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 בעלון מה
 

בשבת הזיזו תוכניות. ביניהן זו של טיול ט"ו בשבט  ,דווקא ,הגשמים המבורכים שירדו השנה פעמים רבות
 .השנה מציינת אותה כתת "ורד" ,ת בר מצווהוהמסורתי של כת

שנפרשים השדות הירוקים  השנים משרה חגיגיות על מרא העשרשלוש  פסטיבל "דרום אדום" שנוסד לפני 
השנה הן במיוחד  .הפכו מוקד לנהירת אנשים לראות מרבדי כלניותאלה אזורים  .כמעט מאופק עד אופק

 גדולות הודות לגשמים התכופים.
יו"ר מועצת החינוך שלחה  –רכטמן ואת פעילותו בעבר ובהווה. נעמה כהן נחושתן נעים להכיר את תומר 

, ועד ההנהלה של הקיבוץ, יו"ר  20ינואר בו 19דצמבר בלפרסום בעלון את סיכומי ישיבות מועצת החינוך 
 חודשים האחרונים ולאלה שיבואו. במסכם מהלכים ותוכניות   ,ניתאי קרן

  12.2.20 –כמעט שנה והפעם נדון באסיפה  םהנוער כבר נמצא בדיוני מיקומם של מרכזוני
 הבית החם אירח את יו"ר הקיבוץ ניתאי קרן ואת רוחל'ה בירן

 החזר כספי עליהתקבל טעות ברישום צריכת המים שלה והודעה שקיבלה שחלה  על מודה  משפחת ברנדס 
 וגם מחירון נסיעות ברכב הסעות.

 

בפריחה הדורה בהרי ירושלים. אצלנו עוד מעט יפרחו  "שקדיה" –תמונת השער 

 "השקדיות" במטע השקדים הסמוך לשדותינו.
 
 

  צילם: נחשון שניר  "ורד"  –טיול כתת בר מצווה  - ט"ו בשבט 
  ניתאי קרן, רוחל'ה בירן 52-ו 51פגישות  –בית חם 
 נעים להכיר: תומר רכטמן 
  יו"ר  –רשמה: נעמה כהן נחושתן  2020וינואר  2019סיכום ישיבות מועצת חינוך חודשים דצמבר

 מועצת חינוך
 ועדת בנים מברכת את טוהר מלכה וסוף נחושתן לגיוסם לצה"ל 
  יו"ר ועד ההנהלה -ניתאי קרן –משולחן ועד ההנהלה 
  תקציב האגודה, בחירת נציגה למועצת חינוך 31.1.2020הצבעה בקלפי 
 מודדים גשם מסרה: מאיה חיים 
 על מיקום מרכזוני הנוער 12.2.2020 -אסיפה ב 
 ברכות לשיר ודימה על הולדת הבן, לנטלי וירון על הולדת הבן 
 נר זיכרון חודש פברואר 
  סיגל שלו –מחירון נסיעות ברכב הסעות 
  !משפחת ברנדס –תודה 
 כלנית שורדת 
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 ט"ו בשבט
 כתת "ורד" מובילה טיול ט"ו בשבט

 
כאחת ממשימות שנת בר  ,בשבוע שעבר  מנע  מכתת "ורד" לממש את תכנית טיול ט"ו בשבטהגשם שירד 

 הוציא את הציבור בהדרכת כתת "ורד" לטיול בשדות הירוקים. 15.2.20מצווה. מזג האוויר הנאה של שבת זו 
 
 

 
 צילם: נחשון שניר
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  52 -ו 51פגישות 

שהוא יו"ר קיבוץ משמר הנגב כדי  ניתאי קרןהתארח  17.1.2020 -ביום שישי ה

לספר על קיבוצו רבדים, מנקודת מבט היסטורית, ואיך הדבר השפיע על פי 

 חקירותיו גם על אופיו של קיבוץ רבדים לאורך השנים אחר כך. 

בפתח דבריו סיפר כי הוא נוהג לחקור דברים המסתתרים מהעין בתוך המובן מאליו והביא בתור דוגמה את 

מילות השיר "סליחות" של המשוררת של המשוררת לאה גולדברג ששמע בדרכו בבוקר למשמר הנגב .  שירי 

ם זאת הקשבה מדויקת שנים למותה  מהווים חלק מפס הקול של חיינו  ויחד ע 50לאה גולדברג שהשנה מלאו 

למילים ולא כמוסיקת רקע מגלה דברים חדשים על השיר הכל כך מוכר שיכולים לגרום לכל גבר או אישה 

 להסמיק ובמיוחד מהמחשבה שהמשוררת בדמות הדודה הפולניה כתבה אותו. 

ן השלישי היו בגרעי  50 -במילים ספורות הציג את עצמו: אני בן רבדים, הורי עלו מארגנטינה בשנות ה

ואליהם הצטרפו  1947-שהשלים את רבדים. גרעין הראשון הוא של בני הארץ שהקימו אותו בגוש עציון ב

ניצולי שואה שמקורם בפולין ובולגריה. גאוותם של בני הגרעין הראשון בני הארץ גרמה להם לזלזל בכל 

 המצטרפים לרבדים שהיו בעיקר עולים. 

ב ונשאבתי לפן החברתי, ולסיפורי קליטת ניצולי השואה שעלו אחרי השואה למדתי פסיכולוגיה באוני' תל אבי

היא זו שקיבל   81 -"  המכה ה 81 -לארץ.  דוגמה ליחס אותו קיבלו, נמצאת ביצירה של חיים גורי "המכה ה

 מלקות שקיבל בשואה. 80ניצול השואה מידי ילידי הארץ כשלא האמינו לסיפור על 

בדים נפלו במלחמת העצמאות ויושביהם הלכו בשבי. יחד עם זאת עליהם מצוטט בן ישובי גוש עציון ובהם ר

גוריון שאמר: "אם קיימת ירושלים עברית, התודה הראשונה של ההיסטוריה הישראלית ושל העם כולו נתונה 

 על כך בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון".

מסופרת גם לא על ידי חברי קיבוץ רבדים  מאחורי משפט סתום זה עומדת עובדה היסטורית לא מוכרת ולא

 20(, קרב מעטים מול רבים בו הצליחו  13.1.1948עצמם. מדובר בקרב אחד שהתקיים בג' בשבט תש"ח ) 

אל קאדר אל חוסיני.  הקרב  -מאנשי עבד 2000 -חברים שיצאו מקיבוץ רבדים להדוף מתקפה מאורגנת של כ

נע את פתיחת הציר לכיבוש ירושלים והתרחש עוד לפני מלחמת בו נהרגו שלושה מחברי הקיבוץ. הקרב שמ

לוחמים שהיו  35השחרור לא נחרת בתודעה של קרבות מלחמת העצמאות מפני שיומיים לאחר מכן נהרגו 

 אמורים להביא סיוע וציוד לגוש הנצור בקרב הידוע כקרב הל"ה.

ו כתגבורת לחברי לרבדים לאחר עלייתם יחד עם הצברים חברי רבדים נפלו בשבי גם ניצולי השואה שהצטרפ

לגוש עציון. הם לחמו ביחד ונפלו בשבי ביחד, אבל סיפור השתתפותם של ניצולי השואה בקרב על גוש עציון לא 

סופר עד כדי כך שאפילו חלק מבני הקיבוץ בני הניצולים  לא ידעו שהוריהם היו שם. לימים בבית העלמין של 

 אנדרטה  בה נכתב:רבדים הציבו וותיקי הקיבוץ 

 יד  לרבדים בגוש עציון     

 אנשי פלמ"ח  –נאחז גרעין השומר הצעיר  1947בפברואר  11 -ב    

 בקרקע הסלעית של הרי חברון להקים בית קיבוצי בשכנות טובה    

 

 בשערת המלחמה הכבדה  1948במאי  14 -ב     

 נפל הגוש על יישוביו והלוחמים הלכו בשבי    
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לדברי ניתאי "בתקופה שהייתי מזכיר והגעתי לבית העלמין ראיתי את הדברים הרשומים עליה. בידיעה 

שניצולי השואה היו בין מקימי רבדים, העדרם מהאנדרטה כמקימי היישוב נראה בעיני מחיקה לא מוצדקת 

המייסד הוחלט  של חלקם מההיסטוריה ופגיעה בקיומם ובעשייתם. בהתייעצות עם וותיקי רבדים מהגרעין

להוסיף ברווח שהיה בין השורות שורה נוספת המציינת את הצטרפותם של  ניצולי שואה שהיו ממייסדי 

 רבדים.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  52פגישה  
 

בדגש על אישיותו של אביה יעקב  רוחל'ה בירןשמענו בבית החם את סיפור משפחתה של  31.1.2020ביום שישי 

סקי ותולדות חייו.  "אבי מספרת רוחל'ה, היה אדם דומיננטי. מוצאם של נאורלמהשם  נשרי שם שעוברת 

לפני פרוץ המלחמה  1939הורי הוא מביאליסטוק ובהמשך יהיה לעיר זו משמעות גם בחיינו בארץ. באוגוסט 

מולוטוב" בהסכם זה קיבלה רוסיה חלק -נחתם הסכם בין רוסיה וגרמניה הידוע בשם הסכם "ריבנטרופ

 היתה משמעות בחיי משפחתנו.  ולכךמפולין 

 והיתה לה נוכחות בולטת בעיר מגורישהתחנך בתנועת הנוער בית"ר  ,בעיר ביאליסטוק  במזרח פוליןאבי נולד  

 ומנחם בגין היה מדריך שלו.

כשפרצה המלחמה אבי גויס לחיל הפרשים שמילא תפקיד במערך הכוחות של הצבא הפולני.  הפלוגה שלו 

  .קשהההקור במיוחד  סבל מנאים בשבי סיפר שהיו קשים ונפלה בשבי. על הת

והם ברחו לליטא שעדיין לא נכבשה. הוריי אבי ברח מהשבי וחזר לביאליסטוק ולקח את חברתו, אמי,  

 .היו נוכחים בה קומץ חברים ואחיו יהושע ואשתו גיזהשהתחתנו בוילנה בחתונה מהירה 

. לצאת מרוסיהאשרות ליהודים שרוצים להגיע  להנפיקארה מוכן יהגוסבליטא  היפני קונסול לאבי נודע שה

יזה היה האי ויעד הו .יהודיםל לויזות שהנפיקשנים רבות לאחר מכן קיבל תואר של חסיד אומות עולם הודות 

אך היה זה יעד רק כדי לאפשר יציאה מרוסיה. כך הצליח להציל אלפי ליד ונצואלה ים הקריבי   קורסאו 

הצליחו   כשבידם הויזה חיפשו דרך להתקרב לארץ ישראל.שמו מונצח ב'יד ושם' בירושלים.  הורי יהודים. 

. בטורקיה הם שהו מספר חודשים על גבול סוריהטורקיה עיירה בכניסה ל אשרתלהגיע לבולגריה ממנה קיבלו 

אחרי תלאות   ,אביבבבית חולים הדסה בתל  נולדתי  ) ספטמבר( ואחרי חודש  1941 -ב והגיעו לארץ ישראל

 שאמי  עברה בדרכי הבריחה קשות.
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, בינתיים נולדה אחותי נילי  ואבי עבר אבי מצא עבודה אצל קבלן בשם אברמסקי שבנה את שכונת יד אליהו

 1944 -אחותי. בהמשך מצא עבודה בגבעת שמואל. בעם עריש ואמי נשארה איתנו אתי ו-לעבוד עם הקבלן באל

ו ביחידה של מרדכי מכלף שהיה יבחטיבת כרמלי. אחיו יהושע הצטרף אליו. והם האבי הצטרף להגנה והיה 

אחר כך רמטכ"ל צה"ל. כשמכלף השתחרר מהצבא הוא קיבל משרת ניהול במפעלי ים המלח  והציע עבודה 

 לדודי יהושע. 

דם שאפתן הוא היה א .בסוף מלחמת העצמאות אבי עבר קורס קצינים  וקיבל תפקיד של קצין מבצעים במרכז

 והצליח בתפקידיו הצבאיים. 

להיות בת לאיש צבא שמסתכן ובקושי מגיע הביתה לא היה קל. הנטל נפל על אמי ועלי כבת בכורה, מצד שני 

שהיה שנים רבות ראש  ,היו גם חוויות, הכרתי הרבה אנשי צבא וממשל מעניינים כמו רבין, צ'יץ )שלמה להט

בגילויי היינו גאות באבא, בכושר ההישרדות שלו,  (, ודדו רמטכ"ל מלחמת יום כיפור. ריית תל אביביע

לקשיים שחוותה אמי שהיתה אישה צעירה וקצת מפונקת שגדלה במשפחה אמידה מאד   שלוסבלנות ה

 בפולין.

ארה"ב.  הורי היו יוצאי ביאליסטוק. בארץ הוקמה עיירה ליד יהוד בשם קריית ביאליסטוק בתמיכה של יהודי

בשלב זה של הסיפור נכנס סיפורו של מומוס שסיפר שרצה להגיע לפולין למצוא מסמכים של משפחתו שהיו 

ואמה נתנה לו כתובת של בעיירה סוקולקה בקרבת ביאליסטוק. מומוס מספר שהכיר את הוריה של רוחל'ה 

ולני שמומוס ציפה שיהיה אדם פולני שיכול היה לסייע לו למצוא דברים על עיירת הוריו. נוצר קשר עם הפ

 מבוגר אבל מצא אדם צעיר שדיבר אנגלית. והתברר שהוא חוקר בתי קברות יהודיים.  

קיבל תפקיד באזור חיפה. אמי כבר לא רצתה להיטלטל שוב בעקבות תפקידיו וגרנו  המשך תולדות אבי בצבא:

דוד אלעזר שהיה רמטכ"ל במלחמת  –ברמת אביב משם לא היה קשה להגיע לחיפה. אבי עבד לצידו של דדו 

 יום כיפור ואמר שדדו היה שעיר לעזאזל של המערכת הפוליטית. 

 במודיעין אזרחי. הופרש מהצבא. מצא עבוד משנהאבי קיבל דרגת אלוף 

עבדה בפתח תקווה. אני למדתי גננות  שהכשירו אותה לעבודה זו,אמי למדה עבודה סוציאלית בקורסים 

 ,יוסי .תח תקווה. גם את יוסי הכרתי והתחתנו בפתח תקווה. אבל עבודה מצאנו בדימונהבסמינר ע"ש שיין בפ

  .מצא עבודה בהפעלת ציוד מכני כבד במפעלי ים המלח ואני הייתי גננת ,בעזרת דודי יהושע

 ילות. היינו שם שנתיים. מירטה מיליקובסקיייוסי רצה שננסה חיי קיבוץ. והקיבוץ שהוצע לנו היה קיבוץ א

דכה אותנו למשמר הנגב. הגענו הנה עם שלושה יהיתה שם בשנת שירות והיא ש

 נולדה כאן. ,שעכשיו בונה בשכונה ג' ,ילדים ודפנה

.  אמי באה מבית בורגני  ואבי 86אמי  נפטרה בגיל  83אבי נפטר  מסרטן בגיל 

הם נרצחו  ,סבים וסבתותלי  ממשפחה מרובת ילדים ושומרת מסורת.  לא היו 

 .אהבשו

 אותם בגטו. בלאבי היו רגשות אשם שהוא שותף לגורל הוריו בכך שעז
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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:

 תומר רכטמן
 
 
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
 . גדלתי בכיתת "תאנה". 1979 -נולדתי במשמר הנגב להוריי מרי ואלי רכטמן ב

 
 מה אני עושה בחיים?

אני יועץ ארגוני בהכשרתי, למדתי לתואר ראשון מדעי ההתנהגות וכלכלה באוניברסיטת בן גוריון. ותואר שני 

 ייעוץ ופיתוח ארגוני במכללה למינהל בראשון לציון.

ספר תחומים: כפרילנסר בייעוץ וליווי תהליכים בקרב קהילות ויישובים. במשמר בעשור האחרון עסקתי במ

הנגב מלאתי תפקיד של מנהל משאבי אנוש, ליוויתי את הקמת האגודה הקהילתית וריכזתי את צוות הצמיחה 

 הדמוגרפית. בנוסף, עבדתי מספר שנים ברשות לפיתוח הנגב כמנהל תחום התיישבות וקהילה. 

ל הקהילה והאגודה הקהילתית כתפקיד אחד בקיבוץ סעד. במשמר הנגב אני נציג ציבור בהנהלה כיום אני מנה

ויחד עם גילי מולכו נציג משמר הנגב במליאת המועצה בני  70 -הכלכלית, יו"ר מנהלת של פרויקט שכונת ה

 שמעון.

    
 קרוביי במשמר הנגב

,  5.5חום של משפחות אומנה. ילדינו ניתאי בן סנדרה בת זוגי, היא עובדת סוציאלית בהכשרתה ועוסקת בת

יעקב רכטמן, יורם  י, ַרִני בן שנה וחצי. הוריי מרי ואלי רכטמן, אחותי עופרי ומשפחתה, בני דודי 3.5אּורי בן 

 ענבר, דליה בורשטיין, גיל ענבר ומשפחותיהם.

 
 כמה מילים על משמר הנגב

המרחבים הירוקים, הקהילה והאנשים המיוחדים בו. אנחנו משמר הנגב הוא מקום נפלא לחיות בו בזכות 

נמצאים לקראת תום תהליכי ההסדרה וכעת עומד בפנינו אתגר לבנות את הזהות הקיבוצית החדשה 

 המתעדכנת, לחזק את איכות חיים והקשרים בין חברי הקהילה.
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 2020ינואר  -2019סיכום ישיבות מועצת החינוך חודשים דצמבר 
 

 29.12.19מועצת החינוך שהתקיימה בתאריך:  ישיבת
נעמה כהן נחושתן, נעמה אלוש רוזנבלום, מאיר כהן, יואב ברקן, אייל גרנסיה,  חברי מועצה נוכחים בישיבה:

 מעין לפידות גלקר.
 דקלה גל יסעור, יואל ארזי, דורית גזית כנציגת החינוך בוועד האגודה.  מוזמנים קבועים:

 ייביש.: יניב פנעדר מהישיבה
 נושאים לדיון:

 סיכום מצעד לפידים שנערך באחריות הצופים 

 בחינה מחודשת לאחר תקופת הניסיון. –החלטה לגבי פתיחת המרחב בימי רביעי  -מרחב כפירים 

  יידוע חברי המועצה ודיון בנושא. -בחדר האוכלהעלאת תשלום ההורים עבור ארוחות 
 

 תיאור הדיון:

 חריות הצופיםסיכום מצעד לפידים שנערך בא .1
התהליך של הכנת המצעד היה משמעותי. ניכר שהשכב"ג וחניכי הצופים השקיעו עבודה רבה ומאומצת בהכנת 

 מפקד האש המרשים. 

עלו בדיון מספר נקודות לשיפור כגון: בידורית על קלנועית בהובלת המצעד, פנסים לילדים הצעירים במקום 

קה והתכנים המוצגים, חסר תוכן של חג החנוכה, ארגון לוגיסטי לפידים, ארגון מהודק ומסודר בנושא המוזי

 הכולל מים לשתייה, כיבוד קל וכסאות לקהל.

 ההחלטות שהתקבלו

תתקיים ישיבה של פורום ההורים בצופים, רכזת הצופים )נציגי שכב"ג( בנושא יוקם פורום הורים לצופים. 

 דיווח על כך בישיבה הבאה. ערך הפקת לקחים.יובה ת

 בניית תיק מסודר ופרוטוקול מצעד לפידים מסודר לשנים הבאות.

 צורך בשת"פ הדוק ומדויק. –ממשק עם ועדת תרבות 

 בכל שנה יוקם גוף שאחראי על האירוע.

 

 בחינה מחודשת לאחר תקופת הניסיון –החלטה לגבי פתיחת המרחב בימי רביעי  -מרחב כפירים .2

הסתיימה תקופת הניסיון שקבענו לבדיקת נחיצות פתיחת מרחב כפירים בימי רביעי ולכן הנושא נבחן שוב. 

 ילדים למרחב בימי רביעי וקיום של שני חוגים: אפיה וכדורגל.  35יואל דיווח על הגעה של כ

 ההחלטה שהתקבלה

 תיחת המרחב בימי רביעי.ישלח להורים קישור לסקר קצר לגבי שביעות רצון ובדיקת נחיצות המשך פ

 

 יידוע חברי המועצה ודיון בנושא -בחדר האוכלהעלאת תשלום ההורים עבור ארוחות  .3

ענף המזון והנהלת הקהילה הודיעו להנהלת החינוך על העלאת תעריפי השירות משקל וחצי לשלושה שקלים 

 עבור ארוחה לילד. המחיר עד לספטמבר יועלה בשקל לארוחה.
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ו על ידי ענף המזון. בדיון עלתה השאלה האם עלינו לעדכן את ההורים על אף שזו לא ההורים לא עודכנ

 החלטתנו ולא אנו גובים את התשלום.

 ההחלטה שהתקבלה

יישלח מכתב למנהלי הקהילה עם העתקים להורים שילדיהם בחינוך החברתי. במכתב נביע את חוסר הסכמת 

 הלימודים.מועצת החינוך להעלאת המחיר במהלך שנת 

 

 16.1.2020ישיבת מועצת החינוך שהתקיימה בתאריך: 
נעמה כהן נחושתן, נעמה אלוש רוזנבלום, יואב ברקן, מעין לפידות גלקר, אייל  חברי מועצה נוכחים בישיבה:

 גרנסיה, מאיר כהן.
 יסעור, יואל ארזי.-יורם ענבר, דקלה גל מוזמנים קבועים:

 ת גזית כנציגת החינוך בוועד האגודה.: יניב פייביש. דורינעדר מהישיבה
 נושאים לדיון:

 עדכון לגבי הסקר שנשלח להורים -מרחב כפירים 

 בניית תכנית ונושאים -מעגלי שיח 

 
 תיאור הדיון:

 

 עדכון לגבי הסקר שנשלח להורים -מרחב כפירים .1
 הורים.  47הורים ענו על הסקר מתוך  28

                 

 ההחלטות שהתקבלו

 פתיחת המרחב עד סיום שנת הלימודים הנוכחית.המשך 

 יישלח מכתב להורים לעדכון.

 יתקיים דיון נוסף בנושא במועצת החינוך לגבי פתיחת המרחב בשנה הבאה.

 

 בניית תכנית ונושאים -מעגלי שיח .2

 נושא: מדברים חינוך

 צון לשמוע את ההורים.מטרות: העלאת סוגיות חינוכיות לדיון, שיתוף הציבור, עידוד שיתוף הפעולה והר

  20:30בשעה  1.3.2020מעגלי השיח יתקיימו בתאריך 

 יועלו שלושה נושאים מרכזיים:
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 שימור ושיפור )מהי ייחודיות החינוך במשמר הנגב?( -מסורות במערכת החינוך .1

 רק אני אחראי על הילדים שלי?  )חיים בקהילה, אחריות קהילתית, התנהגות סיכונית( .2

מייזמים חינוכיים ייחודיים  וקיימות )מיזמים חינוכיים לשמירה על הסביבה, מיזמים ייחודיים .3

 יקטים(ופרו

איפה אנחנו צריכים להשתפר? )מערכת החינוך מבקשת את שיתוף ההורים בהצעות וברעיונות  .4

 לשיפור(

 26.1.2020ישיבת מועצת החינוך שהתקיימה בתאריך: 
נעמה כהן נחושתן, נעמה אלוש רוזנבלום, יואב ברקן, אייל גרנסיה, מאיר כהן,  חברי מועצה נוכחים בישיבה:

 יניב פייביש.
 יסעור, יואל ארזי, דורית גזית כנציגת החינוך בוועד האגודה.-יורם ענבר, דקלה גל מוזמנים קבועים:

 : מעין לפידות גלקרמהישיבה הנעדר
 נושאים לדיון:

 'דיון  –למסיבות בקיבוץ שבהן מוגש אלכוהול ועבודת הנערים באירוע קביעת מדיניות לגבי כניסת כיתה יב
 לאחר הסילבסטר ולקראת מסיבת פורים.

 עדכון ודיון לקראת שנה הבאה. -צופים 
 
 
 

 תיאור הדיון

 –קביעת מדיניות לגבי כניסת כיתה יב' למסיבות בקיבוץ שבהן מוגש אלכוהול ועבודת הנערים באירוע .1

 דיון לאחר הסילבסטר ולקראת מסיבת פורים.

נערים מכיתה יב' שעדין אינם בני  3.1.2020הנושא הועלה לאחר שבמסיבת הסילבסטר שנערכה בקיבוץ ב

נכנסו ואף הועסקו כעובדים בכניסה. יש לציין כי הנערים בשעה זו הינם באחריות הוריהם, אך החוק  18

לכוהול והמסיבה הינה באחריות ועדת התרבות וקהילת משמר קובע שאין למכור או לאפשר להם שתית א

 הנגב. היה צורך להבהיר את הדברים לקראת מסיבת פורים. 

  ההחלטות שהתקבלו

 הנערים לא יורשו להכנס, כולל כיתה יב'. -במסיבת הסילבסטר

 ההתייחסות תהיה לנערים ככיתה ולא כיחידים. במסיבת פורים:

 למסיבת פורים כנהוג במהלך השנים. תתאפשר כניסת כל נערי כיתה יב' 

 נערי כיתה יב' יתחייבו שלא לשתות אלכוהול במסיבה ויכנסו ב"מסלול היבש". 

על מנת לזהות את הנכנסים ב"מסלול היבש" או ב"מסלול הרטוב", כל משתתפי המסיבה יקבלו בכניסתם 

 צמיד.

ולא יעבדו ברישום, בבר או בניקיון  ה יב'רק מכיתהנערים שיוכלו לעבוד לקראת ובמהלך ערב זה יהיו 

 ובחיסול לאחר האירוע.

 בהכנת אירוע זה, במהלכו ובחיסולו. נערים מכיתות נמוכות מיב' לא יורשו להיכנס ולא יורשו לעבוד

 .עדכון ודיון לקראת שנה הבאה -צופים .2
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הבאה לא יתאפשר המצב  נציגי הנהגת דרום נפגשו עם נציגי הנהלת החינוך ובפגישה הודיעו כי החל משנה

הייחודי שבו מערכת החינוך בקיבוץ גובה את תשלומי ההורים לפעילויות הצופים ואילו תנועת הצופים גובה 

את התשלומים רק עבור ההשתתפות במפעלים )הטיולים(. הנהגת הצופים טוענת שהתנהלות זו יוצרת חוסר 

זאת, הם הודיעו התשלום עבור אחזקת המתקנים  סדר מבחינתם והם לא יכולים להמשיך בכך בעתיד. יחד עם

)מבנה השבט( והתשלום עבור שכר הרכזת )שהינו עיקר העלות בתקציב( ישולם על ידי מערכת החינוך בקיבוץ 

 כפי שהיה עד היום.

 ההחלטה שהתקבלה

 יתכנס צוות בדיקה לבחינת כל המשמעויות של תהליך זה ויבדוק לעומק את ההשלכות.

 ן נחושתןרשמה: נעמה כה
 
 

  

 
******** 

 
 
 
 

 
 

 
  )קצת באיחור( טוהר מלכהאותך, 

 לגיוסך לצה"ל
 שירות מעניין ומוצלח

 
 

 סוף נחושתןאותך 
 לגיוסך לצה"ל

 שירות מוצלח ומשמעותי
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 משולחן ועד ההנהלה
 

 שיוך הדיור
 שיוך הדיור מקודם היום בשני מישורים במקביל:

בין החברים לקיבוץ. השיוך הפנימי נעשה שמגדיר את הסכם שיוך הדירות שאחד הוא השיוך הפנימי מישור 
סקה בין החברים לקיבוץ ל הסכם שיוך מול הקיבוץ והעבאמצעות תהליך עיגון הזכויות בו יחתמו החברים ע

תהליך זה מחזק את הזיקה שבין החברים לנכס ומאפשר יותר גמישות בהתנהלות שבין תדווח לרשויות המס. 
 על הנכס לקיבוץ.החבר ב

 
מישור שני הוא מול רשות מקרקעי ישראל שנועד לאפשר רישום המגרשים על שם החברים במנהל. במישור 
זה, לאחר הסדרת כל השימושים החורגים, אנו נמצאים בישורת האחרונה ועדיין נדרשים להתמודד עם 

 בעקבות הנחיות אלו: הנחיות והנחתות חדשות המגיעות תדיר מהמנהל. שתי החלטות קיבל הוועד

אש"ח. הוועד אישר מימון  85שעלותו  )תכנית לצרכי רישום( תצ"רקידום תשריט חלוקה בפורמט  .1
יהיה מדמי הקבלה והכסף יוחזר באמצעות גביה הפרויקט כמימון ביניים כאשר המקור לסכום זה 

 מהנקלטים העתידיים. זאת במקום להעמיס חיוב נוסף על החברים.

מ"מ כגודל המגרשים בתוך הקיבוץ.  400מגרשים המתוכננת לשיוך עתידי לגודל של הקטנת ייתרת ה .2
הקטנה זו מתחייבת בגלל שינויים במדיניות המנהל והערכה שהתעקשות על מגרשים גדולים תעכב 
בוודאות השיוך ובסבירות גבוהה מאוד תסורב. החלטה זה אינה משנה כמובן דבר לכל אלו שכבר בנו 

 ש של חצי דונם.את ביתם על מגר
 

מהווה כאמור את המחויבות האחרונה ) תכנית לצרכי רישום(  תצ"רפרויקט יצירת תשריט החלוקה בפורמט 
לאחר הסדרת השימושים החורגים, קבלת כל ההחלטות הנדרשות בהכנת הקיבוץ להגשתו למנהל לשיוך, זאת 

לאחר השלמת התשריט תבוצע כויות. בקיבוץ פנימה ודיווח לרשויות המס המטופל היום בתהליך עיגון הז
 וניתן יהיה לשלוח חברים למנהל לרישום המגרשים בבעלותם. שמאות פרטנית לכל מגרש

 

 גיבוש מדיניות להגדלת הפנסיה
התקבלה כהסתייגות לתכנית המשק החלטה בקלפי להביא לדיון ציבורי החלטה להגדלת  2018במהלך 

אחוז מהשכר הממוצע במשק, לרבות שנת יעד משוערת לביצוע. על רקע זה קיימו וועד  50הפנסיה לגובה 
 ההנהלה, ההנהלה הכלכלית וועדת פנסיה ישיבה של סיעור מוחות בנושא. 

 
היא שיש רצון להגדיל הפנסיה, אבל הדילמה היא לגבי היכולת. זאת במיוחד לאחר  בדיון עלתה התחושה

שנתיים שבהן תוצאות העסקים אינן מלמדות על עליה משמעותית ובעיקר עולה הרושם שבמציאות בה רוצים 
 להגדיל הפנסיה, להקטין המיסוי ולקיים תקציב קהילה מאוזן, נראה ש "השמיכה קצרה מידי".

 
והוא גבוה מפנסיית המינימום הקבועה על ידי הרשם העומדת על ₪  4,300יה במשמר הנגב היום גובה הפנס

הרצון לצמצם הגירעון, להקטין ₪.  130,000 -דורשת הגדלת התקציב ב₪  100 -הגדלה של הפנסיה ב₪.  4,172
 הקופסה.את מס האיזון ולהגדיל את הפנסיה בהנחה ש"השמיכה קצרה מידי", מחייב חשיבה היוצאת מ

 
 בעקבות הדיון הוסכמו העקרונות הבאים כתשתית לפתרון שיגובש:

 לא מגדילים את הפנסיה באמצעות לקיחת הלוואות .1

 לא מגדילים הפנסיה באמצעות פגיעה בתזרים )יצירת יתרה שלילית( .2

 לא מקדמים פתרון המייצר מתח בין קבוצות ושכבות .3

מועד  2023מגשר על השנים הקרובות הקשות יותר עד כן מקדמים פתרון לטווח הקרוב, תוך מתן מענה ה .4
 סיום התשלום לחוב הקיבוץ בהסדר.
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בהמשך הדיון עלו רעיונות יצירתיים שונים לדרכי פעולה והוחלט למנות צוות שיגבש הצעת החלטה בנושא. 

את עבודת הצוות ילווה  ניתאי קרןענת ויצלר וירי דגן, דיויד לוי, יורם ענבר, אפרת רותם, הצוות כולל את 
 מקצועית רו"ח גיורא מרקר המלווה את הקיבוץ ביישום מודל חלוקת פירות הנכסים וניהול מדרג השימושים.

 
 

 עליית מחירי חשמל ומים
על רקע היות מערכת החשמל במשמר הנגב מיושנת מאוד ומחייבת שדרוג וכן על רקע העובדה שעד כה מכר 

הנחה שלא אפשרה למערכת לצבור הון כדי ליצור מקור לפיתוחה כנדרש, הקיבוץ את החשמל למשתמשים ב
הוחלט לחייב המשתמשים מחודש מרץ במחירי תעוז למתח נמוך. היצמדות בגביה לתעריף תעוז מתח נמוך 

מהחברים ועוד  100,000 -בעלות שנתית למשתמש וליצור עודף של כ 11%יכולה להביא לעליה ממוצעת של עד 
, המקבלים חשמל ישירות מחברת 70סקים. החלטה זו אינה נוגעת לשכונת הרחבה ולשכונת ה מהע 50,000כ 

 חשמל.
 

בנושא עלות המים היה עד כה מחיר המים שבו חויבו המשתמשים נמוך מעלות המים שאנו רוכשים ממקורות 
ים לחבר והמערכת גמרה בהפסד ללא צבירת עודפים לצורך אחזקה ושירות. בתחילת השנה עלה מחיר המ

₪   0.763 -לקוב ולכן מוצע  להעלות את המחיר לכמות המוכרת לחברים ב₪  0.763בכמות המוכרת בסך של 
 60,000 -ש" לקוב,  מה שיאפשר יצירת מקור של כ 1.5לקוב ולעלות את המחיר מעבר לכמות המוכרת בסך של 

בגין סבסוד המים וכאן מוצע להעלות ₪  90,000לפיתוח ואחזקת המערכת. בנוסף בגינון הפסדנו לפני שנה ₪ 
 ₪. 40,000ש"ח כדי לסיים בהפסד של  0.5 -המחיר לקוב ב

 

 נוהל אספות וקלפי
אישר הוועד רכישה של מערכת הצבעה אלקטרונית שתאפשר  ,מתוך כוונה לשפר את תהליך קבלת ההחלטות

. 97שיגבש הצעה לעדכון נוהל האספות והקלפי הקיים משנת הקים צוות  וכןהצבעה מהטלפון או מהמייל 
בצוות חברים נחשון שניר, משה וולפמן, אור גל וניתאי קרן, בימים אלו אנו עובדים על הכנת המערכת להפעלה 
ובכוונתנו לקיים מספר הצבעות ניסיוניות. הפעלת המערכת באופן פורמלי תהיה כמובן אחרי אישור נוהל 

 החדש.האספות והקלפי 
 

 
 עד אגודהומחלוקת בנושא הביוב בין ועד הנהלה לו

 חויבו פעמייםשהועלתה בפני ועד ההנהלה על ידי ועד האגודה כי יכול להיות שתושבי ההרחבה טענה על רקע 
בקיא בתחום שילמד את הנושא ויציג יועץ משפטי הבנושא מימון הביוב, הציע ועד ההנהלה לבחור בהסכמה 

דעת מקצועית אובייקטיבית בלתי תלויה שתאפשר קבלת החלטות בנושא. ועד האגודה  לשני הועדים חוות
 דחה הצעת הועד והחליט שברצונו ללכת לבוררות. בימים אלו אנו מקדמים במשותף את בחירת הבורר.

 
 

 קליטההדמי בחינת מדינות הגביה והשימוש ב

ההחלטות לשיפור תשתיות במחנה הישן  משרתים ע"פ 2017דמי הקליטה עליהם הוחלט בוועד הנהלה בשנת 
בלבד. על רקע האתגרים העומדים בפני האגודה בתחום פיתוח התשתיות בכלל ומבני החינוך בפרט, הועלתה 

הועד החליט על הקמת צוות . וציבורבקשה להגדיל את דמי הקבלה ולאפשר שימוש בהם גם למבני חינוך 
יגבש הצעה לנושא המתייחסת לשימושים ולגובה דמי הקליטה, תוך התייחסות לצרכים עתידיים משותף ש

 המשך קליטה לפרויקט הקליטה הבא יהיה אחרי קבלת החלטות בנושא ולא לפני. הניהול של הקרן. ולדרכי
 ברי הצוות מטעם הוועד יהיו הילה וירי.ח
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 הנחה לחברי קיבוץ פרודים וגרושים בשכר דירה
לחברי קיבוץ שהתגרשו  לספקאינו מחויב החלטה על שיוך הדירות, הקיבוץ לאחר ההחלטות הקיבוץ פי על 

. מחויבותו מסתכמת בסיוע לחבר להתגורר במקום. על רקע זה עלתה השאלה דירה חלופית או מגרש חלופי
כר דירה כמו כל האם החברות והשותפות בבעלות על נכסי הקיבוץ מצדיקה גבייה מחבר קיבוץ ששוכר מחיר ש

שוכר אחר. הוועד דם בנושא והחליט כי חבר נשוי שיצא מבית המשפחה ויבקש לשכור דירה בקיבוץ הקיבוץ 
מגובה שכר  10%יעשה את המירב במסגרת יכולותיו כדי אפשר לו את הדבר והחבר יהיה זכאי להנחה של 

 ₪. 250 -הדירה ולא יותר מ
 

 יו"ר ועד הנהלה –ניתאי קרן 
 
 

******** 
 
 

 
 בחדר האוכל 13:00עד  8:10משעה  31.1.2020ביום שישי 

 

  2020נושא: אישור תקציב האגודה לשנת 
 

  23 –נגד     73 –בעד 
 

 נושא: בחירת חברה למועצת חינוך
 

 נאווה ברג בלובשטיין, שרון ארמהמועמדות: 
 

 נאווה ברג בלובשטיין -נבחרה
 
 

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

 
 מ"מ 219מ"מ מתחילת העונה  21.5ירדו  8-9.2.2020 -ב

  241.9מהממוצע הרב שנתי  91%שהם 
 

 מסרה: מאיה חיים
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  20:30במועדון בשעה  12.2.2020ביום רביעי 

 יו"ר האסיפה: נחשון שניר
 מיקום עתידי של מרכזוני הנוערסדר יום: 

 
בספטמבר  שעבר קיבלנו הודעה מהמועצה שאנחנו אחד משלושה מיישובי  מנהל האגודה: -יורם ענבר
נקבל מענק ממפעל הפיס בכפוף להצגת תוכניות להקמת מרכזוני נוער במקום המיקום הנוכחי שהמועצה 

 גרשים לשיוך דירות.המשלהם שהועבר לקיבוץ ויהווה חלק מ
ה והילדים ביישובים. הסקר מצביע על יוכלוסיהשנה נעשה סקר דמוגרפי ע"י המועצה ובו רשום צפי גידול הא

מגמת גידול במשמר הנגב במספר הילדים, דבר שיצריך הפרדת כיתות במרחב הצעיר. כיום הוא א'+ב' ולאור 
גידול במספר הילדים נצטרך מבנה נוסף למרחב לכיתה ב'. זה יחייב להחזיר לשימוש מערכת החינוך מבנה 

 המשמש  כיום לצרכים אחרים. 
הצביעה על מתחמי נגב חלופות שהוצגו כבר לפני כשנה ע"י האדריכלית לידיה מועצת החינוך  4ך מתו

אקולוגיה+שרה כרמל כמועדפים. בהצבעה על הנושא בוועד האגודה נדחתה ההמלצה והועדפה התוכנית 
 למרכזוני הנוער בבית מנהלת החינוך. 

מופיעות שתי ההצעות על  הוכנית במצגת בבישיבה משותפת של מועצת החינוך וועד האגודה והצגת הת
יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן התקיימה בתוך ועד האגודה הצבעה על הבקשה להעביר את הנושא לדיון 

 והכרעה באסיפה. וזו מתקיימת הערב.
 

יתי )חברת ועד האגודה ויו"ר מועצת החינוך הקודמת יחד עם שרה בורנשטיין(: לפני שנתיים כשהי דורית גזית
יו"ר מועצת החינוך נעשתה בדיקה לגבי צפי המבנים הנחוצים לשימוש מערכת החינוך החברתי. היו מספר 
חלופות ביניהן גם מבנה המזכירות הנוכחי שהיה בעבר גם מבנה חינוך. התברר שאין אפשרות לסגת מהחלטת 

 השיוך לגבי המבנה בו נמצאים הנעורים כיום. 
העדפת חלופת מבנה מנהלת החינוך החליט בישיבה בשבוע עד לאחר ווטורי ובומועצת החינוך אינה גוף סטאט

 שעבר להביא את הנושא לדיון באסיפה.
במצגת נראה מתחם נגב אקולוגיה+שרה כרמל מזוויות שונות כדי להתרשם מהכניסות למבנים שיהיו מתוך 

.  גם במבנה (מוגן מוסדי השטח שבין שני המבנים ולא מהכביש. בכל מקרה יצטרכו לבנות ממ"מ )מרחב
 בגלל הפרשי גבהים.  תמנהלת החינוך שם יש בעיה של התרחבו

 
ההכרעה כבר היתה מתקיימת. כי במדידת המרחקים של  ,: סוגיית הרעש. אם הוא לא היה עולהיורם ענבר

למשפחת   מ' 70מ' והמרחק לבית של אלגה איתן טנצר הוא   66מבנה מנהלת החינוך לבית נילי אילן דור הוא 
מ' . התוכנית היא  25מ'  בעוד שמבנה עתידי ליד משפחת שיבובסקי המרחק הוא  45מיכל ואיציק בונים הוא 

לבנות בחלק הפנימי של מבנה נגב אקולוגיה קיר אקוסטי לבלימת הרעש. במבנה מנהלת החינוך יצטרכו לבנות 
 .קיר אקוסטי גבוה יותר שיכער את המראה

היום הממשק בפעילות הנערים השתנה מאד מאז מה שמוכר כשאנחנו היינו נערים. ויש לקחת בחשבון גם את 
הסקר הדמוגרפי. נצטרך להפריד בין א' וב' ועדיף שכיתה יב' תהיה ע"י הכביש מאשר כיתה ב' שיוצאים 

מתאים יותר למרחב מהמרחב כשהכביש הומה ממכוניות. מבנה מנהלת החינוך היה בעבר כיתה כוללת והוא 
 צעיר.

החלופות האחרות מרחב עופרים והמכבסה יקרות יותר והמכבסה לא מתאימה בכלל. כך גם המזכירות 
 הנוכחית.

יישובי המועצה להשקעה במבני חינוך. שעון החול עובד  13יש חשיבות להחלטה בזמן הזה כי נבחרנו מבין 
     מספטמבר וזה קריטי להחליט.  
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אנחנו האסיפה הריבון. ועד האגודה הוא שליח שלנו. הפקיעו את מבנה החינוך לשיוך דירות : איציק בונים
 וצריכים לשנות את זה. 

הדיון הערב באסיפה הוא של היישוב ולא רק של החינוך. צריכים לבדוק מה אנחנו רוצים. כולם צריכים להיות 
שלי בטיחות ורעש. אני מציע למקם את כשותפים ולא רק בכסף. בהצעה של נגב אקולוגיה +שרה כרמל יש 

 מרכזוני הנוער בצריף חדר האוכל.
 

: זו לא הפעם הראשונה שמדברים על הנושא. אדיר יו"ר האגודה אמר לי לא לדאוג זה לא יהיה אלגה טנצר
בנגב אקולוגיה ועכשיו החליטו שזה יהיה באסיפה. הנעורים לא יכולים להיות שם כי יהיו קרובים לבית שלי 

 אתי לוי ושל איציק בונים. בקיץ הם לא יישארו בבניין הם יסתובבו בלילה. תרדו מהדבר הזה. של
 

החינוך ושלוש משפחות. אותי לא מעניין  ,: מחזקת את מה שאלגה אמרה. המלחמה היא בין האגודהאתי לוי
של מנהלת  מ' מהנעורים. באגודה החליטו לבחור בבנין 30שהחברה שקיבלה את מבנה הנעורים שתהייה 

לת החינוך יש מגרש כדורסל ושם זה יותר מתאים. הקיבוץ צריך לתמוך בשלוש משפחות מול ההחינוך. ליד מנ
 ההחלטה הזאת.

 
: נכנסו לפינה. אין לי ילדים במערכת החינוך. גם הנכדים שלי לא פה. שני הפתרונות המוצעים לא זאבי רחמן

בצריף שימוש ונשקיע בו נצטרך להחריב אותו. הוא  מתאימים. מתחבר להצעה של איציק. אם לא נעשה
 . רייםאהמתאים ביותר. גם הקהילה תהנה ממנו. צריך להחליף את הגג ואפשר להתקין עליו פאנלים סול

שמעתם עכשיו את הדיירים שגרים בקרבת המתחם של נגב אקולוגיה +שרה כרמל. נכנס למערבולת ולא 
כול ליצור קונצנזוס ובסופו של דבר יעלה פחות ויתאים יותר. יש להביא נצליח לנצל את מענק מפעל הפיס. זה י

 הצעה מבוססת על הצריף לגאול אותו מעליבותו.
 

: שני דברים מפריעים לי בדף שפרסמו. מביאים משהו שלא כולם הספיקו לקרוא וזה לא תקין. שמעון לוי
)רימון( לא פרסמו את היתרונות נערים במרחק קטן מהגנים  70בהצעה של שרה כרמל אנחנו מרכזים 

 והחסרונות של החלופות האחרות.
 

: הייתי רוצה שמבנה הנעורים יהיה בשכונת הוותיקים רוצה קצת רעש להעיר את השקט הרב מדי.  אני מומוס
מנקודת מבט של שימור הצריף. תודעת וזאת  רוצה לתמוך בהצעה של איציק וזאבי למקם את הנעורים בצריף 

מיקום מרכזי + הצלת  –אינה גבוהה במשמר הנגב. הצריף שייך למורשת של כולנו. היתרון  שימור העבר
הצריף. המיליון של מפעל הפיס יכול לשמש בכל חלופה. כדי לשמר את הצריף קיימים מקורות שאפשר 

ריך למורשת שימור אתרים  כדי להשיג כסף וגם זה לא טרחו לעשות. מעלהיעזר בהם. ביקשתי שיכתבו מכתב 
 את עבודת ההכנה להצגת תוכנית המבנה לנעורים.

 
: אתחיל ממה ששמעון אמר על שלילת החלופות האחרות עם היתרונות והחסרונות. לפני מספר יורם ענבר

החלופות. במפגש שהתקיים כאן נשארו לבחירה שני  4שבועות חולקה חוברת עם כל הפרמטרים לגבי 
 והמכבסה.המתחמים שהוצגו. נשללו מרחב עופרים 

עבר להגדרת מבנה הוא המבנה המשמש את הנעורים היום רשום בתב"ע של הקיבוץ לא כמבנה ציבור ו
 מ'. 15מגורים. המבנה הקרוב אליו נמצא במרחק של 

על פי תקנון האגודה כאשר דנים בהקצאת שטחים הקיבוץ הוא המחזיק את המושכות. לפי התקנון מספיק 
 יכול להביא נושא לאסיפה.שחבר וועד אחד מערער הוא 

עד וועדת תכנון מועצת החינוך וועד ההנהלה של הקיבוץ הם המליצו. נציגי הקיבוץ העבירו את המנדט לו
 האגודה.

אחרות ילך לפי התקנון. ימים ולא בעוד יומיים. מי שיש לו הצעות  10האסיפה מתקיימת היום וההצבעה בעוד 
 עם ניר זמיר ולהסביר לו את הסבך שנוצר במשמר הנגב.הסוגיה של הצריף מורכבת. אפשר להיפגש 

האם בראייה לטווח ארוך הצריף מתאים דווקא למועדוני נוער ולא למשהו אחר כמו למשל מרכז בריאות 
 וספורט.
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לשיפוץ בית מורשת הובהר לנו ₪ אלף  150האם המזכירות מתלהבת להקציב לכך כספים? כאשר ביקשנו 
לשפץ ₪ מיליון  3 -נו לגייס כסף מהבנים שלנו. לא פשוט לגייס כסף. יידרשו קרוב לוהלכ יותר שאין מה לדרוש

 את הצריף ואין לנו הכסף הזה. לא פשוט להגיד נמסה את החברים.
 כל חלופה שהוצעה לנעורים היא ליד מבני מגורים.

שלא תמך במועצת חתימות כדי לקיים דיון באסיפה. ועד האגודה  80על פי התקנון כל חבר יכול להביא 
החינוך לא הביא הצעה סדורה להביאה לאסיפה. מועצת החינוך ביקשה לקיים ישיבה משותפת עם ועד 

 האגודה ולאחריה הועד החליט להביא את הנושא לאסיפה.
 

: עוד לא גמרנו לשלם את החובות שלנו אז אתם רוצים לקחת הלוואות ולהיכנס לחובות בגלל אהרון חיים
  אין כסף זה לא יהיה. צריך להסתדר עם מה שיש. שיש חלומות. אם

 
 

  21.2.2020הצבעה ביום שישי 
 
 
 
 
 

 ברכות!

 שיר ודימה

 גיאלהולדת הבן 
 לדורית ואמנון גזית

 להולדת הנכד

 ברכות לכל המשפחה!
 
 

 

 

 

 

 

 ברכות!

 לנטלי וירון ברגר

 להולדת הבן

 למיכל ושמשי ברגר 

 להולדת הנכד

 לקלרה ופיליפ כרמי

 להולדת הנין

 ברכות לכל המשפחה!
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 חודש פברואר
 בעלה של שרה אפשטיין ז"ל , אביה של קלרה כרמי           – יוסף אפשטיין

  18.2.1963 –נפטר ב                                   
 19.2.1966 - 12.3.1945חבר בגרעין משמר הנגב מצרפת        - מישל ברטמסר

 
  23.2.1966 – 2.2.1953בתם של גינה ויוסף זכרם לברכה, בת כיתת "מעין"  – דניאלה שיבובסקי

 
 18.2.1972 – 15.5.1899אביהם של גיורא ואלברטו          -  אדולפו גלקר

 
  4.2.1973 –  27.12.1893     אביו של משה וקסלר ז"ל – וקסלר יהודה לייב

 
 בעלה של שושנה ז"ל אביהם של עופרה, רן ז"ל, אורית  1949חברנו משנת                - יעקב כהן 

                                   17.5.1929 – 18.2.1983  
 

  4.2.1987 –  25.9.1901אמו של פרדי ברקן         - אטה בקרמוס
 

  , אביהם  של אליהו אורן ז"ל , בעלה של שרה ז"ל1959חברנו משנת    – מרדכי וולשצ'ובסקי
   5.2.1988 – 12.11.1904ושלמה אורן                                       

 
  24.2.1988 -  11.11.1957  בנם של אסתר ויוסף ארז                 -  ירון ארז

 
  5.2.1989 –  1905אמה של מרי רכטמן        -  סלימה קיוויתי

 
 של סמדר ומתי  רעייתו של מוני, אימם 1951חברתנו משנת          -   פאני בר אלון

                                  2.9.1930 -  18.2.1992  
 

  17.2.1999 –   12.5.1902אביה של לאה אלון ז"ל                -  מאיר גלב
 

 ם של מיכאל ז"ל, דניאלה ז"ל רעייתו של יוסף ז"ל  אמ 1952חברתנו משנת       - גינה שיבובסקי
   10.2.2008 -  30.11.1924מאיה חיים ועודד שיבובסקי           

 
  5.2.2014 -  11.10.1919 ז"ל   אמה של סילביה מילבר            - דורה  פאלק

 
    שולמית פלד והילה צפריר     בעלה של גניה אביהן של 1951חברנו משנת             - יואל רויזמן

                                 3.3.1920  - 8.2.2014       
 

 בעלה של שרי ז"ל אביהם של אורי, אסף, 1946חברנו ממצודת בורוכוב משנת         -  יהושע צפריר
   21.2.2015   -   22.3.1927אורה,   איריס,             
 

 של נחמן ז"ל  אמם של זאב, דני, נעמי זלמנוביץ רעייתו 1968חברתנו משנת              - שוש נווה
   15.2.2018 - 20.12.1936ניר, גיל, יעל שפיצר        
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 מחירון נסיעות ברכב הסעות
 1.2.20 -, החל מ2020לאור תוצאות ההצבעה על תקציב הקהילה לשנת 

 :מחירי ההסעות)נהג/ת בית( יהיו כדלקמן

 
 ש''ח 12                       -80פנסיונר מגיל 

 ש''ח 20  -+חברים80פנסיונר מתחת לגיל 
 ש''ח 25                                  -תושבים

 ש''ח 7                              -אשל הנשיא

 

 :חיר ק''מ יהיה כדלקמןמ

 
 ש''ח 1.72                             -חבר

 ש''ח 1.94                           -תושב
 ש''ח 2.41                             -ענף

 ש''ח 1.88    -חבר בעצמאות כלכלית

 
 24:00עד  06:00לשעה משעה   ש"ח 5  -מחיר עבור זמן

 

 נסיעה טובה ובטוחה                                         

 סיגל שלו                                                 
 
 
 

 !!!תודה
התבררה כטעות ש ,שימוש במיםבב ערנותו שם לב לחריגה של משפחת ברנדס ק  לאיל גזית שע  

   ברישום.
 לזאבי רחמן שאישר את החריגה וקבלת אישור להחזרת הכסף למשפחה.

 
 משפחת ברנדס 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 כלנית, בשדה שליד מטע המטווח ששרדה את הריסוסים


