתפרסם ב"הארץ" נותן תמונ

 
 ושבועות בעוד שבוע וקצת. הטקס וההפנינג ממתינים לכולנו! 

 

 
 

 תמונת השער: הפנינג ל"ג בעומר בפאב הישן צילמה: טליה גבאי 

 

 אושרי וילקנסקי –תודות  –ל"ג בעומר הפנינג בפאב הישן  ❖

 נועה שמריהו רכטמן   –סיכום, תודות, תמונות  –  8 -מרוץ משמר הנגב ה ❖

   2021דוחות כספיים  – 15.5.2022 -אסיפה ב  ❖

 BDOעל דוחות כספיים ואישור משרד רו"ח  20-22.5.2022  -הצבעה אלקטרונית ב ❖

 תומר רכטמן   –עדכונים מהנעשה במשק  ❖

 איציק בונים  – לא רציונלי  ❖

 מכתב להורים כתבה טליה עיטרון ב"הארץ"  ❖

 על אי רישום שמותיהם של מילה ויואב גזמן בתודות יום העצמאות ט.ל.ח.  ❖

לועד ההנהלה    13-15.5.22  -הצבעה אלקטרונית ב ❖ רן אלעזרי  ליו"ר קרן מילואים,  דגן  ירי  על בחירת 

 והעברת מבנה הנעורים למועצה

   2022פתיחת עונת הרחצה קיץ  ❖

 שבועות תשפ"ב  ❖
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 תשפ"ב ל"ג בעומר

 
ן ואני, את לג בעומר הקיבוצי כך שיהיה אירוע קהילתי שמדבר לכל שכבות הגיל.  בשנים האחרונות בנינו, אור 

פגש עם חברים,  יואכן אנו רואים כי בכל שנה מספר המשתתפים עולה. כיף לראות שגם הוותיקים מגיעים לה 
 .לשתות בירה קרה או לבלות עם הנכדים

 
להם. בלי הנכונות וההשתתפות הקהילתית זה לא יכול  אנשים טובים רבים עזרו לנו השנה וחשוב לנו להודות  

 :להצליח
 .הצטרף השנה לצוות המתכנן והמוביל זיו דגני

 תאורה והגברה  יגב  ארנון
 אחראי המדורות  דן עמיקם

 כיבוי אש ובטיחות ודאג לעצים וקרשים ה'אלון סמדג
 .שאכלנו בכיבוי וגם דאג והביא מהשדה הרבה מן הירקות  ה'סמדגיחד עם  ליאור פלד

 .והצופים שעזרו עם ציוד יובל לויזון
 .שתרם גזעים מהנוי אריאל פרידמן

 .צילם אלון דגני
 עיצב והפיק את הפרסום לחג  אייל גרנסיה

 .שתפעלו עמדת קרטיבים ותירס חם כיתת דולפין
  ראם סבן,, מאור סדון,  טל ערן, מאור לוי, אילן גזמן, גולן אלמוגעזרו בהכנות לפני, בקיפול ותפעול האירוע 

 .גיא נל, ונציין במיוחד את עזרתו הרבה של אסף מלול
 תודה לכל מי שחתך ירקות הכין בצק 

 .היה אחראי על בריכת השכשוך על פינת יצירה, פיתות על הסאג' ושבישל תבשילי פוייקה נהדרים
 .ולמדריכים שעשו עבודה מקצועית בסבלנות וברצון  "על חבלים"מחברת דרור תודה ל

 .שמסייעת ותומכת רבות לפני במהלך ואחרי האירוע וביץלהילה מגידתודה גדולה  
 .נשמח בשנה הבאה לצרף אנשים נוספים לצוות המוביל

 להתראות באירוע הקהילתי הבא

 וילקנסקי  ואושרי ערן   אורן דגני  זיו 

 
 
 
 

 

 בהפנינג ל"ג בעומר  בפאב הישן
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 סיכום, תודות, תמונות   8 - מרוץ משמר הנגב ה
, אחרי שהקורונה השביתה תחרות שהפכה    8  -יצא לדרך מרוץ משמר הנגב ה  14.5.202  -בשבת ה

איש. החום   400  -רצים ובמתחם ההפנינג כ 240  -למקצועית ומוכרת בארץ. השנה השתתפו בו כ
שהיו   כפי  מזו  כפולה  נוכחות  להיות  שתחזור  מקווים  יפה.  נוכחות  היתה  אבל  התיש  קצת 

 נה. במרוצים לפני הקורו 
 שלום לכולם, 

 
לוגיסטיקות כל    לאחר שבועיים של  וחצי של קורונה... חיכינו שיבטלו את  ובכלל שנתיים  אחרונות של סיום 

ההגבלות ונוכל לקיים את המרוץ הזה כפי שהיה בשנים הקודמות. בתקופה של חודש וחצי הצלחנו להרים את  
 האירוע הזה נגב כל הסיכויים.

 אז...
  8  - .  מרוץ משמר הנגב ה   14.5.20222.      -עכשיו אפשר קצת לסכם את האירוע הענק והכייפי שהיה לנו בשבת ה 

 הסתיים בהצלחה כולל הפנינג ספורטיבי ושוק איכרים כייפי באווירה טובה וקצת חמה. 

ים את הזאטוטים  ק"מ, ההורים שמלוו   1.5,    2.5,    5,    10  -תמיד מרגש לראות את כל הרצים והרצות במקצי ה

הקטנים בריצות, את ההולכים במקצה ההליכה, את מקצה הבימבות הייחודי, המבוגרים בקלנועיות ואת מקצה  

 האופניים שנוחל הצלחה והנאה משנה לשנה. 

כל אחד, בתקווה, מצא את המקצה המתאים לו. היה כייף לראות את ההנאה שלכם מהמרוץ, חוזרים מחויכים  

 וק האיכרים שאחרי המרוץ.ונהנים מההפנינג וש

תודה לכל בעלי הדוכנים שנכחו בשוק האיכרים והוסיפו יופי ואווירה בדשא שלנו. ברקע שוק האיכרים הופיע  

 הרכב מוזיקלי צעיר וייחודי בארגונו של עידן גלקר.  

 בוצעו אימוני זומבה על ידי ג'סיקה לנשים ועל ידי ניב נחושתן לנערות וילדות. 

 ולכם על ההשתתפות במרוץ ושלוחותיו, מקווה שנהניתם. אז תודה רבה לכ

 
 שימו לב!!! 

המסלולים והסימונים של כל המקצים הם בשבילנו, הם תומררו במיוחד. אנא עזרו לנו לשמור עליהם. הושעו  
בהם משאבים רבים במרוצים קודמים, זאת כדי שתמשיכו כל הזמן לרוץ ולהיות בכושר ולהשתפר. ההתחלה  

 זור ההסעות. היא תמיד בא
 

תודה רבה ענקית לכל מי שעזר ותרם להרמת האירוע והפיכתו למסורת כיפית וקהילתית במשמר הנגב. יש המון  
 אנשים טובים שבלעדיהם המרוץ לא היה יכול להתקיים.

 
 אז עכשיו לתודות...

 
לעדיה הכל היה נראה  עוזרת ההפקה המדהימה, אשת הכישרונות שהייתה יד ימיני בכל דבר ועניין. ב-ליעד דרור  

 הרבה יותר קשה ומורכב. 

 מנהל מחלקת הספורט והתרבות במועצה שתרם, ייעץ ונתן תמיכה לאירוע.  –יוסי טוביאנה 

מנהלת מועדון העסקים והיזמויות במועצה שתרמה, ייעצה    –  בניהולה של מעיין מידיביצקי ספץ    BZBמועדון  

 בהצללה ומקומות ישיבה.  ונתנה תמיכה גדולה ומשמעותית לאירוע בשיווק,
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 נותני החסויות למרוץ שתורמים לנו בכל שנה: 
 

 מחלקת הספורט והתרבות –אזורית בני שמעון  מועצה
 מועדון העסקים והיזמות

 "שקמה"
 פוליביד

 "נועה ספורט" 
 אגודת משמר הנגב 

 במקצועיות ואמינות. על מדידות הזמנים והפקת הצ'יפים, רשימות המשתתפים  – SPORT 4חברת 

כהן  בבעלות      -  SPORT DIRECTת  חבר מדהימה    אופיר  במקצועיות  והמדליות  הגביעים  החולצות,  הכנת  על 

 ובשירות שאין מתחרה לו. 

 על הייעוץ לקראת המרוץ  –לתומר רכטמן 

 על ההתגייסות לעמדות המים, השלמת חוסרים ומעקב בעמדות המים. –לאריאל פרידמן 

 על גיוס אנשים ועל רעיונות חדשים.  –צוות תרבות  – להילה מגידוביץ 

 על התגייסות לכל ענין ולכל הדפסה ושליחת הודעה לפני המרוץ.  –אאודה -לנטע כספי

 אמרי גלנטה ואורי אלמוג.באירוע בתפעולם השוטף של  ארנון יגב וצוות ההגברה 

 ם מבחינת תשתיות החשמל. שבכל אירוע דואג שהאירוע יוכל להכיל את כל מה שרוצי –יניב כהן 

צוות חדר האוכל שתמיד מוצאות לי פתרונות יצירתיים ונרתמות בכל    ללידיה ברקן, רחל מולכו, אתי לוי וסוזי   

 בעיה גם ברגע האחרון. 

 אחראי האמבולנס והעזרה הראשונה. –לאייל גולדברג 

 שהיו כוננים באותה שבת לטובת המרוץ.רופאי החירום שלנו    –אורן ערן, ג'ינה כהן וגליה קרפ    –לצוות הרפואי  

 על הייעוץ בכל עניין על הביטחון.  –לדוד פרייברג 

על ההירתמות לכל דבר ועניין שהיה צורך בו לפני    –לאסתר גולן, מרגלית זלצמן, חנהל'ה גרינוולד ויעל רסה   

 המרוץ בהכנת הערכות וביום המרוץ חלוקת הערכות וגביית תשלומים. 

 צלם האירוע, שמתעד כל רגע ורגע ובזכותו זוכרים רגעים מדהימים כאלו לאורך שנים. –אלון דגני ל 

 שומר השער שלנו.  –מאיר פלדפבר 

עידן    –לעובדי המרוץ   גלקר,  וקסלר, אריאל אורה, הדר אזולאי, הראל אלימלך, מייה  אורי אלמוג, אילאיל 

ן, שחר פרידמן, רז יסעור, נווה מזור, עומר יסעור, ליאור  גלקר, נועם עמר, נועה ששון, נעמה גלזר, ראם סב

בזכותכם סיימנו את ההקמה    –בוקובזה, דורון שלו, ארז שנהב, יאיר קרפ, גיא נל, יואב גלנטה, יפתח גבאי  

 והפירוק של כל האירוע הזה בלי בעיה. 

 השונים על ההתגייסות לאחר המרוץ לסידור וארגון כל הגבייה והתקציבים  – לאלגה טנצר 

 על ההתגייסות לאחר המרוץ בסידור המשכורות.  –לאלה מהנהלת חשבונות 

 
 מקווה שלא שכחתי אף אחד שתרם ועזר לי ואם שכחתי, סליחה ואשמח לתזכורת.

נקודות שימור ושיפור בנוסף לרעיונות    –אשמח לביקורת בונה והארות לגבי המרוץ להפקת לקחים כמו בכל שנה  

 ת נוספות. להעצמת המרוץ ולחסויו

 

 מצ"ב התמונות מן האירוע. אשמח אם תשתפו בפייסבוק או במייל תמונות נוספות שיש לכן או בוואטסאפ. 
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שריינו כבר מעכשיו את סוף אפריל/תחילת מאי של השנה הבאה כי אין מרוץ קהילתי, משפחתי כזה באווירה  

 מיוחדת. 
הייחודית הזו ושותפים לה בכל שנה, זה נותן לי עוד כוח להמשיך  תודה לכולכם שאתם מייצרים את האווירה  

  בכל שנה.
 

 יגיע בהמשך.  –סרטון מסכם של המרוץ בכלל של השנים שהיו 
 

 נתראה בשנה הבאה!!! 
 יום טוב 

 נועה שמריהו רכטמן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 www.atarmishmar.org.il   27.5.2022כ"ו באייר תשפ"ב   2178עלון מס' 

 
 

 

   19:00במועדון בשעה:   15.5.2022ישיבת הנהלות פתוחה ביום ראשון 

 יו"ר האסיפה: נחשון שניר 

 סדר יום: הצגת דוחות מבוקרים

   2022לשנת   BDOאישור משרד 

 
 הציג רואה חשבון אופיר מורדיאן  31.12.2021   2021את הדוחות הכספיים לשנת  

 
 . ₪ למטר ליורשים ולבעלי דירה שנייה בשכר הדירה 3: על עיכוב הוספת סיגל שלובפתח האסיפה 

 
 דגני, דובי שגב )יו"ר הקיבוץ(, תומר רכטמן ) מנהל עסקי(.-השתתפו בדיון ובשאלות ומתן תשובות: עירית כרמי

 
   20-22.5.2022  - הצבעה  בקלפי התקיימה ב

 
 
 
 
 
 
 

   20-22.5.2022 -ב
 

   15.5.2022 -כפי שהוצגו באסיפה מה הנושא: אישור דוחות כספיים מבוקרים 
 

 מהמצביעים  95.83%    69 –בעד 
 

 מהמצביעים  4.17%     3 –נגד 
 

   24.24%אחוז הצבעה:  297בעלי זכות הצבעה:   72סה"כ מצביעים: 
 
 

   2022ורו"ח אופיר מורדיאן לשנת   BDOהנושא: אישור משרד 
 

 מהמצביעים  94.29%   66 –בעד 
 

 מהמצביעים 5.71%    4 –נגד 
 

   23.57אחוז הצבעה:   297בעלי זכות הצבעה  70סה"כ מצביעים: 
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 עדכונים מהנעשה במשק 
 

 ברים שלום,לח

 

לשנת   הכספיים  הדוחות  את  אישרנו  ל  2021השבוע  נכון  מצב  תמונת  ונותנים  השנה  את  מסכמים  הדוחות   .

. תחת דפי העלון אסקור את המגמות והדגשים כפי שמשתקפים מהדוחות בהתבסס על הנתונים אותם  31.12.21

 הצגנו באסיפה.  

 

נפתחה    2022אשר היו מוכרים לנו. שנת    בתאגידים היינו עדים לצמיחה והתאוששות הרפת בדרך חזרה לרווחים

  'שקמה'מזון הפרות בשנת ואנו צפויים לפגוש זאת בשחיקה ברווחיות בשנה זו. ב  - בעליית מחירי חומרי הגלם

ושנה    2020גידולי השדה היה קיטון ברווח לעומת שנה שעברה. שינוי זה נבע מפיחות במחירי תפו"א לעומת  

השלים התאגיד  במטעים.  טובה  הקרובות    פחות  בשנים  מיקוד  תאפשר  אשר  אסטרטגית  תוכנית  לאחרונה 

ב בענף.  החלות  והתמורות  השינויים  עם  להתמודדות  צעדים  בחינת  לצד  אקולוגיה'בהתפתחותו,  השנה    'נגב 

הקטנו את חלקנו כתוצאה ממימוש חלק מהאחזקות, דבר שהביא    21הייתה שנת שיא! במקביל החל משנת  

הרווחים המועברים אלינו. השותפים החדשים שלנו משקיעים בלימוד וחיבור    להקטנה משמעותית בתקבולי

לחברה באופן שיאפשר את קידום התפתחותה והצמחתה בשנים הקרובות. קבוצת פוליביד גמרה ברווח הנמוך  

משמעותית משנה שעברה בעיקר בשל התייקרות חומרי הגלם ובמחירי ההובלה של הסחורות. בחציון השני  

מעמידה יעד שאפתני! ומבחינתם בר    22ילות מאומצת החברה עברה לרווח.  התוכנית של החברה ל  בעקבות פע 

 השגה. 

יולי נקיים מפגשים פתוחים לציבור עם התאגידים המרכזים במטרה   בהמשך למסורת הנהוגה במהלך חודש 

 לשמוע סקירות מהיו"רים והמנכל"ים וגם לקבל מענה לשאלות. 

 

והתווסף לנו תאגיד חדש בשותפות    השכרות שמרנו על רווחיות דומה לשנה שעברהבתחום הנדל"ן: סולארי ו

במחלק החשמל בעקבות פעולות שבוצעו חזרנו לרווחיות. בלולי משמר הנגב הפעילות    סולארית על גגות פוליביד.

בסוף   והאפרוחים.    2018שהוקמה  המזון  במחירי  משמעותית  מעליה  שנבעה  ברווחים  קשה  לשחיקה  נקלענו 

  ים לשיפור הרווחיות, וכל זאת על אף שהלול שלנו אותו מנהל איתן יבימים אלו אנו בוחנים את הצעדים האפשר 

 מבחינה מקצועית נמצא ברשימה המובילה בארץ בתוצאות מקצועיות.  טנצר

 

מתקרבת,    2024  -2023ברמת החוב אנחנו ממשיכים לצמצם את החוב, ובדגש על חוב ההסדר כאשר שנת היעד  

ראה צמצום משמעותי בהחזרי ההלוואות ושחרור הכספים בתזרים הפנוי לצרכים השונים. ברמת ההון  בה נ

 העצמי מגמת הגידול נמשכת מה שמעיד על חיזוק האיתנות של המשק.  

 

 

שנה  2021שנת   כי  ספק  אין  מהקורונה,  יציאה  בסימן  לשחיקה    זו  הסתיימה  והביאה  שלנו  בכלכלה  פגעה 

המוטה כמשק  ניתן    ברווחיות.  בסיכום  שחלו.  הגלובליות  והתמורות  מהשינויים  הושפענו  וחקלאות  תעשייה 
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זו כתוצאה משני גורמים: הראשון קיטון ברווח מפוליביד והקטנת הרווחים   למקד את הקיטון ברווח בשנה 

רווח  , כפי שהצגנו בתוכנית המשק לשנה זו אנו צופים גידול ב2022. מבט קדימה ל  'נגב אקולוגיה'המועברים מ

אל מול התוכנית והביצוע של השנה החולפת. בימים אלו אנו מסכמים את הדוחות הרבעוניים ובשאיפה לראות  

 ביטוי למגמה זו.  

 

, הצגנו את המשמעויות של המהלך על כלכלת הקיבוץ. חשוב  'נגב אקולוגיה' לפני כשנה בעת הדיונים על עסקת  

ת העבר, לבסס את הביטחון הסוציאלי והפנסיוני ולאפשר  לזכור כי במהלך זה הצלחנו לפרוע את התחייבויו

ובמרכזן מורגש חסרונה של   זו,  על אף התוצאות של שנה  נוספים.  ערוצי הכנסה  נגב  'השארת מקור לפיתוח 

הקהילה    ' אקולוגיה לקיום  השוטפות  בהתחייבויות  לשאת  ומצליח  ממשיך  העסקי  המגזר  לרווח,  בתרומה 

מיחה והקטנת החוב. יכולת זו נובעת מהגיוון בתמהיל העסקים שברשותנו  ועמידה בהסדרים, לצד המשך הצ

רעון, כיום אנו  יבמצב משבר וכמעט חדלות פ  2010עליו עמלנו שנים רבות. במונחים של עשור, עת התחלנו את  

 מחזיקים בעסקים מבוססים ומגוונים, עלינו להתגאות במקום שאנו נמצאים בתחילתו של עשור חדש. 

 

השלמת החלטת "פירות הנכסים" שבתקופה הקרובה   -העשור מזמנת לנו אתגרים חדשים, הראשון  תחילתו של

תובא לציבור. עלי לציין כי גם היום, המגזר העסקי יודע לעמוד מאחורי ההתחייבויות אותם לקח במענה לצרכי  

השני  הנכסים!   פירות  הצעת  במסגרת  שהוצגו  בהסדרים  וגם  העסקי  -הקהילה  הפיתוח  לייצר    קידום  בכדי 

מקורות הכנסה נוספים והגדלת הרווחים. בתקופה הקרובה נחל בבניית תוכנית אסטרטגית לחברת האחזקות  

בליווי יעוץ מקצועי המתמצא בתחום. תוכנית זו תאפשר לנו לגבש: מדיניות עסקית, בחינה וזיהוי ערוצי השקעה  

לילה, אך אנו  יום ובין  ם חדשים לא צומחים בין  בצמיחה ותוכנית עבודה לשנים הקרובות. אין זה סוד כי עסקי

. המהלך יובל על ידי  הדרך  בכדי לקצור את הפירות בהמשך ולקדם דרכי פעולה מחויבים לחשוב ולתכנן קדימה

 ההנהלות ובשיתוף הציבור.  

 

של   והכרה  לימוד  לי  אפשרה  זו  שנה  בקדנציה,  ראשונה  שנה  משלים  אני  הדוחות  סגירת  עם  אישית,  בנימה 

משמר הנגב.  עבור  במערכת, ביצוע התוכניות בתחומים השונים והובלה בהשלמת המהלך שיצר אופק חדש  ה

ברצוני להודות מקרב לב להנהלות וממלאי התפקידים שמשקיעים מזמנם ומרצם ומסייעים בפיתוח הקיבוץ.  

 ולבסוף לכם החברים על התמיכה והאמון שאתם נותנים להובלת המערכת והמהלכים השונים.

 

 להיפגש ולשמוע יותר מקרוב ולברר נושאים שונים.  םדלתי פתוחה ואני מזמין כל חבר/ה המעונייני

 

 שבת שלום 

 רכטמן  תומר
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 לא רציונאלי  
 

 "תיקון ליל שבועות"מתנת חשיבה ל
נבונות   החלטות  מקבלים  לנו שאנחנו  נדמה  בשליטה.  לנו שאנחנו  נדמה  בחיינו  החלטות  בקבלת  " כשמדובר 

מוטה על ידי ציפיות, רגשות, נורמות חברתיות וכוחות נוספים ובלתי    ורציונליות. האומנם? יכולת השיפוט שלנו
 רציונאליים"   ציטוט: דן אריאלי 

 
 לאחרונה התקבלו במשמר הנגב שתי החלטות חשובות: 

  לדעתי שתיהן לוקות בחוסר רציונליות.. שיפוץ מבני חינוך   2. חלוקת פירות נכסים.  1
 החלטה אחת כבר לא ניתן לתקן היות ומומשה )אך צריך ללמוד ממנה ולתקן(.  

 שיפוץ מבני חינוך" עדיין ניתן, ראוי ורצוי לתקנה! "ההחלטה השנייה: 
בכתבה זו אפרט את הנימוקים לעמדתי, אשתמש מעט מדוגמאות ומקורות להצדקתה. ביום כתיבת מאמר זה  

ות: פרישתה של רינוואי זועבי, ביטול טיסות של 'אל על', התנגדות רן  פורסמו בתקשורת הישראלית שלוש ידיע
 ארז )יו"ר הסתדרות המורים( להצעת השרה.

 על פניו נראות שלוש ההחלטות הללו כ"לא רציונליות" אז מדוע הן קורות? 
 

ברים  היה גבוה וכעת עם ההפרטה אף ביתר שאת! חבקיבוץ השיתופי משקלן של ההנהלות על החלטות החברים  
ותושבים רבים משתתפים בהצבעות רק כאשר הנושא לדעתם הינו אינטרס אישי שלהם. לדעתי במקרים רבים  
משמעויות   את  כך  תרגמו  לא  שאנשים  )למרות  בחברה.  פרט  כל  על  השפעה  ותהיה  יש  שהתקבלו  להחלטות 

יגזרו  ההחלטה ולכן נמנעו מהשתתפות אקטיבית( דוגמה לכך הינה ההחלטה על שיפוץ מבני החי נוך שממנה 
השקעות קהילתיות מיותרות שימנעו שימוש אלטרנטיבי בכסף הציבורי )חלקו ממומן מכספי מיסי התושבים(.  
בקיבוץ שלפני השינוי ואף אחריו לא מוטלות סנקציות אישיות נגד מנהלים מובילי החלטות אם היה כשל עסקי!  

ענף(   )מאותו  ולכן השוואת החלטות  זהירות,  לא כך במגזר הפרטי,  יותר הרפתקניות, פחות  בקיבוץ לרוב הן 
 לעומת העסק הפרטי. 

 
 להלן מספר דוגמאות:

לפני מספר שנים התקיים דיון על הקמת מיזם חקלאי בעלות של מספר מיליוני שקלים. מהיכרותי את הענף,  
יה מועמד  טוריות כבר בעת ההחלטה היתה נמוכה. שאלתי חבר שה התכנות הצלחתו מסיבות חיצוניות ורגול

לעבוד בענף: "לו אתה אדם פרטי ויש לך את הסכום הדרוש להקמת מיזם זה, האם היית משקיע? ענה לי חד  
 משמעית לא! אז החלטת ההנהלה הכלכלית היתה רציונלית? 

ומנגד שתי פעילויות ייצור  עסקיות חקלאיות אצלנו שתרומתן לענפים אותם שירתו היתה שוות ערך למאות  
 סכון בהוצאות. )מכון תערובת ומרכז מזון( בשנה. האם סגירתן היתה רציונלית? אלפי ₪ של חי

רעיו מימוש  לסכל  העובדה שהרוב  ן"דעת קהל מסוגלת  הדמוקרטיה.  של  וחזקותיה  זאת אחת מחולשותיה   ,
 מחזיק בדעה מסוימת אינה מבטיחה שדעה זו נכונה"  ציטוט מהספר "ניצחון בסבירות נמוכה". 

 
 היסטוריה מקומית: בניית מבני מגורים דו קומתיים 

לבנות בתי  ה/הקיבוץ המאוחד( עבסוף שנות החמישים של המאה הקודמת הועלה הרעיון )בתמיכה ועידוד התנו 
הקבעון   )אז(  התלות  זה  מהלך  ומצדיקה  המסבירה  כתבה  הקיבוץ  בעלון  מצאתי  קומות.  שתי  בני  מגורים 

דומיננטית וחזקה שאף קיבלה רוח גבית מהתנועה ואנשים מקצועיים    הנהלההמחשבתי של החברים אל מול  
לעניינם )בנייה נטו( אך ללא יכולת ראייה ארוכת טווח להשלכות ההחלטה. ברור כיום לכל בר דעת איזה נזק  

   "הלא רציונלית".כלכלי, חברתי ואיכותי גרמה ועדיין גורמת החלטה זו 
ילו מקצוענים הנוטים להתייחס להחלטות כאל חד פעמיות ומבודדות.  "קוצר הראות של מקבלי החלטות אפ 

תופעות בטחון היתר, העצמה והאדרת התכנות היזמים )על מנת שיאושרו( מפניה אין אנשי המקצוע חסינים"  
    רציונליות"  -ציטוט "דניאל כהנמן
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רציונליות באישור ההצעות של   וועד האגודה לשיפוץ מבנמועצת  על אי  חינוך אומרים "המלחמה  החינוך  י 
 חשובה מדי על מנת שנשאיר אותה לגנרלים"

רצות מחלת הקורונה ובהמשכה משבר כלכלי עולמי. האם  התפמאז  שורות אלה נכתבות אחרי יותר משנתיים  
לא ראוי שכל פעילויותינו העסקיות והשקעותינו תעשנה קצת יותר בצניעות כמסר לשותפים ולכפיפים. האם  

קצת יותר כספים כרזרבה ליום סגריר, או לאירועים שוטפים שלא תוכננו )הבנק שסיים רבעון  ראוי שנשמור  
 ראשון ביותר ממיליארד ₪ רווח, החליט לא לחלק דיבידנד אלא לשמור לימים קשים(. 

ישנן משפחות, בעיקר צעירות, שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה. האם לא ראוי שניתן להן קצת יותר ערבות  
  20%-פקטיבית ולא נבזבז כספי ציבור על קירות שלא יהיו בשימוש במרביתם של הימים!! כיום פחות מלעזרה א

אז   וגם  חופשים(  )למעט  חול.  בימי  בו  משתמשים  לא  וכמעט  לשעה/שעתיים  בצהריים  באים  מהנערים/ות 
 ונים לא מדעיים שמסר יואל ארזי מנהל החינוך החברתי הקודם(.ת במשורה. )הערכת נ

כ   היום השקעהלהציע   מיליון ₪ במבנה ובחשיבה חינוכית שהתאימה לצרכי הנערים/ות בשנים עברו    3  -של 
נרתמו לפעילויות הנערים/ות לעשות היום   כולן, מורים, הורים, מחנכים, מדריכים וקהילה  כאשר המערכות 

 העתק/הדבק לעבר זה בדיוק כמו להתכונן למלחמה שתהיה כמו קודמתה. 
 ק ניהולי המציע להגדיר אילוצים ועל בסיסם לתת פתרון(: מבנה 'נגב אקולוגיה' הותאם תורת האילוצים )פר

. יש להשלים התאמתו אך לנהוג בזהירות. לקבוע סכום מינימלי  לצרכי מרחב במהירות ובמינימום השקעות
נטרסים  כאשר אנו נדרשים לתת פתרון לבעיות שמעורבים בהן רגשות, ניגודי אי   זה האילוץ מוגדר להוצאות.  

ההחלטות   קבלת  ממערכת  השונה  אחר  לגורם  ההחלטה  הכרעת  את  לתת  ראוי  קיצוניים,  דעות  וחילוקי 
השוטפת": וועדה "אד הוק", "מודל איפכא מסתברא" ואולי אפילו כפי שמקובל כיום "אלגוריתם". עדיין ניתן  

ניהול, מי שהוא הורה, מי    אצל מי שנמצא בעמדתלעשות חושבים מחדש. זה קורה עכשיו ובמשמרת של כולנו.  
 שהוא תושב. את הטעות הזו צריך לעצור ולתקן ולתת פתרון מערכתי רציונלי. 

לפני כשלוש שנים ויותר הונחו בפנינו )הציבור( נתונים והנחות עובדתיות לעניין הצורך בתוספת מבנים למערכת  
הוספת שני מבנים חדשים או לחילופין הוספת  החינוך עקב הגידול הדמוגרפי. עקב כך הנתון שהוצג היה על  

מבנים קיימים. רק לפני כשנתיים הציגה מועצת החינוך את עמדתה החד משמעית על כך שמבנה    4קיבולת של  
כנגד   בוגרים. החברים הצביעו  לנערים/ות  כמרחב  ועלויות לשמש  חינוכיים  בהיבטים  אינו מתאים  המנהלות 

אז למעט החינוך!  מועצת  של  המנהלות פתאום מתאים    החלופה  ההתאמה? מבנה  באי  התאריך מה השתנה 
 לפעילות הנערים/ת? המבנה הזה מתאים בתצורתו ובהשקעה נמוכה לשמש למרחב צעיר. כך כתבתם! 

. להצבעות  מיליון ₪   3 -מיליון ₪ והיום כ 2 -לפני כשנתיים כתבתם שהעלויות להתאמת המרחב לנערים יהיו כ 
ה לא נמסרו הפרטים על משמעויות העלויות הנוספות הנדרשות כפתרון כולל לצרכי  שנערכו בעבר וגם לאחרונ

 "משרדי החינוך"  -פעילויות החינוך כמו "הצופים" ו
 להלן השוואת טבלאות הערכת עלויות הצעת ועד ההנהלה מול הצעתי: 

 
 הצעת איציק בונים      עלות במיליוני ₪    הצעת הוועד

 

 המבנה 
 

 0.75       ......    0.5  - נגב אקולוגיה 

 0.75       ......    1.0 –שרה כרמל 

   0.75       ......  3.0  –מבנה המנהלות 

 ...................   0.5משרדים 

 .............2.0מרחב נוסף  

  3.0    צריף חד"א ישן ) לנעורים, צופים, תרבות, משרדים 

.............................................................................................................................. 
   5.25         8.0סה"כ   
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הנתונים המוצגים כאן )אף שחלקם לא חודדו בעיפרון( מצביעם בוודאות שהתשובה האופטימלית לפתרון מבני  
כ  שימוש בצריף הקייםנה  החינוך הי ולא בנייה חדשה כפי שמוצע בהצעת    700  - שיש בו  ועלות השיפוץ  מ"ר 

 . מועצת חינוך וההנהלה
 

 חלוקת פירות נכסים 
מיטבית, ברמה הפרטית. וכך קרה עם מרבית החברים. למרות    גילוי נאות: הצעת החלוקה של ההנהלות היתה

הצעתי חלוקה אחרת הלוקחת בחשבון צרכים נוספים של היישוב. הנושא כבר לא רלוונטי, אך    – ועל אף זאת  
 ראוי ללמוד ממנו שגם ב"חוכמת ההמונים" יש משהו.  

חרי הציבור וייצוגם. הם היו צריכים  ו צריכים לתמוך בהצעתי, הם קודם כל נושאי המשרה השונים, נב מי שהי
והצבעת   המערכת  זו  ברצונם  לקצץ  שאמור  ומי  שנתית(  בתוכנית  שנהוג  )כפי  פעילויותיהם  עבור  כסף  לדרוש 

 החברים. 
 דוגמאות: 

מנהל הקהילה היה צריך לבקש כספים לפעילויות והשקעות. קיבלנו עשרות מיליונים ועכשיו, למגרש המשחקים  
 אין.  –

 היה צריך לבקש כסף לרזרבה לימי סגריר.  מנהל הכספים
 מנהל הפנסיה היה צריך לבקש העלאת הפנסיה, כפי שמתחייב מהחלטות העבר וכו' וכו'  

 המסקנה המבקשת היא לעשות חשיבה חדשה לעניין החלוקות הבאות.  
 הערות לכתבה: 

ומקצועית של    כשהתקיים הדיון על דירות קומתיים, נעזרו הקברניטים בעובדה שיש תמיכה כספית •
לפגוע    1.000.000מקצועני התנועה. כך גם הפעם, הנימוק להשתמש במענק של   )שעלול  ₪ מהמועצה 

 בריבונות שלנו(, אינו מצדיק פתרון רע כמוצע.  

ענק   • על פערי  ובין המגזרמחקרים רבים מצביעים  דוגמא: כאשר    בהשקעות במגזר הקיבוצי  הפרטי. 
ב השתמשו  כל    2  - אצלנו  שהוחלפו  ובימי    5משאיות  ביום  אחת  משמרת  עשתה  משאית  וכל  שנים 

המשאיות עמדו. כשנמכרה המשאית למגזר הפרטי, היא    –מילואים, חופשה, שמירה וכו' של נהגיהן  
 שנים.  10משמרות ביום ונמכרה אחרי   2עשתה 

ההנהלה. כמו בעניין עשרות החניות שתוכננו במעטפת בריכת    מדי פעם, החברים מצביעים נגד הצעות •
 השחייה. 

באסיפה האחרונה, דרשה ובצדק, קבוצת חברים שההנהלה תקיים החלטות והבטחות עבר. היכן היו כאשר  
 ההבטחות לשכר דירה לא קוימו? היכן הם היו כאשר הפנסיה שהובטחה, לא שולמה?  

 

יועד לליל שבועות והוא כולל התחלות וסיום פרקי תורה. כיום  תיקון ליל שבועות במקור, לימוד המ •
 נהוג במקומות רבים ערבי לימוד והרצאות במגוון נושאים.

 
 איציק בונים 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

 ט.ל.ח.  
 

ברשימת התודות לטקס ערב יום העצמאות לא נרשמו שמותיהם של  

הדגלים:   והנכדמניפי  גזמן  גזמן  -מילה  הסליחה.  יואב  עמכם   ,
 השמות שנרשמו הם משנה אחרת.

 תודה לכם. 
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 מכתב להורים
 כתבה: טליה עטרון מורה להיסטוריה ואזרחות

   24.5.2022  - התפרסם ב"הארץ" ב 

 
זוכרים שלמדתם תע"י )תולדות עם ישראל( והיסטוריה כללית לשני מבחנים נפרדים? אז זהו, אין היסטוריה  

ומוסוליני, אין   לנין וסטאלין  יש רק תע"י. אין משטרים טוטליטריים, אין מהפכה קומוניסטית, אין  כללית, 

ם לעליית הנאצים לשלטון ואפילו אין מדיניות החוץ של גרמניה. יש  ולא נסיבות וגורמי  20  -גרמניה בשנות ה

קצת מלחמת העולם השנייה כרקע לשואה. גם מלחמה קרה אין. יש בית שני, ציונות, שואה, מלחמת העצמאות,  

?(, יהודי ארצות האסלאם, מלחמת ששת הימים או  90  -וה  70  -)ולמה לא בשנות ה  50  -עלייה וקליטה בשנות ה

 פור. זהו. יום כי 

הבעיה איננה במבחנים. המבחן בהיסטוריה אינו דורש שינון. בשנים האחרונות המגמה היא בחינה עם ספר  

פתוח: ניתוח מקורות היסטוריים, הבעת עמדה, השוואה, הבחנה בין דעה לעובדה וכיוצא בזה. יופי של בחינה.  

ההיס על  יודעים  אינם  ביותר  השקדנים  תלמידינו  שגם  היא,  על  הבעיה  לא  וגם  )והנשית(  האנושית  טוריה 

 ההיסטוריה היהודית. 

אין עוד "האמנה החברתית" כבסיס    –גם באזרחות הבעיה איננה בבחינה, אלא בתכנים שהוסרו מחומר הלימוד  

לדמוקרטיה, לדמוקרטיה "תפישות שונות", שרק אחת מבוססת על זכויות האדם כבסיס למשטר דמוקרטי )על  

 מוקרטיה מבוססת על "הרצון התרבותי של הרוב"(.פי התפישה האחרת, הד

ילדינו החילונים לומדים את התנ"ך כספר היסטוריה. מדוע לא ילמדו את ההיסטוריוגרפיה של התנ"ך, שהיא  

ילדי   מדוע  של האקדמיה?  תנ"ך  ולא  ישיבות,  של  תנ"ך  לומדים הם  מדוע  עצמו?  מהתנ"ך  פחות  לא  מרתקת 

בידי שמים? האם בנותינו החילוניות צריכות ללמוד שהמצב העגום בתקופת  החילונים לומדים שהתורה נכתבה  

המקרא )וכמעט עד ימינו( הוא רצון האל? מדוע עליהן ללמוד, שנוצרו כ"עזר כנגדו" ונוצרו מצלעו? וגם על קיום  

ו ליתר  האל אסור לערער, ובשמו אנו נדרשים לשלוח את בנינו )ורק אנו החילוניים גם את בנותינו( להילחם א

 דיוק לשלוט על עם אחר )וגם מציאות זו והמחלוקת עליה נעדרת(. 

שאלו את ילדיכם שלומדים ביולוגיה בחמש יחידות, אם למדו את תורת האבולוציה. לא רק שיש עליה קונצנזוס  

 מדעי והיא מרתקת, היא גם פשוטה ואפשר ללמד אותה כבר בגן. 

בכל   מחדש  הגלגל  את  להמציא  להגשה,  במקום  עבודות  ועוד  עוד  והעמסת  ההערכה  לדרכי  ביחס  שנתיים 

שתלמידינו כורעים תחתיהן, יש לשנות את ה"מה" ולא את ה"איך", את המהות ולא את הצורה. אני רוצה שילדי  

ילמדו את הקורס של יובל נח הררי "היסטוריה עולמית", ובמקביל ילמדו את כל ההיסטוריה של העם היהודי  

ר, מראשיתו, כולל היסטוריה אמיתית של התקופה המקראית )ואם יש מחלוקות שיכירו גם אותן(.  ממעוף הציפו

שילמדו, שדמוקרטיה יש אחת, והיא מבוססת על שמירת זכויות הפרטים החלשים ביותר בחברה. שילמדו תנ"ך  

 מנקודת מבט היסטורית. 

ועמי הארץ, שאינם מכירים   בורים  ניוותר  ואנחנו  כן, הם  ואת  שאם לא  צור מחצבתם התרבותי והערכי  את 

 הבסיס של השכלה כללית מינימלית, גם אם נוכל ללהג את בורותנו באנגלית שוטפת. 
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   13-15.5.2022בתאריכים 
 

 נבחר  -מועמד: ירי דגן     –בחירת יו"ר קרן מילואים  נושא: 
   45.48אחוז הצבעה:   332בעלי זכות הצבעה  151סה"כ מצביעים 

 

 נבחר  –מועמד: רן אלעזרי   –נושא: בחירת חבר וועד הנהלה  
   43.67 –אחוז הצבעה    332בעלי זכות הצבעה  145סה"כ מצביעים 

 

 אושר  – המנהלות ( לידי המועצהנושא: העברת שטח מבנה נעורים )בית 
   40.96אחוז הצבעה    332בעלי זכות הצבעה  136סה"כ מצביעים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פתיחת הבריכה 
   1.6.2022 -תחל ביום רביעי הקרוב ב 2022עונת הרחצה לקיץ 

 אביב גפן תתבצע על ידי חברת    הפעלתההקיץ הזה 

 עונת רחצה מוצלחת!
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