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 עלוןמה 
 . 2020קיץ, קורונה, הפגנות, מצב פוליטי מעורער, מאות אלפי מובטלים, תמונת המצב של חום יולי אוגוסט 

 התקהלות והלוח גדוש. התעדכנו במיילים. צוות התרבות התארגן לבסס אירועי תרבות במגבלות
 

המצב הכאוטי במדינה עם צמרת מנותקת מהציבור הובילו הרבה אנשים למחות והפגין נוכחות באוויר 
הפתוח בו לא נדבקים כמעט מקורונה. באי הקטן שלנו אריאל מזדהה ויצא אף הוא למחות והציב גם את 

 צד דגל שחור. הקשבנו לו.משמר הנגב על מפת המחאה בהנפת דגל המדינה ל
 

ביקורת ועדת קליטה, מקור לפנסיה מעסקה כלכלית ואיך זה ישפיע על  –אסיפה גדושת נושאים גדולים 
 ההמשך, והעברת חברים למעמד שכירים

צוות אקלום אותו מרכזת אתי ענבר התחיל לפעול במרץ כדי לחבק את  –צוות המשך לועדת קליטה 
 הנקלטים.

 ית טולדנונעים להכיר את נר
 פרוטוקול של ועד האגודה

 אורלי פסל תנהל את בית הספר לחינוך מיוחד
 שכונת השבעים מתחילה להתאכלס

 וגם חילופי אוכלוסיה) באופן זמני( בהרחבה ירדני יצאו, אלפסי נכנסו
 והקורונה שהכניסה לבידוד עשרות, המבודדים מודים לאיל גזית וניב נחושתן

 פותחת שעריה עם החזרה לבית הספר  וחנות הזדמנות שניה

 
תמונת השער: הדגלים בראש מגדל המים, דגל המדינה ודגל שחור צילם: ערן 

 זלצמן

 

 הקשיבה: מרגלית  אריאל גבאי והדגלים 
 דו" ח ביקורת ועדת קליטה, העברת חברים למעמד שכירים, עסקת אנרג'יקס  29.7.2020 -אסיפה ב

 לטובת הפנסיה
  טלדנו נעים להכיר: נרית 
  צוות אקלום –" הדרך הקצרה ביותר בין שני אנשים היא חיוך 
 צוות אקלום -ברוכים הבאים למשמר הנגב 
 ברכות לענת ואיתן ברגר להולדת הבת לקלרה ופיליפ להולדת הנינה 
 ברכות לאתי ודיויד לוי להולדת הנכד 
 רשמה: הילה מגידוביץ 22.6.2020 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 רלי פסל נבחרה לנהל את בית הספר לחינוך מיוחדאו 
   "פניג-גל פלג -ועוד על חג מחזור כיתת "כוכב 
 משפחת ירדני יצאה על מנת לחזור 
 משפחת אלפסי שכרה את ביתה של משפחת ירדני 
 ...שכונת השבעים מתאכלסת 

  751החלטה VS    יעקב וולפמן –חלופת האגודה 
 ברכות לאילנה אגמון להולדת הנינה 
 נר זיכרון חודש אוגוסט 
 תודה גדולה 
 "חוזרים לבית הספר עם "הזדמנות שניה 
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  אריאל גבאי והדגלים
לראש  לפני כעשרה ימים לעולים במעלה המדרכה המובילה 

התגלו שני דגלים מתנפנפים מעל מגדל המים.  ,עד, המזכירות-חינוך, גילהדרך מבני הגבעה 
ל האדום גהמגדל ראה דגלים אחרים שהתנפנפו מעליו. דגל ישראל נשאר יציב בייצוגו, הד

יתנו. המציאות הכאוטית הניפה דגל שחור. בירור קצר לוודא מי טרח לעלות ינעלם מהוו
 הובילה אל אריאל גבאי. ,שאינה מועד וחג ,למגדל המים בעת הזאת

 
 אריאל, למה החלטת להניף את דגל המדינה ולצידו דגל שחור?

 

מספר שבועות לפני הנפת הדגלים מעל מגדל המים התחלתי לצאת לצומת דבירה עם גיל ענבר. היינו רק שנינו 

ממשמר הנגב בתוך קבוצה גדולה של אנשים מיישובי הסביבה. זה תסכל אותי שמלבדנו לא נמצאים בהפגנה 

 לפני כן התקיימו הפגנות באזור שלנו. שמר הנגב. ההפגנה בצומת דבירה היתה החלוצהאנשים נוספים ממ

אנשים עומדים ומניפים דגלים שחורים  –צמתים אחרים בכל רחבי הארץ והיום רואים אותן כל שבת ב

ושלטים המגדירים את התקופה הקשה והמתסכלת שאנחנו חיים אותה כעת והאצבע מופנית רק לאדם אחד. 

 .זו לא הקורונה

משמר הנגב בגדול זה קיבוץ אדיש . המטרה  מה שמפריע לי זו האדישות והיא הסכנה הגדולה לחיינו במדינה.

את האנשים להוציא מאדישות. זוהי זכותנו להביע דעה להסביר מה חושבים. בהנפת הדגלים היא להעיר 

 בהבעת האדישות יש הסכמה למה שקורה.

 את העסק. להם אני אחד מרבים שסגרו שבו ימצבי הפרטאינה קשורה לבהפגנות  פעילותי 

היות קרוב להיות בשבועות הראשונים נסעתי לדבירה והבנתי שהמיקוד צריך להיות בבלפור לנסוע לירושלים ל

אוכל להגיד שהייתי שם. לא ראיתי  2020שזה לא יעבור לידי. כשישאלו אותי איפה הייתי בקיץ  ,חלק ולתמוך

 את ההפגנה בטלוויזיה מהכורסא.  אני רוצה לעורר את הסביבה שלי וההצלחה היא חלקית.

האנשים שהפגינו והם בגיל  כשהגעתי לבלפור בפעם הראשונה עם טליה הייתי המום. מה שהפתיע אותי היו

מיצים וגם בגיל הסיכון לקורונה. זה שההורים שלי. לא מובטלים כי הם פנסיונרים, לא מסוממים כמו שמ

. כל פעם יש יותר אנשים. האנשים נושאים מעורר השראה. בעקבות הדור המבוגר התחילו להגיע צעירים

דוחפים. אנשים מגיעים להפגנה כל אחד מרקע שלטים לפי האג'נדה שלהם. ללא אלימות. יש רעש אבל לא 

 אחר. אין כאוס ואין לכלוך.

ה, מחונכת שאנשים יהיו אדיבים שישמרו על הטבע על ערכים בסיסיים שלא ימגיע לנו שישראל תהיה נקי

 יקחו לנו את הכסף שלא יגעו לנו בפנסיות שיפסיקו לדבר על סיפוח שידאגו לזקנים ולניצולי שואה.י

צריך לעורר את הסביבה הפרטית שלו כדי להזיז את המטוטלת שכבר החלה לזוז. יש מאות קבוצות. כל אחד 

 .בלי תקוה התגובה של האנשים היא על השחיתות על מצב סטאטי

 מציע לצאת השבת להפגנה בירושלים. מזג האוויר נהדר, חוויה לדמוקרטיה. להיות חלק מציבור  פעיל. 

מבישה והשימוש במכתזיות הוא קטלני. הציבור בישראל ראוי ליותר אמפטיה האלימות נגד המפגינים היא 

 ותמיכה.

    

 הקשיבה: מרגלית
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 במועדון 20:00בשעה  29.7.2020ביום רביעי 
 של הקיבוץ 900האסיפה שודרה בזום ובפייסבוק וגם בערוץ 

 
 סדר יום:

 . ביקורת ועדת קליטה 1

   של הקיבוץמציגה עו"ד הלית הלר , מבקרת הפנים 

 מגיבה הילה שנהב מרכזת קליטה 

 . הגדלת הפנסיה באמצעות אישור עסקה להקדמת התמורות עם חברת "אנרג'יקס סולרי" 2

 יוצג סיכום הבדיקה בנושא הגדלת הפנסיה 

 "תוצג עסקת "אנרג'יקס סולרי 

 העברת חברים העובדים בקיבוץ למעמד שכירים 3

 יוצגו היתרונות והביטחונות לחברים 

  מנגנון המעבריוצג 
 

 ו. נושאי הביקורת בשנה האחרונה הי 2019: מציגים עכשיו את הנושא האחרון לביקורת לשנת משה וולפמן
 להציג לחברים את עבודת המוסדות והפעם הביקורת היא על ועדת קליטה.

 
לה צמיחה דמוגרפית. כמובן התהליך הוא מורכב. מי –ועדת קליטה היא חלק מתהליך צמ"ד  ניתאי קרן:

טובה להילה שנהב שעושה זאת בנאמנות ובמסירות. הלית המבקרת הטמיעה במסמך הביקורת את ההערות 
 והתגובות של הילה.

 
 : היה שיתוף פעולה מלא מצידה של הילה רכזת הקליטה. מספר המשפחות שעברו תהליך קליטה הלית הלר

משפחות במעמד  2חברים  10 - מבונים    משפחות למגרשים 6חברים וכן  81לשלב ג' שהם  41 – 2016משנת 
נקלטים. ומשפחה אחת שעברה מחברות בעצמאות כלכלית  95  -משפחות  49 סה"כחברים  4 –יורשים 

לא התקבלה  -לחברות מלאה. באסיפה התקבלה החלטה על איחוד הועדות קליטה וקבלה. הערה בנושא
 החלטה על מהו מספר החברים בוועדה המאוחדת.

אסיפה דנה הלוועד ההנהלה שידון בהם ויעביר המלצה לאסיפה. ועדת קליטה מעבירה רשימת מומלצים 
 בקבלתם והחלטה על קבלת מועמד לחברות מלאה היא בקלפי לפי הרוב הנדרש בתקנון.

שנים. נושאים המובאים לועדת  3ועדת קליטה היא גוף ביצועי תחת צוות צמיחה דמוגרפית שהתפרק לפני 
ועד ההנהלה. מומלץ להקים צוות צמיחה דמוגרפית לפי המבנה ווצריכים החלטה אסטרטגית מגיעים ל קליטה

 הארגוני של הקיבוץ או לחילופין, לקבל החלטה רשמית לבטלו ) אם אין נחיצות(
המבקשים להיקלט בקיבוץ עוברים אבחון להתאמה חברתית וכלכלית. החומר נשמר במחשב האישי של 

סודי והוא שמור בסיסמה ולא מגובה בשום מקום בקיבוץ. מומלץ לבחון דרכי שמירה אחרות הילה. זה חומר 
 על החומר.

 נקלט ממלא טופס הרשמה. מומלץ שהנקלט יגיע לראיון קליטה רק לאחר מילוי הטופס.
ההמלצה המקובלת טרם תחילת תהליך הקליטה הוא נושא צבירת פנסיה. על כך ראוי להתייעץ עם עו"ד של 

 . 2020 -כדי שנוסח ההסכם יהיה מעודכן ל בוץ כי הנחיות הרשם משתנות מעת לעתהקי
 תשלום בדבר דמי פיתוח נעשתה בדיקה בכרטסת הנקלטים שאכן הסכומים נגבים.

בהנהלת חשבונות יש רישום של סכומים כדמי כניסה בעוד שמה שנגבה מהנקלטים הם דמי קדימה. הילה  
 דיקה של כרטיסי הנקלטים לתשלום זה והבדיקה יצאה תקינה.מסרה שההמלצה מקובלת וערכה ב

 להקפיד על טופס תהליך קליטה ) טופס טיולים( כדי לעקוב על מחויבות של כל נקלט.
 : לגבי תהליך טופס קליטה, מעקב של ועדת קליטה ומסירת שאלונים נחזור להקפיד.הילה שנהב
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בקשר לתקנון קליטה נרכז  את כל העדכונים והשינויים אחסון מידע על הנקלטים יאוחסן במידע של הקיבוץ. 
 . 2020בתקנון החדש כדי להכניס בו גם את נושא עיגון זכויות החבר על דירתו מקווים עד סוף 

: הדברים מסודרים. המלצה לגבי טופס טיולים זה משהו טכני. זה עניין שלכם. לא מצאתי כל בעיה הלית הלר
  בהתנהלות.
 ם שהוא חלק ממערך הקליטה.לּוק  הקמת צוות א   : הוזכרהילה שנהב

 
: בדו"ח הביקורת כתובה המילה סודי. כל חבר בועדת קליטה מקבל סיכומי ישיבות איך זה אלי רכטמן

נשמר?. התיקייה של המועמדים צריכה להגיע עם סיסמה למנהלת הקהילה. אך מוודאים שבגמר קדנציה של 
ימחק חומרים יי של המרכזת. אפשר להאמין למרכז הועדה שריכוז הועדה ימחק החומר מהמחשב האיש

 מהמחשב האישי.
זמן לסיום תהליך הקליטה? כמה זמן אורך  מוקצבלגבי הדו"ח  האם מודיעים לנקלט איפה המגרש שלו? האם 

 תהליך הקליטה עד שהמועמד מוגש לבחירה באסיפה?  אם דוחים מועמד ולא מגישים לאסיפה למי הוא פונה?
. האם נים הקרובות משני צידי המדרכה המובילה לבריכה האזור יהיה אתר בנייה. זה מרכז המשקהש 5-ב

 הבנייה? -למקבלי המגרשים המבונים זמן מוגדר לסיום תהליך השיפוץניתן  אפשר 
 

שנים ואינן מתגוררות פה. לגבי  3: לגבי תהליך הקליטה. יש משפחות שהתקבלו באסיפה לפני יורם ענבר
הקליטה במצב כזה אין אפשרות לקיים היכרות עם משפחות אלה לפני שהן מגיעות לקיבוץ. לפני מספר תהליך 

קיבוצים על תהליך הקליטה. הוצג בפנינו תהליך מוקפד ומסודר בו  2-שנים הייתי בסיור עם ועדת קליטה ב
התקיים פה כדי נדרשו המשפחות שאינן מתגוררות בקיבוץ להגיע לביקורים לעתים קרובות. זה צריך ל

 להרחיב את ההיכרות עם המשפחות.
 

: לגבי השאלות של אלי.  סיכומי הישיבות מופצים לחברי הועדה. עניינים פרסונלים לא נרשמים. הילה שנהב
זה עניין רגיש ולא מפורט. לגבי אחסון החומר אצל מנהלת הקהילה. ברגע שאעלה את החומר לענן עירית 

   שותפה.שיפריס מנהלת הקהילה תהיה 
 אותם לפני שידענו בברור שהם אכן מועמדים לקליטה.בשלבים הראשונים שקלטנו לא הכנסנו 

משכות לתקופה של שנה זה מיטיב עם ילכן ה, לגבי אורך תהליך הקליטה, יש לאורך התהליך ערך מוסף
קבוצה. עכשיו קליטת המשפחות. כשמשפחה מסיימת את התהליך מביאים אותה לאסיפה. משתדלים שתהיה 

משפחות מוכנות להבאה לאסיפה אבל עצרנו כדי להכניס את נושא עיגון הזכויות בדירה. כשהחברים  4יש 
 כולם יחתמו על המסמך הם גם יחתמו ויובאו להצגה באסיפה.

 ושנה וחצי לבנייה עצמה. בנייה  שנים לתהליך הבנייה. שנה וחצי לקבלת היתר 3מי שבונה בתוך הקיבוץ יש לו 
עדה וההיכרות וליורם, מסכימה עם מה שאמר. עשינו צעדים בנושא אירוח משפחות. כל הזמן דנים בזה בו

היא קריטית. רצינו שהמשפחות יגורו כשנה לפני הבנייה אבל במצב הדיור כיום לא היה ניתן לבצע לגבי כל 
 המשפחות שנותרו מחוץ לקיבוץ.

 
מנת. ואז יש בזה משהו מוסדר שהמשפחה האומנת : יש קיבוצים שמחליטים על משפחה אוהלית הלר

 מתדרכת את הנקלטים.
 

ליוויתי את צמ"ד מתחילתה. הוקמו שתי ועדות קליטה וקבלה אך המציאות איחדה את שתי : ניתאי קרן
 הועדות ועכשיו גם הוקם צוות אקלום שזה תפקידו לגבי הנקלטים.

 תודה להלית.
 

 יריםהעברת חברים העובדים בקיבוץ למעמד שכ
 

ועד ההנהלה דיון האם יש צורך לאשר זאת באסיפה. והיה ב : לחלק מהחברים זה נשמע דרמתי.ניתאי קרן
 המטרה היא לשפר את מעמד החברים העובדים בקיבוץ למעמד של חברים עובדי חוץ.
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המדינה חוקקה חוקים  2017 -עבדו חוקי המיסוי הישנים גם כשעברו לקיבוץ המתחדש. ב 2017: עד איל תדהר
העובד ימוסה עפ"י שכרו הנקוב ולא כמו  –. חוק ביטוח לאומי  2. שחבר בקיבוץ מתחדש ממוסה עפ"י שכרו.  1

 בעבר עפ"י שכר מינימום.
אומי חלק המיסוי מהערבות ההדדית. כדי להוריד כל אחד משלם לפי תקציבו האישי וגם הביטוח הל 2017 -מ

. בהצעה להעביר חברים למעמד שכירים הם יקבלו הגנה משפטית מהמדינה בהתאם לחוקי את המיסוי
 העבודה. חבר מובטל דמי האבטלה יפלו על המדינה. כיום זה נופל על הקיבוץ.

 ה.חברים בגיל העבודה יקבלו יעוץ מעו"ד שמסייעת לקיבוצים במהלך הז
זה סוג של מהפכה מחשבתית לכן הוחלט להביא לאסיפה. פגשנו את כל החברים: בפוליביד, בנוי, ענף המזון, 

יחתום על הסכם עם מקום העבודה ועל כך שאין מצב של עובד  ענף הבגד. מפה מתחילים את התהליך.  כל חבר
ום לכן לא יהיה קשה לעשות את ומעביד עם הקיבוץ. הקיבוץ מפריש את כל הזכויות, פנסיה וכו'  כבר הי

 המהלך.
: כבר שנים אני שואל למה החברים לא שכירים והתשובה היתה שלקיבוץ לא כדאי. כשחבר היה אלי רכטמן

 חודשים דמי אבטלה. 6חודשים דמי אבטלה מהקיבוץ, כאשר חבר הוא שכיר הוא מקבל  3מובטל הוא קיבל 
 

 התמורות עם חברת "אנרג'יקס סולרי"הגדלת הפנסיה באמצאות אישור עסקה להקדמת 
 

 אישור ליצירת מקור להגדלת הפנסיה
מהשכר הממוצע במשק.   50% דהחלטה בקלפי על הגדלת הפנסיה ע 2018התקבלה  במאי  ניתאי קרן:

. לא היה זמן לקיים את הדיון ולקיבוץ לא היו רווחים ולכן  2018סיפה נדרשה להביא מתווה עד אוקטובר אה
ירי, יורם, אפרת, ענת וצלר  –הוקם צוות ₪  100 -להגדיל את הפנסיה ב 2019נית משק לשנת הוחלט בתוכ

שהיא גבוהה ₪  4400וניתאי קרן. נעזרנו ברו"ח גיורא מרקר והאקטואר אריה שטראוס והיום הפנסיה היא 
 2024 -. במפנסיית הרשם. מצבו הכלכלי של הקיבוץ אינו מאפשר הגדלת הפנסיה. אי אפשר לחלק כסף שאין

שנים מוצע לקחת מקור כספי  3שמשרתים את החוב של הקיבוץ. לכן כדי לגשר על פני ₪ מיליון  2ישתחררו 
החלטה על כך ₪ .  150 -שאפשר להוון אותו וזאת העסקה עם אנרג'יקס. היא תאפשר להגדיל את הפנסיה ב

לטה כזאת והיא מובאת אבל זה לא תקין לא לשתף את החברים בהח היא בסמכות ההנהלה הכלכלית
לאסיפה. במקביל להחלטה כזאת יש לדעת שהיא מגדילה את הגרעון האקטוארי. מצב הקיבוץ הוא בסדר אבל 

 .לחלוקה לחברים לא מזהיר. התאגידים לא מעבירים רווחים
 

מה זה עושה לחלוקת פירות  : מה המשמעות של הקדמת קבלת הרווחים מחברת אנרג'יקסדגני-עירית כרמי
 נכסים האם זה לא פותח בעיה לגבי עסקות עתידיות?

 
שמעלים אותה באחוז בשנה. האם העסקה היא הלוואה היתה  : ההחלטה לגבי העלאת הפנסיה אלי רכטמן

 ע"ח רווחים עתידיים? האם לא ניתן לצבוע את הרווחים מהשדה הסולרי?
 

ליט על שלא הזמין אף אחד מצוות הפנסיה. נראה לכם סביר שלא : "מברך" את הצוות הזה שהחדן גרשון
 לשתף את צוות הפנסיה?

מה שעירית דגני אמרה שלא נצטרך כל פעם לחלק כסף ליורשים. שהכסף הזה יכנס אוטומטית לקרן הפנסיה. 
ֵטָנה כל שנה.  בפעם הבאה כבר שנתיים לא מקבלים כסף מפירות נכסים. אנחנו במצב לא טוב. ו קרן הפנסיה ק 

 שדנים בנושא הפנסיה להזמין לפחות אחד מצוות הפנסיה.
 

דונם בעליה לבית הקברות.  140: השדה הסולרי הוקם ואושר באסיפה באופן עקרוני, על שטח של ירי דגן
העסקה הראשונה עם חברת אנרג'יקס סולרי התבססה על שכר דירה. במו"מ השארנו מקום להיות שותפים. 

לה הכלכלית וכדי להיות שותפים היינו צריכים להשקיע  ולקחנו הלוואה כי רצינו להבטיח היו דיונים בהנה
שנים( כך מקבלים החזר של הכסף שמשקיעים +  23) לעצמנו כשותפים לקבל סכום קבוע לאורך חיי הפרויקט

להבטיח רווחים. בהנהלה הכלכלית זאבי רחמן היה חבר והוא מכיר את הפרויקט. בצוות אמרנו מול היזם 
השנים האחרונות של הפרויקט נקדים  3 -רווחים קבועים לאורך הפרויקט. אח"כ באנו אליו בבקשה שאת ה

שאז ישתחררו לנו כספים מהסדר הבנקים שיסתיים. היה  2024לקבל את הרווחים כדי לגשר על השנים עד 
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הראשונות אח"כ הרווחים  אלף כל שנה בשנים 250השנים הראשונות  3 -מו"מ לא פשוט. מקבלים רווחים ב
אלף ואז  240השנים הראשונות הרווחים הם קטנים וגם צריך להחזיר הלוואה לבנק. היתרה  13 -ב .יםנ  טֵ ק  

מביאים לוועד ההנהלה להחליט מה היעוד. עירית שאלה מה עם פירות נכסים. אם דן גרשון מציע להזרים את 
 זה כמובן מגדיל את הגרעון האקטוארי. לכל חבר₪  150אלף לקרן מילואים והוספת  250 -ה
 

אלף לחודש מקרן מילואים כדי להשלים את  100: איך אני מבין את נושא קרן מילואים. מושכים דיוויד לוי
שנים לא יהיה שום דבר בקרן המילואים.  7הפנסיה לחברים. צריכים לדעת שאם לא יהיה שינוי דרמתי אחרי 

אלה מהשדה הסולרי לקרן המילואים. ידענו להגדיל בשנים האחרונות אלף ה 250החלטה לגיטימית להעביר 
לחודש גם בלי החלטות מצאנו דרך. שימוש זמני בקרן המילואים ₪  700 -היא גדלה ב 2017 -את הפנסיה. מ

הפך לשימוש קבוע. כולנו רוצים להעלות את הפנסיה לחברים וצריך להמשיך את המגמה אבל לא דרך 
היתה מוצאת אפשרויות אחרות. האם חישבנו את המס על הרווחים האלה? הועדה  החלטות בומבסטיות.

עירית שאלה שאלת מחץ. בגלל שיש לנו החלטות מסודרות לגבי פירות נכסים. אף אחד לא שאל אותה בדיונים 
ש ויותר. היום י 5%וזה יכול לסתור החלטות קודמות. בכל קרנות הפנסיה היו השנה הפסדים משמעותיים בין 

 . 31.12.2019לנו פחות כסף בקרנות מאשר נרשם בדוחות של 
בתנועה הקיבוצית אנחנו במקום טוב בתשלום הפנסיה לחברים. אבל בנושא האקטוארי נמצאים במצב קשה. 

 המסגרת שלנו סבירה. צריכים להיות שמרנים.₪ מיליון  2.5של העלאת הפנסיה זה גרעון של ₪  100כל 
 

.  אבל 2018: ניתאי דיבר על צוות שישב והזכיר את ההסתייגות שהיתה בהצבעה בחודש מאי יורם ענבר
יעבירו  1.9.2018 וצע במשק ונאמר באותה החלטה שעדממהשכר המ 50%על מתווה של  2019 -הדיונים היו ב

 ₪ . 150 -יעלו את הפנסיה ב 2021כחלק מהתקציב. ושכל שנה נחליט . בתקציב  2019בתקציב 
כל שנה זה כדי לשמור על ערך הכסף. מה שמציעים במסגרת הסביר זה לוקח את ₪  100 -העלאת הפנסיה ב

אם מגדילים את הפנסיה יהיה ₪ מיליון  2יסתיימו הסדרי החוב וישחררו  2024 -ההסתייגות בקו עליה. ב
 פחות לחלק בפירות נכסים.

 
ניס לראש את המצב האמיתי שלנו בקרן הפנסיה. כל : אני לא הולך להתנגד להחלטה. אני רוצה להכדן גרשון

לא יהיה מספיק כסף לחלק אם לא נכניס כסף  2024גם בעתיד של אחרי ₪ שנה מקטינים את הקרן במיליון 
לקרן ונצטרך לקחת הלוואה כדי לשלם את הפנסיה. כמו שאמר יורם שימכרו נכסים. חברים צריכים להפנים 

רעון האקטוארי. הוא צריך להעיק עלינו על ההנהלה. כל שנה אנחנו מחמירים שיש לנו בעיה קריטית בנושא הג
 אותו. 

 
. משמר הנגב הולך על חבל  : היה דיון מצוין. דן, התנצלות של הצוות על אי שיתוף צוות הפנסיהניתאי קרן

יה. אין כלכלי דק. יש חוב אקטוארי יוצא דופן. צריך פרופורציות. משמר הנגב במקום טוב בתשלום הפנס
קיבוצים שמעלים כל שנה את הפנסיה. השאלה של עירית על פירות נכסים תיבדק. ההחלטה צריכה לעבור 

 קלפי.
 

: בשאלות שלי אין  בהכרח התנגדות להעלאת גובה הפנסיה אלא לשנות את נוסח ההצבעה דגני-עירית כרמי
 ולקבל תשובה בקשר לשאלה שלי.

 
יעת הכסף מחייבת החלטה. ההחלטה המהותית היא יצירת מקור : נביא תשובה מסודרת. צבניתאי קרן

 לפנסיה.
 

       9.8 – 7.8 -הצבעה ב
  
 
 
 
 



8 
 

  www.atarmishmar.org.il   7.8.2020י"ז באב תש"ף  2135עלון מס' 

 נעים להכיר
 בכל עלון, אני מקווה לראיין 
 חבר/ה מקהילת משמר הנגב,

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה
  השאלות הן זהות לכל מרואיין/ת

 : והפעם

 טולדנונקש  נרית 
 
 

 למשמר הנגב?איך הגעתי 
 

. כשהגענו לקיבוץ משפחת אוהד וליאור שפיר ,הגענו למשמר הנגב בעקבות חברים מהרחבה א'
אסתר ויואש בורנשטיין היקרים אימצו אותנו כבני משפחה. גרנו מעליהם במשך שש שנים 

 באהבה גדולה. לפני שלושה חודשים עברנו לביתנו בהרחבה ב'.
 

 מה אני עושה בחיים?
 

במקצועי עובדת בבית חולים סורוקה מזה עשרים שנים ומביאה כמעט בכל יום   אני מיילדת
משפחות משכונות הקיבוץ השונות ברגעים  יתיוויחיים חדשים לעולם. זכיתי להיות שותפה ול

 המשמעותיים והמאושרים בחייהם. ומרגש לפגוש בכל פעם לראות איך הילדים גדלים. 
 

 במשמר הנגב קרוביי
 

. משפחת לוי אתי ודיויד הם קרובי משפחה. קרובים  6ועמית בן  9למעיין בת  אני אמא
 וידידים הם משפחת שפיר ועוד חברים טובים ורבים.

 
 כמה מילים על משמר הנגב

 
 משמר הנגב עבורנו הוא בית חם שכיף לגדול בו. 

 לכולנו בריאות, להמשיך לצמוח, להתפתח ולגדול!מאחלת 
 
 
 

 לוי עם נרית: אתי נפגשה
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 "הדרך הקצרה ביותר בין שני אנשים היא חיוך"
 )ויקטור בורג'ה(

 

וההשתלבות כאן בקבוץ, עבור כל חברינו החדשים יותר, והחדשים  הטיאז.... כדי להנעים ולקצר את דרך הקל

מתוך . הצוות גובש שמרכזת אותו אתי ענבר "חיבוק" קהילתי,  -צוות אקלוםפחות, הוקם לפני מספר שבועות 

ההבנה כי לאחר תהליך ארוך של מיון ובדיקת התאמה שעוברים הנקלטים החדשים, תוך ליווי של ועדת 

הקליטה היישובית, מגיעות המשפחות החדשות להתגורר בקבוץ, בביתם החדש או בדירה זמנית, ובבת אחת, 

 מוצפות במגוון של שאלות ותהיות כשהדרך לתשובות והמענים אינה ברורה תמיד.

שא אקלום ושילוב הנקלטים החדשים הוגדר במקור כתפקידה של ועדת הקליטה אולם לאור ריבוי הפניות נו

, שהוא הזרוע של ועדת קליטה הנוכחיתבהן היא עוסקת, לצד תפקידיה המגוונים, הוחלט להקים צוות חדש 

, אייל גרנסיה, חזן ויאןחברים נוספים: ויועוד שישה   לצידה של אתי ענבר )אשר חברה גם בוועדת הקליטה(, 

 , אנבלה פלדפבר.תמר אלמוג פניג, סנדרה רכטמן,  אוהד 

אנחנו כאן, לא רק כדי להושיט את היד בחיוך ולסייע למי שלא יודע אצל מי מזמינים בלון גז ולמי פונים 

כשהאינטרנט תקוע, אלא גם כדי לקדם את תהליך האקלום במשמר הנגב, הליך שלתפיסתנו הינו רחב 

עמיק ומחייב שיתוף פעולה של כלל הגורמים בקהילה: חינוך, תרבות, הנהלת חשבונות, וכו'. ביחד, ננסה ומ

לאחר קליטתן בקבוץ(, מתן מידע  שנה עד ל לקדם קשר ישיר וליווי אישי של משפחות הנקלטים, ע"פ הצורך )

ב, גיוס הנקלטים מקיף וחיבור למשפחות מאמצות ולדרכי התקשרות של הגופים השונים במשמר הנג

להשתתפות בפעילויות הקיבוץ השונות ובוועדות, ארגון פעילויות תרבות וגיבוש של קבוצת הנקלטים 

 ופעילויות שלהם ביחד עם כלל הקהילה. 

 הצוות יתווך בין המשפחות הנקלטות לבין הקבוץ.

 מטרת הצוות לגייס לנקלטים משפחות מאמצות ) לאלה שאין להם משפחה בקבוץ(

 ם בעוגה מעשה ידי החברים/ות , תושבים/ות  ועל כך נפנה אליכם לעזרה.לקבל

 נשמח לשיתוף פעולה עם בעלי התפקידים, כלל הציבור, בקליטה "רכה" נעימה ותומכת.

 תודה לכולם מראש,

 

 צוות אקלום

    

 ברוכים הבאים למשמר הנגב! 

לנופיו היפים של הנגב, למרחבי הדשא ברוכים הבאים לאנשים, למשפחות, לחברים, לקהילה התוססת, 

 הגדולים לאי ירוק בים השיבולים.

 -התחלות מטבען נושאות מטען של חששות, ביישנות, התרגשות ולא מעט חוסר וודאות. אנחנו, צוות האקלום

"חיבוק" קהילתי במשמר הנגב, נעשה כמיטב יכולתנו לפוגג מעט את ערפל חוסר הודאות ולהפוך את ההתחלה 

 שלכם, למשתפת ומרגשת.הזו 

 אנחנו שמחים ומברכים על שבחרתם לקרוא למשמר הנגב בית.

 הנקודות בנגב ומאז הוא בצמיחה מתמדת. 11-כחלק מ  1946קיבוץ משמר הנגב נוסד במוצאי כיפור בשנת 
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א לפני מוסדות החינוך, מתקני הספורט, הבריכה היפה, המפעל, חדר האוכל ומוסדות התרבות, משמר הנגב הו

קודם כל אנשים. אנשים שחשוב להם לקחת חלק בסיפור היפה הזה בנגב, אנשים עם חיוך רחב, אנשים טובים 

 אשר אכפת להם מהקהילה בה הם חיים. ועם אנשים טובים ואכפתיים... אפשר לעשות הכל!

ארת החל אפשר לחגוג יחד  חגים ועוד אינספור פעילויות תרבות וקהילה. אפשר להצמיח מערכת חינוך מפו

מבית התינוקות ועד לנוער איכותי וערכי. אפשר להתחבר למקום, אפשר להרחיב את מעגלי החברים. אפשר 

 לקום כל בוקר עם שיר חדש בלב.

 

לפני שאתם צוללים אל תוך המידע הרב והחשוב המובא כאן בפניכם חשוב לנו להגיד לכם שאצלנו במשמר 

כם ובשבילכם. מהצעד הראשון ועוד שנים רבות קדימה. אתם הנגב אתם אף פעם לא לבד. אנחנו כאן, את

 אתנו בכל נושא ועניין. כמעט על הכול נדע להשיב.   ץמוזמנים להיווע

לא בכדי נקרא המנון  הקיבוץ שכתב חברנו יהושע צפריר ז"ל  "ביתי משמר הנגב". מעבר לכל הקסם שבמקום 

 הזה. הוא קודם כל בית.

 ה .ברוכים הבאים. הגעתם הבית

 

 צוות אקלום:

אתי ענבר, אייל גרנסיה,  תמר אלמוג, ויויאן חזן, אוהד פניג, סנדרה רכטמן, 

 אנבלה פלדפבר

 

  
 

 !ברכות

 לענת ואיתן ברגר 

 כליללהולדת הבת 
 ברכות לקלרה ופיליפ כרמי

   להולדת הנינה

 ברכות לכל המשפחה
 

 ברכות!

 לאתי ודיויד  לוי

 להולדת הנכד

 בן לליאור והדר

 אח לאמיר

 ברכות לכל המשפחה!
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 

  22/06/2020 תאריך

אפרים סוחמי, מרגלית זלצמן, דורית גזית, אדיר בן חמו, נעמה אלוש, הילה מגידוביץ ,  :נוכחים ועדחברי 

 אורי אורן

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

  )ועדת ביקורת(  וולפמןמשה -חסרמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 

 :סטאטוס התקדמות בחינת אופציית הצריף  -מועדון נוער .1
 

על  סקירהיורם נתן כדי לאפשר הגשת התוכניות למועצה.  –יורם מקדם פגישות עם המתכננת 

לפיכך, התקבלה  -הצריף: קיבלנו החלטה שפותחים את הדיון על המבנים המוצעים למועדון נעורים

ולצערנו נכנסה הקורונה. עלתה בקשה מול ניר זמיר למשוך את ההחלטה עד  –ארכה של חודשים 

 תחילת מאי לערוך הצבעה בקלפי. ב. למעשה, היינו אמורים 2020אפריל 

על סך  שמענק מפעל הפיסי ניר זמיר "נאמר ע -המועצה לתקציבי הפיתוחעם  8.5.2020 -ב בשיחה 

 התקיימהוועד ההנהלה, בהצריף, לאחר מכן  דנו על וועדת תכנון בנפתח לכל המועצה.  ₪ מיליון 

עם זאת, השטח למועצה. באותו זמן סיימו את הסקיצות לשאר החלופות. יחד  הקצאתאסיפה על 

קטור והאדריכלית  ו. בהתייעצות עם הקונסטרומדנים בין החלופותנבדקו אומדנים: יש פערים בא

 2.7עד  2.5 עלות משוערת של שיפוץ הצריף  שימור אתרים לגבי המבנה שוקללה העלות. על  ממונה וה

החלופות. התוכנית היתה להשתמש רק בחלק מהצריף )כולל פירוק הגג(. עלות  גבוהה מכל ₪ מיליון 

 בחוזה המענק של מפעל הפיס אין אפשרות לשפץ רק את חלקו.ו 80 % -למועדון הנוער 

מועדוני הנוער החלופות: נגב אקולוגיה /שרה כרמל ובית מנהלת החינוך תתקיים  הצבעה על מיקום  

 בהצבעה ישתתפו גם החברים החדשים. תמכו בהצבעה בקלפי. האגודה חברי ועד    3.7.2020 -ב

 

 ריכה לבריכה אין רישיון עסק, לא עסק כתרבות.התנגדות למכירת שתייה ושלגונים בב

 

יוגש ערעור לנציבות  -לבריכה –₪  5000 -קיבלנו קנס ממכבי אש -בעקבות הפולמוס מול זר מעדנים .2
 הכבאות.  

 איש באוכלוסייה במשמר הנגב.  945 .3

בעקבות עצומה  חברי האגודה בה ישתתפו כל  -משרת מנהל אגודה תגיע להצבעה בקלפי -מנהל אגודה .4
   . אנשים 90עליה חתמו 

 
 רשמה: הילה מגידוביץ
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 בית הספר לחינוך מיוחדאת  לנהל נבחרה  אורלי פסל 
 

שיפתח בשנה הבאה תשפ"א אורלי נבחרה לנהל את בית הספר החדש לחינוך מיוחד 

 "מבואות הנגב"בקמפוס 

 שנים בחינוך ובמיוחד בחינוך מיוחד. 24אורלי עוסקת מזה 

  בהצלחה!

אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך: "אני מברך את אורלי על הצטרפותה לצוות 

המנהלים המובחר של בני שמעון. אורלי תנהל את בית הספר החדש, בית ספר לחינוך מיוחד, שייתן מענה 

ספת לילדי המועצה, ילדי כפר הנוער "עדנים" וילדי מרחב הדרום כולו. הקמת בית הספר מהווה העמקה נו

במחויבות המועצתית לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים במועצה ובפיתוח מענים מיוחדים. אין לי ספק כי 

 .אורלי היא האדם הנכון במקום הנכון ואני מאחל לה הצלחה רבה בהובלת הדרך

 

 
 

 ועוד על חג מחזור כיתת כוכב
. הועתק לעלון כדי פניג על כיתת כוכב בפייסבוק-אלה הדברים שכתבה גל פלג

 שגם מי שלא קורא בפייסבוק יהנה!
 

אני רוצה לדבר אתכם על הנוער שלנו. לפני כמה שבועות רבים מכם צפיתם בחג מחזור של כיתת כוכב. היה לי 

 העונג הצרוף ללוות ולעבוד איתם. 

הם מה לומר. ברשותכם אשתף אתכם בכמה רגעים מתוך העבודה איתם. הם כתבו את רוב ההצגה כלומר יש ל

הם מתבוננים מחוץ להם ורואים מה קורה מסביבם. ערב אחד הגעתי לחזרות במרכזון והנערים והנערות 

געשו, שמעתי דיבורים נלהבים ואפילו צעקות, הייתם חושבים שזה בגלל משהו חברתי, אבל לא, הם דנו על 

 ים ושומעים.כלומר, הם יצורים פוליטיים. יש להם דעות ומשמיע –פוליטיקה וחברה 

הם ניקו אחריהם בסוף כל חזרה )שלעתים הסתיימה בחצות( הם נשארו ואספו את הלכלוך יש להם מודעות 

 סביבתית.  

ם החבר'ה מהנעורים, על התפאורה, ההגברה, ההפעלה היו אחראים נערים ונערות איגם לכל המסביב היו אחר

מכיתות נמוכות יותר, שעשו עבודה מקצועית להפליא. הם אחראים ומקצועיים למרות שעד הרגע האחרו הם 

לא ידעו אם גם הפעם יתבטלו התוכניות )כמו אירועי השנה החולפת(, הם המשיכו  להגיע ולהשקיע  הם בעלי 

 אמונה. יש לנו נוער נהדר!

 ואסיים בתודה להורי כיתת כוכב ולכל בעלי התפקידים

 ולכם כוכבים יקרים תודה על תקופה מעוררת השראה  נפגש במדרכות.

 

 פניג-גל פלג

https://bns.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%A1%D7%9C.jpeg
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 משפחת ירדני יצאה על מנת לחזור 
 משפחת ירדני, ג'ני, דוד וילדיהם איתן, בועז ואביגיל  

 וכבר שלחו תמונה.יצאו לשנתיים מחקר בארה"ב  
 בהצלחה! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 את ביתה של משפחת ירדני א' משפחת אלפסי שכרה בהרחבה
משפחת אלפסי מיה הלא היא בתם של סילביה ויניב בלושטיין  מושיקו והילדים מיקה, סול וליאם חזרו 

 מתאילנד אחרי שהות של שנים. 
 כמצוות המגיעים מחו"ל בעת הזאת של הקורונה. ,השכור ,ובשלב ראשון התבודדו בביתם החדש

  .נאחל לכם חזרה מוצלחת
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 משפחות קיבלו מפתחות והפכו לבעלי בתים: 4
 היו הסנונית הראשונה יחד עם ילדיהם: מתן, נועם, רותם ושירה הילה ודני עמר

 והבנות שחר ותום 2קרן ובר גזית היו מס' 
 וילדיהם דניאל וגיא שיר גזית, דימה

 ובנם יובל דורין ואור גולומב -וסגרו בינתיים
  במהלך אוגוסט יצטרפו עוד משפחות. נעדכן...

 סוגיה היסטורית בשיוך הדירות               
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 ח ל ו פ ת     ה א ג ו ד ה      vs      7 5 1ה ח ל ט ה                
 החלטה היטיבה יותר עם הוותיקים?איזו                  

הכתבה הזאת נולדה בעקבות שיחות ההסברה והאסיפה שהתקיימו לאחרונה לקראת הסיכומים בדבר "עיגון 

את החלטת רשות מקרקעי ישראל "חלופת האגודה"  2017-זכאות החברים". כידוע לחברים, אימצנו עוד ב

סופה לשייך לחבריו את המגרש המסומן להם ואת והקיבוץ מקדם מהלכים כדי להגיע למימוש התוכנית וב

 המבונים שעליו. אין על כך עוררין.

של המנהל היתה  751במהלך שיחת ההסברה שבה השתתפתי, ציינתי שהחברים הוותיקים, שעבורם החלטה 

עדיפה, ויתרו על אינטרס אישי משמעותי כדי לאפשר לבנים ולנקלטים עתידיים לרכוש מגרשים במחירים 

 זולים בהרבה מאשר לו היו רוכשים אותם ישירות מהמנהל.שהם 

מה פתאום הזדעקה זועפת האחראית על שיוך הדירות. מה פתאום הזדעק זועף מנכ"ל הקיבוץ, ששלח אלי 

למחרת מייל עם הטבלה המצורפת המוכיחה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, בעליל, שחור על גבי גיליון 

A4 בעוד שלפי חלופת האגודה ₪  55,000על החבר הוותיק לשלם  751על פי החלטה שחולק בזמנו לחברים, ש

 בלבד.₪  47,000עליו לשלם 

  
גם לנוכח ההוכחה הניצחת, כביכול, אני לא חוזר בי באף מילה שאמרתי או כתבתי! הרי הטבלה והסכומים 

ע לקרוא מספרים. אני יודע המופיעים בה היו ידועים לי ואני מקווה שאתם אינכם חושדים בי שאינני יוד

 –לקרוא מספרים ואף יודע לקרוא אותיות ואפילו מילים, ובפרט השורה שבה כתוב "תשלום נדחה לעת עסקה 

נדחה היא צורה של גוף שלישי יחיד בבניין נפעל )שורש ד.ח.ה( שמשמעותו לפי מילון אבן שושן: ₪".  47,000

ן מאוחר יותר? התשובה לשאלה הזאת אינה מצריכה מאמץ הועבר לזמן מאוחר יותר. במקרה שלנו, כמה זמ

 של המנהל" והנה לפניכם: 751גדול מדי. די לחפש באינטרנט "החלטה 

 לוותיקים –דחיית תשלום   5.2
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מוסכם שהתמורה בה חייב החוכר לפי חוזה זה, תשולם על ידו במועד נדחה, לפי בחירתו, אך לא יאוחר ממועד  5.2.1

תנאי להעברתן. העברת הזכויות לצאצא וכן העברת הזכויות עקב גירושין לא תיחשב כהעברת זכויות העברת הזכויות וכ

לעניין זה. משבחר החבר לדחות את ביצוע תשלום התמורה ולא לשלמה במועד אישור העסקה, תישא התמורה ריבית 

ה זה ועד התשלום בפועל.                                                                                                 והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה החל ממועד אישור העסקה כאמור בחוז

 תשלום המע"מ החל על דמי החכירה המהוונים ישולם מידית והוא מהווה תנאי לחתימת חוזה זה. 5.2.2

. כל שהחבר הוותיק 751של החלטה  5.2זאת התשובה לשאלה לכמה זמן נדחה התשלום. ואני אבאר את הפרק 

צריך לשלם בפועל כשהוא הולך למנהל הוא המע"מ על העסקה! את התשלום על המגרש הוא אינו מחויב 

המגרש אלא רק כשהוא לשלם בחייו. כמו כן, גם היורש שלו, בן או בת או כל יורש אחר, אינו מחויב לשלם על 

מעביר את הזכויות )מוכר( לצד שלישי. וכשמוכרים מגרש יש כסף, ממנו קל מאוד לשלם את התמורה למנהל, 

 גם אם חלים על הסכום ריבית והצמדה. 

את כל מי שקרא את הסבריי בתום לב. אולם, כאמור, זאת רק סוגיה נעים כאני מקווה שהדברים מש

היסטורית כי הרי אימצנו את חלופת האגודה. אבל בשיחת הסברה שהתקיימה, כפי שמסרתי בפתח דבריי, 

טענתי שהיות והוותיקים ויתרו מרצונם על מתווה עדיף עבורם למען המצטרפים העתידים, ראוי שתיעשה 

ו על התשלומים שהם אמורים לשלם, עם חתימת העסקה, לרשות מקרקעי ישראל. מחווה כלפיהם וייקל

בנוסף להתכחשות לעובדות, היתה התייחסות מזלזלת ולא עניינית להצעותיי. היה לי ברור ששיחת ההסברה 

 אינה הפורום המתאים לדון בנושא בעל משמעות כספית.

קש לקיים דיון בוועד ההנהלה על המסמך המשפטי על כן פניתי למנהלת הקהילה בזו הלשון: "אני בזאת מב

שהחברים מתבקשים לחתום עליו )...( החברים, ובמיוחד הוותיקים שבהם, שזכו להטבות משמעותיות 

כדי שחברים חדשים שיצטרפו בעתיד לקיבוץ יקבלו תנאים  שכבו על הגדר, 751ברכישת מגרשם לפי החלטה 

לא  –ת החברים...". פניתי ולא נעניתי, לפחות לא כפי שציפיתי עדיפים. לכן, אני מציע שהקיבוץ ישפה א

הוזמנתי לדיון בוועד ההנהלה, מקום בו מחליטים החלטות. אולי חשבה מנהלת הקהילה שוועד ההנהלה אינו 

המקום המתאים להשמיע דעות שאינן מתיישבות עם קו המנהלים. אולי חשבה שאין ממש בדבריי, שהם 

אינה מטיבה עם הוותיקים, או שלא שכבו על הגדר כדי שתתקבל החלטת  751חלטה משוללים כל יסוד, שה

 "חלופת האגודה". אין לדעת. 

באסיפה על "עיגון הזכויות", מיקדתי את דבריי על הסכומים שיהיה על הוותיקים לשלם לרשות מקרקעי 

הסכום הזה משקף את עלות ₪.  47,000ישראל, במקרה שלנו לקיבוץ, כחוכרי משנה. בטבלה מופיע סכום של 

(. אין ספק ואין חולק על כך שעד שהשיוך יבשיל ויגיע לסופו המיוחל, 2017המגרש בעת שהדברים נכתבו )

מחירי המגרשים יעלו בצורה משמעותית ויש להניח שיצטרפו עוד מספר עשרות אלפי שקלים לסכום הנקוב. 

: )משפחת 3.3ם עליו בהמשך וכתוב בסעיף בהסכם שהחברים יתבקשו לחתו למען יוסר כל ספק, מודגש

החברים מתחייבת בזאת( לשאת ולשלם את כל התשלומים החלים עליה בהתאם להחלטות השיוך ובכלל זה 

 תשלום עבור הזכויות במגרש המגורים... 

היתה תמיהה והרמת גבה כשהצעתי שהקיבוץ יישא בתשלומי החברים עבור המגרשים. מה, זה כל כך מופרך 

מהקיבוץ שיתייחס לעומס הכלכלי שיחול על החברים? אני איני מצטיין ביצירתיות, אולם חשבתי על  לדרוש

שלוש דרכים אפשריות: הראשונה, שמהכספים שהמתיישבים החדשים משלמים לקיבוץ בהתאם לתקנון 

יתור על הקליטה, יילקח חלק למימון מגרשי החברים )כבר הסברתי את הזיקה בעיניי בין חלופת האגודה, ו

וקליטה חדשה(. הדרך השנייה האפשרית להקלה על החברים היא שימוש בפירות הנכסים העתידים  751
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הנות מהם בעודם בחיים, אך רשומים בסלע. הדרך הנוספת היא בפריסת ישהחברים הוותיקים לא יזכו ל

ותיי ודאי נפלו על הסכום לתשלומים חודשיים, כפי שנעשה בתשלומי האיזון, הפעם באחריות הקיבוץ. הצע

אוזניים ערלות. ההנחה היתה שהקיבוץ השקיע מאמצים רבים בשנים האחרונות והוציא כספים לא מעטים 

כדי לקדם את התהליך ולהביא את החברים אל השוקת. עכשיו, מה שנותר כדי לסגור את הקצוות ולשתות 

לכל חבר, ודאי ₪?  70,000\50,000ה מים חיים, זה שהחברים ישימו יד בכיס ויתנו את חלקם בעסקה. מה ז

חשבו, יש קרן השתלמות שניתן באמצעותה לפרוע את התשלום ללא קושי. אה, לחברים הוותיקים אין קרן 

כל אחד לנפשו!  –השתלמות? באמת חבל! בקיבוץ המתחדש יש אמנם ערבות הדדית מסוימת, אך בתחום הזה 

תשובה מעניינת, המראה שגם בקיבוץ החדש לא  ליושב ראש הקיבוץ )שנבחר על טיקט חברתי( היתה

משאירים פצועים בשולי הדרך: חברים שתהיה להם בעיה עם התשלומים עבור המגרש, שייפנו ללשכת הסעד 

)המילים שלי, הכוונה שלו(. לכל בעיה יש תשובה. ואני חשבתי על סיומו של "משפט המלך" מפי שמואל 

יענה ה' -ולא ;ככם, אשר בחרתם לכםוזעקתם, ביום ההוא, מלפני מלהנביא: "

 "אתכם, ביום ההוא...

חצי כוס מלאה",  –אלון דגני, באחד המגזינים, הציג עמותה חדשה שייסד עם דבורה בן יהודה ושמה "חכם 

וקרא לחברים לחבור אליהם: לראות את היופי שבחיים! בחנתי את ההצעה ולא יכולתי להצטרף. אני לא 

ברבורותיו? בחברה אנושית בריאה יש מקום לאופטימיסטים חסרי תקנה כמו שיש בקטע הזה. היהפוך נמר ח

מקום למוכיחים בשער. אלון, שהוא מורה למדעי החיים, ודאי יודע שבטבע שכיח יותר, וגם עדיף, הגיוון על 

 אחידות.

 יעקב וולפמן

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכות!

 לאילנה אגמון

 להולדת הנינה

 נכדה לנועם אגמון

 לכל המשפחה!ברכות 
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 חודש אוגוסט

  6.8.1954 - 19.10.1950       אחיינית של תרז לב ז"ל      – דניאלה בודניק

  26.8.1966 -  1.4.1901    אמה של חייקה אור ז"ל       -             רוזה כץ

  17.8.1973 -אמם של גיורא ואלברטו נפטרה ב      -       רבקה גלקר

  6.8.1975 - 12.5.1888      אמו של שלום אור     -   יוכבד ארליכט

  15.8.1984 - 20.1.1900    אמה של שושנה דגני ז"ל  – פרידה אורנשטיין

 ואביהם של עידית ואדיר   , אחיה של קלרט וולצ'ק1972חברנו משנת    -          קלוד ויגדר

21.5.1941  - 19.8.1986 

  26.8.1992 - 18.12.1900        ברול, מנדל ולולואביהם של    -     שמואל זלצמן

 ,  צור , דגניתגת אביהם של עירית  ז"לבעלה של בתינקה  1947חברנו משנת    -         דוד פרידמן

  3.8.1993 - 22.5.1927        ואילון ז"ל נשיב ורדית                               

 , בעלה של רחל ז"ל, אביהם של1970חברנו משנת   -    נח מליקובסקי

 20.8.1994 - 8.9.1921     גל  , גיורא ורינהבן עוזיו , מירטהפרייברג ויקטור, אורנה                               

   9.8.1995 -.29.6.1928מיכל  בעלה של עדה אביהם של  איתן, יעל,  1946משנת  חברנו   -          יוסף טנצר

  2.8.1996 -15.2.1907אמה של עדה טנצר    -      צילה סוקניק

  14.8.1999 - 17.11.1927פוקלמן      וסוזי רובינשטיין  אביהם של דוד  – חיים רובינשטיין

  14.8.2000  - 21.9.1902    אמם של ברול, מנדל ולולו    -        פולה זלצמן

 היה במצודת בורכוב בעלה של בלה ז"ל 1954נו משנת חבר -             דוד גרנק

 27.8.2000 - 18.4.1911     אביהם של יעקב, שמשי ויסכה  

 רעייתו של דוד ז"ל  כובוהיתה במצודת בור 1954חברתנו משנת  -             לה גרנקב

 7.8.2007 - 21.5.1912      אמם של יעקב, שמשי ויסכה                               

 בעלה של אביבה, אביהם של  1970חברנו משנת        - יעקב לוצקי 

  21.8.2012 -15.10.1949      , איה, יונתן, נויז"ל  טליה, איתמר, אהוד        

 מהכשרת תל יוסף רעייתו של דווידקה ז"ל אמם של 1949חברתנו משנת    -בתינקה פרידמן 

    6.8.2018 - 30.1.1928שיב, אילון ז"ל     עירית גת, דגנית צור, ורדית נ       
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  תודה גדולה!!!
 

שהתגייסו בזמן בידוד  ילדי בית התינוקות לאיל גזית וניב נחושתן  
 וחילקו יום יום אוכל לילדים המבודדים.

 
 בהערכה רבה,

 
 הילדים, ההורים וצוות בית תינוקות
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