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 מה בעלון
אפשר לפגוש בשעות היום  במסלולו , נבחרה תמונה של חרציות הפורחות בצידי הכביש העוקףהעלון  לשער 

היא תוצאה של התמדה  המרחיבה את אישוני העיניים ומשובבת את הלבפריחה ה .והערב הולכות והולכים

 .צמחיית הבר ברחבי הקיבוץי לא לרסס את ר של חנה גבאבבקשות חוזרות ונשנות בעיק

  . של העונה ימי הגשם הפזורים וימי החום הם חלק מסדר מזג האווירגם . אנחנו באביבכן 

לו  מפנההאישה הבינלאומי שהתקשורת ויום . יום 55נותרו  –גם הבחירות כמעט בישורת האחרונה באוויר 

 .ו כיום האישההובמה שונה מהדגשת הפינוקים שז

שנים של פעילות בתחום העסקים וגם הקהילה  8דגן סיים ירי . האחרונה חלו מספר סיומי תפקידיםפה ובתקו

 בהמשךועל כך  ר חדש"נציגים חדשים ויו נבחרובאגודה . בתחילת תפקידו

הוא  על כך ,רבנו ובארץ עוברתתהליכים שהחברה בקשלא לראות את אפשר אי  !וולפמן הוא חילונייעקב 

 .תב בצורה נחרצתכו

 להכיר את ורד גושןנעים 

 .משפחות 02השבעים כבר מכילה ושכונת 

 
 

חרציות פורחות בצידי הכביש העוקף הודות למדיניות החדשה של : תמונת השער

 צוות הנוי לא לרסס את צמחי הבר
 

  האישה הבינלאומייום 
  מועד דבחירות' 
  מרגלית: ראיינה –שנות תפקיד מנהל עסקים  8ירי דגן מסיים 
  פרגה פורחת בכביש העוקף 
 ורד גושן: נעים להכיר 
 ל"ועדת בנים מברכת את רעות פוזננסקי ומתן טנצר לשחרור מצה 
 הילה מגידוביץ –ר האגודה "לאדיר בן חמו לסיום תפקיד יו 
  תודה –למילה היקרה! 
 יעקב וולפמן –. אלא מה! חילוני 
 דש מרץ נר זיכרון חו 
  משפחת טדגי –שכונת השבעים מתאכלסת 
  מסרה נעמי אלון –מודדים גשם 
  תיבת קינון לתנשמות –מקצועית הדברה 
  דווחלציבור לפניה 

 

, 
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 הבינלאומישה יהאיום 
 

 . יותזכו ון ווישים לשנההחלה מחאת אז  ,02 -ת המאה המראשין מצויהוא ובמרץ  8 -בשני ום יהשבוע בחל 

 קיימתהתודעה כבר בודה אבל על אותה עשכורות לא במ, ויותמד לא בזכבמעא ל. ייםלא ק ממש וויוןש

דורות אכן אישה לאורך הוגורלה של הר מעמדה נגזשממנו י "כהתנהפסוק  .חקיקהקצת בוגם  ת בשיחותופס

ם ינ  י ב  ד  ל  ב ת  צ  ע  ב   ְךנ  ר  ה  ו   ְךנ  בו  צ  ע  ה ב  ר  ַאה ב  ר  ה  ר מ  ָאה ש  א  ל ה  א   ":ממנוהתנערות בקושי יש ומאז רים י גב"כתב ענ

  .וך גןרי העץ בתמפהאכילה ת פרשלאחר  ('טז 'גשית ברא) "ְךב  -לש  מ  א י  הּוו   ְךת  ק  שּות   ְךיש  ל א  א  ו  

כמעט מדי יום מוכיח שאין הפנמה שהאישה היא אדם עם רצונות  מתפרסמיםה שמות הנשים הנרצחות בארץ

אינה זקוקה ישה א .שעל התאריך והכותרת של יום האישה רוכבות חברות מסחריותצוב ע .ומאווים משלה

   . "ימשל בך"ולשינוי הדימוי של הוא  היא להערכהשאיפה ה .לפרחים ולבושם בתאריך הזה

 

 
 

 
 
 
 
 

 'בחירות מועד ד
פעם ל יום שלישי 02.2.0205 -ב לחוויית הליכה לקלפי" נזכה"  2.0205..0 -שיחול השנה מוקדם ב עד פסח 

עדיין  ,קורונה –נחתה עלינו ועל העולם מגפה  השנה האחרונהבמהלך  .רביעית במשך השנתיים האחרונות

 . מתמודדים איתה ועם השלכותיה

 ?רלול של הבחירות והקושי של מגפת הקורונהיאם יצאנו מהטהאם בעלון הבא נדע 
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 שנות תפקיד מנהל עסקים 8ירי דגן מסיים 
לאחר שנבחר למלא תפקיד ריכוזי שעד אותה , ראינו את ירי במסדרון בית המזכירותבמשך שמונה שנים 

ים שחילץ את לאחר ההסדר עם הבנק, במשמר הנגב, אז היינו.  החלטה לבחירתו לא היה קיים במשמר הנגב
הקיבוץ מחוב ענק ששאב מהכנסות העסקים סכום משמעותי והותיר מעט לפעילות הענפים וכמובן להתנהלות 

ירי נבחר למלא תפקיד שיאפשר בניית איזון ויצירת מקורות לעלייה על מסלול של יציבות ורווחה גם . הקהילה
רכז את התקופה ולתאר איך קיבוץ משמר ועתה ירי יכול לענות על שאלות שמנסות ל. בעסקים וגם בקהילה

 .הנגב הגיע לאיזון  ואולי אף יותר ובמידה מסוימת לקצת רווחה

 
 ?איך אתה מרגיש בסיום התפקיד

אני מדבר על , קודם כל אישית ירד ממני עול ומרגיש טוב שהצלחנו לקדם ולשפר את המצב , מרגיש טוב מאד
 .סך הכל הרגשה טובה. ים וגם ברווחת החבר והקהילההצלחנו להתקדם בכל הנושאים הכלכלי. הקיבוץ

 

 היה זה תפקיד חדש? ל ידעת מה נדרש"האם כשנבחרת למנכ
ר הקיבוץ והם הביאו הצעה של "תומר רכטמן היה מנהל משאבי אנוש וצביקי רמות היה יו באותה תקופה

כי לא , ה נדרש מהתפקידלא ידעתי מ. הוחלט באסיפה לקבל את המבנה הארגוני שהוצע. מבנה ארגוני חדש
המבנה הארגוני יצר . היה לכך תקדים וגם לא יכולתי לקבל הדרכה ולדעת מה הן הסמכויות ומה האחריות

ל בעקבות המצב הכלכלי עם הקשיים והיה רצון לבצע צעדים משמעותיים כדי לממש החלטות "תפקיד של מנכ
צען במבנה ארגוני הדומה לחברה עסקית בה חשבו שיותר קל לקבל החלטות ולב. שנתקבלו בחוברת השינוי

ל ומנהלי האגפים והמחלקות והכל כפוף לוועד ההנהלה "מתחתיו המנכ, ר יושב בראש הפירמידה"היו
 .ולאסיפה

יסדנו פורום . בתחילת הדרך נראה שאין טעם בהנהלת קהילה כפורמט ארגוני ישן ואין הצדקה לקיים אותה
ישבנו פעמים רבות .  רות גרשון כרכזת קהילה ואני, ר הקיבוץ צביקי"יו: לא נבחר של שלושה בעלי תפקידים

בפן העסקי לא היה שינוי . הכנו חומר אותו הבאנו לוועד ההנהלה שהחליט על הצעדים והתוכניות של הקהילה
כי המשיך להתקיים הפורום של הנהלה כלכלית שדנה בנושאים כלכליים כמו מכסות ייצור ומקרקעין אותם 

רוב . שאר הפרויקטים והנושאים התקבלו בהנהלה הכלכלית ולאחר מכן פורסמו לציבור. לאסיפה הבאנו
אנו מביעים את דעתנו ואת עמדתנו . ההתנהלות והפעילות הכלכלית של הקיבוץ נעשית בתאגידים

 .ובדירקטוריון ישנה הקשבה מלאה והתייחסות רצינית  ובסופו של דבר הדירקטוריון מקבל החלטה
 

 ?משהו השתנה, מנהל עסקי -פה האחרונה התפקיד קיבל הגדרה אחרתבתקו
רוב . ל במבנה הארגוני התאים לתקופה מסוימת ואנחנו  היום במצבנו הכלכלי במקום אחר"תפקיד המנכ

קרן מילואים ועוד כל , פנסיה, שיוך פירות נכסים, שיוך דירות: י הכנת תקנונים"הדברים הקהילתיים קודמו ע

יש . השלמות ובביצוע ההחלטות, ועכשיו מה שנשאר זה לטפל בעדכון תקופתי. של הקהילה יושמואבני היסוד 

לפני שסיימתי היה דיון פתוח של ההנהלות . לאוכלוסייה המשתנה ולטפל ברמת הפרט, לשנות בהתאם למצב

ולהפריד בין לא זוכר מתי ובאיזה פורום הוחלט לבנות  . שם התקבלה הדעה להמשיך במבנה הארגוני הנוכחי

הנהלת הקהילה בונה תקציב המאושר . אם עושים הפרדה אז על אמת. תפקיד מנהל הקהילה ומנהל העסקים

אני . במידה ויש קושי בביצוע התכנית על הנהלת הקהילה לתת פתרון. בוועד ההנהלה ובאסיפה ויש לעמוד בו

 .היות על הנייר בלבדאבל הוחלט על השינוי וזה לא יכול ל, לא האמנתי שזה יכול להתבצע
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מלבד הכנת תוכניות משק וקהילה שנתיות האם היתה לך תכנית על פני תקופה 
 ?שחשבת שיש לבצע

. כשנכנסתי לעבודה היו מספר נושאים קריטיים שהיה צורך דחוף לטפל בהקדם כמו השלמת הסדר הבנקים
 0251 -צב בלתי סביר ושינינו זאת בזה היה מ. מרווחי פוליביד 22%הועברו לבנק , בהסדר הבנקים המקורי

בהמשך הוצאנו . השותף שלנו בפוליביד, י לקיחת הלוואה ממשואות יצחק"כשהוצאנו את הבנק מההסדר ע
כדי ₪ את חוב ההסדר ממשקי הנגב והעברנו לבנק ובכך חסכנו תשלומי ריבית בסכום של למעלה משני מיליון 

הטיפול היה . ושא שיוך דירות שהיה פרק בתוך חוברת השינויבמקביל נכנסנו לנ. להקל על תזרים המזומנים
 .איטי ומסורבל והיה צריך לטפל ברצינות

יש . הקמנו קרן מילואים כדי שכספי הפנסיה והסיעוד לא יהיו בחשבון הקיבוץ והבנק לא יוכל לשים יד עליהם
שונים מאלה שחותמים על  לציין כי כל כספי קרן המילואים מנותקים מהקיבוץ וכך גם מורשי החתימה הם

 . פעילויות עסקיות אחרות
לאחר שנושאים אלו הוסדרו התפננו לבדיקת תכנית עסקית בראייה קדימה לבחינת השאלה האם יש היתכנות 

בזמנו הוחלט על חלוקת מניות לחברים וכדי לאשר את תכנית חלוקת פירות . לחלוקת רווחים במשמר הנגב
( מפירות נכסים)הרעיון הוא שנהנים מרווחים . ה צורך בשינוי החלטת אסיפהנכסים ולא את הנכסים עצמם הי

. אלה היו היסודות לתוכנית הרב שנתית, היה צריך לבדוק מה וכמה הקיבוץ חייב לחבריו הוותיקים.  אם יש
יה הקהילה וגובה הפנס, בדקנו אם יש לתכנית זו היתכנות כלכלית ואז נכנסנו לתוכנית רב שנתית של העסקים

התוכנית היא גמישה כי היא מותנית ברווחים והחלוקה היא לפי מפתח וותק . והחוברת התקבלה באסיפה
 . ובהתאם לתוצאות העסקיות כל שנה בעסקים
 .    והחלוקה תהיה עד לסיום ההתחייבות הכספית לוותיקים, כל שנה נבחנית לפי התוצאות העסקיות שלה

  

 ?תהשנים מימשת את התוכני 8במבט על 
השינויים הדרמטיים היו . כשבנינו את התוכנית העסקית לא חשבנו שנהיה איפה שאנחנו נמצאים היום

מיצינו עד תום את מכסת השטחים המאושרים . בתאגידים שהפתיעו לטובה מבלי להתייחס לשנה זו או אחרת
לא תיארנו . המשקית ן העסקי לגורם מרכזי בפעילות"לפעילות עסקית שאיננה חקלאות ובכך הפכנו את הנדל

כמו כן מימשנו את התכנית לקדם את משמר הנגב . שהיא תהיה כל כך מרכזית בתוצאות ויציבה על פני שנים
בנושא החשמל הסולארי כאשר מיצינו את המכסה המותרת בשדות הקרקעיים ורוב הגגות המשקיים מכוסים 

 . בפאנלים סולאריים
 .וב והצלחנו להכפיל את העברת הרווחים מהעסקים לקהילהי הקטנת הח"ייצבנו את המערכת הכספית ע

הקטנה משמעותית בתשלומי המיסים  –בנושאים הבסיסיים , גם בקהילה מימשנו את רוב המטרות
. קידום שיוך דירות ויישום שיוך פירות נכסים, הגדלת הפנסיה ואישור תקנון פנסיה מעודכן, המשפחתיים

ד עשינו סדר בהפקדות וזה עבד לפי התוכניות גם מצד הקהילה וגם מהצד הוקמה קרן מילואים לפנסיה ולסיעו
 .המשקי מעבר לציפיות שהיו בתחילת הדרך

 

 ?המשימות העיקריות לדעתך לשנים הקרובותמה 
לאחר שמיצינו את כל מכסת הקרקע לעסקים נותרו מספר נושאים לא סגורים מול מנהל , בצד העסקי

 .תר לנו שטח זמין ומאושר להקמת מיזמים במגזר החקלאי משקי בשטח זהנו. מקרקעי ישראל ויש להסדירם
יש להוציא לפועל את התוכנית להקמת מתקן . יש לקדם את הקמת מאגר הקולחים החדש המתוכנן בשטחנו

יש להמשיך לחזק ולפתח את התאגידים שבבעלותנו שהם העוגן האמתי . סולארי על מאגר הקולחים הקיים
 . לשנים הבאות

יש לבדוק היטב את גובה החוב האקטוארי לפני . יש לקדם ולסיים את תהליך שיוך הדירות, חום הקהילתיבת
אבל אם יש אתגר שצריך לטפל בו היטב זה כל מערכת היחסים בין הקיבוץ . כל החלטה על הגדלת הפנסיה

באנשים משני זה לא תלוי בכסף אלא . זה נושא שחייב לקבל התייחסות רצינית של המנהלים. לאגודה
צריך להגיע . מגוונת ודומיננטית בכל תחומי חיי הקהילה, אוכלוסיית התושבים ביישוב גדולה. הצדדים

 . זה תלוי באנשים. להבנות יותר ממה שהגענו עד היום
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 ?לעשות תכננת מה, לנוח הולך לא בוודאי אתה
 . סוקים ותחומי עניין אני מניח שאמצא עוד עי. עדיין לא גיבשתי כל תכנית אישית לשלב הבא

 .בשלב הראשון איהנה מהאטת הקצב
 

 העסקים בניהול מחליפי לתומר
משקית מסודרת ויציבה בעלת פוטנציאל גדול לשיפור בשנים הקרובות לטובת חיזוק תומר מקבל מערכת 

 .וביסוס קהילת משמר הנגב ושביעות רצון חברי הקיבוץ
זרת בעלי התפקידים הרלוונטיים תוכל להביא להמשך צמיחת אין לי ספק שבנחישות ובזהירות הנדרשת ובע

 .הקיבוץ ומיצוי הפוטנציאל הטמון בקהילה ובעסקים של משמר הנגב
 

 .אני מודה לחברים שנתנו לי אפשרות לשרת שמונה שנים בתפקיד מרכזי בקיבוץ -ולסיכום 
רותי גרשון , תאיצביקי וני, אני מודה לכל בעלי התפקידים שהיה לי הכבוד לעבוד במחיצתם

וקרלוס וכן לכל עובדות הנהלת חשבונות המסורות והמקצועיות למנהלי הפעילויות השונות 

                                                                                                      .ולמרכזי הוועדות השונות
 ירי דגן                                                                                                             

 
 מרגלית: ראיינה

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העוקףה צומחת בקרבת תחנת הביוב על הכביש ג  ר  פ  
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 נעים להכיר

 ורד גושן: והפעם

  (שם זמני) ' גרה בהרחבה ב

 

 
 

 

 

 

 

 איך הגעתי למשמר הנגב
הסתובבנו באזור והתחלנו לחפש . חיפשנו לעבור מבאר שבע ליישוב עם מאפיינים קהילתיים. הגענו במקרה

של בעלי שגר על משמר הנגב שמענו מחבר . בשובל ברוחמה, השתתפנו במפגשי חשיפה בבית קמה. הזדמנויות

אבל . אותנו וסימנו את הקיבוץ ככזה שהיינו רוצים להתקדם בתהליך" תפס"משהו פה . והגענו לסיבוב. פה

רון . שלא ציפינו שיתפנה מגרש, האמת .תפוסים ונכנסנו לרשימת המתנה כברכל המגרשים מהר מאוד גילינו ש

אחרי כמה . ים לברר אם משהו השתנהשבועי/ וטרח להתקשר כמעט מדי שבוע , היה יותר אופטימי ממני

 .וככה במזל הגענו לכאן. חודשים התפנה מגרש ושאלו אם אנחנו מעוניינים ומיד אמרנו כן בלי להסס

יחד עם זאת לקיבוץ יש . אם זה קיבוץ או מושבלנו פחות שינה . חיפשנו יישובים עם מאפיינים קהילתיים

לים להבטיח ולשמר את המאפיינים הקהילתיים מה שלא יתרונות שיש לו מנגנון ומוסדות שהם אלו שיכו

הילדים השתלבו . .025עברנו לכאן באפריל . וזה מצא חן בעינינו. תמיד קורה בישובים קהילתיים אחרים

 .ונקלטו מהר

 

 ?מה אני עושה בחיים
מינהל יש לי תואר שני ב. בשנה וחצי האחרונות אני מנהלת את האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית באר שבע

 . שניהם מאוניברסיטת בן גוריון, עסקים ותואר ראשון בהצטיינות בניהול תיירות

אני פועלת לסייע להנהלת העיר לתכנן את העתיד וליישם פעולות בהווה בהלימה למטרות  בעבודה

האסטרטגיות העירוניות לביסוס מעמדה של באר שבע כמטרופולין וליצירת שיפור מתמיד באיכות חיי 

 . םהתושבי

יחד עם זאת אנו . תהליכי התכנון ברשויות מקומיות אלו תהליכים ארוכים שהיישום שלהם לוקח שנים רבות

. מה שמעלה את רף אי הוודאות בתהליכי התכנון, כ מהר וכך גם הצרכים"חיים בעידן שהמציאות משתנה כ

יותר וכל זה בתנאי אי וודאות בתפקיד שלי ישנו מתח מתמיד בין לתכנן תהליכים שיבשילו בעוד עשור אם לא 

 . לבין פעולות שנדרש לייצר בהווה, גדולים

להיות סביב שולחן קבלת ההחלטות ולקחת חלק בעיצוב המקום והסביבה בה אנו , אני אוהבת את התפקיד

 . את העתיד של הילדים שלי בתחושת שליחות לעצבאני קמה כל בוקר . חיים ויש לי סיפוק



8 
 

  www.atarmishmar.org.il   50.2.0205א  "ח באדר תשפ"כ 0512' עלון מס

 

 קרוביי במשמר הנגב
 4יש לנו . בתעשייה הכימית' נאות חובב'ון בעלי הוא מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ומנהל מחלקת בקרה בר

בגן  4בגן פקאן וליאור בת  1.1זיו  בת ' יעל'בכיתת  52יובל בן ' פלג'בכיתת  50.1שי בת : ילדים מקסימים

 . רימון

 . ק שגם היא גרה בהרחבהעינב ויל –ליתי שיש לי בת דודה בדרגה שנייה יכשעברנו לכאן גם ג

 

 כמה מילים על משמר הנגב
נשארנו . חיזקה את הקשר שלי למקום בעיקר בתקופת הסגרים, עם ההגבלות של הקורונה, שנה האחרונהה

אלא המרחב שסביבנו  והרגשתי שהבית הוא לא רק הבית הפיזי הקרובה טיילנו בעיקר בסביבה, הרבה בבית

 ". בחוץ"קום והפינה הזו בתוך כל הכאוס שמתרחש ושאנחנו ברי מזל שיש לנו את המ

 

 משהו שאני רוצה לספר
אני אנצל את ההזדמנות הזו לפנות לכל בעלי הכלבים בקיבוץ ולנסות לתהות על הקונפליקט בין הערכים 

אל מול המציאות בפועל בה בעלי , ערבות הדדית והתחשבות באחר  -המוצהרים של חברי הקהילה כמו 
 . ים את כלביהם לעשות את צרכיהם מבלי לאסוף אחריהםהכלבים משחרר

הילדות שלי אוהבות לשחק במדשאות הקיבוץ ונדיר לחזור הביתה , אנחנו נוהגים לטייל בשבילים המטופחים
 . או כמעט פגיעה" מגוש חוסם"בלי אירוע של פגיעה 

והמטופחות משרתות את  המדשאות היפות, במצבי צבירה שונים" גושים חוסמים"נוצר מצב שבשל ריבוי 
 . הכלבים יותר מאשר את הילדים

 
אל , הרימו אחרי הכלבים שלכם, החזירו לנו את השבילים והמדשאות -אני פונה לכל בעלי הכלבים , אז מפה

 ! הקקי שלהם עדיין נדבק לסוליות הנעליים –תשחררו אותם להסתובב לבד גם אם הם בגודל של חתול חביב 
 
 

 
 
 
 
 

 
 :אתכם

 ת פוזננסקירעו

 מתן טנצר
  לשחרור מהצבא

 שתלבות באזרחותבההצלחה וה
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 ,היקראדיר 

אתה מסכם תקופה ארוכה של התנדבות , ר וועד אגודה"שנות כהונה כחבר וועד אגודה ושנתיים כיו 1לאחר 

 .ציבורית

 .ברצוני להודות לך על פועלך ועל האכפתיות שהפגנת לאורך השנים, בשם כל הקהילה

, לייעל, מנת לשפר על ר ועד האגודה השקעת המון מזמנך וממרצך"אך בתפקידך כיו, רבים אולי לא יודעים

 .להיטיב ולקדם את הקיבוץ

השוטפת  בישיבות מול המועצה ועבודתך, בישיבות שולחן עגול, השתתפותך ונוכחותך בישיבות ועד האגודה

 .היו מנת חלקך מדי יום מול גורמים שונים הנוגעים לחיינו בקיבוץ

נוכחותך  .לקדם ישוב מתחדש כמו שלנולא ניתן היה , שהנתינה שלהם אינה תלויה בדבר, אילולא אנשים כמוך

והפורייה עם כל הגורמים  עבודתך המשותפת, בפרויקטים בהם לקחת חלק, והשפעתך ניכרת בשבילים

ובכללם מנהל האגודה ללא ספק ראויה לתודה ענקית מכל אחד מחברי הקהילה ועל כך מוגשת לך תודה 

 .וברכה

תפיסתך את ההווה . וכפי ראות עינייך, במסירות ובהבנהלאורך השנים באו לפתחך בקשות רבות בהם טיפלת 

לקידום ולהתחדשות של  ואת העתיד בקיבוץ הייתה תמיד לנגד עינייך והלכת עם מה שאתה מאמין שחותר

ולמען  ללא ספק בשנתיים האחרונות הרבה פרויקטים יצאו לפועל מתוך האגודה .הקהילה

והרבה תהליכים שקודמו , הפינה החקלאית, כדורגלמגרש ה, בית בורוכוב, משק חי לרבות ,הקהילה

 .למנהל האגודה ולכל ועד האגודה ,מאחורי הקלעים תודות לך והתייעלו

 .בצניעות ובנועם ,כולנו תקווה שימשיכו להיות אנשים כמוך שיתרמו לטובת הכלל

 .עלה והצלח בכל הנקרה בדרכך, המשך בדרכך המיוחדת

 ,שוב בתודה ענקית וברגשות חמים

 .חברי וועד האגודה וכלל הקהילה במשמר הנגב ,הילה מגידוביץ

 מרגלית זלצמן, אפרים סוחמי, דורית גזית :כנציגי ציבורסיימו  

 

 

 

 
 למילה היקרה

 .רוב תודות על תקופה ארוכה של ליווי ושיפור העלון
 במשך שנים רבות התנדבת לשלוח את העלון באופן דיגיטאלי
 .התמדת גם כשיצאת לחופשות ולקחת איתך את המחשב הנייד

לאורך השנים את היית מזוהית עם העלון וקיבלת מהנמענים תגובות אותן העברת אלי 
 .תגובהל

עתה עם המעבר לפורטל חדש המאפשר לנמענים להירשם  לאתר ולקבל אותו  וגם קשיים 
 ,בראייה אילצו אותך להפסיק

 אז על השנים הרבות של התנדבות ותשומת לב

 !תודה



01 
 

  www.atarmishmar.org.il   50.2.0205א  "ח באדר תשפ"כ 0512' עלון מס

 .הא ל א    מ !   ח י ל ו  נ י  
 

מפי משוררים ומלחינים , למספר הגדול ביותר של שירים, נדמה לי, חנוכה הוא החג שזכה, מבין כל חגי ישראל

אל הציבור הדתי בשל חידוש עבודת , חג חנוכה מדבר אל הילדים והמבוגרים כאחד. אף שאינו חג מן התורה

עבור אחרים בשימת הדגש על  ולתודעה הלאומית, בית המטבחיים על הר הבית במהלך מלחמת החשמונאים

ריבוי הסמלים ומגוון מקורות ההשראה הם שתרמו לשפע היצירה . הגבורה של המכבים מול הכובש הזר

הניסים מבלי , הגבורה, החנוכייה, הלפידים, הסביבון. הנרות, השמן, מוטיב האור: ובזמן הזה... בימים ההם

אחד השירים הידועים והמושרים ביותר בחג הוא . יםכמו ברוב החגים היהודי, לשכוח את הפן הגסטרונומי

 : שבאחת הפסקאות נכתב" ימי החנוכה"השיר 

הדליקו                                                                                                                , האירו
                                                                                נרות חנוכה רבים                               

על הניסים ועל הנפלאות                                                                                                      
 .אשר חוללו המכבים

כל זה טוב .   ורגם מיידיש במחצית הראשונה של המאה התשע עשרההשיר הזה ת. שיר יפה וקליט לכל הדעות

בין , הלכתי למגרש שהוכשר לקיום מפקד האש המסורתי, בחג החנוכה האחרון, כמו רבים אחרים, ואני. ויפה

המפקד היה מושקע . הצופים מהשבט המקומי ידעו לספק את הסחורה. לבין הכביש ההיקפי" שכונות"ה

הושמעו מוסיקה , בזמן שצפינו במתרחש. לא היה חסר כלום, עשן וריח הנפט, למכביר כתובות האש, ומרשים

 :ושיר אחד במיוחד שצר את אוזניי באלה המילים. ושירי החג

 
 הדליקו, האירו

 נרות חנוכה רבים
 על הניסים ועל הנפלאות

 .שעשה השם למכבים
 

אני רוצה לקוות . ח החדש הפתיע אותו גם כןאבל פגשתי חבר נוסף שהנוס( ?הגיל)חשבתי שאוזניי הטעו אותי 

. אל לנו להמעיט בחשיבותו. השינוי הזה אינו לא טריוויאלי ולא תמים.  שבחירת השיר נעשתה בהיסח הדעת

נכון , כך גם ילדיי ונכדיי. נכון שבאשר אלי אני אמשיך לשיר בימי החג על הניסים והנפלאות שחוללו המכבים

ות הרכות בגנים ובמרחבים כשמטפלות מנשקות המזוזות כל אימת שעוברות את אבל מה יקרה לנפש. לעכשיו

הוא . שיר או כל יצירה תרבותית אחרת אינו מנותק מזמנו וסביבתו? מפתן הבית יילמדו אותם את שירי החג

לפעמים הוא מבשר על שינויים העומדים בפתח ובהמשך הוא . ביטוי להלכי הרוח המרכזיים של התקופה

, משירי העבודה בטרם מדינה, הדוגמאות רבות. נעשים לסוכנים ותורמים להפצת המסרים, דומים לובעצמו ו

 .זאת נורת אזהרה, בכל מקרה! לא לזלזל. הרשימה ארוכה. ון באאז'שירי בוב דילן וג, שירי מהפכות ומלחמות

במשך עשרות שנים ? וריממתי התחילו לשאת תפילה בהדלקת נרות החנוכייה באירוע ציב. לא גמרנו עם חנוכה

כשעוד ! ברצוננו החופשי הדלקנו נרות. לנו לעשות כך" ציווה"חגגנו את חנוכה והדלקנו נרות בלי שמישהו 

מעוז "כל פעם כיתה אחרת היתה ממונה על הטקס ובתום ההדלקה שרו את , הוגשה ארוחת ערב בחדר האוכל

, זאת היתה המסורת שלנו. נו בימי החגלחים שהורגכך גם בערבים המשמ". מי ימלל"או " ימי החנוכה", "צור

המסורת הזאת לא נופלת ממסורות אחרות ואל לנו . דאגנו להעביר אותה לדור הצעיר וכך הילדים קלטו אותה

מדליקים נר חנוכה ושרים , רוצים. מחזיקה חנוכייה בביתה, אני מניח, כל משפחה. להרגיש באי נוחות איתה
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כאוות ' משפחה מאמינה יכולה לומר תפילת הודיה לה. כשנכדיי באים לבקר אותנו כך בביתי. שיר או שניים

מן הדין שינהגו , אולם באירוע ציבורי. מבצרו של האדם, ביתו. נפשה ואף להציב את החנוכייה על אדן החלון

 ! בהתאם למכנה המשותף ולא ייפגעו ברגשות של אף אחד

 .             סיכום ביניים? ילת משמר הנגבמה היה לנו מאז הפך קיבוץ משמר הנגב לקה

  החברים מתבקשים (. ערב שבת)אין כבר מסיבות ומפגשים חברתיים כפי שהיו בעבר בימי ששי בערב

 .                  לחלל את השבת כל אחד בביתו ולא בפרהסיה

 הקיבוץ  בחדר האכילה חברי. שלושים מטרים של דשא מפרידים בין שני עולמות, ביום כיפור

מתאספים כדי לכבד את זכרם של החברים שהלכו לעולמם באותה שנה ובהזדמנות זאת מדפדפים 

באוגדנים עם תמונותיהם ומשפטים ספורים על כל אלה שהיו שותפים לדרך מראשית היישוב וכל 

 ,בזמן הזה. רבים בטרם עת, אחד יכול להרהר על הזמן שחלף ולעלות זיכרונות על אלה שתמו ימיהם

עוטפי הטליתות מתפללים באדיקות ושומרים או לא שומרים על הפרדה , מעבר לדשא, במועדון

 . כבר אמרנו, שני עולמות. מגדרית

 זאת . עוברים מספר ימים ומתכוננים לחג האסיף שאהבנו לחגוג אותו בסוכה מרכזית או שכונתית

והיו . ושנה חקלאית חדשה אתנחתא לפני עונת הזריעה, היתה ההזדמנות לסכם את השנה החקלאית

להזכיר לנו שאנחנו על גבול אזור הבצורת ומצפים מהחזאים בשורות טובות לחודשים , גם מופעי מים

החג הזה הפך בשנים האחרונות למשהו אחר כשריקודים עם ספר תורה עומדים , לצערי. הבאים

 . כבר כתבתי בעבר בהרחבה על הנושא ואני לא הוסיף כאן. במרכז החגיגה

 היינו רגילים . מביאים רב שיקרא במגילה במועדון עם דרדקים ורעשנים! חידושים, בחג פורים

, ריקודים ומוסיקה רועשת, משתה כיד המלך, מופעים היתוליים, חברים מחופשים: לשמחות שונות

, צעירות וצעירים וצעירים פחות באווירה משוחררת שנותנים דרור להתנהגותם לערב אחד

 .שמחה אמתית, בקיצור. חברתיות המקובלותולמוסכמות ה

  כך נחסכים . סועדים 222בפסח כבר לא מתקיים הסדר המרכזי בו השתתפו בימים המפוארים עד

של ועדת , לקרא את זאת המסורתית או ההגדה של הקיבוץ: בקהילה ויכוחים צפויים על ההגדה

ודנה מתאימה לציבור ישראלי היא היתה מתאימה וע. צבעונית ומאוירת, התרבות הבין קיבוצית

קערת , מה נשתנה: בהמשך הסמלים של החג, ושירי אביב נוספים" פנה הגשם"תחילתה ב. וחילוני

 let my people go, בהמשך ספור יציאת מצרים למתחילים. הא לחמא עניא וארבעה בנים, פסח

גם ". מגש הכסף"ו" קומו תועי מדבר"ביאליק ואלתרמן עם , ולבסוף גיוס המשוררים הלאומיים

זאת . ציוני וחילוני, ארבע הכוסות אינן עוד ארבע לשונות הגאולה אלא הן קיבלו אזרוח ישראלי

! מסורת. המשמשת אותי בסדרים המשפחתיים שאנחנו מקפידים לקיימם מדי שנה, אגב, ההגדה

לקוחות בכלבולית לא כוסו מדפים כמו בסופר וממשיכים להציע ל. בקהילה לכאורה לא חל שנוי

הודיעו להורי הזאטוטים שאין : של הדור החדש: הנכון"מוצרי פסטה וביסלי אולם הדואגים לחינוך 

לא . לא ביסקוויט או חלילה פיתה, לא עוגייה, להכניס דברי חמץ למוסדות החינוך במשך ימי החג

 !זמנים חדשים! ידוע לי אם נערך חיפוש גופני על מפירים פוטנציאלים של ההנחיה

, ילדים סופגים ערכים קודם בבית הוריהם. בעיקר במה שנוגע לדור הצעיר. ץ הדוגמאות מעורר מחשבותמקב

, המדריכים  במרחבים ובמרכזון, המדיה השונים, בית הספר, בתי הילדים והגנים. אבל לא רק. אין ספק
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למישור , ציונאליםכי יותר מההסברים הר. לפעמים מכרעת, לכל הדברים האלה יש השפעה, האווירה הסובבת

אני בדעה שיש , כללית. בכל הדתות יודעים זאת ויודעים לנצל את זה. החווייתי יש השפעה גדולה יותר, הרגשי

אני בדעה שיש , יםיבוריבמידה וועדת תרבות אחראית להפקת אירועים צ, אצלנו. להפריד בין דת ומדינה

                                                                                                              !                            להפריד את התרבות מהדת

הרי אנחנו לא חיים על אי . מסתבר שקשה לקיים בועה חילונית. משמר הנגב הגדיר את עצמו כישוב חילוני

כמה . כרנו בעברמרגילה אותנו לשיח שלא ה  הרטוריקה השלטת , בתקשורת ובמדיה השונים, בודד ומכל עבר

החל מחברי , אם ירצה השםאו בעזרת השם פעמים שומעים בדבריהם של נבחרי צבור ולאו דווקא חרדים 

בכל הזדמנות  להתפללאלה לא מפסיקים . שרים וכל מלחכי פנכה שסובבים את ראש הממשלה, כנסת

היושבים בבית חולים ליד יקירם , בצער להם, שיםכמה פעמים שמענו בטלוויזיה אנ. לא רק הם. אפשרית

התפילה ! האלוהים שלהם טרוד בעניינים אחרים, לרוב. ופונים לציבור הרחב לשאת תפילה למענו להחלמתו

, לא מספיקים הראיונות של הרופאים ומנהלי בתי חולים. הקורונה תרמה ממד נוסף. נהפכה לתחביב הלאומי

ונשמרתם משכנע יותר משפט מפי הגבורה מספר דברים בתורה . המדעניםלא די בהסברים רציונאלים של 

ואני גם ! ברוך השם  ואני לא מרחיב את הדיבור על הביטוי השגור בפי כל !הנה לכם סמכות .מאוד בנפשותיכם

אחראים ( חברי הכנסת)פוסח על הטחת אשמה השערורייתית  לעבר מליאת הכנסת מפי משה גפני בכך שהם 

אני מאמין אני מדלג גם על תמונה מזעזעת בטלוויזיה של מסדר חיילים השרים . דיור במגזר החרדילצפיפות ה

 ."התקווה"כהמנון לאחר באמונה שלמה בביאת המשיח 

יש מורדות . השיח הציבורי והתקשורתי היה אחר, מהקמת המדינה ובמשך עשרות שנים. אין ספק, יש סחף

נראות  למגמות הלאומניות והמשיחיות, נכון להיום. ת אנושיותועליות בזרמי העומק המטלטלים חברו

לא מסורת , שנה 2.החילוניות אינה רק אורח החיים במשמר הנגב זה ? מובילות בציבור האם האור עוד יפציע

הנאורות ותנועת ההשכלה , שורשיה של החילוניות היהודית מרחיקים עד שפינוזה. בלבד ולא שמרנות לשמה

לא גחמה ולא השקפה . שמונה עשרה והיא נטועה בהשקפת עולם ועמדה פילוסופית איתנהשל סוף המאה ה

 .חולפת

סיומה של כתבה באני מצרף למאמר הקצר הזה 

תון יבע 0202שהופיעה בסוף חודש נובמבר 

לא תגידו שלא ידעתם מה ( ?)כך שבעתיד " הארץ"

 !עלול להיות

 יעקב וולפמן
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 חודש מרץ
  .52.2.521 – .50.2.522, ל ודובי טורנר"אמם של מרים בונים ז                  –אידה טורנר 

 
 צילה , ל"ז ל נוחקה שיינלנד שאביהם , ל"ז ה'בעלה של טובצ, 5215חברנו משנת    - שיינלנד( ישקה)עקב י

    1.2.5255 - 52.5202 שניצר                                             
 אביה   של אתי ברקוביץ, ל"בעלה של רוזה ז 5215חברנו משנת           - שמחה ברקוביץ

 ..5.5220- 05.2.52..  
  2.5280..5 –  .05.5.582   ,ק'אמו של נתן וולצ                - ק'זהבה וולצ

 
  8.2.5285 - 51.2.5255   ל"אמה של צביה אשל ז        – טמה גרוזינסקי

 
  8.2.5282 - 51.8.5224  אביה של אסתר גולן            - ק טייב'יעקב ז

 
  50.2.5285 - 5225   של פרדי ברקן אביו             - יוסף בקרמוס

 
  1.2.5285 - 5222   ל"של לאה  אלון  זהחורגת אמה , ל"רעייתו של סבא מאיר גלב ז                   - פנינה גלב

 
  52.2.5282 -2.2.5254אימן של לאה שניר  ואילנה יזקסון  5212חברתנו משנת             - בינה איזקסון

 
  4.2.5222 - 55.1.5255אימו של מיכאל רפופורט                - חנה רפופורט

 
 גיל ויעל , ניר, נעמי, דני, אביהם של  זאב, ל"ז בעלה של שוש 5258חברנו משנת                     - נחמן נווה

                                          04.5.5204 – 51.2.522.  
 זוהר,גיל, דליה, ל אמם של יורם"ק בורשטין ז'רעייתו של ז 5245חברתנו משנת                  - ן בורשטין'ז
                   0.52.5208- 25.2.5222  

 זהבי עומר ,איתי, בעלה של מרים ברסלר  אביהם של אורלי פסל 5212חברנו משנת             - מרסל ברסלר
                                          52.5.5242- 22.2.0222  

 
  2.0225..0 -5222   אנין וולפמן'אביה של ז              - ברנרד ברנר

 
 איריס  , אורה, אסף, אמם  של אורי ל "זרעייתו של יהושע  5245חברתנו משנת                - שרי צפריר

                                      22.50.5208- 2.2.0222                
    05.2.0255 -54.2.5202אמה של חוה קורסיה            - ק'נעמי רוביצ

 
  05.2.0254 -02.8.5225רעייתו של פרדי  אמם של דני ודליה    5258חברתנו משנת                - צילה ברקן

 
 אמם של , רעייתו של צביקה, מהכשרת תל יוסף 5242חברתנו משנת      – יוכבד בלושטיין

   .1.2.025 -58.5.5202מירה פורטנוי   , יואש, יניב, נורית לוי,  הר יובל בן 
 

 אופיר , אביהם של אורן, בעלה של אריאלה  52.5בננו חברנו משנת              - איתן גליקי
         5..4.5218- 05.2.0258   
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 שכונת השבעים מתאכלסת
 

 52נעם בן  'צבי'בכיתת  54.1בן  שירה ואבירם וילדיהם תם, בשבוע שעבר עברה משפחת טדגי

 .ועתה הם חברים מלאים .לביתם שנבנה בשכונה 'דוכיפת'בכיתת  8ועמית בן  'תלתן'בכיתת 

 
 
 

 
 מ "מ 2.0ירדו  4.2.0205 -ב

 מ"מ 5.1.2כ מהתחלת העונה "סה
 מ"מ 042.2מהממוצע הרב שנתי  0%. –שהם 

 
 נעמי אלון: מסרה

 

 
 

מתחת לשם  .תוהציבה תיבת קינון לתנשמ ראת המטווח חברת מולמקיפה העל הדרך 
 ?יודע? מישהו מכיר. הדברה מקצועית ומספר טלפון  :כתוב–החברה 

 
****** 

 ציבורמהובקשה 
כמובן שהנתונים )יה יאנחנו מנהלות מערכת מידע לגבי האוכלוס, ח לרשויות שונותלצורך ניהול הישוב ודיוו

 :טוס הגרים בישובאחשוב מאד לדווח לנו על כל שינוי בסט ,(נשמרים חסויים

הגעה למגורים לישוב ויציאה ממנו , גיוס לצבא או לשנת שירות ושחרור כמובן, (וגירושים)נישואים , לידה

 .שינוי במספר טלפון או מייל, (הוריםלמשל בנים שגרים אצל ה)

 .מידע שלא נמסר בזמן גורם לדיווח לא נכון ולעתים אפילו פגיעה בזכויות

  9461166450לואטסאפ מרגלית או  margalit39@gmail.com את המידע יש להעביר למייל

 .על שיתוף הפעולהתודה 

 גל ומרגלית זלצמןאור 

mailto:margalit39@gmail.com
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