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 מה בעלון
 

ואכן התממשה . אנחנו כבר רגילים לשמוע ולראות את הגשם יורד צפונה מאיתנו ופוסח עלינו
 את ,האבק שכיסה הכל". נשיאים ורוח וגשם אין" הפעם בכל עוצמתה ההבטחה של ספר משלי 

 .הראות את השדות את הבתים עוד מוחש באוויר למרות שהסופה שככה לפני ימים אחדים
 זאת נדע כאשר יתקיימו מפגשי ההסברה לקראת הקמת "כולה", ת פעילותהקהילה רוחש

 .על כך כותב תומר רכטמן. האגודה החדשה
 שנים הלכה לעולמה לאחר סבל וגם אהבה ותמיכה 9אמה של חברתנו צפי שחייתה בינינו 

 .מהמשפחה
ער ימין השריפה בכרמל כובתה גם עם הגשם שירד שם ולא פה אך נזקיה לאנשים כמו כפר הנו

, אך לגיצים יהיו השפעות מרחיקות לכת, ימשיכו להתקיים עד שימצאו פתרונות להם, אורד
 גבי ניצן הסופר משלב את .ממנהלי הכפר ימין אורדבקשה על כך מכתב . פוליטיות וחברתיות

 .ההתרחשות של השריפה מתוך ממשות היער עם ההשלכות האנושיות והפוליטיות
שלמד הנדסת תעשייה וניהול ואינו חי במשמר הנגב הוזמן למקלט הספרים " ניצן"שי גפן בן כתת 

 . הפנים ללקוח-ברתו עושה כדי להדגיש לספר על מהלכים שֶח
מכין סרט עם בני חברות נוער וילדי חוץ שנשארו במשמר הנגב דגני  אלון  - 65 -לחג הם מתכונני

 .ויסכימו לספר על כך
 .עשו מעשה בחג החנוכה" מבואות הנגב"ב הלומדים שלושה מנערי משמר הנגב 

 .וגם תגובה על חזון משמר הנגב כפי שפורסם לפני שבועיים
זה גם יום . שוודיה, לםהו נובל בסטוקי בדצמבר זה היום בו מתקיים טקס חלוקת פרס10
.  בבתי הספר בארץאזרחי ממנהל המטה לחינוךעל כך מכתב " זכויות האדם"בינלאומי לציון ה

נגד המשטר בסין לזכויות לוחם העים משתלבים במיוחד כאשר סין מנעה את צאתו של שני האירו
 שנבחר על ידי ,לם כדי לקבל את פרס נובל כלוחם לזכויות אדםהו לסטוק ,ליו שיאבו – אדם בה 

 .ובהעדרו הוצב כיסא ריק,  בשבדיההועדה
ותב לעלון ולחברים את מלאו שלושים וחן אלון כ, לפטירתה של חברתנו לאה אלון זכרה לברכה

 .תחושותיו
אך , גורלה של ספריית משמר הנגב עדיין נמצא באובך של הסופה שפקדה אותנו לפני שבוע

מי יצליח להגלות את האבק מעל הספרים . הספרניות מספרות את גלגוליה במשמר הנגב

 זה תפקיד יש למוסד , גם אם הנוער ממעט לקרוא  כיום? המלווים אותנו בחיי היום יום שלנו

 .חשוב בחיי התרבות של קהילה

 
  המשפחה–אמה של צפי רייזמן , פרידה מיפה גולוד �
  חן אלון–שלושים לפטירתה של לאה אלון זכרה לברכה  �
 :השריפה בכרמל �

 מכתב ממנהלי כפר הנוער ימין אורד
 "הארץ" גבי ניצן לקוח מ–זווית הראייה של היער 

 מנהל המטה לחינוך אזרחי, הן אדר כ–למורים לאזרחות /מכתב למורות �
 ללא כותרת �
  מעלונים–היה היה  �
  מריון רכטמן–חזון קהילת משמר הנגב  �
  הספרניות–גלגולה של ספריה  �
 שי גפן: מקלט הספרים מארח �
  תומר רכטמן–מפגשי הסברה  �
 הפינה הקטנה �

 
 

    !!!!ברכותברכותברכותברכות
    לגלית ואדריאן קישנבסקילגלית ואדריאן קישנבסקילגלית ואדריאן קישנבסקילגלית ואדריאן קישנבסקי

     להולדת הבתלהולדת הבתלהולדת הבתלהולדת הבת
 ! ברכות לכל המשפחה
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 דברים שנאמרו על הקבר
 

 אמא שלי יפה
 

 .בתל אביב להוריה חנה ודב ברונובסקי" הדסה" בבית החולים 6.3.1928 - באמא נולדה
בערך עם סיימה את בית הספר היסודי . אביב-שנות ילדותה עברו עליה בשכונת מונטיפיורי בתל

צבי ,  שני אחיה של אמאשם מתגוררים כיום, שעל יד חדרה" נווה חיים" עברה המשפחה לשכונת 
 .ואברהם ובני משפחותיהם

 בעת שעבד בייבוש ממלריה, סבא דב, נפטר אבי המשפחה, "נווה חיים"אחרי המעבר ל, זמן מה
 .ונקבר שם, ביצות ליד חדרה

שם נפגשה לראשונה , "סרפנד" התגייסה אמא לצבא ושירתה במחנה צריפין שנקרא אז 1947בשנת 
 . קוםעם אבי ששירת אף הוא במ

 . נולדתי אני ונשארתי בת יחידה1950 -שאו הורי ובי נ1949 -ב
 –אביב ועברו אז כמו כולם את תקופת הצנע -הורי התגוררו בתחילת חייהם המשותפים בתל

 ".שחור"בה ידעה הארץ מחסור במצרכים בסיסיים והחל לפרוח השוק ה, תקופת דב יוסף
 שנים קיבלה 9 -לפני כ .בה עבד אבי כשוטר, ח תקווהעברו הורי להתגורר בפת, 6לימים כשמלאו לי 

הורי עברו למשמר הנגב ומתגוררים בסמוך . אמא אירוע מוחי שהותיר אותה ללא יכולת דיבור
 .אלינו

האריך את חייה , הטיפול המסור שקיבלה אמי מכולנו ובמיוחד מסוזנה, אין ספק שהמעבר לקיבוץ
, בשנים האחרונות. לאושר רב בכל פעם שנפגשה איתםוהיא זכתה לחבוק הרבה נינים שגרמו לה 

הוטב מעט מצבה הגופני ויכולנו לטלטל אותה ולנסוע יחד כדי להנות יחד עם בני המשפחה בחגים 
 .משותפים

 . עכשיו"מלאך"על פני האדמה ו" מלאך"נעימה לסובבים אותה , אמי היתה אשה טובת לב
 .ך צרורה בצרור החייםתהי נשמת. נוחי בשלום על משכבך אהובה שלנו

 
 יהי זכרך ברוך

 .וכל נכדייך ונינייך, שמואל, אני, סבא יהודה, אוהבים אותך המון
 

     צפי רייזמן
  

 
 ,תודות לכל התומכים

 
 .אנו מבקשים להודות לכל האנשים שתמכו בנו בימים הקשים שלאחר פטירת יקירתנו

 .תודה לחנה גבאי שתמכה ועזרה ללא לאות
 ,לזאבי רחמן
 ,לאסא אלון

 .ולכל החברים שטרחו להגיע אלינו לנחם גם בימים סוערים
 .לחברים שהגיעו כדי להשלים מניין לפי בקשתנו

 .נוכל להחזיר בשמחותוהלוואי 
 

 משפחות רייזמן וגולוד
 
 
 
 

 

 תנחומים
 במות האםומשפחתה  לצפי רייזמן 

 ליהודה גולוד במות רעייתו

 דיפה גולו
 

 בית משמר הנגב
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 שלושים לפטירתה של לאה אלון זיכרה לברכה
 
 חברי משמר הנגבל
 

 . יום מאז פטירתה של אמא30עברו 
 .עכשיו אפשר קצת יותר. קשה מכדי לכתוב, קשה מכדי לדבר. ת הראשונים היה קשה מאדבשבועו

 
-שניסה להקל. שנתן מזמנו, שבא לבקר, לכל מי שעזר. אני רוצה לכתוב לכל החברים תודה גדולה

. לא סתם אומרים שחברים אמיתיים מתגלים בשעות קשות.  על המצב הקשה-אפילו בקצת
היתה בשבילי חוויה , בלב שלם ועם כל הלב, בה נשמות טובות לעזורההתגייסות של כל כך הר

 .מיוחדת ומרגשת מאד
הקבוץ התגלה ביופיו . חברות, עזרה הדדית, וכבר שכחתי מה זו שותפות, שנים אני נמצא בחוץ

אל , אל הקבוץ היפה, אל ישראל היפה, בשבילי זו היתה חזרה של עשרות שנים לאחור, ובייחודו
 . הכל היה תועלת ורווחהזמנים שלא

 
אמא התגאתה בקבוץ . הוא היה המקום היחיד. עבור אמא הקבוץ לא היה המקום החשוב ביותר

קבוץ משמר הנגב . כמייסדת קבוץ, אפילו למעלה מזה. וראתה את עצמה קודם כל כקבוצניקית
, עת לקבוץמתגעג, ל היתה מדברת על הקבוץ"גם בביקוריה אצלי בחו. כל עולמה, היה כל הוויתה

היא היתה מסוג הקבוצניקים .  אבל סופרת את הימים מתי תשוב אל הקבוץ-לא רוצה לחזור
שחשבה על עצמה לא כאינדיווידואל אלא , מקבלי דין התנועה הקבוצית מראש, האולטימטיביים

 .כחלק מכלל
 

היתה עד יומה האחרון . אבל בתוכה לא רצתה להשתנות, אמא עברה עם הקבוץ את כל שינוייו
אחד המשפטים . אותה קבוצניקית מסורה שעלתה עם קבוצת המייסדים על הגבעה הראשונה

שבאתי מעולם רחוק כל , ואני..." אני חושבת שמבחינה קבוצית צריך"האחרונים שאמרה לי היה 
 ".....מבחינה קבוצית"גם במצב הכל כך קשה שהיא נמצאת היא עדיין חושבת : כך חשבתי לעצמי 

 
, אשה שהזדהתה אתו בכל אבריה. ר הנגב איבד את אחת מאוהבותיו הגדולות ביותרקבוץ משמ

, שהיתה מטפלת הילדים הראשונה של הקבוץ, אמא. שנשמה אותו ועברה אתו את כל גלגוליו
הקבוץ היה . הרגישה אליו את מה שהרגישה אל כל דורות התינוקות שהחזיקה בידיה בפעוטון

חלקם שכח אותה אבל היא . שבגרו והיו לעצמאיים, הילדים בקבוץמראשוני , עבורה כאותם ילדים
והרגשת , אבל הרבה יותר מזה אהבה וגאווה, קצת אכזבה, קצת ביקורת: לא שכחה אף אחד מהם

, כשלא יכלה להשתתף בפעילות הקבוצית באופן מלא, גם בשנותיה האחרונות. כן. שותפות מלאה
, יותר אינו נזקק לה, ויצא לחיי בגרות ועצמאות,  וגידלהעדיין היה עבורה הקבוץ כילד אשר טיפלה

 ".הילד שלה"אבל לעולם יהיה 
 

הרבה חום ואהבה ועזרה שקיבלתי הבהירו לי מחדש . מחדש, אני התקרבתי מאד אל הקבוץ, מנגד
 כאן -הבנתי שבכל מקום בו אהיה ובכל חברה של אנשים. מקור, מוצא, סביבה, את המילים בסיס

 . ומכאן אקח תמיד את ההתיחסות לחיים ואת הציפיות, כאן צמחתי, יהשורשים של
 

. שגם מעגל החיים שלי רחוק מתחילתו, בבהירות מכאיבה, עם סיום מעגל החיים של אמא הבנתי
ברור לי , כשזה יקרה. וילדי שלי יבכו עלי כפי שבכיתי על אמא, שזה באמת לא הרבה,  שנה25-30
מתחת לאותם עצים אותם אני מכיר טוב כל כך מכל טקסי , בו גדלתיזה יהיה באותה מקום , ומובן

ושהלכו , ליד כל חברי הקבוץ שהיו כל עולמי כשגדלתי כאן. באותה אדמה יבשה וחמה, הזכרון 
הקבוץ שהיה אהבתה . קבוץ לבוא ממנו ולחזור אליו, משמר הנגב. ונעלמו איש איש בבוא זמנו

זרם בדמה ושזורם בדם כל מי שנולד בו גם אם הוא נמצא ש, אחרי אבא, הגדולה השניה של אמא
 .במרחק אלפי קילומטרים ממנו

 
 חן אלון

5-12-2010 
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 השריפה בכרמל
 

 מכתב שהתקבל ממנהלי כפר הנוער ימין אורד
 

 . אנו מודים על ההירתמות והתמיכה שאתם שולחים לנו בימים אלו, ראשית

אין נפגעים ', ברוך ה. לה בכרמל הגיעה לימין אורדהשריפה הגדולה שהשתול, כפי שידוע לכם

, ספריהה( חלק גדול מבתי החניכים ומבני הציבור בכפר. אך לצערנו הכפר ספג פגיעה קשה. בנפש

 .מספר רב של בתי הצוות נפגעו באופן קשה, כמו כן. ניזוקו) ' משרדים וכד, עם-שבות

ד עם משרדי הכפר עברו באופן זמני לכפר יח, שאר החניכים. רוב החניכים נמצאים בביתם, כרגע

 .הנוער מרחבים נווה עמיאל

רוצים לתרום לנו בגדים וציוד . אנו מוצפים בפניות בימים האחרונים של אנשים ומוסדות

 יעמיסו עלינו עבודה נוספת – על אף הכוונה הטובה –תרומות מסוג זה , מטבע הדברים. משומש

 . שאיננו יכולים לעמוד בהעבודה. מיון והשמשת הציוד, בסינון

בין אם לחשבון הבנק באופן ישיר ובין אם מגולם  אנו פונים בבקשה לתרומות של כסף, ל כןע

 יהיו התרומות היעילות ביותר בשלב זה ויאפשרו לנו לשקם את הכפר האל, בתלושי קניה

וד וביגוד בשלב זה אנחנו מבקשים את עזרתכם בעיקר בתרומת כספים או צי. במהירות המירבית

 .חדשים

 .120825: חשבון'  מס441סניף הדר , חשבון ימין אורד בנק המזרחי טפחות'  מס–לתרומות 

אנו רואים את המשבר כהזדמנות לצמיחה שממנה נצא כולנו מלוכדים , על פי מורשת ימין אורד

   050-3138015: ניתן להתקשר ל. ומחוזקים

 
 באהבה ןחיבוק

 ,שלכם
 בני פישרר "ר חיים פרי וד"ד

 וכל בית ימין אורד
 
 
 
 
 
 

 זווית הראייה של היער
 גבי ניצן: כתב

 .נר שמיני של חנוכה לאחר שבעה לשריפה,  בדצמבר8 -ב" הארץ"פורסם ב
 

נתנצל על ? נפתח כימיקל כיבוי יותר אפקטיבי? בעולם-גדול-נקנה את האווירון הכי? אז מה נעשה

נקבל את הצעתו של ? נקנה מסוקים? ורקיהאירועי המרמרה בתמורה לברית הכבאות עם ט

 ?הרפורמטור איוב קרא להטיל עונש מוות על המציתים

. מלחמה: ההתיחסות הציבורית לשריפה בכרמל היא שיקוף מבהיל של הלוך הרוח התרבותי שלנו

אנחנו . התשובה תלויה באמצעי הלחימה שנצליח לצבור, היער הוא קורבן מלחמה, האש היא אויב

גם היחס שלנו ליער ולטבע . הבה נתחכמה להם,  ומוקפת גצים הזוממים להשמידנוארץ קטנה

, תורם יהודי מקליבלנדיש  מאחורי כל עץ ;לנו את הגבעות"קיק, שנו את השממהבכ: הוא אדנותי

מאחורי כל רקפת משורר לאומי או שניים ונטיעת עצים בשורות סדורות עדיין נחשבת מעשה 
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ארורים נהיה אם נניח לאורן אחד , באמצע הלוונט" שווצריה הקטנה"עד שיש לנו איזו . נאצל

 .להישרף

שריפה .  התמונה משתנה–נגיד ,  זו של היער–אבל אם בוחרים לרגע בזווית ראייה  מקובלת פחות 

יערות נשרפו על . ולמעשה היא אפילו צורך חיוני, כשלעצמה אינה בעיה, אינה אסון, כעיקרון, ביער

השריפה היא חלק . ספיינס אחד שפשף סלע והמציא את המנגל-בה לפני שהומופני הפלנטה הר

שפע האפר האורגני מאפשר התחדשות . היא נחוצה ומועילה לו. בלתי נפרד ממחזור החיים ביער

 –האש מכלה עצים חולים ומתים ומאפשרת צמיחה של דור חדש . ושמירה על פוריות האדמה

 .בולוציה של האורגניזמיםנראה שיש לה תפקיד גם בתהליכי הא

חלק מהסיבה . שריפה במימדים שהתפתחו כאן הפעם היא לא תהליך טבעי לגמרי, לעומת זאת

איש אינו יכול למנוע שריפות : אלא דווקא בשימוש יתר בהם, לכך היא לא חוסר באמצעי כיבוי

 השריפות  כדי למנוע את–מה שאפשרי זה להניח לשריפות קטנות להתרחש באין מפריע . ביער

וכך נמנע מצב של רצף , ללא התערבות אדם, זה מה שקורה בחורש טבעי.  באמתהגדולות

, נערים עם נרגילה השריפה בכרמל לא התרחשה באשמתם של שני. טריטוריאלי דליק בממדי ענק

 .שלא איפשרה ליער ליצור אזורי חיץ טבעיים, אלא באשמת מדיניות פטרונית ובורה

לשם שינוי להקשיב ,  צריך–מבואים ובאיליושינים 'נו לא צריך להשקיע בגבמדינה קטנה כמו של

עד "כל מיני מומחים מנסים להעריך כמה עשרות שנים יחלפו . קצת לחורש ולהניח לו להתאושש

באביב הקרוב רוב . אבל האמת היא שהיער התחיל להתאושש היום". שהיער יתחיל להתאושש

גזעים שנראו מתים יצמיחו ענפים חדשים , שים ילבלבוצמחים חד, האזור יהיה ירוק ורענן

האלונים יוכיחו בפעם האלף שצריך הרבה יותר מאש כדי , שפע של זרעים רדומים ינבטו, ובריאים

. רקפות וכרכומים ידגימו שוב את גאונות הקונצפט של הפקעת, )ן"נגיד פרויקט נדל(לחסל אותם 

- ואנחנו יכולים להתפעם מהתבונה האין–ו את הגינה אנחנו יכולים להתבכיין שהרסו לנ? ואנחנו

 .   אולי אפילו ללמוד ממנו משהו, סופית של הטבע

 

 

 

 
 

 

 בועז גלעדותך א
  תהילה כספי ותך א

 ל"שזה עתה השתחררתם מצה
 !הצלחה בדרככם החדשה
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 א"תשע, טבת' ב , 2010,  דצמבר9 , ירושלים

 

  , וברכהלמורות ולמורים לאזרחות שלום

 

מתוך תחושה כי במיוחד , )10/12(אני כותב אליכם לרגל היום הבינלאומי לזכויות האדם החל מחר 

בעניין דמותה ) ובבית הספר בכלל, בכיתות (עלינו כמורים לאזרחות להשמיע את קולנו , בימים אלו

  .שהוא עתידה של החברה הישראלית, ואופייה הרצוי של מדינת ישראל ועתיד הנוער 

 

 . בימים האחרונים התרחשו מספר אירועים משמעותיים ואף מטלטלים במדינה

. שגבה קורבנות רבים וגם פגע באופן אנוש בטבע ובסביבה, לפני כשבוע אירע האסון הנורא בכרמל

היינו עדים לפעולות הרואיות . הפצועים וכל מי שביתו וסביבת חייו נפגעו, ליבנו עם משפחות ההרוגים

פעולות . ולטרגדיה שבמותם של כה רבים על משמרתם, ההתנדבות וכוחות הביטחון, הצלהשל אנשי ה

עובדי "ומקנות משנה תוקף למונחים  , את משמעותה של מחויבות אזרחית אלו מסמלות יותר מכל 

הדיון הציבורי הסוער שהתעורר בעקבות האירועים מחדד ".   שירותים חיוניים"ו" השירות הציבורי

חובותיה של המדינה כלפי , ת יסוד אזרחיות כמו אחריות ממשלתית ומיניסטריאליתשוב סוגיו

דרכים לבקרה , תפקידיה של הרשות המבצעת, תהליכי קבלת החלטות וגיבוש מדיניות,  אזרחיה

הם דיונים , כמו גם בצד הציבורי והאזרחי שלו, י והרגשי של האסוןהדיון בצד האנוש.  ועוד, ופיקוח

, אלא חיוניים גם לגבי אופייה העתידי של המדינה, חשובים לא רק כחלק מהעיסוק באקטואליה

 . ותפקודם העתידי של אנשי הרשות המבצעת שלה, עתידם של אזרחיה

איסור מכירה או השכרה של נכסים למי הוא פרסום גילוי הדעת של הרבנים בנושא , עניין מטלטל אחר

): 8/12(בעניין זה אמר נשיא המדינה , ואכן. זהו אירוע שאי אפשר שלא להתייחס אליו. שאינם יהודים

 בישראל הנוגע למהותה ולתוכנה של ישראל כמדינה משבר מוסרי ויסודיהודעת הרבנים יוצרת "

 זה אחד -כל אדם נברא בצלם אלוקים . הדותאיני רואה סתירה בין דמוקרטיה לי. יהודית ודמוקרטית

 -השוויוני , היהודי, הדמוקרטי -שמור על אופייה האמיתי יש ל. מעיקרי היהדות והבסיס לדמוקרטיה

לא למכור דירה 'אם מישהו היה אומר "): "7/12( ראש הממשלה אמר בעניין זה ."של מדינת ישראל

אסור . לא על יהודים ולא על ערבים,  אלה ייאמרואסור שדברים. היינו מתקוממים על כך', ליהודים

ובמיוחד לא במדינה יהודית ודמוקרטית שמכבדת את המוסר , שהם ייאמרו בשום מדינה דמוקרטית

 שר החינוך אמר באותו ".מדינת ישראל דוחה דברים אלה על הסףעל כן . ך"של מורשת ישראל והתנ

 חברה כזו מצווה על .קיומה של חברת מופת, ל עמנוך הם ייעודו המוסרי ש"ערכי התנ): "7/12(מעמד 

אני אומר זאת בזמן שמתפרסמים דברים שאינם עולים . על יחס אנושי לגר הגר בתוכה, צדק חברתי

אני רואה בעצם האמירה דבר ): "9/12(ר הכנסת אמר " יו".בקנה אחד עם ערכי היהדות האמיתיים

ישראל יכולה להצדיק את עומק . וקרטיה הישראליתעוד מסמר בארון הדמ.. שהוא חרפה לעם היהודי

את עוצמת , בלי סייג ושיעור, רק אם היא תפעיל בלי כחל וסרק, האמונה שהיא מדינה יהודית

 ." הדמוקרטיה

 

" האחר"גזעניות ושליליות כלפי , התרחשות קשה זו מצטרפת לנתונים על עמדות סטריאוטיפיות

מדד הדמוקרטיה (רים וסקרים שפורסמו בציבור שהתפרסמו בחודשים האחרונים בכמה מחק

 פני –הנוער של היום  ;  2010מאי , ערבים בישראל-מדד יחסי יהודים ; 2010נובמבר , הישראלית

תופעה , למרבה הצער, כל אלו משקפים ). 2010מרץ ,  המרכז להעצמת האזרח–" המחר של ישראל

, כולת לנהל שיח פוליטי וציבורי רציני ומעמיק והיא העדר הי, שאנו עדים לה בכיתותינו פעמים רבות
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שלילת האחר וסלידה ממנו באשר הוא , אמירות גזעניות, סטריאוטיפים, המשוחרר מדעות קדומות

גם הוא " האחר"ו, התופעה אינה נחלתם של פלח זה או אחר באוכלוסיית התלמידים שלנו". אחר"

סלידה ואף שנאה יכולות להיות מופנות באותה , רתיעה, העמדות של חשש. אינו קבוצה מסוימת בלבד

 . ועוד, )מהגרי עבודה(עובדים זרים , הומוסקסואלים, ערבים, עולים מאתיופיה, מידה כלפי חרדים

, המוסרי,  החינוכי-ומנסים בכל כוחנו  , אנו כמורים לאזרחות מתמודדים עם תופעות אלו כל השנה

 -ועם עמדותיו ודרך חייו  , "האחר"כמה ומחלוקת עם  להעביר את המסר המבחין בין אי הס–הערכי 

 . שאינם לגיטימיים-לגיטימציה אנושית של האחר -ודה, הכללה שלילית, לבין שנאה, שהם לגיטימיים

אני מבקש לחזור ולחזק את כולנו , ולאור האירועים הקשים במדינה, לקראת יום זכויות האדם

אשר , " עובדי השירות הציבורי"י רואה גם אותנו כאנ, בעניין זה. במאמץ החינוכי החשוב הזה

גידולו של דור שיהיה משוחרר מעמדות :  לחברה" שירות חיוני"ממלאים מחויבות אזרחית של 

הסכמות בחברה באופן המכבד את ערכי היהדות וערכי -ויהיה מסוגל לנהל מתחים ואי, גזעניות

 .  הדמוקרטיה עליהם מושתתת מדינתנו

הרובצת לפתחנו  היא משימה של חינוך אזרחי שאינה נחלתם של " ה החברתיתבעיר"המלחמה ב

אני מרגיש כי יש משנה , אולם. אלא של כלל ציבור המחנכים והמורים, המורים לאזרחות בלבד

 ישמע בחדרי המורים – כמי שעוסקים בכך גם בתחום הדעת שאנו מלמדים -חשיבות לכך שקולנו 

 .  ערכיות ברורותובחדרי הכיתות שלנו באמירות

 ,   חזקו ואימצו 

 

 ,בברכה

 אדר כהן

 ר אזרחות"מפמ

 ומנהל המטה לחינוך אזרחי

 דורית גזית: הביאה לדפוס

 
 

 ללא כותרת
 

ולא . קיווה להסתייע בבני משפחתו כדי להגיע אליו. חבר קיבל הפנייה לחדר מיון בבית חולים

 .הצליח

חד מקיבוצי הסביבה לברר דברים בנושאי במהלך הבוקר התקשר אליו מרכז ועדת רווחה מא

בספרו לו שהוא הופנה לחדר מיון אך והחבר לא יכול היה לעזור לפניית אותו מרכז רווחה . עבודתו

מ ולקח את " ק30 לא היסס לרגע נסע מקיבוצו הנמצא במרחק של ,  המרכז,לא יכול להגיע אליו

 .החבר שהופנה לחדר מיון ליעד המבוקש

 תהשם שמור במערכ
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 ָהֹיה ָהָיה
 

  1970 בדצמבר 25א  "ז בכסלו תשל" כ824' עלון מס
 

 באסיפות
 

 ל של יידל ואריה מרטינובסקי" אושרו נסיעתם לחו12.12.1970 -אסיפה ב
 .התקיים דיון ראשון על תוכנית ההשקעות

 
.  נמסרה אינפורמציה על הפעולות שנעשו לקראת תכנון חדר האכילה19.12.1970 - אסיפה ב-ב

 .י " ל1.100.000סוכמה מסגרת להוצאות קיום בסכום של 
 

הקלפיות הוצבו בכניסה לחדר .  פתחנו את הקלפיות לבחירות לועידת המפלגה12.12במוצאי שבת 
באו חברים , למרות הגשם העז שירד ללא הפסק, למחרת. האכילה ולכן הצביעו רבים באותו ערב

הוצבו הקלפיות בחדר האכילה ואחרוני בצהרים שוב  . למזכירות כדי למלא את חובתם
 .ם הטילו את פתקותיהםיהמצביע

 קולות 136עם ) בורשטין(ק 'ז,  קולות156עם ) זלצמן(מנדל : לועידת המפלגה נבחרו: התוצאות
 .  קולות84ובלה גרנק עם 

 . קולות44קב כהן ע קולות וי108: דוד גרנק,  קולות111אלתר קיבל 
 .ו להצביע מבעלי זכות הבחירה בא78 %

 68 קולות ומשה וולפמן קיבל  73עופר גולן עם ,  קולות104יובל טלר עם : למשמרת הצעירה נבחרו
 .קולות

 .  רים בעלי זכות בחירה באו להצביעי מהצע80 %
 

 

۩۞ 
 

 חזון קהילת משמר הנגב

 
 ?מי חתם ? מי כתב  .........................."משמר הנגב הינו ישוב יהודי חילוני"

 חברת משמר הנגב ורוצה להצהיר כאן שהמשפט מאד קומם אותי מאד ציער אותי ואיכזב אני

 !משפט זה מתאים לחברה טוטליטרית שאני חשה דחייה ממנה ! אותי

, יהודית דתית, חילונית,  ואין זה מענייני מה אמונתםבני אדםהחזון שלי הוא לחיות עם 

היו לי הרבה !   תי במצרים וכך היה לי הכי טוב כך חייתי בילדו; נוצרית או בודיסטית, מוסלמית

לא ידעתי מה הדת שלהם והם לא ידעו מה הדת שלי וזה בכלל לא עניין אף אחד , חברים וחברות

 ....).לא חשוב.... פעם בכנסיה... פעם חתונה בבית כנסת(שמחנו יחד , חיינו יחד!  מאיתנו

טאות הזו באה למנוע מתושבים חדשים  האם ההתב?????????????????????????למה חילוני 

 ? המעוניינים בהקמת בית כנסת להתיישב במשמר הנגב 

  רכטמןמריון
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 גלגולה של ספריה                     
 

 .משכנה הראשון  היה בבית בורוכוב, ספריית משמר הנגב

בתי תרבות אמורים לקום בית שנבנה כמרכז אזורי אשר סביבו היו 

לדאבוננו מכל הרעיון נותר המבנה הענקי . ר מהסביבהלציבוומפגש 

 .והבודד והציבור החל להתרחק ממנו

חדר עיון נבנה . כאשר הובנה בעיית המרחק הוחלט להוריד ולקרב את הספרייה למרכז הקיבוץ

. לשרת את המורים והתלמידים וספריית הקריאה הוצבה בחדר הצריף הראשון להנאת הקוראים

כל ספרי העיון . "גן תמר"מהלך חדש לאחד את הספריות במבנה אחד גדול הוא  הוחלט על 1990-ב

ספרי , חולקו לפי נושאים בחדרי המבנה ובחלל המרכזי הוקמו ספריות הילדים והמבוגרים

לאורך השנים המתה הספרייה מקוראים ולומדים אך כיום קטן מספר מבקריה ואין . קריאה

 .כמעט לומדים

 המבנה הגדול אך כל מעבר למבנה קטן יותר מחייב מיון ומסירת ספרים ברור לנו הצורך בפנוי

 .נערים וחברים, ואכן אנו מפנים את ספרי העיון ונשארים רק עם ספרי קריאה של ילדים. אחרים

בחזרה לקצה .  ההצעה היחידה שהנהלת הקהילה נתנה לנו היא חזרה לבית בורוכוב-וכעת  לאן  

 .היישוב

 לקורא על ידי הצבתם יםעולם וגם בארץ המגמה היא לקרב את הספרמה גם שכיום בכל ה

ומדוע אנו לא נאמץ מגמה זו שמטרתה '  כניסה לתיאטרון וכו, בתי קפה, במקומות כמו מסעדות

 .לקדם את הרמה התרבותית של הילדים הנערים והמבוגרים כאחד

הם הספרים שיצאו  כמה מדפים ועלייוצבו, חדר האוכל שלנובבפינה קטנה שאנו מציעות 

לאחרונה ושהציבור בדרך לארוחת צהרים או לכלבולית יוכל לדפדף בחוברת ולבחור ספר 

 .להנאתו

ההנהלה אינה מבינה את חשיבות המרכז התרבותי . הספרייה מסר פוגע" הגליית"אנו רואים ב

רש שפותח את שעריו לעולם מסביבו ומפתה אותו לקריאה כי אכן לספרים היום אין כמעט דו

 .והשארתם רחוק תוציא אותם לגמרי מהעיסוק היומיומי

מוכנות רק לפתרון של כתת האולפן ונמסור , מסרבות בתוקף לעבור לבית בורוכוב, הספרניות, אנו

 .בכאב את מפתחות הספרייה כאשר יידרשו זאת מאתנו

ומה של לעזור לנו לשכנע את הנהלת הקהילה שמק, ציבור הקוראים הנאמן, אנו פונות אליכם

המקום היחיד הפנוי הוא כתת , ספריית קריאה הוא במרכזו של היישוב ועד שייבנה מקום זה

 .האולפן

 הספרניות

 

 
 

 

    
    
    

 תנחומים 
 לגיורא גלקר ומשפחתו

 במות אחיו

 אליעזר
 

 בית משמר הנגב
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 "שינוי ארגוני וניהול ערך לקוח" על : שי גפן תתתתאֶאֶאֶֶא

 
 . אב לתינוקת, 34הוא היום בן , בנה של אמירה, שי

לפני , חברה מעסיקה כיום כארבעים עובדיםה. חברה לייעוץ ארגוני ועסקי,  R.O.Iל "הוא סמנכ
לאחר . חיפשה דרך כיצד להפוך את המשבר להצלחה מחודשת, כשנתיים הייתה בצומת משברי

של ניהול , אבל משמעותי, תקופה של חיפוש  ולימוד החליטו להתרכז בעבודתם בקטע אחד
 .ההתייחסות לציבור הלקוחות, העסקים

 
אבל נוכחו כי יש הרבה ארגונים אשר לא " תמיד צודקהלקוח "הם לא המציאו את המושג 

; ארגון שירות לקוחות יעיל וזול; מיון הלקוחות לפי הרווחיות שלהם לארגון: מתמקדים בנושא
בקיצור לבדוק כיצד להעלות את הערך שמוסיפים הלקוחות . ועוד, עידוד הלקוח לנאמנות לספק

 .לפעילות של הארגון
 

את המגוון של הארגונים אתם , עקרונות עבודתם עם הלקוחות שלהםראינו מצגת אשר כללה את 
, מפעלי ייצור, בנקים, הגדולים במשק הישראלימביניהם יש ארגונים כלכליים , הם עובדים

והמשותף לכולם שהם , מגוון רחב של עסקים כאשר לכל אחד האפיון שלו, שירותים ועוד, מסחר
 .משרתים לקוחות

 
 

ולכן .  בנישה זו של העסקיםותהרבה חברות ייעוץ המתמח, ל"גם בחו, ברוכפי שמסת, אין בארץ
 !בעזרת עבודתם הצליחו לעזור גם לעצמם

 
, פוגעת בתושבי הפריפריה, חברים העירו כי הגישה להשאיר רק לקוחות שתורמים הרבה רווח

 .שהשירות שהם מקבלים יותר יקר
 

סיון מצטבר אבל יש לו תואר ראשון  כי עיקר מומחיותו היא מני,לשאלה שנשאלה ענה שי
 .בהנדסת תעשיה וניהול והוא לומד לתואר שני

 
 ! תודה לשי על ששיתף אותנו בעיסוקו וגם הודה לנו על שהזמנו אותו

לימודיהם , עיסוקם, לארח את בני משמר הנגב ולשמוע על חייהם, במיוחד, אנחנו שמחים
 !בוא ולהשמיעבנים ובנות הקיבוץ אתם מוזמנים ל, וחוויותיהם

 
  בנובמבר29 -המפגש התקיים ב

  בן צוראמתי: רשם
 
 

 

 אורח במקלט הספרים
 

השר , אבישי ברוורמןאת פרופסור " מקלט הספרים מארח"בעוד עשרה ימים נארח במסגרת 

 .בממשלהלענייני מיעוטים 

 "וגם בנושאים כלכליים? ישראל לאן " –הוא ישוחח על 

 .20:00 בדצמבר בשעה 27 -ביום שני ההפגישה תתקיים במועדון לחבר 

 .הציבור מוזמן לדון ולשאול על  תפקידו ועל מומחיותו בנושאים כלכליים

 

 מרים ברסלר , אמתי בן צור
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 מפגשי הסברה
 
 

 
 ,תושבים ובנים,  חברים–שלום לכולכם 

 
   ולאחריהולאחריהולאחריה, , , חודש הבא נקיים את הבחירות לועד ההנהלה של האגודה הקהילתיתחודש הבא נקיים את הבחירות לועד ההנהלה של האגודה הקהילתיתחודש הבא נקיים את הבחירות לועד ההנהלה של האגודה הקהילתיתהההבסוף בסוף בסוף 

   . . .  אגודה קהילתית אגודה קהילתית אגודה קהילתית---יחל לפעול גוף ניהולי חדשיחל לפעול גוף ניהולי חדשיחל לפעול גוף ניהולי חדש

זו .  ועד ההנהלה יהיה הגוף המרכזי שינהל את החיים המשותפים, , , כפי שציינו בעברכפי שציינו בעברכפי שציינו בעבר

דיון ובניית הסכמות על אורחות החיים ביישוב , תהיה הזירה המרכזית לחשיבה

 הישוב אנחנו מעריכים שועד ההנהלה יהפוך בהדרגה להיות גוף מרכזי בניהול. ובקהילה

   .והקהילה

   

הבנה מעמיקה ומקום לשאול שאלות בכל הנוגע להפעלת הבנה מעמיקה ומקום לשאול שאלות בכל הנוגע להפעלת הבנה מעמיקה ומקום לשאול שאלות בכל הנוגע להפעלת , , , בכדי  לאפשר לציבור ידעבכדי  לאפשר לציבור ידעבכדי  לאפשר לציבור ידע

במפגש נסביר את    ... זהים זהים זהיםשלושה מפגשי הסברהשלושה מפגשי הסברהשלושה מפגשי הסברה   בחרנו לקייםבחרנו לקייםבחרנו לקיים, , , האגודה הקהילתיתהאגודה הקהילתיתהאגודה הקהילתית

נתאר את המבנה הארגוני ואת , העקרונות והמטרות שלאורן תפעל האגודה הקהילתית

ככל , שיחה פתוחה לשאלות ותשובותכוימשכו , בהסברהמפגשים יתחילו . צורת עבודתה

 .שיידרש

 . במועדון לחבר18:00בשעה  21.12 - יתקיים ביום שלישי ה -המפגש הראשון

   ... במועדון לחבר במועדון לחבר במועדון לחבר9:009:009:00 בשעה  בשעה  בשעה 24.1224.1224.12   ---ה ה ה  יתקיים ביום שישי -המפגש השני

   3.1.20113.1.20113.1.2011 מקלט הספרים מארח ביום שני  מקלט הספרים מארח ביום שני  מקלט הספרים מארח ביום שני -המפגש השלישי

   

 תפתח ההרשמה להצגת מועמדות לוועד ההנהלה של האגודה 26.12 -החל מיום ראשון ה

החברות בועד ההנהלה נושאת עמה אחריות . במשך שבועיים, ר" ותפקיד היוהקהילתית

, נכונות להשקיע, תפיסת עולם רחבה   ועל כן חשוב שלמועמדים תהיה, ומחויבות ציבורית

וד לבחירה קבוצה איכותית וד לבחירה קבוצה איכותית וד לבחירה קבוצה איכותית  חשוב לנו שבפני הציבור תעמ חשוב לנו שבפני הציבור תעמ חשוב לנו שבפני הציבור תעמ.יכולת עבודת צוות ורצון לפעול

   !!!!!!!!!וגדולה של מועמדיםוגדולה של מועמדיםוגדולה של מועמדים

   

   שבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

   

   הצוות להפעלת האגודה הקהילתיתהצוות להפעלת האגודה הקהילתיתהצוות להפעלת האגודה הקהילתית

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 משמר הנגב

 זה כולנו         

 מחברים את המעגלים   
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 "אור לעיוור"תרומה ל
 

במבואות הנגב עסקנו בחשיבותה של התרומה במסגרת שבוע ' אנו תלמידי כיתה ח

ניצולי שואה וזכויות , זכויות הקשישים: הזכויות שבו למדנו על זכויות למיניהן 

ובעקבות המפגש החלטנו " אור לעיוור"במסגרת השבוע נפגשנו עם עמותת . עובד

 14/12-ביום שלישי ה. להתרים במשמר הנגב לאוכלוסיית העיוורים בישראל

 :הסתובבנו בקיבוץ והצלחנו לאסוף סכום נכבד למדי

                1,350₪   

 !אנו מודים לכולם על תרומתם

 גנישקד ד, דן אגמון, בן פוזננסקי

 

 

  !65סרט לחג ה 
 

אנו זקוקים לחברי קיבוץ אשר באו  , הממשמש ובא65 -לטובת סרט שיוקרן בחג ה

 .למשמר הנגב במסגרת חברת נוער או כילדי חוץ ונשארו כאן לבנות את ביתם

 .מי שמוכן להתראיין ולהצטלם מוזמן ליצור שקשר עם אלון דגני

 
 

 שירות ולעניין
 

 היה זה יום חמישי בערב והייתי צריכה 2010 בדצמבר 12 - ב–מעשה שהיה כך היה 

 .הטלפון צלצל והתנתק. לנסוע

 . חוט השתחרר מהטלפונים וכל הטלפונים בבית שתקו

 .ותוך דקות הכל הסתדר, הגיע אלי, למרות השעה המאוחרת, צלצלתי ליניב כהן

 
  .טוב שיש כמוהו. תודה ליניב

 !יישר כוח וכן ירבו
 לאה נחמיאס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


