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 מה בעלון
 

השנה  –ו בשבט שבני המצווה מתרגשים לארגן "טיול ט. ו בשבט הגיע ואנחנו עדיין בתקופת קורונה"וגם ט
יה סביב ילהשלים את חגורת הצמח –צוות הנוי והתרבות חברו לארגן נטיעות . אולי לא יצא לפועל ,'פלג'כתת 

 . .2 -שכונת ה
 

 ,אם לא ,כמו רוב םייום זיכרון לשואה וגם הוא באמצעים וירטואלי ,בעיקר בעולם ,השבוע ביום רביעי צוין
סיפרה על אותו  ,זכרה לברכה דית סדחברתנו יהו. כול הטקסים השנה מאז שהקורונה חייבה ריחוק חברתי

 .זו היתה תחילת התקווה –יום שהיא עצמה חייתה אותו 
 
שני בני משמר הנגב הקימו יחד מסעדה ונתנו לה שם . הקורונה פגעה בעסקים רבים שנותנים שירות לציבור 

מספרים  ,שלימים בחר בשם משמר הנגב 'קיבוץ מצודת בורוכוב'שם האדמה עליה קם  - ' מנסורה'נוסטלגי 

. את קשיי התקופה של סגירה ופתיחת מסעדתם' העובדים בארץ ישראל "דבר"להדס שם טוב בעיתון  בראיון 
ונוסף לכך הם גאווה לחינוך . למקום בו הם חייםהראיון חשוב בעיקר מפני שהם מפגינים את תובנות הקשר 

 .משמר הנגב
 

 .ל ניהול הכולבולית וענף המזון ועונה על שאלות המסמנות את כל התקופהלידיה ברקן סיימה תפקיד ש
 

  .וגם מידע מועדת איקלום ופרוטוקולים של ועד האגודה
 

 במשמר הנגב יש עצים גדולים בני עשרות שנים  זה שבשער: תמונת השער

 נשתל ליד האורווה 'מכנף נאה' 

 
 

 ו בשבט במשמר הנגב"פעילות ט 

 מרגלית: פגישה עם לידיה ברקן לאחר סיום תפקידה כמנהלת הכולבולית וענף המזון ראיינה 

 " העובדים ' דבר'ראיון של הדס שם טוב ב" תשרוד או לא תשרוד' מנסורה'יש פה עניין יותר גדול מאם

  בארץ ישראל

  ל מספרת על יום השחרור מאושוויץ"ז סד יהודית  72.4יום השואה הבינלאומי 

 אתי ענבר: ה מועדת איקלום  מסרה'מידעל 

 ל"ועדת בנים מברכת את בר אלון לגיוסה לצה 

 נעם שטהל: רשם 42.4.7.74 –ו  .74.47.7: פרוטוקולים של ועד האגודה בתאריכים 

 תנחומים לדן גרשון על פטירת אחיו הרב יעקב גרשון 

 אישור תוכנית משק וקהילה: בנושא  71.4 – 77.4 -הצבעה אלקטרונית ב 

   יר  ברכות ללידיה ולואיס להולדת הנכדה או 

 ברכות לענבר ואלדד להולדת בארי 

 ברכות לרותי ודן גרשון להולדת הנכדה עלמא 

 מרחיבים את הכביש 

  נעמי אלון: מסרה –מודדים גשם 
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 (השבעים) ' וג' ו בשבט התקיימו נטיעות במתחם הנוי שבין שתי שכונות ב"אתמול ט
 .לציבור על קיום נטיעות ועדת תרבות פרסמה הודעה

 :ואלה הדברים
תרבות משמר , ונמנעים מפעילויות משותפות, גם בתקופות שבהן כולנו מתבקשים לשמור על ריחוק חברתי

בכל שנה רגילה היינו מכתתים את רגלינו בחברותא לטיול מסורתי בהובלת . הנגב  דואגת לפעילויות ייחודיות
אך בוודאי שלא נוותר על , ה לא ברור אם נאלץ לוותר על הטיולהשנ. כיתת בר מצווה ולנטיעות בשטח

 .הנטיעות
 ?איך זה התבצע

 .נוי משמר הנגב בהובלת אריאל פרידמן הכין שטח נפלא לנטיעה
 ?היכן

 .מינדל שבהרחבה-בשטח הממוקם בסמוך לבית משפחת בנאי
 ?מתי

 הכל מוכן לנטיעה ..:47יום חמישי החל מהשעה 
 ?כיצד

 לקחה שתיל ועקבה אחר הוראות הנטיעה בשקופית הבאהכל משפחה 
 

 .הבקשה החשובה היא לא להתקהל ולהמתין בסבלנות עוטים מסכות להשאיר מקום מסודר לשאר התושבים
 .בוואטסאפ נשלחו מגוון חידות ופעילויות מרחוק

 ו בשבט מהנה ומעשירה"פעילות ט
 

 תרבות משמר הנגב   , שלכם ובשבילכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אקליפטוס על יד סככות הרפת
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 פגישה עם לידיה ברקן לאחר סיום תפקידה כמנהלת הכולבולית וענף המזון 
 

היום משרדי )בשנותיו הראשונות של הקיבוץ מערכת הצריכה של מוצרים בסיסיים התקיימה במחסן אספקה 

וזאת לפי קריטריון  אלא שהאספקה נעשתה בדרך של חלוקה,  המונח לספק היה בלשון ימינו לתת"(. שקמה"

מאז נעשו . אין ספק התהליך היה ארוך והתאים עצמו לרוח התקופה שנשבה מהסביבה. של מספר נפשות

בעוד שמוצרים ברובם יבשים כמו קפה תה סוכר ומוצרים . התאמות והשפעת הסביבה החיצונית היתה ברורה

קו נוסף בתהליך הושפע . רוחות בחדר האוכלא 3הרי כל מוצרי המזון סופקו דרך , להיגיינה אישית היו ברורים

שהוגשה כארוחת ביניים בחדר האוכל עברה אף היא אל בית  1ארוחת . בדירה -מהתכנסות המשפחה בחדר

חלוקה ממוסדת של ירקות פירות וגבינה צהובה ומצרכי אפיה היו שלב נוסף והוביל  בסופו של דבר . המשפחה

ות במוצרים  עם שעות פתיחה ולא יום אחד בשבוע בשעות אחר לפתיחת מרכולית וקביעת שעות להצטייד

היה הכולבו למי ששכח . וכך הגענו לשני מוקדים של קניה כי בינתיים המצרכים החינמיים הופרטו.  הצהריים

והמרכולית באולם שהורחב ( היום בית מלאכה לתיקון קלנועיות)או לא הכיר במבנה שליד תחנת ההסעה  

. כיום הסטודיו לפעילות גופנית שמפעילה נועה רכטמן, דר האוכל וליד תאי הדוארבקומת הקרקע של ח

סקירה היסטורית חפוזה  זו מביאה לשאלה הראשונה שלידיה ברקן נשאלת עם סיום תפקידה כמנהלת 

 .   כולבולית שבלע לתוכו כבר בשלב ראשון את מכירת הבגדים שהתקיימה במחסן הבגדים –הקומפלקס 

 

 ?שתי חנויות אספקה כולבו ומרכולית מתי עלה הרעיון לאחד אותןבעבר היו 
אחד המקומות שהוצעו היה . התבקש לאחד את שתי החנויות וחיפשו מקום  לאיחוד הכולבו עם המרכולית

ההצעה ירדה . המקום גדול אפשר היה לסדרו בצורה שתתאים לחנות משולבת של הכולבו והמרכולית. הצריף

המקום לא אושר למטרה זו למרות . השיפוץ כדי שהמקום ישמש לאיחוד החנויותמהפרק בגלל עלויות 

 .המיקום והגודל האופטימאליים

המקום שנבחר בלית ברירה הוא המטבח שהפסיק לשמש כמטבח לאחר שחברנו למטבח של שובל שממנו 

ת המקררים כמו: התכנון  והביצוע לא היו מוצלחים בגלל כמה סיבות. קיבלנו את הארוחות המוכנות

הריצוף שנבחר לא התאים . והפריזרים שהכולבולית מחויבת להפעיל דורשת מערכת חשמל שתעמוד בעומס

כל יחידות הקירור גם . התגלו הרבה שברים ומידי פעם יש צורך להחליף מרצפות, לאופן הפעילות של המקום

בנוסף המקום נשאר קטן ! יםבקומת תאי הדואר הן ישנות  מאד  מתחילת פעילות המטבח לפני עשרות שנ

 .לגודל האוכלוסייה

לבוא לשני מקומות כדי להצטייד במוצרים ופריטים שנחוצים לבית היה עומס . רעיון האיחוד היה מובן מאליו

צלילה ניהלה את . היה מרכז של פעילות המשפחה, עם המעבר ללינה המשפחתית, לאחר שהבית, לא רצוי

 .והוחלט שאני אנהל את החנות המאוחדתהמרכולית ואני את הכולבו 

 ?כמה שנים ניהלת את הכולבו וכמה את הכולבו לית שאוחדה לחנות אחת מכולבו ומרכולית
נהניתי . היו אלה שנים מאתגרות. שנה 72תחילה הכולבו ואחר כך הכולבולית היה במשך , ניהול שתי החנויות

 .בוקר בכיף ולא בלית ברירההלכתי לעבודה כל . אני אוהבת לשרת אנשים. מהתפקיד

 ? באיזה שלב הכולבו לית הפכה לענף המזון
לאחר . הציעו לי לפני כחמש שנים לנהל גם את חדר האוכל  על מנת לייעל את המערכת ולנסות להוריד עלויות

 . האיחוד המערך כולו נקרא ענף המזון
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את חדר האוכל כדי להמשיך לקיים אין קיבוץ שאינו מסבסד . קשה להרוויח ממכירת ארוחות בחדר האוכל

 .לסגור או לא. כל שנה עולה השאלה אם יש לו זכות קיום. אותו

ילדים . זה בכל זאת מקום מפגש. אני רואה בחדר האוכל חלק מרכזי של הקיבוץ ויהיה עצוב אם יסגרו אותו

 . רבים מבית הספר באים לאכול והודות לכך המקום מתקיים

 
 ?כולבולית בקיבוץ –יהול מיני מרקט מה לדעתך הדבר החשוב בנ

המוטו שלי זה לא לראות את הדברים . מתחשב בציבור להיות ישרים, הדבר החשוב בניהול זה להיות אנושי

הכולבולית . צריך לחפש אתגרים חדשים כדי שאנשים יבואו לקנות פה כי יש תחרות. כמובנים מאליהם

 .תמשרתת את הציבור והשתדלתי שאנשים ירגישו בבי

 
 ?מה נדרש כדי לנהל קשר עם ספקים

לנסות למצוא את המחירים הטובים ביותר ואם זה אומר להעדיף ספק אחד על ספק , אני מחויבת לציבור 

למרות  זאת הקשר הטוב שיש לנו עם רוב הספקים מוכיח את עצמו להשגת מחירים . מקובל עלי, אחר

למשל . זו מלחמת קיום של יום יום. בים לבדוק מחיריםהמלחמה גדולה וכל הזמן חיי. ומבצעים אטרקטיביים

 . אנחנו מחליפים ספקי ירקות אפילו שניים בחודש כדי לקבל סחורה טובה יותר וזולה

יש לנו הרבה . מאיימת על ספקים קטנים, שבתקופה האחרונה נכנס לעבוד עם הרבה קיבוצים, סופרסל למשל

 .ל מוצרים רביםמוצרים מסופרסל והודות לכך ירדו מחירים ש

 
 ?איך מתנהל צוות הכולבולית

 .אמנם אנחנו צוות לעניין זה טוב אבל לא פשוט. לא קל לעבוד עם חברות קיבוץ

יש . בצורת הניהול חשבתי להוציא את המיטב ושלכל אחת מהצוות תהיה אחריות וקשר עם ספקים מסוימים

בצורת הארגון שלנו יש תחושה של אחריות  .קיבוצים שבכולבולית שלהם המנהל מקיים קשר עם כל הספקים

 .ולא רק בעבודה השוטפת

 
 ?אחרי תקופה ארוכה של ניהול מערכת שירות מה התובנות שלך בנושא

יותר , דוגמא אחת מצוינת היא כשפרצה הקורונה.  שהכולבולית חייבת להתקיים במקום כי היא נותנת מענה

 .י דומה לסל הקניות בחוץתושבים התחילו לקנות בה וראו שמחיר הסל הכלל

אני בוודאי אעזור לה בכל מה שיידרש בינתיים כפי , היא ראויה לתפקיד, אני מאחלת לרחל הרבה הצלחה

 !שנאמר אני נשארת בין הקופות לבין המדפים
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 "תשרוד או לא תשרוד' מנסורה'יש פה עניין יותר גדול מאם "
 

  32.2.3.32 -ב" העובדים בארץ ישראל –דבר "מאת הדס שם טוב פורסם ב
 

עכשיו הם נלחמים על הישרדותה בדרך , לפני שלוש שנים' מנסורה'טל סוחמי ואלעד דגן הקימו את מסעדת 

זה . התגייסות שלנו למחאה זה הדבר היחיד שנותן לי תקווה: "הם מגלים בעצמם רצון להיאבק על המדינה

אני חושב שאנחנו ', שההיסטוריה תשפוט'אומרים . ממשהו חשוב עושה לי טוב במובן שאתה יודע שאתה חלק

 .בצד הנכון

לפני שלוש ' מנסורה'פתחו את מסעדת , שני חברי ילדות מקיבוץ משמר הנגב( 32)ואלעד דגן (  32)טל סוחמי 

. תיכוני-והגישו אוכל ים, בשולי שכונת נגה, הם התמקמו בין המוסכים של רחוב סלמה בתל אביב. שנים

היתה בצד של המיעוט שמצליחות לשרוד את השנה ' מנסורה, 'טטיסטיקה האכזרית של מסעדות בתל אביבבס

הם  , מאז. עם מסעדה מלאה ערב ערב הם הרגישו שהם פיצחו את השיטה עד שהגיעה הקורונה. הראשונה

 .מצאו את עצמם נאבקים על הישרדותם

קיבלנו דירה ליד דירה , כשהיינו בצבא", מוקדם החלה כבר בשלב, השותפות הקולינרית בין סוחמי לדגן

היה לנו מטבח משותף בחוץ שבו היינו מבשלים ארוחות ועושים על האש . בשיכון הצעירים של הקיבוץ

 .מספר סוחמי" וק נולד'שם הג. ציוד על האש, עמדת עישון, הבאנו תנור, שדרגנו את העמדה. ה'לחבר

. זו מילה שהם סולדים ממנה, כיאה לקיבוצניקים מהנגב, יוקרההיא לא מסעדת ' מנסורה'סוחמי מדגיש ש

המחירים פה . טוס אלא מסט, אנחנו באים ממקום מאד כנה וארצי. אבל זה לא מכוון ליוקרה, יקר פה נכון"

. אבל העיצוב פשוט ואין מפות לבנות ופלצנות, האוכל ברמה גבוהה, לא זולים כי החומרים איכותיים מאד

, אנחנו מאד מנסים לא לעסוק בלעשות הצגה. ן לא מעניין אותי אם הכוס היא מקריסטלכשאני מגיש יי

 ".לא רק לעשות סמלים של איכות, ושהאוכל יהיה באמת טוב

 
 הגנים מכתיבים את סדר היום של המסעדה

 –ן מי. הרגשנו קורבנות של המציאות. "אומר סוחמי, "זה היה קודם כל שוק, כשהקורונה נחתה עלינו, מרץ"

בנקודה הראשונה אתה רואה . "אבל עם הזמן הדברים התחילו להתבהר. מוסיף דגן לדבריו, "כמה מר גורלנו

ואיך אתה יוצא , איך הגעתי לנקודה הזאת עם התיק הזה על הגב: אתה מסתכל ואומר לעצמך. רק שחור

 "?מזה

ורסטילי שאפשר להשתמש בו להרבה אתה מבין שיש לך כלי . מבינים שזה המצב ומנסים להסתגל, אחר כך

ואתה מנסה למצוא דרכים יצירתיות לשרת את , תמיד קיים, הצורך של אנשים ליהנות מאוכל טוב. דברים

 ".האנשים גם בזמן הנוכחי

הנשים של שנינו . "דגן אומר שהעבודה במסעדה מוכתבת בסופו של דבר על ידי הפתיחה והסגירה של הגנים

כ שואלים "אח. אז היכולת שלנו לפתוח תלויה קודם בשאלה אם הגן פתוח. לדות צעירותולשנינו יש י, עובדות

 ".גם זה כל הזמן משתנה. אי אפשר או  אם אפשר טייקאווי, אם אפשר או אי אפשר להושיב לקוחות בחוץ

 
 הבלאי  הכי גדול הוא במוח

את המענק של מאי יוני קיבלנו . אחר כך קיצצו את המענקים, אפריל קיבלנו מענק משמעותי מהמדינה-במרץ

סכום ששמנו בצד כדי להחליף . "שטוען כי העיכוב במענקים בא על חשבון המסעדה, אומר דגן, "רק לפני חודש
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גם אם היו . את הריהוט שרצינו להחליף הרבה זמן כי הוא כבר מתקלף ומתנדנד הלך על התשלומים האלה

לא מכסה על הכסף , לא מכסה את הפרודוקטים שזרקת לפח זה. נותנים לך מספיק זה עדיין מכסה רק חלק

, אבל שכר דירה יורד. את התשלומים למדינה הקפאנו". שאתה שופך כל פעם על לסגור ולפתוח מחדש

בסוף אתה . "הוא מוסיף, "המענקים הגיעו ולא הגיעו אז מאד קשה בזה. הם עצמאיים כמונו, לספקים שילמנו

 ".שחלקן הן הלוואות ותצטרך בסוף להחזיר, תה לוקח מהביתמכסף שא, שורד מרזרבות שלך

, אנחנו נעזרים במענקים. לא לוותר, לא להיכנע", אומר סוחמי" ליתאעיקר העבודה שלנו היא הישרדות מנט

תים זה שאני לא יודע "הפחד הגדול שלי עם המענקים והחל. מביאים כסף מהבית, עזרה מהעירייה בארנונה

כל אחד אומר מה שמשרת אותו ואי . הדבר הכי קשה מהכל זה שהאמון פשוט נגמר. סוףמה החשבון שיגיע ב

 ".אפשר להאמין לאף אחד

משלוח ביום , אנחנו בקושי מוציאים משלוחים. "סוחמי ודגן מעדיפים לא לעבוד עם אפליקציות המשלוחים

האוכל שלך שאתה לא יודע איך  זה. "אומר דגן" זה לא רק העניין של הכסף. שאנחנו עושים בעצמנו עם האוטו

יכול . אתה לא יודע איך האוכל יגיע לבנאדם, כל פעם מישהו אחר שאתה לא מכיר בא לקחת, הוא מגיע ללקוח

 "?כי מה איכפת לו, שקל והשליח וולט שם את המשלוח שלך אחרון ...4 -להיות שלקוח הזמין אוכל ב

 
 עסק סגור זה דבר יקר

, אבל עסק שלא עובד מפסיד יותר, דווקא בגלל שהם פתחו וסגרו שוב, הים יותרדגן טוען שההפסדים הם גבו

כדי שהעסק יעבוד ויזרמו מים . שקל בכל יום שהמסעדה סגורה ...,7אני מפסיד פה . "ולא רק חומרית

 ".גם אם אני מפסיד כסף מהפתיחה, ואנשים יעבדו קצת אני צריך לפתוח כשאפשר

מלאי , מלאים טריים שצריך לזרוק ולהביא מחדש, עובד הרבה זמן מתקלקל המון ציוד שלא: "סוחמי מסביר

מהרגע שפתחנו עכשיו כמות הכסף שהלך לטכנאים הוא . ראשוני לדוגמא של אלכוהול שעולה המון כסף

 ".מטורף

אני רואה שאנשים חותמים אבטלה . "אומר דגן". אתה מתנוון, הבלאי במוח הוא הכי גדול והכי קשה, בסוף

 ".לקום ולעבוד אחרי דבר כזה חתיכת עניין, שנה כבר

יחיד שישבור אותנו זה אם אלה יהיו הבחירות ההדבר . מצהיר סוחמי" זה לא ישבור אותנו. אנחנו לא נישבר"

יש פה עניין יותר גדול מאם אני אשרוד או לא . אם תישאר פה מדינה דמוקרטית, האחרונות במדינת ישראל

 ."אשרוד

ודגן דואגים שייקח לא מעט זמן עד שהעסק שלהם ועסקים נוספים שבנויים סביב מפגש בין אנשים  סוחמי

אני שואל את . "אומר סוחמי". אחרי שכל הזמן מפרידים אותנו והתקהלויות הפכו מילה גסה. "יחזרו לעצמם

פה שנה שתהיה לה  היתה. איפה זה יבוא לידי ביטוי, עצמי המון על הניוון של הכישורים החברתיים שלנו

השאלה היא , ריקה ואולי תהיה הסתערותפבשלב הראשון תהיה . הרבה השפעה על היכולת של אנשים להיפגש

 ".מה יהיה אחרי שלושה ארבעה חודשים

 
 תודעה של מחאה

הפעם הראשונה שהגענו למחאה בבלפור  היתה . "זרקה אותם חזרה לתודעה מחאתית, כך טוענים, הקורונה

זה גרם לנו להבין שיש פה משהו שהוא הרבה יותר . שאנשים חילקו שם אוכל, ה מחאת המסעדניםביום שהית

משירותי הרווחה , הקורונה חשפה הזנחה מאד גדולה של שנים. "מספר סוחמי" גדול מכל אחד ועולמו הפרטי

 ".טוס קוו הקשה שיש עם החרדיםאועד סט, אי השוויון, דרך העצמאיים
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". רק לעובדים או רק לעצמאיים או, ות מזוהים רק עם המסעדנים ולדאוג רק למסעדניםאנחנו לא רוצים להי

אם . יש פה הפרד ומשול, אני חושב שההסתכלות המופרטת הזו מפספסת את התמונה הגדולה. "מוסיף דגן

יות אני רוצה שזה יהיה מקום טוב לח, אני לא רוצה לשרוד. נתעסק רק בהישרדות הפרטית שלנו זה לא ישתנה

 .זה לא רק אנחנו וההישרדות של המסעדה שלנו, אנחנו נמצאים בעידן הכי מכוער שהיה במדינה הזו

רוצים שנתעסק בהישרדות כדי שלא נהיה . ההישרדות האישית וכל אחד איפה זה תופס אותו זה חלק מהבעיה

 ".ך לשנות את השיטהשל נבין שכדי לצאת ממצב של הישרדות צרי, לתמונה הגדולה, ערים למה שבאמת קורה

הקורונה הוציאה לי , הרגשתי שהתעוררתי ופתחתי את העיניים. "אומר סוחמי, "קיבלנו סטירה מהחיים

ושאם , ואחרי שאתה מוציא את הראש  אתה רואה שמסביבך יש אדמה חרוכה. באופן אישי את הראש מהחול

 ".כולנו לא נוציא את הראש מהחול מהר לא יהיה מה לעשות פה

 
 רוצים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה

אף אחד לא , איזושהי נקודה כזו שאתה לא יכול לדעת מה יהיה עוד שנה, אני מאמין שאנחנו בנקודה מכרעת

. אומר סוחמי". יודע מה יהיה עם העסק שלו עוד שנה ואף אחד לא יודע מה יהיה במדינה עוד שנה

זה עושה לנו טוב במובן שאתה יודע שאתה חלק . לי תקווה ההתגייסות שלנו למחאה זה הדבר היחיד שנותן"

 ".אני חושב שאנחנו בצד הנכון, אומרים שההיסטוריה תשפוט. ממשהו חשוב

. ועכשיו התעוררתי שוב, שנים לא רציתי להתעסק בכלל במה קורה במדינה, אני שמח על ההתעוררות הזו

וכשאתה שם את עצמך , המקום שהם יגדלו לתוכו ואתה פתאום חושב על, יש לך ילדים, .7אתה כבר לא בן 

 ". בחוץ אתה חשוף והכל נוגע בך הרבה יותר

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'מנסורה'בני משמר הנגב ובעלי מסעדת  –טל סוחמי ואלעד דגן 
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 בינואר  72יום השואה הבינלאומי   
 

אושוויץ כיום  יום שחרור מחנה ההשמדה, בינואר 72-את ה 2..7ם קבעה בשנת  "החלטת או
 .זיכרון בינלאומי לשואה

 2..7 -י הרוסים  היה זה ב"שנים ליום שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ ע .2כאשר מלאו 
 ( 2..1.7.7 4227) הדברים נרשמו מפיה לעלון. ל על חיי התופת במחנה"סיפרה יהודית סד ז

 
הרוסים הכניסו סירים גדולים עם . ותםמהמקום בו ישבתי לא ראיתי א. נכנס הצבא האדום 72.4.4212 -ב... "

כי לא היו מסוגלים לעכל . ההתנפלות של הניצולים המורעבים על האוכל גרמה למותם של רבים. מרק ולחם

 .לעסתי לאט לאט. מישהי הביאה לי פרוסת לחם. את האוכל

אדישה לסובב , ישבתי בין הניצולים. התארגנה קבוצת אנשים מבחוץ שהחלה לפנות את הניצולים מהמחנה

הוא הגיע במדי הצבא האדום ולא . אותי ואז מישהי שהכרתי בעבר אמרה שבן דוד שלי מחפש קרובי משפחה

 .שלד עצמות וחולה 41אז הייתי בת . אבל אני הכרתי אותו, הכיר אותי

ו את הגענו לבית שריכזו ב. נסעתי עם קבוצה של ניצולים בעגלה רתומה לסוסים( מ"ק .3)מהמחנה עד קרקוב 

בבית החולים בקרקוב ראיתי את עצמי בפעם . עזר לי בתרופות ואישפוז, בן הדוד ביקר אותי. פליטי המחנה

זה . עזרו לי להתאושש. הגיע אלי עוד בן דוד ושניהם טיפלו בי ודאגו לי". זו לא אני"הראשונה במראה וצעקתי 

 .מה שנשאר מכל משפחתי

הרופאה בבית המרפא . אחר כך הועברתי לבית מרפא למשך שנה .כשנגמרה המלחמה הייתי עוד בבית חולים

מיד החלטתי . היתה פעילה במפלגת פועלי ציון שמאל והיא סיפרה לי שמתארגנות קבוצות לעליה לארץ ישראל

מבית המרפא הצטרפתי לקיבוץ ילדים בביאלובה . שלא אשאר בפולין לאחר הבראתי ואעלה לארץ ישראל

 .לקיבוץ חפציבה 4212 -עליתי לארץ ב. ןשבשלזיה התחתונה בפולי

 

טלפן בן דודי שמצא אותי  2..7בינואר  72יומיים לפני 

באושוויץ ועכשיו נמצא בארץ ואיחל לי איחולים ליום הולדתי 

 ".  השני לזכר היציאה מהתופת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "רסיסי אור"עם ספרה  ,יהודית סד זכרה לברכה
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 ה מצוות איקלום'מידעל
 

 ,לכולםשלום 
 

 :צוות איקלום יוצא בקריאה, מתרחבת עם כניסתם של משפחות נוספות .2 -שכונת ה

 דלת פתוחה למשפחה חדשה

 .ביתבשנים האחרונות התברכה קהילתנו במשפחות חדשות אשר בחרו לקרוא למשמר הנגב 

 .נקלטתאנו קוראים לכם לפתוח דלת ולארח משפחה . בואו נסייע להן להתאקלם בנוף הקיבוצי

 ". בבישולים"להתחבר וכמובן להשוויץ , זו הזדמנות נפלאה להכיר

 ?נשמע מעניין

 .חייגו לאחד מחברי צוות איקלום או שלחו הודעה ואנחנו נדאג לחיבור

 :צוות איקלום

 21-2241212.  -אתי ענבר  

  .222214-.2.  -אייל גרנסיה 

  21-1232224. –סנדרה רכטמן 

 27-24.2217.   -ויויאן חזן 

   21-1232.12.     -אוהד פניג

 2322222-.2. –אסתר גולן 

 1.21241-.2. –תמר אלמוג 

 21-2241221. –אנבלה פלדפבר 

 

  .הפרחים הקיימת כיכרהצוות מארגן פרח מקרמיקה ל –דבר נוסף 

 .כל משפחה תקבל הודעה משרה כרמל מתי להגיע לסודי ולהכנת  פרח ולצרפו לכיכר המרשימה

 לכולנו בשבט שמחו "חג ט
 !שבת שלום
 צוות איקלום
 
 
 

 
 

 

 בר אלוןאותך 
 
 ל"לגיוסך לצה

 !הצלחה במשימות
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית

 
  .32-23-3.3:תאריך

הילה  ,דימה מקרנקו, נעמה אלוש, אדיר בן חמו, מרגלית זלצמן, דורית גזית, אפרים סוחמי :נוכחים חברי ועד

 .הילה מגידוביץ ,שירה טדגי, עמר

 ; (מנהל האגודה)נעם שטהל  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 .2.47.7אישור פרוטוקול ישיבת ועד מ .4

 .7.74דיון על תקציב האגודה למשך ה .7

 : מהלך הדיון

 .לאחר תיקונים הפרוטוקול אושר .4

 

 . 7.74דיון על תקציב האגודה ל משךה .7

a.  וקשרים קהילתייםיצירת גשרים בראש תכניות העבודה תוצב מטרת העל. 
 :יעדים כלליים נוספים

i. בטיחות 

ii. אכיפת חוקים וכללים 

iii. הוצגה ל. המשך השקעה בפרויקטיםuועד תכנית ראשונית להתייחסות . 

b. תכנית כספית . 

 .קדון לצורך איזון התקציב לא התקבלהhהצעת אדיר לשימוש בכספי פ
ולבחון את הצרכים של מערכת החינוך והיכולות של  ח"אש 422הוחלט לתקצב חינוך ב

 .האגודה בכל רבעון

c. ח בחלוקה"אש 22הוחלט להקציב . התקיים דיון על השימוש בתקציב הפרויקטים: 
הנגשה ; .4שביל בני שמעון ; 42מתקני ספורט ; .7יוזמת שילוט ; .7תחזוקה בגיל הרך 

4.. 
 .בהמשך תוכן תכנית רב שנתית

d. החומר יופץ . .7.7נעם יתבסס על החומר שחולק בדיוני תקציב  –יבור פורמאט להצגה לצ
 .בין חברי הועד להתייחסות ולהשגת נוסח מוסכם

e. 3.24727אסיפה להצגת תקציב האגודה ותכניות העבודה מיועדת ליום רביעי  –ז "לו. .
 . ש שאחרי האסיפה"הצבעה בקלפי בסופ. האסיפה תתקיים בזום

 
  נעם שטהל: רשם
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית

 

 ZOOMהישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית .  22.2.3.32: תאריך

שירה , הילה עמר, דימה מקרנקו, נעמה אלוש, אדיר בן חמו, מרגלית זלצמן, דורית גזית :נוכחים חברי ועד

 .הילה מגידוביץ, טדגי

 אפרים סוחמי: חסרים

 (ביקורת. ו)משה וולפמן ; (מנהל האגודה) נעם שטהל :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 .74.47.7אישור פרוטוקול ישיבת ועד מ .3

 ומפעילויות האגודה עדכונים משולחן עגול .1

  הצגה -הסכם הנוי  .2

  בחירות לוועד סטאטוס .2

  .הצגת חלופות וקבלת החלטה –א "העסקת מנהל מש .2
 
 

 : מהלך הדיון

 הפרוטוקול אושר על סמך התכתבות קודמת .3

 הוצגו עיקרי פרוטוקול ישיבת שולחן עגול ונמסר דיווח על פעילות מערכות החינוך בזמן הסגר .1

a. אושרו על ידי האסיפה 7.74תכנית העבודה ותקציב האגודה ל  . 

b.  תכניות העבודה והתקציב של העסקים והקהילה הוצגו לאסיפת הקיבוץ ויובאו להצבעה

 .בקלפי

c.  יתחיל חפיפה עם ירי בפברואר. של הקיבוץתומר רכטמן נבחר לתפקיד מנהל העסקים. 

d. צוות שולחן עגול קיים דיון על הדרכים ליישום תהליך בינוי קהילתי. 

e. אל הצוות יצטרף חבר ועד האגודה . הוקם צוות לנושא. הקיבוץ עוסק בתכנון דמוגרפי

 (ועדואחרי קיום בחירות ל)

f. לשולחן עגול ביום רביעייוצג . פרויקט שביל בני שמעון מתקדם בהובלה של יורם ענבר .

 .יובא לדיון ציבורי לפני יישום

g. ח שהוקצו כערובה יוחזרו לתקציבי פיתוח"אש .72. שיפוץ בית בורוכוב עומד לפני סיום .

 .יש לגבש צוות הפעלה. ח תשמש להשלמות"אש 413יתרת תקציב על סך 

h.  ל שמרטפיות מסגרות ש 3הופעלו . מערכות החינוך סגורות( 2.4)מתחילת הסגר ההדוק

 .עבור ילדי עובדים חיוניים

 

תשלום . נחתם הסכם עם אריאל פרידמן למתן שרותי גינון לאגודה. הסכם להפעלת שרותי גינון .2
יואש ימשיך להיות אחראי . חודשי קבוע תמורת אחזקה שוטפת של כל השטחים המגוננים ביישוב
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 . על ההשקייה וכיסוח מדשאות
 .בין נעם ואריאל יתקיימו פגישות מעקב חודשיות

 .סוכם מנגנון חלוקת העלויות עם הקהילה והאחזקות של הקיבוץ
נעם התבקש להביא לדיון בפורום שולחן עגול את ההתייחסות לאזור מגורי הצעירים אשר מיועד 

 .בינוי-לעבור פינוי

 

 .ר הועד"בחירות לוועד האגודה ולתפקיד יו .2
כולן של ( הלך הישיבה הוגשה מועמדות שלישיתבמ)ועד ומועמדויות לחברות ב 7עד עתה הוגשו 

 .ר"לא הוגשה מועמדות לתפקיד יו. חברי ועד מכהנים
 :הוחלט

 .32.2.32המועד האחרון להגשת מועמדויות יוארך עד 
 .ייערך פרסום מחדש של הקולות הקוראים בכל אמצעי ההפצה המקובלים

 .הל האגודה בלבדבקשות להצגת מועמדות יופנו אל מנ, לבקשת חלק מחברי הועד

 

את תכנית העבודה וחלופות , הוצג המסמך המצורף המפרט את הצורך .א"העסקת מנהל מש .2
רוב חברי הועד מסכימים עם הצורך במינוי מנהל . א"להחלטה בנוגע להיקף העסקה של מנהל מש

 . אבל מבקשים הגדרת תפקיד ממוקדת יותר, א"מש
 :הוחלט

 .הגדרת תפקיד מעודכנת אשר תוצג בפני הועדנעם יפגוש את הלה עמר לצורך הכנת 
אחרי הסכמה על הגדרת התפקיד תתקבל החלטה על תקציב העסקה ויתפרסם מכרז לבחירת 

 .א"מנהל מש
 

  נעם שטהל: רשם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תנחומים לדן גרשון ומשפחתו על פטירת האח
 
 

 הרב יעקב גרשון
 

 בית משמר הנגב
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  43.4.7.74 -כפי שהוצגו באסיפה ב 7.74אישור תקציב משק וקהילה לשנת   :הנושא
  ..:42שעה  71.4.7.74עד יום ראשון  ..:2שעה  77.4.7.74יום שישי : בתאריכים

 
 התקציב אושר – 21.24אחוז המצביעים             22 – בעד

 
  42.42אחוז המצביעים                47 –נגד 

 
  22..3אחוז הצבעה  722בעלי זכות הצבעה  22כ מצביעים "סה

 
 
 
 
 

 !ברכות

 ללידיה ולואיס ברקן

 יר  או  להולדת הנכדה 
 בת לנדב ומשי

  !ברכות לכל המשפחה
 
 
 

 !ברכות

 לענבר ואלדד דקל

 בארילהולדת הבן 
 נכד לשרה ושלמה כרמל

 נכד לקיקי לוטרובסקי

 !ברכות לכל המשפחה
 

 

                                          

 !ברכות

 לרותי ודן גרשון

 עלמאלהולדת הנכדה 
 בת ליעל ואורי

 !ברכות לכל המשפחה
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 בים את הכבישירחמ
 .העבודות להרחבת הכביש בעיצומן

הצליחו להשתמש בתקציב שנקבע והשלט של נתיבי ישראל  הוצב בכניסה למשמר 
 :הנגב מבשר

  3.33משמר הנגב   בדצמבר  –נחל גרר  362סיום העבודות של  פרויקט  כביש "
 ."מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

 
 .נקווה שיעמדו בלוח הזמנים

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 מ "מ 17ירדו  4.7.74..42-7בתאריכים 

 מ"מ 713.2מהממוצע הרב שנתי  12%מ שהם "מ 2..47מתחילת העונה ירדו 

 נעמי אלון: מסרה
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