
 

 מרגלית זלצמןעורכת 
  www.atarmishmar.org.il  8.4.2020י"ד בניסן ערב פסח תש"ף  2127עלון מס' 

 

 

 

  פסח
  ףתש"



2 
 

  www.atarmishmar.org.il   8.4.2020י"ד בניסן ערב פסח תש"ף  2127עלון מס' 

 מה בעלון
 מניםיאינו פגוע קורונה. אחד הס םזו העונה, עצי ההדר פורחים ומשכרים והנה נחמה, מי שמצליח להריח

חוש הריח. אז מקווים שכל תושבי משמר הנגב מריחים את ריח של  זמני  חולים הוא איבודשמצאו הרופאים ב
 מראה שדות ירוקים ומשטחי חרציות צהובות. אחרים, מתווספים ריחות אביב לוההדרים 

מונח שהכרנו לקראת חגים כאשר מדינת ישראל כלאה את תושבי השטחים בבתיהם ולא נתנה להם  –ר ג  ס  
עכשיו מדינת ישראל בסגר. אנחנו בסגר ורחוקים מבני  ,להיסטוריה יש הומור להיכנס לישראל מחשש טרור.

 משפחה שאינם חיים איתנו במשמר הנגב.
משפחות, העובדת,  מיליון ישראלים איבדו את פרנסתם והמחשבה על כך מעוררת חלחלה, רבע מהאוכלוסייה 

 כאלה שהתקווה הזאת תהיה רחוקהגם אם יש תקווה שהכלכלה תשתקם יהיו ילדים, ללא משענת כלכלית.  
 . ומה אצלנו בקיבוץ?מהם

כצו  ,בעת הזו של ריחוק חברתייותר  הפוליטיקה שהחמיצה העלתה עובש וחוסר אמון בנבחרים מכבידה 
  הממשלה תצא מהסמטוכ התפשטות המגפה. למנוע כדי  ,השעה

שפוף. אם היינו מיסטיקנים היינו רואים המועד הוא ליל הסדר שבו הד' הוחלפה בג' והחג המשפחתי היה לחג 
תש"ף  אות הזהרה. הקורונה מכסה את פנינו במסכה ואיננו יכולים לשאוף אוויר. המסכה  -בסימן השנה  

 יכולה גם להגן עלינו.
  .מרחיבים מאחלים וגםהמברכים לחג הפסח 

ר את כל מונחי החג בהומור . סוקבונה מהן תבניות מרשימות איתן משתעשע 'מילים להחלפה'אייל גרנסיה מ
 .יצירתי

פתק לקופסת העץ  ושלשללהגיע לחדר האוכל ו  ושטרח חברים ,לפני פחות משבוע בהצבעה אחרונה בקלפי
 ...מהטלפון האישי. ההסברים עוד יגיעו ,עוברים להצבעה אלקטרונית. משמע – והכריע

לאורך ההיסטוריה הקיבוצית. ומהעלונים נחשון שניר, יו"ר ועדת אסיפות כותב על תולדותיהן של הצבעות 
 שנה נשלפו העדויות על התהליך שהוביל להחלטה להצביע בקלפי. 30-מלפני כ

 איציק בונים כותב על הזדמנות הקורונה
 ונעים להכיר את ז'אנין וולפמן 

 

 תמונת השער: פסח תש"ף חרציות והסלע ליד פעוטון "תות"
 

 ..ירי דגן, מנכ"ל הקיבוץ -.  מה נשתה הלילה הזה??? מה לא נשתנה 
  מעוז חביב, צרעה –המגש שלא הוגש 
   אייל גרנסיה -לא השתנהמה 
 )ש ) בן של הנין  ברכות לאילנה אגמון להולדת הִחימֵּ
  ניתאי קרן, יו"ר הקיבוץ –לכל בית משמר הנגב, ברכה לחג 
  יורם ענבר, מנהל האגודה –לכל התושבים מקטן ועד גדול, חג פסח שמח 
  על מעבר להצבעה אלקטרונית 3.4.2020בקלפי הצבעה 
  נחשון שניר –קיצור תולדות ההצבעות וקצת על ועדת אסיפות 
 מתוך עלונים -עוד לפני שקראו להצבעה מחוץ לאסיפה, קלפי 
 נעים להכיר: ז'אנין וולפמן 
 שי מהמתנדבים 
 לדת הבןואושרי וילקנסקי להו ברכות למיכל 
 מה: הילה מגידוביץפרוטוקול ועד האגודה הקהילתית רש 
  הזדמנות הקורונה –יוחזר הקיבוץ לחבריו 
 ליל הסדר וחג שמח ובריא 
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 פסח תש"ף
כבר מספר שנים שמערכת העלון מקיימת ראיונות חג. בראש השנה עם מנהל 

בראש השנה תש"ף ראיון החג היה עם מנהל הקהילה ובפסח עם מנכ"ל הקיבוץ. 

, המסיים עתה את תפקידו עם כניסתה של מנהלת הקהילה, קרלוס ברסלו

)ימי הקורונה לא נתנו לה ולו יום אחד של עירית שיפריס הנבחרת הקהילה 

. ראיון פסח תש"ף היה אמור להתקיים עם ירי אך החציצה החברתית חסד(

  מאמר יפה.  ,שהקורונה הכתיבה לנו הפיקה מירי דגן, מנכ"ל הקיבוץ

 .... נשתנה  לא מה  ???  הזה הלילה  נשתנה  מה  
 

 מסורת בחג הפסח לשאול את השאלה מה נשתנה הלילה הזה.

 בשנה הזו צריכה להישאל השאלה מה לא נשתנה, למעשה השתנו חיינו בכל המישורים.

ראשית לכל התברכנו בחורף גשום וקר שכמותו לא זכור במשמר הנגב, מה שמבטיח לנו שנה ברוכה ביבולי 

דה והמטעים. גם הביקושים והמחירים בשוק מאירים פנים לחקלאים לקראת האביב הפלחה ובגידולי הש

 בתקווה שלא יאכזבו בקיץ ובהמשך השנה. 

שנים קרלוס מסיים את תפקידו כרכז קהילה בעיצומה של הקורונה ועירית נכנסה  4שנית, לאחר שרות של 

ודות לקרלוס על כל השנים העמוסות בהן לנעליו ונזרקה לזירה ולניהול ההסגר. בהזדמנות זו אני רוצה לה

מילא את התפקיד במסירות ובנאמנות. כמו כן רוצה לאחל לעירית כניסה קלה ומהירה לתפקיד המורכב של 

 מנהלת קהילה במשמר הנגב.

ולבסוף הקורונה שנחתה עלינו מהמזרח הרחוק ולא מרפה ומשבשת את שיגרת החיים, מאלצת אותנו לחדד 

כי החברים המבוגרים, לפרנסת החברים הצעירים, לסדר היום של הילדים ולהבטחת את תשומת הלב לצר

 הבריאות של כל תושבי היישוב.

 ובתוך כל זאת היישוב ממשיך להתנהל בשגרת חרום כולל הפעילויות העסקיות

התחילה עם הבטחה גדולה  2020בעיקר בתחום המטעים. שנת  2019סיימה בהצלחה את שנת  –שיקמה 

 ם גבוהים בגידולי שדה בעזרת מזג האוויר ולמחירים טובים וביקושים גבוהים בשוק המקומי.ליבולי

סיימנו בירידת מחירים וירידה בביקושים ולכן תוצאה עסקית פחות טובה.  2019את שנת  –רפת משמר קמה 

 ף שנה.מסתמנת כשנה עם גידול בביקושים ועליית מחירים ובתקווה לשיפור בתוצאות סו 2020בשלב זה 

עצירת הפעילות במשק וירידה בהיקפי הבנייה משפיעים על פוליביד בכל הקשור לייצור לשוק  –פוליביד 

הבנייה אך מצד שני יש גידול מבורך בהזמנות לקופסאות אריזה מבודדות ל בדיקות קורונה. נקווה שפוליביד 

בנה החדש שהוקם בפוליביד קלט תצליח לעמוד בתוכנית השנתית שהציבה לעצמה. יש לציין בסיפוק כי המ

לתוכו את הציוד המתוכנן ומאפשר לפוליביד לשפר את היעילות בייצור ומוסיף לקיבוץ סכום שנתי מכובד 

 כשכר דירה.

ממשיכים בפעילות שגרתית  בכל המגזרים, תוך ירידה קלה בפינוי פסולת בנייה ועלייה קלה  –נגב אקולוגיה 

 בפינוי פסולת ביתית.
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ואנחנו מקבלים את שכר הדירה באופן  2019נכנס לפעילות מכסימלית בחודש דצמבר  –י חדש שדה סולאר

 שוטף כפי שנקבע בהסכם עם היזם.

יש לציין כי עד כה המערכת המשקית עובדת פחות או יותר בהתאם לתכנית השנתית. רוב החברים  בגיל 

 לעבוד ולקבל את משכורתם. העבודה המועסקים במערכות השונות של הקיבוץ ותאגידיו ממשיכים

ככל הנראה בנקודת הזמן הזו, הקיבוץ יעמוד בתכניות ובהבטחת פרנסתם של כל החברים והפנסיונרים על פי 

 התכנית השנתית.

בעוד יומיים נחגוג רובנו ככולנו את חג הפסח המוזר והמשונה ביותר שחגגנו אי פעם, בחבורות מצומצמות 

 משפחות גרעיניות מצומצמות. –לבד, חלק בזוגות ובני המזל  למדי. חלק מאיתנו יחגגו לגמרי

מי ייתן ובמהרה נצא מהבית, נזכה לראות את שארית הפריחה, נשתחרר מהמסכה, מהקורונה יישאר 

 רק הקצף של הבירה, לסבא וסבתא ניתן שוב חיבוק ונחזק איש את רעהו:

 !!! זה  את  גם  נעבור  –  פרעה  את עברנו             
 חג שמח לכולם                            

 ירי דגן

 

 

 

 

 

 מעוז חביב/ צרעה/המגש שלא הוגש

 

 עייפים עד בלי קץ, ודגלם כה קרוע,     והארץ תשקוט עת קורונה תוקפת

 רמטכ"לים פגועים שהפסידו בקרב,     תבודד בבתים יחידים, משפחות

 וניצבו בפניו לבלי נוע,כך ניגשו      ואומה תעמוד, ציפורניה כוססת,

 גם עכשיו. –בפני ראש ממשלה גם אתמול      לחזות בשינוי, ופניה לאות.

 

 עיהאז תשאל האומה על מיליון מצבי    היא לטקס תיכון בלי מידע מה קורה שם

 מה אתם? מה קרה? והשניים שוקטים,     מצפה לבאות, נתונה באימה,

 נו לה ברטט, דמעה על הלחי,יע     אז מנגד ייצאו אשכנזי וגנץ גם

 לא מצאנו מגש שיוכל להתאים.     ונשאו את דברם הנוקב לאומה.

 

 כך יאמרו ופנו כל אחד למשרד    לובשי חול וחגור התייצבו אז השניים

 ובתולדות ישראל הן נזכור זאת לעד.     בפני זה שאתמול בפניהם עוד ירק

 הם החליפו בגדים, רחצו טוב ידיים,

 לא היתה כל  ברירה. -בחוסן והבהירו



5 
 

  www.atarmishmar.org.il   8.4.2020י"ד בניסן ערב פסח תש"ף  2127עלון מס' 

 / אייל גרנסיהלא השתנהמה 
 

רוח קדים מבשרת את בואו של האביב ומאביקה מרחבים עצומים מרהיבים של פרחי חרדל וחרציות, זמן 
צהוב במשמר הנגב. ריחות פריחת ההדרים משכרים בלי התראה מוקדמת וגורמים לך להתאהב בכל פעם 

בולים. מחדש. שעון הקיץ שהחסיר שעה  ביציאה מאריך את היום ומרחיב את הלב. יצאתי לשוט בים השי
להרהר, להתחבר, להתמסר. פסח, סדר, אביב, חירות. מה השתנה? הנה מסע קצר בין הרהורי לבי בימים 

 האחרונים. 
 

 חכם מה הוא עושה?
נשאר עם העקומה בבית  יחד עם התם הרשע וההוא שאינו יודע לשאול. הקושיות הפעם קשות  הרבה יותר 

בלי מסכה עוד מחכה מאתמול לביאת השליח המותש שעובר מאגוזי מלך עם קורונה על הראש. והיא שעמדה 

מסכות ואחד  שתיי  בלי הפסקה מדור לדור... ובעוד היא שעמדה עומדת ומחכה דזבין אבא  בתריי זוזיי

 אלכוג'ל. 

 והגדת לבנך חלאס כבר,  תניח לאחותך צאו מהמסך ובואו להגיד חג שמח לסבתך.

המסובים  עוד מנסים להגיע בזמן לליל הסגר ונתקעים במחסום בואך מסובים. ועד שיגיע  משה )בר סימנטוב( 

 ויוציא אותם ביד חזקה ובמטוש ובמופתים הם בוחרים למצות. חג שמח לכולם. האפיקומן בדרך.

 
 לוחחלף עם ה

להוציא את הילדים  -ית מעניין אם עוד אנשים חוץ מצ'אק נוריס מסתדרים עם המשימה הבלתי אפשר

 -מפוקוס ולהכניס אותם לזום. כשאת אומרת זום למה את מתקוונת? הקורונה נתנה לנו שיעור מקוון לחיים

גם בעידן הכפר הגלובלי הדיגיטלי לא מצאנו תחליף לפורמט הוותיק מורה גיר ולוח, טוב הגיר שודרג וגם 

תחליף. כמה שאותות בינאריים יטוסו במהירות   להם באמת שאין  -הלוח כבר לא כזה שטחי אבל המורים

כיתה היא כיתה. עם החברים, עם היפה עם הגומות, עם החבר  -שיא מכל מקום בעולם ובכל שעה שנבחר עדיין

 -הכי טוב, עם הצחוקים בספסל האחורי, עם ההפסקה שהיא בית ספר לחיים. רגע לפני הצלצול חשוב שנזכור

עלף שיצליחו לתקן שגיאה בכתב יד, להרעיף מילה טובה, לחייך חיוך אוהב ולחבק אין ערוץ חינוכי או פורטל מ

 חיבוק של כוח לילדים שלנו.

 
 רסיסי שגרה

דיינו... גם על  מי שהספיק למרוח  אלכוג'ל בסף דלתו לא  -אילו הוציאנו לקייטנת קורונה ולא נתן בנו בידוד

עברו מטיפוס על קירות לטיפוס על הורים. את   פסחה המכה הכואבת בעמוד השגרה. הילדים בבית מזמן

סבתא אסור להם לבקר וזו עבורם פגיעה קשה במאגר המתוקים. מקומות עבודה רבים נסגרו, ככר השוק 

ריקה. הספק בבידוד, הוודאות בחל"ת, המשכנתא בקשה הארכה. פתאום המילה חירות מקבלת משמעות 

 מהדהדת.

 
 שווים

ניים ובעטה בארץ המגף זורעת פחד ואימה בכל מקום על פני האדמה. השקופה המגפה שפקחה לסינים את העי

לא רואה בעיניים, והיא מזמן עברה כל גבול. בשבילה כולם שווים, אין הבחנה, לה זה לא אכפת אם אתה  

בשייט תענוגות, או במילואים.  אם אתה גבר או אשה, אם אתה מאמין בביאת המשיח או במפלצת הספגטי, 
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ה יותר בקטע של תחיית המתים או מיתת החיים, אם אתה שמאל או ימין  למטה למעלה אחורה אם את

קדימה כן, לא, שחור לבן. פעם בכמה זמן מגיע איום זדוני בלתי נראה ומזכיר לנו סוף סוף שכולנו בני אדם. 

 שווים בפני הרוק. אחרי הכל, כולנו אחים מתחת לפרחים.

 
 אלכוג'ל תעשה לי ילד

'ל בשוק, בן לילה הוא נהיה כוכב רוק. תוך שעות ובלי אודישנים הוא זכה לקמפיין ויראלי חוצה האלכוג

יבשות.  אפילו הקטשופ מסמיק מקנאה כשהוא רואה את כמות הלחיצות שהוא מקבל. אלכוג'ל, אתה אח, 

אתה מודל  קבל כיף מרפקים. תודה שאתה מוציא אותנו נקיים מכל הפרשה הזו... חיטאנו לפניך יא מלך.

 לחיטוי.

 
 תודה

בחזית המלחמה השקופה הזו נלחמים ללא הרף צוותי הרפואה, חשופים בקו האש. ראשונים בלוע המגפה, 

בגראונד זירו, במוקד הרעש שלא נותן שקט כבר שבועות. לא תמיד עם מיגון מתאים.  תשושים, מסביב לשעון 

 משוועים לאוויר לנשימה. 

 ! שיהיה לכולנו רק טוב.תודההיא מילה קטנה לתאר את גודל ההוקרה כלפיכם.  תודה

 

 על ארבעה בנים דיברה תורה...
 

 
 איור של יעקב גלזר

 
 
 
 

 ברכות!

   לאילנה אגמון

 שימ   להולדת הח  

  אגמון נין לנועם

 ברכות לכל המשפחה!
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 לכל בית משמר הנגב
 

הקורונה מלמדת אותנו שהדרך היחידה להתמודד בהצלחה עם המצב היא  אך  ,מהמקום של הריחוק והבידוד

ורק מהכיוון של שיתוף הפעולה, העזרה ההדדית והסולידריות. וכל זה עובר כחוט השני מרמת המשפחה 

 בין מדינות. שוהקהילה ועד יחסים גלובליים 

עולה, של שילוב הידיים, ואיחוד את החשיבות של שיתוף הפנו כולמזכירה לההקורונה היא קריאת השכמה 

 הכוחות כדי לעשות לעצמנו ביחד טוב.

טוב יותר. במשמר הנגב חשפה הקורונה את הפוטנציאל העצום אפילו בקיבוץ אנחנו יכולים לעשות את כל זה 

 הגלום בקהילה, לימדה אותנו להעצים את כוחותינו הקהילתיים ולשתף פעולה טוב יותר בין כל המערכות. 

לקראת חג הפסח, החג שעושה לנו סדר, מספר את סיפור התלכדותנו כעם ומבשר את בוא האביב, הניקיון 

 שבו הסדר מתרחש בסגר.וההתחדשות, אני רוצה לאחל לכל בית משמר הנגב שבחג זה, 

תפסח עלינו המגפה, שננצל את הימים שאנו ספונים בבתינו כדי לנקות, לבער את החמץ גדת פסח, השכמו ב

ושעם האביב שבא עלינו לטובה, ינבטו בנו ניצנים של התחדשות ויהפכו לפריחה  לעשות סדר חדש בדברים.ו

 גדולה.

מחיינו את המסכים ונדע להמשיך לפעול מפנינו את המסכות וושניפגש במהרה שוב פנים אל פנים, נסיר 

 וף פעולה טוב יותר ביחד כגוף וקהילה אחת.בשית

 ניתאי קרן

 יו"ר הקיבוץ
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                                                                                                                 2020פריל א

 לכל התושבים מקטן ועד גדול, חג פסח שמח                             
 

לשולחן כהרגלו ונחלוק  בבצורה שונה. כל גרעין משפחתי ייסוהשנה נחוג את ליל הסדר והאירועים  הנוספים 

 במסך.    העם שאר בני המשפחה ע"י צפיי

המוטיבים של החג בני אלפי שנים, לא משתנים. משתנים הסביבה והאירועים. מגפת הקורונה העולמית 

 וההתמודדות לבלימתה ומיגורה מחדדים את המסרים.

 מעבדות לחירות !!  --עצמו כאילו הוא יצא ממצרים " "  בכל דור ודור חייב אדם לראות 

בעת הזו, יש לנו יותר זמן לחשוב  מהי באמת עבדות ומהי חירות ? מתי החירות האישית שלנו מתנגשת עם    

הצווים, ההנחיות והסגר שהם לטובת הציבור והופכים לצו השעה תרתי משמע. מהי עבדות למסכים ? מהי 

     עבדות מחשבתית ועוד.  

נציין את יום השואה והגבורה.  ישנם בינינו חברים ניצולי שואה, בנים ונכדים לניצולי שואה  םבעוד כשבועיי

שאינם כבר איתנו. האם ניתן בכלל להשוות את הקושי שלנו  כיצד לחגוג את ליל הסדר לקושי של כל אותם 

 מיליוני יהודים במחנות הריכוז וההשמדה?

  וך, תרבות, אנושיות  !! " והגדת לבנך ,,," חינ

בימים קשים אלו, ימי מבחן אישי, ציבורי ומנהיגותי, באה לידי ביטוי במלוא הדרה צורת החיים השיתופית 

מקבלת משמעות חזקה ועולה לראש הרשימה!! צוות רווחה  טורח  בדאגה ימים כלילות  . ערבות הדדיתשלנו

כון. הפעלת מערכות החינוך ותקשורת ישירה עם , קשישים ואוכלוסיה בסיםלכל צרכיהם של הוותיקי

 המשפחה מעבר להנחיות משרד החינוך. הגברת הסולידריות החברתית, פעילות תרבותית מגוונת ועוד. 

 . ה בהגדה הקיבוציתיכוס שני -" עצמאות "  

השינוי שעבר עם ישראל בצאתו ממצרים היה גדול וארך זמן רב. כל שינוי דורש מאתנו לפנות מקום על מנת 

                                                להכיל משהו חדש ומרענן. לבחון כל דבר האם הוא עוד נחוץ, חשוב ומתאים לעכשיו, לתקופה ולעתיד.                                     

 עצמאותנו לאורך שנים ודורות תלויה בשלום עם שכנינו ובסולידריות הפנימית של העם היושב בציון .    

 כשנשב לסעודת החג, גם אם זה לא יהיה מושלם בהיבט המשפחתי, נשמח בחלקנו .

 שמח  !!   בריא ו  פסח אני מאחל לכולם חג
 

 מנהל האגודה –יורם ענבר 
 

                                                                                                          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     ,                                                                                                                                                
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  13:00 – 08:10בחדר אוכל בין השעות  3.4.2020ביום שישי 
 

 ( 25.3.2020)כפי שהוצג באסיפה בתאריך  הנושא: מעבר להצבעה אלקטרונית

 

  4נגד    66 –בעד 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נחשון, יו"ר ועדת אסיפות, במעמד היסטורי של הצבעה אחרונה בקופסת עץ המכונה קלפי

 
 תולדות ההצבעות.קיצור 

 וקצת על ועדת האסיפות 
 

 הסיבה למאמר זה, המעבר להצבעה באמצעות האינטרנט. )ולחץ מתון של העורכת(
קלפי )מינוח שפג תוקפו עוד לפני שנכנס עדת אסיפות או במינוח החדש ו עדתבהזדמנות זו כמה מילים על ו

 מרגלית ואנוכי., בונים האסיפות כיום: איציק עדתלתקנון שבדרך(. חברים בו
האסיפות הוא הגוף המתווך בין הנהלת הקיבוץ לאסיפה, בפועל, מעורבות בניסוח ההזמנה  עדתבגדול ו

תיעוד ושמירת החומר הקשור לאסיפה.   לאסיפה, ניסוח דף ההצבעה, ניהול  האסיפה והקלפי שבעקבותיה.
 התיעוד נשמר בארבע דרכים: 

 בקלסרים המסורתיים והטובים. 1
 ם.יליאבקלטות וידאו ודיסקים, והיום בקבצים דיגיט בעבר 2
 פרוטוקול האסיפה נרשם בדבקות וללא פשרות ע"י מרגלית ומתפרסם בעלון. 3
נסרק ונשמר בענן ולכן  הנגישות ושליפת מידע אפשרית בכל זמן ומכל מקום במהירות  2011כל החומר מאז  4

 ובקלות.
 היא המוסד הדמוקרטי העליון בקיבוץ. )מתוך תקנון האסיפות(זה המקום לציין ולהזכיר לכולנו שהאסיפה 
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 להלן היסטוריה קצרה של התפתחות ההצבעה. כמובן שללא כל ביסוס עובדתי.
נו העליזים היו פותרים את בעיותיהם סביב המדורה בנהמות ובעזרת נבוט גדול ובעוד שיטות יעילות יקדמונ

 ואלימות,  לשמחתי אנו כבר לא שם.
 ם קמו תרבויות שמצאו דרכים עדינות יותר לשכנע איש את חברו בצדקתו.עם השני 

מיום המצאת הקיבוץ הצבענו בזמן האסיפה בהרמת יד. )מי בעד...( באותם ימים נשכחים, כל חברי הקיבוץ 
 עדרות(יהתייצבו לאסיפה. )רק אישור מרופא הצדיק ה

 ונטי היום.וונות נוספים, לא רלהצבעה בהרמת יד לא היתה חשאית והמשמעות ברורה, היו חסר
)תודה מרגלית( מהפך. החל עידן התקשורת הפנימית בכפרנו ואיתו שידור האסיפות ישירות לכל  1990בשנת 

 בית. השינוי המתבקש, הצבעה בקלפי.

 
מאז עברו בשמחה וריקודים שלושים שנים בהם עבר העולם את מהפכת האינטרנט הסמרטפון והאפליקציות, 

ת המאפשרות  הצבעה מכל מקום ובכל זמן ואכן באיחור אופנתי ובתזמון מפליא עם הקורונה טכנולוגיו
 החלטנו על מעבר להצבעה בעזרת ידידו הטוב של האדם, האינטרנט.

 אפריל החלטנו לעבור להצבעה באמצעות אפליקציה )אינטרנט(.ב 3-ואכן ביום ו' ה
דם: הארכת זמן ההצבעה, אפשרות להצביע מכל מקום, על  יתרונות ההצבעה ברשת הרחיב ניתאי  בעלון הקו

זמינות ופשטות ההצבעה. בסופו של דבר הגדלת מספר המצביעים בהרבה, מה שיתרום למעורבות הציבור 
 רטיה. קבהחלטות וחיזוק הדמו

 יתרון נוסף, אמון מולד של הציבור במכונה ומכאן קבלת תוצאות ההצבעה ללא פקפוק.

 
כמובן ובעיקר באמצעות האפליקציה, מובן  הוהטוב נהניתן יהיה להצביע בקלפי הישבהצבעה הבאה עלינו, 

 שנעזור למי שיבקש עזרה בתפעול האפליקציה.
 פרטים מדויקים יפורסמו לקראת ההצבעה. 

 
 בכבוד נחשון.

*** 

 
 
 
 

  ...י  פ ל  ק מחוץ לאסיפה  עוד לפני שקראו להצבעה 
 '  חשון תש"ן יב 1989בנובמבר  10 1412מתוך עלון 

 

 תוצאות המשאל על הצבעה מחוץ לאסיפה
 

(. להשלמת המשאל  2.11.1989חברי משק. )נכון ליום  287חברים מתוך רשימה מעודכנת של  263עד כה רואינו 
 יתבקשו שאר החברים לענות בכתב.

 התשובות שקיבלנו משקפות בצורה מובהקת את המגמה הרצויה בעיני רוב מוחלט של החברים.
( תמכו ללא סייג בקיום הצבעה מחוץ לאסיפה, לאחר פרסום הדיונים ודעות חברים.  61%חברים )שהם  161

 כל חבר יוכל להשתתף.
 ( התנו או סייגו את תמיכתם בתנאים נלווים )פרטים בהמשך(.17%חברים )שהם  45

 בניתוק ההצבעה מן הדיונים באסיפה.  עקרונית( חברים, 70%)שהם  206ביחד תמכו 
 ( התנגדו באופן מוחלט להצעה. 14% -חברים )שהם כ 38
 ( נמנעו. 7% -חברים )שהם כ 19

חברים ניתנים לסיווג כדלקמן )הסליחה עם החברים שלא ימצאו את  45התנאים והסייגים המעניינים של 
 הנוסח המדויק לדבריהם(.
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 הסדר לפי השכיחות
 ההצבעה מחוץ לאסיפה. . מותנה בהגדרה מוקדמת של הנושאים לגביהם תתנהל 1
 . מותנה בהשלמת מערכת התקשורת הפנימית. 2
 . מותנה בבחירת ועדת ביקורת 3
 . מותנה בהצגה שונה של הנושא )או בצורה אחרת(. 4
 . בתנאי שתהיה מערכת אינפורמציה טובה. 5
 

 היו הערות ותנאים שזכו בתמיכת חבר בודד:

 השאלות להצבעה יקבעו אך ורק על ידי האסיפה. 

 שלוש דעות שונות חייבות לבוא לביטוי בעלון לפני ההצבעה 

 .חייב להיות זמן מספיק כדי לאפשר תגובת חברים בעלון לפני ההצבעה 

 .לעשות ניסיון של חצי שנה 

 דיון חייב ללוות כל שלב משלבי ההצבעה 
 ת אלה יבטאו את דעתם בזמן הדיונים אשר יתקיימו לקראת ההחלטה(.) אין ספק שבעלי דעו

חברי הצוות שהשתתפו יחד עם  2שקיימת תמיכה עקרונית רחבה ומוחלטת בהצעה הנדונה.  ניתן לומר 
יעוץ ארגוני של התק"ם, בנושא האסיפה, מוסרים שמגמה ייעקב וולפמן ביום עיון שאורגן על ידי המכון ל

 דומה קיימת בהרבה משקים ומיושמת בפועל כבר שנה שלמה במעגן מיכאל.
 

 הצעתנו:
 

 להחליט עקרונית שאנו עוברים להצבעה מחוץ לאסיפה, בה כל חבר יוכל להשתתף. -

 . 1990להעמיד את גמר מערכת התקשורת הפנימית בראש העדיפויות של תוכנית ההשקעות לשנת  -

 להקים ועדה שתגבש הצעה מפורטת כדי לענות לסייגים והתנאים שהוצגו על ידי החברים במשאל.  -
 

 תודה על שיתוף הפעולה
 פיליפ )כרמי(, צפריר )אושפיז(, אפרים )סוחמי(, יוסף ארז

 

 
 ועוד...

 

  24.11.1989כ"ו בחשון תש"ן  1413בעלון   מידעמתוך 

: צביקה )בלושטיין( מרכז פרויקט ההערכות מחדש, פנה בכדי שהמזכירות תשקול מחדש עמדתה תקשורת

 ף את כל הציבור  במתרחש.הכרחית לדבריו כדי לשת –לגבי התקנת מערכת תקשורת פנימית 

המזכירות הטילה על עופר גולן לבדוק עלות של מערכת תקשורת ברמה מינימלית, בהתייעצות עם מיכאל 

 רפפורט.
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 נעים להכיר 
  בכל עלון, אני מקווה, לראיין

  חבר/ה מקהילת משמר הנגב,

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה. 

  והפעם:השאלות הן זהות לכל מרואיין 

 ז'אנין וולפמן
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
והצטרפתי ליעקב ולגרעין שהגיע שנה לפני  1962כחניכה ומדריכה בתנועת "דרור" בפריס, עליתי לארץ בשנת 

לפני קבוצת הגיל שלי שהגיעה הגעתי  אלה שנשארו היום(  את אני מונה רק -כן )מנדל, לולו, מיכאל רפופורט

אבל יחד היינו קבוצה לא קטנה אליה הצטרפו גם חוה ואורי  .זכר בקיבוץהיום וממנה לא נשאר  1963-ב

קורסיה. הקבוצה הרי עוזרת לקליטה בסביבה לא לגמרי מוכרת. )היו שליחים שבאו ממשמר הנגב שפעלו 

 .(בתנועה בצרפת שאיתם היתה לנו שפת משותפת

בדיוק נולד  20יתי לארץ. וכך בגיל יאחרי עלמיד  חידה והוריי עמדו על כך שנתחתן מהר ככל האפשר אני בת י

בנות יקרות, עידית  2בני בכורי. אחרונה מבין ילדינו, ליאור, נולדה כשרונן, הבכור, היה בכיתה י"ב. ביניהם, 

לה שנהב ושלושת ילה, לימים הישחייה מספר שנים במשמר הנגב והביאה כאן לעולם את נכדנו הראשון  וה

 נכדים עבור בת יחידה! 11הנכדים: תמר ארז ואלון. סך הכל 

 אבא שלי גר אתנו בקיבוץ במשך כעשר שנים עד יום מותו.

 
 מה אני עושה בחיים

אני גמלאית זה מספר שנים. כל שנותיי בקיבוץ עבדתי בחקלאות, שנים לא מעטות בדיר צאן ובהמשך ברפת, 

ן, כאחראית ייונקים אבל השתלבתי גם בחליבה. אולם רוב השנים עבדתי בגידולי שדה, בשלח בעיקר בגידול

על הגנת הצומח. זה תחום ההתמחות שלי. אני בוגרת הפקולטה לחקלאות ברחובות ולמדתי לתואר השני 

לעבודה  בתחום. אני זוכרת שביום עבודתי הראשון בקיבוץ, כבר הסתובבתי עם מוני )בר אלון( שהכניס אותי

 "במזיקים".

מילאתי בקיבוץ רוב תפקידי הרוחב: הייתי סדרנית עבודה ומרכזת ועדת עבודה, מרכזת ועדת בריאות, מרכזת 

ועדת מנויים )הצעות( הייתי חברה בוועדת השכלה והייתי אחראית על הנסיעות לחו"ל )היה דבר כזה, 

חברים לטיולי חו"ל. לצערנו התקופה הזאת זוכרים?(. בתקופה מבורכת שהקיבוץ הוציא מדי שנה כעשרים 

 היתה קצרה לדאבון לבם של הבאים בתור שנשארו בפני שוקת שבורה.

 

 קרוביי במשמר הנגב
משה ואודט, הגיסים ועם מרים הגיסה אנחנו נפגשים קבוע בשבתות לשתיית קפה בצוותא, לציון  יעקב, בעלי,  

 ימי הולדת במשפחה ובחגים ושומרים על קשר רצוף במפגש קלנועיות, בפגישות בלתי אמצעיות או בטלפון
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דת שבת הקרבה המידית. סעו כותזבהילה ודרור והנכדים הגרים בשכונת הבנים הם המאירים את ימינו 

 20משותפת היא מנהג קבוע ובמקום הברכות והתפילות אנחנו פותחים את מוסף "הארץ" ומתמודדים יחד עם 

 שאלות הטריוויה של השבועון בעזרת ליאור הנמצאת בניכר בטלפון או וואטסאפ.

 
 כמה מילים על משמר הנגב

החיים בקיבוץ טובים לי ונוחים. אנחנו אף פעם לא לבד, נפגשים עם חברים על כוס קפה או סתם "שיחת 

מדרכה", שלום שלום וחיוך. משמר הנגב הוא ביתי לכל דבר. לרוב יש לי קשרים טובים עם חברים רבים 

 בהכרות רבת השנים.

 
 

    משהו שאני רוצה לספר 
ת. את הכלב הראשון הורישה לנו עידית כשהתגייסה לפני יותר משלושים רוב השנים היו לנו בעלי חיים בבי

שנה. ואחריו באו אחרים, כולם מגזע לא ברור עד לגולי שהלך לעולמו בשיבה טובה והטריד לא מעט את 

 השכנים בנביחותיו. במקביל, עד שדרור נכנס למשפחה, גידלנו חתולים. שלושה בשיא!

הבת לטפח את ולא את הבית והגינה בבעלי חיים, הפעם מקרמיקה! אני אעכשיו, כגמלאית, אני דואגת למ

 הגינה. המועצה האזורית מספקת לגמלאים שפע תעסוקות: הרצאות, חוגים, טיולים.

 
 

 

 

 

 גינת הקרמיקה של ז'אנין משולבת בפרחים
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 מתנדביםהשי מ
 

בכל תחום. להביא עד פתח  ,מתנדבים זה שם הקוד של "חג" הקורונה. מתנדבים לכל דבר

התנדבות של צו  כביסה, דואר, מתנדבים לשוחח להפיג בדידות, להשתיק חרדה. ,אוכל :הבית

 ועוד.... הזמן מדידת חום בכניסה לכולבולית

התנדבות כדי  העמיסו מתנדבים רבים פרחים שנרכשו גם זו היתה 27.3.2020 -וביום שישי ה

 הם את ותיקי משמר הנגב. ב חּומ  להציל יבול פרחים של חקלאי מנתיב העשרה וִש 

 דפיקה בדלת ומול הדלת הנפתחת חיוך וזר פרחים. 

 שמחתם אותנו המתנדבים וקישטתם את שולחן השבת. 

 היו ברוכים!!! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכות!

 למיכל ואושרי וילקנסקי

  להולדת הבן

 לאלה ואמיתיאח 

 ברכות לכל המשפחה!
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
  25/02/2020 תאריך

אפרים סוחמי, מרגלית זלצמן, דורית גזית, אדיר בן חמו, נעמה אלוש, הילה מגידוביץ ,  :נוכחים ועדחברי 

 אורי אורן

 פרש -דרור שנהב

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

  )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 :עדכונים  .1

פניית הקיבוץ להעביר את המרפאה לפעילות האגודה לא תתממש בינתיים. תודה לתמי  -המרפאה
 ברקן על עבודת ההכנה בנושא.

 
 חיובי הביובבוררות 

 +מע"מ לעבודתו₪  6000עורך דין חיימסון שנקב סכום של  . 1
  15 -לשעה מספר השעות כ₪  400עורך דין זליגמן שנקב בסכום של .  2

 חיימסון  עורך דין  -החלטה של ועד האגודה 
 

 פעילויות
  ה עבור שיפור מצבות ששקעו ושביל גישה. עצמקור לבית עלמין הושג מהמו - בית עלמין 

 נובע בחלקו מהגיל הרך . ₪ אלף  80חינוך של עד כ בגרעון  -חינוך
 תקציב החינוךעל  יש צורך בבקרה 

מועצת החינוך המליצה על העדפת מיקום מועדוני הנוער בנגב אקולוגיה/שרה   -  מבנה הנעורים .2
 הועבר לאסיפה.  הנושאהתנגדות כרמל.  בוועד היתה הסתייגות מההמלצה.  עקב 

הוא מבנה  -עד לברור האם מבנה נגב אקולוגיה לדחות את ההצבעה הוחלט שהתקיימה   באסיפה
 .לצרכיה והאגודה רשאית לעשות בוציבור. 

  .מבקש לדחותה ולהציג חלופות מפורטות –איציק בונים לגבי ההחלטה 
 החינוך לאגודה. כעת העניין של הנהלת הקיבוץ הוא לנסח יהקיבוץ העביר את האחריות של מבנ

מבנה חינוך  שהואנהל ישום במיר -בקשה למנהל מקרקעי ישראל על שימוש חורג בנגב אקולוגיה
 למשרדים.  בו עתהוהקיבוץ משתמש 

או לקבל  .לאור ההשתלשלות הוצע להחזיר את הנושא לקיבוץ שיחליט מה לעשות עם מבנה נעורים
לברור מעמדו של מבנה נגב אקולוגיה התושבים  30שקיבל עצומה חתומה ע"י את ההצעה של ניתאי 

 הביעו הסכמה.כל חברי הוועד  -יום 60 הצבעה בעד דחייה ב בתב"ע של משמר הנגב. 
 

 צוות איתור לתפקיד מנהל האגודה:  .3
 מועמדים   2-3גיבוש הגדרת התפקיד, צוות איתור יראיין 

 צוות האיתורהצטרף ל, ללה ניסיון במשאבי אנוש ,מעיין גלקר לקבל את הסכמתה של הצעה 
 י הוועד: מרגלית זלצמן והילה מגידוביץ "מונו ע

להיבחר ולבחור חברי וועד בפעילויות מעוניינים לקחת חלק  70חברי קיבוץ ותושבים של שכונת ה  .4
 אגודה. 

 
 

 רשמה: הילה מגידוביץ 
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 הזדמנות הקורונה, יוחזר הקיבוץ לחבריו
 הערות לדיון

ים בכל אנחנו עדים בימים אלו ליתרונן הגדול של קהילות שונות בכלל והקיבוצים בפרט. דיונים חוזרים ונשנ
 הרשתות על הכלכלות הנכונות הראויות לעת הזו ובכלל.

 ?האם נקראת בפנינו הזדמנות לחיזוק השותפות

  לפני שנה ויותר הצעתי ליו"ר שיקים צוות בדומה למל"ל. צוות שיכין תשובות לתרחישים שונים
 כלכליים/חברתיים.

  משרה( לעניין הקורונה.לפני כחודש בקשתי שיתקיים סיעור מוחות כללי )לא רק של נושאי 

 .לפני מספר שבועות בקשתי שתתקיים שיחה על היום שאחרי 

 .ראויים להערכה כל התארגנויות התמיכה והעזרה ההדדית הממסדית והפרטנית 

 הוא בבחינת העתק /הדבק ההנחיותצח"י למלא  תהתארגנו 
 

 .לניהול האירוע. לתת לו זמן ומשאביםלמנות מנהל ראוי לעת הזו 
 ב לשוטף. אירוע כה קיצון מחייב גוף עצמאי עם יכולת ראייה מערכתיתצח"י טו

 
 דוגמאות

 

 האם להוציא לחל"ת חברים בגיל העבודה? -

 האם וכיצד לתעדף רכש פנימי? -

  האם ראוי לא לאפשר לעובדים מהחוץ )נגב אקולוגיה כמשל( שלא לרכוש בכולבו? -
 
 "יום שאחרי"הו

 האם מחזקים כלכלה מקומית 

 ומחזירים שותפויות האם מחזקים 

  וצביעתם המיסיםהאם בוחנים שוב את 
 תוך כדי דיון על מכנים משותפים

 
 תרחישים אפשריים לדוגמא: העלאת

  עקב כך שאנשים/חברים עשויים להיות ללא משרה יתכן וחלקם יעדיף להשאיר את הילדים בבית
  ובאם עשר משפחות ינהגו כך מה זה עושה למערכת החינוך?

 שעומדת לפתחה של מערכת החינוך או שזה עניין של כולנו?זו שאלה 
 

 שיהיה לכולנו חג פסח כהילכתכם
 ואסיים בתקווה

 שתוחזר לאלתר תורנות חלוקת המרק והקניידלך!!!
 

 איציק בונים
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 הערב, ליל סדר
הוא ערב לא  ,הערב, ליל סדר משונה שבו צווינו בצו ממשלתי לא לצאת מבתינו ולחגוג רק עם אנשי ביתנו

  .משמח. משונה כי אין רעמי רקטות מתפוצצות. ההיפך השקט ממש משתק

אצלנו  ,לשמחתנו ,)איזו אירוניה( כשאנחנו לא יכולים לצאת מן הבית אבל המסורת לחגוג את יציאת מצרים

משטחי פריחת  ,הבית הוא כל המרחב בתוך הגדר והוא גדול. המרחב הזה מזמן לנו לראות גינות פורחות

 החרדל והחרציות שניהם בצהוב. 

, עננת זיהום בליאת מפת הלוויין לראות בשמחה שהשיתה עלינו פסק זמן לעשייה אחרת,  ,נראה בקורונה

 קללה.כ לתייג אותה רקברכה ולא ה ולקבל ממנה את

 וכמו ש"כתוב" בהגדה לשנה הבאה במשמר הנגב הבנויה.

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


