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 מה בעלון
 

היא  60 -מי שגילו מתחת ל ,עקב אורכה. מלחמה 'ששת הימים' –החלה  מלחמה שקיבלה שם בנאלי  5.6.2020היום 
גיבורי על יצרה התרוממות רוח שנים מאז השתנו פניה של מדינת ישראל. התחושה שאנחנו  53בקושי זיכרון ילדות. 

וקיבוץ משמר דבורה בן יהודה שכלה אח  גיל,   -שהיום היא לא מעט בעוכרנו. לאה ודוד אלון זכרם לברכה שכלו בן 
 הנגב שכל בן כתת 'עירית'.

חג שבועות השנה נחוג עוד תחת מגבלות הקורונה וצוות החג ) שמות בהמשך( וצוות התרבות דאגו לפעילות ואווירת 
שנה בחג. נכון לא היה טקס ולא היו אורחים ופתיחת הבריכה נדחתה ליום אחרי. התינוקות שנולדו משבועות 

 שעברה עד לחג השנה קיבלו תמונה קבוצתית.
. עקב הצורך לשמור "שביל הזהב"שנים פורום של גמלאים צעירים בשם  8 -זה יותר מבמועצה האזורית פעיל מ

כדי "להיפגש"  בתחילת חודש מרץ והפתרון שמרבית הפורומים בעולם אמצו כבר  מרחק הפורום הפסיק להיפגש 
קים ההרצאה היתה על סיפורי יוסף בפר בזום כמובן, ,תוכנת זום. בשבועות האחרונים בשיעור תנ"ך הוא

איך אפשר ללמד תנ"ך. כשרם ברנדס על  האחרונים בספר 'בראשית'. כל מי שמשתתף בשעורים הללו יוצא נפעם 
שלח וביקש לפרסם את השיר שכתב על יוסף "תפילת בן פורת" חשבתי הוא קלע לאופי שעורי התנ"ך שכל מי 

 שרואה ושומע אותם מתרשם עמוקות. ממשמר הנגב יש לא מעט משתתפים.
 

 ה אסיפה על בחירת מועמדים לוועד ההנהלה ועל האופן בו ישולבו בפעילות הציבורית החברים הצעירים.הית
 נעים להכיר את יוסי בירן

 יעקב וולפמן משיב למשיביו
 מכרז למשרת מנהל האגודה

 איציק בונים בהערות להשמשת "הצריף"
 

 
 ( 577יבולי תבואה מרשימים ) ראו במגזין  שנה מבורכת בגשם נתנה .שדה חיטה ומיכל גרעינים –תמונת השער 

 
  שבועות תש"ף 

 תינוקות משבועות תשע"ט לשבועות תש"ף 

  רם )רמבו( ברנדס –תפילת בן פורת 

 נעים להכיר: יוסי בירן 

 בחירת צוות קלפי, בחירת מועמדים לוועד ההנהלה 27.5.2020-אסיפה ב 

 אישור דו"חות כספיים קיבוץ -הצבעה בקלפי אלקטרונית 

  "איציק בונים –טיוטת הערות לדיון אודות  השמשת "הצריף 

 משרת מנהל אגודה 

 נר זיכרון חודש יוני 

 תנחומים לאסתר ארז ומשפחתה על פטירת אחותה מרים 

  יעקב וולפמן –תגובה צפויה על המאמרים בגנות יעקב וולפמן בעלון האחרון 

  2020עונת הרחצה קיץ  

 עד חזרו הביתה-בגיל 

 הופכים כניסהבמרחב "כפירים " 
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 שבועות תש"ף
 

תכנון שבועות השנה היה מאתגר וייחודי ובתקווה שזהו החג האחרון שנחגוג "במתכונת קורונה" . השנה היריד 
התפרס בשלושה מוקדים ופתיחת הפאב במתוכנת חגיגית, להצלחת החג נדרשו איחוד כוחות מאנשים רבים, 

 :תודהולכולם מגיעה 
 לשיר בן שחר, נועם מולכו וטל שטיקמן  על ארגון , קישוט , ואווירת חג ייחודית בפאב "המכבסה".

 ם רסה בעמדת הדי גיי.עללי
 לעינב דגני ואורי אלוש  בעמדת הברמן.

 
ללידיה וצוות הכלבולית שתמיד נכונות לעזור בקניות המוצרים, ליניב בלושטיין וצוות שיקמה על הבאת הכלים 

 ם ובאלות החיטה למוקדי היריד.החקלאיי
ה על עמדת 'לארנון יגב ועידן קשינבסקי על ההגברה, לדבורה בן יהודה על עזרתה בעמדות היצירה, לאלון סמדג

 המים לעד המאהל הבדואי .
 קר והעגלה לשימוש במהלך היריד.-לעוזי גל ומשה עמר על העזרה בהבאת הקלאב

 
 ל בדואי ומארחים אותנו עם קפה, תה ופיתות בדואיות.מקימים מאה שבכל שנה, לנואף ומשפחתו,

 תודה רבה לכל הנערים והנערות שעזרו בארגון, תפעול וקיפול העמדות 
 

 צוות החג:
 עמית רוקח, דני עמר ואנבלה פלדפבר שיר גזית , נויה גזית,שי דמרי,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוקד אזור אולם ספורט. האוהל הבדואי עם פיתות קפה ותה 
 מיכל גרעינים מיבול מבורך של השנה וחבילות קש מדורגות
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 שבועות תשע"ט לשבועות תש"ףמתינוקות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 תינוקות משבועות תשע"ט עד שבועות תש"ף 20נולדו 
 ואלה התינוקות שנולדו לפי הסדר בתמונה ולא בגיל

ואמה מיכל רוקח,  רותםואמה תמר קוסובסקי,  רימוןואביה ארז ללזרי,  גליה –בשורת העומדים מימין לשמאל 

ואמו רותי  יונתןואביו גיל כהן,  גוןואמה תמנה אדלטין, כרמל ואמה ג'ינה כהן,  דריהואביו דימה מקרנקו,  גיא

 אסף עמר,  ואביוחגי ואמו תמר פוגל, עידן אמה חן עומר, ו אסיףשיינפלד,  

ואמו  לוטןואמה מירי שיטרית,  רוניואמה רתם גליקי,  ענברואמה ניקול שיבובסקי,  ניריושבים מימין לשמאל : 

 והוריו אדווה ואסף אדםואמו רוני אשרניצקי,  גיליאור, -מעיין בר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ילקנסקיואושרי  ואביו יאיר      התינוק דניאלירון נטלי ברגר הבת אלה ו והוריה אופיר וארנון כהניאביב 
 

 לא הזכיר להוריו שיש תמונה קבוצתית לכבוד שבועות יאירלא יכלו להגיע למשמר הנגב בשבועות.  דניאלואביב 
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 ( ברנדסרמבופורת / רם )-תפילת בן
 

 שמע תפילתי, קבל מנחת,     איש תם יושב אוהלים,
 עוד מבקש נפשי לחזור.      איש תם הוא אבי.
 ישראל שמע קולי,

 הו אבי,       בנך עוד חולם,
 ישראל כמה?      לשוב בדרך קדם,

 עוד תתאבלה על אמי?        אבא,
 בוא יבוא היום בו      לשוב לארץ, ישראל.

    יתברך  ממך גם בני.        
 עוד אבואה בפאתי בית לחם,     הן פרות ושיבולים חלמתי,

 שב  הוא לגבולו, בן רחל      לפרעה אני משנה.
 שם בבית אונסי דינה בשכם,     אך בלב אותו עקצוץ קטן,

 פה יהיה קברו.      אותו הרגל מגונה.
 כן מלאו אסמי מצרים,

 אז יבוא משיח,-אי       אין אדם רעב.
 מבית לחם או משכם.      אך בחושבי עלייך,

 וכפי שנשרף השיח,        אבא,
 בן יוכבד ועמרם,בפני       לבבי תמיד דואב.

 גם הלזה וודאי יצליח,        
 עוד יושיע את העם.      כן, לבור נזרקתי,
 יבקשו בני ערב ונצרת,       אשת שר חשקה.

 את הברית הקדושה לרשת.      אך לא אצבע אל ראובן,
 והארץ השוקקת,      ולא אשמה ליהודה.

 ודדת.שוב לא תהיה עזובה, וב      כן, ישמעאלים נשאוני,
 מלאו אסמי מצרים,       כך גם מדיינים.

 ימלאו אסמיה גם כן.      אך יראת האל עמדי,
 עודי אח גדול לבנימין.

 
 רוצה, רוצה,

 אל תדאג.
 הן פנייך בליבי,

 טרם בוא אחרון ימייך,
 יום שלישי י' בסיון תש"ף 02/06/20משמר הנגב      עוד תקרא כמו אז בשמי.

      הן יוסף חולם בליל,
 ועם שחר גם מקיץ.

 חלומות לשוב הביתה,
 לחצות מדבר החיץ.

 
 הכותנת אכן מגואלת,

 אך אין זה מדמי.
 שמע ישראל,
 שמע לי אבא,
 את יופי חיי.

 ימותיי חולפים בנחת,
       אין לי כל מחסור,
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 נעים להכיר 
 לראייןבכל עלון, אני מקווה, 

 חבר/ה מקהילת משמר הנגב,

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה. 

  השאלות הן זהות לכל מרואיין והפעם:

 יוסי בירן

 
 
 
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
כשגרנו בדימונה, עבדתי במפעלים בירוחם, בנגב קרמיקה ולפני זה בטמפו ירוחם. ניהלתי בהן מחלקות.  1973בשנת 

לעבור למושב או לקיבוץ. ביקרנו במושב וזה לא נראה  חשבתי שנוכל לחיות חיים יותר מסודרים והצעתי לרוחל'ה

קיבוצים פרסמו קריאה לקליטה בהם: קיבוץ נחשולים וקיבוץ אילות. התאים לנו להישאר  שנילנו. באותו זמן 

בדרום ויצרתי קשר עם קיבוץ אילות. הגיע אלינו חבר אילות לביקור בביתנו בדימונה ושאל למה אנחנו רוצים 

אנשים ולא חושבים כל הזמן על כסף.  ואז פרצה והענינו לו שאנחנו מחפשים מקום בו נוכל לחיות לחיות בקיבוץ. 

. חיינו בו שנתיים והקיבוץ נערך  1974מלחמת יום כיפור וגויסתי למלחמה. כשהשתחררתי הגענו לאילות ביוני 

היינו המשפחה המאמצת של  ילדים וזה לא התאים לנו.  3ללינה משפחתית לפני הרחבת הדירות. היו לנו כבר 

מירטה מליקובסקי והיא אמרה לנו שהיא דיברה עם אמה )רחל( ושהיא מזמינה אותנו לבקר במשמר הנגב. מזג 

האוויר היה יוצא מגדר הרגיל והחלטנו שאנחנו רוצים להיקלט במשמר הנגב. חייקה אור היתה מרכזת ועדת 

 ליו )כיתת דקל(.  עו. בדקו את יכולותיו והוא נכנס לכיתה מקליטה. לבן הבכור לנו, זאבי, לא היתה כיתה לגיל

 מה אני עושה בחיים?
 עכשיו אני גמלאי.  

סידרו אותי לעבודה בפוליביד. לאחר מספר שנים יצאתי ללמוד הנדסאות כשהגענו למשמר הנגב  .אני איש טכני

יילר ביקשו ממני להוביל סחורה  של מכונות במדרשת רופין. תוך כדי הלימודים  מאחר והיה לי רישיון לפול טר

הנהג הקבוע עזב. נסעתי בבוקר יום ראשון עם סחורה לאזור עמק חפר פרקתי את הסחורה למדתי  כיפוליביד לצפון. 

ויצאתי איתה בבוקר יום רביעי לפזר במדרשת רופין וביום שלישי חזרתי עם המשאית למשמר הנגב אותה העמיסו 

 איתה ביום חמישי לקיבוץ. סחורה באזור המדרשה וחזרתי

כשסיימתי את הלימודים נבחרתי למרכז קניות )היה פעם תפקיד כזה(. נקנה רכב גדול כדי להוביל הזמנות של 

 שנים מלאתי את התפקיד הזה. כשסיימתי אותו הוצע לי להיות האיש  5הקיבוץ והזמנות פרטיות של חברים. 

וקיבלתי רישיון לעסוק בביטוח. ראיתי שיש דברים לא ברורים בביטוח שעוסק בביטוח. למדתי את הנושא בקורס 

 לאומי והתחלתי לטפל בהם.
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לוי היה גזבר. לקחתי על עצמי  התחילו לדבר במזכירות על פנסיה לחברים. גילי מולכו היה מזכיר ודייויד 1979 -ב

ולגברים מגיל  60נשים מעל גיל לשהיה צריך להסדיר  להם פנסיה  55חברים מעל גיל  97את הטיפול בפנסיה. היו 

65 . 

התחילו לדבר על שינוי באורחות חיים בקיבוץ. היה צריך להכין את הקיבוץ לשינוי. באותה תקופה טיפלו באופן 

, נסיעות לחו"ל, קבלת מענקי לידה, תשלום אגרת רישיון נהיגה. רק אחרי השינוי הם מרוכז בכל הביטוחים: רכב

 עברו לטיפול פרטני של החבר.

 65מתקיימות עד היום. המשכתי לעבוד בתחום הביטוח גם אחרי גיל ן טיפלתי בקרן ביטוח בריאות וקרן סיעוד שה

 בו הייתי גמלאי מבחינת המדינה.

ני שמעון הפריטה את תשלומי הארנונה לקיבוצים שעברו הפרטה. הסדרתי עם המועצה האזורית ב 2005 -ב

 המועצה את נושא הדירות לפי גודל וקבלת זכאות להנחות לחברים שהיו נכים, גמלאים, חיילים.

והעברתה  ,שולמו דמי שכירות הלהייתי מעורב בהסדרת שכונת בורוכוב שהיתה ברשות חברת עמידר  2011בשנת 

 הנגב. לבעלות משמר

 טיפלתי בתביעות של ניצולי שואה.

חברת אגד הפסיקה לעבוד בקווים שנכנסו למשמר הנגב. נשארנו בלי אפשרות יציאה וכניסה בתחבורה  2016 -ב

יבורית. במועצה לא פתרו לנו את הביעה. פניתי למנהל מחוז דרום של משרד התחבורה והסברתי לו שחיילים צ

 -ו 43הוסדרה כניסת תחבורה ציבורית לקיבוץ בקווים:  בור על החוק. באמצעותונאלצים לנסוע בטרמפים ובכך לע

371 . 

 רוביי במשמר הנגבק
 .  10וליבי בת  11.5שנים. בתנו הצעירה, דפנה ותמיר בן זוגה והנכדות יובל בת  60רוחל'ה איתה בקשר של 

 
 כמה מילים על משמר הנגב

רך השנים מלאנו תפקידים. הקיבוץ משתנה אבל אני שבע רצון באנו למשמר הנגב מתוך רצון להשתלב בה. לאו

 מהשתלבות יפה של כל מי שמצטרף.

 כשנפלתי והייתי מאושפז תקופה ארוכה דאגו לי ולרוחל'ה במרפאה וברווחה וחברים רבים. מודה על כך מאד. 

 מנו.והתעניינו בשל. נותני השירותזכינו לתשומת לב מיוחדת בתקופת הסגר בקורונה וקיבלנו שירות מכל 

 מה עתיד הקיבוץ? לא יודע.
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  20:00במועדון בשעה  27.5.2020ביום רביעי  
 סדר יום:

 . עדכון נוהל קלפי 1

 הצבעה על כל מועמד בעד או נגד . . בחירת צוות קלפי: נחשון שניר, מרגלית זלצמן, אור גל 2

. בחירת מועמדים לוועד ההנהלה מועמדים: לאה שניר, מרים ברסלר, גיל ענבר, אלי רותם, אמנון גזית, שיר  3

 לוצאטו, משקיפה: ארין שיבובסקי

ף תפקידם, גיל פוגל, הילה שנהב, נעמי אלון, יעקב קממשיכים: ירי דגן, ניתאי קרן, עירית שיפריס שלושתם מתו

 ורת.ועדת ביק –רכטמן. משה וולפמן 

 מסיימים: לידיה ברקן, שמואל רייזמן, אלנה מוסקוביץ 

 

 מבין המועמדים 3יש לבחור 
 

 שאילתא
: לפני פרוץ הקורונה החתמנו חברים על עצומה ובה מבקשים שהחברים יהיו שותפים לבחירת מנהל לאה שניר

 האגודה. ומאז לא היתה לכך תגובה. באיזה פורום צריך לשאול?

 גופים. אגודה קהילתית והקיבוץ ואנחנו לא מטפלים בנושאי האגודה.: יש שני ניתאי קרן

 

 נוהל קלפי – 1סעיף 

. כאשר החלטנו על הצבעה אלקטרונית אמרתי שצריך לרענן את התקנון 1997 -: תקנון האסיפות עודכן בניתאי קרן

מקיימים אסיפה וכל מה ועד ההנהלה. עודכנו סעיפים הקשורים לזמן הזה. יש פרוצדורה איך ווהנושא נדון ב

שקשור. יש מנגנון לערעורים . הורד הפרק על ערעור חברים על החלטות של ועדות. זה לא מתאים לנוהל אסיפות 

 והקלפי כיום.

רות עדיין קיימת. כל חבר יכול לערער שועדות אבל האפשל  ת ו: לא השתמשנו בערעור על החלטמשה וולפמן

מספיק חתימות. עברנו להצבעה אלקטרונית. הערתי לאור גל שהפרסום לא ולהביא נושא לאסיפה כשהוא מגייס 

. הצבעה לא צריכה להיות רק בטלפון וצריך לשים גם בתאי הדואר. היה מושלם וחובה לפרסם על לוח מודעות

אמרו שרשם האגודות לא מכיר בהצבעה כזאת. האם זה נבדק. במצב כזה יהיה  -שאלה לגבי ההצבעה האלקטרונית

 כאשר מערערים על הצבעה. קושי

: בקיבוץ יש גוף מתחת לאסיפה שמקבל החלטות ולועדות לא היו ערעורים. בעקבות הקורונה, הרשם ניתאי קרן

אישר את ההצבעה האלקטרונית. לכל אגודה שיתופית יש תקנון ויש תקנון של הרשם. בצענו את ההחלטה על 

  ה אלקטרונית היא יותר דמוקרטית. הצבעה אלקטרונית על בסיס ייעוצים משפטיים. הצבע

לא רואים טוב. וראוי שלא  900: לגבי ההצבעה אני רוצה לדבר על השידור, כשאני רואה ערוץ דגני-עירית כרמי

 נמדר חלק מהאוכלוסייה. אני דורשת שיטפלו בנושא שיראו בו חשיבות רבה. 

זמן מהאסיפה שהם דווחו לזמן ההצבעה.  ההצבעה על המאזן והדוחות הכספיים היתה מהירה מאד. לא היה פסק

 מקובל שההצבעה מתקיימת אחרי יותר משבוע.
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: נכון, הדוחות הכספיים הובאו מוקדם להצבעה. מקובל שהאסיפה ביום רביעי וההצבעה מתקיימת ניתאי קרן

ך לשפר אז זה נוהל של המקום ומקובל שיש שידור חוזר ואם צרי 900. לגבי השידור בערוץ ביום שישי לאחר מכן

 נדאג לשפר. נוהל הצבעה למי שמתקשים יקבלו עזרה במזכירות.

 מרכז, מרגלית זלצמן ממשיכה ואור גל על הטכנולוגיה. -לגבי צוות קלפי ממליצים לבחור את נחשון שניר 

 : ההצבעות אמורות להיות חשאיות ואנשים מצביעים עם תעודת זהות. צריך לבדוק את העניין.גיל ענבר

ול' שנותנת שירות למפלגות. המערכת מאובטחת קהכ:  מערכת ההצבעה נעשית בטכנולוגיה של חברה 'סרןניתאי ק

 ואין אפשרות לזהות את המצביעים.

 : כאשר מצביעים באינטרנט ההסבר צריך להיות מפורט וברור כדי למנוע שאלותגיל ענבר

 

 בחירת ועד ההנהלה – 2סעיף 

 

ועד ההנהלה עם תום הקדנציה שלהם. השנה מסיימים לידיה ברקן, וחברים ב: הגיע הזמן להחליף ניתאי קרן

מקומות. עלתה שאלה בוועד ההנהלה  3שמואל רייזמן, ואלנה מוסקוביץ. רוצה להודות להם על פעילותם. מתפנים 

 להציע לחברים החדשים להציג מועמדות לחברות בוועד ההנהלה.

יש  .ויש שכל ישר כי למרות שזה בניגוד לתקנון יש בהצעה הזאת סטייה ממנו ויש בה סיכון מחושב תקנוןיש בחיים 

ואף אחד לא הגיב. הרעיון שתהיה הסכמה. לציבור  חבורה גדולה שנמצאת בהליך ארוך של חברות. פרסמנו 

 בינתיים  ט לא לאפשרהוחלאך  בינתיים להיבחר ומדוע לא לבחור? לאפשר  בישיבה האחרונה של הוועד הוחלט 

הצבעה של החברים החדשים.  לגבי ארין שיבובסקי  בגלל אורך הזמן עד שהחברות  שלה תשתכלל השתתפות ב

אם יתפתח דיון שלא  לארין להיות משקיפה.  שיר ביקשה לעמוד לבחירה, היא תכנס לביתה בעוד חודשיים. ע הוצ

 .ברים שיאמרורות להיבחר במצב זה נצטרך להתחשב בדשלקבל את האפ

 לאה שניר, מרים ברסלר, גיל ענבר, אלי רותם, אמנון גזית, שיר לוצאטו.מועמדים: 

 

 : מה תפקיד המשקיף, להשגיח ולדווח לציבור?אור-לירן בר

 

: כל חבר, תיאורטית יכול לבוא לישיבת הוועד ללמוד איך הוא עובד להביא את מסר קבוצת הגיל ניתאי קרן

 ה תפקיד חניכה מצוין.ולדברר אותו בוועד. ז

 

שנים ואפשר לבקש לכהן עוד קדנציה. בעוד שנה וחצי יהיו עוד חברים שיסיימו  3: הקדנציה בוועד נמשכת גיל פוגל

את הקדנציה. עכשיו זה זמן מצוין להכניס חברים צעירים שמוכנים להיות מעורבים ולתרום וכל הכבוד. לא לתת 

החדשים כדי שיוכלו לתרום לעשייה בוועד. הועד לא מקבל הרבה החלטות הן לחודשיים להפריע לצרף את החברים 

 ברובן מגיעות להכרעה באסיפה.

 

שמי שיר לוצאטו  החלטתי לבקש להיות מועמד.: ברגע שגיל פוגל אמר לי שיש אפשרות להצטרף לוועד שיר לוצאטו

 טרף ביולי.וקטנצ'יק שצפוי להצ 4, נועה בת  6נשואה ליוגב אמא ליובל בן  35בת 

קיבוצים בכלל רחבי הארץ מתוך תחושה שליחות הרבה  כשבחרנו במשמר הנגב עשינו זאת אחרי מחקר מעמיק על 

שנים שאנחנו כאן אנו מבינים עד כמה  3ורצון אמיתי לחיי קהילה וערבות הדדית. אני גאה ומאושרת לומר, שאחרי 
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ות לרווחה, גילינו אנשים מקסימים, חינוך קיבוצי ערכי, הבחירה שעשינו היתה נכונה. התקבלנו כאן בידיים פתוח

קיבוץ יפהפה וחיי קהילה עשירים ומגוונים שייחלנו לעצמנו. ואני פונה אליכם מפני שאני מעוניינת לקחת חלק פעיל 

בוועד ההנהלה בהתנדבות מלאה ולתרום את חלקי מתוך ניסיוני המקצועי בתחום העסקי, הקהילתי והחברתי 

 משך השנים לטובת כלל התושבים. שצברתי ב

. בעלת תואר ראשון במדעי המדינה אחראית על מיליארד דולר על-אלחברת לקוחות עסקיים בתחום  אני מנהלת 

  V 3ותקשורת מאוניברסיטת תל אביב. עמיתה בתוכנית מנדל למנהיגות חברתית בנגב. ממקימות ובעלות חברת 

זם "רחוב על שמה" הפועל כנגד הדרת נשים מהמרחב הציבורי. שותפה . מקימת מי  VALUEעושות עסקים מקבוצת 

, מאיץ למקצועות העולם החדש בנגב המערבי. מתנדבת בתחום משאבים ואסטרטגיה עסקית 19מייסדת, עדן 

 100מוכוונת יחידות רווח, עמותת "עדן" לנערות בסיכון. ומשתתפת פעילה בוועדות סטטוטוריות של צוותי " 

כנסת לקידום מנהיגות נשית ושילוב נשים בליבת ההתייעצויות. מבקשת את עזרתכם בהצבעה הקרובה הימים"   ב

לוועד על מנת שאוכל לסייע ולהשפיע. בחרתם אותנו מתוך ערבות הדדית וזאת הראיה שלכם. לא בגלל העיכוב 

 לכניסתנו לבית אנחנו לא צריכים לעמוד לבחירה.

חודשים על שילוב הצעירים בוועד וכתבתי על הצורך באיחוד וועדים.  11כבר  : אני מתכתבת עם ניתאידורית גזית

 הם היו צריכים להיות בביתם  והעיכוב אינו בגללם.  

פעם ראשונה שיש הענות כל כך גדולה לרצות להיות שותפים לפעילות בתחומי הקהילה. גיל פוגל צודק ולא צריך 

היום זה אינו  ,נות ובמועצות הכלכליות. גם אם הבנים גדלו בקיבוץלהיצמד לתקנון וצריך לשלב אותם בועדות השו

 אותו קיבוץ .

 למה צמצמו את הרשימה שפורסמה מלכתחילה?

 אנחנו צריכים להיות קהילה ולהכניס אנשים חדשים שיכניסו רוח חדשה. קוראת לאיחוד ועדים.

 עם כניסה לביתה. : מציע להצביע על שיר לוצאטו והיא תכנס לפעילות בוועדנחשון שניר

 : אפשר להצביע בסוף האסיפה אם לקבל או להתנגד לקבל את מועמדות שיר.ניתאי קרן

במיוחד כשמדובר  : מטריד אותי שמעלים עכשיו את נושא התקנון ולא לצפות מאיתנו להתנגד. דגני-עירית כרמי

 לא נראה לי נכון להתנגד לתקנון.בחבר'ה צעירים ובשיר  עכשיו דיברה. 

ובינתיים היא  להצביע על שיר והחברות שלה בוועד תשתכלל כאשר תעבור לביתה. –: נחשון הציע הצעה אי קרןנית

 תהיה משקיפה.

: רוצה להגן על טוהר המידות של הוועד. כל מה שנעשה בוועד אין תזוזה מן התקנון. היה הרבה שיח בוועד גיל פוגל

 יודעים שהמצב הזה הוא בגלל הקורונה.שהוא שומר הסף לגבי התקנון ולא מעגלים פינות. 

שנים. עבדתי שנים רבות ברפת ריכזתי אותה  52שנים ואני חברה במשמר הנגב  58עליתי לארץ לפני : מרים ברסלר

מנהלת אולפן ומזכירת קיבוץ ריכזתי ועדת בנים וועדת קליטה. עבדתי במפעל וניהלתי כמה מחלקות הייתי הייתי 

ועד והסכמתי לתרום ולהשפיע כנציגת שכבת הגיל שלי. אני גמלאית עסוקה מתנדבת פנו אלי להיות מועמדת לו

 הטרדה מינית בקיבוץ ואחראית על חיילים בודדים. על   מניעה  במסל"ן וממונה על

שנים  10 -שנים במפעל בלהב ו 10שנים בעבודה בחוץ  20: אני בן קיבוץ. שנים עבדתי בחקלאות ואמנון גזית

רפת. התבקשתי להציג מועמדות מנהלים בפוליביד ב ת והכלכלית ובמועצ הנהלהים. הייתי חבר בבמפעלים האזורי

לוועד. תפקיד חבר וועד אינו רק ציבורי אלה שווה ערך לדירקטור בחברה. כאן עושים את התפקיד בהתנדבות. 

ת והרבה קבוצות. רקטורים הוא לראות את טובת היישוב וכאן יש חברה מגווניהדמועצת מנהלים  המוטו של 

לא  נציגים ממשפחתי זה כורח המציאות כדי שיוכלו להשתלב בקיבוץ.  2בה  פתיחת דלת לקבוצה גדולה שיש לי



11 
 

  www.atarmishmar.org.il   5.6.2020י"ג בסיון תש"ף   2131עלון מס' 

רך  אז אפשר לדחות את ההצבעה  על מועמדים אני בעד להצביע עבורם ואם יש צוכקבוצת לחץ אלא חברים כמוני 

 שנים מחליפים את כל הוועד. 3 -ב ופעם  לוועד. למה מחליפים כל פעם רק חלק מהאנשים?

מקבלת המיילים מנטע ועל הצעות לתפקידים. התלבטתי נודע לי    : אף אחד לא פנה אלי להצטרף לוועד. גיל ענבר

שנה בניהול בתעשייה מחוץ לקיבוץ בעבר הייתי חבר במספר הנהלות:  20אם להציג את עצמי. אני עובד  מזה 

ויש לי יכולת לקבל  רב, בדירקטוריון של פוליביד ובשקמה. יש לי ניסיון חיים בהנהלה הכלכלית מספר שנים, חבר

כשנמצאים בהנהלה צריך לחוות דעה ולתרום. אני עובד עכשיו יש לי חשיבה רציונאלית. החלטות ולנתח מצבים. 

 בשדרות ויש לי זמן לתרום ולעשות לטובת הציבור והצגתי את מועמדותי.

ומלאתי תפקידים במרפאה של משמר הנגב.  שנה  25שנה במשמר הנגב. הייתי אחות  55: אני חברה לאה שניר

אך יש חברים והדברים  נוגעים לי ללב. אני שמחה שבאים צעירים של הקיבוץ  בקיבוץ. מעורה במה שנעשה בשטח 

שיתוף של  ותיקים שצריך שיהיה להם קול בוועד. יש לי הרגשה שההנהלה לא מרגישה את השטח. צריך לתת יותר

אינפורמציה. יותר שקיפות לחברים שאין להם ילדים בחינוך ולא מכירים את הצעירים. זה צריך להתבטא  החברים

 לתחום הזה. בשטח ולהעיר את תשומת ליבם של הצעירים

: אני בת המקום למרות זאת לא כולם מכירים מה עשיתי בשנים האחרונות. בעשר השנים ארין שיבובסקי

. אני בדרוםמערכות חינוך  2עבדתי בחינוך החברתי ניהלתי שנים.  10אז שהשתחררתי מהצבא לפני מ האחרונות 

אחראית על התקשורת באזור הדרום ועושה שם מילואים. הצעתי את מועמדותי למרות שהחברות שלי לא 

מבקשת צבעה. שעדיין אין להם זכות ה משתכללת בקרוב ואני רוצה להביא את קולם של הצעירים שבמעמד שלי. 

 שתצביעו בעדי.

שמח על כמות הנוכחים באסיפה וגם מדברים. ממש תעודת כבוד ויכולים אחת האסיפות יוצאות הדופן.  : ירי דגן

ועל המבנה  לטפוח על שכמנו שוועד ההנהלה פתח את הדלת. התקנון הוא כדי לשמור על מסגרת, על זכויות הפרט 

 ריג אותו. מקבל את ההצעה של נחשון.ולא כל פעם שבא לנו להחוכבוד הזולת 

מקווה שבפעם הבאה שנחפש אנשים לתפקידים שתהיה הענות של  אבל אני .אמנם חשוב הוועד הוא פורום לדיון

מי שמבצע את הפעולות היומיומיות הם ממלאי תפקידים. גם מרכז כי צורך לוותר על קריירה.  החברים הצעירים. 

ועוד  שנים זה יהיה השילוב האמיתי. 3לגל הצעיר לבוא להתגייס לתפקיד של  . אני קוראועדה הוא ממלא תפקיד

 מעט יהיו כמה תפקידים על הפרק.

יתפרסם הנוסח  הצבעה אלקטרונית 5-7.6.2020ימים ביום שישי עד יום ראשון  10: ההצבעה בעוד נחשון שניר

 המדויק.
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 כספים קיבוץאישור דו"חות  22.5.20תוצאות עבור משאל 
 

  20.5.20כפי שהוצגו באסיפה  2019אישור דו"חות כספיים ומאזן 
 

 תשובה                      מצביעים          % מהמצביעים
 
  96.72   59   . בעד 1
 
  3.28  2   . נגד  2
 

  27.6אחוז הצבעה  221בעלי זכות הצבעה  61סה"כ מצביעים 
 

 

 
 

 משת "הצריף"טיוטת הערות לדיון אודות הש
 זהו פרויקט הדגל של בינוי ציבורי בשנים הקרובות.

 לא צריך לעשות את הדברים נכון, צריך לעשות את הדברים הנכונים.
 

 יוחזר הקיבוץ לחבריו
הרקע להצעה הזדמנויות: פתרון מיקום למועדון הנוער, סיוע חלקי במימון מבנה גדול כמעט לא מנוצל, מניעת 

 תחזית שפורסמה.בינוי עתידי עקב 
 הערות

 זה לא דיון על כסף! –ערכי –הדיון לטעמי הוא פילוסופי 

 .מי שבא לדיון בגלל כסף עשוי להתאכזב

 .הדיון הוא על משאבים, נכסים, ערכים

 .הדיון הוא על קבלת החלטות ושיתוף הציבור

 .הדיון הוא על סמכויות ואחריות הקיבוץ לנכסיו והשאלתם

 .זרה/ ואילוציםיגהדיון הוא על גבולות 

 הדיון הוא על מיקום מבנים לשימוש נערים/ות האם במרכז היישוב או בקצה?

 .הדיון הוא על אחריות מנהלים קיבוציים והוצאות ציבוריות

 .הדיון הוא על מיקומו של הפרט ויכולתו להשפיע

 האם חבר קיבוץ צריך להגיע לערכאות חיצוניות?הדיון הוא 

 שמביא הצעה שונה מהצעת הממסד צריך לממן זאת?הדיון הוא על האם חבר 

 איציק בונים
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 שרת מנהל אגודהמ
 

 ושואפת לייצר תהליכי צמיחה דמוגרפיתאשר נמצאת בעיצומה של  הינה קהילה מגוונתקיבוץ משמר הנגב ילת הק
 לאוכלוסיות המגוונות  בה.מירקם קהילתי משותף 

את מערך השירותים  ולהנהיג להובילבעלי חזון שידעו מנהל/ת אגודה  הקהילה המיוחדת שלנו מחפשת
 מדיניות ועד האגודה.תוך יישום  הקהילתיים

  
  תיאור התפקיד:

  יישום מדיניות ועד האגודה.ומימוש החזון הקהילתי 
 כולל מעקב ובקרה. תכנון, ניהול ובקרה של תכנית העבודה השנתית  והתקציב הנגזר ממנה 
  ו מול הנהלת גוייצו האגודה והנושאים לסדר היום, בכפוף להחלטות ועד האגודהאחריות לכינוס אסיפת

 הקיבוץ.
  קהילהלכלל חברי האחריות על יישום החלטות ועד האגודה ודיווח על פעילותה  השוטפת 
  ניהול תחזוקת התשתיות הפיזיות והשירותים המוניציפאליים. כולל מערך השירותים לתושביםניהול 
 בחירה של ועדות ומוסדות האגודה וליווי שוטף של פעילותן.ניהול תהליכי ה 
 )ניהול ישיר של מנהלי הענפים ועובדי האגודה )מנהל/ת הגיל הרך, מנהל/ת חינוך חברתי, מנהל/ת הנה"ח ועוד 
 ומוסדות חוץ.)אגודות שיתופיות( ייצוג האגודה מול המועצה האזורית, רשויות המדינה, רשם האג"ש , 
 ובת מיטוב ושיפור השירותים הקהילתיים והמוניציפאליים בישוב.גיוס משאבים לט 
 .אחריות ובקרה על גביית מיסים ותשלומים בגין אספקת שירותי קהילה בתשלום 
 חריות להתנהלות אתית, חוקית ותקינהא. 

 
 :דרישות התפקיד וניסיון נדרש

 יתרון - בתחומי ניהול תואר אקדמי או לימודי תעודה 
  בייזום, ניהול והובלת תהליכים קהילתיים קיבוציים.ניסיון ויכולת 
 חובה  – ניסיון בבניית תקציב וניהול בקרה 
 .ניסיון ויכולת התמודדות עם קונפליקטים והגעה לפתרונות תוך יצירת הסכמות 
 .יחסי אנוש מעולים, עבודת צוות ויכולת הנעת עובדים 
 .יכולת עבודה תחת לחץ ובריבוי משימות בו זמנית 
 ות לעבודה בשעות גמישות ובהתאם לצרכי השטח.נכונ 
 .שליטה בתוכנות אופיס ואוריינות דיגיטלית 
  משמעותי יתרון –מגורים באזור הנגב הדרום 
 יתרון משמעותי. -  מגזר הכפריב ניהולי סיוןיניסיון קודם בניהול אגודה קהילתית בקיבוץ ו/או נ  

 
 . 50%חלקית,  היקף המשרה:

 
שנה נוספת לפי החלטת ועד האגודה. בתום הקדנציה, המנהל/ת הנבחר/ת  1שנים +  3 :ימשך קדנציה מקסימל

 יוכל/תוכל להתמודד לקדנציה נוספת.
 

 : כפיפות
 האגודה יו"ר

 

 agoda.mha@gmail.com -ניתן לשלוח לכתובת מייל יים חקורות 

 15/07/2020 –מועד סיום הגשת מועמדות 

 

mailto:agoda.mha@gmail.com
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 חודש יוני
 

  2.6.1948 – 14.3.1928  נפל בסדום במלחמת העצמאות, בן דוד של יוסף טנצר ז"ל          - חנוך זיידבנד
  7.6.1963 -אמה של דורה מגריל  ז"ל נפטרה ב          -אדל רבינוביץ

 בנם הבכור של דוד ולאה ז"ל בן כיתת "עירית" נפל במלחמת  ששת הימים                – גיל אלון
 1.4.1949 –    6.6.1967 

   
 פלג , הדסז"ל בעלה של בתיה ז"ל אביהם של בת שבע 1949חברנו משנת             – יאיר מילר

  25.6.1974 -17.7.1926ואופיר                                 
  24.6.1980 -ועוזי  נפטרה בז"ל  אמו של מקסי גליקי ז"ל סבתם של איתן          -ה גליצקירבק

  29.6.1984 -אלון ז"ל נפטר ב-אביה של פאני בר        - חנוך טננבוים
  20.6.1985 -13.3.1931אמה של אריאלה רון  1957חברתנו משנת             - אילנה ארד

  17.6.1986 -אביה של יונה טורנר נפטר ב          - יהודה שושן
      2.6.1988-  6.8.1912אמה של אתי ברקוביץ   רעייתו של שמחה ז"ל  1956חברתנו משנת        - רוזה ברקוביץ

  12.6.1990 -1.7.1932, אביהם של נגה ז"ל, גבי ועדנה   ז"ל  בעלה של חנה 1954חברנו משנת           – עקיבא בנט
 24.6.1990 -26.2.1911אביה של חוה קורסיה בעלה של נעמי ז"ל         - קרל רוביצ'ק
 והרז  ,בעלה של ז'ן ז"ל  אביהם של יורם, דליה, גיל 1946חברנו משנת       – ז'ק בורשטין

  16.3.1925 - 19.6.1996 
 בעלה של חוה ז"ל היה במצודת בורכוב  1946חברנו משנת   -  יוסף שטפר )שטוקי(

  28.6.2001   -  20.10.1920 ז"ל סרוסי -אביה של יעל שטפר
  23.6.2003 - 14.7.1916  ז"ל  אמה של מיכל עמר        - קלמנס זרדז

     2005ביוני  1 -ומשה לוי   נפטרה ב ז"ל  אמם של חביבה פוזננסקי             - שורה לוי
                                      עייתו של יעקב ז"ל אמם של עופרה, רן ז"ל ואוריתר 1947חברתנו משנת    - שושנה כהן

9.3.1927 - 28.6.2006 
 בנם של שושנה ופנחס ז"ל בן כתת "עירית"  הבן הראשון של משמר הנגב,             - עופר גולן

                15.10.1947- 11.6.2009   
 בעלה של רחל ז"ל  אביהם של רמי, תמר ז"ל,  ארנון  1952חברנו משנת        - יוסף יגב

                  15.2.1929 - 28.6.2011       
  27.6.2012 - 29.6.1956בנם של שושנה ויעקב ז"ל  בן כתת "צבר"       - רן כהן

 אורנה פרייברג, רעייתו של נוח ז"ל  אמם של ויקטור,  1970חברתנו משנת  – רחל מליקובסקי
   17.6.2013 - 23.5.1922בן עוזיו, גיורא, רינה גל   מירטה     

  רעייתו של אפרים, אמם של איריס, טל, אליאור 1980חברתנו משנת       -אורלי סוחמי 
     31.1.1958 - 26.6.2014   

 שי, אדווהאאודה, אביהם של טל, -בעלה של נטע כספי 1991חברנו משנת     -דידייה אאודה 
      16.7.1961- 20.6.2015   

 בת כתת "איילה" אימן  של אביטל, הגר, עירית   1964חברתנו משנת          -  ברכה רחמן
      23.5.1946 - 25.6.2018   

 
 

  
 

 
 

 תנחומים לאסתר ארז ומשפחתה על פטירת אחותה

 מרים
 

 בית משמר הנגב
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 על המאמרים בגנות יעקב וולפמן בעלון האחרון( –צפויה  –)תגובה 
 

וויי וויי וויי , איזו מתקפה מתואמת ומוחצת! כל הכוחות התייצבו ובהינתן האות נפתחה אש אימתנית שוודאי 

תפגע אנושות במי שיש לו עזות מצח להעלות הרהורים על מודל חלומי ומושלם של מערכת האיזונים. כי על זה 

רים! נכון שהסטת הבליסטראות לעבר יעקב, בכינון ישיר, מאפשרת לחמוק מהתמודדות עם מדובר חברים, הרהו

הטיעונים שלי, שהשתדלתי ביכולותיי הדלות לבסס על עובדות ומסמכים מתועדים. ירי, אתה היית על המלאכה? 

מא מישהי שנה, למדת לבטח שריכוז האש על מטרה נייחת תיתן תוצאה מיטבית או ש 45כקצין בשריון לפני 

אחרת בחדר המבצעים ניצחה על הפעולה שלא סבלה דיחוי: הרי יעקב חשף שמות של החברים שהיו שותפים 

להכנה הסופית של המודל. חטא כזה לא יכופר. חברים היו עלולים לחשוב שיש קשר בין מצבם בדיור לבין 

רכות המידע תציף מספרים ההחלטות! בעידן של העוצמה הנשית, חולקו התפקידים כך שאחת הבקיאה במע

שנה, והשנייה ששולטת בכל הרזים של השיוך תפקידה יהיה למוטט את היושרה  30הרפתקנים ותסכולים מלפני 

ואמינותו של מחבר המאמר. טוביאנסקי זכה למשפט הוגן יותר! מתקפת הנגד היתה חייבת להיות מהירה פן 

ם של יעקב עוד שבועיים עד שייצא העלון הבא, אחרי חג יסתובבו ויישארו ללא תגובה הולמת הטיעונים הנלוזי

השבועות. דרושה הקמת בית דין שדה ומהר! הרעיון לגייס למערכה את צביקי היה לא רע כי זה הוסיף נופך של 

אובייקטיביות, אם כי הוא היה צמחוני קמעה וכמבוגר האחראי לא לגמרי סיפק את הסחורה ולא נגרר למתקפה 

אה, כי כשהמטרה היא השמדת היעד כל האמצעים כשרים! אני, אגב, כמי שסיים  את הקריירה  אישית. חבל כנר

הצבאית  שלו כטוראי, גם כך יודע שכשיורים באש צולבת עלולים לעוף נתזים.  באשר אלי, היה לי ברור 

לא חשבתי שעד שכשזורקים אבן גדולה בביצת הקונסנזוס, לא אדוות עדינות בלבד עשויות ללחך את הגדה, אבל 

 כדי כך ילכו מקטרגיי שיעמידו אותי בעמוד הקלון.
 

  הרהורים
בא לבקר אותי כעבור זמן קצר, חבר שמכבר הימים, מודאג ממצבי. כאיש קומנדו בעברו, חשבתי שהוא בא 

 . אבל לא. בריאותי הנפשית היתה נושא השיחה, לא bodyguard-להציע לי את שרותיו בדומה לקווין קוסטנר, כ
הפיזית. למה לך כל המהומה הזאת? אמר. מה אתה רוצה להשיג? מה מטרת הכתבה שלך? נשארתי קצת המום 
ומבולבל, כמו אליפלט. כי אני לא רוצה להשיג מיידית ובאופן מוחשי דבר. אני לא מתרגל ולא חסיד של יוגה, ולכן 

ין שתי אוזניי. והמחשבות שלי, פרי אני לא מסוגל לשלוט על המחשבות שלי. הן מתרוצצות עצמאיות לגמרי ב
עברי, מה שעשיתי בחיים, דעותיי הפילוסופיות, הפוליטיות או החברתיות שהתגבשו במרוצת השנים, יחד עם 
האופי האינדיבידואלי שלי, הן הביטוי של מי אני. וכשקורה משהו סביבי, לפעמים אני מבליג ולפעמים אני מגיב, 

קח לי חודש ימים לכתוב את מאמרי והשתדלתי שהמילים יהיו מדודות. לא כך לרוב לא בצורה אימפולסיבית. ל
עכשיו, כי התגובות חרגו מגבולות הסבירות של שיח בין חברים בהתמודדות בין טיעונים סותרים. אם כי דיברתי 

ורה באספות על השיוך, לא יכולתי לומר אז ולפרט, עם מספרים ודוגמאות כפי שניתן לעשות זאת בכתב. ובש
 התחתונה אני עדיין מחזיק בדעתי ש"מערכת האיזונים" לא היתה... מאוזנת.

אבל, כמו בכל מערכה, יש מנצחים ויש מפסידים. לא שמעתי על קריאות השבר של מי שקיבל דירה נוספת גם אם 
 היה צריך לשלם עבורה כמה עשרות אלפי שקלים, כי כולם יודעים לעשות חשבון פשוט. אלה ניצבים בצד
המנצחים. וכידוע, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. אוי למפסידים! וחלילה שהנרטיב שלהם יישמע ויופיע 

 במרחב הציבורי! 
חברה שאלה אותי מדוע לכתוב דווקא עכשיו? השבתי כבר על השאלה הזאת כשסיפרתי על המחשבות המשוטטות 

לתי לחכות עשרים או שלושים שנה, אחרי שרוחות שיוך חופשי בראשי. נכון, לא הייתי חייב לתת להן ביטוי. יכו
הדירות יירגעו וכולם ידברו רק על מנדט חדש לנתניהו אחרי שריצה את עונשו במעשיהו. וחברי מומוס יכתוב עוד 
משל או פרבולה אזוטרית שרק הוא עצמו, בנו, אני ועוד שני חברים שזוכרים לו חסד נעורים, קוראים. ו" משמר 

קה" תהפוך בינתיים למוקד משיכה לתיירים חסידים של "עולם הולך ונעלם". אחרי ביקור בעיר הנגב העתי
הבדואית הגדולה בעולם, הם יפקדו את הבית המתפורר של אור, את המגרש צר המידות של יעקב ושל אחרים, 
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ים של קולטי המוקף בווילות של הנקלטים החדשים. הם יתמוגגו ממראה דודי המ slum-ייקנו מגנטים של ה

. התמונה הזכירה לה תמונות 23אמרה אחת כשהוציאה את הגלקסי  oh so cuteהשמש על גגות משופעים. 
שראתה על דרום איטליה או צפון ספרד של שנות החמישים של המאה הקודמת עם הכביסה תלויה על חוטים 

ריכה שהגגות בנויים אזבסט, ברחה מתוחים בין הגזוזטראות. אותה אותנטיות של שכונת עוני. רק כשאמרה המד
 כאחוזת אמוק... ובינתיים העשירים התעשרו, העניים התרוששו והעולם כמנהגו נוהג. וראה אלוהים כי טוב!

די! מספיק!  גערו בי נשות ביתי. לא כותבים כתיבה מצועצעת כששופכים  את דמך. לא מבינים כלום במה שאתה 

  second opinionכותב. הרי הטיחו בך האשמות כבדות. )אני נוהג בכתבות הפולמוסיות הנדירות שלי לבקש 
יות, לא חוצה גבולות, וגם להימנע מז'אנין ומבת אחת או שתיים מבנותיי כדי להיות בטוח שאני לא אומר שטו

 מבושות כשאני אשלח לעורכת העלון מאמר, פן אקבל תשובה כמו בפרקליטות ש"אין עניין לציבור" בהגיגיי(.
 

 
 נתזים

אני אתמקד בעיקר בדבריה של רות גרשון  שחרגה הפעם מהרגלי דרך ארץ שלה והשתמשה בשיטות של משטרים 
 תנים לציבור הקוראים להבין עם מי יש לנו עסק: אדם מושחת!אפלים: חצאי אמיתות ורמזים שנו

מ"ר". מדוע  170כמעט  -"יעקב גר בקוטג' וביקש לקבל גם את הקוטג' הצמוד אליו כדי לקבל את הבניין  כולו  .1
שבתכנית המקורית של החלוקה למגרשים שבוצעה על ידי האדריכלית מרב בן נון  יודעתחצי אמת? כי רות גרשון 

אסף קשטן, היו ארבעה מגרשים שבהם חוברו שני קוטג'ים על מגרש אחד )מש' שניר, מש' שטיקמן, ממשרד 
אילנה מילר, יעקב וולפמן(, כמו שחוברו דירות של מש' מרי ואלי רכטמן או מש' מוסקוביץ' עם הדירה הסמוכה 

ר. משימה לא פשוטה.  לא מ" 400כדי ליצור מגרש הגיוני. משימתה היתה לחלק את שטח "המחנה" למגרשים בני 
הופיעו על  2011ידעה המתכננת איזה בית יש על כל מגרש, וודאי שלא ידעה מי גר איפה. כך זה פעל ועד שנת 

המפות שהוצגו בחלון הדואר אותם מגרשים, להוציא את המגרש שלי, שהוועדה שעמדתי בראשה חשבה שלא 
מ"ר(. ועל כך פניתי לבוררות, 293א היה תקני בגלל גודלו )צריך לחבר שני הקוטג'ים חרף העובדה שהמגרש לידי ל

כפי שהתקנונים המאושרים מאפשרים זאת, וזכיתי בבוררות הזאת! לידיעת החברים יש עוד דירות בגודל דומה 
ואף גדולים מזה! אבל לגבי יו"ר הוועדה, שכמו כל החברים לא בחר את המגרש ואת הבית שבו הוא גר עשרות 

 נראה צריך להיות חמור יותר. שנים, הדין כ
מ"ר מהבית של מרכזת ועדת השיוך.  40-מ"ר מופיע כדי להרשים, אם כי הוא נכון. ושטח זה גדול ב 170המספר 

מ"ר אינו מטריד, כי מערכת האיזונים הוגנת...  50-וזה מזעזע. זה שביתה גדול היום יותר מביתי הנוכחי והצנוע ב
 בלה בלה בלה. 

ה, אני אפילו מעז לומר שלו אני לא הייתי יו"ר הוועדה, כבר מזמן הייתי קונה גפן ועץ תאנה לסיכום הפרק הז
מ"ר שהייתי משלם כמתבקש  170ומבלה את שארית ימיי בשלווה עילאית ובאושר מופלג על מגרש ראוי ובית בן 

י לא נמניתי עם בטבלאות האיזון! מה שכן, עם כל הערותיו של המבקר המנוח, מצפוני נקי כי לפחות אנ
 המרוויחים מההחלטות שאני החלטתי עליהן! וזעקות הקוזק הנגזל לא מרשימות אותי ואין לי על מה להתנצל.

 

כותבת רות גרשון שיעקב בליווי עורך דין, גרר את הקיבוץ לשתי בוררויות שעלו לקיבוץ לא מעט כסף. אין  .2
, 2009ליישוב מחלוקות" שהתקבל באספה עוד בשנת חוצפה גדולה מזו! על הבוררות שהגשתי בהתאם ל"מנגנון 

אם אינני טועה, ובה זכיתי, ערער מיודענו הזכור לטוב עמנואל יחזקאל, אז שכני. והקיבוץ, שלא שבע נחת מפסק 
להצטרף לתביעה ,ומכאן הדברים התגלגלו. אבל העניין חלוט  בחרהבוררות האמור, מצא שלל רב בהזדמנות  ו

ך.  יותר מעניין הוא אזכור המילים "עורכי דין שעלו כסף לא מעט". עם ההחלטה על המנגנון ואני לא אוסיף על כ
ליישוב מחלוקות, האספה החליטה על הרכב בוררים שאושר בהמשך על ידי הרשם לאגודות שיתופיות. אלה היו 

בוררויות   3בבוררויות.  שלושה בני אדם, שתי נשים וגבר, שלושתם חברי קיבוץ, שלהם ניסיון גם בשיוך דירות וגם
הוגשו בקשר לחלוקה למגרשים. ושומו שמים, בשני מקרים מתוך שלושה הם פסקו לטובת העותרים ולא לטובת 

הקיבוץ! הקיבוץ לא אוהב להפסיד בבוררות! קבוצת כדורגל המפסידה במשחק תמיד מאשימה את השופט. רק 
ת הוחלט שמעתה בוררויות תתנהלנה בפני בורר שכאן יש אחת הקבוצות שבכוחה להחליף את השופט. ובאמ

יחיד... עורך דין. ובפני בורר כזה, דרוש ייצוג על ידי עורך דין, מה שלא היה בבוררות הראשונה. זה שהקיבוץ דואג 
 למצבם הכלכלי של משרדי עורך דין, הוא עניין אחד. גם אני נאלצתי לעשות כן. תשפטו אתם!

 



17 
 

  www.atarmishmar.org.il   5.6.2020י"ג בסיון תש"ף   2131עלון מס' 

שעות לעבור על  24את ביקורת ממבקר". כל הכבוד לרות גרשון שהספיקה תוך "אין אף בעל תפקיד שקיבל כז .3

כל דוחות המבקר כדי להגיע למסקנה העגומה הזאת. כדי לספק את סקרנותם של הקוראים, אני אצטט במלואן 

י )ניתן לקבל את הדו"ח כולו במזכירות או אצל 19את ההמלצות של המבקר בנוגע ליו"ר ועדת שיוך דירות. עמ' 

על מנת להימנע  -אפשרות לניגוד עניינים בנושא מגרש היו"ר ולגלות, אולי יש עוד חטאים או עוונות או פשעים חבויים(: 

ממקרים דומים בעתיד יש לסכם ולתעד בכתובים כי במקרים בהם תדון הוועדה בנושא הקשור אישית לאחד מחבריה יתבקש החבר 

ה תדון במקרים הנוגעים אישית ליו"ר הוועדה יש לבדוק את האפשרות שגורם חיצוני )מנהל לצאת מהחדר.   בנוסף, במקרים בהם הוועד

הביקורת ממליצה לרענן את  -אפשרות לניגוד עניינים בנושא מעורבות יו"ר בשיפוץ דירה של קרובת משפחה הקהילה( ינהל את הדיון. 

 ות לקרובי משפחה של חברי הוועדה.בהליך והקצאת הכספים לשיפוץ הדיר הנהלים בנוגע לניגוד עניינים

על הערתו של המבקר הנכבד בנוגע לניגוד עניינים בקשר למגרש, כבר התייחסתי לעיל. בנוגע לניגוד העניינים 
השני, להלן כתב ההגנה. הוועדה שעמדתי בראשה השקיעה לא מעט עבודה כדי להתאים מגרש לשיוך לחברים 

מי שגר בדירה הבנויה על מגרש לא לשיוך בגלל ממדיו, וחברים שנאלצו רבים: אלה שעדיין גרו בקומה השנייה, 
לעבור לבית אחר בגלל אילוצי תכנון. קבעו בוועדה קריטריונים ברורים לגבי הסיטואציות השונות. מי שעבר לבית 

-25,000ומי שעבר לבית אחר קיבל סכום של ₪  50,000שלא שימש בעבר בית מגורים )זה היה המינוח( קיבל 
הכסף עבר מהנהלת החשבונות לחבר מבלי שיו"ר הוועדה קיבל דמי תיווך! אבל, וזה החשוב, הכספים ₪.  30,000

האלה נלקחו בחשבון בטבלאות האיזון ולא היו מתנות שיוה"ר בנדיבותו הגדולה חילק לקרובת משפחה. לדוגמה, 
כי עבר למבנה שהיה פעם בית ספר, ₪  50,000שקלים והוא קיבל  40,000אם השמאות על הבית של פלוני היתה 

אני, ולפעמים חבר נוסף מהצוות, פקדנו כחמישה עשר בתי אב ונכון ₪.  90,000הבית שלו בטבלאות האיזון יהיה 
 שביניהם היתה גם קרובת משפחתי.

חות תהיתי מדוע ראו לנכון רות גרשון וירי להעלות מהאוב את נושא דו"ח המבקר. הרי זה איננו סקופ. כל דו
המבקר אושרו במנהלת והוצגו בהמשך באספה. הממצאים על הוועדה לשיוך דירות נאספו, אני מניח, במהלך 

. לא רצו להתעמת עם מה שיעקב כתב ובחרו שהוא יהיה 2011. הדו"ח הסופי פורסם בנובמבר 2011-ו 2010שנות 
 המוקד?  עלבמוקד ולאחר מכן 

 

 
  על מדרגות והשכרת דירות

הרי אני טענתי במאמרי שהדירה הנוספת, בכוחה להיות נכס מניב. אני בסוגיה הזאת הולך על בהונות ולמרות 
הבירורים שקיימתי עם תושבים העוסקים בתחום אצלנו, ההבהרות לא היו חד משמעיות. אם תבקשו היתר 

ח לשבור את המדרגות בנייה להגדיל את הבית, תידרשו באמת לחבר את שתי הקומות. למטרה זאת אין הכר
הקיימות אלא לבנות מדרגות פנימיות, כמו אלה שהיו בקוטג' של שולי וצבי ברג. רוצים להשכיר את הדירה 

מרכיבים דלת רצינית במעלה המדרגות וסופרים את השטרות של דמי השכירות. על המשכיר  –בקומה העליונה 
דיל את ביתו ונדרש לבנות ממ"ד, מי שלא מבקש אינו לדווח לשלטונות המס! בדומה למי שמבקש היתר בנייה להג

מחויב בממ"ד ויכול להסתפק במקלט הציבורי הקרוב. כך להערכתי בעניין המדרגות. מי צודק? ימים יגידו. 
וההיסטוריה, כהרגלה, תשפוט! בנושא השכרת הדירות, בכל זאת אני מזכיר פעם נוספת את אשר אמר במועדון 

 של הקיבוץ, בתשובה לשאלה של מרי ועל כך במאמרי: אפשר להשכיר דירה!ליעד סידר, עורך הדין 
 

 
 לקראת סיום, ארבע הערות:

ונושא התמורה  0.46%הפרמטר של  –אני כופר כפירה מוחלטת בכך שההחלטות שאליהן התייחסתי ארוכות  .1
הן המשך ישיר לעבודת הוועדה שאני עמדתי בראשה. שני המרכיבים האלה  –להשכרות כל עוד אין שיוך בפועל 

כשמזמן לא עסקתי בשיוך דירות. אין לי אבהות  2016-והוצגו באספה ב 2015שנגדם יצאתי במאמרי גובשו בשנת 
עליהם! תעשו בדיקה גנטית. זה ודאי לא מוריד מהלגיטימיות של ההחלטות שהתקבלו, ציינתי זאת אין ספור 

עמים. גם כתבתי ביושר ש"ועדת שיוך הדירות וועד ההנהלה יכולים בהחלט לסכם בסיפוק את המהלכים פ
שהביאו לתומם את הדיונים הפנימיים". למשיבים שלי לא היתה האלגנטיות ונדיבות המנצחים! כי המטרה 

 היתה קדושה: לא לאפשר נרטיב אחר.
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זז באי נוחות על הכיסא: "עשינו עבודה יסודית, התחשבנו  כשאני קורא מילות של שבח עצמי של הכותבות, אני .2
בכל חלקי האוכלוסייה, פעלנו בצורה הוגנת ואמפתית". בזמן העשייה, נדרש להיות ממוקדים ונחושים להשיג את 

שנים מאז אושרה מערכת האיזונים ושלוש שנים להשכרת הדירות. אפשר אולי לבקש קצת ענווה  4היעד. חלפו 
ראש שלי כנראה עקום אבל כשאני קורא מילים כאלה, מה שבא לי בראש העקום שלי היא קביעתו ומידתיות, ה

. הרכבת יוקרה, כוח וכסףשל הסוציולוג הדגול מקס ובר שאיתר את המניעים של כל פעולה שלטונית, והן 
מקום וגם  אבל היא אוניברסלית, בכל עת, בכלשריה היא המחשה מהדהדת של ההבחנה הזאת.  35הממשלה על 

 וחברים, תחשבו על כך. זה יאיר את המציאות באור הנכון. אצלנו!

 

מחליאה אותי הסיטואציה שהתגובה היתרה של ארבעה חברים בהתייחסות למאמרי יצרה. נגררתי לתגובות  .3
שרק הרפש שנזרק עלי הצדיקו. מחליאות אותי הנסיבות שחייבו אותי להיכנס לפרטים המעניינים את החברים 

יפת השום כדי להגן על שמי הטוב, ולהסיר כפפות. כללית, זו לא דרכי. אולם, שבעתי מהרמזים וחצאי כקל
האמיתות. זה לא מתוחכם, תפור בגסות בחוט שני בולט, ובסופו של דבר אני לא בטוח שזה יעיל. יש מקום 

אחרים", אחד העזים לשיפורים, אל ייאוש!  למי שרוצה להשתלם בתחום, המלצה: תצפו בסרט "החיים של ה
 וזיל גמור!שראיתי אי פעם על המסכים ותלמדו תחכום מהו ואיך אפשר להרוס את חייו של בן אדם. 

 

מדאיג  בניגוד למה שניתן להבין מההתנצחויות בעניין הדירות, סערה בכוס מים, הנושא אינו אובססיבי עבורי. .4
אותי הרבה יותר איזה בית אנחנו משאירים לבנים ונכדים שלנו. לא בית במובן קירות וחדרים. אלא איזה בית 

ות, יות האדם, ההדתה והמשיחיות הגוא, הזלזול בזכוההשחתה המוסרית של מוסדות השלטון במובן איזו מדינה.
רצוץ, תאומו שמעבר לים. זה מה שמדיר את  העדר האופק המדיני כשראש הממשלה שלנו נשען, בלעדית, על קנה

 ניי ולא שיוך הדירות.יהשינה מע
 

 בעצב רב,
 

 יעקב וולפמן
 

************************* 
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  2020קיץ  עונת הרחצה 
הקורונה השפיעה אף היא על האופן בה נשחה השנה בבריכה. מגבלות של 

ממונה קורונה לבדיקת המתרחצים  ,מספר אנשים בו זמנית בתוך הבריכה
והגבלת קבלת אורחים למשך החודש הקרוב. נוסף על כך גם היו חילוקי 
דעות עם מנהל "זר מעדנים" שגרמו להודעות שונות על סגירת הבריכה 

בעיית מגורים של עובדיו. יאיר  תופתיחתה לאחר שיחות ממושכות להסדר
שלא היה מוכן לשאת על ברג מנהל הבריכה הוא נושא האחריות הישיר 

גבו את האחריות עד שהדברים יוסדרו לפי התקנים המקובלים שהפיקוח 
 על הבריכות תקנן.

נסגרה פעמיים והיום  )יום רביעי( כבר נראו משפחות מאושרות על  31.5.2020אז הבריכה נפתחה ביום ראשון 
 ילדיהן חוזרות ממנה בשעות הערב.

 .היא המצילה העונה. היא מסיימת בקרוב קורס מצילים. עד לסיומו יאיר ברג הוא המציל נויה גזית
 

 עונת רחצה מוצלחת!
  

 עד חזרו הביתה-בגיל
 

עד לפעילות. אנחת הרווחה שנשמעה -חזרו באי גיל 2.6.20ביום שלישי השבוע 

עד לגג. וההרצאה הקבועה של ימי רביעי נדדה למועדון כדי מפיהם הגיעה 

לרווח בין האנשים. השמירה על ההנחיות  נעשית ע"י הצוות וגם ע"י האנשים. 

היתה זו תקופה ארוכה של ניתוק שהקשתה מאד על ציבור המבוגרים שנהנה 

 באופן קבוע מפעילות חברתית ותרבותית. נאחל שמצב זה יימשך.

 
 

 

 רים" הופכים כניסהבמרחב "כפי
הוחלט לפתוח כניסה למרחב בחלק האחורי כדי שהכניסה של הנערים/ת לא יהיה 

מול המבנים המיועדים לשיוך דירות וגם כדי לבטל את המדרגות. )השומרות 

זוכרות את המדרגה הרופפת שהיתה משמיעה רעש כל פעם שנכנסו לכיתת 

 ( 66- 65"אורן" היום הם בני 
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