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 מה בעלון
ימים היו במדינה בחירות ואת השלטון כבשה מגפת הקורונה. מהדורות חדשות נפתחות  11זוכרים לפני 

נתב"ג ריק מאנשים. מצב חרום של ממש. צח"ם )צוות חירום מ תמונות ,ויזיהובטלבמספר החולים בארץ, 
אל צח"י של היישובים. וצח"י משמר הנגב התכנס גם  ממשרד הבריאות הנחיות שהוא מקבל מעבירמועצתי( 

 מדיניות ההתקהלות, הבידוד. על ולידעהוא להפיץ את ההודעות 
 המרחב הציבורי התרוקן מאנשים. .העולם בהסגר, במצור 
 

 בכל זאת חגגנו פורים בשלוש מערכות וגם היה לו ביטוי בבית החם.אבל 
 

מרים שבית כנסת לא ישפיע..." היו הרבה תגובות אלה שנכתבו כפרו בנאמר ברשימה האנונימית. אלה ול"א
 שלא כתבו התרשמו.

 קורס אחד של האקדמיה במשמר הנגב שלח לעלון תוצרים...
עירית שיפריס אשל מועמדת לניהול קהילת משמר הנגב והתקיים  באסיפה בשבוע שעבר הוצגה והציגה עצמה

 בניהול האגודה. של הקיבוץ בנייני ציבורשחתימות מה זה אומר  30דיון בעקבות 
בחינת אופציית צריף חדר האוכל בניהול איציק לובעקבות אסיפה זו הוקם צוות שיעסוק במועדוני הנוער 

 בונים
  היו בחירות. על הצד הארגוני שלהם במשמר הנגב כותבת מרים ברסלר .כן
 

 הרצאה על תזונה מועדפת. –ולפני שבועיים גם טעמנו ) מי שהגיע לטעום( מרקים טעימים עם בונוס 
 שן ארי שעירה –חדש בר  חנה גבאי גילתה בחצר צמח

 

 תמונת השער: אתנחתא  למחול בתהלוכת פורים של המרחבים

 

  תש"ףפורים 
  מופע של האנסמבל  –תניס ברנדס ) פגישת המשך(, מגילת אסתר  57 -ו 56פגישות  –הבית החם

 הפורימי
  "אורלי וסיני פסל ) על פחדים וחיות אחרות(,  –תגובות על הרשימה: "אומרים שבית כנסת לא ישפיע

 מגידוביץזיוה נבון, )בפייסבוק(, יואל ארזי )צל הרים כהרים(, נועה נבון, הילה שילון 
 נעים להכיר: דליה גרנסיה 
 ברכות ללאה ונחשון שניר להולדת הנכדה ליבי באוסטרליה 
  )יעקב וולפמן –אהבת פלג את יובל  –יצירה מהאקדמיה ) של משמר הנגב 
 עירית שיפריס אשל, דיון על העברת מבני ציבור לאגודה  –בחירת מנהלת קהילה  4.3.2020 -אסיפה ב

 חברים 30ומים בעקבות עצומה עליה חת
 הוק לבחינת "צריף חדר האוכל כחלופה למועדוני הנוער" איציק בונים-צוות אד 
  מרים ברסלר – 2020בחירות 
 טעימת מרקים חורפי  ערב ב 
  חודש מרץנר זיכרון 
  מסרה מאיה חיים –מודדים גשם 
 צמח  בר חדש במשמר הנגב 
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  ף"שת יםפור
אחת נחת גרזן הקורונה. בעקבות הנחיות מחמירות של משרד הבריאות היו שלל פעילויות בפורים אך על 

הוחלט בפורום האגודה וצח"י לא לקיים את מסיבת , ליישוביה ןשמועצת בני שמעון עוקבת ומהדהדת אות
בפורום  'פאב המכבסה'אורחים והמסיבה נדדה ל והיו צפויים להכילפורים בחדר האוכל שמכיל אנשים רבים 

 ם ועוד אחרים...ה זו לא נשארה ללא תגובות נזעמות מצד המארגנים. הנחייצמצומ
 

ביום ראשון ילדי הגיל הרך כולם על המטפלות וכל אנשי החינוך הובילו את הילדים המתוקים בתהלוכה 
 מאזור גן רימון עד לחדר האוכל.

שומריה את המגילה בערב קראו אנשי  ביום שני פורימון אורגן ע"י שבט 'איתן' של הצופים במגרש כדורגל
 במועדון.

עם אתנחתא של ריקוד  'כפירים'ביום שלישי היה זה פורים של המרחבים שצעד מדשא בית בורוכוב עד לדשא 
בנות נחמד והמשיך לחדר האוכל שם התכנס כל הציבור הגדול למופע של סטנדאפיסט סטייל ימי הולדת. על 

  שולחן ארוך סודר הכיבוד שכל משפחה הביאה.
אורגן ע"י המועצה. על המכתב המצורף היו חתומים והפתעה: ילדי המרחבים חילקו לוותיקים משלוח מנות ש

 רב המועצה –ראש המועצה וגבי קדוש  -ניר זמיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ילדים קטנים וגדולים מחופשים, מלווים 
פורים של  –בהורים מחופשים ושמחים 

 המרחבים
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  57 -ו 56פגישות 
 
 

בפעם  ,אם הבית החם ,תניס  ברנדסהתיישבה  2020בפברואר  28בשישי 

 השנייה להמשיך בסיפורה על ילדותה בסינגפור. 

 11בת היתה  )אני הצעירה ביותר במשפחה( ואחותי הגדולה מבוגרת ממני בשבע שנים,  4"אני זוכרת הייתי בת 

 חוזרת הביתה כל יום מבית ספר ומביאה לי ממתק שקנתה מדמי הכיס שלה. 

 2-הלכתי לגן. שנת הלימודים שם התחילה ב 6. כשהייתי בת  7בסינגפור מתחילים ללמוד בבית ספר בגיל 

.  55יצא בגיל  ,חודש נובמבר. כשהתחלתי ללמוד אבי היה בפנסיה כבר שנתייםאמצע  בינואר ונמשכת עד 

.  לא היה לנו מספיק כסף כדי שאוכל ללמוד  71אבי חי עד גיל  60וחלת החיים  בסינגפור והאזור היתה גיל ת

 7נעמת.  בגיל גן  ולמדתי בגן שהמקבילה שלו בארץ היא של כשאבי עוד עבד,  בגן פרטי  כמו אחיי ואחיותיי 

ן בנים ובנות מאפשרת הצלחה יותר הלכתי לבית ספר של בנות. הגישה החינוכית בסינגפור היא שהפרדה בי

ותשומת  חינוך ,הם נוצרים ששמים דגש על לימודים 80% -בנות. מרבית המורים  כלבנים וגם לבלימודים גם 

. השפה השלטת בסינגפור היא אנגלית ) השפעה  25%למרות שהאחוז שלהם באוכלוסיה הוא  לב לכל תלמיד, 

מוד גם את שפת האם. אמי היא טמילית, אני לא דיברתי את (. אבל מחייבים ללהבריטישל תקופת שלטון 

 דיברה אבל הבינה. לא באנגלית שהיא  ועניתי בטמיליתאמי דיברה איתי  .השפה

המוטו של אבי היה בבית אתם יכולים להתנהג איך שאתם רוצים אבל כשאתם יוצאים החוצה אתם צריכים 

 להיות חרוצים וטובים בכל מה שאפשר. 

שאבי קנה לאחותי  יתי קטנה ולא ידעתי לקרוא הסתכלתי בתמונות של האנציקלופדיה בריטניקה כשעדיין הי

ואהבתי את התמונות של חיות ואנשים. וחשבתי שיום אחד אני אסע לכל המקומות שמספרים עליהם 

. שנים היה מסתכל  בטלוויזיה בסדרות על מלחמת העולם השנייה 6 -באנציקלופדיה. אחי שמבוגר ממני ב

והוא קרא גם ספרים על המלחמה. זה משך אותי מאד. נודע לי שקרתה ליהודים שואה  9הייתי אז בת 

במלחמה. בבית הספר למדנו שירים על נושאים תנכיים והברית החדשה. הבנתי שישו היה יהודי. וחיברתי 

יהודים הקימו. כך אצלי במחשבה על כך שהיהודים סבלו וישו היה יהודי ורציתי לדעת מה קורה במדינה שה

 . קראתי כל מה שמצאתי על ישראל והיהודים. לציונית 9הפכתי בגיל 

ודיסטי )נוצרי( והחדירו בנו את האמונה שאלוהים מעניש כל מי שאינו מאמין בו. אמא תלמדתי בבית ספר מ

לעשות טוב  שישהחשוב הוא  שלי הלכה למקדש הינדי וגם אני ביקרתי בו. מהחינוך הנוצרי קיבלתי את הערך 

 עשירית מהרכוש שיש לך.  –ולתת צדקה 

המשפחה צריכה לדאוג לו. יש  ,בסינגפור אין מערכת רווחה כמו בישראל. שם מי שחולה או יש במשפחתו נכה

ממשכורתי יחד עם אחותי ואני נוסעת  5% -ואני תמכתי בו באין לו שום תמיכה מהמדינה  ,לי אח סכיזופרני

 למשפחה פעם בשנה כדי לבקר אותם ולתמוך.

 מזמני שהם כשעתיים ביום אני  מקדישה להתנדבות.  5%

תוכן היו שתיים שבאו ממשפחות עשירות מאד. לא ראיתי מרוב התלמידות בבית הספר בו למדתי היו סיניות 

 שהכסף שהיה להן עשה אותן שמחות. 

שיטת הלימוד בסינגפור היא שינון חומר הלימוד. הם מצליחים מאד במבחני פיזה אודות לכך שלא מגישים 

 למבחנים תלמידים חלשים. 
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 מאחר ואין בסינגפור אוצרות טבע האנשים הם החשובים ושמים דגש רב בחינוך ובהשכלה.

לשם כך כרתו ברית הגנה עם  יטנאם ומסין.ישנים. החשש הוא מוו 3 -הבנים מגויסים לצבא ל 18בגיל 

 אוסטרליה.

סינגפור קיבלה עצמאות מבריטניה. הממשלה הזמינה אנשי צבא ישראלים לאמן את הצבא של  1965 -ב

 מפני שיש מוסלמים בסינגפור הציגו אותם כמקסיקנים.  אך סינגפור

 הודים להסבהיא משלמת פנסיה לתושבים ודואגת ללימ למרות שאין מערכת רווחה מפותחת בסינגפור

         מקצועית. 

 המוטו שלי בחיים הוא: הייה טוב ועשה טוב!
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הציג את מגילת אסתר. פנסיונרים  האנסמבל המפורסם בארגון אוולין אלון 6.3.2020 -ביום שישי ה

 מציגים לפנסיונרים. ההמולה היתה רבה.  

חברי האנסמבל מציגים את המגילה מדי שנה בקפה פנסיונרים. הבית החם ירש אותו והמופע המשעשע 

ושתי,  –בגתן ותרש. הלן נגבי  –אחשוורוש. יעל לוי וחנה איספרוב  -השתלב בו. חברי האנסמבל: אתי ענבר

רובדור ) לא שייך למגילה( הט -בן יהודה  אסתר, דבורלה  –משה וולפמן, אוולין אלון  -דן גרשון, המן -מרדכי

 ואלון דגני שארגן את המחזה והקליט פלייבק. כולם היו מקסימים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 

 מגילת אסתר בבית החם 
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 על  "אומרים שבית כנסת לא ישפיע..."
 

 2020 מרץ 01 ראשון יום

 על פחדים וחיות אחרות
 

מצווה, הפיתות -בשבט של כתת בר-ו""אנונימית" שקישרה בין טיול ט כתבההאחרון א בעלון ולקר נופתעוה

מה כן יש פה? מגמתיות!  – מלאת חששות ופחדים שאין להם ולמציאות כלוםבטבון ובית הכנסת. הכתבה 

 להציף את קהילת משמר הנגב באיומים חסרי שחר. 

תו של יים אחרים, כמעט משחר הווימצווה מהווה בסיס מסורתי במשמר הנגב, כמו בקיבוצים רב-שנת בר

וביניהן משימות הקשורות לקהילה. כזו היא  –הקיבוץ. המשימות סובבות סביב מעגלי השייכות של הנער 

 משימה שבמהותה נתינה לחברי הקהילה בה חיים הנערים.  –בשבט -ו"משימת טיול ט

זו המסורת.  –זו המהות  –הנתינה ו בשבט, בעבר היו דרכים נוספות להראות את "לא תמיד היה זה טיול ט

הדרך לביצוע והפרטים הקטנים ניתנים לגיוון בהתאם להחלטת הצוות וההורים המלווים את המשימה בשנת 

 המצווה.  -בר

כמעט במיוחד עבורנו, באחת התחנות אתגרו אותנו הנערים  -יום הטיול היה היום יום יפה והראות צלולה 

לא לפי המסורת(, ואפילו היתה  –חידוש  –ם באופק )כן, היתה תחנה כזו לזהות כמה שיותר ישובים הנראי

 אפשרות לנטיעות.

לא עמדה בשאלת המהות.  הפעם, רחמנא ליצלן, אוכלים פיתות מהטבון שלנו או מהטבון ברהט השאלה אם 

 בחרו המובילים להשקיע מאמץ בפעילות של משחקים מגוונים יותר ולאו דווקא במדורות וטבון.

ערנו, קבוצה מסוימת בקיבוץ, ששמה לעצמה למטרה להכשיל את השיח על הקמת בית כנסת בישוב, לא לצ

בוחלת באף אמצעי להשגתה וכך גם לא בסילוף העובדות עד כדי זריעת פחד לא מבוסס. וכך היה גם הפעם; 

 –תות בטבון הפרשנות להבאת פיתות מרהט במקום להדליק מדורות ולעמוד בתורים הארוכים של הכנת הפי

 פורשו כנובעות ממניע של שמירה על השבת. 

הרי הפעילו רכב כדי  –אם אכן היו מבינים מהי שמירה על שבת, אולי היו לוקחים בחשבון את ריבוי הסתירות 

לנסוע לרהט להביא את הפיתות, במהלך הטיול הפעילו הנערים מיקרופון, רכבים סייעו להעברת ציוד לטובת 

 הנאת ההולכים, ניטעו עצים, נחתכו ירקות ועוד ועוד... 

 ,םמימסכי נואף שאינ יםמכבד נושאותה א ,אי אפשר לרתום דעה אישיתכל דעה היא לגיטימית אך  –חברים 

= הפיכת הקהילה לקהילה דתית בגלל הרצון  }קנית הפיתות לטיול בר מצווהבוע אותה דרך עובדות ולצ

 {. להקים בית כנסת

לפני שאנו  ,יש לכתת בר מצווה מדריכים והורים שמובילים כל משימה. מותר להם לקבל החלטות, חובתנו

מגמתית לים ולא לנסות להביא פרשנות לבדוק מדוע החליטו השנה אחרת. לכבד את התשובה שמקב ,מלינים

 שנובעת מדעה אישית או יותר נכון פחד אישי.

מכילה את האחר. מאחדת ולא מעודדת גיוון ואנחנו חברה שמתיימרת להיות חברה מאחדת, סובלנית לשונה, 

 מפלגת. לא כך זה נראה מהכתבה.
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ו מתכוון לגנוב את הקיבוץ זה מזכיר השיושמ -הוא אמיתי ומבוסס  פחדשינוי להוכחה שהאי אפשר לרתום כל 

 לי את התקופה של טרום השינוי גם אז אנשים דברו מחשש לשינוי.

וצריך לאפשר לו בצוות יושבים חברים בעלי דעות מגוונות  –נושא היש צוות שבודק את  -ולעניין בית הכנסת 

רסום מידע שקרי ומגמתי ובלבול , פלהמשיך ולדון בצורה רצינית ולא לנסות לגנוב דעת באמירות לא בדוקות

 .הקהל

מדוע בחרתם להסתתר מאחורי סלוגן ולא לפרסם  –ורק עוד אמירה אחת ! אם אתם כל כך בטוחים בדעתכם 

 את שמותיכם? אולי יש כאן מן הבושה?

 
 פסל סיניאורלי ו

 
 

 

 

 שלום לכולם,

בים, ללא ציון שם( העלו מספר אני בוחרת להגיב על כתבה שהתפרסמה בעלון האחרון ובו הכותבים )בשם ר

טיעונים, שעליהם ארצה לתת את הדעת, אני בוחרת לכתוב ביום הבחירות כי באופן סימבולי זה יום של 

בחירה, וביום זה ניתנת במדינה דמוקרטית לכול אחד הזכות לבחור כראות עיניו וכולנו מכבדים את בחירתו 

 של האחר.

ניינים, הראשון התייחס לכך שבטיול ט"ו בשבט האחרון לא התקיים אחזור לכתבה בעלון בה הועלו  מספר ע

בסופו טקס הכנת הפיתות בטבון. נאמר ששללו מאנשים את הבחירה להדליק אש וליהנות מהכנת הפיתות 

וייחסו זאת לעניין דתי,  הייתי רוצה להפנות מספר שאלות לטוענים. האם ידעתם שהקבוצה החוגגת ומובילה 

ו שבוחרת מה תיצוק לתוכו? האם ידעתם שמי שהחליטו לבטל את הדלקת הסאג' היו מי את הטיול היא ז

שמניעים דתיים רחוקים מהם? האם ידעתם שמי שדתי ולא אוכל פיתות שמכינים בשבת, סביר שלא יאכל 

פיתות שנאפו ברהט והוסעו בשבת? ולמה בחרתם לקחת את ההחלטה להיבט ולמקום דתי.. אולי פשוט לקחו 

 ון שיותר נוח וקל לקנות ולא להכין? חובר למחשבה!!!בחשב

נוכחת במעמד ורקדה לצד גברים  נקודה שנייה,  צוין עניין הדרת נשים בחגיגות שמחה תורה, ואני כמי שהיתה

במעגל שואלת האם מי שכתב זאת נוכח בשמחת תורה? האם עיניו רואות טוב? מצרפת תמונות הממחישות  

 את שמחת הנשים לצד הגברים, ביחד ובאהבת חינם.

 כמי שמארגנת יותר מעשר שנים את תפילות יום כיפור אוסיף ואומר , תפילת יום כיפור היא ההוכחה לערבות

הדדית, אחווה, בחירה וכיבוד השונות, אני מזמינה את הכותבים, להגיע לתפילות ולראות איך נשים רשאיות 

ואף חלקן בוחרות לשבת איפה שהן רוצות מבלי לקבל תגובה כזאת או אחרת, איך בזמן התפילה, יש מקום 

 הייה דרמה.לכולם ללא הבדל וללא שיפוטיות, המסר הוא פשוט מי שלא מייצר דרמה אז לא ת

בואו נמשיך לחיות זה לצד זה באהבת חינם, כבוד ובשמחה. ושיהיה לכולנו יום בחירות שמח, שנדע לקבל איש 

 את רעהו ולהתעסק בעיקר.

 זיוה נבון 
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 צל הרים כהרים
 

" בטיול ט"ו בשבט כחלק מתהליך כללי בתוך הקהילה, והיות ומערכת החינוך בעקבות המאמר על "הדתה

 מהווה חלק משמעותי בתוך פעילות הקהילה ובטיול ט"ו בשבט כמה מילים בעניין. 

ראשית מבחינתי נותן גיבוי מלא לצוות וילדי בר מצווה וההורים, שתכננו ויצרו  ט"ו בשבט מוצלח )כפי 

אוותי. כל דבר ועניין נעשה בתום לב ומתוך רצון להצליח, ויש גאווה בצוות שנאמר גם במאמר( ועל כך ג

 החינוכי )ארבל פסל ושחר סמדג'ה, ומדריכי הצופים( על כך. 

המורכבות בתוך קהילה בעניין הדתי, מסורתי, חילוני אינה פשוטה, וגאוותי שמערכת החינוך מאפשרת מנעד 

ת. חשוב מאוד להאיר על דברים החשובים לכם והעקרוניים, אנו רחב ככל הניתן לכולם להיות שותפים למערכ

נשתדל לפתוח את האפשרויות ככל הניתן, אך כדאי להימנע מלהפוך את הילדים והצוות החינוכי לזירת  קרב 

עמדות ודעות. השאירו את מערכת החינוך מחוץ לוויכוחים של הקהילה. אנו לא יכולים שמכל עבר תהיה 

מהדורשים יהדות מסורתית דתית, ופעם מדורשי היהדות החילונית.  מאחל לכולנו המשך משיכת ידיים פעם 

 שיתוף פעולה מוצלח  והעצמה של ההשקעה של מערכת החינוך בתוך ולמען הקהילה.

 יואל ארזי

 חינוך חברתי משמר הנגב

*********** 
 
 

 לכותבת היקרה,
 

תמיד חשוב לשמוע ביקורת. גם אם היא מגיעה מתוך תודה רבה על דברייך בנושא טיול כיתת בר מצווה. 

 חששות מופרכים.

 אבות. 3ו בשבט. איתי היו עוד "אני נמניתי בצוות המארגן של טיול ט -

 אני לא אחזור על דבריה של אורלי וזיוה, שהם נכונים ומייצגים, אבל אמנה ממה שאני הייתי מעורבת את -

 השיקולים לבחירת הפעילויות בטיול.

 ו בשבט."מהות הייתה הקניית ערך הנתינה של הילדים לקהילה, על משקל נתינה של הטבע בטה -

המדריכים והילדים החליטו לקיים פעילות של מיצים טבעיים, יצירה בטבע ומשחקי רחוב )משיכת חבל,  -

 ו בשבט מושקעת."קליעה למטרה, קפיצה בשקים ועוד( ובסיום ארוחת ט

ן עמר ובראשם ארבל פסל, גדלו כאן וינקו אף הם את המסורת. הם אפילו לא המדריכים הדר פרייברג, מת

העלו את החוסר שעולה ממכתבך. בהזדמנות זו ברצוני להודות לארבל, מדריך עכשווי, מחובר לשורשים, 

 חיובי, קשוב ומחבר.

 תודה ארבל.

ב, הערכים בטיול הזה הם בנוסף, דנתי עם מספר ותיקים על מהות הטיול תוך כדי בחירת הפעילות. ושו -
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רועים. אינה מיוחדת יהנתינה לקהילה והחיבור לטבע. הפיתה פחות מעניינת והיא מוטיב חוזר ונדוש בהרבה א

 או מהותית בעיקרה.

 הצוות, הילדים רצו לתת מקום למשחקים, לארוחה, לטבע.

על זה. זו משמעות החלוקה,  לא כל ההורים מעודכנים בכל משימה כי התחלקנו לקבוצות ואנחנו סומכים זה -

 אין כאן חתרנות, כך נעשה בכל הפעילויות עד כה. זו שנה עמוסה גם כך.

ביום שבת, ולכן חשוב  07:00מוכרחה לציין כי היה קשה לגייס הורים שיסייעו בפריסת הירקות והפירות ב -

משימה שספק אם הייתה מצליחה  ג בצק על ידי הורים מהכיתה ביום הטיול, היתה"ק 30שיהיה ברור שהכנת 

 או שהייתה מוטלת על הצוות המארגן בלבד.

דבר מעניין נוסף הוא, שבמקרה אני רכזת תרבות בקיבוץ. מעניין שלא בלטה אצלי המשיחיות והרצון  -

 להחזיר בתשובה את כל הקהילה בשאר הפעילויות התרבותיות שיש לי בהם חלק.

ל המסורת של המתנפחים בפורים שהשנה לא התקיימה. אם העדר פיתה ואחרון חביב, אני מתנצלת מראש ע -

ו בשבט התפרש כך, ראוי להדגיש כי אין בהעדר מתנפחים כל ראיה לביטול המסורת, אלא רק רצון "בטבון בט

 הצוות לגוון משנה לשנה.

  אשמח לשוחח גם פנים אל פנים,

 מגידוביץ׳-הילה שילון
 

******** 
 
 
 
 
 

 ,  לכולם היי
 

 .כאן לגור מאוד ושמחה מהקיבוץ חלק להיות גאה. פה וגדלתי פה נולדתי. 'פטל' כיתת', י מכיתה נבון נועה ניא

 .בקיבוץ ערך שוות שאני ולתחושה אדם לאהבת אותי חינכו קטן מגיל

 .הקיבוץ מסורת על לשמור דאגה ותמיד תרבות כרכזת שנים במשך תרמה, נבון זיוה, שלי אמא

 .חופשית״ הנגב משמר, הבית על ״שומרים בחתימה הקודם בעלון שפורסמה הכתבה על להגיב רוצה אני

 חופשית, משנאה חופשית: חופשית הנגב משמר את לראות רוצה אני גם: האלו המילים על להגיב רוצה אני

 .בה גדלתי שאני כמו חופשית, לחילוניות וגם לאמונה חופשית, שונות לדעות

 הבית זה. כמעט שני עשורים כאן שחיים משפחתי ושל שלי גם אלא, הכתבה כותבי של רק לא היא הנגב משמר

 .ירצה רק אם לטקס ללכת וגם כנסת לבית ללכת כיפור ביום גם שיכול אחר אחד כל ושל שלנו

 להדגיש רוצה אני במיוחד. הישוב אופי את לשנות רצון כאן שאין הנגב משמר קיבוץ לחברי להגיד רוצה אני

 התורה ספר את שהחזיקו נשים היו ואף החבר״ במועדון בהקפות נשים ״הדרת הייתה לא כלל תורה שבשמחה

 (.לתמונות לב שימו) המעגל באותו הגברים עם יחד ורקדו

 להתפלל ומעוניינות יניםישמעונ, נוספים ותושבות תושבים שלי האחים, שלי שאבא שמחה מאוד הייתי

 לכל ויוניווש אמיתי מענה לתת הקיבוץ של רצון מתוך, הקיבוץ בתוך במבנה זאת לעשות יוכלו מסודר במקום

 .והתושבות התושבים
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 . הנגב משמר קיבוץ כבת ולהזדהות שמי את לכתוב גאה אני, הכותבים שמות פורסמו לא שבה מהכתבה בשונה

האפשרות ולסיכום אשמח להתייחס למושג "חופשי". "חופשי היא מילה גדולה שכוללת בתוכה סובלנות ואת 

 שכל אדם יוכל לבטא את רצונותיו בלי לפגוע באחר ויוכל להאמין במה הוא בוחר.

 

 נועה נבון

4.3.20 
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 נעים להכיר 
  בכל עלון, אני מקווה, לראיין

 חבר/ה מקהילת משמר הנגב,

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה. 

  השאלות הן זהות לכל מרואיין והפעם:

 דליה גרנסיה
 
 
 
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
 

  כברהראשונה שלו היתה   הקבוצהשגרעין השל  יההשני הקבוצהעם  1966בערב יום העצמאות מצרפת  עליתי 

. את מחלקת הנח"ל עשינו 80שנה בקיבוץ משאבי שדה. אחרי כחודש התגייסנו לנח"ל והיינו טירונים במחנה 

בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד. בתקופה הזו פרצה מלחמת ששת הימים והחזירו אותנו לקיבוץ משאבי שדה כדי 

לירושלים לפי בקשתי  למלא את מקומם של החברים המגויסים. אחרי הצבא עזבתי את משאבי שדה והגעתי

 מהסוכנות. 

כרכים(. הייתי סגנית העורכת  17עבדתי בהוצאת הספרים "כתר" בפרויקט של האנציקלופדיה "יודאיקה"  )

 לא ידעתי אז מספיק עברית. נהניתי מאד מעבודה זו. ,והעבודה התנהלה באנגלית

רידמן" שהיה בקרבת בית ההוצאה בנסיעה באוטובוס לעבודה הכרתי את פרדי ז"ל שעבד במפעל התנורים "פ

 "כתר".

באמצעות פרויקט עדי נבחר  . שכונת עוליםבשכונת קטמון שהיתה בגן  היה  ז"ל התחתנו. בננו הבכור עדי

אינטגרציה שמומן ע"י יהודים אמריקאים עשירים שהחליטו להשקיע בגן חדיש במרכז ירושלים ליד 

האוניברסיטה העברית, להיות בין הילדים שיעברו אליו. היהודים האמריקאים באו לשכנע אותנו שזה לטובת 

י זה בעצם מקום שאני מכירה ואם עדי כי החינוך בגן יהיה כמו בקיבוץ. כששמעתי את המילה קיבוץ אמרת

החינוך טוב בו רצוי שגם לעדי ואייל שרק נולד יהיה חינוך טוב. חשבנו איך להגיע לקיבוץ.   למשאבי שדה לא 

 רציתי לחזור. 

חי במשמר הנגב. החלטתי להתקשר.  ,שנים 4זכרתי ששמעון לוי שהיה מדריך שלי בטולון שבצרפת במשך 

עבירו אותי לשמעון שעבד בפוליביד.   הוא הסביר לנו את תהליך הקליטה בקיבוץ הגעתי למזכירות הקיבוץ וה

שמתבצע ע"י ועדת קליטה. חברי הועדה, ז'ן בורשטין ויוסף ארז הגיעו אלינו לירושלים. התרשמו והזמינו 

יתם, , טלילה ושמעון קיבלו אותנו בבהגענו בשבועות וכאן פגשנו את שאר חברי ועדת קליטהאותנו לביקור. 

 הגענו למשמר הנגב. 1974. חודש וחצי לאחר מכן ביוני ומיכל ומשה עמר היו המשפחה המאמצת שלנו
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 מה אני עושה בחיים?
 

אני עכשיו פנסיונרית. לאורך השנים עבדתי בחינוך בכיתות )היום קוראים להן מרחבים( התחלתי לעבוד 

( וכתת 39צרים עבדתי עם כיתת "דרור" )בני היום( ואחר כך כשבית הספר עבר לח 53בכיתת "גפן" )בני 

עד היום ה"ילדים"  ,שנים ארגנתי את "החופש הגדול" אהבתי מאד את הפעילות הזאת 10( . במשך 40"דולב" )

עבדתי תקופה  . + מזכירים לי את החוויות שעברו בו. במשך תקופה עבדתי בגן רימון עם פנינה גדי 40בני 

 . בו בבישולודה מסוימת במטבח ואהבתי את העב

    
 קרוביי במשמר הנגב

 

. לירן 6ואילון בן  8.5, פלג בת 11. נכדיי כרמל בן את ביתם בקיבוץבנו  בנו  לאחרונה בני אייל וכלתי ענבל 

   .ומשפחתו חי עם משפחתו בגבעתיים וינאי גר בקנדה

 
 כמה מילים על משמר הנגב

 

מרגישים בודדים אבל זה מורכב, זה תלוי באופי של כל אדם. אומרים שבקהילה לא אני אוהבת את המקום. 

 אבל זה בכל זאת מקום טוב להזדקן בו, כי דואגים לי בלי שאבקש. זה יתרון גדול.

 

 משהו שאני רוצה לספר

 קרוב לאייל וענבל ושמחה לראות את הנכדים גדלים סביבי.אני מאושרת לחיות 

 

 
 
 
 

 ברכות!

 ללאה ונחשון שניר

 )באוסטרליה(  ליבילהולדת הנכדה  
 בת לשלי וג'יסון 

 ברכות לכל המשפחה!
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 יצירה מהאקדמיה
בתרגיל בסדנת הכתיבה באקדמיית משמר הנגב התבקשו המשתתפים לכתוב שיר אהבה מבלי לגלות לשאר 

  חברי הקבוצה על מי ולמי נכתב השיר.

שהסדנא נקראת ״מילים להחלפה״ שירו של יעקב וולפמן הותיר אותנו ללא מילים...תודה יעקב על  על אף 

 השיתוף, המשך לכתוב יש מאין. קריאה מהנה ושבת שלום.

 אייל גרנסיה

 שיר אהבה. תרגיל בכתיבה יוצרת בחוג בהנחיית אייל גרנסיה

 א ה ב ת     פ ל ג     א ת     י ו ב ל
 הפגישה בינינו הייתה סוערת ובשיכרון חושים  אותי, כן פלג הוא שמיפלג מכנים 

 ללא כל בושה ולעיני כל, מעשי אהבה נרגשים   נסתר מימיי נבעו ממעין

 בצענו עוד ועוד והיינו לזרם אחד.    בשיפולי ההר

 היא ספונטנית יובל, לא יודעת לרסן גחמותיה  כך שאני מרגיש כמעט ירושלמי

 ובכל זאת ואולי בגלל מגרעותיה דווקא אהבתיה  של כל זרזיףבדומה לחלומו 

 רגועים יותר אחרי פורקן היצרים,         שאיפתי להגיע בשלום לחופי הזיפזיף

 אני צנוע, נחבא אל הכלים, כמו חסר כוחות

 זורם לי בעצלנות, נהנה משקיעות ומזריחות

  אין סופייםהמשכנו בזרימה משותפת תוך שגולים    אבל יודע בבטחה

 )אופס! מרוב התרגשות לנוכח המחזה המופלא   שצפוי לי עתיד נפלא

      אבדה לי החריזה(     כך קבעו אלוהי הטבע

פו  ן לי, בערוץ הסמוך ממש        מאז ידענו בוודאות שדבר לא יפריד בינינו  כי ִמצָּ

    גם לא המוות... יובל מתכוננת בחוסר סבלנות למפגש.

    רק הבצורת.                   ההרכמוני, בת 

    לעתיד משותף נהדרמשתוקקת 

   יובל יותר אנרגטית ושוצפת

   ובקלות דרכיה לשפלה מפלסת

    אלוהי הנחלים והנהרות

   שידכו בינינו לפני אלפי דורות

   ואנחנו, בדיוק כמו יהודים חרדים

    שקודם מתחתנים

    ורק אחר כך מתאהבים

 ון לצווי האלים.מצייתים ברצ

      אף כי ידעתי שמזמן איבדה את בתוליה

 עם כל הסלעים והגדות הפראיות שבהם התחככה

 יעקב וולפמן    ועם כל בול עץ, במורד איתם פלרטטה.
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  20:00במועדון בשעה:  4.3.2020ביום רביעי 

 יו"ר האסיפה: נחשון שניר
 סדר יום:

 אשל למנהלת קהילה . בחירת עירית שיפריס 1
 חברים בנושא העברת מבני ציבור לאגודה קהילתית 30. דיון בעקבות דרישת  2
 

 –)משאבי אנוש(: לפני מספר חודשים החלטתם על שינוי מבנה ארגוני ובו ממלאי תפקידים  איל תדהר
ליו"ר כפוף החדש  מבנה הארגוני ב במבנה הארגוני הקודם יהיהמנכ"ל היה כפוף לש מנהל הקהילה 

.  וועד ההנהלה הקים צוות איתור לחיפוש מנהל/ת קהילה לאחר שקרלוס סיים קדנציה. בצוות: הקיבוץ
גיל פוגל, הילה שנהב, שמואל רייזמן ואני כמנהל משאבי אנוש. הגדרנו את הפרופיל הרצוי למנהל/ת 

את עירית כמועמדת מועמדים. שלחנו אותם לאבחון ולוועד ההנהלה הבאנו  4לקו הסיום הגיעו  .קהילה
 ערב היא מציגה עצמה באסיפה לקבל את אישורה.ההיא קיבלה את אישור הוועד ו

 
ילדים. בתפקידי האחרון הייתי מרכזת  3נשואה +  49אני בת נען וחברת נען בת  עירית שיפריס אשל:

צוות טיפול  הייתי ראש מקהלת האיחוד וזה משאיר לי זמן לתפקיד נוסף.  מנכ"לית שלמשק של נען. אני 
שנים  5בעקבות לידת בתי הראשונה עזבתי את הפרויקטים בחו"ל.  לפני   על עבדתי בחו"ל.-בטחוני באל

מבקרת פנים,  –עשיתי מעבר מהתעשייה לניהול הקיבוצי. הייתי בתפקידים שונים בתעשייה האווירית 
תואר שני במנהל עסקים  מנהלת פרויקט בפיתוח. למדתי תואר ראשון במנהל עסקים ומדעי ההתנהגות,

קורס דירקטורים. בתפקיד מבקרת פנים בתעשייה האווירית נדרשתי לשרש הרגלים ישנים ופחות למדתי ו
שנים חיפשתי משהו אחר שיתמוך בתהליכים חברתיים וכך הגעתי  11טובים ולקבל הרגלים חדשים. אחרי 

ולעסוק בשדרוג המערכות כאשר רואים בנען בניהול העסקים של הקיבוץ. היה טוב לחזור הביתה לעסוק 
את התוצאות בעיניים. המדינה כיום נכנסת לקיבוצים וצריך להתעדכן בהתנהלות מולה. לפני חצי שנה 

לאפשר לציבור צריך  שנים.  10היכן נהיה בעוד   - סיימתי את התפקיד בנען. הובלתי תהליך אסטרטגי
לעכל שינויים. קיבוץ הוא מבנה חברתי כלכלי. מה שקובע הוא הדרך ומהו המרקם החברתי והצורך לטפח 
אותו. חזרתי לנען אחרי שהקיבוץ הופרט והיה צורך לעבור תהליך קליטה גם שלי וגם של בן הזוג שלי שלא 

    גדל בקיבוץ. לפעילות תרבותית יש ערך של חיבור החברים החדשים. 
 

 "יוחזר הקיבוץ לחבריו" איך את מתכוונת לעשות את זה?לעלון  אני כותב כתבות : איציק בונים
 

: הקיבוץ מדבר בהרבה קולות. כל סוגיה שתעלה יהיו בעד ונגד. אני לא מכירה את עירית שיפריס אשל
יכים לקחת גשוג וגם כאשר המצב קשה החברים צרשמשמר הנגב. הקיבוץ שייך לחבריו. בכל מצב גם ב

 בהחלטות. יש ממשקים בין הקיבוץ לאגודה.
 

 : אשמח לדעת על הניסיון שלך בהתאם למה שהמבנה הארגוני מחייב.גיל פוגל
 

: ניהול הקיבוץ הוא מקצוע. לכל קיבוץ יש ארגון משלו. צריך להבין את הסינרגיה בין עירית שיפריס אשל
ת וגם לראות איך נעשית השמירה על הקופה הצד הכלכלי לצד החברתי. והממשק שבין הפרט למערכ

 הציבורית.
בנען אין הפרדה בין משק וקהילה ויש ניהול משותף. תפקידי בנען היה ניהול העסקים אבל גם הובלתי 

 תהליכים חברתיים.
 

 האם את נוהגת לעבוד עם צוותים ופיזור סמכויות? דגני:-עירית כרמי
 

באמצעות אבל ישנה גם חוכמת ההמון וחשוב לבחון תהליכים  : אני עובדת עם צוותיםעירית שיפריס אשל
 הוק. אני מאמינה בעבודה עם צוותים.-צוות. גם צוות אד
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  2סעיף 
 חברים 30העברה לאגודה קהילתית בעקבות חתימת  –דיון על מבני ציבור 

 
בהבנה שאנחנו : בעקבות האסיפה מלפני שבועיים על מיקומם של מועדוני הנוער, יש פער איציק בונים

החברים הריבון וקובעים. הדיון על מבני החינוך הוא דוגמה קלאסית למה הוא תפקיד הקיבוץ כלפי 
 האגודה. יש חוזה שכירות של האגודה על מבני הקיבוץ.

כתבתי על הנכסים שהעברנו לאגודה. פניתי לרשם האגודות ויש כאלה שפנו למסלול של דיון באסיפה. 
הוק כדי לדון בו איך לנהוג בקשר להעברת מבני הציבור -מן כדי להקים צוות אדהערב צריך לתת פסק ז

 לאגודה. חברי הקיבוץ צריכים להנחות את האגודה מה לעשות.
 

חתימות של חברים לדון בנושא מבני הציבור ואיך הם בשימוש של  30קיבלנו עצומה עם  :ניתאי קרן
מתמקד במבני חינוך וזה הצית דיון על מבני ציבור. אלה הן  ואדיונים שנוצר ביניהם קשר וה 2האגודה. יש 

מעלות והוא יהיה מסודר ולא  180החלטות של משמר הנגב. אם כתוצאה של הדיון יהיה שינוי כיוון של 
 חתימות והדיון על מבני ציבור. 30קשר של המה

יט על הקמת אגודה הוועד לא מתכוון להפר הסכמים עם האגודה בנושא מבני ציבור. משמר הנגב החל
הדיבור הם ואנחנו אינו מתאים לחיי  .שווהקהילתית מתוך הנחה שחברי השכונה הקהילתית הם ברמה 

 קהילה. זה הציב את הקיבוץ במקום מורכב.
בתב"ע של הקיבוץ יש אזורים המוגדרים כמבני חינוך. נגב אקולוגיה נמצא במבנה חינוך וצריך לטפל בו 

 כשימוש חורג.
עד". אין זה בסמכות -ציבור שהמועצה משקיעה בהם עוברים לבעלות המועצה. כמו בית "גיל כיום מבני

 60 -ועד הקיבוץ להתערב בניהול האגודה. האגודה החליטה לדחות את ההחלטה על הקמת מועדוני הנוער ב
 יום.

א בחצר ביתי( ל -   no in my back yard)  NMBYיבחר למבני חינוך יהיו מתנגדים יש ביטוי יכל מקום ש
 אני לא יכול לקחת סמכות במקום שאין לי סמכות ולהתערב בניהול האגודה הקהילתית.

 
: המבנים המיועדים למועדוני נוער משמשים כיום עסקים ורוצים להחזיר אותם לשמש דגני-עירית כרמי
 כמבני חינוך.

 
כי לאגודה אין מקורות הכנסה. : לא היה טעות להעביר ללא תשלום את מבני הציבור לאגודה, גילי מולכו

. כשוועד הקיבוץ ה וכמות הילדים תגדל אף היא צריך עוד מבני חינוךיאם רוצים להגדיל את האוכלוסי
רואה שיכול להיגרם קרע היה כן צריך להתערב וההחלטה לתת פסק זמן ובדיקה זה מהלך נכון. החלופה 

שות תהליך. כל החלטה על מיקום מועדוני של הצריף רחוקה ממגורים. החתימה על העצומה תגרום לע
הנוער תהיה בקרבת מישהו. התהליך צריך להיות ממוקד ומשתף ובסוף צריך לקבל החלטה ואם החלופה 

 של הצריף תהיה יקרה יותר יצטרכו להחליט.
 

 : רוצה להתנצל בשם אתי עקב אבל במשפחה.דיויד לוי
טימי. הבעיה היא מה עושים עם המבנים האלה ולמי אין לי בעיה בהעברת מבני הקיבוץ לאגודה, זה לגי

שהעבירו את המבנים האלה הוא יכול לעשות מה שבא לו. העבירו את המבנים כי לא היו צריכים להשתמש 
בהם לחינוך וכיום יש הרבה ילדים ומחזירים אותם לשימוש החינוך. זה אזור של ילדים קטנים. את 

ריכים להיצמד לכלל הזה. צריך לחדד מה שמותר ומה אסור הנערים הגדולים הרחיקו למקום אחר וצ
 לעשות במבנים האלה.

אנחנו יודעים להגיע להסכמות ולהתפשר. ההצלחות שלנו כקהילה היא כאשר עשינו תהליכים משתפים. 
 הנזק הוא כאשר יש כיפוף ידיים חייבים לעבוד בשיטה של פשרות. 

אם יש הסכמים לגבי מבני ציבור אני רוצה לראות אותם. אני חושב שצריכות להיות מסגרות לנוער למרות 
 שהוא שקוע בסמארטפונים. האם הצריף הוא במבנים שעברו לאגודה?
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: רוצה להסביר את החיבור בין שני הדברים: תקנון האגודה והסכם השימוש של מבני ציבור יורם ענבר
 שהאגודה מפעילה.

. כשרושמים שטח ורישום שטחים בתקנון האגודה ניתן לקיבוץ כוח בלתי רגיל בהקצאת שטחים
 השטח להקצאה ורישום.  אושרומשתמשים במענק מפעל הפיס הוא עובר לבעלות המועצה. בשולחן עגול  

שחבר  מספיקכשזה מתנהל באגודה על הקצאה ורישום  לקיבוץ יש סמכות טוטאלית. במקרים האלה 
מלא  . הקיבוץ יכול להיות שותףהאגודה והוא חבר קיבוץ הוא יכול לעשות ברקס על ההחלטה  בוועד

. אסיפת הקיבוץ יכלה להחליט ולנטרל את כל גורמי החינוך. ועד האגודה קיבל מנדט בהחלטה הזאת
 כי המנדט של הקיבוץ להחליט בנושא של מהקיבוץ והסעיפים המסייגים בתקנון האגודה לא רלוונטיים.

 מו.והקצאת השטח וריש
שנים בתפקיד מנהל האגודה ומהיום הראשון אני מטפל בתוכנית של מועדוני הנוער כדי שאם נקבל  3אני 

מענק של הפיס נוכל לבצע. עשינו מפגשים עם מועצת החינוך והוצגה לציבור  תוכנית. בוועד האגודה לא 
הפדגוגי וכך נבחרה  האדריכלית המתכננת. קיבלו את המלצת מועצת החינוך. עשינו את התהליך מההיבט 

ה לפי קריטריונים של התאמה פדגוגית. יש לשני תהי ,לבסוף ,וגם ועדת תכנון בדקה את הנושא והבחירה
המבנים יתרון מבחינת החלוקה לגילאים של הנעורים. אם לא היתה סוגיית הרעש אף אחד לא היה מערער 

במבנים האלה והקריטריון בני נוער מכיתה ז' עד י"ב  300 יעברו השנים הבאות  10משך בעל הבחירה. 
העיקרי לא היה העלות אלא ההיבט הפדגוגי. מיהרנו עם התהליך כי אם לא היינו עושים זאת נפספס את 

 .שנים 4הביצוע לעוד 
הצעתי שוועד האגודה, ועד ההנהלה ועדת תכנון ומועצת החינוך יהיו הפורום להחלטה שתבוא לציבור עם 

 מלצה. הקיבוץ חשב שזה במגרש של האגודה.הה
ועד האגודה החליט פה אחד להעביר את הדיון לאסיפה. ניר זמיר נתן את ברכת הדרך לסיים את הדיונים. 
הוקם צוות ויש לו תאריך להביא לאסיפה ולהצבעה.  איציק בונים מרכז את הצוות ובו איל גזית, דורית 

 התכנון יתבצע באותו משרד תכנון. הוק. התנאי ש-גזית ואני. זה צוות אד
עד  17:00 -הצריף הוא מרכז היישוב והוא הכי יקר. האם חכם להפעיל את מועדוני הנוער שפעילים מ

 במקום להקים בו פעילויות שנמשכות כל היום?  23:00
 במאי תתקיים ההצבעה ומה שיתקבל זה מה שיהיה. 1 -ב
 

 : אלא אם יהיה ערעור.דיויד לוי
 

יש סמכות להעביר מבנים של הקיבוץ לאגודה בלי אישור ולוועד ההנהלה  אם ליו"ר הקיבוץ ה: רכטמןאלי 
למועדון נוער  ומנהלת האגודה את המזכירות להעבירהאסיפה. כשמחפשים פתרונות יש אפשרות להציע 

 ולהעביר את משרדי המזכירות לצריף.
 

 .כופר בכל האמירות הפדגוגיות :איציק בונים
 

: דברי איציק האחרונים לא שייכים לנושא סדר היום. דחיית ההצבעה על מועדוני הנוער היא ולפמןמשה ו
משפחות מערערות על ההצעה של מיקום מועדוני הנוער. בעבר היו  3לחודשיים. הנושא הגיע לדיון כי 
 ערעורים זה לא עקרוני וחינוכי. 

לחברי ההרחבה לא משנה מיקום הנעורים. צריך בוועד האגודה יש חברי הקיבוץ וכך גם במועצת חינוך. 
 לדבר עם המשפחות ולגמור בצורה חברית.

 
: אני בוועד ההנהלה כבר שנתיים וער לתהליכים שקורם פה ומפעילים  המון רגש וכשהם באים גיל פוגל

מהבטן ונאמרים דברים ולפעמים מצטערים עליהם. יש גופי ניהול שנתנו להם לגיטימציה וכשפעם לא 
והמעט שמערערים. מתישהו צריך לסיים  סכימים איתם בועטים בהם. צריך לראות את הרוב שמסכיםמ

את הדיון ובינתיים כל הזמן הדברים נעצרים. צריכים לראות את הקיבוץ שמתקדם ויהיו פה עוד ילדים 
ת הכסף לגייס א  אם ידחו את הביצוע לא נצליח  ועבורם צריכים עוד מבנים. תנו את המנדט לציבור.

 שמפעל הפיס מציע כמענק.
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חתימות על מעמדם של מבני הציבור. יש מקום לכבד את זכויות  30: אין ערעור על שום דבר אלא דיויד לוי
נכסי ציבור מהקיבוץ לאגודה: מי החליט להעביר מבני ציבור של הקיבוץ העברת המיעוט. בנושא של 

ש זכות להחליט להעביר שטח של הקיבוץ לגורם אחר, לאגודה? לא מכיר את המוסד 'שולחן עגול'. למי י
 צריכים להשאיר לחברים להחליט. מה הנוהל של העברת המבנים זה דיון שצריך להיות בוועד ההנהלה.

 
עכשיו שואלים מה לעשות? אני מאמין בשיטה של ו: חברים אוספים חתימות להביא דיון ניתאי קרן

שזה דמוקרטיה ודיקטטורה מקסימום דמוקרטיה בתהליך קבלת ההחלטות אבל ברגע  דמוקטטורה. 
 אני רוצה לציין שהיה דיון טוב. שיטה להגיע להסכמות. שהתקבלה החלטה היא התקבלה. נקודה.  זו 

 מציע שוועד ההנהלה יבדוק את הנושא של מי החליט ומתי החליטו לגבי מבני ציבור ונדווח לציבור.
 

על מבנה לנעורים. הגורם היחידי בשביל לקבל את הכסף כדי כבסוף יחליטו על מבנה כלשהו  : לוידיוויד 
להעביר את המבנה הזה, מי שיחליט על כך זה הקיבוץ ולא האגודה. ויכול להיות מצב שבו האגודה מאשרת 

 והקיבוץ לא מאשר. 
 : האסיפה הזאת התכנסה כאסיפת קיבוץ.משה וולפמן

 
תהיה הצבעת קלפי על מנהלת  13.3.20שך הדיון יהיה בוועד ההנהלה. ביום שישי הבא : המנחשון שניר

 הקהילה
 
 

***** 
 
 

 הוק לבחינת "צריף חדר האוכל כחלופה למועדוני הנוער"-צוות אד
 

עד מנת לא לאבד זמן עד שאוכל לכנס את כל הצוות שיטת העבודה תהיה כזו. כל אחד ואחת 
 ע בדיקת חלק כלשהו לבחינת ההיתכנות.מהצוות יקבל אחריות על ביצו

  כשכל חלקי התצרף יהיו מוכנים נשב יחד לסכם את העובדות, המשמעויות, נסיק
 מסקנות ונביא המלצותינו.

 
 חברי הצוות

   ריכוז ניהול הצוות -איציק בונים 

  שותף להובלת הצוות –ניתאי קרן 

  נתוני תשתיות קיימות )מים חשמל, ביוב( –איל גזית 

  משמעויות אכלוס המבנים )דמוגרפיה, גודל( –דורית גזית 

  אומדן עלויות השיפוץ –גולן אלמוג 

  אדריכלות –גלית בן שחר 

 אופציית גג סולארי -זאבי רחמן 

  משמעויות כספיות של החלופות השונות –יורם ענבר 
 

 בימים הקרובים יזומנו כל אחד ואחת לפגישת הבהרה לתפקיד אותו הוא אמור למלא
 אם יש נושאים שחושבים לנכון להעלות אנא עדכנו אותי.

 
 בברכה, איציק בונים
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                   2020בחירות 
 אומרים פעם שלישית גלידה 

 והקלפי אצלנו בקיבוץ כמו בכל הארץ פעם שלישית השנה 
 הקלפי התנהל יפה ומסודר. לנו הרגשה שקיבלנו קביעות. הינו כל כך מורגלים, הייתיכבר ה

  .חלק מהמשתתפים כבר היו בפעמים הקודמות
במשמר יה מרישום האוכלוסי 68%הצביעו  ו בתור בשקט אם היה צורך.כחברים ותושבים רבים באו להצביע וחי

 ל הרבה זמן "רות שידוע שחלק כבר חיים בחומאיש ל 700 -קלפיות כי רשומים יותר מ 2היו  הנגב. 
וקם הרם ברנדס   ומשה וולפמן , אחד של כחול לבן  "יהעבודה הוקם ע של מפלגת 1דוכנים  2בחוץ כרגיל עמדו 

 גילי מולכו . יע"
 האווירה היתה מאוד טובה בין כל יושבי הקלפיות ונציגי המפלגות. 

 אני רוצה לסיים עם הווטסאפ שקיבלתי למחרת של הבחירות: 
 מול ! תקלפי מאה" שלום מרים ! זאת לואיזה מזכירת 

החברה,, האווירה הנעימה! לא מובן מאליו   תודה רבה    תודה על הדאגה לנו אתמול האוכל,רציתי לומר לך 
 כמה פרחים וחיוכים ( )

 שנים  4בתקווה לממשלה טובה , ושנפגש בעוד 

 מרים ברסלר 

 

 

 

 

 

 

 -במועדון עם שתי קלפיות לבחירות לכנסת ה

  2.3.2020 -ב 23

 

 הצביעו במשמר הנגב
 )כחולבן( 279 –פה 

 מרצ(-גשר-) עבודה 161 –אמת 
 )ליכוד( 59 –מחל 

 )ישראל ביתנו( 15 -ל
 )ימינה( 13 –טב 

 )עוצמה יהודית(  2 –נצ 
 )סדר חדש( 1 -קך
 )קול הנשים( 1-נק 
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 טעימת מרקים חורפי, ערב ב
עוזב אותנו ולכבוד הפרידה מחורף גשום וקר צוות תרבות  טו-טו-החורף או

ע"י  שהוכנומשמר הנגב הזמין את הציבור למפגש  חברתי לטעימת מרקים 

מספר חברות וחברים. הצבע הכתום שלט בהם בטעמים מגוונים. הירוק לא 

איחר אחריו וגם החום קיבל ייצוג. סירי המרק הועמדו על פלטות לשמור על 

ל סיר הגדרת תוכנו. כולם כולם היו טעימים. למי שהיה חסר גם הוסיפו בצד על הבר שקדי מרק חומם וליד כ

 וקרוטונים. המרקים לא נזקקו לשיפור טעם. כולם היו טעימים בלעדיהם. 

 .מכיתת 'תמר' )יא'( קישינב סקי עידןו כיתת 'כוכב' )יב'(  עזרו לארגון תמיר דמרי

 האנשים לשאול אם הכל בסדר! יניב פייביש התרבותן הסתובב בין

קעריות וכפות. כולם היו  -אכילהלכדי לשמור על איכות הסביבה הציבור התבקש להביא איתו כלים 

אנשים שבאו ליהנות ממרק חם וטעים מאווירה נחמדה  30ממושמעים. חבל ש"הכולם" האלה היו בקושי 

 ומהרצאה שפקחה עיניים לבריאות משופרת.

 

על ההרצאה  היה הרצאה של השפית והתזונאית שלי לרון אברהם.  ,קולינרי -החברתיתבלין שנוסף למפגש 

  תזונה בריאה נפתחה בחידון על מוצרים וערכם התזונתי. מי מכיל יותר... מי עוזר יותר ל... 
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 חודש מרץ
  10.3.1957 – 12.3.1907טורנר, אמם של מרים בונים ז"ל ודובי                   –אידה טורנר 

 
 ל נוחקה שיינלנד וצילה ש, אביהם ז"ל , בעלה של טובצ'ה1951חברנו משנת    - יעקב )ישקה( שיינלנד

    5.3.1966 - 10.1920 שניצר                                             
 ה   של אתי ברקוביץבעלה של רוזה ז"ל, אבי 1956חברנו משנת           - שמחה ברקוביץ

 7.1.1902- 21.3.1977  
  17.3.1982 –  21.6.1897   אמו של נתן וולצ'ק,                - זהבה וולצ'ק

 
  8.3.1981 - 15.9.1911   אמה של צביה אשל ז"ל        – טמה גרוזינסקי

 
  8.3.1983 - 15.8.1904  אביה של אסתר גולן            - יעקב ז'ק טייב

 
  12.3.1986 - 1901   אביו של פרדי ברקן             - יוסף בקרמוס

 
  5.3.1986 - 1903   של לאה  אלון  ז"להחורגת רעייתו של סבא מאיר גלב ז"ל, אמה                    - פנינה גלב

 
  10.3.1989 -3.3.1914אימן של לאה שניר  ואילנה יזקסון  1959חברתנו משנת             - בינה איזקסון

 
  4.3.1993 - 16.5.1916אימו של מיכאל רפופורט                - חנה רפופורט

 
 , אביהם של  זאב, דני, נעמי, ניר, גיל ויעל ז"ל בעלה של שוש 1968חברנו משנת                     - נחמן נווה

                                          24.6.1924 – 15.3.1997  
 ,זוהררעייתו של ז'ק בורשטין ז"ל אמם של יורם, דליה, גיל 1946חברתנו משנת                  - ז'ן בורשטין

                   2.10.1928- 31.3.1999  
 עומר ,בעלה של מרים ברסלר  אביהם של אורלי פסל, איתי 1959חברנו משנת             - מרסל ברסלר
                                          10.6.1940- 30.3.2000  

 
  27.3.2001 -1909   אביה של ז'אנין וולפמן              - ברנרד ברנר

 
 איריס  אורה, , אסףאמם  של אורי,  ז"ל רעייתו של יהושע  1946חברתנו משנת                - שרי צפריר

                                      30.12.1928- 3.3.2009                
    21.3.2011 -14.3.1920אמה של חוה קורסיה            - נעמי רוביצ'ק

 
  26.3.2014 -20.8.1931רעייתו של פרדי  אמם של דני ודליה    1968חברתנו משנת                - צילה ברקן

 
 מהכשרת תל יוסף, רעייתו של צביקה, אמם של  1949חברתנו משנת      – יוכבד בלושטיין

   5.3.2017 -18.1.1929יובל בן  הר,  נורית לוי, יניב, יואש, מירה פורטנוי   
 

 בעלה של אריאלה, אביהם של אורן, אופיר   1976בננו חברנו משנת              - איתן גליקי
 

         17.4.1958- 26.3.2018  
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 כיסה את הדשאים. ברדוברקים,  היתה סופת רעמים 6.3.2020ביום שישי 
 מ"מ 241.9מהממוצע הרב שנתי  113%מ"מ שהם  272.5מתחילת העונה ירדו  ,מ"מ 27ירדו 

 ולסוף השבוע התחזית המדווחת היא של סערה גדולה יותר. דיווח בעלון הבא.
 אישוש בתחזית למזג אוויר סוער וקיצוני .לחודש שיוצא ביום שישי יקבל  13-ומי שמאמין שה

 
 מסרה נתוני גשם: מאיה חיים

 
 
 

 במשמר הנגב חדשבר  צמח 
 

התגלה ע"י חנה גבאי צמח לא מוכר ממשפחת המורכבים צבע הפרחים צהוב עז. לאחר  6בסמוך לגדר בקטע 
שלושה פרטים. בינתיים ברור עם מומחה התברר שמו: שן ארי שעירה.  במרחק של מספר מטרים זה מזה היו 

 הספיקו הפרחים לעשות זרעים והם יתעופפו ברוח כמו זרעי כל הצמחים ממשפחת המורכבים.
 

  
 
 
 
 
 

 שן ארי שעירה בפריחה מלאה
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

שן ארי שעירה לקראת סיום 
 הפריחה והפצת הזרעים 

 
 
 
 
 

 
 
 


