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 כמה חם!
 קיץ בא ושוב זה חם

 בואי ונברח לים

 רק אני ואת, הים והשמיים

 קיץ בא ושוב זה חם

 בואי נשאר בים

 שם בתוך החול, הכי קרוב למים

 נעים לרבוץ בחול איתך

 כמה חם, אני אוהב אותך

 שלך ויש לי זמןוהים הזה כולו 

 !כמה חם

 ערב בא וזה עוד חם

 בואי נכנס לים

 יה, איך שנהיה פתאום כבר בין ערביים

 ערב בא וזה עוד חם

 בואי נשאר בים

 איינשטיין מילים: אריק                                                      שם בתוך החול, הכי קרוב למים
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 מה בעלון
 

)או יותר כל רגע מפצלים עוד משרד   34. מספרים לנו שלא היתה ברירה זה או ש  ל   ה   מ  מ  יש
זה ישפיע עלינו בהמשך. מה  סגני שרים או בחירות רביעיות. 16 -שרים ולענייני  כלום לכיבוד עוד ח"כ נעלב( 

לחות והנה אנחנו  מעלות בצל.  למזלנו לא היתה 43טמפרטורה שהרגשנו על בשרנו ממש היה שבוע שלם של 
 מגיעים ליום שישי כשמד החום מראה טמפרטורה נסבלת. בשבת הובטחה ירידה נוספת.

הקורונה כאילו מאחורינו, בעיקר החשש שהיא עוד לפנינו בעוצמה רבה יותר. צוות צח"י וצוות תפעול קורונה 
 נפגש לסיכום שלב ראשון והדיווח  מכל תחום יתפרסם בעלון הבא.

על כך  .חברתית ותרבותית נמצאת היום בארץ ואצלנו בהשראת קורונה. כך מתארגן חג שבועותכל פעילות 
 הודעה מהצוות.

הכולבולית היתה חוד החנית בסיפוק הצרכים הבסיסיים  של מזון וצרכי בית נוספים. על כך שיחה עם לידיה 
 ברקן, מנהלת ענף המזון.

 יקת היתכנות הקמת מועדון נוער בצריף חדר האוכל.איציק בונים ביקש לפרסם את השלב הראשון של בד
על הבאת שלל (  1948) ההיסטוריון אדם רז ביקש לברר קיומו של ויכוח במשמר הנגב בשנה השנייה לקיומו 

 מבאר שבע הכבושה. ואכן נמצא בארכיון עדות לקיומו.
 מומוס כותב על מציאות בשם "אנחנו עין חרוד".

 נעים להכיר את מינה מגריל
  2019היתה אסיפת אגודה על מאזן 

 ותגובות רבות על מאמרו של יעקב וולפמן שהופץ לציבור באופן פרטי.
 והבריכה תפתח אחרי שבועות 

 

 שיר בשער: כמה חם!!! מילים אריק איינשטיין
 

  צוות החג וצוות תרבות –שבועות בהשראת קורונה חג 
  ניתאי קרן, יו"ר משמר הנגב –תודה לקרלוס 
  להכיר: מינה מגרילנעים 
  סימביוזה או טפילות –פיקוס ואורן 
  ראיינה: מרגלית –הכולבו לית בחזית הקורונה שיחה עם לידיה ברקן מנהלת ענף המזון 
 איציק בונים -בדיקת אמדן עלויות שיפוץ צריף חדר האוכל למועדון נוער 
 מומוס –חרוד" -"אנחנו עין 
  אור גל –לקראת הצבעה אלקטרונית ראשונה 
  חדשות מן הארכיון –חוקרים מתעניינים 
  20.5.2020 -ב 2019אסיפת האגודה הצגת מאזן  
  הרהורים על מערכת  –תגובות למאמרו של יעקב וולפמן שהופץ באופן פרטי בשם "שיוך דירות

 האיזונים"
 מגיבים: אור גל, רותי גרשון, ירי דגן, צביקי רמות 
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 ת קורונהראשבועות בהשחג 
 
 

 

 קהילה יקרה ,
 

מחשבה רבה מושקעת בימים אלה בהכנת חג השבועות בקיבוץ. מצד אחת האווירה בציבור 
 שהקורונה מאחורינו ומצד שני המגבלות שעדיין קיימות .

 
, בשלושה מוקדים שונים על מנת 30.5.2020החלטנו השנה  לקיים יריד שבועות , ביום שבת 

מכם ,הציבור ,לעבור בין המוקדים על פי חלוקה לפזר את ההתקהלות ככל שניתן ולבקש 
 שתיקבע מראש.

אנו מבקשים )בשאיפה, בפעם האחרונה( לא להביא אורחים מבחוץ ליריד על מנת 
  שנוכל לשמור על ההנחיות . 

 
 .בהמשך נפרסם את מיקומי היריד  ואת חלוקת הזמנים למשפחות במוקדים השונים

 
 צוות החג ורכזי התרבות.
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 מנהל הקהילה –פרידה מקרלוס ברסלו 

לפני שבוע התקיימו שני אירועי פרידה מקרלוס ברסלו בסיום תפקידו כמנהל הקהילה.  

באירוע אחד נפגשו איתו ממלאי התפקידים שעבדו איתו והאירוע השני במסגרת ישיבת ועד 

 ההנהלה. באירועים נאמרו דברי תודה והערכה.

 תודה לקרלוס

חברי משמר הנגב, ממלאי התפקידים וחברי הוועד אני רוצה להודות לך על מילוי תפקיד מנהל הקהילה בשם 

 בקיבוץ במשך קדנציה מלאה.

לא צמחת לתפקיד מתוך המערכת וגם לא הגעת מהתחום, אבל החלטת לתת כתף להיכנס מתחת לאלונקה 

 ולתרום כשהיה צריך וזו בחירה בהחלט ראויה להערכה.

הגדרת התפקיד, כיד ימינו של ירי בתחום החברתי, הבאת את עצמך לתפקיד ועשית אותו  נכנסת תחת

בנאמנות רבה ובאחריות גדולה, קפצת למים, למדת לשחות בתפקיד ולייצג את הלב במקום שבו המספרים 

 שולטים ביד רמה ועשית את זה בתבונה וברגישות.

יסתי לתפקיד, להכיר ולהבין את משמר הנגב , זו שמעל פני באופן אישי אני רוצה להודות לך על שסייעת לי בכנ

השטח וגם זו שמתחת, היטבת להציג את התהליכים הסמויים, את המוקשים שכדאי לעקוף, את הפרות 

 הקדושות ובכלל ייצגת בנאמנות את הדרך בה נעשים הדברים כאן.

כן וישר איתי ואמרת את הדברים, גם בעבודה אתך פגשתי אינטליגנציה גבוהה ויכולת הבנת תהליכים, היית 

 כשלא היה נח ועל כך הערכתי.

לימדת אותי שבעוד הישראלים אומרים "אני חושב" הארגנטינאים אומרים "אני מרגיש", בתור חצי 

 ארגנטינאי התחברתי לזה וזה בהחלט עזר ליכולת שלנו להבין ולעבוד טוב יותר אחד עם השני.

מה שתבחר כתחליף לעשייה הקהילתית בה עסקת בשנים האחרונות  אני מאחל לך שתעשה ותצליח בכל

שבעיקר תהנה שכן זו המטרה העיקרית אחרי היציאה לפנסיה ואולי גם תמצא זמן לחזור ולתרום כשיתאים 

 לך וכמה שיתאים.

 מעריך ומוקיר

 ניתאי קרן

 יו"ר משמר הנגב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שדה חיטה בכניסה לקיבוץ
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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:

 מינה מגריל

 
 נכדים 7וסבתא ל  3שמי מינה מגריל נשואה +

 איך הגעתי למשמר הנגב?
כנערה עולה חדשה במסגרת פרויקט של עלית הנוער. למדתי בכיתה של חברת  1966הגעתי לקיבוץ בשנת 

 הנוער ולאחר פירוקה הצטרפתי לכיתת 

רתתי כמקפלת מצנחים שנחשב לשירות יהתגייסתי לצבא וש "ערבה " וסיימתי איתם כיתה י''ב. לאחר מכן,

 מאוד יוקרתי בשלהי שנות השישים.

 בחיים?מה אני עושה 
הייתי מרצה   2018במשך חמש שנים עבדתי כאחות במרפאה בקיבוץ וכשלושים שנים ועד שפרשתי בשנת 

 בנגב. -בכירה במחלקה לסיעוד בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון

– למדתי תואר ראשון בסיעוד ותואר שני עם תזה באפידמיולוגיה ובמדעי הרפואה, באוניברסיטת בן גוריון

בנגב, למדתי לימודי על  ומוסמכת בניהול בבריאות בקהילה ובבריאות הציבור. ובנוסף, אין ספור של קורסי 

 העשרה וקורסים שקשורים ישירות לעיסוק שלי.

הצעדים שהינה אחת מין  12של זיהוי וטיפול בהתמכרויות מכול סוג לפי שיטת   למדתי לימודי תעודה בנושא

 .והמוכיחות לעזור למתמכר להצליח לחזור לחייו בטרם ההתמכרותהשיטות המקובלות 

במהלך עבודתי במחלקה לסיעוד לימדתי בכול התוכניות ובכול התארים ועברתי כמעט את כל תפקידי הניהול. 

ריכזתי חטיבות, וניהלתי במשך חמש שנים את לימודי התואר הראשון. בתפקיד זה הייתי אחראית על כל 

 סטודנטים בכל שנה. 250, אם לימודים עיוניים ואם קליניים של כל המחזורים שזה כ תכניות הלימודים

בהמשך מוניתי לרכז תוכנית ייחודית של נגישות להשכלה גבוהה לצעירים מהמגזר הבדואי. תוכנית זו הוקמה 

ת אחים בנגב לאחר שזוהה הצורך הדחוף בהכשר-בשיתוף פעולה בין משרד הבריאות לאוניברסיטת בן גוריון

 ואחיות אקדמאים שיחזרו לעבוד במגזר. תוכנית זו הייתה ראשונה שהוקמה בארץ.

ה ייחודית  שכזו למגזר הבדואי ואני משמשת  יועצת ומלווה את המרכזת ואת ילאחרונה ,הוקמה תוכנית שני

 הסטודנטים וממשיכה ללמד בה.

    
 קרוביי במשמר הנגב

 כלתי ואיתן והראל נכדיי. שנים ,רם בני ,מיטל 50אריה בעלי מזה 

 אורנית ובן זוגה אבי ושלושת ילדיהם שגרים באשדוד.

 ניב ובת זוגו ליאורה ושני ילדיהם שגרים בבאר שבע.
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 כמה מילים על משמר הנגב
שנים מטבע הדברים שחוויתי חוויות מגוונות וחוויתי את רוב שלבי  54בהיות הקיבוץ ביתי למעלה מ

רנויות וגיוסים דרך לינה משותפת ומעבר ללינה משפחתית ועד הקמת הקיבוץ ההתפתחות של הקיבוץ. מתו

 המתחדש שהייתי פעילה בעזרה למעבר זה אם בשיחות ואם בשכנוע.

 כיום ועקב שינוי אורחות החיים והעברת האחראיות לחבר אני מוצאת בו הרבה יותר חופש והמון גאווה.

 משהו שאני רוצה לספר
ובמסלול שבחרתי ושמחה שאני ממשיכה להיות משמעותית למחלקה לסיעוד גם כיום לאחר אני גאה בהישגיי 

 פרישתי.

אני שמחה לראות בקיבוץ אוכלוסייה  צעירה ואיכותית שנכונה לתרום לקהילה ונהנית מקולות הילדים 

 הרבים הצוהלים בחצר.

 מאחלת לכולנו בריאות איתנה .

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ואורן ליד "עופרים" סימביוזה או טפילות פיקוס
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    לבולית בחזית הקורונהוהכ
 

 מנהלת ענף המזון –שיחה עם לידיה ברקן 
 

כמו שער  שנסגר בערים בצורות בימי קדם, התברר לנו במשמר הנגב, ש"אין 
מחייב את התושבים להיעזר בסופר מרקט המקומי כמקור מבורך להצטיידות במזון, ובציוד ויוצא ואין בא" 

מרכז קניות  במקום נדרש לניהול משק בית. הודעות צח"י הביאו את האנשים להחלטות מהירות. יש לנו כאן
החמור וככל שעבר הזמן הסגר  ובו נצטייד. עברו חודשיים וחצי מההנחיה הראשונה. החששות היו כבדים.

 שגרם למאות אלפי מובטלים, ומוסדות החינוך שהיו  סגורים באופן מוחלט  הגיעו הנחיות שמשחררות...
. למוסדות החינוך הילדים  התחילו לחזורבשבועיים האחרונים  הבלמים היו בחגי פסח ביום העצמאות. 

(  והלימודים לא היו רצופים ג' חולקו ל"קפסולות" )מה זה אנחנו בחלל?-הגן וכיתות א'גיל הרך,  בגילאי 
 בימים.  אבל ההתחלה הטילה חשש שצריך להיזהר ולהישמר. 

 ניהול משק בית.ו מזון הכולבולית סיפקה את הצרכים החשובים של
עם הרפיית המתח התבקשה שיחה על אופן ההתארגנות של הכולבולית באותם ימים של אי וודאות מוחלטת. 

 קורונה. הנגיףהתנהלות היום עדיין יש הרבה מן הנסתר ב
 

 מתי הבנתן שאתן נמצאות בחזית?
והתארגנו בהתאם. הגדלנו מלאים והוספנו מוצרים לתינוקות. כל הספקים מה קורה  הבנו מיד בהתחלה 

אליהם אנחנו קשורים עבדו בצורה שוטפת )התחום נחשב לחיוני וקיבל היתרים בהתאם(. מוצר אחד היה 

ת מוגדרת והקצבנו אותם כדי שיהיה לכולם. חוץ ממספר מועט של ימים שלא ביצים. קיבלנו כמו –במחסור 

 קיבלנו אספקה של ביצים תמיד היו לנו כדי לספק לפחות אריזה למשפחה. 

כולבולית שלנו לספק מצרכים לפי בקשתך. המוצרים הם מגוונים ועונים על קשת רחבה של באין לנו אפשרות 

 קשה המיוחדת. צרכים אבל לא ממש עד לצרכן עם הב

קיבלנו פידבק מהציבור שתמך ונהנה מן השירות. אנשים שעד כה לא קנו בכולבולית את המצרכים השוטפים 

 שלהם הכירו אותנו וכמות הצרכנים גדלה מאד.

הצוות עבד קשה כל התקופה שהתחילה באמצע מרץ עד השבוע האחרון שהמתח קצת ירד ואנשים חזרו לקנות 

 גם בחוץ.

שעמדנו בצורה טובה בסיפוק הצרכים של הציבור הגדול במשמר הנגב. כך אני רואה את התקופה אני חושבת 

 .ההלחוצה של הקרונה שבעצם  עדיין  לא נגמר

 
 ארגון הצוות

היינו צוות לעניין לאורך כל התקופה. עבדנו בצורה מגובשת. כל אחד/ת ידעו  מה נדרש ומה התפקיד וזה עדיין 

הקהילה שהתחילה את תפקידה  תהפך לשגרה אבל לא נגמר. עירית שיפריס, מנהל מתקיים כי מצב הקורונה

כולבולית ולצוות. וזה היה בבדיוק כשמצב החירום התחיל היתה מעורבת מההתחלה ואכפתית למה שקורה 

 לטובה ועודד אותנו.

 
 איך התארגנתם לספק משלוחים?

י. חברים מבוגרים שהתבקשו לא לצאת חשבתי שמי שמתאימה לארגן את נושא המשלוחים היא אתי לו

מהבית, כי הם בקבוצת סיכון ורצו להיעזר בשירות הזה התקשרו לאתי לוי הזמינו מצרכים או שלחו הזמנה 

בוואטסאפ. אתי ארגנה כל הזמנה בנפרד. עברה עם מצרכי ההזמנה בקופה כדי לחייב את המזמין/ה סידרה 
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פילו פעמיים ביום בהתנדבות לאסוף את ההזמנה ולהעביר אותה את המצרכים בקרטון ואיל גזית הגיע פעם וא

לאנשים שהזמינו. אתי גם זכרה הזמנות של מצרכים שבאותו יום לא היו וכשהתקבלו דאגה לשלוח אותם 

 למחרת. אתי עבדה בצורה יעילה וקשובה לבקשות האנשים ובאכפתיות גדולה.

היתה משמעת עצמית לרובם חוץ מבודדים שהתנהגו לא הציבור נענה להנחיה לא להכניס ילדים לכולבולית. 
 לעניין בתקופה שנדרשה אחריות אישית.

אני לא יודעת אם המשמעת הזאת עזרה לנו להיות מחוץ למעגל הנדבקים במדינה אבל ההתנהגות שלנו בכל 
 זאת מוכיחה זאת.

 
 ומה בחדר האוכל?

לפי ההנחיה שלא להתקהל במקום ציבורי, גם  כך בחדר האוכל לא היה ניתן לשבת ולאכול את הארוחה. 

האוכל הגיע כסדרו מהקייטרינג הקבוע  של אור הנר וחברים הגיעו לחדר האוכל קיבלו את מבוקשם 

חות לציבור בחמגשיות  ואכלו בבית. כל התקופה תניס עבדה לבד וארגנה את מה שנדרש כדי לספק את הארו

 שהיה מעוניין לאכול.  המנות הגיעו לפי תפריט ידוע ובאותם ימים שבהם הגיע עוד לפני הקורונה.  

 
 איך הצוות שמר בריאותו?

הקפדנו לבצע את ההנחיות שהתבקשנו. כמו עטית מסיכה וכפפות. אבל היה בלתי אפשרי לשמור מרחק בינינו. 

לית חומר חיטוי. תקופה מסוימת מתנדבים מדדו חום לנכנסים אבל בכל זאת דאגנו שיהיה בכניסה לכולבו

לכולבולית. הצוות הקפיד לא לנסוע למשפחות מחוץ למקום וגם לא לארח אותן ידענו שאם לנו יקרה משהו 

 יסגרו את כל הקיבוץ.

 
 תודות

ת מענה לצרכי יש מקום להודות לרחל מולכו, סוזי פוקלמן, אתי לוי. היינו יחד צוות מגובש וחדור מטרה לת

התושבים. לנערים שהיו לנו לעזר רב: דורון סמדג'ה ועינב דגני, לעובדות אחר הצהריים: שיר בן שחר ומירבל 

 ולתניס ברנדס בחדר האוכל. ברנדס.

 ולכל מי שפרגן לנו לאורך כל התקופה. 

 
 

 ראיינה: מרגלית
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 למועדון נוערבדיקת אמדן עלויות שיפוץ צריף חדר האוכל 
 

ישיבת הנהלת ועד האגודה בנושא והתקבלה  26.2.2020 -בעקבות פנייתי אל רשם האגודות השיתופיות, ב

 יום את תוצאות בדיקת אמדן העלויות לשיפוץ והאם זה ניתן מקצועית. 60החלטה המאשרת להגיש בתוך 

 הוק לנושא זה.-הקמתי צוות אד 4.3.2020 -בהתייעצות עם ניתאי קרן  יו"ר הקיבוץ ב

בעקבות לוח הזמנים הקצר שהוגדר לי ותחילת אילוצי מפגש בגלל התפרצות משבר הקורונה לא התקיימה 

 פגישה משותפת של כל הצוות. הטלתי על כל אחד מאנשי הצוות משימה אישית והגדרנו תפקיד ומשימה.

עלויות השיפוץ כפי שהוכנו בידי קיבלתי מגולן אלמוג  ) משרד מתכננים א"ב( את השרטוטים ו 3.5.2020 -ב

 האדריכלית לידיה מודלבסקי שטיפלה בהצעות הקודמות.

 
 ₪ מיליון  1.713 -אומדן עלויות השיפוץ שהעריכו א"ב מתכננים  כ

 אומדן זה אינו חורג מההצעות החלופיות שהוגשו בעבר ובפרמטרים זהים.
 

 מסקנות
 רות.שיפוץ הצריף אפשרי ואף זהה בעלויות לחלופות האח

 
 המלצות

ועד ההנהלה )אגש"ח( משמר הנגב יעביר מחצית )החלק הצפוני( של הצריף לוועד האגודה שישמש כמועדון 

 נוער. וועד ההנהלה עם מוסדות התכנון יחליטו על ייעוד החלק  השני.

 
 

 איציק בונים
 
 

 2020השוואת חלופות למיקום מועדוני הנוער מאי 
 

 
 
 
 

 2צריף 1צריף מנהלה/מורשת מזכירות מנהלה נגב/שרה 
 1.713 1.392 1.753 2.101.12 1.820 1.470 סה"כ אומדן
 457 371 427 600 520 420 עלות למ"ר

       
       
       

 
 

 ₪ 2500לפי אומדן עלות למטר  1צריף 
 ₪  3100לפי אומדן עלות למטר  2צריף 
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 "אנחנו עין חרוד"
 

 אנחנו קיבוץ ממוצע, לא גדול מדי שנלך בו לאיבוד, ולא קטן מדי שאחד יכנס לפרטיותו של זולתו. 

חווקי סולם והמרחק  –עם מוצר מבוקש   Low-techכלכלתנו, שילוב מושכל של חקלאות, קצת נדל"ן ותעשיית 

 שביניהם.

 לא העמדנו מנהיגי תנועה כריזמטיים ולא טריבונים שריתקו המונים.

בר להפרטה לא השאיר צלקות שלא הגלידו ותיקינו יודעים את מקומם בקהילה. הם אינם מרבים בלהג, המע

לא מתרפקים מדי על העבר. הם שקטים כמו הקלנועיות שלהם ומלווים במטפלים ומטפלות האיסלנדיים. 

 נוסעים רק בדרכים מסומנות ואינם מסתערים על מדרונות תלולים מדי.

כנסים במפגשים דיסקרטיים סביב עשן המקטרת והוויסקי של אחד מהם ודנים מדי פעם לפעם הם מת

 בניחותא בענייני דיומא.

מה שמייחד את יישובנו הוא מיקומו על שפת הים. איזה ים לא נגלה. לרשותנו רצועת חוף ומפרצון. המפרצון 

ם בתב"ע והם כלולים דונם ימיים. שניהם רשומי 100 -בסך הכול כעובי עפרון השרטוט על מפה ושטחו כ

 בטיפולו של ענף הנוי.

אירועים שלכאורה אין ביניהם קשר. אחד מותיקינו אשר לו קרוב  2אחרי משבר הקורונה אירעו אצלנו 

במשמר הנגב מקבל בקביעות את עלון אותו קיבוץ. רשימה של פלוני יעקב וולפמן "הדרך לעין חרוד" הביא 

קיבוצנו נקי בצורה מפתיעה מפולמוס על דת, מסורת ובית כנסת. אלינו אותו להרהורים מעניינים וזאת לציין 

 לא מגיעים מיסיונרים נלהבים לערוך לילות שימורים או צומות של תשעה באב וכד'. אדישות גמורה.

חשב הוותיק  לנוכח התיאורים המדאיגים המגיעים ממשמר הנגב וברגע של הארה בעצם , אמר לעצמו 

 עין חרוד )ראו "הדרך לעין חרוד" לעמוס קינן(. –לט ולידידיו, אנחנו המק

הספרנית הוותיקה שלנו כבר לא עמדה בביקוש לספרו של עמוס קינן ונאלצה לקבוע תור לקריאתו ומי שלא 

"מעגלות", "גן נעול"  שהיו חבויים ליד ספריו של רומן רולן "ז'ן  –רצה להמתין הלך לכתבי דוד ָמֶלץ 

 פק ב"יסודות המשק הקיבוצי" של ויניה כהן. כריסטוף" והיה מי שהסת

וותיקינו החלו להופיע בחצר ברובשקות )חולצות רקומות( וכובעי קסקט והוותיקות בסרפנים והחלו לדבר 

 ."עין חרודית" קרה אפילו שבשעת ריתחה  העלו פרשיות שרק מוקי צור ההיסטוריון יודע לפתור

 אך פליטים לא הגיעו.



11 
 

  www.atarmishmar.org.il   22.5.2020כ"ח באייר תש"ף   2130עלון מס' 

עיל, אירע אצלנו דבר מופלא. בוקר אחד עגן במפרץ שלנו קרחון. ההשערות מהיכן ללא קשר עם המסופר ל

הגיע ביו רבות , בין השאר השפעת התחממות כדור הארץ. אנשי המעשה שלנו החלו לחשוב מה לעשות בקרחון 

  כי: א. הוא סותם לנו את המפרץ. ב. הוא יביא יותר מדי סקרנים שיפריעו לשלווה הכפרית שלנו.  

 ואז נולד רעיון שישולב בו סילוק המכשול במפרצנו החמוד עם הכבוד שאנו רוכשים לוותיקינו. 

יום אחד מעט לפני השקיעה הועדה לרווחת המבוגרים איבזרה את הקרחון במושבים נוחים, בשמיכות, 

 במאווררים, בכיבוד נאה ועוד, כל מה שנחוץ להפלגה.

נוגע ללב במעבר מהיבשת לקרחון, ילדי כיתה ד' שרו "פתחו את  וותיקינו הוזמנו לעלות על הקרחון בטקס

 השער, פתחוהו רחב עבור יועברו בו סבא וסבתא". התירו את החבלים ואט אט הקרחון התרחק אל האופק.

דחוף לבוא לישיבה דחופה ועל   .s.m.sהקהל התפזר מהורהר ובדרך חברי ההנהלה וחברי ועדת תכנון קיבלו 

 של בית הכנסת. סדר היום מיקומו

 מומוס

 לכל המושגים הלא נהירים  נא לפנות למחבר 

 ולמעמיקים לפנות לתולדות התנועה הקיבוצית 

 

******************** 

 

 

 לקראת הצבעה אלקטרונית ראשונה

 לחברים שלום,

הצבעת אמת  -ההצבעה על אישור הדו"חות הכספיים והמאזן תתקיים בקלפי הממוחשבת 
 סיוניות שהשתתפתם בהן בשבועיים האחרונים.יההצבעות הנ 2ראשונה לאחר 

ביום שישי בבוקר תקבלו הודעת טקסט לטלפון הנייד עם קישור להצבעה ותוכלו להצביע החל 
 !!16:00עד יום ראשון בשעה  8:00מיום שישי ב 

אם יש בעיה בכניסה דרך הטלפון אתם יכולים להצביע דרך מחשב או טאבלט 

 mhn.kalfi.co.il בכתובת

ובמידה שהבעיה לא  orlygal@gmail.com מי שנתקל בבעיות בהצבעה, יכול לכתוב למייל
 יוע של אור.ולהצביע בס 12:00ל  10:00תיפתר, להגיע למזכירות ביום ראשון בין 

 .בהצלחה
 אור גל 

http://mhn.kalfi.co.il/
mailto:orlygal@gmail.com
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 מתעניינים...  חוקרים 
 חדשות מן הארכיון

 בסוף אפריל הגיע המייל הבא לתיבת הדואר האלקטרוני:

 שלום מרגלית,

שמי אדם רז ואני היסטוריון ונאמר לי במזכירות שאת אחראית על הארכיון. מצאתי בארכיון יד יערי 

בנוגע ליחס לרכוש הערבי במלחמת העצמאות לאחר כיבוש באר שבע, התייחסות לוויכוח ודיון שהיה בקיבוץ 

 טרקטורים וציוד נוסף הועבר לקיבוץ והיה על כך ויכוח. אני תוהה האם יש לכם חומר בנושא.

 כל טוב,

 אדם רז

 

אחרי ברור נודע לי שהוא )האדם הראשון עליו חשבתי שאוכל לקבל תשובה לשאלה של ההיסטוריון אדם רז 

מורו הוא ההווה שלו. מומוס הכחיש מכל וכל ש"לקחנו" י, הוא מומוס שהעבר וש(במכללת בית ברלעובד גם 

 טרקטורים. אלה היו חברי חצרים. אני זוכר שהביאו כל מיני רהיטים. אבל בפירוש לא טרקטורים. 

ר שבע לבאמשאית  חברים נסעו  עם  יום אחד פגשתי בחצר את אזרה ובעקבות הדברים שסיפרתי לה אמרה:

כלי בית. כשחזרו ראה אותם כתריאל  וחשכו ורהיטים  הנטושים לאחר כיבושה והעמיסו שלל שמצאו בבתים

 עיניו. הוא כעס מאד.

. חיפשתי בעלונים ולא נמצאו עלונים 1948אוקטובר –מומוס הנחה אותי לחפש חומרים מתקופת ספטמבר 

אותי למיכל הראשון בו נשמרו חומרים  שחפפו את התקופה הנ"ל. חיפוש באינדקס של הארכיון שלח

מהמזכירות. שם נמצא אוצר! מחברות עם פרוטוקולים של האסיפות ועליהן מצוינים תאריכי האסיפות. 

. דפדוף קצר   1948אוקטובר  -היו רשומים פרוטוקולים מחודשים ספטמבר מהיבער במחברת השנייה

ים. היו דוברים רבים רובם חברים שחיו בינינו עמוד 11ונמצאה השיחה שהפרוטוקול שלה השתרע על פני 

עד לפני שנים. הויכוח היה בין החברים שראו בלקיחת השלל מעשה לא ראוי ולא מוסרי וחברים אחרים 

ממלא משתלטת על נכסי  ,כך אמר מישהו ,שראו בשלל רכוש ללא בעלים שאפשר לאמץ אותו. המדינה

    הנפקדים ואנחנו יכולים ליהנות ממנו.   

 תשובתי להיסטוריון אדם רז:

שלום אדם רז דיברתי עם חבר משמר הנגב שמואל בונים )מומוס( שנמצא בו מראשיתו. הוא לא זכר שלקחו 

בו  48טרקטורים אלא ציוד ביתי כמו רהיטים. בארכיון מצאתי פרוטוקול כנראה של אסיפה באוקטובר 

נושא שלל מבאר שבע לאחר כיבושה. הטלפון של מצאתי את רישום השיחה שהתנהלה בין חברים בה מועלה 

הוא ישן שנת צהרים שאר השעות פנוי לשיחה. אחרי הקורונה הפרוטוקול עומד  0546614359שמואל בונים 

 לרשותך.

 

תודה על התשובה המהירה ארים טלפון לשמואל ותודה על ההצעה לגבי הפרוטוקול האם אפשר לקבל אותו 

 יכם? אני גר בצפון.סרוק במקום שאצטרך להגיע אל

 מאחר שזה לצורך מחקר, אני לא צריך סריקה באיכות מעולה, גם צילום פשוט זה טוב

 כל טוב,
 אדם רז
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לאחר מספר ימים נשלח לאדם רז ההיסטוריון צילום הפרוטוקול שנסרק בעזרתה של נטע במזכירות 
 התוצאה לא היתה משביעת רצון כי היו קטעים מטושטשים. 

 ושלחה אותם כקישור. העמודים  11לעזרת הנושא סייעה אור גל שצילמה בסמארטפון  את כל 
 
 

 שלום אדם רז,
 מסקרן אותי מה נמצא ביד יערי בנושא זה ומי הביא מסמך או ידיעה שבמשמר הנגב היה ויכוח בנושא.

 
 תשובתו:

היחס לערבים )הנשארים וההולכים( לשאלתך: התקיים דיון מצומצם )גלילי, חזן, ועוד כמה חברים( בנושא 

ועל האופן שבו חברי קיבוצים והתנועות בכלל נוהגים כלפי ערבים ורכושם. הסוגיה הטרידה רבות את הנהגת 

מפ"ם אז. בדיון הזה ובאחרים הזכירו קיבוצים שיש לפנות אליהם בכדי לברר האם יש להם רכוש ערבי שהם 

ור קיבוץ שהיה בו ויכוח בנושא. הפרוטוקול אינו מציין מה בדיוק לקחו מכפרים/ערים. הזכירו את קיבוצך בת

הלך בקיבוץ, אבל כתוב שהיה דיון האם אפשר להכניס רכוש שנלקח מבאר שבע לחדרים פרטיים וכך הגעתי 

 אליך.

 כל טוב,
 אדם   

  
 

  1948אוקטובר  עמוד ראשון של הפרוטוקול
 

אני צריך לפתוח בסעיף זה. ישנם הרבה סעיפים אולם עליהם עדין לא גמרו את "פנחס ) גולן( 

הדיון במזכירות. על ענין זה נדבר כעת כי אנחנו חושבים שעל הדבר הזה היתה צריכה להיות 

תגובה מיד ביום הראשון. כתוב בענייני חברה והכוונה היא לדברים שלוקחים אותם בכל מיני 

ר על עניני חברה כי בדיון במזכירות ראינו שהענין קשור בהרבה צורות בבאר שבע. אני מדב

ענייני חברה. אפשר לקרוא לזה שונות אבל אני חושב שיש הרבה תופעות שליליות אולם ישנם 

מקרים שהתופעות השליליות מגיעות לשיא ואי אפשר להגיד הואיל לפתרו שלילית עד עכשיו 

אר שבע דעתי שזה שיא של ניוון. שזה מתבטא בצורה יש גם עכשיו לעבור על סדר היום. בענין ב

של שוד וסחיבה. יתכן שנצטרך לנגוע בהרבה שאלות הנוגעות בענין זה. אנו קיבוץ ונדהמתי 

לראות את ההתנהגות של כמה אנשים ברגע שהביאו הדברים מבאר שבע. זה אפשר להבין  

 יר את החיים הפרטיים..." באנשים אשר אינם חיים חיי קיבוץ ושאיפתו הוא רק איך להעש

 
בסוף האסיפה התקיימה הצבעה אם לרכז את הדברים שהובאו מבאר שבע במחסן הכללי או להשאיר בידי מי 

 שלקח אותם.
  22 –בעד 
 2 –נגד 

  5 –נמנעו 
 
 

 בפועל על הארכיון היא רוחל'ה בירןאחראית  
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 אסיפת אגודה
 במועדון 18:00בשעה  20.5.2020ביום רביעי  

 מציג רו"ח אופיר מורדיאן  2019סדר יום: הצגת דוחות מאזן 

 

נעשתה לפני שהשנה הסתיימה אך היתה הערכה לגבי  2019: הערכה לגבי סיכום מנהל האגודה -ם ענברריו

מיליון זה שוטף של  3 -מיליון זה החינוך ו 5מתוכם ₪ מיליון  8 -מתקציב של כ₪ אלף  33סיום ביתרה של 

 ל מוצג יחד.האגודה. במאזן הכ

 

: הדו"ח הוא דו"ח כספי של האגודה. מבחינה משפטית אלה שני תאגידים. אחד רואה חשבון –אופיר מורדיאן 

ע"י היישובים, והשני הוא האגודה שהחלטתם להקים.  והוא הועד המקומי שהמדינה מחיבת את הקמת

וח. לכן האגודה לא משלמת מע"מ מוסד ללא כוונת רו –ההפרדה היא רק מתאמי נוחיות. האגודה היא מלכ"ר 

 לא על ההוצאות ולא על ההכנסות. לא מחלקים רווחים. מטרת פעילות האגודה לסיים את השנה באיזון. 

 התקציב צריך להיות מאוזן ומצפים שבסוף שנה הפעילות תהיה מאוזנת.

 אתם צריכים לאשר רק את דו"ח האגודה.

 אין נכסים קבועים ולא מייצרים נכסים. 

 הנזילות של האגודה מאפשר לה להתמודד עם קשיים שיכולים להיווצר במשך השנה. מצב

אין חוב בנקאי. האגודה מתנהלת מההון העצמי שלה מתקציב המועצה וממיסי התושבים ותשלומי ההורים 

 8.5על פעילות של ₪ אלף  180 -לחינוך. כך אגודות צריכות להתנהל ואסור להן לקחת הלוואות. יש עודף של  כ

 ₪ אלף  33מיליון. השנה הסתיימה באיזון יש עודף קטן של 

, הוצאות  536 –הוצאות הנהלה וכלליות ₪  מיליון  7.792 –הוצאות הפעלה ₪ מיליון  8.562 –ההכנסות 

  284 – 2019 -ב   277 – 2018 -ב   261 – 2017 -מספר הילדים ב ₪ .אלף  33ורווח )הפסד( ₪ אלף  181אחרות 

 

 : מרכיב השכר במערכת החינוך עולה כל שנה.יורם ענבר

 

 ים להצבעה באסיפה: המאזן התקבל פה אחד.  : עוברמנהל האסיפה – נחשון שניר
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 תגובה למכתבו של יעקב

 )כותבת אור(
 צר לי מאד שאני נאלצת להגיב למכתבו של יעקב לחברים.

צר, כי לדעתי טוב היה לו מכתב זה לא היה יוצא לאור. מכתב של אדם אשר יוצא נגד החלטות שהוא עצמו 
עיוות של מספרים ועובדות כדי להשחיר את האנשים שעבדו קשה במשך שנים, הוביל והביא למימוש, תוך כדי 

 כדי לקדם את שיוך הדירות לחברים, בצורה הוגנת, חברית ושקופה.
 אני כותבת את תגובתי כנציגת ציבור בצוות שיוך דירות, החל מיום הקמתו בראשות יעקב ועד היום.

שמירה על האינטרסים של כלל הציבור על כל  –הות התפקיד כל מי שמכיר אותי יודע כי אני לקחתי עלי את מ
 ברצינות רבה, ביושר, הגינות ומסירות.  –המורכבויות והרגישויות 

לא תמיד ההצעות שהבאתי לצוות התקבלו, ואפרט בהמשך לפחות נושא אחד כדי לתקן את הסילופים של 
לטות האסיפה, הצוות וועד ההנהלה, גם יעקב, אבל מתוך כבוד לדמוקרטיה הקיבוצית, קיבלתי עלי את הח

 או פוגעות באינטרסים האישיים שלי. יאם הן מנוגדות לדעותי

 שורה תחתונה:

עמודים רצופי הטעיות ועיוות נתונים, אנסה להתייחס בקצרה לנקודות העיקריות )ואם לא  6קשה להגיב על 
 ת אתחיל בשורה התחתונה:התייחסתי למשהו, חברים מתלבטים מוזמנים לשאול אותי(, אבל ראשי

 תהליך שיוך הדירות במשמר הנגב התחיל מתוך נאיביות גדולה שלנו. 
 י השחורים ביותר לא חשבתי שיותר מעשור לאחת ההתחלה, עדיין לא  יסתיים התהליך,יבחלומות

שרשויות המדינה ימציאו חדשות לבקרים, תקנות, חסמים וסחבת שעולים לנו בכסף רב, ומונעים השלמת 
השיוך. לכל אורך הדרך הזאת, צוות שיוך דירות, בראשותה של רותי  גרשון )לאחר שיעקב פרש( לקח על עצמו 

 יצוג של טובת החברים, ועומל קשות כדי לנהל תהליך שקוף, ברור ודמוקרטי.י
 כל צעד משמעותי בתהליך הובא לידיעת החברים וההחלטות התקבלו באסיפה. 

 ל ידי ועד ההנהלה ו/או ועדת תכנון לפי הנושא.החלטות קלות יותר התקבלו ע

 לטענותיו העיקריות של יעקב: ות מפורטותתגוב

 של הגרים בקומותיים "זכיה בפיס"

 היא מופרכת מעיקרה.  טענה זו, אף שעלתה וצפה פה ושם )לקראת כל הצבעה(
שהמשיך  –קיבוץ בעבר מי שגר בקומותיים לא גר שם מבחירה, אלא מאילוץ, כתוצאה מהחלטות שגויות של ה

לבנות בצפיפות למרות שאנחנו גרים בנגב, שהמשיך לבנות בקומות למרות שהיה ברור שזה לא מוצלח, 
 שאפילו לא שיפר את איכות הבניה והתכנון כפי שעשו בקיבוצים אחרים. 

 לאחר שהוחלט שהותיקים יעברו לבתים החדשים והמרווחים שנבנו, כל השאר נשארו מאחור.
 2הקומותיים הינן נחותות באיכותן, הן באיכות הבניה והתכנון, והן בעצם המהות של חלוקת הבית ל דירות 

דירות צפופות בקומות נפרדות, והחיבור שלהן לדירה אחת נעימה דורש השקעה גדולה )רק לשם דוגמא, חיבור 
הרבה יותר מאותם  הרבה₪ ,  100,000דירות כמו ביתו של יעקב לקוטג' עלתה לקיבוץ סכומים של מעל 

 שתקצב השמאי לחיבור הדירות( 20,000
 כשהמטראז' שמדובר עליו כולל בתוכו את המדרגות , הבית לא ממש אטרקטיבי כפי שמציג יעקב.

לפני קיבוע סופי של המגרשים, צוות שיוך דירות אפשר לחברים שרוצים בכך  עובדה שמדברת בעד עצמה:
אף אחד מכל המבקשים לעבור, ואף אחד מכל הזכאים לעבור, לא  -  להחליף מגרש לאחד המגרשים הפנויים

 בחר לעבור לדירות הפנויות בקומתיים.!! אף לא אחד.

 הקומה השניה כנכס כלכלי

אני מכירה את התפיסה הזו של יעקב, החל מאותו יום שכשראש צוות שיוך דירות הוא הודיע שאין מעברי 
ה, ואז שאלנו אותו למה אנחנו צריכים להסתפק בנכס נחות, ישנידירה יותר חוץ ממי שצריך לרדת מקומה 

ואף שאלנו מה יעשו אותם אנשים שמצבם הכלכלי קשה וצריכים  –ולא לאפשר לנו לעבור לבית טוב יותר 
ה. התשובה שלו היתה שיהיה ניתן להשכיר את הנכס, ובכך לממן ילשלם על דירה לא שימושית בקומה השני
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 איזון. את התשלום של דמי ה
ההנחה הזו שרדה עד לתקנון הראשון של שיוך דירות שהכנו לקראת האסיפה, וקרסה לאור הדרישה החוקית 

שיש לחבר את הדירות ואסור יהיה להשכירן לאחר השיוך. כאן התפוצצה בועת הנכס, ועדיין נשארו דיירי 
 הקומותיים ללא אפשרות לעבור דירה.

 ?מערכת האיזונים מפלה את הותיקים ?

 נהפוך הוא!!
מנגנון האיזונים כפי שנשמר עד היום, הוצע במקור על ידי יעקב כראש צוות שיוך, ועקרונותיו אושרו באסיפה 

 ישום שלו, באמצעות שמאות.י, לפני שנכנסנו לתהליך המורכב של ה
שנות  30ליונות המקוריים שאושרו באותו צוות, הוגדר מקסימום ותק לצורך איזון של יבהצעה המקורית והג

אדם קנה את זכותו לדירה מלאה. ותשלומי  !!(2004ועד  21שנות חברות )מגיל  30מתוך הנחה שלאחר  –ותק 
 חות טובה.האיזון מיועדים כדי לאזן את הפער בין מי שיש לו דירה גדולה ומשופצת לעומת מי שזכה לדירה פ

לצערי, ובניגוד לדעתי, המקדם הזה הוסר על ידי ועד ההנהלה ובעלי אינטרסים, ונשארנו עם מערכת איזונים 
 ₪ . 200,000 -שבה הותיקים ביותר קיבלו בנוסף לדירתם עוד סכום עתק, שהגיע עד לסכומים של כ

 בשלב הזה, עבודת הצוות נעצרה לזמן ארוך מסיבות שונות. 
לעסוק בנושא האיזונים וההנהלה נדרשה לקבל החלטה לגבי הפעלת המודל הישן, הצעתי מודל כאשר חזרנו 

 –שונה ומורכב יותר אשר מתבסס על ההנחה שהמטרה היא לשייך דירות ולא להעביר כספים מחבר לחבר 
בלה, ותק מגיעים רק לערך זה. הצעתי לא נתקוהתבססה על ערך דירה ממוצעת, אשר הזיכוי או החיוב לפי ה

 200,000סיון שהגיעו לסייע לנו היה ברור שלא הגיוני להעביר סכום של יאך מכיוון שלכל גורמי החוץ בעלי הנ
מחבר לחבר )בנקודת הקיצון בין המקבל למשלם(, הציע גיורא מרקר, רו"ח שמלווה את התהליך לפתור את ₪ 

 הבעיה בעזרת המקדם.
לטובת העברת כסף לותיקים, אבל קיבלתי את החלטת ומפלה את המשלמים  –זה לא מושלם גם לדעתי 

 ההנהלה והאסיפה.
, כאשר מדברים על 2007בואו נזכור שבקרב הזכאים לשיוך, למעט משפחה אחת שהתקבלה ב   הערה חשובה:

שנה, ורובם  25צעירים, אנחנו מדברים על אנשים שכבר נמצאים בקיבוץ כחברים עובדים ותורמים לפחות 
שחייבים בתשלום הם אנשים שהתור שלהם לקבלת בית או לשיפוץ הבית הגיע מאוחר יותר הרבה יותר. מי 

 וקרוב למועד הקובע, בודדים, אלמנות ..

 השמאות

 שפשפתי את עיני למקרא הטענות של יעקב. אז הנה האמת הפשוטה:
גין, שאף הופיעה עקרונות השמאות לצורך האיזונים הובאו על ידי יעקב.  הוא זה שבחר את השמאית נחמה בו

 באסיפה להסביר את העקרונות, העביר לה את הנתונים ועבד אתה באופן צמוד.
לקראת סיום תפקידו של יעקב, העלו חברי הצוות שאלות רבות, והן תועדו בכתב, אך לא הספקנו לקבל מענה 

תיקים, הערך )השאלות היו למשל על ההבדל בין בתים שנבנו בתקופות שונות, על סגירת מרפסות אצל הו
 על חיבור קומות(. –הגבוה שנקבע למבני שכונת בורוכוב, וכן 

כאשר התחדשה העבודה לקראת אישור סופי של האיזונים באסיפה. הוחלט להמשיך עם משרדה של נחמה 
 בוגין כדי לנצל את העבודה שנעשתה, הידע והמקצועיות שהושקעו כבר בתהליך.

 השאלות של הצוות, ובהמשך שאלות שהועלו על ידי החברים.משרד השמאים קיבל את כל הרשימה של 
השמאי הוא שקבע את כל התשובות לכל הנושאים, הגיע לפה למספר ביקורים בהם בדק ביסודיות רבה את 

 ההחלטות לגבי בתים ספציפיים ושכונות, ושינה בהתאם את השמאות.
חת לגבי ערכו של מבנה, התאמה או מפאת הרגישות של הנושא, הקפדנו שלא תתקבל ולו החלטה קטנה א

 הפחתה ללא הנחיה מפורשת של השמאי!!
 פגש עם השמאי, נפגשו אתו.יכל החברים שביקשו לה

 כל השאלות וההשגות שהגיעו אל חברי הצוות, הועברו אל השמאי וזכו להתייחסותו.
פורסמו לפני האסיפה המספרים וטבלאות השמאות כולם הוצגו באופן מלא ושקוף לפני כל חבר שביקש זאת ו

 למעט שמותיהם של אנשים. –
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חברי ועד ההנהלה שדנו ואישרו את ההגשה לאסיפה, גם הם ראו את הנתונים ללא שמות החברים בהם 
 מדובר. כן, יש דבר כזה צנעת הפרט, גם פה בקיבוץ.

 הצגה מניפולטיבית של מספרים ועובדות!

הקשישים המסכנים שאין להם איפה לשכן את המטפלת )אלא  –יעקב מציג את הדברים בצורה מאד דרמטית 
 65-70במרפסת שנסגרה זה מכבר בותיקים א' או בחדר נפרד בותיקים ב'( , הקשישים מצטופפים בבית בן 

 מטר ועוד מקבלים דמי שכירות.. 120מטרים בעוד הצעירים מתרווחים להם ב 
אצל המעטים שלא סגרו את המרפסת(, ומי  73מטר ) 85 – 80אז לא בדיוק, יעקב, הותיקים גרים בבית של 

 64שגר בקומותיים יש לו דירה שגודלה ברוטו )כולל חדר המדרגות והגג שבולט מעל הכניסה השקועה( הוא 
בפועל, עד שלא יחבר את הדירות, או ישקיע על חשבונו בהרחבת הבית , הדירה קטנה מאד וצפופה ולא  –מטר 

 ותיקים עברו ממנה לשיכון המשופר.מתוכננת טוב. לא במקרה ה
 עיני לא צרה בהם, אבל בוא לא נעוות את העובדות.

ראה שיש בעיה בכך שדורשים מאנשים לשלם בעד השיוך של הקומה  –לא צוות שיוך דירות!!  –ועד ההנהלה 
י יש לציין( העליונה, בעוד היא מושכרת על ידי הקיבוץ. לכן הוצעה פשרה שלפיה "בעל הבית" יקבל חלק )מזער

לא  -משכר הדירה שהקיבוץ מקבל על השכרת דירתו. הנושא הזה עבר לאחר דיונים בועד ההנהלה ובאסיפה 
 על ידי אותם אנשים שיעקב בחר לסמן כפושעים. 

 הטענה המזעזעת שחברי הצוות דאגו לעצמם

 .מרמז או אומר יעקב שלכל חברי הצוות יש דירה נוספת , ולכן בנו כך את האיזונים
אושרה בועד ההנהלה כפי שפירטתי מעל, ההחלטה על מנגנון האיזונים ועקרונות השמאות , לא רק ש אז לא!!

, ולא כאיזו החלטה סודית של צוות מאפיונרים, אלא שהתקבלה בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם של ובאסיפה
בשלבים מאוחרים יותר של  בתקופה שיעקב ריכז את הצוות והיו בו גם מוני וגיא נחושתן. –פעולת הצוות 

 דיונים על המנגנון היו בצוות יוסף גזמן, דוד רובינשטיין, אלי רכטמן ומשה לוי )כל אחד בתקופה אחרת( 
עם תהליכי  –היה פה תהליך ארוך מאד, עם אנשים שונים שהיו מעורבים בצוות, בהנהלה ובדיוני האסיפה 

 החלטה מורכבים. לא ישבה פה חונטה והחליטה משהו בסתר.
השתתפתם בדיונים, הבאתם את דעתכם. האסיפה החליטה  –אתה ושותפיך לדיעה לא ישבתם בשקט בבית 

 אחרת. מספיק.
 מכל האנשים שהשמצת.אתה צריך לבקש סליחה  -יעקב 

 סטוריה של השוויון הקיבוציימילה אחרונה על הה

 כרונך יעקב,יפה כשל ז אפילו
 ותק,וכל דבר לפי תור ה –במשמר הנגב כקיבוץ שיתופי שנאבק עם מצב כלכלי לא פשוט, פעלה שיטת התור 

כרונות שלך, יש פה אנשים רבים שכל אחד זוכר את אותם התורים שנעצרו בדיוק יבניגוד לנוסטלגיה של הז
 ועד הזכות לעבור לגור בבית חדש חד קומתי.ויזיה, מרהיטים ומקומקום ועד טל –לפני שהגיעו אליו 

 האבסורד הגדול ומזעזע ביותר, היה הפרטת הנסיעות לחו"ל שאתה הובלת.
לקחת את הסכום שהקצה הקיבוץ כדי לפצות את אלו שלא נסעו לחו"ל, וחילקת אותו בין כל החברים לפי 

ותק(. זה יצר מצב שמי שלא ואת המקדם של ותק )שנספר מהנסיעה האחרונה ועד איזו שנה דמיונית שעצרה 
נסע עדיין לחו"ל קבל פיצוי זעום, בעוד שכל אלו שכבר נסעו וחלקם חסכו כסף מהסכום הנדיב, קיבלו סכום 

 לנסיעה נוספת. בשום קיבוץ נורמלי לא היתה עוברת החלטה כל כך אבסורדית.
עברת כסף לכיוון הותיקים במידה מסוימת גם מנגנון האיזון שהובלת אתה, יצר מצב שבו בעצם יש ה

מהיו"ר ועד רו"ח והעורך הדין הם  –בסכומים שאין להם אח ורע בשום מקום, ולכן גורמי החוץ שליוו אותנו 
 כתקרה למנגנון האיזונים.₪  100,000שיזמו את הפרמטר של איזון והציעו את הסכום של 

 סיכום לחברים

יה הברוכה שלו בעבר, ואת שיקול דעתו יפסול את העשלא ברור לי מה מטרת מכתבו של יעקב. מלבד אולי ל
 כמי שהוביל את התהליכים עליהם הוא מלין עכשיו.
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נושא האיזונים והשמאות נדונו בתהליכים ארוכים , הרבה מאד דיונים ציבוריים והתקבלו באסיפה. גם אם 
 רים.אינם מושלמים, זהו האיזון הכי טוב שהשכלנו להשיג בין הצרכים השונים של החב

צוות שיוך דירות בראשותה של רותי, פועל בצורה מסודרת, הוגנת ואמפאתית לחברים באשר הם. בשקיפות 
 מלאה וקבלת החלטות מסודרת.

 נקווה להשלים את התהליך במהירה בימינו בקרוב,
 

 גל אור

 

21.05.2020 
 

 לחברים
 שלום,

 הנדון: תגובה למאמר של יעקב וולפמן שחולק בתאי בדואר
 

 אתחיל בכמה עובדות:
בתקופה שיעקב היה בראש צוות שיוך דירות גובשו העקרונות המרכזיים של השיוך עליהם התבססו בהמשך 

 התהליך:

קבע בין היתר שחברים יקבלו את הדירה בה הם מתגוררים והחברים  11.2011תקנון שיוך דירות מה  .1
 הגרים בדו קומתי יקבלו את הדירה מעל דירתם. 

השמאות גובשו בתקופת כהונתו של יעקב כולל מרכיבי השמאות שהיו בסיסיים ביותר.  גם עקרונות .2
חשוב לציין שדירות הותיקים בשמאות הן בעלות ערך גדול יותר מכל דירה במשמר הנגב. לכן לא רק 

 הגודל קובע!

. בתקופה הזו נעשתה 10%עד  5%מ"ר פלוס מינוס  400נקבעו אז גם עקרונות חלוקת המגרשים:  .3
 חלוקה למגרשים בלי לקחת בחשבון את הגישה לדלת הכניסה של הבית

(. הנחת היסוד הייתה, אני מצטטת: "זוג 3.2012הוכנה טיוטא לקראת דיון על מערכת האיזונים ) .4
שנה לכל בני זוג צבר מספיק ותק כדי לזכות בדירה סטנדרטית מבלי שיצטרך  30חברים בעלי ותק של 

שנה והם היו  60 -". זאת אומרת שאז הוותק המירבי לזוג נקבע ללהפריש כספים לקרן האיזון
 אמורים לזכות בדירתם בלבד, ללא תוספת כספית.

 
בהיותי מרכזת קהילה, החלטנו ירי ואני לטפל בהמשך תהליך שיוך דירות. וכל ההחלטות שלנו 

 התבססו על העקרונות שנקבעו בתקופתו של יעקב.

כדי להשלים את החסר: טיפול  -משרד נחמה בוגין  -זמן יעקב  פנינו לאותו משרד שמאות שעבד ב .1
בבקשות של חברים שערערו על גובה השמאות של בתיהם או על דברים אחרים ולא קיבלו תשובה 

 לבקשתם. 
משפחות משכונת בורוכוב ערערו על גובה השמאות של ביתם וביקשנו מהשמאי לבחון את בקשתם  11

 בעקבות זאת ירד באופן משמעותי ערך השמאות. ולקחת בחשבון את טיב הבניה.

קיימנו שיחות עם חברים כדי להשלים את חתימת החברים על המגרש המיועד להם או מציאת מגרש  .2
 מתאים למי שלא סומן לו עדיין.

ועדת התכנון בראשותו של גולן אלמוג שירטטה את השבילים והכבישים העתידיים ובדקה שיש גישה 
גב. בימים הקרובים נזמין את החברים לקבל שירטוט מעודכן של המגרש שלהם. לכל דירה במשמר הנ

 בלבד.  5%מ"ר פלוס מינוס  400הקפדנו שגודל המגרשים יהיה תואם לעקרונות חלוקת המגרשים: 
 

מערכת איזונים:  לאחר בחינה המודל המוצע על ידי הצוות של יעקב, בנינו מודל אחר שלקח בחשבון  .3
(. במודל הזה החברים עם ותק גדול קיבלו בנוסף לדירתם עוד 30שנות ותק )ולא  44וותק מירבי של 
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המודל שהובא ₪.  100,000סכום כסף והחברים הצעירים יותר נדרשו לשלם תוספת שלא תעלה על 
המודל הזה היטיב עם כולם.. הותיקים  0.46לאספה התקבל ברוב של שני שליש. גם עם מקדם של 

דירתם והחברים עם ותק קטן היו צריכים לשלם כדי לזכות בדירתם סכום סביר קיבלו סכום בנוסף ל
 שניתן לעמוד בפירעונו.

 .2021-2022והוא אמור להסתיים ב  2017על פי החלטת האספה הפעלת המודל התחילה בספטמבר 
 על פי המודל הזה:

בתחילת רוב החברים הותיקים הזכאים בחרו לקבל את כל הסכום בבת אחת וקיבלו אותו  -
 הפעלת המודל. כך שהם נהנו ממנו עוד בחייהם.

החברים החייבים, או שילמו את כל הסכום בתחילת הפעלת המודל או משלמים כל חודש סכום  -
עד גמר כיסוי החוב למערכת האיזונים. לזכותם של החברים החייבים יאמר שהם ₪  1,000של 

ל מהם כבר הספיקו לשלם את החוב עומדים בהתחייבותם ומקפידים לשלם את חובם. חלק גדו
 במלואו.

 ההסדר עם חברים בעלי דירה שנייה התקבל באספה . .4
כזכור, תקנון הקיבוץ קבע שהם מקבלים את הדירה העליונה או במקרים אחרים הדירה הצמודה. 
ברגע שחברים התחילו להסדיר את חובם למערכת האיזונים הם היו זכאים לקבל את מלוא הזכות על 

הדירות כמו שאר החברים שקיבלו את הזכות לדירתם בשלמותה. חשוב לזכור שמדובר על שתי 
חברים שרובם כבר גמלאים וזכותם ליהנות מהנכס עוד בחייהם. חלק מהחברים בחרו לקבל את 
הדירה לרשותם וחלק מהם השאירו את הדירה לרשות ענף ההשכרות וקיבלו בתמורה חלק מהרווחים 

 של ענף ההשכרות
 לטה הזו אפשרה:ההח

 להשאיר לרשות הקיבוץ מספר דירות המשמשות בעיקר למשפחות החדשות שבונות בשכונה ג'. -

 השכרה מבוקרת של הדירות. -

 החזרת חוב למערכת האיזונים ממי שהתקשה לשלם. -

משפחות מחכות למעבר לשכונה החדשה כדי לקבל את הדירה השנייה לרשותם. זאת  5נכון להיום, 
 וך הדירות: הקיבוץ מעביר חלק מנכסיו לחברים וזה נעשה על פי החלטות הקיבוץ.מהות תהליך שי

במהלך תהליך שיוך הדירות עד כה, החברים הוכיחו שהם מכבדים את החלטות הקיבוץ ואני מאמינה 
שבבוא היום הם גם יחברו בין שתי הדירות כפי שדורש החוק. על פי רשות מנהל מקרקעי ישראל, שתי 

 ות להתחבר כדי להפוך לדירה אחת.הדירות צריכ
אני מקדמת את תהליך השיוך כבר שבע שנים ולא מקבלת את הביקורת של יעקב עלי ועל הצוות כולו. 
נכון אנחנו לא ראינו את הדברים עין בעין אבל העבודה נעשתה ברצינות עם יועצים המתמצאים 

ת הסבר לחברים. אז אני שואלת, בתהליכי שיוך דירות וכל שלב הובא להחלטת האספה אחרי פגישו
איפה חוסר השקיפות? רק לפני שבועיים יעקב ביקש ממני ומירי מסמכים וקיבל את כל מה שהוא 

 ביקש.
עד מרץ  2005בתחילת מאמרו מציין יעקב, בגילוי נאות , שהוא עמד בראש צוות שיוך הדירות משנת 

תפקידו הוא היה בניגוד עניינים. כך ציין .  ואם  כבר גילוי נאות, עליו היה לציין שבתקופת 2012
. אין אף בעל תפקיד שקיבל כזאת ביקורת  11.2011המבקר דאז, , אשר מתתיהו ז"ל בדוח של ה 

כמעט  –ממבקר! יעקב גר בקוטג' וביקש לקבל גם את הקוט'ג הצמוד אליו כדי לקבל את הבניין כולו 
קיבוץ לשתי בוררויות בליווי עורך דין, מ"ר. יעקב לא קיבל את מבוקשו אחרי שגרר את ה 170

בוררויות שעלו לא מעט כסף לקיבוץ, ומאז הוא לא מפסיק לתקוף את אלה שמקדמים את תהליך 
 שיוך הדירות.

עדיין אני תוהה, מה מטרת המאמר הזה שרצוף אי דיוקים, ניתוחים דמגוגיים ומכפיש צוות שלם? 
 החברים ישפטו!

 בברכה,
 ך דירות.רות גרשון, צוות שיו
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 בשולי הרהורים על מערכת האיזונים  
מתהליך שלם של  בימים אלה הופץ לחברים מנשר פרי עטו של יעקב וולפמן העוסק במערכת האיזונים כחלק

 שיוך הדירות.

בתחילת דברי ברצוני לציין באופן חד משמעי כי עקרונות הבסיס ונתוני השמאות עליהם נבנתה מערכת 

 2011האיזונים נקבעו ע"י ועדת שיוך דירות בראשותו של יעקב וולפמן ואושרו באסיפה בחודש נובמבר 

 במסגרת תקנון שיוך הדירות.

 במספר הזדמנות זו בנושא המספריםולהתמקדמפאת מורכבות הנושא וקוצר היריעה אני מעדיף לא לדון ב

 עקרונות )לא לפי סדר החשיבות(.

  - 2012, ציטוט מדף שהועבר לחברים ע"י יעקב ב עקרון ראשון

שנה לכל אחד מבני הזוג  30"...אנחנו יצאנו בהנחה שזוג חברים בעלי ותק של 

כספים מבלי שיצטרך להפריש צבר ותק מספיק כדי לזכות בדירה סטנדרטית 

 "...לקרן האיזון

ואף יותר מכך,  עקרון זה יושם באופן מלא ואף יותר מכך, כל החברים הוותיקים קיבלו דירה ללא כל תשלום

 בתמורה לוותק נהנים מסכומי כסף לא מבוטלים.

 "...שכל התהליך הזה לא יימשך לעד  - , ציטוט מאותו הדףעקרון שני

 להעביר לקרן האיזון לאמסוימים יצטרכו  ושהסכום שחברים

 יהיה כבד מנשוא"...
 גם עקרון זה יושם במלואו במטרה לאפשר לחברים החדשים שטרם צברו וותק לעמוד בתשלומי האיזון.

 "...בית אב יהיה  – 16 סעיף ,,  ציטוט מתקנון השיוך שהתקבל בימי יעקבעקרון שלישי

 המהוות יחידות נפרדותלשייך דירת מגורים המורכבת משתי יחידות דיור  זכאי

 מגרש.." הנמצאות על אותו ...לצד זו או זו מעל זו( )זו
ולא מאוחר  2017למה דווקא עכשיו בשנת –ועכשיו לשאלה המרכזית שנראה שהיא זו שמעסיקה את יעקב 

 יותר בהמשך השנים?

דירתם ואת  לקבלאתצוות שיוך דירות וועד ההנהלה ראו חשיבות עליונה שמירב החברים הוותיקים יזכו 

בכדי שהוותיקים  לבניהם. תמורת הוותק שלהם בעודם בחיים ויוכלו להיות בטוחים שאכן יזכו להורישה

)זכאים( יקבלו את תמורת הוותק שלהם במסגרת מערכת האיזונים היינו חייבים לגבות מהצעירים )חייבים( 

 ולהוציא לפועל את מערכת האיזונים.

ניסינו ליישם את ממצאי דוח מבקר הקיבוץ שבדקאת עבודת צוות  –ובה ביותר ולסיום דברי ולנקודה החש

משמעית כי כל  ברצוני לקבוע חדבכל התחומים ו השיוך הקודם בראשותו של יעקב ומצא אי סדרים רבים

לקדם את התהליך תוך שקיפות מרבית  –היו במטרה אחת עיקרית  2013החלטות צוות השיוך שהוקם בשנת 

להצטרף לתהליך השיוך  ינות תוך התחשבות בקבוצות האוכלוסייה השונות, להקל על הצעיריםביושר ובהג

מבלי לקפח את זכויות הוותיקים. אני דוחה לחלוטין את ההנחה המשתמעת מדברי יעקב כאילו אנשי הצוות 

 יניהם האישיים.יהאיזונים לצורך קידום ענ הנוכחי קיבלו את ההחלטה על הפעלת מתווה

 ירי דגן                                                                                    
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 למאמרו של יעקב וולפמןהתייחסות 

 
 קראתי את המאמר המדובר ואבקש להתייחס לדבריו ככל שקשור אלי:

 

  כל ההחלטות על השיוך שנגעו לעדכון ואו שינוי ואו תוספת להחלטות שיוך הדירות המקוריות נדונו

 בוועדה, עברו לוועד ההנהלה ונדונו ואושרו בקלפי. 

 .ההצבעה בקלפי במשמר הנגב הינה חשאית ולמיטב זכרוני כל ההחלטות עברו ברוב גדול ומשמעותי 

  אינטרסים, למי אין אינטרסים, הרי בוועד הרוב איננו גר גם אם בועדת השיוך יש רוב לחברים עם

 בקומותיים ובוודאי לא חברי משמר הנגב שהצביעו בקלפי.

  אני סבור כי כל ההצעות שהובאו לדיון והחלטה באספה לוו בהסברים ממצים ומצגות מאירות

 עיניים.

  דנו במקרה ייחודי אני זוכר כי כספח מהחלטות הועדה שקדמה לוועדה שרותי עמדה בראשה אנו

 שבמקרה תאם אינטרסים של מי מחברי הועדה. 

לסיכום אני סבור כי ההתנהלות של כלל החברים ושלי כמוביל היתה מתוך ראיה של הכלל וברור כי במקרי 

 קיצון יש נפגעים. 

 האם היום הקובע כיום שרירותי לא פגע באוכלוסיות מסוימות?

 אוכלוסיות מסוימות?האם היום הקובע לא היטיב עם 

 כן. אז מה בגלל זה לא השתניתם. -ברור שהתשובה לשתי השאלות הללו הינה

יעקב הבט קדימה לעבר הקליטה, חזרת הבנים, השגשוג הכלכלי ואל תביט לאחור כי מאחור יש הרבה עוולות 

 והרבה הצלחות ועל להן לרפות ידי העוסקים במלאכה.

 

 צביקי
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


