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 מה בעלון
. השדות סביבנו מזמן הפכו להיות 21.6רשמית חסרים עוד יומיים לתאריך הרשמי של הקיץ 

השיר של מאיר אריאל מפנים את אווירת  יבשים בצהוב ולאור השקיעות הוא הופך כתמתם.
 הטבע.

תן. רק שינוי ושנים ובשיחה איתו הוא מסכם א 4קרלוס ברסלו היה מנהל הקהילה במשך 
לפני למעלה משנה הוגדר תפקיד זה כניהול הקהילה. שהתקבל באסיפה  במבנה הארגוני 

 במבנה הארגוני הקודם הוא הוגדר כרכז הקהילה שכפיפותו היתה למנכ"ל הקיבוץ.
 .האחרונים בנושא האיזונים מקבל היבט אחר ע"י לאה שנירהפולמוס שהתבטא בעלונים 

 .מומוס ממקד מבט על הצורך בשימור העבר למען העתיד
אדיר, יו"ר האגודה מבהיר ומסביר את אירוע סגירת הבריכה לפני שבועיים בתחילת עונת 

 .הרחצה
 אסתר ארז מעלה שוב את סוגיית הכלבים.

 .והרבה שמחות בלידות ונישואים
ו בשיר מהגדילנים כבר מפזרים זרעים כ .70-השער: בשדה מעל שכונת התמונת 

 של מאיר אריאל 
 

 ִזְרֵעי ַקִיץ,
רּוַח, ִאים ִבָׂ  ִנשָׂ

 ְמִעיִרים ִזְכרו  נו  ת,
 ְמעו  ְרִרים ֶעְרגו  נו  ת

 ִזְרֵעי ַקִיץ
ִאים ַבְנִחיַרִים  בָׂ

 ְורו  ְמִזים ֵאיֶזה ַקִיץ 
 הו  ֵלְך ִלְהיו  ת...

 

 שיחה עם קרלוס ברסלו בסיום תפקיד מנהל הקהילה ראיינה: מרגלית 

 ברכות לרחל וגילי מולכו להולדת הנכד, לצלילה פרץ לנישואי הבן 

  אדיר בן חמו יו"ר האגודה –אירוע סגירת הבריכה 

   "מומוס -"הגרוטאה של אתמול היא האנטיקה של היום 

  אסתר ארז –כלבים... כלבים... מטרד בלתי נגמר 

 ברכות לאיריס וארי גרינפילד להולדת הבן, ברכות לנועם ובועז גלעד להולדת הבת 

  לאה שניר –חופש דעה, פיצויים וקיטורים 

  הספרניות –ספרים חדשים בספרייה 

 תנחומים לגולן טויטו על פטירת אביו 

 מדרכה חדשה בבית העלמין 

 חבילות קש נכבשו   ,שדה חיטה אורגנית נקצר 
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 ברסלו בסיום תפקיד מנהל הקהילהשיחה עם קרלוס 
 

קרלוס סיים את תפקידו כמנהל הקהילה לאחר ארבע שנים. השנה הרביעית נוספה עקב 
כניסתו של ניתאי קרן כיו"ר הקיבוץ והוא ביקש  מקרלוס להמשיך  את כהונתו עד לבניית 
מבנה ארגוני שונה מהקיים באותה עת. קרלוס כמובן לא צפה שהסיום יהיה בצילה של מגפה 

הקהילתיים כמו ברחבי המדינה והעולם. רשמית הפרידה ששיבשה הרבה דברים בחיינו 
נעשתה לפני מספר שבועות, מעשית כבר לפני כשלושה חודשים. כמובן התבקשה פגישה לשיחה 

 איתו.  
 

  איך אתה מרגיש?
מרגיש טוב, סיימתי את התפקיד בסיפוק. ההרגשה היא טובה. כשהגעתי לקיבוץ לפני 
כשלושים שנה באתי כדי לחיות בו ולתרום למקום. מבחינתי מילוי תפקיד מנהל הקהילה, הפך 

 את הרצון שלי לתרום לעשייה משמעותית. אני רואה בכך הצלחה. 

 
 איך ראית את התפקיד כשהתחלת ועכשיו בסיומו?

אני בטוח שאי אפשר לעשות את וגם בסיומו  תחלה ראיתי את התפקיד כמשרת ציבורהמ
 .לשרת אותם כןקהילה וחבריה, ול מחויבות להרגיש התפקיד בלי 

 .הרגשתי את כובד האחריות המוטלת עלי ,התחלתי עם הרבה חששות
 התחלתי את התפקיד עם תחושה של שליחות שאפשרה לי לתרום לקהילה בה אני חי.

 התקנונים בין הצרכים של הרוב, לשמור על האיזוןהרגע הראשון הבנתי שזה לא פשוט מ
 והצרכים של הפרט שלפעמים לא הולכים בקנה אחד.  יבים,יהמח

לא דמיינתי שאצטרך להתמודד עם מגוון כל כך רחב של מצבים שונים ומורכבים. מבעיות של 
הטרדה מינית עד בעיות כלכליות של משפחות. טיפול בשלוש לפנות בוקר, יחד עם המשטרה 

 .להתאבדשקבלה הודעה שמישהו מאיים 
החברים  בסיומו של התפקיד ברור לי שרק כאשר ממלאים תפקיד בו יש קשר מתמיד עם

 מכירים מה שקורה להם באמת. 
של חברים רטיים ממנו נעשה לאו דווקא לאור זרקורים. בטיפול בנושאים פ 90%-זה תפקיד ש

 כמובן לא מערבים את כלל הציבור.
חבר שיש בינינו חילוקי דעות אתה נפגש איתו במקומות ציבוריים וזו המציאות שיש להתמודד 

משפט עם חבר שנתבע על ידי הקיבוץ ואחרי הצהריים  איתה. לא קל שבבוקר היית בבית
 . לפגוש אותו בכולבו. התפקיד דורש גמישות יתרה
 בסוף מה שהתחיל בחששות הסתיים בסיפוק רב.

 
 מה רצית לבצע שלא הספקת?

כי בנוסף לטיפול בחברים, שגרם לי עונג רב,  את תפקיד בסיפוקי אמרתי קודם שסיימת
ים כמו הקמת ועדה לבעלי צרכים מיוחדים, תיקון של תקנון הצלחנו לקדם נושאים חשוב

 פנסיה והקמתה של ועדה המייצגת את הציבור.
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עוד דבר שאני חושב שהיה מאוד חשוב לעשות היה הפעלת מערכת איזונים בתוך תהליך 
השיוך. אני מאלה שאין לו בית שני מעליו, תמכתי וקידמתי את התהליך כי אני חושב שזה היה 

 כון עבור כולם ובמיוחד לטובת החברים הותיקים, החלטה חשובה וצודקת.מהלך נ
 לא הצלחתי לסיים:ו ...שני דברים שרציתי נםיש

 מפרנסת לפנסיונרים צעירים. תיתתעסוקמסגרת הראשון היה למצוא 
שיך לעבוד, וגם מכוח ואת הרצון לההאני חושב שיש הרבה חברים שיצאו לפנסיה ויש להם את 

 לעוד כמה גרושים כהכנסה נוספת לפנסיה הקטנה. חיפשתי, ביררתי ולא הצלחתי.את הצורך 
 

הדבר השני, התחלנו תהליך חברתי לכלל היישוב ששיאו היה ב"שישיתוף". באותו יום שישי 
בבוקר הגיעו אנשים רבים שוחחו במעגלים, ליבנו סוגיות שונות של חברה מגוונת שרוצה 

ימת תוכניות איך לבנות תקשורת טובה, תרבות ברמה טובה באמת להיות קהילה.יצאנו עם רש
וחיפוש הסכמות חברתיות חדשות. לצערי, כל המפגש המוצלח עם כל התובנות החשובות הפך 
ל"שישיתוק " כי לא היה לו ההמשך שהתבקש. לא הצלחנו למנף אותו לצורת השיח שהתנהל 

   באותו בוקר שיצר אופוריה ולמעשה הגענו למבוי סתום.  
 

 תאר את הקושי לסיים את התפקיד בתקופה של מגפה וסגר.
היה נורא, היה זה סוג של ניתוק מוחלט. חזרתי מחו"ל והייתי בבידוד שבועיים ולא יכולתי 

מנהלת הקהילה שנבחרה. היה קשה מאד. עירית  לעשות חפיפה נחוצה עם עירית שיפריס
נכנסה מיד לעניינים. ביקשתי מרותי גרשון לעזור לטליה גבאי בעזרה לוותיקים ולבעלי צרכים 
 מיוחדים. רותי מילאה את הפונקציה בצורה הטובה ביותר. על תרומתה של רותי תודה גדולה. 

 
 

 הציבור? האם יצאת ב"שלום" מתפקיד שדורש מעורבות מאתגרת עם
יצאתי באיזון. הכרתי חברים שלא ידעתי עליהם דבר ויצרתי איתם קשר חזק ומצד שני היו גם 

 חברים שבגלל חילוקי דעות התרחקנו, לשמחתי אלה היו מעטים. 
 אבל הרווח הגדול היה לעבוד עם שני שותפי לתפקיד ירי דגן וצביקי רמות בצורה הדוקה. 

צביקי הוא אדם מקצועי בעל ראייה רחבה שעשתה טוב ירי וצביקי עשו עבודה מצוינת. 
למשמר הנגב. ירי שמופקד על ההיבטים הכלכליים, כבן משק שאוהב את הקיבוץ, בתפקידו 

 משקיע בצד הקהילתי חברתי בלי לאבד את האחריות הכלכלית למשק. 
טפל גם אני חייב תודה לשני האנשים האלה שאפשרו לי לעבוד כצוות עם תמיכה טוטלית כדי ל

 בנושאים אישיים של חברים שפנו אלי וגם בנושאים קהילתיים.
 

 למרות הזמן הקצר מסיום התפקיד מה היית עושה אחרת?
 ...בגדול אני חושב שעשיתי עבודה טובה ולא הייתי עושה את זה אחרת

אבל בהמשך לתהליך שהוביל ל"שישיתוף" הייתי צריך להיות יותר אסרטיבי כדי שמה 
כתובנות מהמפגש ימשך וייתן פרי. בעניין הזה לא הצלחתי למצוא שותפים לדרך שהפקנו 

 שירימו את הכפפה.
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 מה תוכניותיך? 
כרכז מגמת  "אשל הנשיא"יה כמנהל קהילה אני גם מסיים את עבודתי בצאם סיום הקדנ
 ...אז אני יוצא לפנסיה.תקשורת וקולנוע

להחליט שאפשר לחיות וליהנות בלי לעבוד, אני  הקורונה והסגר בבית היו תרגיל טוב שעזר לי
 .12עובד מגיל 

 אולי אמשיך לערוך ולצלם סרטים.... 
עכשיו בא לי רק לצאת להליכה, לצפות בסרטים, לקרוא ספרים, לבלות עם האישה, ליהנות 

 מהנכדים ולשחק טניס.
 

 ?לסיום
 ותה. אני רוצה להודות לקהילת משמר הנגב שנתנה לי את האפשרות לשרת א

 
 ראיינה: מרגלית

 

 
 

 
 ברכות!

 לרחל וגילי מולכו

 עומרלהולדת הנכד הבכור 
 בן לשחר ועודד

 ברכות לכל המשפחה!

 

 

 

 

 

 

  ברכות!

 לצלילה פרץ

 שוהםעב"ל עודד לנישואי 

 ברכות לכל המשפחה!
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 אירוע סגירת הבריכה
                                                                                                                             

15/6/2020 
 תושבים יקרים,

ואת  02.06.20לשתף אתכם לגבי אירוע סגירת הבריכה מתאריך  יברצונ"בשוך הסערה", 
 .לקבלת ההחלטההובילו אשר הסיבות 

 מדי שנה, כחודשיים לפני מועד הפתיחה, האגודה מתארגנת לעונת הרחצה בבריכה.  
ההכנות כוללות ניקוי הבריכה, תיקון וטיפול שבר מסביב ובתוך הבריכה, אישור ורכישת 
חומרים )רעילים( לחיטוי המים, תקינות מערכת החשמל ומילוי הבריכה. כל זאת בכפוף 

 המשרד להגנת הסביבה.להיתר רעלים בתוקף המאושר ע"י 
לקראת סוף עונת הרחצה הקודמת, לא כפי שהיה בשנים קודמות, קיבלנו הערה חמורה 
בביקורת של "המשרד להגנת הסביבה" בשל הימצאותם של אזרחים במגורים בסמוך 

 ביותר למיכלי הכלור וחומצת המלח של חיטוי מי הבריכה.
ים", ולכן העברנו לפני כשנה בקשה לאחר בירור, הבנו כי מדובר בצוות של "זר מעדנ

לנוגעים בדבר בכדי שיטפלו בפינוי המגורים. פניה נוספת בוצעה שוב, כשבועיים לפני 
פתיחת עונת הרחצה. לצערנו, לא ראינו ובכללם מנהל הבריכה, שינוי רציני בשטח, שינוי 
שיאפשר עמידה בתיקון לדרישה שקיבלנו ועמידה בתקני בטיחות לקראת הפעלת 

 בריכה.ה
חשוב להבהיר, שיתוף הפעולה והעברת האחריות בין הקיבוץ ל "זר מעדנים" אינו קשור 

לאגודה. מדובר בהסכם של הקיבוץ מול החברה. למרות זאת, ובשל החשיבות של הפעלת 

הבריכה ע"י האגודה, החלטתי לקחת חלק פעיל בגישור הפערים על מנת להגיע לפתרון 

יה קל בלשון המעטה, ואף כלל גידופים אשר אין להם טוב ומוסכם. תהליך זה לא ה

. ואני םמקום. רק לאחר סגירת הבריכה זכינו לראות שת"פ מצד הגורמים הרלוונטיי

כמובן מצר על כך שהיינו צריכים להגיע למצב זה של עוגמת הנפש.  הגישה שלנו ופועלנו 

ור אחסון חומרים נעשו תוך הבנת החשיבות ותוך רצון למצוא פתרון בהתאם לתקן עב

 מסוכנים.

 

זה המקום להודות גם למנהל האגודה ,למנהל הבריכה ולנציגי הקיבוץ אשר לקחו את 

הטיפול באופן רציני ומכובד ואפשרו להגיע לפתרון ראוי. נקווה כי מדובר במקרה חד 

פעמי בעונת הרחצה הקרובה ושת"פ פעולה טוב יותר של כל הגורמים האחראים בעתיד 

 ל התושבים בקיבוץ.לרווחת כ

 

 יו"ר האגודה  –אדיר בן חמו 
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 ללא כותרת 
 אין ביניהם קשר. ,שלכאורה,אך עם רשימת נושאים

ס"מ  5-"כל פיסת נייר שגודלה יותר מ: איש בארי, ספרן וארכיונאי בחסד אמר בוקסי, -
 ". יש לשמרה

בשלותה התקיימו אצלנו דיונים על מבנה ארגוני שיהלום את  70-אז בשנות ה-אי -
. ובלהט הדיון אמר אחד מליצני הדור " ּהתָׂ רָׂ בְ ה וחֶ קָׂ ְש ומורכבותה של משמר הנגב על ִמ 

 וכשאין יותר נימוקים מתחילים לשרטט תרשים זרימה ! ".

 סגני שרים. הידד ! 16-שרים ו 36ממשלה :  סוף סוף יש לנו   -

 .הסינים כבר לא צמאים לברזל וגנביי הגרוטאות עברו לענף מכניס אחר -

 בלע"ז(.    Puzzleלמען  הקורא חסר הסבלנות הגיעה העת לחבר את חלקי המצרף )
אתחיל ממצוותו של בוקסי : אכן יש לנו ארכיון מסודר ותיזכר לטובה פנינה גזית ז"ל שהחלה 

ערמות של מסמכים שמזכירי פנים טריים  היס"מ, הצילה מכלי 5-לאסוף "כל פיסה גדולה מ
ה, מרגלית. ולראייה : באיזו זריזות , 'אזרה, רוחל לא הספיקו להשמיד. ותבורכנה ממשיכיה:

 –לא מזהיר ביותר –על פי משאלתו של היסטוריון, נשלף פרוטוקול של אסיפה הדנה בפרק 
 של עברנו. 

 .70-ת חג האה לקרואל נשכח את מפעל סימון ושילוט הבניינים שלנו שנעש

 x 100נאמר, בגודל עד כאן טוב ויפה אך אני תוהה: מיהו המשוגע שיתלהב מפיסת ברזל,   
לעיל  אהמ. לשון אחר יתייחס אליה כעל שריד מעברנו ולא גרוטאה עוברת לסוחר. ור"ס 100

 הערתנו לגבי  שוק הברזל הסיני.

Intermezzo  ו- Finale. 

 – 4-שם באזור הלולים הישנים ? היכן הדי-למה כלי עבוד חקלאים מחלידים בין קוצים אי
בחזית בורמה שחרש את כל שדותינו ועוד ) מלחמת העולם השנייה(  מלח"ע    )וותיק( וטראן

 עלילות רשומות לזכותו  ...?
 היכן העמוד של רשת החשמל הראשונה שלנו ?

 יסבירו לכם את השימוש של הג'ירפה הזאת (.היכן המייכלסון ? ) עובדי המטע 
נית של   היישוב בטרם מדינה שעבד בנגריה עד יומה  אפאר התעשייה המכ -היכן משור הסרט 

 האחרון ?
 מה היה גורלה של התבנית הראשונה של פוליביד ?

 רשימה לא סופית   
י ושמרו עליה אנא הצילו את תיבת הקלפ –ואני כבר נזעק: עם המעבר להצבעה  ממוחשבת 

 למען הדורות הבאים.
ין שמיטה להר סיני ? יסגני שריה ומה ענ 16-שריה ו 36חוזר לידיעה על הרכבת ממשלתנו על 

  מיניסטריון לשימור שרידי העבר.הזדהות עם הפוליטיקאים שלנו  ודרישה : שיוקם אצלנו 
 מקומו בתרשים הזרימה מובטח. 

 אפשר . יגעתי ומצאתי : -הערת העורכת : בלי כותרת אי
 "הגרוטאה של אתמול היא האנטיקה של היום."

 מומוס            .קומתייםהבתים הם  :אגב הפולמוס על הדירות
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 כלבים... כלבים... כלבים מטרד בלתי נגמר
 !!!!!אומרים  אז....  שנים אומרים לנו שהקיבוץ והמועצה מטפלים במכת הכלבים בלילות .....

 ....מפריעים למנוחתנוו  בנביחות רמות  כלבים  משתוללים  כל לילה על הכביש ליד ביתנו

על הכביש בלילות   החמודים נפגשים גם הם לפעמים וצעירינו  לכך.....הקיץ הגיע ובנוסף

ם ג ,כן .גרים אנשים מתווכחים בקולי קולות בלי לשים לב שכמה מטרים מהם  ומשוחחים

 .... בשעות אלה  שישנים  זקנים

 !!!!!חופש השכן  אבל הוא נגמר כאשר מתחיל  שחופש האדם הוא קדוש  אני חושבת

 

 !!!!! אלה  בהפרעות  סוף סוף  מי יטפל

 ארז  אסתר 

 
 
 

 

 ברכות!

 לאיריס וארי גרינפילד 

 אלון להולדת הבן
 ברל אח

 ברכות לכל המשפחה!
 
 
 

 ברכות!

 לנועם ובועז גלעד

 להולדת הבת

 טלאחות ל

 נכדה ליהודית וישראל גלעד

 ברכות לכל המשפחה!
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 דעה, פיצויים וקיטורים חופש
 

התמריץ לכתוב מאמר זה הוא ניסיון הסיקול המאורגן שנעשה לחבר, בטח שלא אני צריכה 
להגן על יעקב הוא יסתדר בקלות עם כל משמיציו. זוהי מחאה נגד מה שנראה כמו ניסיון 

 ביקורת.לבלימת 

 
לא אכנס לעצם הויכוח, בעלונים הקודמים נשפכו נתונים, חצאי אמיתות וציטוטים מגמתיים 
שהוצאו לעיתים מהקשרם רק כדי לחזק את טיעוניהם המלומדים של הכותבים ולכן אתעלם 

 מהם.

 
איני יודעת כמה עלה לקיבוץ לשדרג בית כדי להתאימו ללינה המשפחתית, הפתרון לחבר שתי 

לבית אחד היה נכון, עלויות נמוכות בהרבה מאוד מהאלטרנטיבה, רכישת קוביות  דירות
 וחיבורן לדירה קיימת, זה היה נכון אז, כשעברנו ללינה משפחתית.

 
 מאוחר יותר הוכח כמו תמיד, שהזול הוא זול והקוטג'ים הם דוגמא מצוינת.

 ) אנו ביקשנו לעבור לקוטג' טעות, ועל טעויות משלמים(.
יה, מי יים בין בתי החברים והראילאשטרם הבין, הקוטג'ים הם הגרועים והפחות פונקציונלמי 

שהצליח ברח מהקוטג' ואחרים )כמונו( השקיעו כספים רבים להביא את ביתם לסטנדרט 
 מגורים סביר.

אחד החסרונות הבולטים הן המדרגות, בבתים אחרים בקיבוץ, חדרי השינה והסלון נמצאים 
כולל גם את הקוביה. בקוטג' אין תוספת קוביה ולכן הקומה העליונה משמשת באותו מפלס ה

 תחליף גרוע לקוביה.

 
ולסיום משהו על 'דירת מתנה' לה זכו רבים וטובים מחברינו, דירה נוספת שערך השוק שלה 

אותה קיבלו במחיר מגוחך שגם הוא נשחק בהתמדה בזכות השכרת דירתם או  ₪ מאות אלפי 
 המאפשרת דיור חינם עבור ילדיהם. טוב מזה דירה

 
אין לי מילה רעה על אותם חברים שזכו בפיס הזה, אם גם לנו היה כזה מזל בוודאי שגם אני 

 הייתי מאושרת ושותקת.

 
מתנה' היא  יש להניח שצוות השיוך וההנהלה החליטו כפי שהחליטו כי האמינו בכנות ש'דירת

 האפשרות הטובה כדי לאפשר את השיוך ואולי, צוות בהרכב שונה היה בוחר בפיתרון אחר.

 
אני מצפה היום מההנהלה המחודשת וכן מצוות השיוך הלא מחודש שישלימו את המהלך 

 וימצאו את  הדרך לפצות את החברים שלא זכו לדירה נוספת וכל המקדים...

 
 שניר לאה 
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   ריהחדשים בספספרים 

 ספרות עברית

  טל ניצן –הנוסעת האחרונה 

  נילי לנדסמן –הבת האובדת 

  רון לשם –יפים כמו שהיינו 

  רונית ידעיה –מינימי 

 שולמית לפיד -פרפר במחסן 

  אדיבה גפן –הצגה יומית 
 

 ספרות מתורגמת

  ויקטוריה היסלופ –אנשים שאהבנו 

  ג'ין פנזיוול –בנותיו של שומר המגדלור 

  דסיאלכס מיכאל –המטופלת השקטה 

  ג'וג'ו מויס –מתנת הכוכבים 

  ריס ייסיטר –הסוד האחרון של איימי סנאו 

 רוזלה פוסטורינו – אל שולחנו של הזאב 
 

 שעות פעילות הספריה

  10:00-12:00 –ימי ראשון וחמישי 

  10:00-11:00 –יום שישי 

 הסיסמה במזכירות   wifiיש בספריה    

 ?במחשבולא נרשם מן?  הספר נלקח 'מאת אליסון ריצ "ודהבאהבה א"מי קורא/ת את הספר 

 תודה!

 הספרניות

 

 

 

 

 
 

 

 על פטירת אביו ותנחומים לגולן טויטו ומשפחת

 מערבי מכבי טויטו
 בית משמר הנגב
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 מדרכה נסללה בבית העלמין
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נקצר, נכבשו חבילות קש   האורגנית שדה החיטה
 
 
 
 

 


