
 

 לצמןזמרגלי עורכת 
  www.atarmishmar.org.il  4.9.2020ט"ו באלול תש"ף  2137עלון מס' 

 

 

 כיתת "ורד" למצוות
 
 
 



2 
 

  www.atarmishmar.org.il   4.9.2020ט"ו באלול תש"ף   2137עלון מס' 

 מה בעלון
צרת פתיחות אבל גם ולשמרנות יש יתרון זה מוכר נכנס לקטגוריה של מובן ידוע לא יוצר רעשים. החדשנות י

. כל שנה נפתחת בתקווה השנה בוודאי בעקבות המגפה שכאילו באה ממקום עם שם אבל לא היתה חששות
 –חווה העולם  ,צפויה. החיים עמדו לזרום בנתיבים מוכרים ואז כמו משפט שמתלווה לשינוי והקושי שחווינו

 יטחון אבל אכזבו.  לאנשים כפרטים למנגנונים שאולי יצרו ב ,ה לפרצוף העולםָאר  באה הקורונה. היא גם מ  
 

לילדי כיתה א' היתה זו התרגשות רגילה  .נפתחה שנת הלימודים תשפ"א 'כי טוב'ביום שלישי של פעמיים 
 ודאות. -למבוגרים היא היתה אי

בטקס נחמד עם תפאורה נהדרת  .בוגרי גן פקאן שהתכנסו להיות כיתה א' החליטו אנחנו כיתת "נחליאלי"
ב' והוסיפו גם את  -קולות קראו את הא' 29של הבריכה הציגו ילדי "נחליאלי" מה שלימדו אותם לטקס. 

 נחליאלי. –האותיות הסופיות כדי שלכל ילד תהיה אות. ברוכים ילדי כיתה א' 
 

ביטאו את מה שהתרחש  . הברכותלמרות הכל )קורונה( כיתת "ורד" הציגה מופע לסיום שנת בר מצווה
 כאשר באמצע הדרך נקטעו תוכניות מסורתיות של שנה זו. המופע המושקע העיד אנחנו כבר בני מצווה!

 
שכונת השבעים הולכת ומתאכלסת לאט לאט. זה עוד יימשך. העיכובים האובייקטיבים ) קורונה, קורונה( 

 מן שיימשך כנראה עד בוא החורף.ים של כל פרויקט בניה יצרו את פערי הזייבטיקיואולי גם סוב
 

. השבוע הגיעה משפחת לשכורה להן דירה תבינתיים מגיעות עוד משפחות שבונות בשכונה ועד כה לא הי
 ענת ואיתן ברגר עם הבת התינוקת כליל.

 
 יש שיח על אופן בחירת האדם שינהל את הכולבו לית ההנהלה ורחל וגילי מולכו.

 
 ם" שהתגלו תוך שוטטות בחצר.נות "חדשיהחצבים שוב פורחים. הפעם תמו

  

 למצוות על לוח המודעות בחדר האוכל "ורד"בשער: 
 

 כיתת "ורד" למצוות ברכות: יואל ארזי, מעין גלקר, ארבל פסל, שחר סמדג'ה 
 "שמות נערי/ות בר מצווה " ורד 
 תודות לכולם: כיתת "ורד" וההורים 
  נחליאלי –כיתה א' חדשה במשמר הנגב" 
  'טקס קבלת כיתה א 
 ברכת ההורים: רותי שיינפלד ונרית טולדנו 
  כיתת "נחליאלי" –עשרים ותשעה המופלאים 
 שלום כיתה א', חולצת הכיתה, כל הילדים על הבמה -תמונות: שער 
  ניתאי קרן , יו"ר הקיבוץ –  מנהל/ת ענף המזון תהליך איתורעל 
  עוד משפחות עברו לשכונה –שכונת השבעים 
  ענת ואיתן ברגר הגיעהמשפחת 
 ברכות לאור ועוזי גל להולדת הנכדה 
  רחל וגילי מולכו –מזלזלת בחבריה שהנהלת קיבוץ 
 נר זיכרון חודש ספטמבר 
 חצבים פורחים בחצר 
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  יתת "ורד" למצוותכ
 

 

 

 לקייםבנות ובני כיתת "ורד" התכנסו על במה אחת כדי , שלא כרגיל ,בשבוע האחרון של "החופש הגדול"

אלו החוויות שלנו  –בריקודים  ,שנים ולומר במילים בשירים 52מסורת ארוכת שנים במשמר הנגב ליתר דיוק 

משנה מיוחדת. אלא שהשנה היתה ממש שונה ומיוחדת שיצרה אתגרים. הצורך ביצירתיות בשנת הקורונה 

ולא סמוך לסיום שנת הלימודים שגם היא היתה שונה  25.8.2020היתה מעבר לידוע ולמוכר. כך גם התאריך 

 מהידוע והמוכר. צרור ברכות של המבוגרים האחראים הדגיש את הייחודיות שלה.

 

 יואל ארזי מנהל החינוך החברתי:
 

 עברתם שנה לא שגרתית בזמן מאד לא שגרתי

 בין קורונה למסכה, בין משימה או שיחה

 וטובה. עברתם וכך אנו מקווים חוויה מעצימה

 עמדתם באתגרים ובמשימות, ולנו נותר לצפות לבאות

 לכיוון חיובי עשיר בעשייה, ללא דיבורי מעשייה

 לפניכם עוד השתלבות בנעורים, ושנת הדרכה בצופים

 מבחנים וטיולים פעילות ללא מזור עד שתגיעו לחג המחזור

 הורד שבכם כתמצית הטבע, הריח הטוב הקוץ והצבע

 ח או למרוח, מאחריות והובלה לא לברוחאל תתנו לאיש לנו

 מצפים שתהיו כמו הדר ומתן מדריכים הצופים

 שהיו אתכם ובשבילכם עם הבכי השמחות והעצבים

 נאמר להם ביחד תודה על ההשקעה וההבנה והאיכות שלא ירדה.

 להורים שלכם שלא הפסיקו לדאוג לבקר ולעודד

 ואם רצינו להעביר לכם מסר הכי גדול של נחישות

 אז תראו את ארבל מדריך שנת בר מצווה שהפיק מחדש מציאות

 שמתאימה עצמה לאפשרויות הקיימות, ואינה מוותרת על מוטיב המשימות

 תודה, לארבל למדריכי הצופים, שהם חוד החנית

 לכם ההורים, שחר מהנעורים ומהצופים את אורית

 לכולנו חג בריא ושמח מאיתנו בחינוך מאגודל עד זרת

 טוב ילדי כיתת המצווה כיתת ה"ורד"מזל 

 מזל טוב!
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 מעין גלקר –ברכת ההורים 
 

כיתת "ורד" יפים ומקסימים שכמותכם. איזו שנה מאתגרת היתה לנו כאן. שנה שחיכיתם לה. שנה שחיכינו 

. בחיבור והיכרות מחודשת שלכם עם עצמכם עם בהתנסויות מגבשות מיוחדות לה אנחנו. שנה מלאה בחוויות

 הכיתה עם הקיבוץ.

שנה של מסע בזמן לשורשים המשפחתיים ולשורשי המקום המקסים שלנו משמר הנגב. שנה של התחלות 

חדשות, כניסה למרכזון הצעיר, עוד שנה בצופים. באמת אחלה שנה במערכת החינוך המיוחדת  והשווה שלנו. 

לקיים פעילות במסגרת ההנחיות ורגע אחד  ואז באה הקורונה וֶסֶגר ואי ודאות ושינוי ועוד שינוי ורגע אפשר

אחרי, לא. משימת עליה על הקרקע, נדחית שוב ושוב. טיול לירושלים, אין אישור. חלוץ בודד אולי כן אולי לא 

 אולי אחרת. ואנחנו ההורים עסוקים במה יהיה ומה עושים? 

? כן היתה דאגה הולך להתפספסזוכרים את האחלה שנה שחיכיתם לה? שחיכינו לה אנחנו? האם כל זה כל זה 

   האם באמת יתפספס? לא! ממש לא! 

כיתה מופלאה שהולכת ומתגבשת וגדלה יחד עם הובלה חינוכית נפלאה של ארבל פסל, שחר סמדג'ה, מדריכי 

הצופים המהממים הדר )פרייברג(, מתן )עמר(, ויונתן לוצאטו, לא נתתם לאף אחד ואפילו לא לקורונה לבלבל 

ש, ערב חנוכה לוותיקי הקיבוץ, עזרה ראשונה, התנדבות בגן "ורד", טיול ט"ו בעובדות. תפוח בדאתכם עם ה

בשבט, שומריה, עליה על הקרקע. הנס קרה, חלוץ בודד יצאו לדרך בדרך לא דרך בהתייחסות רצינית, 

אן וקצת לא בנחישות כנגד המציאות שנכפתה עלינו מבחוץ ובבגרות. וכמעט מבלי לשים לב אנחנו עומדים כ

 מאמינים שעברה שנה ובצורה כל כך מיוחדת מלאה בלמידה ושמחות ובלי גרם פחות בגלל ההנחיות.

כותב ושר על החוויה של הילד שיוצא מהבית לעולם חדש וכמה זה מפחיד לעתים  אביתר בנאי, המלאך והדו  ד, 

 ות של אמת בשדות של שמחה ויופי.ה כאשר נדמית הדלת ללוע הארי וליבו מייחל לילד שילך תמיד בשדֶר להו  

 

 לימדתם אותנו שללכת בשדות הללו זו בחירה שאינה קשורה למציאות חיצונית משונה ומטלטלת.

תודה לכם על שיעור נפלא זה ותודה לכל העוסקים במלאכה הערכית, החינוכית והקהילתית המיוחדת הזאת, 

 יואל, מדריכים וכמובן לאלון דגני שתמיד נכון.

 קהילה יקרה, הנה הצצה מיוחדת לכיתת "ורד" ונפלאותיה למרות ובזכות מרק העטלף.ולכם 

 

 תיהנו במופע 
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 וואו איזו שנה עברנו .

 -כיתת ורד היקרים 

הראל , נעמה, אורי אלמוג, הדר, אילאיל, יואב, מיה  אורי, יובל, ארז, נועה, טל, שהם, עדי, אמרי, אריאל ,

 וראם .

 

מיוחדת במינה בה לא כל הדברים הלכו כמו שתכננו ובחיים כמו בחיים יש עליות וירידות אך הזמן עברנו שנה 

  לא עוצר .

הוכחתם לעצמכם כמה אתם חזקים, ושלא משנה מה יהיה, שום דבר בדרך לא יעצור בעדכם להגיע למטרה 

 וכך היה .

 

 גדיל את הזר ביופיו שלו.מפרח הורד הסגור שמחכה לשמש הפכתם לזר פרחים ענק, כל אחד מכם מ

מילדים שזה עתה עלו לכיתה ז' הפכתם לנערים ונערות מדהימים, מלאים בשמחת חיים שאף אחד לא יכול 

 לפספס .

 אחד גם אם לפעמים לא כל כך בא לכם .-המשיכו להיות כ

 המשיכו להוביל דברים אישיים וקבוצתיים.

רום לקהילה ולחברה ובעיקר כבר מחכה להמשיך את יש לנו כאן דור מדהים וחכם, אכפתי ורגיש שצמא לת

 המסורת .

 אני רוצה להודות לכם על הזכות לעבוד אתכם השנה, לימדתם אותי המון.

 ישארו אצלנו לעד בזיכרון ובלב.יצחקנו כעסנו בכינו אבל בעיקר חווינו חוויות שלא יחזרו וש

 חשובה. אני רוצה להודות למערכת שלא מוותרת על המסורת הזו הכל כך

אני רוצה להודות לצוות המדריכים .. לשחר סמדג'ה שעזרה בכל רגע נתון , ליונתן לוצאטו שליווה את 

 החניכים והצוות בתור ה"רשגד" של הצופים השנה .

ואני רוצה להודות למתן והדר המדהימים !!!!! מדריכי שנת בר מצווה שבשנה כזו לא פשוטה מלאה בבגרויות 

 עו את הלב והנשמה עבור הנערים .ולמידה מהבית השקי

 

 על האמון וההבנה. אני רוצה להודות לכם ההורים על הזכות לעבוד עם היקר לכם מכל,

 רתמות והדאגה לכל פרט ופרט.יעל הה

 ולכם כיתת ורד , 

 זה הזמן שלכם לזרוח , לדעת ולגעת בהכל , טירפו את העולם ואל תפחדו ליפול .

 

 שלכם , שמרו על היחד הכל כך מיוחד

 מבטיח להיות כאן תמיד בשבילכם.

 ארבל       אוהב אתכם המון ומאחל לכם המון בהצלחה.
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  כיתת ורד האהובים שלי!

שנה מורכבת ומיוחדת עברה עליכם ועלינו וכולנו כאן כדי לסכם יחד את השנה הזו שהיתה מלאה באתגרים, 

 הכי ביחד שבעולם. ביטולים, הצלחות, צחוק, בכי אך היא היתה

 מהרגע הראשון הייתם נאמנים ומסורים, חברותיים, פעילים והיתה לכם נוכחות שלא היה ניתן לפספס.

במרכזון הראתם לכולם מה אתם שווים. בזכות הקסם הייחודי שלכם, כולם תוך זמן קצר נקשרו אליכם, אני 

חר, כיף אתכם והאנרגיות החיוביות כל כך אהבתי ואוהבת את הנוכחות שלכם, אתם אדיבים וטובים לא

 שלכם יגרמו לכם להגיע רחוק, משהו באנרגיות שלכם מאז ומתמיד היה מדבק.

אני מסתכלת עליכם היום לאחר שנה שלמה של משימות, כיף וגיבוש וקצת לא מצליחה לזהות, מעבר לכך 

ם למקום וכמובן התהליך שגדלתם פיזית, התבגרתם יחד וזה מורגש בחיבור שלכם אחד לשני, בחיבור שלכ

 , הוא שינוי מקצה לקצה.האישי שכל אחד ואחת מכם עבר

הלוואי שתיקחו את הכלים שקיבלתם במשך השנה ותמשיכו לפרוח כמו שרק אתם יודעים.. תמשיכו להכיר, 

 להיפתח, להיות חלק בלתי נפרד מהמרכזון והחינוך החברתי ולעוף קדימה יחד.

 גם כל המרכזון הצעיר. אני אוהבת אתכם המון וכמובן

 עכשיו זה הזמן שלכם להוכיח לשאר הקיבוץ מי אתם ומה אתם שווים, בהצלחה במופע.

 

  שלכם, שחר מרכזון צעיר לעד! 

 

 אריאל אורה

  הדר אזולאי

 הראל אלימלך

 אורי אלמוג

 מינדל-יובל בנאי

 יואב גזמן

 נעמה גלזר

 אמרי גלנטה

 מיה גלקר

 אילאיל וכסלר

 איתן מגידוביץ

 ראם סבן

 טל קפלן

 עדי רוזן

 ארז שנהב

 אורי שפיר

 נועה ששון

 ורדים בכיתת "ורד"  17
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  ערב טוב, ותודה לכל האורחים שהגיעו,
 

 מבקשים להודות על במה זו אנחנו, נערי כיתת ורד, 

 לכל מי שעזר ותמך, הכיל והוביל,

 לכל מי שליווה אותנו בדרכנו המיוחדת השנה, עם ובלי הקורונה,

 סבלנות לכל מי שהתעקש וגילה המון המון

 אלינו, ואל התקופה המאתגרת בה ערכנו את שנת הבר מצווה שלנו

 

 לפני ומאחורי הקלעים ,שם תמיד יתהיעל שתודות רבות ליואל, 

 על הדאגה, ההכוונה, על שהארת את הדרך

 , על החום והקרבהתודה לשחר, מדריכת המרכזון, על החיבוק והעידוד

 ת לנו להתחבר ולהתקרב אל שאר נערי המרכזון, וזה אל זהעל שאפשר

 

תודה לכל מי שסייע לנו בהרמת המופע היום: ליניב כהן על החשמל, לעידן קישינבסקי על ההגברה, לנטלי 

גזמן על הקלקרים מפוליביד, וכמובן, לאלון דגני, על כל ההשקעה והתמיכה, היצירתיות וההיענות לכל 

 עליך!!!   הבקשות שלנו!!! אין 

  -תודה למדריכים המדהימים שלנו מהצופים: יונתן, הדר ומתן

לאורך כל השנה, הליווי במשימות והחברות שהענקתם  אין כמוכם!!!! המסירות שלכם, האהבה וההשקעה

על נתינה אינסופית בשבועות האחרונים, עם ההכנות למופע היום. הקשר איתכם משמעותי  -לנו, ובעיקר

 דה על הכל...עבורנו!!! תו

 !!!, ארבלאחד והיחידלתודה מיוחדת ולבסוף, 

תודה על הדרך המשותפת! על שהצלחת לקחת אותנו איתך, יד ביד, לסמן את השבילים ולאפשר לנו ללכת 

שגילית במהלך כל השנה הזו, גם האינסופית על הסבלנות בהם איתך, וגם באופן עצמאי. תודה ארבל, 

תודה על שלא ויתרת לנו ועזרת לנו לגלות בתוכנו הרבה  המוזרה והמשתנה.כלפינו, וגם סביב המציאות 

 אומץ, יצירתיות, אחווה וחברות. 

תודה על האמונה שלך בנו כקבוצה, ובכל אחד באופן אישי, ועל שהצלחת בדרכך המיוחדת, לתת לכל אחד 

 מאיתנו את התחושה, שהוא יחיד ומיוחד. 

 

 אוהבים ומעריכים המון,

  כיתת ורד וההוריםכל נערי 
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 נחליאלי   -כיתה א' חדשה במשמר הנגב 
שנת  2014ילדים וילדות. רובם ילידי  29זה עוד לא היה במשמר הנגב. כיתה א' החדשה לשנת תשפ"א מונה 

 "צוק איתן" מקרי? אולי?
בשנים  .כיתת " נחליאלי" שמנו,הכיתה התכנסה על מדרגות חדר האוכל במלואה והילדים החליטו מעתה 

האחרונות לציפורים יש רוב בשמות הכיתות. שלום לך "נחליאלי" שמגיע בסתיו. ועתה בסוף הקיץ כיתת 
 ממתינה לבואך.  "נחליאלי"

 טקס קבלת כיתה א'
 

 ברכת ההורים
 

  -אז כיתת נחליאלי היקרה     ילדים אהובים ויקרים שלנו,
 תזכרו להיות אחד לשני חברים טובים     עוד רגע קט אתם לכיתה א' עולים

 תומכים, נחמדים קשובים ומגובשים    ואיזו שמחה גדולה כולנו מרגישים...
 לצידכם תמידואנחנו ההורים נהיה       אתם כבר בני שש

 נלווה ונתמוך נעודד ונאהב תמיד אתכם!   מכינים מחברות, ספרים וקלמר בלב מתרגש
 שיני חלב ראשונות נופלות

 בהצלחה!    יום אתם צוברים חוויות חדשותכל 
 וכל צעד כזה שאתם צועדים

 מרגש מאד וממלא את ליבנו ההורים.
 ילדים אהובים שלנו,

 אתם מסיימים תקופה ואיתכם גם אנחנו
 שש שנים עברו עליכם בגן הילדים

 בריקודים, שמחה, משחקים וחברים 
 אתם קדימה צועדים –ועכשיו 

 לניצני הנגב מגיעים 
 לעולם מופלא, קסום ומרתק

 עולם של אותיות ומספרים, שיהיה מעניין ומספק
 חברים חדשים ומקומות חדשים

 ועוד הפתעות וחוויות רבות לכם מחכים
 ואנחנו ההורים, כל כך מקווים
 שתיהנו ותחוו ותהיו מאושרים.

 ילדים שלנו,
 בכל דרך שתלכו תזכרו

 תבחרו זכות הבחירה היא שלכם ואנחנו בטוחים שבטוב
 לבטא את עצמכם תזכו

 ולהשמיע את קולכם
 באומץ, בביטחון ובכנות

 אחד בשביל השני, באהבה וחברות
 

 בדיוק כפי שאתם אתם תמיד נפלאים –תזכרו 
 ולא צריכים להשתנות ולהתאים את עצמכם

 אתם סקרנים, חכמים רגישים ונבונים
 כשאתם שמחים וצוחקים –וכל העולם ביחד אתכם צוחק 
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 ילדים לא תופסים בפריים אחד 29   במשמר הנגב 59מחזור  כיתת " נחליאלי" 
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 כיתת " נחליאלי" –עשרים ותשעה המופלאים 
 

 בת לתמר וגולן ענת אלמוג

 בת למיה ומושיקו סול אלפסי

 אדוה ואיתילבן  עידו בורנשטיין

 ענבר ויריבלבן  נועם בן דוד

 בת למיטל ואדיר אלה  בן חמו

 בן לתמי ויואב בר-יפתח ברקן פרי

  בת למרטין ודרור ענבר ברוך

 בן לענבל ואייל אילון גרנסיה

 בת לנירית ומעוז גלי דור

 בת להילה ורונן טליה דינסטג

 בת לדפנה ואמיר לוי-אריאל דלטורה

 בת לדפנה ואמיר לוי-יובל דלטורה

 שי ונמרודלבן  עידו דמרי

 נריתלבן  עמית טולדנו

 בן נעמי וגל שחק יחזקאל

 אלוןבן לפנינה ו רן יעקב

 בן לשיר ויוגב יובל לוצטו

 בת למעיין וארז שייה ללזרי

 בן להילה ואלחנן איתן מגידוביץ

 אלעדאלינור ובן  אביתר נגר

 בן לחן וזיו בארי עומר

 בת לתמר וגיל פוגלנטלי 

 בת לליאת ועידן עלמה פקציארז

 בת לסמדר ואריאל טל פרידמן

 מעיין ועידולבן  אופיר קרימבה

 בן לנועה ויעקב ירדן רכטמן

 סנדרה ותומרלבן  ניתאי רכטמן

 בת לדנה ונימרוד אילון רפפורט

 בן לרותי ורונית שובל  גיא שיינפלד
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 / ניתאי קרן יו"ר משמר הנגבתהליך איתור מנהל/ת לענף המזוןעל 
מנהלת הקהילה ובמיוחד חבל  ראשית ברצוני להביע צער על דברי ההשתלחות האישית בעירית שיפריס

שהדברים נכתבו כאשר כבר היה ידוע  שבכוונתנו לקיים דיון מסודר בוועד הנהלה בנושא. עירית נבחרה 
לתפקידה על בסיס יכולתה לתרום לקיבוץ, לשם היא מכוונת בפעולתה ולא לשום מקום אחר. סגנון של עריפת 

הירידה לפסים האישיים מפריעה לדיון  ראוי לאמץ.ראשים בכיכר העיר הוא חרב מתהפכת שלא רצוי ולא 
 לא, ביקורת בהחלט כן. -הענייני. עריפת ראשים בכיכר העיר 

בעקבות הביקורת על התנהלות צוות האיתור )שכלל מלבד עירית שיפריס גם את ירי דגן ואיל תדהר(, נבדק 
מצא לא על ידי וגם לא על ידי ועדת התהליך גם על ידי וגם על ידי ועדת ביקורת. בשונה ממה שפורסם, לא נ

ביקורת פגם בדרך ההתנהלות של הצוות.  בשונה ממה שפורסם ההתקשרות עם מועמד חיצוני בבחינת 
האפשרות להיכנס לניהול התבצעה רק לאחר שצוות האיתור לא מצא התאמה של המועמדים לדרישות 

 עולה מאחורי הגב, חבל שנאמרו.התפקיד שהגדיר. כל האמירות על רמיה, שקרים, הסתרת מידע ופ
 

ההערה היחידה שנאמרה על ידי ועדת הביקורת והתקבלה גם על ידי היא כי היו אי בהירויות באשר לתהליך 
וכי דרישות התפקיד שהגדיר לעצמו צוות האיתור כבסיס לאיתור המועמד הראוי, התבססו על ציפייה לשדרוג 

לה החלטה מסודרת, על רקע זה המליצה ועדת ביקורת משמעותי בהתנהלות הכלבולית שעליו לא התקב
 לקיים דיון בנושא בוועד ההנהלה וכך אכן היה.

 חשוב להבהיר למען הסר ספק לגבי תהליך המינוי ע"פ הנוהג והנוהל במשמר הנגב:

 משרת ניהול הכלבולית אינה משרה ציבורית והיא אינה מחייבת תנאי מכרז.  .1
 את המנהל המתאים לתפקיד. לצוות הניהול כל הסמכות לבחור .2
 לחברי משמר הנגב יש קדימות לקבלת התפקיד, אבל זאת בתנאי של התאמה לתפקיד. .3
 שיתוף מנהל יוצא בהליך בחירת המחליף שלו אינו נוהל מקובל ובטח שלא מחייב.  .4

 
קופת בנוסף, חשוב להדגיש, כי לצוות הניהול הערכה רבה לצוות הכלבולית וללידיה על עבודתם בכלל ובת

הקורונה בפרט וצר לי על כל רושם אחר שנוצר. בשונה משנאמר, לצוות הניהול מחויבות להמשך העסקה של 
צוות הכלבולית כחלק מכל הערכות חדשה בענף. אנו רואים בצוות הכלבולית חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה 

ים אין כל שחר וכמובן שצוות ולאמירות על האפשרות של העלאת המחירים ופיטורי עובדים כדי להציג רווח
הניהול לא יאפשר אותם. במסגרת בחינת התהליך, נפגשתי עם צוות הכלבולית ונחשפתי לתחושת הפגיעה 
שחווה הצוות מהתהליך. עם רגשות אלו לא ניתן להתווכח. אני רואה את האחריות על תחושות אלו כמונחת 

 ומתן המקום הנכון לצוות הכלבולית בתהליך.על כתפינו בצוות הניהול להפקת לקחים מהובלת המהלך 
 

לגבי הטענה על "השתלטות ניהול חיצוני" על הקיבוץ חשוב להבהיר,  ראשית אני ער לחוסר הקיים בנושא 
במצב הקיים ומתכוון גם לפעול לשיפור המצב, אבל צריך להכיר בעובדות: זו הבחירה של חברי משמר הנגב 

וריהם ולמלא תפקידים בקיבוצים אחרים, זו אינה הבחירה שלנו בעלי היכולות עצמם להביא את כיש
 המנהלים החיצוניים.

 
בעקבות פניית ועדת ביקורת קיים ועד הנהלה דיון בנושא ובחלקו שמע גם את לידיה ורחל מצוות הכלבו וקיבל 

 את ההחלטה הבאה:
עד ההנהלה לאתחל התהליך בשל אי הבהירות בהבנת התהליך והציפיות ובשל חוסר האמון שנוצר, החליט ו

 במסגרת ההנחיות הבאות:

ארין יתווספו צוות האיתור יורחב ולצוות הקיים הכולל את עירית שפריס, ירי דגן ואיל תדהר  .1
  כנציגת הוועד ועירית דגני כנציגת ציבור. שיבובסקי

כי יוצא קול קורא להצגת מועמדות לתפקיד המציג את הגדרת התפקיד הקיימת בתוספת הציון  .2
 הקול הקורא מופנה גם למועמדים מהקיבוץ וגם למועמדים מחוץ לקיבוץ.

יובהר כי ענף המזון הינו ענף שירות שאינו מסובסד והוא מחויב להיות תחרותי מול מחירי השוק  .3
 (2020ורווחי לרמת איזון תקציבי כדי לא ליצור גרעון )מתוך עקרונות התקציב 

 ם חברי הקיבוץ וזאת בתנאי של התאמה לתפקיד.בתהליך המיון תינתן קדימות למועמדי .4

 לבחינת ההתאמה לתפקיד של מועמדים רלוונטיים יסתייע צוות האיתור באבחון מקצועי. .5
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 שכונת השבעים
עוד ועוד פרגולות נצמדות לבתים הבנויים ושכונת השבעים מקבלת את דייריה אל תוכה. 

לביתה חברותה משתכללת. חברינו  והקיבוץ מקבל עוד חברים לשורותיו. כל משפחה שנכנסת
 החדשים ברוכים הבאים!

 בשבועיים האחרונים עברו עוד משפחות:  
 (2) ורני( 4)  רי משפחת רכטמן סנדרה ותומר וילדיהם: ניתאי שעלה השנה לכיתה א' אּו

 (9) , מיה שחגגה בר מצווה ואו  ִרי15.8 משפחת גלקר מעין ועומרי וילדיהם: עידן
 ואלון התינוק(  2.5 בת )  איריס וארי וילדיהם: בר משפחת גריפילד

 ודריה התינוקת ( 7) , גבריאל(9.5) דניאל (9.5) משפחת כהן ג'ינה ואיציק וילדיהם: מאיה
 ורימון התינוקת 2.10 נחל בת    , 4.9 תמר ומעין וילדיהם: נגב בתמשפחת קוסובסקי 

 (4וטל )( 7א ) גי      ( 9.5משפחת גבאי ניב ויובל וילדיהם: שי ) 
 ( 2.5)בת  ויהלי    (  5 )בת  משפחת פוקלמן מיטל ואיסקיאל ובנותיהם: יובל 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ומשפחת רבינס נורית ויניב ובתם רוני בת שנה ושמונה חודשים הגיעו ישר מרביבים אל ביתם 
  .בשכונת השבעים
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חודשים מצטרפים למשמר הנגב.  להם יש שורשים  5בת  כליל ובתם התינוקת  ענת ואיתן ברגר

וילדיהם  ירון עם נטליואחיו  דגני-עירית כרמידודה  פיליפ כרמיוסבא  קלרהשל ממש סבתא 

 שתי המשפחות בונות בשכונת השבעים. שהקדימו אותם בשבועיים. אלה ודניאל

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות 

 לאור ועוזי גל

 להולדת הנכדה 

 ורוברטבת לשירי 

  נינה לשרה וגיורא גלקר

 ברכות לכל המשפחה!
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 הנהלת קיבוץ שמזלזלת בחבריה

 

בהמשך למכתב שפרסמתי לפני שבוע, אני כותב עכשיו מתוך תחושה קשה של אכזבה מדרך התנהלות 

של הנהלת הקיבוץ. ההרגשה היא שמי שמנהל עכשיו את הקיבוץ שלנו מוביל מהלך שכל בעלי 

התפקידים בקיבוץ יהיו חיצוניים. יו"ר חיצוני, מנהלת קהילה חיצונית, מנהל קהילה של האגודה 

לבולית ומנהל משאבי אנוש חיצוני, מנהלת רווחה חיצונית . ועכשיו רוצים שגם מנהל/ת הכחיצוני, 

יהיה חיצוני. גם כאשר חבר קיבוץ כבר רוצה להתמודד על תפקיד במקום לעודד אותו ולהציע לו את 

מקסימום העזרה והתמיכה על מנת שיצליח בתפקיד. מובילים תהליך שרצוף בשקרים ובמהלכים של 

מידע והליכה מאחורי הגב. אנחנו מרגישים שהיה כאן תהליך לא הוגן ובעיקר לא חברי אשר הסתרת 

לא תואם את הרוח של משמר הנגב. ההתנהלות כאן מזכירה התנהלות של ארגונים וגופים פוליטיים 

 שאנחנו לא רוצים להדמות להם. 

המשמעות העיקרית היא  180.000₪ -ל₪ 150,000הבאת מנהל חיצוני בעלות כספית שנתית של בין 

לבולית נחשבה לענף שרות ולא לענף עסקי שנדרש לרווח ושיהיה צורך בהעלאת מחירים. עד היום הכ

ליווי האיתור שהיא בטוחה שביחד עם  צוותחל אמרה לעל חשבון הלקוחות שהם תושבי הקיבוץ. ר

היא תוכל ביחד עם יבוציות, בתחום הניהול של ענף המזון וחנויות כלבו קשל יועץ בעל ניסיון  מקצועי

להוביל שינויים ושיפורים הנדרשים ברוח ם וגם לבולית להישגים טוביוהצוות הקיים להוביל את הכ

לבולית הוכיח את עצמו בתקופה הלא פשוטה של הקורונה. בלי להגזים אפשר לומר והזמן. צוות הכ

דאגו עד לאחרון החברים שהיה  שהן עמדו בחזית כל התקופה כולל עד היום. הן עבדו מסביב לשעון

לבולית יזכה לכך שיגיע אליו משלוח עד הבית וצריך משהו. הן דאגו שכל תושב שזקוק למשהו מהכ

עם  ושלא יחסר כלום לאף אחד בתקופה מורכבת זו. גם הביצועים הכספיים היו טובים לתקופה ז

תגובות חיוביות וחיזוקים לבולית קיבלו הרבה מאד ועובדות הכ₪ .  100,000 -רווח של יותר מ

מהרבה מאד מתושבי משמר הנגב. כולל משפחה אחת שבמהלך מרגש מאד העניקה סחלב יפהפה לכל 

לבולית . חבל מאד שלעומת תושבי הקיבוץ אף אחד מחברי הנהלת הקיבוץ לא ידע ומעובדות הכ תאח

ובן שכל מה שעשו לפרגן להגיע להגיד מילה טובה לשאול האם נדרשת עזרה או סיוע כלשהו. כמ

לבולית נעשה מתוך תחושה שליחות ולמרות שהן עבדו הרבה שעות וימים מעבר לנדרש ועובדות הכ

מתהלך בימים אלו בתחושה  לבוליתווכל זאת ללא כל תוספת של שכר או כל תמורה אחרת . צוות הכ

קשה של חוסר הערכה ויחס מזלזל ופוגע מהנהלת הקיבוץ, בעיקר מאלו שהיו אחראים ישירים 

 לבולית. ולבולית עד לאחרונה וגם מזאת שהתמנתה לאחרונה כאחראית לכולכ

אני מוכרח לציין שגם רחל ואני חשים תחושה קשה מאד של אכזבה באופן אישי. לא זאת הדרך 

שחשבנו שבה יתנהגו בעלי התפקידים הבכירים בקיבוץ שלנו . זו בהחלט אכזבה קשה שמי שעומד 

 היום בראש המערכת שלנו לא סופר את חברי הקבוץ.

 רחל וגילי מולכו

  

 



15 
 

  www.atarmishmar.org.il   4.9.2020ט"ו באלול תש"ף   2137עלון מס' 

 
 חודש ספטמבר

 ( 22.9.1977 - 30.12.1897 ז"ל ) אמה של תרז לב        -פרלה גרינברג

                      ( 23.9.1978 - 1903)  קיילה ז"ל אביהם של מרים, יעקב ומשהבעלה של       - אהרון וולפמן

 א' ראש השנה תש"מ( 22.9.1979 -  1.6.1903 )  1962 חברנו משנת        -  פסח וישניה

 (8.9.1983 -  20.2.1907 )אמם של גדליה ז"ל ואסתר אגמון    – ברכה וייסגלוס

 ( 8.9.1985  -    11.1897ז"ל  )יאיר אבישי אביו של        -גבריאל שנקר

  ( 5.9.1988 - 1926)  אמם של זאבי ולוטן          -עדינה רחמן 

 , רעייתו של שטוקי ז"ל אמה של 1949חברתנו משנת            - חוה שטפר

 ( 20.9.1989 - 1.1.1928 ) ז"לערוסי -יעל שטפר                               

 ( 30.9.1990 - 1905) אביה של שרה גלקר       -רראובן מינצמ

 ( 10.9.1992  - 15.2.1907ז"ל   )אמם של הרי דקל ז"ל ורני דקל    -חנה לוטרובסקי

  (22.9.1998 - 15.3.1903) אמו של חנן אדלטין          -חוה אדלטין

 , בעלה של אזרה1942כוב משנת וחברנו ממצודת בור             -פנחס גולן

 ( 9.9.2001 -  14.9.1919)  , ניר ואורה ז"ל אביהם של עופר                              

 , בעלה של חנה, אביהם של1963חברנו משנת           -עמרם גבאי

   (  3.9.2002 - 30.7.1943)  אריאל, עדי, אסף, יובל ואופיר                               
 

 רעייתו של חיים ז"ל אימן של 1961תנו משנת חבר         -שרה שפירא
 ( 22.9.2004  -  27.7.1934)תמי  ,אורנה, חגית                              

 
 ( 16.9.2007 - 1.12.1910ז"ל  ) אמה של שוש נווה   -רוחמה גילת

 
 , בעלה של אסתר ז"ל אביהם של1953חברנו משנת           - גד גוטקינד

  (  17.9.2007  - 2.5.1922), צלילה פרץ, ז"ל  ירי דגן, יואב גוטקינד                              
 

 בעלה של צירלה, אביהם של  1947חברנו משנת   - יאיר אבישי
 (   22.9.2010 -3.11.1927)  נמרוד, עודד, חנן, יוחאי,    

 
 בעלה של מריון ז"ל אביהם של דנית, יעקב, עלזה 1948חברנו משנת      - מנחם רכטמן

  ערב ראש השנה תשע"ד( 4.9.2013 - 8.7.1931)      
 

 רעייתו של ברול זלצמן  1957משנת  חברתנו       - מלכה זלצמן

 (25.9.2013 -  8.4.1934אימם של אבי, נדב, מרב, גיל, שגיא    )   
 

 ( 11.9.2015 - 16.7.1914אביה של נורית אורן   )     - מרדכי פרידמן
 
 בעלה של שרה ז"ל, אביהם של תהילה, אילן, אבנר, ניצן  1954חברנו משנת                - דוד דור 
    (  24.3.1931 - 14.9.2015 ) 
 

 ( 14.9.2015 - 9.2.1931) אמה של יהודית גלעד      - דולי גטה
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 חצבים בחצר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בגינה של שייקה  אגמון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בחצר מרחב "איילים"
 
 
 


