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 מה בעלון
 

לאים אלה כבר מעוצב ונשמר. בוודאי לא ימה יזכרו ילדי כיתה א' משנה זו כשיסיימו יב' כיתות? הזיכרון בג
 חוו את המסגרת רק שני שליש ממנה.יחודשים הם  10ציפו שמתוך שנת לימודים בת 

חזרו האוטובוסים מניצני הנגב בפעם האחרונה לשנת תש"ף והחל "החופש הגדול" עם אי  30.6ביום שלישי 
ודאות למה שיקרה בתחילת שנת הלימודים הבאה. בינתיים יש חופש גדול יש קורונה שלא מרפה וצריכים 

 להתנהל א ח ר ת.
 ואגרו כוחות לשנה הבאה. חל אז חופשה נעימה לתלמידים לצוותי ההוראה והחינוך. הקיץ כבר ה

 
 נערי/ות יב' נבחנים בבחינות הבגרות האחרונות ומתכוננים לסיים במסיבה מסורתית למרות...

 
המצב הפוליטי סבוך, מה שייעשה לא יתקן את מה שהחברה בארץ חווה של שסע כאוס בהתנהלות למול 

הופכת להיות מדינה מצורעת וזה קשה מגפה מתגברת )חשבו שניצחו והרהב חזר אלינו כבומרנג(, ישראל 
 לשאת כי זו הארץ שגדלנו בה והיו ציפיות אחרות מן העתיד.

 
נוחק'ה בן כתת "ערבה" לא שרד את המחלה. מי שלא היה קרוב גם לא ידע שהוא חולה. הדברים שנכתבו 

ה של צילה שניצר עליו ציירו את דמותו במדויק. נוחק'ה כבר שנים לא חי במשמר הנגב אך לא רק היותו אחי
 היא שהותירה את דמותו חקוקה בכל מי שהכירו. יהי זכרו ברוך!

 
 נעים להכיר את תימנה אדלטין. קראו והכירו

 מאור לוי משלב הרהורים על מציאות הטבע ועל חקלאות 
 שולח פרוטוקול מועד האגודה ניתאי קרן מסכם משולחן ועד ההנהלה. אדיר בן חמו 

 ות החבר בדירתו. הפעם לא היתה תקלה טכניתואסיפה על עיגון זכוי
 יוזמה מתחדשת לבנות מוסד מכובד של "יד שנייה" ע"י תמי ברקן ורתם גליקי

 חופשה נעימה
 ומרגיעה לכל התלמידים וצוותי החינוך

 

 די בית ספר "ניצני הנגב" יורדים פעם אחרונה בצהרייםלהשער: י תמונת

 בשנת תש"ף מהאוטובוס
   

  ניתאי קרן –משולחן ועד ההנהלה 
  איציק בונים, גיא רפאלי –לזכרו של נח שיינלנד 
  תימנה אדלטין –נעים להכיר 
  מזמינות: תמי ברקן ורתם גליקי –הזדמנות שנייה 
  מאור לוי –מציאות או בחירה?  –ציניות 
  רשם: אדיר בן חמו –פרוטוקול ועד האגודה קהילתית 
 זכויות החבר בדירתו על עיגון 1.7.2020 -אסיפה ב 
 נר זיכרון חודש יולי 
 תנחומים לאוהד פניג על פטירת אביו 
 חג מחזור תמת יב' וחוגגיכיתת "כוכב" מסי 
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  30/06/2020 

 

 משולחן ועד ההנהלה
 

 וארין שיבובסקי כמשקיפה בשבוע האחרון הצטרפו לוועד ההנהלה אמנון גזית, גיל ענבר ושיר לוצאטו

ברכות הרבה למסיימים ו ותהרבה תוד שהחליפו את לידיה ברקן, אלנה מוסקוביץ ושמואל רייזמן. 

 למצטרפים.

 ,  משה וולפמןאלון-הילה שנהב, נעמי ירוחיםיעקב רכטמן, ירי דגן, גיל פוגל, עד וממשיכים כחברים בו

 . ניתאי קרןו , עירית שיפריס אשל, כמשקיף

 

ועדת פנסיה ודנה ושיבה משותפת לוועד ההנהלה, להנהלה הכלכלית ולישיבת העברת המקל הוקדשה לי

 בנושאים הבאים:

אין ספק שחודשים אלו  – הגדרת ציפיות מתפקיד המנהל העסקי שיחליף את ירי בסוף השנה .1

המסיימים שמונה שנים בהם מילא ירי דגן את תפקיד המנהל העסקי של הקיבוץ, מהווים סוף עידן 

בהיסטוריה של משמר הנגב במעבר ממשבר והסדר לייצוב ויצירת התשתית  ופרק חשוב ומשמעותי

למיליון אחד ₪  לצמיחה. בחודשים האחרונים הצלחנו להקטין חוב למרכז השקעות של שני מיליון 

הסתיים ₪ מיליון  14והתחלנו לשלמו וכן סיימנו הבוררות מול חברת דוראל ואיום בתביעה על סך 

הכספים לשירות התחייבויות אלו קיימים ביתרות הבנק של הקיבוץ ותוצאות בשלוש וחצי מיליון. כל 

 אלו מסירות עננה לא קטנה של אי וודאות שבה היינו שרויים בשנים האחרונות. 

בפני חברי ההנהלות הוצגו הנתונים המלמדים על כך שגם השנה כמו  – אישור הרווח הראוי לחלוקה .2

 ראוי לחלוקה ועל כן לא תהיה חלוקת רווחים השנה.לפני שנה, לא נותרו יתרות של רווח 

צוות בדיקה לבחינת הגדלת הפנסיה שכלל את ירי דגן, דיויד לוי, יורם ענבר, אפרת  – הגדלת הפנסיה .3

תמונת מצבו הכלכלי ונעזר ברו"ח גיורא מרקר בחן את הנתונים ומצא כי  רותם, ענת וצלר וניתאי קרן

בשלוש השנים ות המאפשרות החלטה על הגדלת הפנסיה של הקיבוץ בהווה אינה מציגה יתר

יחד עם זאת, בפני המזכירות הוצגה על ידי ההנהלה הכלכלית, הצעת עסקה המאפשרת . הקרובות

הקדמת קבלת תמורות בגין רווחים עתידיים מהשותפות עם חברת אנרג'יקס בשדה הסולרי החדש. 

לושת השנים הקרובות ולהגדיל את המקורות ייעוד התמורות מעסקה זו לפנסיה, יאפשר לגשר על ש

 .בקלפי יובא לאישור הנושא יוצג ויוסבר באסיפה ובשנה. ₪  240,000 -לפנסיה  ב
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שנערכה ארבעה ימים לאחר הישיבה הקודמת בשל עומס הנושאים שעל הפרק, דנה  ישיבה נוספת

  בנושאים הבאים:

מתוך צרכים שגוברים בעקבות הצמיחה הדמוגרפית, לחידוש  – כניסה לנקלטים חדשיםדמי  הגדלת .4

ושיפור תשתיות ומבני ציבור ומתוך הרצון שלא להעמיס עלויות אלו על החברים, החליט ועד ההנהלה 

ה זו לטובת יעליאת הסכומים הנובעים מלהפריש להגדיל את דמי הכניסה לנקלטים חדשים, במטרה 

ההצעה היא להגדיל את דמי הכניסה לנקלטים  .כלוסיהבעקבות הגידול באו הנדרשותההשקעות 

כיום ₪  5,000 -ולנקלטים בני קיבוץ להגדיל מ₪,  50,000 -לנקלט כיום ל₪  40,000 -מחוץ לקיבוץ מ

 לאישור בקלפי. ותובאהצעת ההחלטה תוצג באסיפה לנקלט.  ₪  25,000 -ל

נה האחרונה קידם הוועד ומקדם בחצי הש –בקרה חצי שנתית על ביצוע תכנית העבודה של הוועד  .5

 מספר נושאים שנרשמו בתכנית העבודה לשנה זו. להלן פירוט הנושאים: 

 שינינו את הגדרות רכז הקהילה למנהל קהילה, בחרנו את עירית  – בתחום המבנה הארגוני

 לתפקיד וכן עברנו להצבעה ממוחשבת.

 אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של עיגון זכויות החברים בדירות  – בתחום שיוך הדיור

 כבסיס  לדיווח לרשויות המס ולשיוך פנימי.

 גיבשנו תכנית להגדלת הפנסיה כאמור – בתחום הפנסיה 

 מיסדנו את עבודת שולחן עגול ואנחנו מקדמים  – בתחום הממשקים עם האגודה הקהילתית

 שיח משותף בנושא בין שני הוועדים.

  במסגרת עבודת ועדת קליטה הוקם צוות אקלום והתחיל  –בתחום הצמיחה הדמוגרפית

בתהליך למידה. כמו כן צוות בנושא איחוד סטאטוסים מגבש תהליך  של הזמנת חברים 

 בעצמאות כלכלית ותושבים בהרחבה לעבור לחברות מלאה בקיבוץ.

 

ר יגיעו לידיעת הציבור כאשר יהיו מבושלים מעבר לנושאים אלו יש עוד נושאים רבים בהם אנו מטפלים אש

 לקבלת החלטות ו/או ליישום.
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  לזכרו של נח שיינלנד
 נח, נוחק'ה, נוחל'ה

 בלדה לעוזב הקיבוץ  הכי הכי נוח שבעולם.
 לפני שנים רבות עזב את הקיבוץ, אך הקיבוץ מעולם לא נעזב ממנו. תמיד קיווינו שאתה עוד תשוב.

 השיחה האחרונה
 במוצאי שבת האחרונה שוחחנו:

 האם הכל מוכן לניווטי הלילה? -

 הג'יפים מזוודים אני שולט בצירים. )ושונא ניווט רגלי( -

 עם משחק הכדורעף מול שובל?מה קורה  -

 צבי המאמן הקשוח הבטיח לי שאהיה בהרכב הפותח. -

 למה לא באת לכנס לאו"ר )לב אחד ורוח חדשה( בפסח? -

 הייתי עסוק אבל נרשמתי לכנס סוכות הבא -

 ביום שישי הקרוב אבוא לבקר אותך, האם יש חניה ומה להביא לך? -

 )גם הוא ממשמר הנגב מקפיד שלא יהיו חריגות(תביא בבקשה גלידונית, עם חניה יש בעיה. יגאל  -
 

 הגדול על מידותיו ומפליא ממנו את מנגינותיו ונח הקטן אוחז באקורדיון
 בעלון סיום יב' כתב:

 "דע מאין אתה בא ולאן אתה הולך
 אפילו כעת זה לא כל כך מושך

 כי אם אתה עוד ילד או סתם פרחח צעיר
 שעיר""מותח  רק ביקורת בוחר תמיד 

השירות הצבאי החל ביחידה, היה מצטיין אבל העיד על עצמו ששנא את הקשיים לכן עבר ליחידת סיור  את
 והיה קצין מדריך בקורסי סיור ליחידות השונות.

לפידות מגבעת חיים מאמר  ןאחרי מלחמת יום כיפור בה השתתף ואף נפצע, פורסם בעיתונות הקיבוץ ע"י ארנו
בו ולבכות את הנופלים( ומשיח ער שהתנהל אז ברחבי הקיבוצים על ההזמנה )על אלים שהכזי"הזמנה לבכי"  

 הזו אתה אמרת וטענת שאסור לבכות זה הגורל לשיטתך. ואחר כך הוא יוצא לשנה עזרה בקיבוץ גלגל.
  9.6.1969 -ועוד כותב נוחק'ה  ב

של הכיתה. רק בקליעה אהלן חבר'ה מה נשמע אני נמצא בטירונות צנחנים בינתיים לא מבייש את הפירמה 
שבועות בערך  8ס"מ ביריות אחרות פחות טוב, אך מספיק בשביל להשתפר. עוד  2.2למטרה הייתי חלש. יריתי 
 הטירון האחרון בכיתה. 2085242אני חופשי. מספר אישי 

 
 המומים וכואבים על לכתו בטרם עת של בננו

 

 נח שיינלנד
 תנחומים לנתי ולנעמה ולאחותו צילה שניצר ולכל המשפחה

 
 בית משמר הנגב
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שני בפרדס,   נבואותיו.ארבעה נכנסו לפרדס של נח. הראשון ישעיהו ליבוביץ על שום הגותו, פלפוליו סגנונו 

אלוף משנה ד"ר יעקב חסדאי על שום שבתנועת לאו"ר שהקים נוחק'ה היה חבר פעיל ומאמין בלקיחת 

יֵנם על שום שהיה מעין  אחריות אישית וטהר מידות שהיו במשנת התנועה הזו. שלישי בפרדס דו    ד שלמה בִּ

האחרונות קרא, למד וקירב עצמו  תחליף לאביו שנפטר עת היה נער. הגותו, אמונתו מאד קסמו לנח ובשנים

יותר ויותר לדברי תורה ולספרים הנלווים. רביעי בפרדס הקיבוץ על שום שהיה ביתו על האמון, התמימות 

 והפשטות עליהם גדל.

נוחל'ה היה ספורטאי מצטיין בריצות ובמשחקי כדור והפליא בקפיצות מהמקפצה הגבוהה לבריכת השחייה. 

 לא היה יורד, כל כך גבוה קפץ.ובכדור עף כשקפץ להנחית 

נוחק'ה למד הנדסה וריכז את ענף הבניה בקיבוץ וכשעזב השתלב במחלקת הפיקוח של עיריית רעננה. וזה 

 .בבחינת אנטיתיזה לאופיו הטוב. היה מקטר בצחוק מה לי ומדוע שאעניש אנשים על חריגות בניה

 ועוד הוא כותב בסוף יב'

 אל כיצדיש או סתם ,מורה כבר לא יטריד

 . "על כן עמוד בצד" ,לשיעור ת  ר  ח  אֵ 

 וזה היה כדאי  ,שבעת שנות למוד

 מתי? :השאלה - אולי אתה תמשיך 

 אינם עניין של מה בכך ,שניםעשר -ותרי

 .כשתצעד בסך יעיד,הזמן את זאת 

 
נח אהב לטייל ו"היי הג'יפ" גם הוא ממשנתו תרבותו. נח היה בן דמותו של אליפלט זה שאין לו אופי אפילו 

 במיל ולכן הוא תמיד רק טוב וטוב וטוב.
 ומאז שנתי אהובתו נפצעה בתאונה הוא היה לה למשענת ואומנת

   "מעין תזכורת לפנקס הקטן"
 כך כל יום כל היום.

 צילה דואג ודואג כאילו לקח אחריות מאז נפטר אביו.ונח תמיד האח הגדול של 
 ד נח לקארין, דוריס ורוניונח הלא הוא הדו  

 האבא של נעמה האבא הכי פולני שאפשר.ונח 
 .שיודעים ליהנות מהחיים ולדסקס בכל מה שצריךאלו , שלק, לוצקי, הלפמן, גיאוהחבורה מורדי, 

 נח, נוחק'ה, נוחל'ה תם הטקס
 ך כפי שדיברנומחר לא אבוא אלי

 את הגלידונית אתן לצילה אחותך
 באקורדיון  כבר לא תנגן

 לא תצא לניווטים רכובים, לא תשחק כדור עף
 לא תרשום חריגות בניה
 לא תצא מהפרדס שלך

 אנחנו מזמינים אותך לבכות על מותך
 ואולי אולי אלינו עוד תשוב

 .שלום לך עוזב הקיבוץ אחי, הכי נח שבעולם
 

 להגיד לי. שהדגשתאיציק מאשל 
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 הלכת לי חבר –לנוח'קה 
 כבר בגן רימון, בחינוך המשותף

 אל הסף. –הייתי צריך ללוות אותך בלילה, לדלת 
 משם רצת לבדך אל בית ההורים

 שחיכו לך כל לילה, כל לילה, ערים.
 והחזירו אותך אחר כבוד לגן הילדים

 פה זה קיבוץ, נוח'קה. כאן אין מיוחדים.
 היית לנו מלך הגןאבל ביום 

 מלכי גן תמר –מול ירי ויורם 
 היית מלך גן רימון. הבלתי מעורער.

 אתה עלית לכיתת "ערבה". –אחר כך נפרדנו 
 ואנחנו לכיתת "אשל". הכיתה הכי טובה.

 בבית הספר היית תלמיד מצטיין.
 חרוץ, מקשיב, ואף פעם לא מתחמן.
 ספורטאי מעולה, רץ וקופץ נהדר.

 כדורסל ,כל מה שתבחר.כדורעף, 
 תמיד נותן מאמץ, תמיד "מציל את המולדת".

 עולה להנחתה ושוכח לרדת.
 ואחר כך התגייסת, כמו כולנו, לצבא.
 וכמובן הצטיינת ביחידה הכי טובה.

 טירונות צנחנים, סיירת מטכ"ל
 נוח'קה תמיד מתחת לאלונקה.

 אבל אחרי הצבא, התחלת קצת לוותר.
 בים ממני יותר"."אני לא מתאים, יש טו

 נתת שירות מדהים בקיבוץ אבל תמיד היה לך בראש
 "כולם כועסים עלי. אולי אני אפרוש?"

 וכמה שניסיתי לשכנע אותך
 "נוח'קה, אף אחד לא יקח את מה ששלך".

 עזבת את הקיבוץ, הקמת משפחה
 עברת המון קשיים, ולקחת על עצמך

 להיות הגב והפה והתומך הבלעדי של אשתך.
 עדיין מנסה לשכנע, "ריבונו של עולםואני 

 אתה היית הכי טוב מכולם.  –נוח'קה 
 תנסה קצת יותר, תגיע רחוק. תיפול, תקום, זה לא כל כך אסון

 מכל נפילה אפשר ללמוד.  להפיק לקחים מכל כשלון".
 מרוב טוב לב, נוח'קה, העדפת לוותר

 היה חשוב לך יותר. –לטפח את המשפחה 
 הבריאות כבר לא כל כך טובהועם הזמן גם 

 ונוח כבר לא הספורטאי הכי טוב בשכבה
 וכמו פולני טוב, אתה מתמודד לבדך
 את כל הקשיים אתה נושא על גבך.
 עד שלבסוף, כמו תמיד, אתה מוותר

 הלכת לנו חבר. –ונשארת לנו בלב 
 

 גיא רפאלי
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  נעים להכיר
 בכל עלון, אני מקווה לראיין

 הנגב,חבר/ה מקהילת משמר 

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה.

השאלות הן זהות לכל מרואיין 

 והפעם:

 תימנה אדלטין

 
 

 הנגב? איך הגעתי למשמר
בעקבות בעלי, לוטן אדלטין. כשאפשרו לקבל את הדירה מעל ההורים של לוטן בתהליך שיוך דירות החלטנו 

 להיות קרובים להורים, למשפחה.

לוטן היה במחזור מעלי. גרנו  ,הכרנו בלימודים. שנינו למדנו ארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון שבבאר שבע

לפני כן שנה בדימונה, שם גרתי כל תקופת הלימודים שלי בכפר הסטודנטים של עמותת "איילים". ואחרי זה 

 שנים. 3ה כמעט נחנו גרים פאהגענו לקיבוץ. התחתנו לפני כשנתיים וכאן בפאב הישן ו

 

 מה אני עושה בחיים?
 . עקב לימודי הארכיאולוגיה שעשיתי אני עובדת כעת ב"רשות העתיקות"

, פיקוחים, סקרים,  העיסוק בארכיאולוגיה מאוד מגוון וכרוך בחפירות, אני נורא אוהבת את העבודה שלי

 .צאת מאחורי מחשב בתוך משרדרוב העבודה הוא בשטח ואני מודה כול יום שאני לא נמ .תיעודים וסיורים

התפקיד שלי הוא לפקח שלא יהיה פגע . אני עובדת באזור בית שמש בו מתוכנן פרויקט גדול של בנייה למגורים

הם תל בית יבינ. יםיים ופרהיסטוריכול אזור שפלת יהודה  הוא אזור עשיר באתרים היסטור, כידוע .בעתיקות

 .ועוד עוד, תל שוכו, עמק האלה, תל עזקא, שמש

 6-לידה היתה חשיפתה של כנסיה ביזנטית מהמאה הההפרויקט האחרון שלקחתי בו חלק לפני חופשת 

זאת אומרת שישנו פרויקט בנייה באזור ועלינו . חפירת הכנסייה נעשתה במסגרת של חפירת הצלה. לספירה

בה חשפנו את מבנה רכה כשנה חצי עהחפירה נ .את הארכיאולוגיה שנמצאת בתוך תכנון הבנייה" להציל"

פסיפסים מדהימים, פרטי שיש מרשימים, קריפטה )חלל תת קרקעי , יה שכלל שתי קפלות וחצר גדולהיהכנס

 .בו בדרך כלל הונחו שרידי קדושים( כמעט ולא עבר יום בלי גילוי ממצא מרגש

ירות. בני הנוער לאורך כול החפירה נעזרנו בפועלים ובעיקר  בבני נוער שמגיעים לשבוע עבודה באתר החפ

מגיעים מכל מוסדות הלימוד, מכינות, פנימיות בני כיתות יא' ויב' שבוע העבודה הזה הוא חלק מתוכנית 

 .ולנו זה כיף להיות חלק מהעשרה הלימודים שלהם. להם זה שבוע מעשיר בו הם לומדים על סודות הארץ

תו חופרים. עלי להשוויץ קצת ולציין אנחנו מלמדים אותם מה זו ארכיאולוגיה ועל התקופה של האתר או

 . עתידה של הכנסייה עדיין לא ברור, בשעה זו. יה נשלחו לתערוכה במוזיאון הארצות המקראישפרטים מהכנס
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היסטורי מהתקופה -במהלך שבועיים באתר פרה בקיץ שעבר יצאנו לוטן ואני לדרום צרפת לחפור

  .ת )על שם האזור בצרפת אורניאק בו נמצא האתר(המשתייך לתרבות האורינאקי ,ית העליונהתהפליאולי

 . בארץ זרה ולהכיר את שיטות העבודה שלהם, אלף שנה  35 -זאת היתה חוויה גדולה לחפור אתר בן כ

 

  קרוביי במשמר הנגב
יש לי פה . חודשים, רג'ין וחנן, שגית אחותו של לוטן ובעלה אבישי וילדיהם 4לוטן בעלי, כרמל בתנו בת 

 .בורנשטיין שלמדה איתי והלכה איתי את כול הדרך-מעיין חמד ,גם חברה שהיא כמו משפחהבקיבוץ 

 

 מילים על משמר הנגב כמה
זו פריבילגיה לגדל את הבת שלנו בקיבוץ מבחינה חברתית וקהילתית. בהתחלה זה קשה כי כולם מסתכלים כי 

יש החבר'ה של לוטן אבל רובם לא   את חדשה. לאט לאט מתיידדים עם אנשים, עם השכנים ומכירים יותר.

 בקיבוץ.

 קודם הכרנו את בעלי הכלבים ועכשיו את ההורים של הילדים. 

 

 משהו לספר
נאלצו לבטלן כמו לבקר  אז ככה שהרבה תוכניות שהיו לנו לקיץ עכשיו אני בבית כי אני עם כרמל ויש קורונה

 בסוף אוגוסט אני חוזרת לעבודה. .את ההורים שלי בשוויץ
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 מציאות או בחירה? –ציניות 
 , ציניפתטי עולמנו הוא 

יסכימו איתי מי שמבין את המשפט הנ"ל מתוך התבוננות מעמיקה על המתרחש. ניתוח האדנות של האדם, 

לקח על עצמו להתחקות אחר הטבע ולתת פתרונות למצבי חולי שקשורים  הבנת התהליך היומרני שהאדם

 בהפרת איזון כלשהו במערכת.

למשל, במקרים מסוימים מתפרצת מחלה בגידול חקלאי מסוים, שהאדם מתוך התבוננות הבין את גורם 

רווח המחלה והסימפטום שבא בעקבות, והבין איזה חומר יוכל להכריע את המחלה, לטענתו )במינוח ה

"הדברה"(. בפועל, הטיפול יביא להכרעת הסימפטום במקרה הטוב ובמקרה הרע גם זה לא. ומה עם גורם 

המחלה שעדיין חי ובועט? מה הרקע, הקרקע שעליה גורם המחלה משגשג? תנאי הגידול, ממשק הגידול 

הדברה"? זה לא שהעירו את הפתוגן להרים ראשו? ומה עם שרשרת הנזק הסביבתי שנגרם בעקבות חומר "ה

מעניינו, זה נתון לפרשנות, ולמה להעיר את המתים? האם התרופה עזרה או שמא הניתוח הצליח והחולה מת. 

 הדוגמאות הן רבות.  פתטיקחו את זה לאן שתיקחו את זה זו רק דוגמא מהחקלאות... בעולם 

וחו עובד אחרת והוא או מי שלא יסכים בקריאה ראשונה עם המשפט מעלה )אל תשכחו את הנושא(, הרי מ

 היא רואים את העולם כהוויה אמת לאמיתה, במינוח כזה ש"עולם" הוא שם לתיאור הציוויליזציה האנושית.

אולם "עולם" בהגדרתו הוא שם עצם משורש ע.ל.ם = נסתר, נעלם. כלומר העולם הוא מה שקורה בפועל ומה 

לנו. מה שאומר שלא רק "הסימפטום" זה העולם שקורה שלא בתחום הנראה לנו בעין או בחושים האחרים ש

אלא הסימפטום הוא תוצאה של גורם מחלה שנבט על רקע שגרם לו להתבטא. זאת אומרת קיים תהליך 

מאחורי הדברים. רצף מסוים של מקרים שהתרחשו. "רקע" "סימפטום" "תרופה" מונחים שקל להתמצא 

סת משאביה? לחיזוק הרקע שיוביל אותנו להימנע תקופת הקורונה. לאן האנושות מגיי -בהם בתקופתנו

משגשוג פתוגן או שמא למציאת חומר הדברה כשם הנושא של המאמר. אני שואל מה הם המדדים להצלחה/ 

כשלון בעולם מתוקן? בחקלאות, בבריאות, בחינוך, ביחסים בין אדם לחברו.... האם להשקיע אנרגיה לחיזוק 

 כולנו בהדברת הרע.הטוב או לחילופין להשקיע את כל 

קחו למשל את אברי גלעד שבאמתחתו פתרונות קסם לגבי שכנינו, עמיתינו הערבים? היכול אדם שאינו בא 

במגע כלל עם אוכלוסיה אחרת, שניזון מדעות מרוחקות, להזין רבים אחרים בדעות "מוצקות" על הנעשה 

ניין שמבינים לעומק את גורמי המחלה בפזורה. התיקון הטוב ביותר שיהיה הכי פשוט הוא שכל יודעי הע

לדעתם ובידם חומר ההדברה הראוי, שפשוט ייוולדו בגלגול הבא בביר הדאג' כמשל, ונראה מה ייצא מהם. 

להיוולד בתל אביב בתקופת השפע זה לא חכמה. שוב, בעולם מתוקן הרי גורמי מחלה התפתחו על רקע מסוים. 
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, ציני נמשיך לחפש את חומר ההדברה ולא נשכיל להיטיב עם פתטים אז עכשיו איך עלינו לנהוג? נכון, בעול

 "אנחנו דור מזויין"שר אביב גפן הרקע. לשבת בצד ולא להכריע מה אני חושב על אמירות פוגעניות זה כמו ש

ונמשיך להתנהל כאחד מן המניין. אחד מבני הדור. צו השעה. זה לגיטימי, ראוי, מקובל. האם נעשתה כאן 

. לטעמי, יש מקום לומר שאנחנו לא חלק מזה אבל להכיר בזה שיש לאווירה -----שאני קורבן לדור  בחירה או

 מסביב השפעה על חיינו, על נטיותינו, על פרשנותנו, על בחירת החומר להדברת הסימפטום.

 אשתף אתכם בנעשה אצלנו בשקמה:

דונם( לא פרח כבכל  500) הרימוןע. אני כאחראי על המטעים רואה את השפעת האווירה הכללית גם על הטב

עונה. בצורה קיצונית. התעורר מבויש משהו משנת החורף. משהו במזג האוויר )נחלת האזור ( אולי האווירה 

לא גרם לו לצאת מגדרו. עדיין אנחנו כחקלאים צריכים להכיר בכך שזה הטבע. צריך לקבל זאת שאיננו 

וצאים הזדמנות ופוטנציאל ריווחי גם בשנה  מעין זו. בקרוב ניטע אדונים פה ויש לקבל את הטבע , עם זאת, מ

דונם( סבל מקשיי קליטה. תנאי הנגב זרים לו. שיטת  120) האבוקדודונם נוספים של זן חדש מקדים.  200

הגידול שלנו לא הרשימה אותו. גבעת הכורכר עליה ניטע הייתה חסרת חיים ואפשר לומר שעכשיו מתחילה 

ות )=רקע.. זוכרים?(. אני משוכנע שעצי האבוקדו עוד יגיבו במלוא הדרם על כל האהבה שאנו להיכנס לפורי

 נותנים להם. המטע נמצא מול היציאה של הקיבוץ, על הגבעה.

דונם אורגני( אנחנו ממשיכים להיות המובילים בענף. ממשק הגידול אותו עיצבנו בעצמנו כולל  1150) חוחובהב

שיטת אסיף תקדימית, תישא פרי, אני מאמין, וההתרגשות, שלי לפחות, גדולה. נמנענו מללכת שולל אחר 

 6צאים מזרחית לכביש המקובל בענף ובכך נחסך לסביבה ולעולם המון המון נזק. מטעי החוחובה )ברובם( נמ

 דונם נוספים.  200ממחלף בית קמה וצפונה. אנחנו לקראת נטיעה של 

בגדול, האני מאמין שלי הוא שהצלחה במטעים היא קודם כל מימוש פוטנציאל הצמח, וזה ימומש כשסביבתו 

נים ולא של הצמח אינה יוצאת מאיזון, ושהוא ניזון מקרקע שיש בה חיים ופוריותה הולכת ועולה עם הש

 להיפך.

 שבת שלום

  
 מאור לוי 
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 

 

  01/06/2020 תאריך

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

 אורי אורן

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

  )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 

 :סטאטוס התקדמות בחינת אופציית הצריף  -מועדון נוער .1
, הגענו לתכנית  מלדבסקי ולידיה אלמוג גולן לאחר שתי ישיבות בנוכחות דורית , איל גזית , יורם ,

 מ"ר . 385מוסכמת אשר מציבה את המועדונים בשטח כולל של 

 יב' כאשר ביניהם יחידות השירותים. בכל מתחם אולם גדול -ט'   י'-ז' השטח כולל שני מתחמים 

 במועדונים, מתוכנן מחסן לצופים   חמ"ר מחוץ לצריף. בנוסף לשט 50ואולם בינוני. השטח כולל ממ"מ 

 החלקים אשר היוו תוספות לצריף  במשך השנים, יפורקו ויהפכו למרפסות. 

 בוצע אומדן עלויות גס כאשר לחלופות " המתחרות ",על בסיס השוואת גודל המתחמים הדומה 

 בסיס המחירים לרכיבים השונים שווה בין החלופות. לאומדן התווספה עלות החלפת הגג.

 האומדן החדש הגבוה משמעותית מזה שהוצג ע"י איציק בונים, יוצג השבוע בשולחן עגול .

 פות . על פניו מסתמן פער גדול מאוד בין שיפוץ הצריף לשאר החלו

, הדגיש ניר זמיר שהמימון של מפעל הפיס איננו  2020בדיון עם המועצה על תקציב הפיתוח לשנת 

שמור לנו בלעדית. אם יהיה ישוב שיקדים אותנו בהגשת תכניות לקבלת היתר בניה, יעבור מימון 

 אליו . ₪(  מליון  1מפעל הפיס ) 

 :ניהול מועדון לחבר  .2
השורות בתחום ניהול  ןהחלטה על הגבלת הקדנציות וריענו בתחילת השנה ועד האגודה לקח

וצוותי האגודה, תהליך בחינת החלפת ניהול מועדון לחבר יצא לדרך ופורסם קול קורא ,  םהשירותי

נוכח ההבנה כי הדרישה לתשלום גבוה יותר מכפי שאנו מאמינים  שרצוי ועד האגודה החליט לדון 

דלת התקציב החודשי או בחינת העברת אפשרות הניהול שוב בנושא כאשר על הפרק אפשרות הג

 לצוות התרבות אשר למעשה מנהל באותו האופן את 'בר המכבסה' .

 

תקציב המועדון זהה לשנים קודמות ולא שונה כך שלמעשה צמצום ההוצאות יאפשרו להשתמש 

 בסכומי ההפרש לשפר את המבנה לרבות החלפת הריהוט שיפוץ החלונות וכו' .

 

 שקל  800 -ת אחת המשך ניהול המועדון ע"י תושב בעלות חודשית של כאפשרו
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אפשרות שנייה ניהול ע"י צוות התרבות ללא עלות חודשית מלבד עלות עבודת נערים במסגרת שירותי 

 ניקיון  הדבר יאפשר מקום  תעסוקה נוסף לנערים.  

הישוב שצפויה לעלות  תאפליקצייניהול הזמינות ודוח חיובי השימוש יעשו בעתיד הקרוב באמצעות 

 כבר בחודש יולי , הנושא יבחן ע"י אדיר ואור גל . רלאווי

 
 בעד העברת הניהול לצוות התרבות . –הצבעת הוועד 

חודשים ולאחר  6ניהול המועדון ע"י התרבות, מודל זה יבחן לתקופה של  01.07.2020החל מתאריך 

 לאפשרות ניהול ישיר  של תושב המקום . מכן במידה וניווכח שמודל זה לא מתפקד נשוב

 

 -סה"כ ההוצאות תפעול אירוע הקורונה לתקופת מרץ, אפריל ומאי  מסתכמות ב כ –הוצאות קורונה  .3

 אלף צפויים להתקבל כהחזרי מועצה וסיוע  . 15 -אלף שקלים כאשר כ 27

המיועדת לאירועים מדובר בהוצאה לא מתוקצבת שבמידת הצורך נעשה שימוש בכרית הביטחון שלנו 

 כמו אירוע הקורונה .

החינוך בתקופה זאת  היה ללא הכנסות ולכן האגודה תגבה את הוצאות החינוך,  בתקופת הקורונה 

שכללו הוצאות תפעול והוצאות פעילויות שוברי שגרה   בנוסף לכך ההוצאות כוללות שי לחג עבור כל 

 ת הוצאות התרבות פחתו .בית אב והוצאות אירועי יום העצמאות, בתקופה הזא

במצב הקיים יש לגלות אחריות בניהול התקציב כדי לעמוד במסגרתו ולבחון כל הוצאה עתידית 

שקל תאושר ע"י  1000לרבות הוצאות על פרויקטים קטנים.   הצעת הוועד: כל הוצאה החורגת מעל 

 ההצעה התקבלה. –יו"ר האגודה בנוסף למנהל האגודה 

 

 

ציר התנועה המחבר בין הקיבוץ להרחבה ג'  –רכב בכביש מהרחבה ב' להרחבה ג' ממשק תנועת כלי ה  .4

חוצה את הרחבה ב' , בקרוב צפויים הדיירים החדשים לאכלס את השכונה החדשה וקיים חשש כי 

 ציר התנועה הנ"ל ייצור בעיית בטיחות לתושבים המתגוררים בסמוך לציר בהרחבה ב' .

ב' ולאחר אסיפה עם נציגי הקיבוץ, האגודה והתושבים הוחלט כי יש הנושא הועלה ע"י תושבי הרחבה 

להגיע לפתרון בהסכמה של שני הצדדים )תושבי הרחבה ב' ,והרחבה ג'( בהובלת האגודה, צוותי עבודה 

משני הצדדים יתארגנו וביחד יגישו הצעות לפתרון, חשוב להדגיש כי האגודה מוגבלת ביכולתה 

שינוי בצירי התנועה הקיימים או שינויי תעבורה. במידה והצדדים לא הכלכלית או ביכולות לבצע 

יצליח להגיע לפתרון מוסכם, הנושא יועבר לאחריות המועצה או אחריות הקיבוץ אשר לקחו חלק 

 בתכנון צירי התנועה בקיבוץ.

 

 רשם: אדיר בן חמו

 

 
 
 
 



14 
 

  www.atarmishmar.org.il   3.7.2020י"א בתמוז תש"ף   2133עלון מס' 

  
 הבונים בשטח הקיבוץוחברים  70-לחברים, חברים בעצמאות כלכלית, חברים בשכונת ה

  20:00במועדון בשעה  1.7.2020ביום רביעי 

 יו"ר האסיפה: נחשון שניר

 סדר יום: עיגון זכויות החבר על דירתו 

 מוזמן: עו"ד ליעד סידר

 

לפני שבועיים פרסמנו שמשפחת יחזקאל  –לפני הדיון על נושא האסיפה רוצה למסור הודעה  ניתאי קרן:

 לי היום שחתמנו איתה על הסכם עזיבה.חוזרת לקיבוץ. וההודעה ש

משמר הנגב החליט להעניק לחבריו זכויות בדירות והיתה לאחר מכן החלטה  –עכשיו בקשר לנושא האסיפה 

את יכולת הקיבוץ לאגד את כל החברים וגם להשיג עבור  תעל החלופה בה זה יעשה. חלופת האגודה מאפשר

שיוך. זה היה בדיון ציבורי ועכשיו צריכים לקיים מהלך בו השיוך מחיר נמוך יותר. ולהיטיב את תנאי ה

 צריכים לדווח לרשויות המס והמהלך הוא בין החבר והקיבוץ.

זה לאשר את ההסכם בחתימת החברים. יש חברים שיש להם דירה שנייה ועל כך ישלמו יותר  מה שנדרש 

מיסים. איך זה ישפיע במקרה זה על התשלומים שלהם? נלך על עסקה שתהיה מתאימה לכל חברי משמר 

 הנגב. עדיין לא החלטנו על העסקה.

 במזכירות יש קלסר עם כל ההחלטות בנושא השיוך.

 

 תקיימו מספר מפגשי הסברה בנושא וחברים העירו הערות האם הן נלקחו בחשבון?ה וולפמן: יעקב

 

 : שמענו את הערות אך הן לא תיקנו את המסמךניתאי קרן

 

  : העברנו ואישרנו את חלופת האגודה ותקנון השיוך חופף אותה לגמרי.רותי גרשון

 

מתהליך  90%: בזמן הזה לא משנים דבר מהחלטות השיוך שכבר התקבלו. משמר הנגב עשה כבר ליעד סידר

השיוך. במציאות המשפטית של שיוך בקיבוץ זה מצב בו או שכולם עושים או שאף אחד לא עושה אותו. קבלת 

"י לחתום שהתקבלו לגבי השיוך הסכימו ברמזכויות בבית זה אינטרס משותף לכל החברים. על סמך החלטות 

 לחברים הבונים על היתרי בניה. 

התשלום על הקרקע שלא יהיה עכשיו הוא יהיה חלק קטן מערכה. מה שעומד עכשיו על הפרק הוא מתן זכות 

שיוך ודיווח לרשויות ועדיף שזה יעשה מוקדם ככל האפשר ולא לדחות את התשלום שיכול להיות בהמשך 

משפטית לעשות פעולות שהיום אי אפשר לעשות כמו העברה דירה יותר גבוה. הדיווח הזה יאפשר פלטפורמה 

 ליורשים. המהלך הזה הוא תנאי הכרחי.

 ממליץ לתמוך בהחלטה ולחתום על ההסכמים.
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: אני לא נגד ההסכם. אבל הכניסו להסכם הזה שהוא הסכם ביניים לדיווח לרשויות המס אבל יש רחמן זאבי

 והם לא רלוונטיים לפעולה שנדרשים לעשות עכשיו.בו סעיפים שכבר שייכים להסכם השיוך 

. לרואה חשבון. הסכום  2מעמד החתימה בשל כל משפחה לעו"ד  תהעלו 1נושא העלויות ידוע לגבי שתיים מהן 

מיסים במס אחד יודעים את האחוז שלו וחוב שהוא יהיה רשום במסמך והמס הרביעי הוא מס  2השלישי אלו 

בעיה לרשום אותם בהסכם. מה שקשור בפועל לשיוך הכניסו מה ה אז ₪  3000 -שבח שהוא סכום של כ

למסמך אבל את הסכומים שכבר פחות או יותר ידועים לא רשמו בהסכם. מבקש לתקן את שני הדברים 

 האלה. להוריד את הדברים שאינם רלוונטיים לתשלומי המס.

 
הליך ומה שמשתמע ממנו. ומבקש : בהסכם רשומים כל הדברים שהחלטנו עליהם לגבי התרותי גרשון

עד סוף התהליך  לגבי חלופת האגודה בה אנחנו הולכים כקיבוץ ולא כיחידים. זוהי  מחויביםמהחברים להיות 

 תזכורת שבאה לידי ביטוי בהסכם.

ומעבירים לאיל  להיות יעילים. חילקנו את המפות ואנחנו מרכזים את ההערות של החברים לגביהן מציעה 

 כדי שנגיע מהר לחתום על הסכם עיגון זכויות ועדיף למהר לחתום.גזית וגולן אלמוג 

 

 : שאלה לגבי ההסדר מול רשות המיסיםרן אלעזרי

 

שלבים למהלך. השלב הזה הוא מיסוי של המדינה ויש גם מיסוי על הקרקע. עכשיו משלמים  2: יש ליעד סידר

כנה להכיר בערך נמוך של המבונה וכתוצאה מכך אפשר יהיה לשלם סכום נמוך רק על המבונה. רשות המס  מו

 יותר.

 

יהיה יותר יקר אם היינו גרים  דירה שנייה האם  האם כתוצאה מההסדר הזה שכולל תשלום  על : רן אלעזרי

 ביישוב רגיל? 

 

המגרש ריק ללא יש אפשרות שהתשלום יהיה נמוך יותר. הדיווח על מה שהחבר קיבל  אם  :ליעד סידר

אם הדיווח הוא יהיה לכל החברים   שקיבלו דירה אבל לפי שווי  ערך נורמטיבי   0מתוך  0תשתיות מס רכישה 

של שווי הדירה וזו דירה ראשונה  יש פטור ממס רכישה עד סכום מסוים ומי שיש לו דירה שנייה ישלם מס 

 .התרחיש הסביר מדווחים על מה שקיבלת מהקיבוץ רכישה.

הקיבוץ הלך לרשויות המס ומסרו שיקלטו חברים חדשים שאלו אם לדווח עליהם לרשויות המס  2011 -ב

 התשובה לגבי השאלה הזאת מרשויות המס היתה שכאשר יקלטו החברים החדשים אז יש לדווח.

 

: ניתאי, למה התכוונת כאשר אמרת שלגבי מספר חברים יהיה משהו אחר?  שאלה לגבי דגני-עירית כרמי

ועוד דבר כאשר נכתב  האם יש הבדלים משמעותיים בין ההסכם של החברים והסכם עם היורשים?    4.4עיף ס

. לא צריך לשנות את ההסכם אלא לעשות הסכם עם על קבלת הדירה כמו שהיא מה יהיה לגבי התשתיות

  הקיבוץ על התחייבות הקיבוץ כלפי החברים שיסודרו התשתיות האם יש אפשרות זאת להסכם
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הקיבוץ לא מרוויח מהשיוך. זה פרויקט חברתי ולא עסקי. החבר יישא בעלויות  4.4: לגבי סעיף ליעד סידר

ומס רכישה  "הקונה"  לגבי הסכם של החברים על פי דין הקיבוץ  במס שבח נושא "המוכר" השיוך שלו. 

הדירה הקונה יהיה והיורשים ההסכם כמעט זהה רק יש התניה שהיורש יהיה חבר או אם הוא מוכר את 

 .יש החלטה עקרונית של הקיבוץ לגבי שדרוג תשתיות ואין אפשרות להתחייבות על מועדים מחויב להיות חבר.

 

דירות והם פנו בשאלות  באותה עסקה מול רשויות המס והם אמרו  2מדובר על מי שיש להם  : ניתאי קרן

את הקיבוץ ולא אותם. אם לחברים אלה יש עורך דין שלהם הם יכולים להעביר את  שליעד וינאי  מיצגים 

 וננסה לשפר מה שניתן. המסרים שלהם לליעד וינאי. 

 
מיטיבה עם החברים החדשים שאילולא כן הם היו   : בחלופת האגודה שהחברים קיבלו ההחלטה ליעד סידר

הוא תהליך של פשרות. החברים צריכים להסתכל על צריכים לשלם סכומים גדולים על הקרקע. כל התהליך 

 זה יעזור לכלל אם זה לא יהיה לא יהיה שיוך. התמונה הכוללת.

 
ההסכמים האלה הם לחלוטין במעמד צד אחד של הקיבוץ אל החברים. אי אפשר להשאיר את   ניתאי קרן:

 הדברים מעורפלים.
 סגורה ובאה לקדם את הנושא. תפקידי כיו"ר לשמור על החלטות משמר הנגב. ההצעה היא

 
. יש חברים גמלאים שחיים החבר –, ושל הלווה הקיבוץ –: ההסכם הוא של צד אחד של הנושה יעקב וולפמן

אלף או  47מהפנסיה שהקיבוץ נותן להם. יש מספר לא קטן של חברים שלא יוכלו לשלם את הסכומים של 

מערכת האיזונים נתנו אפשרות של פריסת תשלומים. . באלהכיותר. הקיבוץ צריך להתחשב במצב של החברים 

 הקיבוץ יכול להתחשב. הקיבוץ התחייב לשלם פירות נכסים. אני רוצה שיתחשבו במה שחברים אמרו.

 
. מסכים לתוכנית. "המטפלת" הביאה לנו חלופה אחת. זאבי דיבר בנוהל: יש דברים שמפריעים לי צבי ברג

צריך להסביר איפה הוא צודק הקיבוץ והחברים זה לא קווים  כבר פעמיים ולא התייחסו למה שאמר.

 מקבילים. אלא צריכים להיפגש. לדוגמה, חילקו מפות ולא רשמו בהן קנה מידה.

 אפשר להביא להצבעה עם ההסתייגות של זאבי.

אמרו לנו שכבר אין מטפלת וכל אחד חושב על יכולותיו לשלם. אנשים לפי מה שאני שומע מבינים שמדובר 

 כבר על שיוך בפועל. אמנם החלטנו אבל אפשר לשנות החלטה.

 

: תמיד אפשר לעשות יותר טוב. לגבי מה שזאבי אמר נתתי תשובה. ניסיתי להסביר שזה אינטרס ניתאי קרן

. תלוי בכמות החברים במצוקה כשנגיע לגשר נראה את רמת הצורך. של הכלל. ליעקב, החששות מוצדקים

 דם.צריך לקבל החלטות ולהתק

     10.7.20 -ההצבעה ב
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 חודש יולי
  בן כתת  , אחיה של פנינה גדי,  אחיינה של  שרה גלקר1964חברנו משנת              - אריה כץ

   21.7.1970  - 20.3.1947, נפל בגזרה הירדנית           "איילה"      

  4.7.1980 –  23.4.1892     גולן  אמה של אזרה          - רבקה זלצר

 בעלה של דורית, אביהם של חגיהיה במצודת בורוכוב,   1946חברנו משנת             - אריה דקל

  7.7.1990  -6.11.1928      טל, דני, קוקי ומירון                                

  1.7.1991 -אביו של יוסף טנצר ז"ל  נפטר ב       - פינקוס טנסר

  16.7.1991 - 14.7.1900        אביה של שושנה דגני ז"ל -יחיאל אורנשטיין

 אימן שלז"ל   , רעייתו של ישראל1953חברתנו משנת          -שרה קריתי

  20.7.1991 - 19.31918      , צביה ז"ל ואסנתז"ל נועה, רוחה                              

 רעייתו של מומוס, אימם שלודת בורוכוב, היתה במצ , 1946חברתנו משנת          - מרים בונים

  7.7.1992 - 11.9.1927         עמית, איציק ויהודית                              

 בעלה של שולה, אביהם של ישימהכשרת תל יוסף,  , 1947חברנו משנת         - משה וקסלר

  8.7.1998 - 20.9.1929       יפתח, שחר ואלדד                              

  18.7.2002 -25.10.1929      , בעלה של חנה, אחיו של יעקב1947חברנו משנת    -אהרון פוזננסקי

 , בעלה של אוולין, אביהם של אריק, 1975חברנו משנת           -מוריס אלון

  15.7.2006 -   30.7.1937        יעל רסה ואשר.                              

 רעייתו של בן ציון ז"ל, אמם של 1946חברתנו משנת         - דגני שושנה

 15.7.2007  - 15.3.1927     גתית וגיא, עידו ואלון                             

 כוב רעייתו של והיתה במצודת בור 1946חברתנו משנת         - דורה מגריל

 .  9.7.2008 -  15.12.1918     ז"ל אמם של אריה, רוני, צביקה כתריאל                             

 , אמם של דנית, יעקב, עלזהז"ל  רעייתו של מנחם 1970חברתנו משנת       - מריון רכטמן

3.6.1946  - 20.7.2013  

 לסבעלה של לאה ז"ל אביהם של צבי ברג  ודינה ביק 1968 -חברנו מ           – יוסף ברג              

1.4.1925    - 7.7.2014   

  6.7.2019 – 8.1.1971אביהם של יהונתן, נעמה, יעלה    2009חבר אגודה משנת  – אורן לוצאטו

 

  

 

 

 

 תנחומים לאוהד פניג ומשפחתו על פטירת אביו
 

 מיכה פניג
 

 בית משמר הנגב
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   וחוגגת חג מחזור כיתת "כוכב" מסיימת יב' 
 

 לוצאטו, אביב אלון, מעין יסעור, דניאל גולדפדריהונתן דורון סמדג'ה, 

 ושקד טל וינר-בר אלון, נויה אזולאי, יובל וילק, תמיר דמרי, הגר כהן

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


