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 מה בעלון
 1946באוקטובר  6-אור ליום ראשון במוצאי יום כיפור ה .שנים 74בשבוע שעבר מלאו לקיבוץ משמר הנגב 

חברים והרבה  30הגיעו ראשוני מצודת בורוכוב שבפאתי כפר סבא והתרכזו בקיבוץ רוחמה משם הגיעו 
שלימים תקרא הראשונה, כי זאת ידוע  ,מתנדבים להקים את הצריפים הראשונים של הקיבוץ על גבעה

 שנייה.הגבעה השוכן על שהיישוב הקרוי בפי כל משמר הנגב 
 : רות אלמוגאנחנו "אחרי החגים" אבל לא אחרי הקורונה . השבוע קראתי קטע שכתבה הסופרת והמתרגמת 

"... עתה אני חשה כך, אימה. ולא רק מחמת הווירוס שמכפיל את עצמו במהירות בשולי הריאות ואוכל את 
בסיסי, המוסר היהודי של נביאי ישראל כפי רקמתן. אלא בעיקר מחמת הנורמות החדשות של בוז למוסר ה

יתן הוא. הנורמות החדשות הבזות למוסר בסיסי מכפילות את עצמן ואוכלות שתפשנו אותו פעם, והאמנו כי א  
הרקמה הבריאה  של ריאות העם. לאט לאט, אבל בטוח. יש להן לגיטימציה. וזה מבהיל אותי יותר את 

 מהווירוס".
ירי דגן סיכם את פעילות העסקים לכבוד סוכות אך זה מתפרסם רק אחרי. קבוצת ילדים התאמנה לצליחת 

יודעים בגלל מי.. אך הצליחה במשהו אחר, על הצליחה שלא צלחה וגלגוליה כותבים  –הכנרת וזה לא הסתייע 
 זיו דגני ואורן ערן.

י לא מהלוחמים. גיא רפאלי מספר על חוויית מלחמת יום כיפור לא תמוש לא מהזיכרון הקולקטיבי, וודא
 מפגשיו עם בני משמר הנגב אותם פגש בה. גיא רפאלי בן משמר הנגב וכיתת "אשל".

 צופי משמר הנגב –רונן פרייברג הרים כפפה והתנדב להיות ראש שבט "איתן" 
 גם במשמר הנגב יש מפגינים. רוצים לשמור על הדמוקרטיה שתפסיק להתערער

 ים כותב על סולדריות ומנהיגות איציק בונ
 נעים להכיר את יוסף ארז 

 ואהד  בן שחר פותח קריאה לעונה חמישית של אקדמית משמר הנגב
 ועוד... 

 שנים בית הביטחון כיום ואז 74תמונת השער: משמר הנגב מלאה 

  ברכות לשיר ומשה רוחם להולדת הבת 
  ירי דגן –משולחנו של מנהל העסקים 
  זיו דגני ואורן ערן –היתה וגלגוליה הצליחה שלא 
  ראיינה: מרגלית -ראיון עם רונן פרייברג –ראש שבט "איתן" של הצופים במשמר הנגב 
  גיא רפאלי –ֲחֵבַרי ואני  –מלחמת יום כיפור 
 תנחומים לחיה אלון על פטירת אחיה דוד פלדר 
  הפגנת קלנועיות בכיכר –הפגנת דמוקרטיה 
 נעים להכיר: יוסף ארז 
 בעה הפורחת חנה גבאי מצאה חצב גלוניבג 
  איציק בונים –על סולידריות, מנהיגות, והחזרת התרבות והנכסים לקיבוץ 
 בתקנון האגודה, בחירת יו"ר מועצת חינוך,  55על שינוי סעיף  9-11.10.2020 -הצבעה אלקטרונית ב

 ובחירת נציגים לוועד האגודה
 עונת הרחצה הסתיימה 
 אהד בן שחר -ים עונה חמישית  אקדמיה משמר הנגב פותח 

 
 

 ברכות!

 לשיר ומשה רוחם

 יולֵ ש      להולדת הבת
 ברכות לכל המשפחה!
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 משולחנו של מנהל העסקים
תקופת חגי תשרי ובהם חג המשק הינה תקופה מתאימה לסיכום שנה ולתחילת השנה החקלאית החדשה. אני 

 העסקיות שלנו. מנצל הזדמנות זו כדי למסור דיווח קצר מהנעשה בפעילויות
 שנת תש"פ התחילה כשנה רגילה ללא כל רמז לאירועים העומדים להתרחש במהלכה.

פתיחת השנה לוותה בחורף מפתיע ומבטיח כמותו לא ראינו במשמר הנגב מזה עשרות שנים. כמויות הגשמים 
שירדו הבטיחו מלאי מים בקרקע ויבולי פלחה ראויים. בתחילת השנה חנכנו שדה סולארי חדש וגדול 

 כשותפים ברווחים. הממוקם על שטח חקלאי בין בית הקברות לקידוח וממנו אנו נהנים גם כבעלי הקרקע וגם 
ואז הופיעה הקורונה והסגרים ונדרשנו לבדוק ולעדכן את התוכניות העסקיות בכל מגזרי הפעילות המשקית 

 תוך שמירה קפדנית על בריאותנו.
 גידולי שדה –שיקמה 

אחרי שנתיים קשות שנת תש"פ התאפיינה בשינוי כיוון חיובי והתאוששות יפה מאד בשקמה. ההנהלה נקטה 

חוחובה,  –בפעולות הבראה עמוקות ושינויים משמעותיים במגוון הגידולים תוך הגדלה של שטחי המטעים 

                                            רימונים ואבוקדו והקטנה של גידולים חד שנתיים כגון גזר ותפוחי אדמה.         

ללא צל של ספק שנת תש"פ תרשם כשנת הפלחה עם תוצאות מרשימות ביותר ביבולי הדגן. שנת תשפ"א 

 נפתחת עם בסיס יציב יותר מקודמותיה ואנו מקווים שגם מזג האוויר והגשמים יהיו לצידנו.

 רפת משמר קמה
י מהותיים ביניהם לחץ פוליטי להורדת מחירי החלב ולפתיחת השוק ענף החלב בארץ נמצא בתהליכי שינו

לייבוא מוצרי חלב. תהליכים אלה מעלים את החשש לפגיעה בגובה מכסות החלב ובמחירי מוצרי החלב. 

כתוצאה משינויים אלה הרפת חוותה בשנת תש"פ תקופה לא קלה, למרות ההישגים המקצועיים הגבוהים. 

שפ"א לא מראה סימנים להתאוששות הענף. הנהלת הרפת בודקת ללא הפסק דרכי לצערנו גם תחילת שנת ת

 התייעלות ושיפור ממשקים בכדי לשמור על הענף ברמה הגבוה בה היה בשנים האחרונות.

 לולי משמר הנגב
לאחר שנה ראשונה, שנת הרצת המתקן בה הצוות למד את היכולות, אנו נמצאים במהלך השנה השנייה עם 

צועיות מרשימות ביותר ברמה ארצית. למרות לחצים פוליטיים להורדת מחירי העוף בשוק, הלול תוצאות מק

שהיו בתוכנית. צוות  4.5במקום  6 -שלנו מגיע לתוצאות מצוינות ולכן הגדלנו השנה את מספר המדגרים ל

תקווה הלול המנוסה עושה עבודה מעולה ולמד את כל יתרונות המתקן ומנצל אותם עד תומם. כולנו 

 שהממשלה לא תפריע ונמשיך להנות מההשקעה ומהשותפות שהקמנו עם קורניש לשנים רבות.

 
 חשמל סולארי

דונם. אנו מקבלים תשלום בגין  140כפי שכבר נאמר השנה הפעלנו את השדה הסולארי השני שלנו שגודלו 

וועד ההנהלה ואישור  הקרקע ובנוסף נכנסנו כשותפים ונקבל רווחים מהפעילות. כזכור, על פי המלצת

       האסיפה, בשלוש השנים הקרובות הרווחים מהשדה ישמשו כמקור להגדלת הפנסיה.                                                         

בשנה הקרובה נתקין פאנלים סולאריים על גג המבנה החדש בפוליביד ועל שאר הגגות בפוליביד שטרם 

לים. אנו בוחנים הקמת שדה סולארי צף על מאגר הקולחין שלנו. תהליך זה יתבצע במהלך הותקנו עליהם פאנ

 השנה הקרובה ואנו מקווים לסיימו ולקבל אישור מרמ"י ומחברת החשמל.

 נדל"ן עסקי
בשנים האחרונות, מלבד חיזוק הפעילויות העסקיות, עסקנו רבות במיצוי פוטנציאל הקרקעות לתעשייה 

כפועל יוצא מכך הגדלת מקורות ההכנסה מסעיפי שכר דירה. אנו מקבלים שכר דירה יפה המצוי ברשותנו ו

מאד מפוליביד בגין הקרקע ובגין המבנים. כמו כן בנינו שני שדות סולאריים המעבירים לנו סכומים נאים 
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ה כשכר דירה. שינינו את ההסכם עם זר מעדנים כך שאנו נהנים משכר דירה במשך כל חדשי השנה. מבנ

המוסך הישן שהועמד לרשות נגב אקולוגיה ונגב גז גם הוא תורם שכר דירה נאה. השנה העמדנו לרשות נגב 

אקולוגיה את שטח מתקן חרוב וגם שם נהנה מתשלום שכר דירה.  מקור הכנסה גדול ויציב זה נותן בטחון 

 בחוזקה ויציבותה של הפעילות העסקית בקיבוץ.

 פוליביד
שהיתה שנת שיא בפעילות, פוליביד עובר תהליך של ירידה במכירות  2016קר מאז שנת בשנים האחרונות, בעי

ושחיקה ברווחיות הנובעים בעיקרם משינויי מדיניות ממשלתית בענף הבנייה. תכנית העבודה השנתית לשנת 

עילות תש"פ שנערכה עוד לפני גלי הקורונה היתה זהירה והתבססה על עצירת השחיקה ועימה גידול מסוים בפ

וברווחיות. גל הקורונה הראשון בעיצומו של החורף הסוער ובעקבותיו הסגר הראשון השפיעו חזק על הפעילות 

ועל הירידה במכירות. לאחר מספר חדשים קשים ועם בוא הקיץ הפעילות התגברה באופן מרשים ואנו 

ת. אנו מקווים שהגל השני נמצאים היום בתחילת תשפ"א בפעילות מוגברת ביותר ואף מעבר לתוכנית השנתי

והסגר הנוכחי לא יעצרו את התנופה בה עובד המפעל בחדשים האחרונים. יש לציין כי המבנה החדש והציוד 

הממוקם בו עובדים במלוא הקצב. אנו נמצאים בסיום בניית המבנה החדש למבנה דרום באזור התעשייה עידן 

ה לייעל משמעותית את תהליך הייצור ולשפר את הנגב בו תוכנס מכונת פאנלים חדשה ומשוכללת שאמור

 איכות ומגוון המוצרים של מבנה דרום. 

 
 נגב אקולוגיה

בחברת נגב אקולוגיה נמשכת הפעילות השוטפת במלוא הקצב וכמו כן הפעילות העסקית בייעול מערכות 

חברה. במחצית ובחיפוש מתמיד אחרי פרויקטים משלימים ורכישת פעילויות הנמצאות בתחום העסקי של ה

שנת תש"פ נגב אקולוגיה ביצעה מהלך אסטרטגי משמעותי כשנכנסה כשותפה בחברה הכלכלית של בני שמעון.   

עובדים. מגמה זו  200יש לציין שגם בשנת תש"פ החברה המשיכה לגדול וצוות העובדים מונה היום למעלה מ 

נה נגב אקולוגיה קיבלה את כל האישורים נמשכת גם בתחילת תשפ"א למרות הקורונה וגלי הסגר. במהלך הש

מהמינהל להמשך ישיבתה בשטח הצמוד לכניסה לקיבוץ ונכנסה לתהליך של הרחבת מתקן חרוב להפרדת 

שנים מתגבש בימים אלה. לצערנו לא הצלחנו  24שמנים ממים. הסכם שכר הדירה מול הקיבוץ לתקופה של 

ה יוהחברה נאלצת להעתיק את משרדיה לאזור התעשי לקבל אישור מהמינהל להקמת משרדי החברה בקיבוץ

של עידן הנגב. יש לציין כי החברה מנוהלת היטב כיאה לחברה בסדר גודל כזה שכמוהו לא הכרנו במשמר הנגב 

 וגם מערכת היחסים הטובה והאמון בין שלושת השותפים תורמת לחוזקה העסקי של החברה.

 סיכום
וץ מערכת עסקית מגוונת המבוססת על פעילויות שונות ופיזור סיכונים זכינו להקים לאורך שנותיו של הקיב

                               כך שגם בשנים קשות בפעילות מסוימת המערכת נשארת יציבה בסך הכל.                                                                 

נת תש"פ שהסתיימה זה עתה נראית טובה יותר )למרות הקורונה( משולחנו של מנהל העסקים נראה כרגע כי ש

 מקודמתה ואנו מקווים ששנת תשפ"א תהיה טובה עוד יותר.

אני מאחל למשמר הנגב בכניסתה לשנת השבעים וארבע שגם אם ימים אלה נראים 

שונים ומביאים עמם גוונים שלא הכרנו שתהא זו שנה של תקווה ונחישות, שנה של 

מה שחשוב וטיפוח של התחלות חדשות תוך שמירה על קהילה תוססת, חזקה שמירה על 

 ובריאה. 

 ירי דגן                                                           
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 הצליחה שלא היתה וגלגוליה
 

 זו השנה השלישית שמתארגנת קבוצת שחיה של ילדים בניצוחו של זיו דגני לאימונים לקראת צליחת הכנרת
 העממית.

משפחות שנפגשו בסוף הצליחה לפני שנתיים, התרחב לאירוע לינה וצליחה מצומצם לפני  3מה שהתחיל  עם 
שחיינים בגילאים  14 -שנה עם מספר משפחות מהקיבוץ ובליווי  חמוד גבאי. הגיע השנה לקבוצה שמורכבת מ

 שהתאמנו והפגינו התמדה והנאה. 14 -8
פורסם כי האירוע נדחה למועד מאוחר ואנחנו התחלנו להתארגן ל"אירוע" לקראת תאריך הצליחה העממית 

צליחה פרטי, של קבוצת השחייה עם משפחותיהם ומשפחות נוספות מהקיבוץ, בכנרת. במהלך ההתארגנות על 
אישורים וסירות לליווי לצליחה החלו לרוץ בחדשות הידיעות על הסגר השני ההולך וקרב. מיד שינינו את 

ל"אירוע" צליחה צנוע בבריכת הקיבוץ וטקס הענקת מדליות וחולצות לשחיינים הצעירים. לשמחתנו התוכנית 
 הקיבוץ החליט להשאיר את הבריכה פתוחה ואנחנו שמחנו לקראת מסע אופניים משולב שחייה בבריכה.

 ואז התבשרנו שגם את הבריכה סוגרים.
אופניים סביב הקיבוץ מחוץ לגדר עם עצירה בסופו של דבר התקיים אירוע מרגש ומהנה של רכיבה על 
שקי אשפה גדושים. ובסיומה הענקת מדליה  6ספונטנית בגבעה הראשונה וניקיונה על ידי הילדים תוך איסוף 

 וחולצה לכל שוחה.
 גאים בקבוצת הילדים ובטוחים  ששנה הבאה נזכה לצלוח בכנרת המלאה עם קבוצת משמר הנגב גדולה יותר.

 
 ורן ערןזיו דגני וא
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 ראש שבט "איתן" של הצופים במשמר הנגב
 ראיון עם רונן פרייברג

 
שנים. הראשית היתה מלווה בחששות וכמות קטנה של ילדים  5תנועת הצופים פעילה במשמר הנגב 

שהיתה מוכרת צופים היא בחירה. צורת ההתארגנות שלה שונה מזו בשהצטרפה. כידוע הצטרפות והשתתפות 

במשמר הנגב. המערכת היא סמי צבאית עם היררכיה מובנית. אל רונן פרייברג בתפקידו כראש השבט 

 התוודעתי בשיחת אקראי. ואחרי תיאום של לוח זמנים נפגשנו. 

מה  הסבירעל הנעשה במשמר הנגב  הדבריםתנועת הצופים ולהלן לפני על לרונן היה חשוב לתת הסבר מקיף 

 ה זו.קורה בתנוע

י ושבטים שונים. בערים גדולות בהן מתנהלת תנועת הצופים השבט בנ מספר"בכל ישוב, הסביר רונן, יש 

קיים תפקיד גזבר. יש  ,במסגרות עירוניות ,מראש שבט שאחראי על פעילות שוטפת. מתחת לראש השבט

אם לגודל יש מרכז שבטים בהם יש סגן. יש לציין, אמר, שתפקידים אלה הם התנדבותיים. לכל שבט בהת

בשכר המרכז/ת הוא/היא הם צעירים אחרי צבא. מתחת לתפקיד המרכז/ת יש מרכזים צעירים בעיקר תלמידי 

גדודים. מתחת  8יב' הם בעצם סגני המרכז/ת בהמשך ההיררכיה יש ראשי גדודים )רשג"ד( בשבט "איתן" יש 

כים, המדריכים, ראשי הגדודים כל גדוד לראשי הגדודים, המדריכים וכמובן החניכים. מבנה השבט: החני

תנועת הנוער היחידה במשמר הנגב היא  המרכזת וראש השבט. נקרא על שם הכיתה שלו במשמר הנגב.

 הצופים והיא כפופה למערכת החינוך החברתי.

החוליה המקשרת בין הצופים וההורים. זה בעצם תפקיד של המבוגר האחראי.  -אני, אומר רונן, ראש השבט

קיד הוא לא מובנה אלא מה שאתה עושה ממנו, איזה תוכן אתה יוצק לתוכו, אילו ערכים רוצים להקנות התפ

 לנוער.

 קצת על עצמי

באהבה  ,שרי ,אני רונן פרייברג נולדתי במשמר הנגב, גר במשמר הנגב עתיד להיות חבר. חי באושר עם בת זוג

חת על עצמי לנהל את תנועת הצופים במשמר הנגב כי שלה. בחרתי לק 3 -שלי ו 3ילדים,  6גדולה יחד מגדלים 

טוב יותר. זה  ,נוסף לכך רצוני לשנות ולעשות את המקום בו אנו חיים ,ילדים בצופים 5תשפ"א  תשנביש לי 

מחייב הלכה למעשה ולא להיות הצופה מן הצד ומעיר הערות.  בעקבות חשיבה חיובית ורצון לשנות ויכולת 

חניכים מכיתה ד'  120 -לתי על עצמי את האחריות לעמוד בראש שבט "איתן" המונה כארגונית ולוגיסטית קיב

 יב'.–

תפקיד ראש השבט חפף את הניהול החברתי  ) יואל ארזי המנהל   ,לפני שקיבלתי על עצמי את המשימה הזאת

 החברתי  היה ראש השבט(  ולא הורה כנהוג בשבטי הצופים בארץ.

 הש  עֲ מה נַ 

ת )המקום( בטיחות )המקום( השבט והיכולת להפוך אּוהדבר הראשון שהיה חשוב לי לעשות טוב יותר היה ניר  

אותו לשימושי, נגיש ולהוציא את המירב מהתנאים הקיימים. הקמנו מתחמי פעילות בעיקר עשייה של 

ן כל חצר השבט. כל זה הילדים מאפשרים ישיבה נוחה ובטוחה על ספסלי עץ שנבנו ע"י הילדים וכמובן ניקיו

שאף גרה כאן וזה יתרון גדול מבחינת זמינות וחיבור  מיתר פיצ'וןהיה בסוף שנת תש"ף לפני שהגיעה המרכזת 

 לנוער.
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התחילה שנת הפעילות אני מבחינת התפקיד מכפיל כוח ומגשים חלומות. מיתר מגיעה עם רעיונות לפעילות 

 הות ביותר שניתן.ואני דואג להפוך אותם לזמינים ברמות הגבו

פתחנו בטקס קבלת עניבות לשכבה הבוגרת ולמדריכים שהופק במטווח היה מרגש מאד הודות לרעיון של 

מיתר. היא שאלה כל אחד מהם מי היא הדמות החיה שהיא משמעותית בעיניו, בעיניה. פנתה לכל אחד 

סוף הטקס לאחר קבלת "מהמומלצים" שיכתבו למושא שלו מכתב מבלי לידע את הנמען שכך נעשה וב

 העניבות כל אחד קיבל מכתב מהדמות שמסר שהיא משמעותית עבורו. החניכים התרגשו עד דמעות.

לאחר מכן התקיים הפנינג בנושא "צ'רלי בממלכת הממתקים" שגם הוא היה רעיון של מיתר. כל זה לפני 
ת תשפ"א. הגענו לסגר וזה מגביל הכנסנו את כיתה ד' לצופים ולמחרת התקיימו פעולות ראשונות לשנ .הסגר

צר לילדים הפגה מהקורונה יאת הפעילות ועובדים בשגרת קורונה בקפסולות ובריחוק חברתי. מנסים לי
ושמירה על בטיחותם בצורה מקסימלית. לומדים ומלמדים את הילדים להתנהל במציאות החדשה של עטיית 

 מסיכות וריחוק חברתי.
 

 החזון
טובה יותר, מכבדת, יותר סבלנית והדרך היא ע"י חינוך והפעלת הנוער. הסיפוק שלי השאיפה ליצר חברה 

 מהעשייה והפעילות עם חניכי הצופים הוא עצום.

שנים הוחלט במשמר הנגב להמשיך לקיים פעילות של תנועת נוער אבל עם תנועת הצופים. מועצת חינוך  5לפני 

תודה לכל מי שבנה את  להכירועת הצופים. אני רוצה בתנ ובשיתוף הציבור בחרהלאחר דיונים ארוכים 

התשתיות של שבט "איתן" לולא הם לא הייתי מקבל שבט איכותי ומכאן והלאה נהיה ממשיכי דרכם בעשייה 

ויצירה תחת ההבנה שהקורונה תלווה אותנו לתקופה בלי ידיעת תאריך תפוגה. לכן פועלים בצורה יצירתית 

 הילדים כדי שאפשר להמשיך ברצף פעילות. כאשר הקו המנחה הוא בטיחות

 מה המטרות?
. חיבור ההורים במשמר הנגב ומעורבותם לפעילות שוטפת. התנועה בנויה על נוכחותם. נכון להיום היא 1

 מינורית.

ג' שעדיין לא במסגרת הצופים ע"י חיבור השכבות הבוגרות יותר -.יצירת מוטיבציה לכיתות הראשונות א' 2

 יצירת פעילויות.תוך הדרכות ו

פורימון לכלל  –. חיבור לקהילה במשמר הנגב. נכון להיום הממשק של התרבות והתנועה מתקיים בפורים  3

 מפקד אש בשיתוף התרבות והצופים. –חברי הקהילה. בחג חנוכה 

 בימים אלה מקיימים ישיבות עם ועדת תרבות על מנת לבחון אפשרויות לפעילויות נוספות.

 נקנה לנוער? לו ערכיםיא

ה, שמירה נ  הקניית ערכים של כבוד האדם, התנהגות בפעולה, כבוד למדריך, לחבר, איך אני מדבר איך אני פו  

על רכוש וציוד. ניכר היום שהתרבות המערבית מחלחלת עמוק וקיימת זילות לרכוש ולציוד. מחויב המציאות 

   הנוער. תילשנות זאת בהווי

 ראיינה מרגלית
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 אחרי...        לפני...

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מזמין לפגישה...       ...פעילים
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 הטקס
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                                       י ואניַר בֵ חֲ  –מלחמת כיפור  1/10/2020
 

(. פגשתי אותו 17הוא היה בקורס מ"כים של גולני )גדוד  –מכיתת אורן  טל דקלהראשון שפגשתי היה  -

הוא קיבל כדור בבטן בקרב הראשון )שנכשל( על כיבוש החרמון מחדש  –בנקודת איסוף פצועים בחרמון 

הלקח שלי:  –מידי הסורים. הוא היה מוקף חובשי מילואים שהתקשו מאד להכניס לו אינפוזיה. מאז 

כמג"ד הכרחתי את צוות התאג"ד להתאמן בהחדרת אינפוזיה. יותר  בכל אימון שעברתי הן כמ"פ והן

 מהצנחנים בחווה הסינית בסיני. 890בקרב של גדוד  –מאוחר נודע לנו שאחיו התאום דני נפצע גם הוא 

-  

נהרג. זה היה בשבילי יוסי אור על השני מחברי לא פגשתי אלא קראתי ממכתב שאמא שלי שלחה לי:  -

הלם אמיתי. למרות שכבר ראיתי ואף סייעתי בפינוי הרוגים ופצועים, יוסי אור תמיד היה בזכרוני ילד 

נגד  7בקרב של סיירת  –קטן ועגלגל, שחיין מעולה וחבר נהדר. הוא נהרג לא רחוק מהמקום שבו הייתי 

 ת הגולן.מארב של הקומנדו הסורי ליד הכפר הדרוזי בוקעתא בצפון רמ

-  

קצין ולוחם בסיירת גולני שעלה עם הסיירת  –)אז עדיין גוטקינד...(  ירי דגןחברי לכתה  -את השלישי   -

במקביל אלינו לכיבוש החרמון מידי הסורים, פגשתי לאחר סיום הקרב. ירדתי לאזור הרכבל התחתון 

רבה נפגעים ובראשם מפקד ושם ראיתי מספר חיילים מהסיירת. אז עדיין לא ידעתי שהיו להם כל כך ה

 –הסיירת שנהרג קצת לפני הפסגה. קצת חששתי אבל בכל זאת שאלתי אותם איפה ירי? הם הרגיעו אותי 

 הוא בשירותים. תיכף יוצא...

-  

את הרביעי פגשתי רק בבית לאחר שחזר מבית החולים וסיפר לי את סיפורו שממשיך עד היום לשרוט את  -

חבריו הצנחנים באוטובוס )!!...( לתוך העיר סואץ במה שמכנים היום הקרב נכנס עם  איציק בונים –נפשו 

המטופש והמיותר ביותר של צה"ל. הפקודה שקיבל מפקד האוגדה ברן מסגן מפקד פיקוד דרום אורי בן 

תכבוש.  –ארי מדברת בעד עצמה: "ברנצ'יק, יש לך עד הצהריים להיכנס לסואץ. אם זה כמו באר שבע 

לינגרד, מויחל טויבעס"... איציק בונים נפצע קשה בקרב הזה ועד היום הוא שומר על אם זה כמו סטא

קשרים עם חבריו ועם משפחות הנופלים וכבר אירגן שני כנסים של משתתפי הקרב הזה במשמר הנגב 

והכריח אותי להנחות את שניהם. היה מעניין, מאלף ומאד עצוב... על שאלתה בכנס של אחותו של אחד 

ם שנהרג בסואץ )השתתפו בו בצד הלוחמים גם שלושה מפקדי גדודים והיסטוריונים שחקרו את הלוחמי

קרבות ישראל( : "האם מישהו מכל המפקדים המכובדים יכול להסביר לי למה בכלל נכנסתם לשם?" 

 תשובה. הלאיש לא היית

תין עם פצועים פעם בקרב ופעם כשהמ –חברי לכיתה שהיה בסיירת שקד נפצע פעמיים  מוישל'ה לב -

 אחרים לפינוי והשטח שבו המתינו הופגז על ידי המצרים.
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חברי לכיתה עלה עם חטיבת צנחני המילואים שבה שירת במסוקים לחרמון הסורי ומשם  שלמה כרמל -

חיילי המחלקה שלי שהייתי  –סייעו לגולני בכיבוש מוצב החרמון. הוא סיפר לי על החיילים שנמצאו שם 

חודש לפני המלחמה. יגאל בראשי המאגיסט, איציק שלום המ"כ, און חפר החובש המפקד שלהם עד 

ואחרים. חגי פונק המ"מ מכפר מכבי שהחליף אותי נמצא לאחר מכן במורדות החרמון עם מספר חיילים 

 שניסו להיחלץ ונקלעו למארב סורי.

 

ר גולן )גם הוא מ"שקד"( )יוצא סיירת שקד( חברי לכיתה פגשתי כבר כשהייתי יחד עם ני חגי דקלאת  -

מהכיתה בפלוגת סיור במילואים בתקופת ההתשה שאחרי המלחמה באזור סואץ ונמל עדביה במצרים. 

הוא עלה יחד עם שאר יחידת ההנדסה של הצנחנים ויחד איתנו לכיבוש ג'בל עתקה ולסימון ה"גבול" לפני 

 שיגיעו פקחי האו"ם להחליט עד היכן הגענו...

 

תה ולבית הספר שהיו כבר רובם בשלהי הסדיר ובמילואים לחמו בגזרות השונות שאר החברים לכי -

 בשריון, בצנחנים, ביחידות הסיור, בחיל האוויר.

הצטרפתי אליו  –של גולני  51כבר לא משהו... אפילו את ההשתתפות שלי )כמ"מ בגדוד  ןשנה הזיכרו 47אחרי 

צבת מילואים חשבתי שנכון יהיה להצטרף כ"מתנדב" למרות שלא הייתי שייך. הייתי משוחרר חודש וללא ה

וזה מה שעשיתי. חכם? לא ממש...( בקרבות הפריצה לסוריה, כיבוש ה"מובלעת"  ובכיבוש החרמון מחדש אני 

 כבר קצת שוכח. 

להעלות מחדש את  םוהמאמרים בעיתוני ה, התמונות, תכניות הטלוויזיתבכל יום כיפור מנסים הזיכרונו

 לכולנו.  התהטראומה שהיי

 לנו כבר יש קרחת ונכדים, אבל החברים שנפלו נשארו בני עשרים.

 

 גיא רפאלי

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 תנחומים לחיה אלון ובני המשפחה במשמר הנגב
 על פטירת האח והדוד

 

 דוד פלדר
 
 

 בית משמר הנגב
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 הפגנת דמוקרטיה
נגד שחיתות וניסיונות הולכים וגוברים בחסות הקורונה ומוחים לא עומדים מהצד כאשר המדינה בוערת 

במגרש החניה  10.10.20למסמס זכויות אזרחיות בסיסיות. גם במשמר הנגב התעוררות! בשבת האחרונה 

הגדול ואזור כיכר הפרחים מסע קלנועיות, כתיבת שלטי הבעת דעה על הנעשה. בלי להפריע ובלי לסכן אף אחד 

 ות על מה שנעשה בארץ בחסות הקורונה ואכיפה בררנית של אוכלוסיות. אבל עם רצון למח

   ynet-כתבו עלינו ב
"רבים הפגינו גם בנגב. במדרשת בן גוריון מחו עשרות עם עפיפונים שעליהם נכתב "לך". כמו כן בקיבוץ משמר 

.  גיל, חבר הקיבוץ, סיפר כי "הודענו לתושבי הקיבוץ להגיע למפגן הנגב הפגינו ותיקי הקיבוץ על קלנועיות
. זה היה  1946למען הדמוקרטיה. התייצבו חברים רבים ממייסדי הקיבוץ, שעלו לקרקע בערב יום כיפור בשנת 

מרגש לראות את ותיקי הקיבוץ מפגינים על קלנועיות. זה היה מפגן עוצמה מרגש של אזרחים שדואגים לעתיד 
 דים שלהם". הנכ
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 נעים להכיר
 

  יוסף ארז: והפעם
 
 
 
 

 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
, תנועה ציונית.  נוער הבורוכוביההגענו יחד אסתר ואני. שנינו ניצולי שואה. אחרי המלחמה היינו יחד בתנועת 

. מסוף מלחמת העולם השנייה אנחנו יחד. התחתנו  95שנים ולי  93שם נפגשנו. בעוד חודשיים ימלאו לאסתר 

ויצאנו להכשרה בדרום צרפת במוברדון במטרה ליצור גרעין ולעלות לארץ למשמר הנגב. ידענו כבר  1947ביוני 

הנקודות היו  11ר הנגב שהוקמה במבצע הקמת בהכשרה שאנחנו מגיעים למשמר הנגב. חלק ממקימי משמ

בתנועה שלנו ועלו לפנינו והם היו בקשר עם התנועה בצרפת. הקבוצות בצרפת ידעו שהן מגיעות לארץ והמקום 

בו יחיו הוא משמר הנגב. בהכשרה היה שליח חבר קיבוץ גבע אצלו למדנו עברית, חקלאות, שמענו הרצאות על 

 עמוסים בעבודה וחוויות. הארץ על הקיבוץ. החיים היו

הסתייע. באותו זמן הגיע אלינו לא  חיכינו שיביאו אותנו למרסיי כדי להפליג לארץ אבל זה  1947בנובמבר 

אנשים חלקם פליטים שהפליגו על האוניה  150-נציג עליה ב' והציע לנו "עסקה" שנעזור בניהול קבוצה של כ

ם ממזרח אירופה. שכרו טירה באזור ליון בצרפת וביקשו שנכין 'אקסודוס' וגורשו ע"י האנגלים לגרמניה וחלק

אותה לקליטת הפליטים ונארגן את חיי היום בה במשך חודשיים עד שהעלייה ב' תוכל להעלות אותם קבוצות 

קבוצות לארץ. התמורה שלנו תהיה שנוכל לעלות ישירות לחיפה בתנאים משופרים. הסכמנו. ארגנו את 

. כמובטח לנו הגענו 1948לאספקה סדירה  כך במשך חודשיים.  כל זאת עד ינואר  הטירה למגורים דאגנו

על אנייה יוונית  2.2.1948 -ב למרסיי למקום בו הכינו לנו דרכונים מזויפים וקיבלנו ויזות לתיירים. עלינו  

 תית. ושטנו ממרסיי לחיפה  רוב הנוסעים היו פליטי 'אקסודוס' מלבדנו היתה עוד משפחה דוברת צרפ

המלחמה  11.2.1948 -בלחיפה אנשים.  והגענו  3-4עם חניות בפיריאוס, בבירות ובכל חניה ירדו  ההפלגה היתה

והנגב היה נצור לא יכולנו להגיע למשמר הנגב. לנו הודיעו  (  29.11.1947) בארץ פרצה למחרת כ"ט בנובמבר

תקבץ הקבוצה החלה לה ת ים. בשדות ים נגב  בשדול שהדרך תפתח שכאשר נגיע לחיפה נהיה בינתיים עד 

 Palstinienנגב. קיבלנו תעודות זהות פלסטיניות עם חותמת משמר הל להגיע המיועדת למשמר הנגב עד שנוכל 

Govrment   לנו לילה אחד במלון על הכרמל. נתנו לנו קצת כסף והסתובבנו על הכרמל וראינו מכולת בה מכרו

בצרפת שם שרר משטר צנע של אחרי המלחמה. למחרת ירדנו לחיפה שוקולד וחלבה דברים שלא ראינו 

בחור שהרכיב  הלנסוע חלק מהדרך לשדות ים. לאוטובוס עלוין ילאוטובוס משור תהתחתית ואמרו לנו לעלו

מקלע. הוא הסביר לנו שהמטרה היא להגן עלינו כי עברנו דרך כפרים ערביים עוינים.  הגענו לזיכרון יעקב שם 

נו לאוטובוס אחר רגיל ואחרי נסיעה קצרה הורידו אותנו בהצטלבות לשדות ים. אמרו לכו לכיוון ירדנו עלי

 כבר לקיבוץ. בהמשך הדרך עבר טרקטור והנהג לקח אותנו ונתן לנו תפוזים. הגענו לשדות ים שם והים ותגיע
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י את א' ב' של החקלאות . עבדנו בגן הירק ולמדת 1948היו חלק מהחברים שלנו מצרפת. היינו שם עד נובמבר 

מיועדים למשמר הנגב  אנשים  25 -בתקופה ההיא. ביום הכרזת המדינה היינו בשדות ים. היינו קבוצה של כ

 והחלפנו בעבודה חברים שגויסו למלחמה. קיבלנו נשק להגן על המקום.

למשמר הנגב היה  יכולנו לנסוע לנגב. נסענו במשאית לתל אביב בה 1948כאשר נפתח הכביש לנגב  בנובמבר 

מחסן לאיסוף מצרכים עבור הקיבוץ ושם חיכינו למשאית שתיקח אותנו למשמר הנגב. נסענו דרך הכביש הישן 

שהגיע לעזה שכבר היתה בשליטת המצרים עברנו דרך ניר עם והמשכנו בדרך עפר בנתיב שהיום נמצאת 

מלאה בוץ המשאית שקעה והגיעו טרקטורים של הצבא לחלץ אותה. עברנו  התהיה אז חורף הדרך הי .נתיבות

דרך מה שיהיה בעתיד אשל הנשיא ובדרך עפר הגענו למשמר הנגב. פגשנו כאן חברים שהגיעו לפנינו. הגענו 

גב היתה בת שנתיים לא מפותחת לאחר המעבר נמשמר ה .מאורגןו 5בן קיבוץ משדות ים קיבוץ שכבר היה 

אשונה בלי עצים. היו המון אנשים הדלת היתה פתוחה והיתה הרגשה של תחנת רכבת. לא היתה מהגבעה הר

 עבודה בשביל כל כך הרבה אנשים והם עזבו. 

 

 מה אני עושה בחיים?
בשדות ים עבדתי בגן ירק. במשמר הנגב פנחס גולן ריכז את גן היק במקום וביקשו ששנינו אסתר ואני נעבוד 

ע בחקלאות אך לא התמצא בתחום הטכני. החליטו לקנות טרקטור לעבודה בגן ירק. בו. פנחס היה בעל יד

נסעתי לחיפה לנמל לקבל אותו. קיבלתי הכשרה עליו והפעלתי בגן ירק את מערכת ההשקיה. עבדתי בו עד 

היה אז נבחרתי לריכוז קניות ) תפקיד שכבר לא קיים(. לא היה לנו רכב ונסענו באוטובוס לתל אביב שם  1952

מחסן לריכוז כל הקניות ופעם בשבוע הגיעה משאית ממשמר הנגב לאסוף את כל המצרכים. הייתי כל השבוע 

כך במשך אחרי כחצי שנה קנו טנדר והובלתי חלק מהמצרכים לקיבוץ.  בתל אביב וחזרתי רק לשישי שבת. 

 שנתיים.

היה במצב כלכלי קשה, התפטרתי וחזרתי בזמן מלחמת סיני, הקיבוץ בתפקיד  נבחרתי לגזבר, והייתי  1955 -ב

לחקלאות. אז התחילו לגדל כותנה. יו"ר המועצה האזורית היה יוסי צור משובל שחשב שהמועצה צריכה לתת 

גם שירותים לחקלאות ולא רק שירותים מוניציפאליים והומלץ לקנות קטפת לכותנה שתתן שירות לכל 

חבר חצרים וחבר בית קמה להביא אותה מנמל חיפה והובלנו  הקיבוצים במועצה ואפילו יותר. נסענו אני עם

 אותה בנסיעה על הכביש עד אלינו.

נבחרתי להיות מזכיר פנים. הייתי שנתיים מזכיר שהוא תפקיד שונה ממה שיש היום האחריות היתה  1960 -ב

יחות בתנועה חברתית, ציבורית ואפילו אחזקת הקופה. שנה אחרי שסיימתי את תפקיד המזכיר יצאנו לשל

 ,בצרפת. היתה אז מלחמת אלג'יר ויהודים רבים הגיעו לצרפת לאזורים וערים שלא היו בהם קודם יהודים

טולוז. נשלחנו לטולוז להקים סניפים תנועתיים נשארנו שנה נוספת על שנתיים שהיו מקובלות.  העיר כמו

קשה על נסיעה יתה באוניות וזה היידות הינמולדת. ההת תבמהלך אותה תקופה לא הגענו אף פעם לחופש

תעשייה  קריבוס נבחר לחפש פנחס לארץ. באותה תקופה הקיבוץ חיפש מקורות פרנסה ורצה להקים תעשייה. 

יצר מכונות לפוליסטרן מוקצף. קריבוס הגיע לפריס ונפגשנו. באותה תקופה שיויצר קשר עם מפעל באנגליה 

ונן לחזור לארץ והוא היה אמור להשתלב במפעל שיקום נתן וולצ'ק סיים תקופת שליחות במרוקו והתכ

 אנגליה. ב וקריבוס המשיך למפעל המכונות ונפגשנו שלושתנו בפריס 
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חברים קריבוס כמנהל, נתן וולצ'ק כמנהל ייצור  4המפעל זה עתה הוקם ועבדו בו  1965 -חזרנו מהשליחות ב

פיין שהפעיל את המכונות. שאלו אותי אם אני  סמי –מנהלים ועובד ייצור אחד  3יהודה שאול כמנהל טכני 

 שנים לא ברציפות. תקופה מסוימת הייתי מנהל ייצור. 15 -רוצה לעבוד במפעל פוליביד. עבדתי בו כ

שנתי באפעל היו -יצאתי ללמוד בסמינר הדו 1978 - ב 1970 – 1968אחרי מלחמת ששת הימים הייתי מזכיר בין 

חרי תקופה קצרה מסיום הלימודים גייסו אותי מהקיבוץ המאוחד לועדת אלה שנתיים של מנוחה והעשרה. א

חוץ לארץ לסקטור דובר צרפתית. בין לבין עבדתי בחדר האוכל ואז הציעו לי לרכז את תחום הבניין. עבדנו 

יחד דנדן מזור שהיה בעל המקצוע. אז עבדנו עם קבלנים והיינו לפני תנופת בנייה. החלטנו שאנחנו נהיה 

ים ובנינו מבנים קטנים כמו מרפאת השיניים הנוכחית ועסקנו בשיפוצים. כמובן את שכונת הוותיקים הקבלנ

שנים עד שיצאתי לגמלאות. יגאל גזמן יצא ללמוד והחליף אותי.  10 -בנתה סולל בונה. עבדתי בתחום כ

 שנה. 15 -בו כעבדתי שזלמן מילר פתח,   את המחסן לתיקון אופניים הפעלתי מחדש חיפשתי מה לעשות 

שנה חליתי השתקמתי והציעו לי מהמועצה האזורית להיות יו"ר העמותה למען הקשיש. באותה  20 -לפני כ

עד. לפני זה חשבתי שיש מקום לבנות כאן בית אבות אבל החלו -תקופה התחילו לדבר על הקמת בית גיל

הקשישים בבתיהם לכן חשבתי שיש שארות יפשרו את הילהיכנס לארץ לסיוע לקשישים מטפלות זרות וא

צורך להקים מקום לתעסוקה לקשישים. אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים שעשינו למען הוותיקים  

 במועצה והוא קיים במשמר הנגב.

 ה.יעד את הכריכי-למדתי לצייר בהשראתה ודחיפתה של דפנה דגן. אני מתחזק בגיל ,עד-עברתי לגיל

 

 קרוביי במשמר הנגב
ו בת, אמירה גפן. בתנו אילנה עם הבנים והנכדים בארה"ב הם באים לבקר כל שנה. אבל זה לא תחליף יש לנ

 לילדים שגרים פה. אני מקנא בחברים שילדיהם חוזרים וגרים פה

 

 כמה מילים על משמר הנגב
. כשהגענו בדיוק עברו היא הבית כל החיים הבוגרים שלנו –שנים  72משמר הנגב בשבילנו שאנו חיים פה 

מהגבעה הראשונה ואפילו עץ לא היה. אחר כך הביאו שתילים ושתלו את שדרת הפלפלונים שנשארו מהם 

שנה בתנועה הקיבוצית קרה גם לנו. הבנים עזבו,  20 -בודדים. ראינו במשמר הנגב בית. מה שקרה לפני כ

ותנו, אילולא עשינו אותו  היישוב הזה היה המצב הכלכלי היה קשה כל הזמן. השינוי באורח החיים הציל א

מתחסל, יישוב זקן פרובלמטי. אישית התלבטתי מה הכי חשוב, להיות קיבוץ או יישוב פורח וכבר אז חשבתי 

שאידיאולוגיה חשובה אבל יישוב פורח בישראל חשוב יותר. בעניין השינוי. כשהתחלנו אותו היה מס איזון כדי 

שמרוויח יותר הוא גם מי שקיבל יותר מהקיבוץ )לימודים(. ולכולם מגיעה רמת לשמור קצת על שוויון. מי 

 חיים סבירה ואני חושב שלא צריך לבטל אותו. 

חשבנו שזה המקום ליהודים מכל העולם. יישוב שחיים בו אנשים עצמאיים ובתוכו גרעין של חיים קצת 

ילדים הגדל מאפשר את המשך היישוב משמר אחרים כמו קיבוץ. כל בית שנבנה מכניס בליבי סיפוק ומספר ה

 הנגב.

כמו בכל מקום יש בעיות ותופעות כמו כלבים נובחים בלילות וצעירים שמסתובבים וצועקים בלילה בלי 

להתחשב שיש אחרים שישנים. ויכוחים על דרכי הדת. חשבנו שנבנה יישוב חילוני ויש אנשים שיש להם צרכים 

 יות ביישוב חילוני. אחרים למרות שידעו שמגיעים לח
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אי אפשר להתעלם ממה שקורה במדינת ישראל מה יקרה אם החברה החרדית  תתחזק זה איום קשה למדינה 

 מי יעבוד, מי ישרת בצבא.

בשנה הראשונה בבית בורוכוב עם הפרדה בין נשים וגברים. אחר כך יום כיפור  כאן במשמר הנגב היו תפילות 

געו בכולבו לית ובבית העלמין. אנחנו חברה ליברלית. חברה יי לא רוצה שיבשנים הבאות עברו למועדון. אנ

 חברה הפתוחה שקיימת במשמר הנגב.השמר ידתית היא לא ליברלית. אני רוצה שת

 אני גאה ביופי של משמר הנגב בנוי וצריך לפתח אותו.

מאחל לכל זקן בעולם  אנחנו מאושרים פה. חוץ מזה שמזדקנים. לא יכולים לאחל לעצמנו מקום טוב מזה.

 לקבל טיפול ותשומת לב כמו במשמר הנגב.

 

 משהו שאני רוצה לספר
 

במלחמת יום כיפור הייתי מנהל ייצור בפוליביד. הרבה חברים שלנו היו מגויסים. קיבלנו הזמנה מהצבא 

 לחתוך בלוקים. הצבא השתמש בהם לצפות את ארגזי האספקה שהצניחו לחיילים שלנו בסיני.  

 יתה תרומתנו למאמץ המלחמה.זו ה

 

הגיעו עוד  כך : אני רוצה לספר על אמא שלי. אמא שלי היתה האמא הראשונה במשמר הנגב אחראסתר

אמהות של חברים. היא הגיעה מצרפת כל הצעירים קראו לה אמא. היא עזרה לחברות שילדו עשתה מה 

לחברות שמלות, חצאיות ושמלות היריון.  . אמי היתה תופרת ותפרה 45שאפשר לעזור לצעירים. היתה אז בת 

 החברות שמחו על הבגדים האלה. קנו בדים והיא תפרה לפי הזמנה. אמא שלי היתה מאושרת פה.

 

           

 הפורחת בגבעה
 

 פריח.נביט וימצפה לגשם שי  .הגבעה אפורה
 הפריחה הבולטת היחידה היא של חצבים בפריחה מאוחרת.

 שסיים כבר את פריחתו גלוניחצב מצאה תוך כדי שוטטות בה  חנה גבאי
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 על סולידריות, מנהיגות והחזרת התרבות והנכסים לקיבוץ
כשפרצה הקורונה ואיתה ערב רב של החלטות מטעם, הצעתי )במאמר בעלון( שיקום צוות שיעסוק בשאלה מה 

ִמן הסתם   התארך לו וכנראה יהיה כזה עוד ימים רבים.צריך לשנות ולעשות ביום שאחרי, ש 
 

 כתבתי גם כן ששיטת העתק/הדבק של ההנחיות הינה שיטת הפתרון הקל האולטימטיבי והמתרץ.
 

לראשי רשויות וראשי יישוב ניתנות סמכויות רבות. ראוי שיפעילו את המתאים לכל יישוב )מה שלימים אומץ 
 כמעט כשיטת הרמזור(.

 סמכות לוקחים!!!
משמר הנגב מן הסתם איננה בני ברק ולכן הפתרון הראוי הינו התנהלות והתנהגות המתאימה למקום כפרי 

 וליישוב קיבוצי, קהילתי, סולידארי.
במצב שנוצר היום )אמצע אוקטובר( הייתי מצפה מהנהלת היישוב שתקבל החלטה על פתיחת מערכת החינוך 

 עד שמונה עשרה, במשמר הנגב!!!לכל הילדים והתלמידים ממשמר הנגב מגיל אפס 
יש כאן מטפלות, מדריכים, מורים ואנשים בעלי השכלה ומתנדבים. יש כאן כיתות ומרחבים פתוחים. התאימו 
גו ם את כוח האדם המיומן הקיים ובתנאי שמירה על ההנחיות. יאמרו לי זה עולה כסף!! האם  א  תכנית שת 

? כל התובנות הרעות מהמצב הנשמעות השכם והערב בכל השארת הילדים והוריהם בבית איננה עולה כסף
 הרשתות והמדיה ובכל המחקרים מעידים על הנזק הרב הנגרם מהמצב וכמובן עלויות התיקון שלו. 

כן! ואני בטוח שכל התושבים יסכימו להשתתף במימון הפרויקט הזה בעת הזו, גם אלו שאין להם ילדים 
 במערכת.

מכיר נקראת "תורת האילוצים" יש אילוץ "קורונה" בואו נתמודד איתו  הכלכלה החברתית עסקית שאני
 סולידריות!! –בכלים שלנו עם האנשים שלנו 

מכאן אני עובר לדיון אשר לצערי לא התקיים באסיפה שדנה בבחירת חברים לוועד האגודה. הבעתי  עמדה 
 י שהנבחרים יציגו באסיפה.ברורה באסיפה ואחר כך בעלון לתפיסת עולם בה אני מאמין ואותה רצית

 פניתי באמצעות הפייסבוק למועמדים שיפגשו איתי או יסבירו את תפיסת עולמם מרובם לא זכיתי למענה.
אנשים שפגשתי )במהלך הימים שבין האסיפה ופירסום דעתי( שאלתי במי תתמוך ומדוע? השיבו לי רבים, במי 

 שלהם/ לצרכים האישיים  שלהם. שייצג אותי במי שידאג לי! והתכוונו לסקטור הפרטי
חברי ועד האגודה הינם הריבון על כל הפעילויות ביישוב! הם לא יכולים להתחמק מאחריותם לביטחון, 
בטיחות, חינוך, נוי וכו' וכו' מי שנכנס לתפקיד כנציג סקטור או צרכים פרטיים אל יתפלא אם הדברים יחזרו 

 אינטרס. אליו כבומרנג   כשלסקטור אחר יהיה רוב או
 
 אירועים השוטפים של חיינווב
 

 יכול יו"ר אגודה  הוא או מישהו מטעמו לא לאשר הפגנה במגרש הכדורגל -

 יכול יו"ר אגודה הוא או מישהו מטעמו לנסות למנוע הפגנה באזור המגורים )ותירוציו רבים( -

 יכול יו"ר יישוב או מי מטעמו למנוע מכירת מיצים בבריכה )שלי!( -

גודה או מי מטעמו לאפשר קיום אירוע בשטח הבריכה שלנו!! שלא על פי ההנחיות וכנ"ל קיום יכול יו"ר א -
 בר מצווה במועדון )התקהלות שלא עפ"י ההנחיות(

יכול יו"ר יישוב או מי מטעמו לקבוע הורדת רמת שירות לתושבים בבחינת אני רוצה לראות חסכון יעלה  -
 כמה שיעלה.

 
וץ לקיים בהקדם שיח לקבלת החלטות על החזרת הנכסים התרבותיים אני פונה אל חברי הנהלת הקיב

 והחברתיים לאחריות חברי הקיבוץ.
 

 איציק בונים
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  11.10עד יום ראשון  9.10הצבעת אגודה בין יום שישי 

 

לתקנון אגודת המתיישבים: משך כהונת ועד ההנהלה של אגודת המתיישבים יוארך  55. שינוי סעיף  1

 משנתיים לשלוש שנים 

 בעלי זכות הצבעה 453מתוך  316 –מצביעים  השינוי עבר 

 בעלי זכות הצבעה 453מתוך  314מצביעים   נבחרה -. בחירת יו"ר מועצת חינוך מועמדת מעיין ללזרי    2

  5מתוך  3בחירת נציגי ציבור לוועד ההנהלה של אגודת המתיישבים יש לבחור  . 3

 מועמדים:

 נבחרה –הילה עמר 

 נבחרה –שירה טדגי 

 נבחר –דימה מקרנקו 

 יריב נבון

 קיקי לוטרובסקי

 

 בעלי זכות הצבעה  453מתוך  338הצביעו 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 עונת הרחצה הסתיימה
 

אחרי ראש עקב הנחיות הקורונה והטלת הסגר שהחל  ,הסתיימה שלא בעיתה ,עונת הרחצה בבריכה ,השנה

 .השנה

 היתה מצילה בעונה זו. בצעה את מלאכתה בנועם ובמסירות.  נויה גזית

 תודה לך נויה. 
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 פותחים עונה חמישית באקדמיה
 

 
 
 
 

 


