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 מה בעלון
בירושלים  –ממה להתחיל? הקורונה היא הקרובה ביותר לשגרת יומנו. המשבר הפוליטי הוא כביכול רחוק  

אך הוא נוכח במה שקורה ויקרה במדינה. הכאוס שנתניהו הוביל אליו הוא מימוש חלומו כדי להימלט 
הסבך של קורונה וערעור יסודות המדינה לא משאיר אפשרות לאופטימיות. אבל הטבע בשלו מה ממשפט. 

מקום לנוריות ואחריהן פורח, מה שסיים פריחה מפנה לאחרים את מקומו. הכלניות פינו  –שנקבע שיפרח 
פורחת כפי שלא היתה שנים וכל טוב הטבע בסביבתנו הקרובה  –באדומים יהיו הפרגים. הגבעה הפורחת 

 מ"מ שירדו וכנראה עוד יתווספו. 366 -הודות ל
אנחנו והקורונה מתחילים להתרגל בטוב או ברע כל אחד במצבו. החיים מתנהלים הודות לניהול מסודר של 

והציבור מקבל הודעות יומיות על היערכות הגופים  . שמקדישים לכך שעות רבות מהיממה.צוות החירום
 השונים האמונים לטיפול באוכלוסיה החל מן הרווחה וכלה בכולבו לית ועוד...

 
 נעים להכיר הפעם את דני בלובשטיין כנראה אין קשר לרחל )בלובשטיין( המשוררת

 ארחו אנשים והפעילות היתה שוטפת הגיע ניר זמיר ראש המועצהעד הת-ועוד מלפני הסגר כאשר בבית גיל
 אתי ענבר המרכזת מסבירה פעולתה –זרוע של ועדת קליטה  ,ועדת איקלום

 התושבים –משה עמר כותב על עבודתו בחצר והרהורים על התנהגותנו 
 משפחת בונים השתתפה -לוודא שגם יודעים עליה משהו נערך חידון למשפחותכדי ו , תחי הציונות –הציונות 

יעקב וולפמן כותב לניר זמיר ראש המועצה על משלוח מנות לוותיקי המועצה שהרב המועצתי  –ועוד על פורים 
 קרדיט ולקח עלי

  zoomהחברים הוזמנו לקחת בה חלק דרך שידור בוידיאו ודרך תוכנת  –שלשום היתה אסיפה טכנולוגית 
. הנושאים היו מטבע הדברים על יכול להגיב אם הוא מעוניין והוא גם לראות מי צופה בשידור תשמאפשר

היערכות במצב הקורונה דיווח על הפעילות הכלכלית בעת הזו והצעה לעבור להצבעה אלקטרונית במקום 
 קלפי נייחת.הצבעה ב

ניגודה של אוטופיה, מציאות שבה ו כדיסטופיה )אות ספרו של עמוס קינן שכתב כשם - הדרך לעין חרוד 
. הדרך במקרה או לא זה שם הספר של ג'ורג' אורוול 1984 -שיצא לאור ב   לטים יסודות חברתיים שליליים(שו

 כותב יעקב וולפמן  בתרגיל של כתיבה יוצרת.עליה הזאת הדיסטופית 
 וגם ראיון עם קורונה.

 פריחת כליל החורש ליד ביתם של עופרה ומוטקה -תמונת השער

  בלובשטייןדני  –נעים להכיר 
 עד-ניר זמיר, ראש המועצה התארח בגיל 
  חבר באריתנחומים לאלי רותם על פטירת אחיו 
  העורכת –ראיון עם קורונה 
  גיל צ'פניק ד"ר – מה יותר טוב להתגוננות בפני מחלות –סבון או ג'ל 
 תנחומים לאלמוג עובדיה על פטירת אמו 
 ות לקורונה, הצעה להצבעה אלקטרונית כהער – 25.3.2020 -אסיפה ב 
  ניתאי קרן –באסיפה אלקטרונית  הצעת החלטה לקיום הצבעה 
  יעקב וולפמן –מכתב לראש המועצה ניר זמיר 
 השתתפה משפחת בונים -חידון ציונות ומורשת למשפחות 
 אצלנו בחצר... משה עמר 
  אתי ענבר, הילה שנהב –צוות איקלום  –ועדת קליטה 
 לבחירת מנהלת קהילה מועמדת עירית שיפריס 13.3.2020 -ב הצבעה בקלפי 
  יעקב וולפמן –הדרך לעין חרוד 
 מודדים גשם מסרה מאיה חיים 
  פוסט מרשת חברתית - מידה כנגד מידה 

 צבעוני בגבעה הפורחת                                
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 נעים להכיר 
  בכל עלון, אני מקווה, לראיין

  משמר הנגב,חבר/ה מקהילת 

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה. 

  השאלות הן זהות לכל מרואיין והפעם:

 דני בלובשטיין
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
הגעתי למשמר הנגב בזכות עומר כרמל שהכיר לי את נאוה. לאחר שהתחתנו היה לנו ברור שכאן נשאר ונבנה 

 את ביתנו.

 
 מה אני עושה בחיים?

 בהשכלתי אך לא עוסק בזה.אני רואה חשבון 

בתי קפה.  5בזמן הלימודים התגלגלתי לעולם המסעדנות ופתחתי בית קפה ואחר כך עוד אחד, סה"כ היו לי 

 העבודה בבתי הקפה ייצרה לי הרבה קשרים משמעותיים ומעניינים שפתחו עבורי הזדמנויות עסקיות נוספות. 

עוסק בפיתוח בולמי זעזועים לכלי רכב והשני קשור  רטאפים, אחד מהםאכיום אני מתעסק בעיקר בשני סט

-לרשתות שיווק ולהגנה בפני גניבות של עגלות סופר ומוצרים שונים. אני עובד עם שותפים בשני הסטארט

 אפים ונמצא בנסיעות בין המשרדים השונים בארץ.

 העבודה מאוד מעניינת, אני אוהב את העניין, האתגר, החדשנות והיצירתיות שבה.

 

    
 קרוביי במשמר הנגב

נאוה אשתי,  בנינו, יהלי בן שנתיים וחמישה חודשים, אריאל בן שנה וחודשיים, שולי וצבי ברג, יאיר ומיכל 

 ברג ורעות ברג.

 
 כמה מילים על משמר הנגב

להיות במשמר הנגב מחזיר אותי לארץ ישראל הישנה והטובה, עם אנשים בקהילה שאומרים שלום. אנשים 

 ם אמיתיים, שתורמים לקהילה, עוזרים בכל מה שצריך, קיימת ערבות ותחושה קהילתית. שהם חברי

 

 משהו שאני רוצה לספר

 שמח להיות חלק מקהילת משמר הנגב, שמח לגדל את ילדי בקיבוץ ולהקים כאן את ביתנו.

 מאחל לכולנו רק בריאות וחזרה מהירה לשגרה!.
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 "עד-גיל"ניר זמיר, ראש המועצה התארח ב
 

עד. זוכרים יש דבר כזה לפני שנעלו את הדלתות, -הגיע ניר זמיר, ראש המועצה לבית גיל "עידן ועידנים"לפני 

 השערים. אמנם לא זרקו את המפתחות לים כי יש תקווה שדלתות אלה יפתחו בשוך המגפה.

הגיע ניר זמיר על פי במרץ  4 -) מקווה שלא יתווספו עוד מספרים(, ביום רביעי ה 3יומיים לאחר בחירות מספר 

על הנעשה במועצה.  ,הוא עבורם עוגן לחיים חברתייםש ,עד-גיללהזמנה מוקדמת לספר לוותיקי בני שמעון 

באוקטובר בבחירות שהתקיימו  בחירתו לראשות המועצה לאחר  היה זה ביקורו השני. הראשון היה סמוך 

2018  . 

ה החד משמעית של ניר היתה: העדר ממשלה זה המצב כאמור המפגש התקיים יומיים אחרי הבחירות והאמיר

כפועל יוצא אנחנו דואגים לפתח והקשה ביותר מבחינת ההתנהלות של המועצה. אין העברת תקציבים 

 ,מקורות הכנסה עצמאיים. אזור התעשייה 'עידן הנגב' שפיתוחו נעשה תחת אותה גישה וכבר פועל כמעט עשור

ודודאים הנמצא בבעלות החברה הכלכלית של בני שמעון ונגב אקולוגיה  ,אזור נוסף לקראת פתיחה הוא שוקת

חסוך את הטמנתה בקרקע ישל מיחזור פסולת ביתית ש הקמת מערך מיוןא מקור הכנסה ותיק. על הפרק וה

 שהולכת ונגמרת.

שרדי המפעלים האזוריים 'אבשלום' יהיו פעילים מעתה עם המפעלים האזוריים של אשכול. הסתיימו בניית מ

 .משקי הנגב שעברו מתל אביב ) שם הקרקע יקרה(

ששימש את הכלים החקלאיים של הגד"ש האזורי מוקמים משרדים להשכרה. יחד אבשלום  במוסך הישן של 

 פארק עם בתי מלון. , לכיוון אופקים ,בשטח המועצהמתוכנן  עם העיר באר שבע 

חדש של בתי חולים: בית חולים רגיל , בית חולים הפיתוח של שטחי המועצה לכיוון דימונה יקום קומפלקס 

 לילדים, בית חולים שיקומי, בית חולים גריאטרי ובית חולים פסיכיאטרי.

 21באזור שגב שלום יפותח יחד עם העיר באר שבע מרכז לוגיסטי אליו תיכנס רכבת וייסלל אליו כביש יהיו בו 

 מגרשים.

 הוא בשיתוף העיר באר שבע.ליד דודאים יקום מיזם לאנרגיה חלופית גם 

קום פארק חקלאי. זה האופק וזו החשיבה לטווח רחוק. צריכים לחשוב ולתכנן היום כי התוצאה יליד גילת  

 שנים. 13-16תראה רק בעוד 

כאשר העיר רהט היא חלק מחלוקת הגבולות כך אומר ניר זמיר,  את משרד הפנים הקדמנו  אנחנו במועצה 

מקומה של העיר רהט לכן  שמשרד הפנים החליט לשנות את החלוקה,  ות סמוכותהמוניציפאליים עם עייר

ב'עידן הנגב' הוא מכובד. שותפות זו הורידה את האבטלה בה לחצי. מעבר לכך גם יוקם מערכת הכשרות 

 וסטארטאפים לבדואים.

)עידן הנגב(,  סטארטאפים לפעילות זו נרתמו "נטפים" )חצרים(, "סודהסטרים" 5חממה טכנולוגית תצמיח 

שרתמו קרן שוויצרית לסטאטאפים. פעילויות אלה ישתפו תלמידי תיכון. ומכללת סמי   "רבל" )רביבים( 

 שמעון קשרה את יכולותיה גם לפיתוחים אלה.

המצב הביטחוני  מחייב היערכות שלנו ושל המדינה. המצב השברירי בצפון ובדרום יכול לחשוף את העורף 

ת. כיפות ברזל ימוקמו באזורי אוכלוסייה צפופים דבר שלא מתקיים במועצה שלנו. לכמות גדולה של רקטו

. המועצה לכל יישוב כדי לצמצם פערי מיגון₪ אלף  30ליד צוותי החירום יקום מרכז חוסן. המועצה תקציב 

תיזום התקשרות לחברה שבונה מקלטים בתלת מימד דבר שיאפשר התאמה לבית קיים.  המועצה יחד עם 
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 25% -לות היישובים תקדם בניית ממדים לוותיקים. זה אמנם יעלה בכסף אך  יש אפשרות להוזיל בהנה

העזרה תהיה במהירות הבנייה ע"י ויתור על היתרי הבנייה לבנייתם. אפשרות נוספת של מיגון ניתנה ע"י 

 ד."פיקוד העורף להסב חדר בבית קיים לממ

 החורשות ענה:על שאלה בנושא האשפה המפוזרת בכל השדות ו

נקודה כואבת היא פיזור האשפה בכל המרחב הכפרי שלנו. אשכול הנגב המערבי יפעל לפינוי האשפה ביישובים 

 הבדואים ובהמשך יפעיל פיקוח ואכיפה.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תנחומים לאלי רותם ומשפחתו

 על פטירת אחיו

 איציק רותם
 

 בית משמר הנגב
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 ראיון עם קורונה
 

 ?   covid 19ו לך, קורונת הוירוס כמו שם של צמח או אהיי קורונה, מה שלומך? איך את מעדיפה שיקר
 קורונה זה בסדר יש לשם הילה רומנטית

 מה גרם לך להופיע פתאום בעולם ולגרום לתבהלה כזאת?
ור מהשקט ני נוער יש פחות השפעה על הציבברציתי להוכיח שלרעש של רקטות והפגזות ולהבדיל רעש של 

 והפחד שאני מביאה בקוציי.
את יודעת שאנחנו במשמר הנגב עובדים קשה על לכידות חברתית ועכשיו את גורמת להפרדה בין תושבי 

 הקהילה?
 אולי כדאי לראות בכך גם פן חיובי אנשים צריכים לגלות גם את פניהם היפות ולהתנדב כי זה מצב חירום.

 ת תדרבני אותםאנשים מתנדבים כל השנה לא צריך שא
 אבל עכשיו נדרשת התנדבות של יותר אנשים, זה לא חיובי מבחינה חברתית?

תראי מה קרה מיד עם בחירת מנהלת הקהילה החדשה, עירית שיפריס  היא נדרשת מיד לקפוץ לחירום 
 קורונה

מהקשיים נכון זו ההזדמנות שתראו אם היכולות שהציגה בקורות חיים יעזרו לכם במשמר הנגב  לצאת 
 החברתיים.

 את יודעת שבגללך השביתו את כל מערכות החינוך מבית התינוקות עד סוף יב'?
נכון. אולי ההורים יתחילו להעריך את הצוותים החינוכיים עכשיו שהם צריכים להיות המפעילים של הילדים 

 בתוך ארבעה קירות.
דיים כמו שמראים בטלוויזיה עם סבון איך יצרתי עבורכם מצב שאתם כל הזמן מתנקים, רוחצים י יותרא

 ובמשך דקה שלמה.
 גם בכניסה לכולבו לית.₪  20 -לא צריך לרחוץ בסבון במשך דקה שלמה יש אלכוג'ל  ב

 רשתות הפארם לא ירוויחו קצת.  שלמה 
 תראי למה גרמת הפרדה בין סבים וסבתות לנכדים?

 כו יותר את סבא וסבתא.אולי כדאי לראות את החיוב בהפרדה הזמנית שהנכדים יערי
 איך נחגוג את ליל הסדר בלי המשפחה והאורחים?במקרה  הטוב  אנחנו כנראה נהיה בהסגר עד אחרי פסח, 

נו באמת, כל שנה צריכים לשבור את הראש אצל מי לחגוג או את מי להזמין, להתחיל לבשל שבועיים מראש 
 כל זה אני חוסכת לכם. שנה אחת מנוחה.

ריו של פרופסור יורם לס שהיה מנכ"ל משרד הבריאות לפני שנים רבות שאנשים מבוגרים מה דעתך על דב 
 חייבים להיות בבידוד מרצון כי אם יחלו לא בטוח שיוכלו לטפל בהם?

זהו אתם רואים במשמר הנגב מתנהגים הפוך דואגים למבוגרים ואפילו הוסיפו עוד חברה לתגבר את הצוות 
הקבוע כדי שהמבוגרים יהיו מוגנים יותר ואפילו מביאים להם מהכולבולית מצרכים כדי שלא יצטרכו 

 להיטלטל עד אליה. 
להשתעשע  ולהורים אין אפילו הפוגה מגרש המשחקים הילדים כבר לא יכולים באת רואה מה עשית אפילו 

 .ולא רוצים שיהיו התקהלויות קלה, אחרי שהתקבלו הוראות מהמועצה שאי אפשר לחטא את המתקנים
נכון, אבל הילדים וההורים יכולים לעשות הליכות מסביב לקיבוץ וזה יותר בריא מלהתנדנד בנדנדות 

 ופסק בצו השלטון.נצלו עכשיו את האפשרות הזאת אולי גם זה י המשעממות.
הכרחת אותנו להישאר בבתים והעסוק העיקרי הוא באוכל. הילדים מנשנשים כל הזמן, בסוף נצטרך לקנות 

 בגדים חדשים.
אולי אפשר לראות בכך גם צד חיובי. כשאסיר את אימתי עליכם זו תהיה הדרך לאושש את הכלכלה, קניית 

 בגדים ופריחה מחדש של מכוני כושר.
 מת מתי את תסתלקי מחיינו?עכשיו נו בא

 סון שירסנו אותי. בהצלחה!ינראה לי שזה לא יקרה. אני כאן כדי להישאר אבל מדעניכם ימצאו תרופות וח
 

 העורכת
 מטר 2שמרה מרחק  
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 מה יותר טוב להתגוננות בפני מחלות –סבון או ג'ל 
 גיל צ'פניקד"ר כתב:   22.3.2020מתוך מדור בריאות הארץ 

 
הבריאות בכל העולם הודיעו על צעדים נחרצים להגנה על קורונה הפך לממשי רשויות לאחר שאיום ה

האזרחים, כמו סגירת מוסדות החינוך והנחיה לשהות בבידוד ביתי. כדי להתכונן לתקופה הקשה אנשים 
במדינות רבות פשטו על המרכולים והצטיידו בשני מוצרים חשובים: נייר טואלט וג'ל אלכוהולי לחיטוי 

 דיים. המחמירים הוסיפו לכך מגבונים מחטאים. הי
יצרני התכשירים לניקוי הידיים מבטיחים שהם יכולים להסיר כמעט את כל הנגיפים והחיידקים המזיקים על 
עור, פעולה שבאמצעותה אפשר להפחית משמעותית תחלואה במחלות זיהומיות, מקלקול קיבה ועד שפעת 

יותר ממים וסבון, ולא בטוח שההבדל במחיר הופך אותם למתאימים  וקורונה. אלא שהחומרים האלה יקרים
 יותר למשימה.

כולם נושאים על גביהם חיידקים,  –במשך היום אנחנו נוגעים ללא הרף בחפצים, במשטחים ובאנשים אחרים 
עד  וירוס יחזיק מעמד-, רינוארבע שעות-נגיפים ופטריות.  נגיף השפעת, למשל, שורד על גבי משטחים שלוש

עד שבע שעות. הקורונה יכול להישאר על משטחים שונים דקות ארוכות ואפילו שעות, אבל  RSV  -שעתיים ו
 משך הזמן תלוי בסוג המשטח )אם הוא נקבובי או חלק(, נוכחות מים ועוד. 

כשאנחנו נוגעים במזון בידיים מזוהמות מחוללי המחלה חודרים דרך מערכת העיכול. נגיעה בפנים מביאה 
 אותם אל הרקמות הריריות של האף, הפה והעיניים ומשם הדרך קצרה אל דרכי האוויר העליונות. 

ו עושים זאת הבעיה היא שאנשים נוגעים בפנים כל הזמן: במחקרים שונים שבחנו את הסוגיה נמצא שאנחנ
 עשרות פעמים בשעה.

זו הסיבה לכך שההנחיה הראשונה בחשיבותה של ארגוני הבריאות בעולם היא רחיצת ידיים נמרצת להסרת 
 מחוללי המחלות המסוכנים. 

הנגיפים עטופים במעטפת שומנית שמגינה עליהם ועוזרת להם להיצמד בקלות למשטחים שומניים כמו 
 מיוחד בכפות הידיים(. השכבה השומנית שעל העור )ב

מפרקים את המעטפת השומנית ואת הקשרים  –הסבון וחומרי החיטוי האלכוהוליים פועלים באופן דומה 
שהיא יוצרת על העור, ובכך מונעים מהם להדביק תאים נוספים בגוף. הסבון עושה זאת ביעילות גבוהה מאד, 

 תר בהסרה פיזית של מחוללי המחלות מהעור.בסבון יעילה יוהאלכוהול יעיל מעט פחות.  רחיצת ידיים 
 חשוב לשים לב לפרק הזמן של רחיצת ידיים בקפדנות.

רחיצת ידיים בסבון יעילה וזולה יותר מאשר שימוש בחומרי חיטוי על בסיס אלכוהול. אבל יתרונם של 
 תכשירים אלה הוא הזמינות שלהם גם במצבים שבהם אין גישה למים זורמים ולסבון. 

הידיים מגן לא רק עלינו אלא גם על האנשים שסביבנו. רוב האנשים לא נמצאים בבידוד לכן צריכים ניקוי 
 להיות זהירים מאד ולהקפיד על היגיינת הידיים.

שניות וייבוש יעיל היא הדרך היעילה  20היצמדות לרחיצת ידיים יסודית במים זורמים עם סבון רגיל במשך 
, אבל זמינותו של ג'ל החיטוי ומהירות הפעולה שלו יעילות במצבים ביותר להימנע מהידבקות ומהדבקה

 שבהם השימוש במים אינו אפשרי.
 

 הוא מומחה לרפואת ילדים במכבי וחבר עמותת "מדעת"ד"ר גיל צ'פניק 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 תנחומים לאלמוג עובדיה ומשפחתו 
 על פטירת אמו

 מגי עובדיה
 

 בית משמר הנגב
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 במועדון 20:00בשעה:  25.3.2020ביום רביעי 

 יו"ר: נחשון שניר
 סדר יום: 

 . דווח היערכות בקיבוץ לקורונה 1
 . דיון לפני החלטה על מעבר להצבעה אלקטרונית 2
 

 האסיפה שודרה בשידור ישיר מהמועדון בערוץ הקיבוץ ובפייסבוק

  ZOOMחברים יכלו להשתתף באסיפה באמצעות תוכנת 
 -יו"ר האסיפה, ניתאי קרן –במועדון נוכחו: יעקב רכטמן שהפיק את השידור, אלון דגני ששידר, נחשון שניר 

מנהלת הקהילה ) נבחרה לפני שלושה שבועות( ומרגלית כתבה סקירה שאולי  -יו"ר הקיבוץ, עירית שיפריס

כל הדוברים האחרים עשו זאת .  zoomתתייתר אם יהיו רבים שיהיו שותפים לצפייה בשידור והשתתפות דרך 
 מביתם.

 
שמשדר בעולם  : נמצאים באירוע היסטורי  עקב הקורונה, יכול להיות שאנחנו הקיבוץ הראשון ניתאי קרן

תוכנה ייעודית להשתתפות מרחוק. יעקב רכטמן הפיק את האפשרות הזאת. גיא וילק   -ZOOM - אסיפה ב

רכות למצב הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. ירי על היע   zoom  –יו"ר צח"י ימסור גם הוא ב 

    zoomימסור לאחר מכן על המצב הכלכלי בעת הזאת גם הוא באמצעות תוכנת 
 

:  אני מוסר עדכונים קצרים על היערכות לקורונה. אנחנו בהנחיות מנסים למנוע מהקורונה להגיע גיא וילק
ומעבירים לתושבים. משתדלים למנוע התקהלויות וכניסת למשמר הנגב. אנחנו מקבלים הנחיות מהמועצה 

. קיבוץ שומריה נמצא בהסגר בגלל שהיית אורחים נשאי כל מה שיכול להביא קורונה לקיבוץ ,זרים לקיבוץ
 אנשים רשאים להסתובב. 20גל סביבם נכנס לבידוד רק עדביקו בו אנשים וכל המם הקורונה וה

. עובדי הבניין עובדים ות וכשרואים התקהלות צריך להעיר לאנשיםמבקש בכל לשון של בקשה לגלות אחרי
 עובדי פוליביד ונגב אקולוגיה לא מורשים להיכנס לכולבולית. ,באתר הבנייה בשכונה ולא רשאים להסתובב

תודה על שיתוף הפעולה והצלחה  זו אחריות שלנו רק אנחנו יכולים למנוע את המצב בו נמצא קיבוץ שומריה.
 לכולנו.

 : עכשיו ירי ידבר על היערכות כלכלית נחשון שניר
 

. 2019: התארגנות משקית עסקית וכספית לתקופה הקרובה. בהנהלת חשבונות מסיימים את מאזני ירי דגן
משתדלים לשחרר כמה שיותר עובדות לעבוד מהבית כדי לדלל את מספר העובדים במנהלה. מבקשים שלא 

 להיכנס אליו שלא לצורך.
 2 -שהיה מלכתחילה בגובה של למעלה מ₪ אלף  960שבועיים קיבלנו מכתב ממרכז ההשקעות על חוב של לפני 

מהחוב ונשארנו  50%הודיעו לנו שמוחלים על  .הוצגה באסיפהזו כש 2020החוב נרשם בתוכנית משק ₪ מיליון 
אלף כל חודש. הסכמנו  ₪20 אלף  250שנים. כל שנה נשלם  4שהסכימו לפרוס על פני ₪ אלף  960עם חוב של 

להצעה כי לא ידוע מה יהיה בהמשך.  ביקשנו מהם לדחות את התשלום הראשון מחודש אפריל ליוני  עקב זה 
שאני בבידוד והמצב בכללותו. עדיין לא קיבלנו תשובה נקווה שהיא תהיה חיובית. סעיף הוצאה זה הוכנס 

 לתוכנית משק כך שהוא לא משבש את תוכנית העבודה.
הורידו ווליום גם לאור המצב וגם מיעוט הזמנות עקב האטה בהתחלות בנייה. וגם כדי לצמצם  – יבידפול

מפגש בין העובדים. חלק יצא לחופשה. אף אחד לא פוטר. עובדות המנהלה עובדות מהבית. שוק הפאנלים 
בות, משהו עבור שפוליביד הוא הספק העיקרי עובד חזק לא ברור למה. התקבלה הזמנה ממשרד הבריאות לתי

קורונה. פוליביד עומד בהתחייבויות שלו למשמר הנגב בשכר דירה וכמובן במשכורות לעובדים. מקווים ששכר 
 הדירה לא ירד כי אז זה יכול להצביע על מצב קשה.

הוא מפעל חיוני קיבל על כך את כל האשורים ממשרד התמ"ת. עובדים לפי התוכנית. צמצמו  – נגב אקולוגיה
 טרו אף אחד )לנו אין אף עובד בנגב אקולוגיה(.ים של אנשי מנהלה. לא פאת בוא
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במצב טוב. בכלל החקלאות היא בימיה הטובים. יש דרישה למוצרים, לירקות אצלנו זה תפ"א. שנים  – שקמה
 2020. יש צפי ששנת לא ראינו זאת. יש להם ביקוש וכתוצאה גם מחיר טוב. והגיעה ברכה מהשמים ירד גשם

 אות תהיה שנה טובה כנראה מעל המתוכנן.בחקל
ענף חיוני ויש דרישה ליותר חלב עקב סגירת שווקי היבוא. הדרישה לחלב במחלבות גובר  – קמה–רפת משמר 

 ויתכן גם במחיר שנקבל למרות שמחיר החלב נקבע. כנראה צפויה שנה טובה.
עבורו מחירי  ועובד קצת למעלה משנה. נכנס לעבודה ברמת שפל והנה עכשיו מתחילים מידגר חדש שיהי – לול

שיא. הלול שלנו עומד בסטנדרטים מקצועיים מהטובים בישראל. גם בגלל הציוד החדיש וגם העבודה 
 המקצועית. יש שיפור מיידי במחירים. אולי מדיניות הממשלה תשתנה ותחזק את החקלאות.

לא יאירועי חודש מרץ שהיו בלאו הכי מועטים התבטלו. בחודש אפריל יחד עם העומר ממ  – כז אירועיםמר
אין אירועים  עד מחצית מאי. שכר הדירה שאנחנו מקבלים לא מושפע מאי קיום אירועים ואנחנו מקבלים 

 .עכשיו הקדימו אותואותו כסדרו. זר מעדנים מבצעים עכשיו שיפוץ שעושים כל שנה בתקופת בין המיצרים. 
 

בפעילות המשקית אין סיבה שלא לעמוד בתוכניות. לא רואים סיבה לקיצוצים או פעולות חירום. גם בבנקים 
וגם במשקי הנגב שהוא הבנק המרכז שלנו אין שינוי. למשמר הנגב יש רשת ביטחון שנוכל להשתמש בה אם 

הקורונה, יש לכך רשת ביטחון. משתדלים לא נקלע למצוקה שחברים פוטרו או נפגעו באיזו צורה ממשבר 
 לגעת בה אך במצבים כאלה נוכל להיעזר בה, ולא ללוות מהבנקים.

 בריאות והצלחה על תצאו מהבתים ולנכדים תגידו שלום מרחוק.
 

עוברים לחלק השלישי . הצגת נושא ההצבעה האלקטרונית. התכוננו להביא את הנושא עקב  ניתאי קרן:
ן קבלת ההחלטות במשמר הנגב והמצב שנוצר עקב הקורונה האיץ אותו. התהליך הוא שינויים עם רענו

שמקבלים ס.מ.ס עם כל נושאי ההצבעה ומצביעים מיד. יש חיסיון להצבעה. מי שלא יתאפשר לו להצביע 
אלקטרונית יוכל להצביע בקלפי הרגילה. לנושא זה יש הסתייגות והיא חוות דעת משפטית. רשם האגודות לא 

להחלטה שתתקבל. בעקבות הקורונה אשר הצבעה כזאת. תקנון משמר הנגב הוא יותר מחמיר ונתאים אותו מ
 ואולי לא הרשם נוטה לאשר את ההליך. זה הליך יותר דמוקרטי ויותר משתף.

 
בחדר האוכל. תהיה כנראה ההצבעה  הידנית האחרונה,  3.4.2020: תתקיים הצבעה ביום שישי נחשון שניר
 תעבור.  אם ההצעה

    

 

  משמר הנגבקיבוץ 

 

 אינטרנטית ממוחשבת הצבעה באמצעות באסיפה הצעת החלטה לקיום הצבעות

 דברי הסבר

 באמצעות ובין שמדובר בהצבעה רגילה הכללית, במתכונתה הנוכחית, בין שמדובר בהצבעה באסיפה ההצבעה

 פיזית אל כידוע בכינוס אסיפה והגעה כרוכה לחברים להעניק יכולים שאותם כח ובין באמצעות ייפויי קלפי

  ההצבעה. מקום

 הניסיון המצטבר בקיום הצבעות במתכונת זו, מעורר לא מעט חסרונות וקשיים, כגון: 

 ,לא מעטים, נמנעת האפשרות להשפיע על החלטות המתקבלות באסיפה, בשל קשיים  מחברים

זמינות החבר, הגבלת , /בריאותיותאובייקטיבים להגיע למקום ההצבעה, ובכלל זה: מגבלות ניידות

 השימוש בייפוי כח למקרים מצומצמים בלבד ועוד. 
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 בהצבעה, לאו דווקא משום  משתתפים של מינימלי לעיתים, ישנן הצבעות בהן יש קושי להשיג מספר

התנגדות של אותם חברים, אלא מתוך קשיים אובייקטיביים להגיע לקלפי, חוסר זמינות ועוד סיבות. 

רם לכך, שקיימים מקרים בהם רוב מוחלט מקרב המצביעים תמך בהצבעה, אך עדיין אין תוקף הדבר גו

 להחלטה, משום מיעוט המשתתפים. 

  קולות פסולים בקלפי, טעות אנוש בספירת קולות, הצבעה בקלפי ניידת, ועוד . –כשלים טכניים 

בהרמת יד באסיפה עצמה או בכל  תקנון הקיבוץ מתיר לאסיפה הכללית להחליט כי הצבעה יכולה להתקיים

לתקנון הקיבוץ(. מבלי לשנות את סדרי הדיון  96דרך אחרת, ובצורה שתיקבע על ידי האסיפה )סעיף 

הקיימים ונוהל קבלת החלטות, דהיינו: התכנסות חברים לאסיפה בה דנים בנושאים שעל הפרק והעברת 

 הצעת ההחלטה להצבעה.

אינטרנטית,  ממוחשבת נוסף לצד זה הנהוג כיום: הצבעה הצבעה הצעת החלטה זו, מיועדת לייצר כלי

 המחשבים עולם, הטכנולוגית מודרנית, )באמצעות המחשב האישי או הסמרטפון(, התואמת את הסביבה

 בין היתר, לאור מאפייניה ויתרונותיה הייחודיים, ובכלל זה: –אותנו; וזאת  המקיפים החכמים והטלפונים

  באמצעות יצירת תנאים מיטביים, המגדילים, באופן ניכר, את  –קידום ההליך הדמוקרטי בקיבוץ

 בהחלטות האסיפה;   קיבוץ חברי ההשפעה ומעורבות מספר רב יותר של

  ;הגדלת חלון הזמן שבמהלכו ניתן יהיה להצביע, ואת זמינות ההצבעה בקרב חברי הקיבוץ 

 לק מספר רב יותר של חברי קיבוץ;קבלת החלטות מושכלות בהן נוטלים ח 

 ;שימוש בכלים מתקדמים להבטחת טוהר ההצבעה, אבטחת המידע, גיבוי נתונים ואבטחת המערכת 

 ההצבעה הנוכחית; התגברות על הקשיים והמגבלות הקיימים במתכונת 

 

 לאור האמור, מוצע לאשר הצעת החלטה זו:

 

נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, לגבי הצבעה וככל ולא  -החל מהמועד עליו תודיע ועדת קלפי  .1

-מסוימת, הצבעות לגבי הצעות החלטה של אסיפת הקיבוץ תבוצענה באמצעות הצבעה ממוחשבת

 אינטרנטית באמצעות מערכת ההצבעה הדיגיטלית.

אינטרנטית" אותו תפרסם ועדת הקלפי, לאחר  ממוחשבת ההצבעה תתבצע בהתאם לנוהל "הצבעה .2

 ור של ועד ההנהלה הקיבוץ. שיינתן לכך איש

הקיבוץ יתקשר עם ספק שירותי הצבעה דיגיטלית ויפעל לבצע את פעולות ההיערכות הנדרשות במערכות  .3

הקיבוץ ומול חברי הקיבוץ כדי לאפשר לכל חבר להצביע באמצעות מערכת ההצבעה הדיגיטלית, בין 

ר מפעם אחת, ויבוצע הליך זיהוי היתר, תוך שמירת הכללים הבסיסיים הבאים: לא ניתן להצביע יות

 (.  SMSמאובטח לגבי המצביע  )לדוגמא: שם משתמש, סיסמא, קוד כניסה ייחודי שיתקבל באמצעות 

לחברים שלא יוכלו לעשות שימוש במערכת הדיגיטלית תתאפשר הצבעה בקלפי נייח במקום ומועד  .4

 שיפורסם בכל הצבעה.

קלפי וזאת כהוראת שעה בשל מגפת הקורונה. ההצבעה בקלפי הממוחשבת תחל מרגע אישורה ב .5

 בתקנן כדי לאפשר הצבעה אלקטרונית גם בהתאם לתקנון. 96במקביל יפעל הקיבוץ לתקן סעיף מס 
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 מכתב לראש המועצה ניר זמיר

 054-6614700טל'  יעקב וולפמן                                    2020במרץ  24משמר הנגב 
 
 שמעוןבני לראש המועצה  

 הנדון: הדתה
 א.נ. 

קבוצת ילדים עליזה הסתובבה על שבילי הקיבוץ ביום חמישי שלאחר שושן פורים וחילקה לוותיקי המועצה 

)היקרים והאהובים( משלוח מנות, מסורת נחמדה בחג המשמח הזה. אני אסיר תודה למועצה, לראשה 

 ולמוסדותיה על המחווה היפה.

עם אורחים שבדיוק נחתו לבקרני וחלקתי איתם את העוגיות, הקרקרים ועוד באותו ערב, ישבתי על המרפסת 

תקרובות שהכילה השקית הססגונית ההולמת את רוח החג. כשהלכו האורחים )היה זה רק בתחילתו של 

אז הבנתי  -א את הברכה הצבעונית שהתלוותה לדברי המתיקה. אווהסגר( וחזרתי הביתה, התפניתי לקר

! אני בטוח שלו הייתי קורא את הברכה חתומה על ידי רב המועצה בעודי בולע את שהייתי כפסע מחנק

הקרקר, העיסה היתה נכנסת ישר לקנה הנשימה במקום לוושט, המקום שכל עיסה רגילה מימים ימימה 

 לעבור דרכו.

לתומי שאינו מינו? מה לרב המועצה ולמחווה יפה לוותיקי המועצה. ואני בלמה שעטנז? מדוע לערבב מין 

חשבתי שרב המועצה אמור לדאוג לצרכי דת של התושבים. מילה, ברית נשואים, אני מסודר. גם דאגתי 

לקבורה חילונית כדי לא להטריד את הרבנות ביום שעלול להיות גשום או שרבי. הרי, בסוף הברכה, כתוב כך: 

חברו יחד להרבות שמחה". טוב "מועצה אזורית בני שמעון בשיתוף מחלקת הנוער והעמותה לוותיקי המועצה 

ויפה, אבל מדוע הרב חתום על הברכה? אני מבין שבמועצה יש צבור שומרי מצוות, חרדים אולי, דתיים, 

מסורתיים. אבל יש גם רפורמים ואפילו כאלה שסולדים מכל זיקה לממסד הדתי. לאלה שהממסד הדתי חשוב 

גר'( מופיעה חותמת הכשר  80יץ ועל קופסת הטונה )להם, על כל אריזה של דברי המתיקה כמו על קרטון המ

 של רבנות זאת או אחרת, ואני בטוח שהם היו שמחים בקבלת התשורה גם ללא חתימת רב המועצה.

כידוע לך מר ניר זמיר, מחבר מגילת אסתר וגם האיש שהיה ממונה על ההגהה הסופית של הטקסט ודאי שמו 

דרותו לא פגמה בסיפור הנחמד ובסופו המוצלח )ליהודים ולא לבני לב שאלוהים לא נזכר במגילה כולה. היע

המן הרשע(. עם ישראל הסתדר במשך אלפיים שנים לחגוג את פורים חרף העובדה שאין אזכור בשמו של 

אלוהים. שאלת תם: אם במגילה שם אלוהים לא מוזכר, מדוע בא כוחו ודוברו עלי אדמות ובמועצה צריך 

תמימה המופנית לוותיקי המועצה. יש כאן ניצול חולשה של חסרי ישע )חלקם( ואני גא להיות חתום על ברכה 

 לשמש להם קולמוס. 

מסורת ישראל היא נכס של כולנו, שומרי מצוות כחילונים. לרבנות אין אבהות ולא מונופול עליה. החגים 

כל לגיטימי! ששירותי הדת שייכים לכולם וכל אחד יוצק בתבניתם  את התכנים והדגשים הקרובים ללבו. וה

יינתנו למי שמבקש. מובן שאין בדבריי משהו אישי נגד רב המועצה שאינני מכיר אותו אלא השימוש בממסד 

 דתי באירוע שלא היתה נחוצה נוכחותו. אני מבקש ממך להבא, להיות ערני לנושא הרגיש הזה.

 בכבוד רב ובברכה,

 יעקב וולפמן

 עלון קיבוץ משמר הנגב :העתק
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 נות ומורשת למשפחות וידון  ציח
 

בנושא ציונות ומורשת.  "עד-גיל"ב ערכה המועצה הציונית בישראל  חידון בבני שמעון שהתקייםלפני כשנה 

התשובות נזרקו לחלל במהירות ולמירב הנקודות  הגיע שמואל מגבעות בר. שמואל לא  הצליח לארגן את 

מרוץ השליחים על ידע בציונות ומורשת הגיע אל חיקה משפחתו לשלב הבא בו משפחות משתתפות בחידון ו

צוו השעה בבתיהן של המשפחות. אצל משפחת בונים היו שני  החידון התקיים עקבשל משפחת בונים. 

מוקדים. אחד אצל מומוס ואחד אצל אמרי בונים בקיבוץ רעים. זה מה שנכתב בדף הפייסבוק של המועצה 

 הציונית בישראל:

( התקיים השלב המחוזי השני בחידון הציונות והמורשת למשפחות, בצל 19.3.2020ון )"ביום חמישי האחר

 . החידון נערך באופן דיגיטלי וכל משפחה התחרתה מביתה.הקורונה

הפעם  משפחות ממחוז הדרום שלקחו לעצמן פסק זמן משגרת הקורונה, והתחרו זו בזו על הכרטיס הנחשק 

 . 12ערוץ לגמר הגדול שישודר ביום העצמאות ב

למקום השלישי הגיעה משפחת לוי מאשדוד, למקום השני משפחת בונים מבני שמעון ולמקום הראשון 

 משפחת וינברג מבית גמליאל.

 "תודה לכל המשפחות שלקחו חלק והצלחה למשפחת וינברג שעלתה לגמר הגדול !

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איציק ומיכל בונים עונים לשאלות בחידון הציונות ,מומוס
 אצלנו בחצר...
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 שלום לכם,

 .אנו, אורי ואנוכי עובדים בחצר

קודם אשפוך את ליבי ואחר כך אבקש כמה דברים מהשותפים שלנו שהם "אתם". הסכמתי לעשות את 

 לנסות. אהעבודה הזו כשהציגו לי אותה  ואמרתי לעצמי למה ל

הסכמתי לזה כי רציתי בסוגריים לחנך את האנשים. אם אדאג שלא יהיה שום דבר על כשעם הזמן הבנתי 

הרצפה, אם אדאג שהכל יהיה מסודר, אז האנשים אוטומטית ידאגו שזה יישאר נקי ומסודר. לרוב זה באמת 

לב למה שקורה ולמה שצריך  םקטן של האוכלוסייה שלא שמה שקורה, אבל אנו כל הזמן מדברים על אחוז 

היות. זה נכון שאנשים לחוצים מאד, ממהרים לעבודה, לפגישה, לבית ילדים, לכן את הכוס עם הקפה אפשר ל

 נכון? ,להשאיר על הכביש כי יש בוודאי מישהו שירים אותו כי בשביל זה הוא עובד

כאשר   ,כשזורקים שקית לפח האשפה שמים אותה בפח הראשון שמגיעים אליו ולא משנה אם מלא או לא

 הפח על ידו ריק לגמרי.

אריזות פלסטיק, ברזל, אלומיניום יש להכניס לפח הכתום. אבל אם יש באריזות האלה שאריות אוכל הן 

לזרוק את האשפה כמו שנדרש. אם אז בבקשה לסיים את העבודה  מושכות חולדות, ג'וקים, זבובים ומחלות.

ייף כי הילדים שלנו לומדים מההתנהגות של אתם שותפים שלנו בניקיון החצר אז להיות אמיתיים ולא לז

 המבוגרים.

 זאת האמת שלי:

הוא היה כאן מלפני מיליארד שנים וימשיך  בו,כדור הארץ הוא לא שלנו, אנו אורחים, אנחנו רק מבקרים 

 להתקיים אחרינו.

גרי המזון לא לחסל את מא ,, לא לזהם אותועליו לשמורהמטלה שלנו היא לכבד אותו, לקבל אותו כמו שהוא 

 ולהודות לו כל יום שהוא מארח אותנו כל כך יפה.  ,שלו ללא בושה

 נטמיע ונבצע מה שאני חושב אז הוא יחזיר לנו את היופי שלו בכייף. ,אם נאמין

 חלק מכם בטח יצחקו על מה שאני אומר כאן, אבל זו האמת שלי ואני לא מתבייש בה.

 ויהיה אמון בין ההורים והילדים. , אז היחס שלהם ישתנהאם נחנך את ילדינו כך

 תודה על תשומת הלב ועל שיתוף הפעולה.

 בהזדמנות זו מאחל לכולם חג שמח!

 
    משה עמר 
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 צוות איקלום -ועדת קליטה  
 

, זאת על מנת ליצור רצף והמשכיות בין ועדת קליטה החליטה להקים צוות ייעודי שיטפל בכל נושאי האיקלום

 פרק הזמן שבו הם חיים במקום.עד להראשונית של הנקלטים, כאשר הם נמצאים בתהליך הקבלה, וההכרות 

לדאוג לשילוב המשפחות וילדיהן בקהילה, החל מקבלתם לחברות ועד טווח זמן של שנתיים מהמעבר שלהם 

 לקיבוץ ולבית הקבע.

 שיתוף  ,ורת של הקיבוץגיוס משפחות מאמצות לנקלטים, מתן מידע על הקיבוץ וחיבור לדרכי התקש

 הנקלטים בפעילויות של הקיבוץ. גיבוש הנקלטים לתוך הקהילה. 

 שנים(, סנדרה רכטמן, יפתח מזור, תמר אלמוג, אוהד פניג, 4הצוות: מרכזת אותו אתי ענבר )בועדת קליטה 

 הצוות כפוף לועדת קליטה.

 באימוץ המשפחות.  הנשמח שתשתפו פעולה ותתנו יד לקליט

 
 בברכה,

 אתי ענבר
   הילה שנהב 

 
 
 

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

 
 

 בחדר האוכל 08:10מהשעה  13.3.2020 -ביום שישי ה
 
 

 הנושא: בחירת מנהלת קהילה  מועמדת עירית שיפריס
 

  6נגד   56 –בעד 
 

  24/7או בפייסבוק  17:30 -ה' ב -אפשר לצפות באסיפה בשידור חוזר בימים ד' ו
 
 
 
 
 
 
 

 הפעם: דיסטופיה * –תרגיל בכתיבה יוצרת 
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 ה ד ר ך     ל ע י ן     חרוד                              
כבר בשבועות האחרונים הרגשתי מועקה בצאתי מהישיבות. האווירה היתה כבדה והמבטים של הנוכחים 

ץ. דבקותו של שר ובאלה שכמותי יותר מהצורך. הקורונה המשיכה להפיל קורבנות בכל האר ננעצו בי 

הבריאות בקודשים ובתפילות לא עזרו לו וגם הוא נמנה עם אלה שמילאו את הפרוזדורים בבתי החולים. 

הממשלה פרסמה תקנות לשעת חרום והיא פועלת מאז ללא צורך בכינוס בית המחוקקים. בתי המשפט הוצאו 

תונאים לסקר מה קורה מעבר לפגרה. הסגר שהוטל על השטחים נמשך כבר שבועות וחל איסור על העי

לחומות. הטכנולוגיות הדיגיטליות שראש הממשלה התפאר בהם מונעים מתושבי השטחים כל קשר אינטרנטי 

                                מאפשרות מעקב און ליין על כל אזרח ואזרח במדינה.                                                                          מאידך  עם העולם מחד ו

מעודדים על ידי הדוגמא שהגיעה מירושלים, הקהילה שינסה מותניים ולמעשה חונטה  ,בקונטקסט הזה

וירט, מורכב מיו"ר האגודה, המנכ"ל ורח"ם )רכז חרום מקומי(, אף הם פועלים על פי וומאמקומית, טרי

בוטלה האסיפה והסבירו שבימים טרופים אלה, אין זמן  צווים.  בגלל האיסור על כינוס יותר מעשרה אנשים,

לבזבז על דמוקרטיה.  העיתים דורשות תגובות מהירות והתאמות הולמות לכל התפתחות. מדי בוקר מופיעות 

הנחיות חדשות איך לנהוג בקהילה ונראה שהדמויות המובילות את הקהילה הסתגלו יפה לשלטון ללא מצרים. 

ד האגודה אבל זה יותר כדי לצאת ידי חובה ולהפגין כאילו שיתוף התושבים הם אומנם מכנסים את וע

בהחלטות על ידי כינוס נציגיהם. אבל ברור לכולם שהדמוקרטיה היא רק למראית עין. הוועד אינו המקום בו 

 נופלות ההחלטות.                                            

ד היא כבדה? כי בוועד יש אנשים שלא מסתפקים במתן מענה לבעיות מדוע ציינתי שהאווירה בישיבות הווע 

המתעוררות, מטבע הדברים, בקהילה בהסגר. קבוצה מיליטנטית נושפת בעורפם של אנשי הוועד ולא די להם 

בתגובות זעירות ונקודתיות. הם דורשים לתפוס את השור בקרניו ולהיות חלוצים בדרך שהמדינה לא העזה 

ש לרדת לשורש הבעיה, חושבים בקבוצה! קורונה זה עניין לגויים. נצח ישראל לא ישקר. איך עדיין ללכת. י

העם הנבחר שהתגבר על כל ה"עמלקים" לאורך ההיסטוריה, ייכנע לווירוס, קטן אפילו מיבחוש בן שלולית? 

חזרה  הנפשות הטובות האלה הגיעו למסקנה המתבקשת שיש לחולל שנוי דרמטי בקהילה הקדושה שלנו !

רק כך נמגר את הנגע. ואני הקטן הרגשתי לא בנוח. מה, כל הבלגן הזה באשמתי ? ילדים שלא  בתשובה !

לומדים ומטפסים על הקירות מרוב שעמום, פרנסה של ההורים בסכנה, ידיים שנשחקות מרוב סבון ושפשוף, 

 ניר טואלט שאוזל,  פרנויה ובסוף גוויות שנערמות בבתי הקירור. 

יה של הגויים, היהודים תמיד הואשמו שבגללם יש מגפות ואסונות טבע והם שלמו על כך ביוקר, בהיסטור

וריקה. אבל יש טבגירושים מארצם או עליה על המוקד. במדינת היהודים אין אפשרות להשתמש באותה ר

ת הוועד אנשים קשי עורף שרק בגללם משתוללת המגפה! בסוף הטריומווירט נכנע ללחץ ההמון והביא לישיב

 האחרונה החלטות כדלקמן:      

תלמידים  22. יורכב צוות שיבדוק את כל המזוזות בכל הבתים. )זכור לכם שאחרי אסון הבונים בו נהרגו 1

ומלווים, נבדקו כל המזוזות בבית הספר בפתח תיקווה וזה עזר כי מאז לא התנגש עוד רכבת עם אוטובוס מלא 

 .תלמידים מפתח תקווה. עובדה

 צוות אחר יקבע מזוזה בכל בית בו לא קיים עדיין מגרש השדים הזה                             .2

. תאורגן פשיטה לילית בכלבולית ויסולקו מהמדפים כל מוצרי מזרע וידאגו שלקראת פסח הממשמש ובא לא 3

 יהיו עוד קמח, פרורי לחם וכל שקית ביסלי ובמבה ושאר ירקות בנמצא. 



16 
 

  www.atarmishmar.org.il  27.3.2020ב' בניסן תש"ף   2126עלון מס' 

ורכבת מסילי ואורניי יפקדו את בתי החברים החשודים שבגללם מגפת הקורונה משתוללת בקרבנו . חוליה מ4

ובשלב ראשון ישכנעו אותם לחזור למוטב. שלב ראשון אמרנו.   ללא תשובה, תפילה וצדקה כפי שחיבר בפיוטו 

נמצאת כבר יש, עוד  "ונתנה תוקף" אמנון ממגנצא, הדין יהיה איום ונורא. ואם אלה לא יעזרו, היות ומגפה

בקנה תחמושת אולטימטיבית: מים, אש, חרב, רעש. חיות . ראו הוזהרתם! לפי הרוח המשיחית הנושבת 

 בקרבם, הבנתי שהם מסוגלים לכל והכל עוד צפוי.                                                                            

 ת שסמכויותיה עוד יוגדרו בצו עתידי.               . עוד הוחלט על הקמת משמרת שב5

יזיה של "הוט" ויוחזר לפעול בצורה תקינה רק בצאת השבת.                                         ו. מכניסת השבת ישובשו ערוצי הטלו6

היה פעם מועדון . עד שישופץ בית בורוכוב ויותאם לשימושו העתידי )בית כנסת(, ספר התורה יוכנס למה ש7

 לחבר, ובו תתקיימנה התפילות. הביצוע מיידי!                                                       

חזרתי  הביתה מהורהר ושפוף. לפניי שתי דרכים: האחת להרים ידיים. בכנות, אם אני מביט סביבי, אני לא 

. הוותיקים הם שבעיי מלחמות וכוחם כבר לא רואה גדודים שיכולים לבלום את דורסנות של חיילי השם

במותניהם. שכבות הביניים טרודות בפרנסת המשפחה ובקרב הצעירים לא ברור לי על מי אפשר לסמוך. 

והבנתי שאולי מאוחר מדי: התולעת כבר בפרי. יהיה קשה  16-קראתי בעלון הקיבוץ כתבה של נערה בת כ

תמרדות ובעיטה במוסכמות, יש הפגנת אומץ בהליכה בתלם אחרי ה, האם בגיל הההלהציל אותו. אגב, אני תו

העדר. אולי ההתפקחות וחוש הביקורת באים בגיל מבוגר יותר. או לא. במקרה זה, מה עליי לעשות? אני יכול 

להסכים שיקלקלו לי את המשקוף ויתקעו בו מזוזה. אני יכול ללכת לחנות לתשמישי קדושה ולהחליף בביתי 

לי על ונוס יוצאת ערומה מהקונכייה ושל רנואר על שתי הנשים הערומות שרק 'של בוטיצ את תמונותיהם

תיהם של מלך המשיח מברוקלין ושל מר עובדיה יוסף. )תמונתו של גוסטב ועכשיו יצאו מהרחצה, בדיוקנ

ישה מזמן הסתרתי שלא יאשימו אותי בפורנוגרפיה אם כי לא רואים בה דמותה של א -מקור העולם –קורבה 

אלא.... אולי אני עוד אצליח ללמוד בעל פה את תפילת שמונה עשרה וקדיש יתום...בעצם, אני יכול לעשות 

כאילו, להיות אנוס בקהילתי שלי. אני לא משוכנע שאני יכול לומר עד יעבור זעם. הרי פאר היצירה היהודית 

כשטרם הפנימו  16-ההלכות מהמאה ההשנים האחרונות ופלפול על   2000היא פרשנות על דברי "צדיקים" ב 

שהארץ שאנחנו דורכים עליה היא כדור ורק מאה שנים מאוחר יותר הסתבר שלא השמש מסתובבת מסביב 

לכדור הארץ אלא ההפך. שלא לדבר על דרווין והאבולוציה. מתי יבקיע האור? לא בכל דור מופיעים פילוסופים 

עם  20-היהודי עם משה מנדלסון, מרקס, פרויד או במאה ה אצל העם 19-באירופה. ובמאה ה 18-כמו במאה ה

 ט  ויוצרים כמו פיליפ רוט, וודי אלן ורומן פולנסקי. יאוש!דינשטיין, סטפן צוויג חנה ארניא

האפשרות השנייה היא הבריחה כל עוד אפשר, לפני שהדברים יהיו בלתי נסבלים, לפני שיהיה מאוחר, לפני 

אבק, אני שולף הריך להפחית ביכולתם של היריבים. על המדפים בחדרי מעלה שדרכי המילוט ייחסמו. לא צ

את ספרו הקצר של עמוס קינן. אולי באמת זה הפתרון שישאיר אותי זקוף חרף הסכנות. אני עייף וסחוט. אולי 

 מחר בבוקר המחשבות תהיינה צלולות יותר. אז אחליט! 

 

ופיה, כלומר, מציאות אנושית שבה שולטים יסודות היא ניגודה של האוט: היקיפדיולפי  *דיסטופיה

חברתיים שליליים. בספרות ובקולנוע, חברות דיסטופיות מאופיינות בדרך כלל בעריצות או בדיקטטורה 

 שלטונית וניצול האנשים. 
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                                                                          לם חדש מופלא" מאת אלדוס האקסלי"עו)שקראתי(  בין ספרי המופת בתחום:

"השפחה האדומה"  )סיפורה של שפחה( מאת מרגרט אטווד                                                      ," מאת ג'ורג' אורוול1984"

 ישי שרידלעין חרוד" מאת עמוס קינן   "השלישי" מאת הדרך  ובעברית:

 

 יעקב וולפמן

                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רכבים חונים והכביש ריק  07:15יום שני בבוקר בשעה לא יום שבת,  
 
 
 
 

 
 
 



18 
 

  www.atarmishmar.org.il  27.3.2020ב' בניסן תש"ף   2126עלון מס' 

 
 
 מ"מ מתחילת העונה 366.3מ"מ   17ירדו  20-21.3.2020 -ב
 

 מ"מ 241.9מהממוצע הרב שנתי  151%שהם 
 מסרה: מאיה חיים

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

 מידה כנגד מידה
 

 אז נאסר עלינו לצאת מהבית. –לקחנו את הטבע כמובן מאליו 

 אז נאסר עלינו לפגוש אותם. –הפסקנו לכבד את הורינו 

 אז מוסדות החינוך נסגרו -זלזלנו באנשי החינוך

 מרכזי הקניות נסגרו. –התרגלנו לבזבז את הכסף על שטויות 

 עכשיו הכביש ריקים. –קנינו כל כך הרבה מכוניות 

 עכשיו אנחנו מבודדים. –הפסקנו לתקשר עם אחרים 

 כה.יועכשיו אנו נאלצים לשים מס –נתנו תשומת לב ליופי 

 להמשיך להתנהג כאילו אין מחר, אם נמשיך להתנהג כך, באמת לא יהיה  מחר. אנחנו לא יכולים

 קיבלנו הזדמנות שנייה. –כדאי שנעצור לרגע ונעשה חשבון נפש. קיבלנו וירוס במתנה 

 .העולם יכול להיות הרבה יותר טוב, אבל יכול להיות הרבה יותר גרוע

 תחשבו טוב יהיה טוב..

 רק בריאות טובה לכולנו

 

 יש להניח שרבים קראו ובכל זאת...התקבל בקבוצה של רשת חברתית ו

 

 

 


