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 מה בעלון
לאה היתה באופן ברור מהקבוצה שהגיעה למשמר הנגב להשלים . ימים נפרדנו מחברתנו לאה נחמיאס 9לפני 

את הקיבוץ הצעיר שעמד על שתי גבעות הגבעה הראשונה שהחלו לפנותה והגבעה השנייה שזה עתה החלו 

חיבתה בשהשתלב  ,את מקום עבודתה בנוי הדרךחיבתה לנוי ולצמחיה כיוונו בתחילת  .לאכלס ולהקים

חיבתה לילדים . כל בית בו גרה לאורך השנים היה עטור בעציצים במיוחד כאשר גרה בקומה שנייה.  לצמחים

כל משפחה שלאה גרה . יפות של הדריםלוגם תחביבה להכנת סוכריות מק. שלא היו לה משלה היתה ידועה

 .יהי זכרה ברוך .איך עטפה אותםבסמוך אליה ילדי המשפחה יכולים לספר 

 
משובצת בפרחי ומטיבה עם הצמחייה העשבונית בגבעה הפורחת שכולה ירוקה ומחממת כמו בקיץ השמש 

 .נרקיסים וגם הכלניות החלו למצוא להן בה בית, עיריות, רקפות, העונה

 

העלאת , אסיפת קיבוץ בנושאי רשת ביטחון מעודכנת. חירות ואסיפותהשבוע האחרון היה גדוש בפעילות של ב

 ם ממשיכיםעם נציגי ועד האגודהמועמדות לנציגי ציבור בועדת קליטה ואסיפת אגודה לשינוי פני , דמי קליטה

 .משמח לראות התעוררות למעורבות חברתית .שפע של מועמדים – טרףהרוצים להצמועמדים ו

 .וגם תגובות על נושא העלאת דמי הקליטה

 שנים של פעילות בועדת בנים לכן הזדמנו יחד לשאול ולקבל התרשמות מהן 44צלילה ואלנה סיימו 

 
 

 אבלים על פטירת חברתנו  
 

 לאה נחמיאס
 תנחומים למשפחה

 
 בית משמר הנגב
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סימנה " ידיעת קיבוץ"מערכת תומר רכטמן שנבחר למנהל עסקי של משמר הנגב וכבר מסיים חפיפה עם ירי 

 בפרספקטיבה . איון מובא כאן בעלוןרה. שנים ברשימת מנהיגות צעירה בתנועה הקיבוצית 1אותו כבר לפני 

 .איך חזונו התגשםלראות  אפשר

 יש תגובה לראיון עם לידיה על הכולבו לית וענף המזון בסיום תפקידה כמנהלת
 'הקשהפכת קנה מ' מאור לוי משתף בהרהורים על החיים בעקבות ספר
 .ועוד תודות למיניהן על אנשים טובים באמצע הדרך

 וגם על סוף סוף עוד משפחות מאכלסות את שכונת השבעים
 

 ת בגבעה הפורחתעיריו: תמונת השער
 

 המשפחה, איציק בונים: לאה נחמיאס זכרה לברכה 

 בחירת נציגים לועדת קליטה, העלאת דמי קליטה , רשת ביטחון: בנושאים 1.8.84 -אסיפה ב 

 אביהל "דו עבאי נכדו עילנישואשל  ליואלרכות ב 

 ולדת הנכדהוצבי ברג להבת לשולי דת היר ברג להולאימיכל ולרכות ב 

  מירית שיבובסקי –העלאת דמי קליטה לבנים 

 נרקיסים בגבעה הראשונה 

  יהודית זלצמן -בהמשך לאסיפה –גביית דמי קליטה 

 ל"ברכת את יובל וילק לגיוסה לצהועדת בנים מ 

 44  מרגלית: שיחה עם אלנה וצלילה שוחחה –שנים בועדת בנים 

  ודי נכדה לעדנה וטרוור'לקלרה ופיליפ להולדת הנינה בת לאלון וגברכות 

 "שנים על מנהיגים צעירים  1ראיון עם תומר רכטמן בידיעות קיבוץ לפני " עיצוב מסגרת קהילתית

 בתנועה הקיבוצית

 ילן  בחצרגד 

  מאור לוי –מהרהורי החיים 

  9.8.84עד  1.8.84הצבעה אלקטרונית לבחירת נציגי ציבור למועצת חינוך  

  איציק בונים –על הכולבו לית וענף המזון  8411הערות לכתבה בעלון 

 שכונת השבעים מתאכלסת 

 ר האגודה ונציגי ציבור לוועד האגודה"לבחירת יו 8.84..4 -ב אסיפת אגודה 

 יכרון חודש פברוארנר ז 

  דורית גזית –תודה לעוזרים 

 אלי רכטמן –ל נגב אקולוגיה "תודה למנכ 

  מסרה נעמי אלון –מודדים גשם 
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 א"שבט תשפ, משמר הנגב

 לאה נחמיאסלדמותה של חברתנו 
 

 הפעם היא הגיעה בזמן
 

יש לי על כך רעיון לעשות מזה ענף . כך גם הגלדיולות וזה בלי טיפול מיוחד. חת יפהמשתלת הפרחים מתפת"
 ".לשם מכירה

הם משוטטים בחצר וכטוב ליבם מתפרצים לגינות ועושים בהן . ישנה בעיה רצינית זוהי בעיית הכלבים"
 "שמות

 .ותשע ארבעים כך כתבה בעלון בפברואר אלף תשע מאות
 .ענות בענף הנוי כבר אזטביעת אצבע  לרצון למקצו

 
מא עקרת יאבא היה נגר וא. לשכונת שפירא ואחר כך לפלורנטין 4911 -הוריה עלו מיוון ב. 4981 -לאה נולדה ב

 .ללאה היו שתי אחיות. בית
 

ח עם "היא למדה בתיכון חדש וברוח הימים ההם כמובן שהיתה בתנועת הנוער  ובהמשך התגייסה לפלמ
 .ה השלימו את משמר הנגבשבוגרי, הכשרת תל יוסף

 
מפני שנפגעתי או ? שאלתי את עצמי מדוע. כותרת חדשה צצה בעיתוננו על המזוג בחברה ונשאר לי טעם מר"

נכון כי המשק מורכב מֶחְברֹות רבות ולכל אחת הווי . הכזיבה, מפני שביקורת אשר כמובן מטרתה להועיל

 .תקדם לקראת הבנה הדדיתאבל המצב מ. משלה ושבכל אלה שוררת אי הבנה גדולה

אינני רואה . טוב שהמצב לא כן הוא. מהצד נראה כאילו התהוו כאן שני מחנות וביניהם שוררת שנאה נצחית

ומחנה זה הולך . וכל הרוצה להתאקלם ולהתאזרח במקום מוצא את הדרך והשביל המשותף. מחנות אויבים

 ". וגדל

  4919כך כתבה בעלון בדצמבר 
 

 . לא היתה בודדה לאה חיה לבד אך

 .התענינה, לאה היתה מעורה ומעורבת

 :עת סיימה עשרות שנים של עבודה בנוי כתבה 4994-וב

יש . הנוי הקיבוצי מהווה את הבית הקיבוצי. ברור לכל אדם החי בכפר וטבעי שיחיה בסביבה עטופת ירק"

כלומר גינות , פשטות. סימליתלתכנן אותו ביעילות מכסימלית כך שתינתן אפשרות לשמור עליו ביעילות מק

 ".דשא ושיחים למיניהם, עצים. קלות לטיפול

 
 .לאה לא נתנה למגבלות גופה להפריע בחיי היום יום

 .בבחינת אני אחיה עם הנכות לא אחיה מהנכות. ההפך עבדה והשתלבה בכל. לא ביקשה הנחות
 

 .רבות בכל רחבי העולםלא החמיצה שום טיול קיבוץ של פעם ולימים נסעה . לאה אהבה לטייל

. נוף יפה בהרים ובכפרים. רק בגלל הנוף צריך לנסוע לשם, הנוף משגע: "נסעה למרוקו וכך דיווחה 4991 -ב

 ".התרשמויות היו לנו מהשווקים ומבתי הקפה. הסהרה לא נראה כמדבר

 
 !!בבחינת חכו לי. ולכן הקפידה תמיד להיות אחרונה. לאה רצתה תשומת לב



5 
 

  www.atarmishmar.org.il   48.8.8.84א  "בשבט תשפ' ל 8412' עלון מס

 .אחרונה לאסיפות, אחרונה להצגות, ותאחרונה להסע

 .וכך משכה את תשומת לב הציבור

 .ו המטפלת הכל כך מסורה שדאגה לה לכל'ותודה לאצ

 .היא לא איחרה, הצופה אל מעשי הנוי שלה בגבעה השנייה, היום להלווייתה כאן בגבעה השלישית

 
 !יהי זכרה ברוך

        איציק בונים
 
 
 

 

 ללה

אנחנו יודעים שהשנים האחרונות לא היו פשוטות פיזית והזמן המשיך לתת את . הובהאחות יקרה ודודה א

 .תמיד תישארי הדודה המיוחדת ממשמר הנגב, אבל אצלנו בלב, אותותיו

דודה עם סיפורים לרוב על   ,דודה שתמיד דואגת לשלום כולם ומפנקת בכל ביקור במשהו אישי לכל ילד

 .לא נשכח את הבילויים המשותפים יחד בביקורנו בקיבוץ. ארצות רחוקות וטיולים מסקרנים

גם בזמנים היותר מורכבים וגם ברווחת היום , אנו מודים לקיבוץ משמר הנגב ואנשיו על כך שתמיד דאגו לך 

 .אין ספק שנפלה בחלקנו הזכות להיות חלק ממשפחת משמר הנגב. יום

 .לדאוג לנו גם מלמעלה אנחנו מקווים שתנוחי על משכבך בשלום ויודעים שתמשיכי

 באהבה גדולה

 המשפחה

 

 

  12828281 – 8221821.82 –לאה נחמיאס 
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  1.8.8.84 -ביום רביעי  

 בפייסבוק, בזום, של הקיבוץ ..9שודרה בערוץ 

 סדר יום

 הסדר רשת ביטחון.  4

 הגדלת דמי הקבלה.  8

 פניג לועדת קליטה-בחירת רן אלעזרי ואוהד פלג.  1

רוצה לעדכן שחברתנו לאה נחמיאס הלכה לעולמה ואחרי ההלוויה יתקיים מפגש בביתה עם  – יפריסעירית ש

 .אחותה ואחייניה

כבר אינו  ,ביטחון לחברים בגיל העבודה שהיה בראשית שינוי אורחות החים במשמר הנגבההסדר רשת 

  .להביא לאישור האסיפהולתקנות השוררות במדינה ולכן היה צורך לעדכן אותו ו מתאים למציאות היום

 .אסתר קויפמן תציג את רשת הביטחון שגובשה לאחר דיוניםעורכת דין 

לבעלי צרכים מיוחדים ולחברים בגיל , לחברים הפנסיונרים: רשתות ביטחון 1קיימות : אסתר קויפמן

ר "יו –ניתאי הצוות המצומצם שדן בו הוא . נוצר צורך לרענן את רשת הביטחון לחברים בגיל העבודה. העבודה

. אחראית על הפנסיהכן חשבת השכר שולבה ו, מנהל משאבי אנוש,  מנהלת הקהילה –עירית שיפריס , הקיבוץ

בתקנות השכר נקבע רף מינימלי שיש לשלם כרשת ביטחון ובמשמר הנגב לא עמדו ברף המינימלי ולא הוצגו 

 .ות כלכלית ולא על חבר בחופשהזה לא חל על חבר בעצמא. התיקונים ולכן יש צורך לתקן את הנושא

טיפול בבקשה להשלמה לרשת , כללים לבחינת זכאות, תנאי זכאות להשלמה לרשת ביטחון: מה שנדרש לתקן

 .זה נוהל תפעולי בקיבוץ מתחדש לרענן נוהל שהוחלט עליו בעבר. ביטחון והחלטה וזכות ערעור

 .החוברת שהופצה לחברים אסתר קויפמן הציגה את כל סעיפי התנאים לרשת ביטחון לפי 

רוצה להודות לעירית וכל . אני חברת קיבוץ ועובדת בין היתר במיצוי זכויות של חברים: עירית כרמי דגני

. לגבי עירוב הנכסים הפרטיים וויתור על סודיות: יש לי הסתייגויות. הצוות שלאחר הרבה שנים הנושא מטופל

הנושא של פנסיה מעבר לפנסיית הרשם לא מותנה . פרטייםמשהו שמערב נכסים גבי לא מכירה שיש זכאות ל

יש צורך מעבודה  קשה לי מאד שאחרי שנים שמשלמים מס איזון שמחושב מהכנסה . פרטים על נכסיםנתינת ב

" להתפשט"חודשים וצריך להגיד בצורה גסה אם אדם נתקל במשבר לכמה . לפרט את הנכסים הפרטיים

צריך אמנם לדבוק בזכויות מאיבוד כושר השתכרות . זה לא פשוט, ת מנכסיםלוותר על סודיות רפואית והכנסו

לא הוגן שאדם צריך לתת הצהרת הון למרות השמירה על סודיות של . וצריך למצות זכויות חיצוניות שלו

כספים מתקציב הקהילה " חלק"מבינה את הקושי ל. זה יגרום לאנשים לא לבוא לבקש בשעת הצורך. הצוות

לא הוגן שצריכים להיכנס ברמות כאלה שחושבת ומרגישה  אם מדובר על משבר של כמה חודשים  .ללא בקרה

 .לפרטיות

 ?האם ליחיד במשפחה יש  רשת ביטחון גבוהה יותר

 .לפעמים יש התעמרות שגורמת להתפטרות .למה עושים הבחנה בין מתפטר למפוטר זה לא דמי אבטלה

ת ביטחון יוכל להחליט ההפרשות לפנסיה הן על הקיבוץ או על בהסדר הפנסיה כתובה הערה שאחראי על רש

 .חשבון החבר שזה יהיה ברור ולא תהיה סתירה בין התקנונים
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רוצה להצטרף לדברים של עירית דגני שניכרת  . כחברה הראשונה לדבר באסיפההוא לי  כבוד : מעין גלקר

אחד הדברים שראיתי כי עסקתי . הפניההיא קשורה לכל תהליך : יש לי הסתייגות. השקעה בהכנת החומר

התקנונים נכתבים . ברשת ביטחון בעבודתי הוא שכשאנשים נמצאים מתחת לרשת ביטחון קשה מאד לפנות

זה . זה שצריך להביא הרבה מסמכים זה מורכב ויש לשקול את המידתיות שלו. בגלל החשש של ניצול המערכת

צריך לעודד את מי שבאמת זקוקים . ם גם כשהם צריכיםמניסיוני מעט מאד אנשים פוני. מעמד לא פשוט

חושבת שזו טעות שהנהלת חשבונות : הערה לגבי מבנה הצוות. זה מושג ערכי ולא רק משפטי. לעזרה הדדית

. זה גוף מבצע אבל בגלל הדיסקרטיות וזה לא רק עניין טכני ויש מקום לשיקול דעת. וחשבת שכר יישבו בצוות

 .  זו הצעתי. ידים ביצועייםאין מקום בצוות לתפק

התחשבות בנכסים ב .חלק הן סוגיות משפטיות וחלק הן ערכיות שהצוות צריך להכריע: אסתר קויפמן

כאשר לאדם אין פנסיית מינימום .  אחריםיש מקום להבחין בין נכסים לא ממומשים לבין נכסים . חיצוניים

שרשת ביטחון לגיל העבודה ולבעלי צרכים מיוחדים  בעוד. לפי תקנון הפנסיה שלכם הקיבוץ חייב להשלים לו

 . ומקורות נוספים כדי לתת רשת ביטחון התחשבות בנכסים חיצונייםלאסיפה יש גם הוא  שיגיע 

ועד והתוספת ליחיד היתה בתקנון והיא ירדה  ב.   סוגיית ההפרשות לפנסיה מוסדרת בהסדר הפנסיה החדש

מה .  זה עניין בין פרקטי לערכי. כר כדי להרחיב את הצוותמבנה הצוות כולל את חשבת הש. ההנהלה

 .שתחליטו זה לא עניין משפטי

מתפטר לוקח אחריות על עצמו ולא יכול לבוא לקיבוץ ולהגיד . ההבדל בין מפוטר למתפטר נובע מהסיטואציה

 .מצא עבודהלהתפטר לפני ש צריךכשיש התעמרות ולכן העובד מתפטר האחריות היא של החבר  שלא . תנו לי

 . היה כדאי לדעת כמה כסף נתנו מאז שהוחלט על רשת ביטחון: יורם ענבר

ולא כפי שהיתה צריכה להיות ₪  ..10חושבה רשת הביטחון בסכום של  8.84עד ינואר : עירית שיפריס

ות לפי ההכנסות הידוע. מחושבת יכול להיות שהיו משפחות שהיו זכאיות אך זה לא צף כי הרף היה נמוך מדי

יכול להיות שתהיה משפחה אחת או שתיים באירוע כמו קורונה יתכן שיהיו  ,כי לא כולם מדווחים, של חברים

 . יותר משפחות שיזדקקו לרשת ביטחון

. צריך להיות הסדר מדויק, מצד אחד נדרשים לעזור. כל ההתייחסויות נגעו בפרדוקס החברתי: ניתאי קרן

בסופו של דבר זה עניין של החלטה של אנשים לפנות לבקשה לרשת . מודל השינוי גרם לחברים להתפרנס

לא מציע לרדת מהביטחונות שבתקנון זה . יכול להיות שהתקנון נוקשה ונותנים  מקום לשיקול דעת. ביטחון

רוצה שנחזיר את הנושא לוועד וגם בנושא של תוספת ליחיד . ממש בשוליים מבחינת כמות האנשים שפונים

 .דגני אמרה בקשר לנכסים וגם בקשר להרכב הצוותוגם מה שעירית 

 תוספת ליחיד, מבנה הצוות, הצהרת הון –הסתייגויות  1-מדובר ב: אסתר קויפמן

 .אם יש הסתייגות יש זכות להגיש אותה אם לא מקבלים תשובות ראויות אחרי הדיון בוועד: נחשון שניר

 

 גפני-רן אלעזרי ואוהד פלג: בחירת נציגים לועדת קליטה

. הבחירות האחרונות היו לפני שנתיים. שנים 0ועדת קליטה בהרכב הקיים עם רענונים קיימת : הילה שנהב

יורשים ומגרשים מבונים בתוך הקיבוץ רוצים להוסיף חברים יותר צעירים שהתנסו  –לקראת הקליטה הבאה 

ועדת קליטה . ג ורן אלעזריפני-הוצאנו קול קורא ונענו אוהד פלג. בקליטתם ויכולים להביא להפקת לקחים

 .החליטה לצרף את שניהם
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ילדינו שיר    אדווה    ואלון    , אנחנו הילה אשתי. ונת השבעים לפני ראש השנהכעברנו לביתנו בש: רן אלעזרי

כנקלטים מרגישים שייכים למקום ורוצים לקחת חלק פעיל . כל הנושא של הקליטה חשוב לקהילה צומחת

חשוב . כשהגענו המשפחות שקלטו אותנו הפכו את הקליטה שלנו לטובה ונעימה. ובבמרקם החיים של הייש

 .יהיו חברים פעילים וירגישו שזה המקום לחיות בו ולהתנדב .1-שהחברים בשכונת ה

 

מבחינת הרצון להצטרף לועדת   .לשני ילדיםשנים אבא  1.0נמצאים במשמר הנגב . נשוי לגל: פניג-אוהד פלג

  שאמור לעסוק בבינוי חברתי ליצור קהילה מאוחדת ולערב את הקהילה בנעשה  איקלום קליטה אני בצוות

בועדת קליטה ולבחון את המשך ישיר  קהילה ורואה בהמשך הפעילות הזאת בולהגביר התנדבות של החברים 

    . ההתאמה של הנקלטים

       

  כניסה לנקלטים חדשים –העלאת דמי קליטה : סעיף

בות הצמיחה הדמוגרפית הנרחבת מאד בעשור האחרון במשמר הנגב וצפי לכניסת עשרות בעק: ניתאי קרן

התאמת מבני חינוך ומבני , עולים צרכים שגוברים לחידוש ושיפור תשתיות, שנים 0משפחות נוספות בטווח 

 .ציבור

, דשיםגובשה הצעה להגדלת דמי הכניסה לנקלטים ח, מתוך הרצון שלא להעמיס עלויות אלו על החברים

 .במטרה להפריש את הסכומים הנובעים מעלייה זו לטובת ההשקעות הנדרשות בעקבות גידול האוכלוסייה

 :ההצעה שאושרה בוועד ההנהלה ומובאת לאישור האסיפה

-על( )לזוג₪  ...,.2)ליחיד הנקלט מבחוץ כיום ₪  ...,.1-להגדיל את דמי הכניסה לנקלטים מחוץ לקיבוץ מ

 (.לזוג₪  1220222)לנקלט ₪  020222 -ל(  8.42ואר פי החלטת אסיפה מינ

לזוג שאחד מהם בן ₪  ...,.8בת זוג  /לבן ...,40 -ולבן משק  ...,0-ולמשפחת נקלטים בני קיבוץ להגדיל מ

 (. לזוג ₪  020222לנקלט ₪  800222 -כיום ל( משק

ועלייה , ות בטווח הקרובמשפח .0אם נחשב כניסה של  –חלוקה מחודשת של דמי הכניסה מנקלטים חדשים 

, בדמי הכניסה לכל משפחה לעומת הסכום שנקבע לדמי כניסה בהחלטה הקודמת של האסיפה₪  ...,.8של 

₪  ...,.4,80כי אז מדובר בתוספת מעל התחשיב הקודם שהוקצה לנושא חידוש התשתיות ביישוב בסכום של 

 .ר התאמת מבני חינוך ומבני ציבורשיועברו לאגודה הקהילתית ויסייעו במעט מהצרכים הרבים עבו

 .קיבוצים אחרים שם את משמר הנגב ברף התחתון של דמי כניסהבהשוואה מ בסקר לא מדעי 

בהסתכלות . העליתי הצעה להעלות את דמי הקליטה ולקח זמן עד שהנושא התגלגל 8.49באפריל : יורם ענבר

יה ואיתה מספר ידמוגרפי של גידול האוכלוסהמועצה סקר משלי כשהייתי אז שנתיים מנהל האגודה וקיבלנו 

פניתי לניתאי ולהילה שנהב להיכנס . הילדים היו פערים גדולים בהתארגנות מערכת החינוך לקראת גידול זה

לתהליך של העלאת דמי הקליטה ולהקים קרן שבעזרתה אפשר יהיה לקלוט את ילדי הנקלטים בחינוך 

בדרך כלל . לארגון מבני החינוך ₪ מיליון  8-8.0רך להשקיע התבקשתי להכין אומדן והערכתי היתה שנצט

מספר הילדים בגנים . המקור  התקציבי מגיע מהמועצה בתקציבי הפיתוח שמיועדים לא רק למבנים

לא סביר שהעומס . ובמרחבים כבר מחייב מהלך יצירתי כי אחרת לא נוכל לקלוט משפחות יורשים ונקלטים

ככל שנקדים יהיה קל יותר להתארגן ואם היינו מקדימים היו לנו . לומי המיסיםי תש"יפול על חברי האגודה ע

צריך להיות פער סביר . לשם כך צריך עוד מבנים למרחבים יש צורך דחוף להפריד כיתות. בקרן₪ כבר מיליון 
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חר א לא יהיה מקור . התיקון הוא סביר מבחינת הפער. בין מה שמשלמים בני משק לבין אלה שבאים מבחוץ

 .וזה צעד נדרש

אפשר עד  .0מאפשר עד ( ב-א)צפי למספר הילדים לשנה הבאה במרחב עופרים (: מנהל האגודה)נעם שטהל 

הסטודיו של שרה כרמל מועמד לקבל את . צריך להכשיר מבנה נוסף. ילדים בשנה הבאה 90ילדים ויהיו בו  00

וזה סדר הגודל הנדרש להשקעה במבנים . ד"ממ כולל₪ אלף  ..1-ל .80ולפי מצבו ידרשו בין ' או ב' כיתה א

 .בקנה יש צורך להשמיש עוד מבנים וצריך למצוא מקור. ובתשתיות

אנחנו כהורים שלהם . רוצה להסתייג מהעלאה דרמטית לבנים. מסכימה שצריך להעלות דמי כניסה: אור גל

מצאים פה לאלה שיקלטו יותר השקענו כל השנים ואנו עוזרים לבנים להיקלט פה ויש אפליה בין הבנים שנ

אפשר להעלות למי שמגיעים מבחוץ ורוצים לחיות בקיבוץ טוב , אם משוכנעים שצריך להעלות לבנים. מאוחר

 .כדי לאפשר לבנים שלנו לבוא להיקלט בזכות ההורים שלהם

 .1 אני רק. אני רוצה להצטרף לדברים שאור אמרה על ההשקעה של החברים הרבה שנים: קרולינה ברסלו

אני בועדת קליטה . ממנו יוכלו ליהנותשדור ההמשך  ומגיעשנים בקיבוץ ויש חברים שהשקיעו את כל חייהם 

הבנתי שדמי הכניסה . לא לכל ההורים יש אפשרות לעזור לבנים לבנות את הבית. התנגדתי להעלות כך לבנים

מוגזם להעלות . וכחת הרצינותאם ממשיכים את התהליך זו ה( ₪  ...0)הם דמי הרצינות בתחילת התהליך 

זו קליטה של כל היישוב כדי . זה לא יכול ליפול על הנקלטים, מבינה את הצורך לשפר את מבני החינוך. לבנים

 .זו החלטה יישובית. אני מקשיבה ליורם ולנעם . להגדיל את האוכלוסייה

אם יש זוג מעורב . כשיו לא מסכיםהייתי שותף עם יורם לרעיון שלו אז לא הסכמתי איתו וגם ע: קרלוס ברסלו

אנשי האגודה צריכים לבנות תקציב עם סדרי . אלף ..1לא צריך להפריד ואם באים מבחוץ אפשר לבקש 

 .עדיפויות

אין לנו כסף . צריך להתחשב בבנים שלנו. שנים בקיבוץ .0אנחנו . מצטרפת לאור וקרולינה: יהודית גלעד

. צריך לשבת עוד פעם. ו בנים שיוותרו על בניית בית במשמר הנגבאלף יהי .0אם יבקשו מהם . לעזור להם

 .שהנטל לא ייפול על תקציב הקליטה של הבנים ומקווה שיהיו עוד הורים שיתנגדו

. אנחנו עבדנו ותרמנו והבנים צריכים ליהנות ממה שתרמנו. יהיו בנים שירדו מההחלטה לבנות כאן את הבית

 . הבנים שלנו צריכים לחזור הביתה. זה לא מעניין אותי אם יש הבדל

פניתי . מסתייגת מהעלאת דמי קליטה לבנים. זו ברכה גדולה. אני שמחה שיש צמיחה דמוגרפית: מעין גלקר

. הורשה בעוד ההורים חיים, בעיני הזכות היא אחת מזכויות הבסיס. למה בטבלה אין תמונה מלאה. לניתאי

. אלה התשתיות שההורים בנו את הבית של הבנים ציבורייםכשהקיבוץ היה שיתופי שמו את זה בנכסים ה

למעשה ההורים כבר שילמו את דמי הקליטה  לבנים שלהם ולבנים יש זכות . הורים בעיר שמו כסף ללימודים

 .לא מצליחה להבין הבנים צריכים לשלם דמי כניסה לביתם. לחזור לבית שבו גדלו

ומי שבא מבחוץ שיש לו כסף יוכל . להוריו בגלל עניין של כסף, ביתוזה  יהיה עוול גדול אם בן לא יכול לחזור ל

יחיו כאן ולא שכסף יגדיר  רוצים שדורות ההמשך . לבנות כאן ושהבנים שאין להם כסף לא יוכלו לבנות כאן

 .את הקשר

 .צריכים לאפשר בנייה מסוגים שונים וגדלים שונים כדי שיותר בנים יוכלו להיקלט

 .בקש מבנים דמי קליטה ושהרחבת התשתיות יהיו על אנשים שבאים מבחוץמתנגדת עקרונית ל

ולחסוך  זה לא רק בעזרה להורים. רוצה להצטרף להצעה של יורם ואנחנו רוצים שהבנים יבואו לכאן: ירי דגן

אלף בעלות הבנייה אלא גם לתת בית ילדים ובית תינוקות ומרחב ברמה סבירה ומגרש משחקים מסודר  .8
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יש טענות של נקלטים שהגיעו לכאן על טיב , אנחנו נראים לא טוב. יותר חשוב מלחסוך בעלות הבנייה ונקי זה

איך אפשר שהקהילה תשקיע מכסף שאין . שנה .1הבנייה על גגות האסבסט עכשיו מחליפים בגן חלונות מלפני 

כל הדברים האלה . קלטכי כאן מקום טוב שמכבד את מי שנ. אני לא מפחד מהאזהרות שהבנים לא יבואו. לה

לבנים יש עדיפות אך יש אזרחים טובים במדינת . תומך בשתי ידיים בהצעה. כמו תרבות ותשתיות עולים כסף

קליטה מבחוץ זה רק תורם לקהילה . לא צריך לעבוד עם הדם של עצמנו. ישראל לא פחות טובים מהבנים שלנו

י לא יודע אם ועדת קליטה תומכת אבל מנהל האגודה אנ. צריך לשנות פאזה. ולא לשים להם מכשול גבוה מדי

 .הסכומים של היום לא מספיקים. תומך בזה

הפרויקט הגדול זה . ממש לא, פתרון מלאלא צריך לחשוב שהעלאת דמי הקליטה לא נותנים : יורם ענבר

 . מועדון הנעורים שההחלטה על מיקומו יקרה את עלות השיפוץ

כי מי שמתקבל לחברות . הנקלטים הם גם שותפים ולא רק בחיים החברתייםיש נושא שאני רק מזכיר אותו ו

במקביל לגידול במספר הילדים אין לנו גידול בנכסים שלנו והחלוקה בין החברים היא . הוא גם שותף לנכסים

המשימה באגודה לא מסתיימת בקרן הזאת אלא צריך לבנות קרן מקבילה .  זה לא לדיון כאן. הולכת ונשחקת

 .כלל התושבים דרך המיסוי או תקציבי הפיתוח שבעצם כבר משועבדים לבנייה של פרויקטיםשל 

כי אני לא מעורה בנושאים לגבי דמי הקליטה  על קהילה בריאה אין לי דעה הדברים  בהמשך : פניג-אוהד פלג

הילה והיא משפחה שבונה היא עדיין לא חלק מהק. העלויות מעבר לבניית הבית הן לא נמוכות. הכלכליים

כ "מיליון ובסה 4.8אלף דמי חברות כך שזה עולה עם בניית הבית  ..4-אלף דמי תשתיות ו ..8נדרשת לשלם 

מבין את הטענות של ירי על המבנים ? האם רוצים ליצור קהילה של עשירים. מיליון 4.0 -יכול להגיע ל

לא נעשתה . כמו הבנק של הקיבוץגיד לה בתהליך הבנייה שלי אני מרגיש כמו גם אם זה קיצוני . והתשתיות

 .חשיבה עד הסוף  על מעבר לדרכי גישה לבית ועל הצורך לשקם את הסביבה כי זה גם עולה כסף

אף אחד לא רוצה להתעלם . אני רוצה להחזיר את הדיון לפרופורציות. הוועד ידון עוד פעם: ניתאי קרן

 .מהזכות של ההורים

מעלויות  8ברבדים עלויות הקליטה הם פי . בוץ זו אמירה קשהכשנקלטים אומרים שהם הבנק של הקי

 .הקליטה במשמר הנגב רק בגלל המיקום

 .ככל שהוועד יציע שינויים הם יגיעו לקלפי. עכשיו הויכוח הוא בכמה מעלים

 

 

 

 ליואל אשל!ברכות

 !כותבר                                                       אביהל "עב עידולנישואי נכדו 

  ר ברגמיכל ויאיל            אי הבןאבי לנישוולדקלה ו

 תלהולדת הב               !ברכות לכל המשפחה

  גולי וצבי ברלשברכות            

 !המשפחה לכלכות בר      
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 דמי קליטה לבנים עלאתה 

שנאמרו שם ובמיוחד על דמי אני מעוניינת להגיב על מספר דברים  1.8.84-בעקבות האספה שהתקיימה ב

 .קליטה לבנים

 . הפער בין בני משק ולא בני משק לא צריך להטריד אותנו, כשבאים לדון בדמי קליטה

 : צריך לזכור מספר דברים

. במטרה לאפשר קליטה, חברי משמר הנגב ויתרו על שיוך נכסים מנייתי והסתפקו בסכומים סמליים .4

 .זה לא דבר טריוויאלי. להקל על הנקלטים החדשיםבנוסף הצביעו על חלופת האגודה כדי 

 .גם כשדובר על קליטה דובר על קליטה מדורגת שתאפשר הטמעה של כל קבוצה בקהילה .8

 .כבר היום רבים מרגישים זרים בביתם. ייתכן שיש מקום לחשוב על האטה בקצב הקליטה

 שח לשנה 4ודה במבני הקיבוץ שנבנו בדם ויזע של חברי הקיבוץ הוותיקים מושכרים לאג .1

 . מבלי להפחית מערכם כמובן. אז זה בסדר גמור שאלה שאינם בני המקום ישלמו יותר

 .ניתן כפי שאוהד אמר לחשוב קצת יותר יצירתי, לחילופין

 :לגבי השוואה בין הבנים 

שח עבור תשתיות ובפועל לא מקבלים תשתיות  .....8אלה שבונים בתחומי המחנה חוייבו לשלם  .4

 . ו הבנים בשכונהחדשות כמ

היו צריכים לקבל הזזת תשתית קיימת מכיוון שאם החיוב נבע מהשוואת , כפי שאני רואה זאת, לפיכך .8

 .תנאים לבנים אז צריך לזכור שלבונים בשכונה לא היו תשתיות להזיז

 .אלה שבונים בתוך המחנה לא מקבלים פיתוח תשתיות ואלה שבונים בשכונה כן .1

 .רולינה ויהודית ומבקשת לא להעלות את דמי הקליטה לבניםק, קרלוס, מצטרפת לאור

 .מסכימה עם ההתייחסות של קרולינה לעובדה שאלו דמי רצינות וצריכים להישאר כאלה ללא שום תוספת

 .מהיבט זכות ההורים וזכות הבנים לשוב לביתם( שמאד ריגשו אותי)נכונים דבריה של מעין גלקר 

  בקטע של זכות אמיתית וערכיתש ולמי אין אלא ממש לא בקטע של מסכנות ולמי י

 .מירית שיבובסקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפורחת בגבעהם נרקיסי
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 בהמשך לאסיפה -דמי קליטה גביית 
 

גביית הכסף מהמצטרפים החדשים לקהילה שלנו נועדה לפיתוח המקום היפה והנעים שיצרנו פה על הגבעה 

אליו בהתאם אוכלוסיה  היישוב הזה הפך להיות אטרקטיבי מאוד והוא מושך. במשך שנים ובעמל רב

כדי לשמור על . שהופכת בעצמה לכוח משיכה אל היישוב ומעלה את ערך  הנכס הפיזי והאנושי, איכותית

מין מעגל קסמים כזה של הוצאות . איכות המקום והשירותים  שכולנו צורכים נדרשים תחזוקה ופיתוח יקרים

 .הדמי הקליטה הם חלק מהמימון של כל אל. תמידיות ורציפות

ומטבע הדברים אנו קולטים חברים שיכולים , אך יוקר המחיה ביישוב גבוה, אנחנו לא חברה של עשירים

הנקלטים  משלמים גם על גן העדן  . וחלק מזה הם דמי הקליטה, איכות עולה כסף, לרוב. לשאת בעלויות הללו

 .ואמורים גם להשתתף בהמשך פיתוחו, הקטן שבנינו כאן והם באים אל המוכן

אין לבנים זכות . שנים אנחנו חיים כקיבוץ מופרט השתנו גם מושגי הזכויות שלנו ושל בנינו 41היות שמזה כ 

גם הם עוברים מבחני קבלה ואמורים לעמוד בתנאים הנדרשים מכל . אוטומטית מתוקף היותם בני קיבוץ

ח הרצון הזה יש נטיה לתת אנו מעוניינים לקלוט את הבנים  מסיבות רגשיות ונוסטלגיות ומכו. נקלט אחר

אך גם הטבה זו לא טבעית ולא מוקנית מתוקף היותם , ו הטבה כספיתעד כה הייתה ז. להם הטבה מסוימת

אנחנו בנינו מנגנון הורשה דרך שיוך נכסים . מותר לשנות את מערך השיקולים וגם חשוב לעשות זאת. בנים

אם רוצים . אין לנו מנגנון הורשה של כספים אחרים. ולמי שרוצה באופן פרטני גם דרך חלוקת פירות נכסים

בל נשכח  שהענקת . כזה הרי שהוא אמור לכלול את כל הבנים ולא רק את אלה שבאים לחיות פהמנגנון 

לכל ההורים שכולם עבדו קשה כל השנים ולא רק ההורים שבניהם . כספים בכל דרך שהיא היא הטבה להורים

 .זו התייחסות צודקת וערכית לכולנו. מצטרפים אלינו

 
 יהודית זלצמן
 
 
 

 

 וילקיובל ך ת  מברכת אוֹ 

 ל"לגיוסך לצה

 ל"הצלחה בשירות הצבאי בגלי צה
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 שיחה עם אלנה וצלילה -שנים בועדת בנים 11

ועדות בנים היו מקובלות 2 שנה 11ליתר דיוק 0 אלנה וצלילה החלו את פעילותן בועדת בנים לפני יותר מעשור

2 כל תקופה נשאה אופי בהתאם למציאות2 לאורך השנים מאז בגרו המחזורים הראשונים של ילדי בית הספר

ויות והחובות של הבנים ומי שנים השינוי באורחות החיים במשמר הנגב רשם שינוי בהתייחסות לזכ 11לפני 

החוברת הכתומה המוכרת בגלל צבעה היתה בעצם חוברת השינוי ובה גם פרק העוסק 2 שליווה אותם

אמנם הבנים הם באחריות הוריהם אך במשמר הנגב ראו לפחות 2 בזמן ואחרי הצבא0 בהסדרי בנים לפני

ועדות בנים ליוו 2 החברתי של הישובבאופן מוצהר בבנים כפוטנציאל להמשכיות היישוב ולבניית המרקם 

בצבא ולאחריו עם השחרור כך גם 0 את הבנים בכל הצמתים שהבנים היו לאחר תום לימודיהם התיכוניים

 2אלנה וצלילה שקיבלו את השרביט ממרים ברסלר ואיל גזית

 הן קראו ומיד זרמו כשהן עונות שלא על פי הסדר2 אלה השאלות שעמדתי לשאול אותן

יחד כצוות בדאגה וחשיבה על בני הקיבוץ שמסיימים לימודים והם עושים ( שנים 44)תן תקופה ארוכה פעל.  4 

 ?האם היתה לכן תוכנית. צעדים ראשונים בחיים עצמאיים

 ?מה חשבתן שצריך לבנות בקשר עם הבנים.  8

 ?מי היו השותפים שלכן בפעילות.  1

ת הפעילות מתרכזת בדירות לצעירים ולאו דווקא עם בשנים האחרונות לפחות כלפי חוץ נראה שמרבי.  1

 ?האם הרושם נכון או מוטעה, הבנים

 ?בשנים האחרונות מרבית מסיימי בית הספר היו בנים בנות  של תושבי ההרחבה האם נוצר איתם קשר.  0

 ?מה לדעתכן צריכה להיות פעילות הועדה בהמשך.  9

לפני כן . זה תפקיד של קשר עם הבנים. ומרות אלנה וצלילהקיבלנו את התפקיד ממרים ברסלר ואיל גזית א"

היה אז הסדר ישן שבו הבנים קיבלו . בת היה של חברי קיבוץ/הבן. כל הבנים כמו החברים היו בסטטוס אחד 

 . זכות ללימודים ואנחנו דאגנו שהכסף יגיע אליהם למימוש הלימודים כאשר כבר היו משוחררים מהצבא

. שעברו אלינו וליווינו בדרכם  אז הקיבוץ היה שונה 42-מהילדים בני ה, הן אומרות, תהיתה זו תקופה אחר´

עשינו סופגניות , הן נזכרות, בחנוכה. לכנס אותם בחגים היה פאב פעיל, נכנסנו עם מרץ לעשות להם פעילויות

. ויות חברתיותלא רצינו להתעסק עם השכרת דירות  וכל החשיבה היתה על ארגון פעיל. והבאנו אותן לפאב

 . אמנם במימון חלקי של הועדה והשתתפות הבנים בשאר. זכורות התמיכה בארגון הנסיעות השנתיות לכנרת

היה חשוב לנו לשמוע מה הם . בהתחלה היה איתנו צוות מהצעירים שהיו שותפים איתנו במחשבות ובהחלטות

 . רוצים והבהרנו להם שלא נעשה במקומם אלא נעזור להם

מחזורי הכיתות קטנו והיה קשה לארגן משהו וכשהגיעו התושבים עם ילדים גדולים הם לא באו לאט לאט 

יש שוני גם בין החיילים שמגיעים בסופי שבוע לבנים אחרי צבא . לגור בשכונת הצעירים והיה קשה לבנות קשר

יה הזאת של לא היתה רציפות באוכלוסי. שמתכננים ויוצאים לטיול הגדול וחוזרים אחרי כמה חודשים

אבל היה . ראינו שארגון פעילויות חברתיות לא הולכת ולאט לאט זה נהפך לוועדה להשכרת דירות. הבנים

היתה לכך דרישה וחדר ריק . חשוב לנו להגדיל את תקציב הועדה ולכן השכרנו חדרים לאנשים צעירים מבחוץ

 .'עולה בעלויות הקבועות שלו  ארנונה וכו
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של תושבי ההרחבה כי התמקדנו בעיקר בהשכרת חדרים אבל אם מישהו מהנערים לא נוצר קשר עם בנים 

 .מההרחבה פנה אלינו דאגנו לו

בעיקר לאחר פסח קיבלנו ממנה את שמות הבנים שעוברים אלינו ומי שלא . היה לנו קשר עם מערכת החינוך

 .בא לקחת דירה בעצם לא נוצר איתו קשר

. ף אחד מההנהלה לא בא ואמר בואו נגדיר מחדש את תפקיד הועדהלא רעננו את ההגדרה של ועדת בנים א

 .צריך לבנות חשיבה חדשה לאור המצב הנוכחי. הסטאטוסים השונים יצרו אתגרים

מה שרשום בחוברת הכתומה כבר שנים לא . ביקשתי מההנהלה לשנות את התקנון לגבי ועדת בנים: "אלנה

הצעירים שחוזרים מטיול גדול אבל אף אחד לא שואל אותם רלוונטי צריך לבנות תהליך של קליטה לבנים 

זה שזה לא נעשה . התקנון ישן צריך לעדכן אותו. לבנים יש תחושה שלא מתייחסים אליהם. ומתעניין בהם

 .מראה על אי חשיבה על הצעירים

על מהות  שנים שהיינו בתפקיד מלבד פגישה שנתית קבועה לגבי התקציב לא היה לנו מפגשי חשיבה 44במשך 

 .הועדה  על תפקידה באופן רחב והבנים הרגישו את יחס ההנהלה

. יש לחתור להאחדת סטאטוסים. שכחנו שזה דור העתיד אבל התעסקנו בבניית עוד שכונה:  "צלילה אומרת

 .זה חלק ממה שצריך להתקבל כתוכנית פעולה לעתיד

וזן קשבת והיינו איתם בקשר ודאגנו אמנם עסקנו בהשכרת דירות בשנים האחרונות אך היינו עבורם א

דאגנו . לדברים קטנים כמו קבלת זכויות כמו העברת פנקס חוגר לעירית דגני כדי שיקבלו הנחה בארנונה

בראש השנה ובפסח נתנו שי לבנים כי אלה שלא עבדו לא קיבלו וזו . לשיפור מצב הדירות בהתקנת מזגנים

 . היתה דאגתנו לבנים ששכרו דירות

אנחנו מרגישות קרובות ומבינות את . וצות להודות לכל אנשי השירות שהיו לנו לעזר כל התקופהאנחנו ר

מה שהוחלט לעשות עם העברת דירות )הגילאים האלה ולכן צריך להפריד בין השכרת דירות לצעירים 

ים ושיהיה צוות שיהיה בקשר עם הצעירים שיש להם צרכ( הצעירים להשכרת הדירות הכללית של הקיבוץ

 .משלהם אך עדיין לא התייצבו במקום

 .תודה לצלילה ואלנה על התקופה הארוכה של תמיכה ודאגה לרווחת הדיור של הצעירים במשמר הנגב

********* 

 !ברכות

 לקלרה ופיליפ כרמי

 להולדת הנינה

 לעדנה וטרוורנכדה 

 ודי'בת לאלון וג

 !ברכות לכל המשפחה
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 "עיצוב המסגרת הקהילתית"

המטרה בפרויקט המיוחד הזה הייתה לחשוף לציבור את דור העתיד של התנועה : המנהיגים הצעירים
ולתת במה וחשיפה ' הטורקים הצעירים'לחשוף את פעילות , ליצור מודל לחיקוי בקרב הדור הצעיר, הקיבוצית

שעתידה לפתוח מסורת חדשה , זו רק השנה הראשונה לבחירת הצעירים המשפיעים. צניקים המשפיעיםלקיבו

 .שבה צעירים וצעירות ירצו להיות שותפים ולשמש מודל לחיקוי לצעירים מהם
 

פנתה מערכת העיתון למספר צעירים  פעילים בתנועה " ידיעות קיבוץ"לפני כארבע שנים בעיתון הקיבוצי 

עבד  11אז בן  תומר רכטמן. של צעירי הקיבוצים ופעילותםמנהיגים  ביקשה לשרטט פרופיל הקיבוצית ו

 . 8.49נובמבר ב 82 -העיתון יצא ב. במשרד הנגב והגליל בניהול תחום התיישבות וקהילה ברשות לפיתוח הנגב

 ספר על עצמך" 

, ניתאי בן שנתיים ולאורי שרק נולדנשוי לסנדרה ואב ל. נולדתי וגדלתי בקיבוץ משמר הנגב ובו אני חי כיום

יש לי הזכות לסייע  9..8משנת . תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני, בעל תואר ראשון במדעי התנהגות וכלכלה

ליישובים ולקהילות ברחבי הנגב בתהליכי התחדשות וצמיחה כיועץ בחברת טנא ובמועצה האזורית בני שמעון 

כיום אני עובד ברשות לפיתוח . ת תהליך הקמת האגודה הקהילתיתלצד ניהול משאבי אנוש בקיבוץ והובל

ובמקביל מרכז את צוות הצמיחה הדמוגרפית ואת הקמת , הנגב בתפקיד מנהל תחום התיישבות וקהילה

 "במשמר הנגב .1-שכונת ה

 ?לקדם או להשפיע עליה0 מהי  הסוגיה המהותית שאתם מנסים לפתור

קליטה לחברות נחנו מתמודדים עם תהליך מורכב של חזרה למסלול במסגרת צוות הצמיחה הדמוגרפית א"

חברי הקיבוץ . לאחר קליטה של תושבים לשכונה הקהילתית ושל בנים  במודל של עצמאות כלכלית, מלאה

משפחות חדשות במסלול לחברות מלאה  18תהליך קליטת , האחרונים שנקלטו במודל היו לפני יותר מעשור

ללא ספק  האתגר יהיה להשלים את . על יציאה מן המשבר ועל הסתכלות קדימה, בוץמבשר על חוסנו של הקי

הפרויקט בהתאם ליעדים שהוצבו ויותר מכך לפעול לשילוב החברים החדשים במרקם החיים ולמערכות 

 ".בעיצוב המסגרת היישובית הקהילתית

 ?מי השפיע עליך

ר מנחם "יים שעברו הקיבוצים בהדרכתו של דבלימודי התואר הראשון לקחתי קורס שעסק בניתוח השינו

כלים להבנת המורכבות וניתוח התהליכים ובתוך זה העבודה יחת קהקורס היה מרתק ואיפשר לי ל. טופל

משם הבנתי שאני רוצה לעסוק ולהשתלב בהתארגנות של יישובים , הסמינריונית לבחינת השינויים בקיבוץ

 ".ושל קהילות לקראת המחר
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 שאחרי דמיין את היום

אנחנו עדים . הקיבוצים בעידן של מימוש ושל סיום תהליכי ההסדרה המניחים  את התשתית לקיום המסגרת"

להתהוות הרבגונית בקהילה ולשאיפה לחזרת המטוטלת  לעבר הקהילתיות שהיטשטשה בשנים האחרונות 

רך רשתות הצומחות והתאגדויות ד  מגמה זו מהווה קרקע פורייה לייצור חיבורים. במתכונת המחודשת

המרחב המתגבש . מרחב לביטוי עצמי וחיבור המייצר שייכות, מלמטה כמענה להשגת שיפור באיכות החיים

אם נשכיל לאמץ . צריך לאפשר השפעה חדשנות ויצירתיות והוא שיקבע וישרטט את התמונה בתוך המסגרת

 ". החלוצים ובנו עם בני הדור השני ת ומרתקת לא פחות ששרטטוטזאת לבטח תהיה חוויה  מהפנ, ערכים אלו

 ?על מה לעולם לא תוכל לוותר

   "ועל ההנאה משפע הפירות בעונות הרלוונטיות בשנה, על נעילת נעלי הספורט והריצה מהשער לעבר השדות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן      את הפלא אהוצי גשם ה. צומח ליד הפאב הישן -ְגִדיל 

 

 



07 
 

  www.atarmishmar.org.il   48.8.8.84א  "בשבט תשפ' ל 8412' עלון מס

 מהרהורי החיים
מה מניע אותי לחשוב בדרך שבה אני נוהג . חרונה יוצא לי להרהר יותר בשורשם של הדבריםבתקופה הא      

 ?"מקובל"האם דפוס החשיבה הוא אותנטי שלי או דפוס חשיבה ? לחשוב

 ?שלי  'אני'מתחיל ואיפה התודעה המקובלת השפיעה ועיצבה את ה' אני'איפה ה

 . פקטרום רחב כמו שהייתי רוצה להאמין שישלא נכון או שבין שחור ללבן יש ס/ האם יש רק נכון

 . בין תפיסות עולם שונות( מיוןמספיק בד)האם עודנו יכולים לנוע 

 מבוא לחקלאות טבעית -מהפכת קנה הקש:  מתוך הספר

 .מאת מסנובו פוקואוקה      

 כפר ללא מלחמה ושלום
ושף את תחושת הגועל שלו ומיידה סלע בחור אמיץ ח. נערה צווחת. בפיו וחומק לתוך העשבנחש תופס צפרדע "

 " ?מה לדעתך יצא מזה: "אני פונה לבחור שהשליך את האבן. האחרים צוחקים. בנחש

חיידקים .  האדם הורג את הזאב ומאוחר יותר נכנע לנגיף השחפת. הזאב תוקף את הנץ. הנץ צד את הנחש

ומרי ההזנה שפעילות החיידקים הכפה דשאים ועצים משגשגים על ח, וחיות אחרות, מתרבים בשאריות האדם

 . הצפרדע אוכלת את החרקים, חרקים תוקפים את העצים. לזמינים

יש לקיומם ויסות , בשמירה על איזון נכון. כולם חלק ממחזור החיים –מיקרואורגניזמים , צמחים, בעלי חיים

קיום ותועלת -כדגם של דו או, אנשים יכולים לבחור לראות את העולם כדגם של החזק טורף את החלש. טבעי

מבוגרים חושבים . סדר ובלבול-אי, הבחירה היא פרשנות שרירותית שגורמת לסערה, בכל מקרה. הדדית

אך , תחושה זו עשויה להיראות טבעית ורגילה. למרות הנחש, וחשים חמלה במותה, שהצפרדע ראויה לרחמים

 ?האם זה מה שהיא באמת

פני האדמה הופכים , תחרות שבה החזקים אוכלים את החלשיםאם החיים נראים כ", צעיר אחד אמר

העובדה שהחזקים מנצחים . אך בלתי נמנע להקריב את החלשים כדי שהחזקים יחיו. לגיהינום של טבח והרס

היצורים שחיים היום על פני האדמה , אחרי שחלפו מיליוני שנים. ושורדים והחלשים נכחדים היא חוק טבע

 ."אפשר לומר שהברירה הטבעית היא ההשגחה העליונה של הטבע. קיוםהם המנצחים במלחמת ה

קיום ושל -העולם הוא מקום של דו, איך שאני רואה את זה. בכל אופן, כך זה נראה למנצחים", צעיר שני אמר

תלתן וזנים רבים אחרים של דשאים ועשבים חיים בקיום של תועלת , בתחתית הדגן בשדה זה. תועלת הדדית

שרכים מסתעפים מתחת . הטחב והחזזיות חיים מחוברים לגזע ולענפים, קיסוס נכרך סביב העציםה. הדדית

כל היצורים ממלאים  –פטריות , חיידקים, חיות קטנות, חרקים, צמחים, ציפורים וצפרדעים. לחופת היער

 ."תפקידים חיוניים ומפיקים תועלת זה מקיומו של זה

היצורים החזקים אינם לוקחים . קיום-זק אוכל את החלש וגם של דוהארץ היא עולם שבו הח", שלישי דיבר

ההשגחה של . האיזון הכולל של הטבע נשמר, למרות שהם תוקפים יצורים אחרים;יותר אוכל מהדרוש להם

 ."ששומר על שלום וסדר על פני הארץ, הטבע היא כלל ברזל

 .כחשה מוחלטתקידמתי את כל שלוש הדעות בה. שלושה אנשים ושלוש נקודות מבט

כשצופים בו מנקודת המבט . העולם עצמו לעולם אינו שואל האם הוא מבוסס על עיקרון של תחרות או שיתוף

 .יש גדול ויש קטן, ישנם כאלו שהם חזקים וישנם כאלו שהם חלשים, היחסית של התבונה האנושית
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ים שהיחסיות של נקודת המבט אך אם היינו מניח, אף אחד לא יטיל ספק בכך שההשקפה היחסית הזו קיימת

אם נאמר שאין נקודת מבט כזו  –אין למעלה או למטה , שאין גדול ואין קטן, למשל –האנושית היא שגויה 

 ".הערכים והשיפוט האנושיים יתמוטטו, בכלל

 

 .עד כאן דבריו הנשגבים של יפני מבוגר שזכה להרהר ולגעת בטבע בדרכו

. לאן שהקהילה תיקח את זה.. בדרכינו.. ילתי שעיקרו להרהר ולגעתנו יש התארגנות להקמת מרכז קהאצל

מקום . ל מוצג בכניסה למרכז קיימות שנקים לזכות ובזכות הקהילה"אני יכול לדמיין את הקטע המצוטט הנ

 .מקום של שיתוף מבוגר וילד, מקום לסדנאות יצירה טבעית באשר הם, מקום למפגש חברים, לגידול ירקות

 

 שבת מבורכת

 מאור לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נציגי ציבור למועצת חינוךתוצאות עבור בחירת 

  ..:49שעה  9.8.8.84עד  ..:2שעה  1.8.8.84 -התקיימה ב

 מועמדות 0מתוך  8בחירת 

 נבחרה –גל פלג פניג  4

 נבחרה –שרון ענבר ארמה .  8

 לא נבחרה –אדווה בורנשטיין .  1

 לא נבחרה –רותי שיינפלד .  1

 בר אור לא נבחרהמעין .  0

  02.88אחוז הצבעה ,  .10: בעלי זכות הצבעה ,898כ מצביעים "סה
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 !אל תתנו לעובדות לבלבל אתכם

 .על הכולבו לית וענף המזון 8411הערות לכתבה בעלון 

סומן מחסן , ובעקבות ביטול האפשרות שזה יהיה בצריף, לאחר שהוחלט לאחד את הכולבו והמרכולית

 !!!ואף אושרו 'שמעונים'הוגשו התוכניות לוועדה המקומית . ום מתאים לכךהבגדים כמק

ועל כן הועלתה ההצעה לבצע את . דבר שגרם למטבח להתייתר( ושם בישלו)בעת הזו ענף המזון אוחד עם שובל 

 .של המרכולית והכולבו במקום המטבח -איחוד שני המקומות

חדרי קירור , חנויות, מחסנים)ושטחי הלוגיסטיקה  ממחסן הבגדים 10% -היה גדול ב( המטבח)מקום זה 

 .נמצאו מתאימים הרבה יותר( וחניות

וגם זאת עקב ₪ אלף  490בפועל הביצוע היה של ₪ אלף  .40לתוכנית התאמת המקום היה תקציב מוגדר של 

 (ריצוף קרמיקה ועוד, כגון יחידת שירותים עצמית)שנעשו תוך כדי העבודה לבקשת הצוות  םשינויי

 .במחסן הבגדים פחותה לאין ערוך מזו שבמטבח, תשתית החשמל הקירור

 .השארת הפעילות של החנויות במבנה המרכזי גרמה לכך שלא יישאר כפיל לבן

דבר שלא התקבל . וחדר האוכל היו אמורים להיות ענף אחד הכולבולית  9..8 -בתוכנית המקורית שנערכה ב

 .יםשנ 0על ידי הצוות ולכן מומש רק לפני 

 .שנים ואחר כך תוחלף בצלילה 1 -הוסכם כי לידיה תהיה מנהלת ל, כשעלתה שאלת ניהול המקום

 

 איציק בונים

 . אני הייתי היזם והפרויקטור של איחוד החנויות במקום המטבח, גילוי נאות

 

 

 

 שכונת השבעים  מתאכלסת

 משפחות לביתן המוכן בשכונת שבעים 6בשבוע האחרון עברו עוד 

  4.0ולוטן  1.0עידן     0מתן  : וילדיהם מעין ולירן0 בר אור משפחת

 שנה 0.ואיתן   0נועה    1יובל  : וילדיהם לוצאטו שיר ויוגבמשפחת 

  1יעל : ובתם גרוביס טל ועופרמשפחת 

 ודניאל  שנה  1.0אלה  : וילדיהם ברגר נטלי וירוןמשפחת 

 אסתר גולן

 1גילי   0ליה    0ליי    אי: וילדיהם אביטבול ליטל וקובימשפחת 

 ...   ובקרוב עוד
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 אסיפת אגודה
  .1:.8  בשעה  8.8.84..4יום רביעי 

 :סדר יום

 ר  האגודה ונציגי ציבור בוועד"בחירת יו

 של הקיבוץ 099האסיפה שודרה בזום ובערוץ 

  41.8.8.84עד יום רביעי  40.8.84    ההצבעה תתקיים ביום שני: נעם שטהל

 יורם ענבר וגיא וילק הבחירה היא ברוב רגיל: תמועמדו 8ר האגודה הגישו "ליו

כאשר נעם נכנס . ועדור האגודה ונציגי ציבור ב"מטרת האסיפה להציג את המועמדים ליו: אדיר בן חמו

לתפקיד מנהל האגודה נבחן תקנון האגודה ונוכחנו שחלק מהמהלכים בבחירות נציגי ציבור לא היו תקינים 

י התקנון לקיים בחירות "חלק מהנציגים כיהנו שנתיים והיה צורך עפ .לכן הוחלט לבחור מחדש את הועד

ונפתחה בפני התושבים אפשרות להציג . והנציגים שנבחרו כהשלמת הועד צריכים גם הם להיבחר מחדש

ר בעקבות עבודה שלא "שנות חברות מתוכן שנתיים כיו 1החלטתי לא להמשיך בוועד לאחר . מועמדות

 .ר האגודה"המועמדים ליו ולגיא רשות הדיבור ליורם עביר את מ. משאירה לי זמן פנוי

מלאתי . ר האגודה"התאמה לתפקיד יו יםומהוו אותי רבים שמילאתי מכשיריםהניהול התפקידי : יורם ענבר

עד לפני חודשים ספורים הייתי מנהל האגודה ויצרתי , תפקיד זה בחברת נגב אקולוגיה חברה שצמחה מאד

 .אני בקשרים טובים עם המועצה .מבקש את תמיכת התושבים. שביםקשרים ואמון אצל התו

י ובתקופת הקורונה גם ראש הצוות המלווה את "ר צח"יו. שנים 0-תושב בהרחבה מזה למעלה מ: גיא וילק

. בשנת הקורונה למדתי את הצד התומך והמתנדב של הקהילה. קיבוץ הוא לא חברה עסקית. תפקוד היישוב

הכנת תוכניות לטווח רחוק ודיווח לציבור . הקשבה ולמידה מן העבר והתאמה להווה האני המאמין שלי זה

 .ושיתוף פעולה עם הנהלת הקיבוץ

 

 'ב' עכשיו המועמדים לנציגי ציבור בוועד האגודה לפי סדר הא

שתהיה שקיפות מלאה של פעילות . שיפור פני הקיבוץ הקהילה והחינוך –חזון ה. רוצה לתרום: אורי אורן

חשוב שהצעירים יהיו משולבים בוועדות השונות ושזכויות הוותיקים . ד ושיתוף פעולה עם הקיבוץהווע

 .ישמרו

יש לפעול לשיתוף בין הקיבוץ . הציעו לי להיות חברה בוועד לייצג את שכבת הגילאים שלי: מרים ברסלר

 .והאגודה כדי לקרוא לזה קהילה

רואה דברים קדימה ואני חף , בחיי היישוב ה בקיבוץ אני מעור. יש לי ראייה מערכתית: איציק בונים

 .לתרום מהניסיון. סולידריות בקיבוץ והמצטרפים ואמון בחבריםחייבת להיות  . מאינטרסים

אנחנו מעורבים ' מהתושבים הראשונים בהרחבה א, המשפחה, אנחנו. אני פה כי איכפת לי: אהד בן שחר

אני . תי פעולה שונים והייתי שותף בהקמת הוועד הראשון באגודההייתי בצוו. בנעשה כמשפחה וכאינדיבידואל

הקמתי את אקדמיית משמר הנגב שלקחה  .ה חשוב לכל ארגוןזלהיות ביקורתי שיא ה מדען וחוקר ויכולתי 

החיבור בין האוכלוסיות ויצירת תודעת שירות  - מטרה חשובה . פסק זמן בגלל הקורונה והיא עוד תשוב

 .גבוהה יותר
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חשוב לי לשמור על דור ההורים . נבחרתי לוועד הנוכחי לפני מספר חודשים ורוצה להמשיך: עמר הילה דגני

רוצה לשמר את היישוב שלנו כיישוב . אני באה מעולמות של תפעול. שלי ושהבנים ירגישו בבית וירצו להישאר

אשמח אם . ב הציבורילטפל בביטחון במרח. יש דברים לשמר וגם לבנות דברים חדשים. ירוק ונעים לחיות פה

 .יבחרו בי שוב

. בעיםשכונת השים לביתנו בני מספר חודשעברנו לפ , אני רופאה מתמחה בהרדמה: תמר חיוני קוסובסקי

 .לעודד את החברה המבוגרת בקיבוץ, החלטתי להתנדב ולקחת חלק פעיל לקידום החינוך

בצמיחה דמוגרפית יש הרבה אתגרים ויש פערים . לאחרונה התחלתי לעסוק בעריכת דין: שירה ישראל טדגי

 .אשמח להמשיך בוועד. בין צעירים ומבוגרים, בין ותיקים וחדשים. הםויש לגשר ביני

חברת משמר הנגב אנחנו חיים הרבה שנים במשמר הנגב וחיינו תקופה גם בעיר ויש : עירית כרמי דגני

מברכת את גידול . שותפה דרך העבודה והתנדבות עם החינוך והתקציבים שלו וגם בתרבות. אפשרות להשוות

כלכלית מבחינת ראייה יכולת , יושרה :תכונות שלי. חשוב לטפל בקשר ובמרקם האוכלוסייההאוכלוסייה ו

 .אכפתית ורוצה להיות שותפה בהחלטות הקשורות לכלל היישוב .תקציבים אחר לעקוב

חשוב לי להמשיך . חזרנו למשמר הנגב מתוך רצון לחיות פה ולהשפיע, בת משמר הנגב: מיקה לואיס קפלן

הצלחנו לבטל את היטל ההשבחה שחסך מכל . .1-הייתי בהנהלת הפרויקט של שכונת ה .להיות מעורבת

 .כל חיי אני עוסקת בניהול₪ אלף  .49משפחה 

קידמתי פרויקטים של האגודה ובשנתיים האחרונות גם . רוצה להמשיך. חברת הוועד הנוכחי: הילה מגידוביץ

יכולה לייצג הרבה דעות של אנשים שפונים . יעצריך להיות במקום שאפשר להשפ. עוסקת בהפעלת התרבות

 .צריך לחבר בין האוכלוסיות ורוצה לתת את כולי לפעילות הוועד. אלי

 .חודשים ומשתלב בו אשמח לתרום מהניסיון שלינבחרתי לוועד לפני מספר : דימה מקרנקו

 .בוועדילות בפע קיבוץ משמר הנגב פתח בפנינו את דלתו ואני רוצה לתרום לקיבוץ: עידן פקציארז

כדי לפעול ורוצה מדי  זו תקופה קצרה . חברה בוועד מסיימת קדנציה של שנתיים: נעמה אלוש רוזנבלום

מייצרת ספר תרבות מקומי לשמר מסורות . פרויקט השמות בשיתוף הקהילה: עוסקת בפרויקטים. להמשיך

קומו שתפעל פרויקט הקמת מועצת תרבות לצד צוות התרבות לא במ. ושמירה על איזון בין הישן והחדש

 .יש לי עוד רעיונות. תרבות מחברת. ליצירת תרבות לכל הגילאים

 .רשימה מכובדת של מועמדות ומועמדים ושמח לראות וועד מגוון: נעם שטהל

  ?איך יפעלו ולמה הגישו מועמדותר "שאלה למועמדים ליו: מקרנקו דימה 

, תחום החינוך, שיפור הסביבה. לא של צמצוםשל שיפור מתמיד של הרחבה ו הדגשתי שיש לי כיוון: יורם ענבר

 .המבנים זה מחייב פעילות אינטנסיבית לגבש תוכנית שמתאימה לצמיחה הדמוגרפית

 .זה הבית שלי: גיא וילק

קורות חיים . דורית גזית ולאפרים סוחמי, אני רוצה להודות לאדיר ולחברי הוועד למרגלית: נעם שטהל

 .וחולקו לוותיקים בתאי הדוארוהצגה של המועמדים פורסמו באתר 

 .תודה על קיום אסיפה מכובדת
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 חודש פברואר

  42.8.4991 –אביה של קלרה כרמי     נפטר ב , ל "בעלה של שרה אפשטיין ז        – יוסף אפשטיין
 49.8.4999 - 48.1.4910חבר בגרעין משמר הנגב מצרפת        - מישל ברטמסר

 
  81.8.4999 – 8.8.4901" מעין"בת כיתת , בתם של גינה ויוסף זכרם לברכה – דניאלה שיבובסקי

 
 42.8.4918 – 40.0.4299אביהם של גיורא ואלברטו          -  אדולפו גלקר

 
  1.8.4911 –  81.48.4291     ל"אביו של משה וקסלר ז – וקסלר יהודה לייב

 
 אורית , ל"רן ז, ל אביהם של עופרה"של שושנה ז בעלה 4919חברנו משנת                - יעקב כהן 

                                   41.0.4989 – 42.8.4921  
 

  1.8.4921 –  80.9.49.4אמו של פרדי ברקן         - אטה בקרמוס
 

  ל "אביהם  של אליהו אורן ז, ל"בעלה של שרה ז, 4909חברנו משנת    – ובסקי'מרדכי וולשצ
   0.8.4922 – 48.44.49.1ושלמה אורן                                       

 
  81.8.4922 -  44.44.4901  בנם של אסתר ויוסף ארז                 -  ירון ארז

 
  0.8.4929 –  49.0אמה של מרי רכטמן        -  סלימה קיוויתי

 
 של סמדר ומתי  אימם, נירעייתו של מו 4904חברתנו משנת          -   פאני בר אלון

                                  8.9.491. -  42.8.4998  
  41.8.4999 –   48.0.49.8ל "אביה של לאה אלון ז               -  מאיר גלב

 
 ל "דניאלה ז, ל"ל  אמם של מיכאל ז"רעייתו של יוסף ז 4908חברתנו משנת       - גינה שיבובסקי

   2..8.8..4 -  44.4981..1ים ועודד שיבובסקי   מאיה חי        

 
  0.8.8.41 -  4949..44.4 ל  "ז אמה של סילביה מילבר            - דורה  פאלק

 
    שולמית פלד והילה צפריר     בעלה של גניה אביהן של 4904חברנו משנת             - יואל רויזמן

                                 1.1.498.  - 2.8.8.41       
 

 ,אסף, ל אביהם של אורי"בעלה של שרי ז 4919חברנו ממצודת בורוכוב משנת         -  יהושע צפריר
   84.8.8.40   -   88.1.4981,  איריס,   אורה           

 
 נעמי זלמנוביץ, דני, ל  אמם של זאב"רעייתו של נחמן ז 4992חברתנו משנת              - שוש נווה

   40.8.8.42 - 48.4919..8יעל שפיצר   , גיל, ניר     
  4921-עזב ב 4991-חברנו לשעבר הגיע עם משפחתו מקיבוץ אייל התקבל לחברות ב       - ראובן וינר               

(40.1.4911 – 9.8.8.49 )  
    1.8.8.84 – 82.48.4981  מהכשרת תל יוסף         4919  חברתנו משנת    - לאה נחמיאס
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  תודה לעוזרים

 .בזמן האחרון הייתי זקוקה לעזרה של כמה חברים

ואני רוצה , תמיד התייחס כל כך יפה, אני רוצה לציין שכל מי שפניתי

 .לשתף את כל החברים

 0אמנון גזית2 אורי קורסיה ומשה עמר

 .תמיד התייצב עם חיוך, וכמה פעמים לא משנה באיזו שעה -יניב כהן 

 .גם בכולבו לית השירות מאד אדיב ותמיד מוכנים לעזור

 .רציתי לשתף את החברים ברגשות שלי ולהגיד שמשמר הנגב ממש ביתי

 דורית דקל

 

  2ל נגב אקולוגיה"תודה למנכ

 לקומפוסט נענתה בחיוב ל נגב אקולוגיה"לערן מנכבקשה שלי 

 לת קומפוסט לתושבי משמר הנגבנגב אקולוגיה תרמה מכו

 ".שקמה"הערמה נמצאת מאחורי משרדי 

 אלי רכטמן

 

 

 

 מ מתחילת העונה"מ 411.0מ "מ 9ירדו  0.8.8.84 -ב

 מ "מ 811.9מהממוצע הרב שנתי  00%שהם 

 נעמי אלון: מסרה

 

 

 

 


