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 מה בעלון
, ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה ליל"... האביב הוא פריחה, מזג אוויר הפכפך עם רוחות  האביב שוב צוהל"

 רביעיות בשנתיים.  בחירות –מסיעות אבק ויוצרות אובך על פני האדמה. והשנה קיבלנו "בונוס" 
הקיבוץ. בשנים האחרונות הוא נשמט מפעילויות לוח    –החג. שנים רבות הוא היה חג של כל היישוב    –פסח  

הציבורי   במרחב  קיים  שהוא  סימן  אף  השנה  מצומצם.  מורחב,  באופן  מתכנסת  משפחה  כל  שלנו.  החגים 
הקהילתי. אומרים: זה חג משפחתי מדורי דורות. ידענו למנף אותו לחג לכולם. התכונה הרבה סביבו דעכה עד  

כנראה הרוב  רצון  מוחלט.  מרק    לאלם  מחלוקת  במשפחה  תורנות  מעדיפים  ה'סדר'  ו קובע.  וחיסול  קניידלך 
 בחדר האוכל או באולם ספורט.

 'סדר' פסח אין גם לא וירטואלי כמו לפני שנה. ברכות וחשיבה על החג יש: 
המנהל החדש לעסקים, איציק בונים רואה 'סדר' חדש סולידארי,    –נעם שטהל, תומר רכטמן    -מנהל האגודה

 ווחי. ערכי, ר
משמר    –מומוס מספר את תולדות הסדר הראשון על הגבעה הראשונה. רווי הרפתקאות. ואיך הוחלט על השם  

 הנגב. 
 מאור לוי קושר את נפלאות השפה העברית גם עם פסח 

 ניתאי קרן, יו"ר הקיבוץ סוקר את הפעילויות וההחלטות לחודש מרץ  
 ת בקלפי בבית שמש צביקה נזכר בבחירות רחוקו -ואת הבחירות לא שכחנו

 רם ברנדס מסכם את ה"מרוץ" של מפלגת העבודה 
 בקליפורניה לתודה ופירגון מגלית ענבר מאי שם   המתנה של מלאכת יד מסדנתה של דבורל'ה זוכ

 החלטות היו   לעוגם הצבעות 
 ואחרי הפסח אירועי הזיכרון לשואה ולגבורה   וחג פסח שמח! חג חרות וחג אביב!

 ה בפאתי השכונות מוריק לפני החמסינים תמונת השער: שדה חיט

 פסח תשפ"א  ❖

 מומוס  –( פסח ראשון במשמר הנגב ואסיפה היסטורית 1947תש"ז ) ❖
 נעם שטהל  –לכבוד פסח: משולחן מנהל האגודה הקהילתית  ❖

 תומר רכטמן  –לקראת פסח ומילות תודה  ❖

 ניתאי קרן   -  2021מרץ  –משולחן יו"ר הוועד המנהל  ❖
 איציק בונים –סדר פסח, סולידארי, ערכי וריווחי  ❖
 רשמה: מרגלית  –זיכרונות של צביקה בלושטיין  –אפרופו בחירות  ❖
 התארגנות ותוצאות הצבעה במשמר הנגב  – 24  -בחירות  לכנסת ה ❖
 רם ברנדס  – 24 -בחירות לכנסת ה ❖
 מאור לוי  –פרד' או 'זוג או פרט'   'זוג או  ❖
 ות למיכל ואיציק בונים להולדת הנכדה למומוס להולדת הנינה ברכ ❖
 ברכות ליונה ודובי טורנר להולדת הנכדה  ❖
 ברכות לקשת ונתן להולדת הבת לקרולינה וקרלוס להולדת הנכדה  ❖
 גלית ענבר ריקוביץ  –מכתב תודה ופרגון  לדבורל'ה  ❖
 רשם: נעם שטהל   15.3.21, 8.3.21פרוטוקולים של ועד האגודה  ❖
 העלאה של דמי קליטה  – 19.3.21על רשת ביטחון,   12.3.21הצבעה אלקטרונית  ❖
 תשפ"א  –אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה  ❖
 ברכת צוות הגיל הרך לפסח  ❖
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 פסח תשפ"א 
נאלם  .פסח נעלם,  האחרונות  בשנים  הנגב  משמר  של  החגים  רישום    , בלוח  שום  משאיר  לא 

את   באקראי  לספר  שהחל  מומוס  החיה  ופעילות.  הנגב  משמר  של  הראשון  הסדר  תולדות 
כל   נקבצו  כאשר  ראשון  סדר  אותו  של  כהמשך  היישוב.  של  בראשיתו  פסח  היה  מה  ברשמיו 
גם   הראשונים(.  החוץ  )עובדי  פרנסה  להביא  כדי  שונים  באתרים  מפוזרים  שהיו  החברים 

המוס של  הרשמי  השם  נבחר  פרוזאית  מאד  ובצורה  למקום.  קבוע  שם  למצוא  דות  החליטו 
 מ ש מ ר  ה נ ג ב.   –המיישבים  
  עדויות מצולמות מאותם 'סדרים' של היחד. מביא  'חפירותיו'אלון דגני ב 

 

 ואסיפה היסטרית.  פסח ראשון במשמר הנגב:  (1947)  תש"ז
 א.פרשת ויקהל העם.  
לנו, משפחה  –מנוי וגמור עמנו היה שאת הסדר עורכים כאן, בנקודה. פלוגה עורפית      לרבים לא    –כבר אין 

ואילך   שמכאן  להטעים  בקשו  ומודע,  קרוב  להם  היו  אשר  ואלה  הוא    -הייתה  שהחג  גם  הוחלט  ביתם.  זה 

ה שבפלוגה  אלה  ברנר,  בגבעת  העובדים  החבורה:  פזורי  כל  את  ולכנס  לקבץ  שבסדום,  הזדמנות  מקובצת 

בודדים בהכשרה בקיבוץ שכן, ה"אחוזים" שבפלמ"ח. לאמור כל מי שמופיע, כחוק, ברשימת המייסדים ואולי  

חדר   בהכנת  ומי   )! כמובן  )הבנות  בבישול  מי  קדחתניות:  הכנות  החלו  הראשונה  בגבעה  מזדהים...  כמה  עוד 

. מני וביי פרקו את הקיר האטום על גמלונו,  האכילה שכבר בחשבון ראשון התגלה כצר מלהכיל ציבור כה גדול

הצמידו לחלל שנוצר יריעת אוהל גדולת ממדים הנשענת על כלונסאות ותרנים , חיזקו פה, עגנו שם והרי לכם  

 חלל אשר יכיל את הקרואים כולם.  

 
 ויסעו ויחנו. )פרשת מסעי(ב. 
אחרי      הוג'.  הכפר  בואכה  עם  ניר  בסביבת  עבדנו  המים.  בקו  ,לעבודה  כרגיל  יצאנו,  החג   ערב  של  בבוקרו 

הצהריים היה מי שהכריז שלכבוד החג אמתי ואני חייבים בתספורת. הספר הקרוב ביותר נמצא רק במחוזות  

אבל כניסתנו אצל    –ה בטרמפים  כנרא  –זציה שרויה בהם, דהיינו בגדרה. איני זוכר כיצד הגענו לשם  ישהציביל 

השנה   כמחצית  גז  ידע  שלא  ובשיער  מזפת  מוכתמים  עבודה  בבגדי  מאובקים,  בן    –הגלב,  סנסציה  עוררה 

הלקוחות. וגם הערצה : "הם באים מן הנגב...." איני זוכר גם כיצד, גזוזים, מסורקים נודפים מי קולון, שבנו  

העיקר  . באוטובוס  שמא  בטרמפים,  שמא  מן    דרומה.  חלק  והתאספו  הטנדר,  לנו  חיכה  שם  לרוחמה.  להגיע 

אחרים   בטרמפים,  כנראה  הגיעו  חלקם  עמנו.  ראשון  סדר  לחוג  שביקשו  הורים  כמה  וגם  שלנו.  הפזורה 

באוטובוס של 'דרום יהודה' שמשעה שעבר את מושבות הדרום מסלולו הפתלתל עבר בין כפרים ערבים אפופי  

בני מנוסעיו  חלק  פרק  עשן,  זריח   . לרוחמה  עד  הדקיק  האספלט  בפס  דורות  דרך  והמשיך,  עם  ואמתי  לֶ ֶ ר  ה 

שפספסו אותו עשו את כל הדרך, מאתר העבודה,  בריצה ...  יישום אימוניהם בפלמ"ח. ירד הערב. משמילאנו  

יונה,   הבגדים.  תרמילי  בין  העבודה,  כלי  בין  הטנדר  של  המאובק  בארגז  כולנו  הצטופפנו  במים,  העוקב  את 

המישור.  הנה ממנו,  וביציאה  שבערוץ  הקפיצות"  "בשלוש  שיעבור   המסלול  את  מראש  צפינו  כבר  ג,התניע, 

זז. בודקים פה, בודקים שם, מתחת למכסה המנוע והטנדר בשלו   זז.    –המנוע השמיע חירור והטנדר לא  לא 
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מעולם אחר שנבצר  מראה   –וכבר החשיך. בצר לנו יצאה משלחת אל מיטיבינו מרוחמה. הללו כבר הסבו לסדר 

מאתנו להגיע אליו. ללא היסוס קם הנהג של הקיבוץ, עזב את המעמד החגיגי, התניע את משאיתו, העמיס את  

כולנו ואת כבודתנו ובדרכים המאובקות שידענו את כל פיתוליה ומהמורותיה, הביא אותנו הביתה הביתה ? כן  

אור הזעירה של פנס הלוקס בצריף חדר האכילה  ! כי עוד קודם לכן, משעברנו את משטרת המדבר, נקודת ה

 בישרה שאנו קרבים לבית. הנהג הגואל שב לרוחמה ללא לווי כנדרש אז. 

 
 ג הידד אביב הגיע, פסח בא )משירי החג(.   

 (.  משלי א' פסוק כו'ה            ) פ  סּום כ  כֶ יד  א  ה ו  שוא  א כ   ב  ם, ב  כֶ ד  ח  א פ  ב  ג ב  ע  ל ק, ֶא  ח  ש  ם אֶ כֶ יד  א  י ב  נ  ם א  ג     

לה הספקנו  לא  בחשכה.  שרוי  היה  הכתף.  יהמחנה  על  ובטפיחות  רמות  אהלאן  בקריאות  הנוכחים  עם  פגש 

בא מי  בצריף,  בחדרו  מי  להתלבש,  רצנו  בעששית.  אל המקלחת המוארת  באפלה  במיטב  וגיששנו  ויצאנו  הלו 

שורות של   שלחנות  -, הבנים בחולצות לבנות. בצריף מואר באור פנס הלוקס, שורותהבנות בסראפנים  :בגדינו

צור(. החל   בן  חנה  )לימים  חנה  של  עבודתה  פרי  והגדה "משלנו"  , חלק ממאכלי החג  לבן  נייר  מכוסים מפת 

והלילה   המדבר  מפאתי  כאשר  מצרים  ביציאת   לספר  נכונותנו  על  להכריז  הספקנו  לא  עוד  כהלכתו.  הסדר 

התעופפה   האהל  הצריף.יריעת  של  המאולתרת  ההרחבה  את  טילטלה  זעף  ובחימת  סופה  פרצה  המאיימים  

יושבי ההרחבה נמלטו אל הצריף  חסר קירו החיצוני  ימכות  חישבו להוהתוהכלונסאות  ברעש מאיים   שבר. 

עי מדבר  ופדויים  ניים, יצאנו ממצרים, חצינו את ים סוף, קמו תו י לועסים את הדג עם אבק בין הש  וצפופים,

 סדר ראשון בביתנו.  ,לציון ברינה, נקראנו לחסל סדר קיבוצי כהלכתו

התארגנו ללילה, אילתרנו איך שהוא מקומות לינה. אזרה שפינתה את חדרה בצריף לטובת אביה ועוד כמה     

 פליטים, בנות ובנים, הלכו לישון במאדפה הוא מקום האירוח לשכנינו הבדואים.  

 
 (.הפקד לעירך כל היום וכל הלילה )משירי ההגדהשומרים ד. 
 אני הולך לבקר חברים בשובל.    
בגבול      הצהריים  בהפסקת  נפגשנו  המים.  קן  הנחת  סביב  נקשרו  בסביבתנו  המתיישבים  עם  הקשרים  רב 

שעב יצאו  ד הקטעים  לז'אן  האחרונה.  במנה  ובפרט  השונים  התפריטים  בין  ההשוואות  החלו  וכאן  בהם.  נו 

החלפות  מוניט  ועשינו  שובל  חברי  של  החלבה  את  חמדתי  אני  עבורנו.  שהכינה  היבשים  הפירות  לפתן  על  ין 

)במלעיל( וכך נקשרו היכרות. למחרת הסדר שלנו השמיים היו מפוייסים, נקיים , ללא זכר מסופת  האגדות.  

הקודם. אני ידעתי    חברים קמו בעצלתיים, הלכו לראות מה נשמע בחדר האוכל הפרוץ ולעכל את רשמי הלילה

שבשובל החליטו לערוך הסדר בפלוגתם, קיבוץ אילת, בנתניה והשאירו לשמירה על הנקודה רק קומץ חברים.  

דיכפין הכל  שאהיה  כן,  על  במהופך  -החלטתי,  מן    -אלא  נטלתי  היום.  שחג  להם  שיזכיר  משהו  להם  ואביא 

שכבות עשויה  מעוגה  גדול  נתח  שו-המטבח   וממרח  מצה  של  חם.  שכבות  היה  לדרך.  ויצאתי  ביניהן  קולד 

וצעדתי, דמות בודדת על דרך העפר, משתדל להגן ככל יכולתי על העוגה שהחלה לאבד מקשיחותה איני זוכר  

כיצד נתקבלתי על ידי קומץ הבחורים המוכרים לי שהיו בחדר האכילה אבל בוודאי בקורטוב של תימהון. על  

מצוות ה"כל דיכפין, כל    –במהופך    –ב לא לדבר. העיקר שיישמתי  מוט  –מצבה של העוגה אחרי מסע מעין זה  

על    י."תיי הנדירים שהיו מזדמנים  מבין הרכבים  ודווקא  לדרך. תפסתי טרמפ  פעמי  את  ושמתי  הם  שיאכלו 

הדרך.   על  ימים  כמה  מדי  חולפת   שהייתה  אדומה,  פתוחה,  אוסטין  במכונית  בדואים  אותי  אספו  הדרך, 

ונית של הנג'אדה. אחרים גרסו של הפאטאווה היא )שני אירגונים חצי מחתרתיים  השמועה אמרה שזאת מכ

 של ערבי א"י( הם הורידו אותי בלי אומר ודברים  לרגלי הגבעה הראשונה. שבתי הביתה.

 )ספר שמות (. .ואלה שמותה. 
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אחרי הצהריים הפעמון שהיה קורא לארוחות, מקיץ ישנים לעבודה או חס ושלום היה  מזעיק  במקרה של     

עם  ,סכנה דיון  אלא  דיומא  בענייני  העוסקת  המניין  מן  אסיפה  לא  לאסיפה.  סדר   קרא  על  בלבד  אחד  סעיף 

ר הדופן האחת כינס את  היום.  אסיפה רבתי כפי שסנאט ופרלמנט מכונסים לדון בחוקה למדינתם. הצריף חס

יושבי המקום ופזורינו באשר הם.  על סדר היום של אסיפתנו סעיף אחד בלבד : שם למקום.  דהיינו :    –לנו  וכ

זהות,עוגן במקום. משמר הנגב היה השם שנתנו למקום המוסדות המיישבים ביום העלייה במוצאי יום כיפור  

נו מצפון ומדרום נקראו  ינו כביר מנסור כפי  ששכנידהיום הז -אלא שמלבדם איש לא השתמש בשם הזה. ביום

דדו  יהעולים צ  –תרתי משמע    –ביר זבאלה או קלטה. כבר בראשיתו הדיון  נסתמנו שני מחנות. חניכי המחנות  

בשם שיזכיר את העבר הקדום של האזור והצעתם : גרר. גרר העיר בה גר אברהם כנאמר בבראשית י'ב, ארץ  

זוק טענתם : הלא דוד אלון זיהה את גרר עם תל אבו חורירה  ילאות וחפר בה באר. ולחגרר בה יעקב עסק בחק

, הנמצא בקרבת מקום. בין הטוענים בלהט לשם הזה היה אחד מאחוזנו בפלמ"ח, רחבעם זאבי. הוא התנסח  

קוקו   גם  עשירה.  ובעברית  גינזבורג    –ברהיטות  ציון  בן  פרופ'  יהיה  עם המק  -מי שלימים  ורות.  צידד בקשר 

ניגרר כך עד קץ הדורות ?" סיעה אחרת ביקשה לשמור   לעגו: "גרר, גרר,  ליצני הדור שישבו בשולי האסיפה 

והתנסו בחייה   ולשמר את זכרו של בורוכוב שלאור תורתו התחנכו ועל  שמו הקימו פלוגה בפאתי כפר סבא 

 משגב , צור בורוכוב ! "ותקימו אתהקשים שבמצודת בורוכוב. ושמא, טענו, שמעתה נהיה אנו מעוז, בירנית,  

גם   הפירמידה שלו עולה שמכבר הגיע, שחשב בלבו שכדאי  והיה אחד,  גיחך מתנגד חריף.   "! במרכז הקיבוץ 

אנגלס    –להנציח את מארקס   ובלי  קארל  לעומת    –בלי  לו  עמדה  לא  שלו  אבוי, העברית  בכלל...אבל,  ובכלל 

ף מוצלח הכריז :"מה רע בשם משמר הנגב ? בורוכוב, הוא בלב  הטנורים של הדיון. ואז קם מחנה חדש ובאיגו

? אליעזר רפאלי,וכ לידינו יתקע שהיא, אכן, בסביבתנו  וגרר מי  ויו"ר, האסיפה המכוננת הכריז    לנו  המזכיר 

שלוש פעמים בעד, שלוש פעמים נגד. הורמו ידיים,  ונערכה    שהגיעה שעת קריאת שם, דהיינו  שעת ההצבעה.

 אתם יודעים: אנחנו משמר הנגב .  –ית. את  תוצאותיה של אותה אסיפה היסטורית ספירה קפדנ 

 

 מומוס 
 . 

 
 

 הגדה מאוירת ע"י חנה בן צור
 (   1958התאריך: תשי"ח ) 
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 משולחנו של מנהל האגודה הקהילתית
 

חג המצות    –קהילת משמר הנגב   חג החירות, חג האביב,  בו    –כמה מלים לקראת חג הפסח.  כל אחד מוצא 

 ומייחס לו משמעות על פי דרכו.

 אני אישית מתחבר למרכיבי ההתחדשות והחירות שהחג הזה מסמל. 

 ברמה המקומית, התחדשנו לאחרונה ביו"ר אגודה חדש ובוועד אגודה מחודש. 

חד גם במנהל עסקים  לעצמי    –ש  לאחרונה התחדשנו  בן המקום, אבל אני מרשה  תומר רכטמן. אמנם אינני 

 להרגיש סיפוק על בחירה של בן קיבוץ צעיר וראוי לתפקיד ניהולי בכיר. 

 בספר שמות פרק י"ב נכתב:    ובעניין החירות, אשתף ברשותכם מדרש שמצא חן בעיני.

ה ֶאל א הו  י אֶמר י  ֶאל -ו  אמ ר-מ ֶשה ו  ם ל  י  ר  צ  ֶאֶרץ מ  ר ן, ב  ה  ים: ב.  א  ש  ֶכם, ר אש ֳחד  ֶזה ל  ח ֶדש ה  ֶכם,     ה  אשֹון הּוא ל  ר 

נ ה ש  י ה  ש  ד  ח     .ל 

רּו, ֶאל ג ב  ל-ד  אמ ר-כ  ל ל  א  ר  ש  ת י  ֶזה:ע ד  ח ֶדש ה  ש ר, ל  יש   , ֶבע  ֶהם, א  חּו ל  ק  י  יתו  ב  ב ת-ֶשה ל  י  —א  ב   ת ..... ֶשה ל 

ת ו.  ע ד  ל  ה  ק  כ ל  א תֹו,  טּו  ח  ש  ו  ֶזה;  ה  ח ֶדש  ל  יֹום  ר  ש  ע  ה  ע  ב  ר  א  ד  ע  ֶמֶרת,  ש  מ  ל  ֶכם  ל  י ה  ה  ל-ו  א  ר  ש  ין  —י  ב 

ם י  ב  ר  ע  ן ז.  ה  חּו, מ  ק  ל  ד  -ו  לה  נּו ע  ת  נ  ל-ם, ו  ע  זּוז ת, ו  מ  י ה  ת  קֹוף-ש  ש  מ  ֶשר —ה  ים, א  ת  ב  ל, ה  ֶהם-ע  לּו א תֹו, ב   ...... י אכ 

ֶאֶרץ  בי ב  י  ת  ר  ב  ע  ל-ו  כ  י  ית  כ  ה  ו  ֶזה,  ה  ה  ל  י  ל  ב  ם,  י  ר  צ  ד-מ  ע  ו  ם  ד  א  מ  ם,  י  ר  צ  מ  ֶאֶרץ  ב  כֹור  ל -ב  כ  ּוב  ה;  מ  ה  ם  -ב  י  ר  צ  מ  י  ֱאֹלה 

ה הו  י י  נ  ים, א  ט  פ  ית   יג.  ֶאֱעֶשה ש  א  ר  ם, ו  ֶתם ש  ֶשר א  ים א  ת  ב  ל ה  א ת, ע  ֶכם ל  ם ל  ד  י ה ה  ה  ֶכם;  -י ֶאתו  י ע ל  ת  ח  ס  ם, ּופ  ד  ה 

ל א ם-ו  י  ר  צ  מ  ֶאֶרץ  ב  י  כ ת  ה  ב  ית,  ח  ש  מ  ל  ֶנֶגף  ֶכם  ב  ֶיה  ה  ה: יד.  י  יהו  ל  ג  ח  א תֹו  ג ֶתם  ח  ו  רֹון,  כ  ז  ל  ֶכם  ל  ֶזה  ה  יֹום  ה  י ה  ה     ו 

גֻהּו  ח  ם ת  ת עֹול  יֶכם, ֻחק  ד ר ת   . ל 
תיאור ההכנות לקראת    בספר ונשאלת שאלה  שמות  יותר.  ומפורט  ארוך  נפתח הפרק    –עזיבת מצרים  מדוע 

 מכאן מתחילים ספירה חדשה של הזמן וקובעים ראש חדש לשנה?  –בציווי המופיע בפסוק ב' 

 הלא המשך הפרק הוא הנחיות מפורטות להכנות לקראת ליל הבכורות ולקראת היציאה ממצרים? 

 החירות מגיעה גם האחריות!  עם  –ובכן, זו דרכו של המנהיג להגיד לעם 

במשך עשרה דורות היו בני ישראל עבדים במצרים ולכן לא הייתה להם שליטה בזמן שלהם. הם גם לא נדרשו  

 לקחת אחריות על הזמן או על כל מרכיב אחר בחייהם. האדונים ציוו עליהם בכל. 

 יהול זמנם.עכשיו, משיצאו לחירות, הם נדרשים לקחת אחריות על חייהם ובכלל זה על נ

 זמן חירותנו.  –לכן, יום יציאת מצרים הוא תחילתו של זמן חדש 

 אני מאחל לכולנו שנהיה אדונים לעצמנו ולזמננו ושנשכיל לנהוג בחירות שלנו באחריות רבה. 

 נעם שטהל 
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23.3.21 

 לקראת פסח ומילות תודה 
 

מאפשר לנו להביט על הדרך שעשינו וזאת שעוד  אנחנו עומדים לפני ערב פסח חג החרות וחג האביב. מועד זה  

הכלכליים.  ו  במישורים הקהילתיים   ארוכה  עומדת בפנינו. קיבוץ משמר הנגב בעשור האחרון צעד כברת דרך

איש, בנינו קהילה רב דורית המבוססת על אוכלוסיות מגוונות וקיבוץ שהתאים    1,000צמחנו לישוב שמונה כ  

במישור הכלכלי הצלחנו צעד צעד להיחלץ מכאוס של חובות מעיקים ושעבודים  עצמו לצרכיו ולרצונות חבריו.  

ולהחזיר את גורלנו בידינו. עודנו ממשיכים לנווט ולצמוח צעד צעד בזהירות "לארץ המובטחת" כאשר עומדות  

 בפנינו מספר פסגות ומעברים מאתגרים. 

אמנם השנה איננו יכולים למנות את הגשמים הרבים אך עלינו לשבח את המסלול שצלחנו כקיבוץ במרוצת  

השנים. הצלחנו להסדיר את ביטחונם וזכויותיהם של החברים, בנקודה זו אנו מציינים את "אכלוס שכונת ה  

ם במגמת עליה וצמיחה  חברים חדשים ולבסס משק כלכלי מגוון שבו התאגידים נמצאי  81" וקליטתם של  70  –

  –מתמדת. אין זה קורה כלאחר יד אלא בזכות מחויבות ועבודה קשה של כל העוסקים במלאכה ועל כך מכולנו 

 תודה לכם !! 

קיימנו   רביעי האחרון  ביום  דגן.  ירי  עם  בתפקיד לאחר שהסתיימה החפיפה  כחודש  אני מסיים  אלא  בימים 

בקיבוץ ובהנהלה הכלכלית. משנאמר "דברים שרואים מכאן לא  אירוע פרידה מירי יחד עם ממלאי התפקידים  

השנים בהם ירי נשא בתפקיד,    8רואים משם", בתקופה זו זכיתי ללמוד ולהכיר את הקיבוץ והמערכת. במהלך  

דרש   לפצל  כעת  בחרנו  אותו  הקיבוץ  מנכ"ל  תפקיד  ולהתחדש.  לצמוח  להתייצב,  הצליח  הנגב  משמר  קיבוץ 

 התמודדות בו זמנית  

מחייבות  ע מהמשק  והדרישות  הציפיות  ובמקביל  גדלים  הצרכים  בה  מתמדת  השתנות  בתהליכי  קהילה  ם 

ירי ידעת להנהיג ולנהל את משמר הנגב מתוך מחוייבות, אחריות רבה ורצון אמיתי לקדם   במבחן התוצאה. 

, אך אין עוררין,  ולפתח את הקיבוץ ולפעול למען חבריו. ברור כי המחלוקות והעשייה מתפרשים בדרכים שונות

כברת הדרך שבה צעדנו קדימה הינה בזכות תרומתך ופועלך !! על כך התודה הגדולה והכנה מכל בית משמר  

 הנגב וחבריו. מאחלים לך הצלחה רבה בהמשך הדרך ובכל אשר תעשה. 

משמר  בתקווה ובשאיפה כי בפסח הבא נוכל להביט ולשבח את כברת הדרך שבה צעדנו. ברצוני לאחל לכל בית  

ולחבריו אחד    -הנגב  לכל  ומהנה  מצמיחה  בריאה,  חיים  לשגרת  וחזרה  המגיפה  סיום  בסימן  זו  שנה  שתהיה 

 ואחת מאיתנו ולנו כקיבוץ וקהילה. 

 

 חג שמח !! ושבת שלום 

 תומר רכטמן 
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 משולחן יו"ר הוועד המנהל 
   2021מרץ 

 נפרדים מירי 
כהונה של   דגן  ירי  ברוב    8בסוף פברואר סיים  ריכוז משק(,  )פעם קראו לזה  עסקי משמר הנגב  בניהול  שנים 

 השנים  שימש בעצם כמנכ"ל הקיבוץ וניהל גם את הקהילה. 

כלכלית   התנהלות  להטמיע  ירי  ידע  בתקופתו  שקיבל.  הקיבוץ  אינו  אחריו  מותיר  שירי  שהקיבוץ  ספק  אין 

ת הדוקה, לצד פיתוח מרשים של הזדמנויות הנדל"ן. בתקופתו של ירי עשה המשק  אחראית ומשמעת תקציבי

 קפיצת מדרגה וחוץ מייתרות כספיות הוא מותיר אחריו יסודות בריאים ויציבים לקפיצת המדרגה הבאה.  

"יו"ר חברתי", היושרה והמקצועיות שמאפיינות את    -מבחינתי היה ירי הפרטנר הטוב ביותר שיכולתי לקבל כ 

ירי אפשרו לי להיכנס לתפקיד ולהיטמע במערכת בדרך הטובה ביותר. גם כשהסכמנו וגם כשהתווכחנו, עשינו  

 זאת בחברות כאשר תמיד ידעתי שכל מה שעומד לנגד ירי היא טובת המקום והנאמנות לחבריו. 

מני ומכל חברי  אני מבקש להודות לירי על תרומתו הגדולה מאוד לקיבוץ משמר הנגב, הוא זכאי לתודה זו מ 

 משמר הנגב ובגדול. 

 
 מכניסים לתפקיד את תומר

חפיפה   גדול. לאחר  וברצון  רב  במרץ  הנגב  של משמר  מנהל העסקים  רכטמן לתפקיד  תומר  נכנס  אלו  בימים 

לעצמו   לגבש  ומתחיל  השונות  הסוגיות  על  הלמידה  את  להעמיק  ממשיך  הוא  ירי  עם  מאוד  ומסודרת  מלאה 

והאתגרים העומדים בפניו. את תומר מאפיין סגנון הניהול הפרויקטלי ואני בטוח  פרספקטיבה לגבי התפקיד  

 שבשבועות הקרובים נפגוש תכנית מטרות ויעדים מסודרת ומאתגרת שתהיה מבוא לכהונה מוצלחת גם היא.  

לתומר   לאחל  כולנו  בשם  ברצוני  המקום.  בן  היותו  שהוא  עבורנו  הגדול  היתרון  את  יש  לירי  כמו  לתומר 

 לחה בתפקיד. הצלחה גדולה שכולנו נהנה ממנה. בהצ

 
 מגבשים צוות חדש, צעיר ורענן

עצמי   פתאום מצאתי את  ומבטיח.  רענן  צעיר,  ניהולי חדש,  צוות  הקיבוץ  הובלת  למשימת  נערך  אלו,  בימים 

הקיבוץ   בניהול  גם  להצליח,  ורעבים  כישרוניים  צעירים  של  בחבורה  וגם    -מוקף  ובקהילה  באגודה  בעסקים 

 הקהילתית איתה אנחנו משתפים פעולה במשרת מנהל האגודה והיו"ר. 

יותר מאשר הציפייה הנראית מתבקשת מאליה להיות המבוגר האחראי, אני מקווה שנצליח ליצור ביחד צוות  

צוות,   ברוח  ופועלים  יודעים לסמן מכנה משותף  מנקים את האגו,  הנגב. כאשר  לטובת משמר  כצוות  שפועל 

 להגיע להישגים ברמה הגבוהה ביותר בכל תחום ובוודאי ולשם אנחנו שואפים.יכולים 

 
 ולנוע קדימה ביחד  תהליכים נערכים להניע  

 מסתמן כמועד שבו החיים חוזרים למסלולם אחרי שנת הקורונה.   2021סוף מרץ  

את   להקדיש  בכוונתנו  האגודה,  בוועד  וגם  ההנהלה  בוועד  גם  חברים,  חילופי  וגם  המנהלים  חילופי  רקע  על 

שבה גם הגדרנו יצירת סדר יום משותף  ות העבודה שהצגנו  יתכנקידום  השבועות הקרובים להתניע מחדש את  

 לוועד ההנהלה ולוועד האגודה.

 סטאטוס ביניים בנושאים שונים: 
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בהינתן שלקיבוץ תקנון אחד ותחתיו הסדרים ונהלים שונים )שבעבר נקראו גם הם    –  נימייםעדכון הסדרים פ

תקנונים(. אנו עסוקים בריענון ועדכון הסדרים רבים ובהם: רשת ביטחון, בעלי צרכים מיוחדים, תנאי קליטה,  

ה ולהטמיע  לפיהם  לפעול  הוא  האתגר  אלו  הסדרים  עדכון  לאחר  ועוד.  צעירים  סיעוד,  עדכנית  צוות  תנהלות 

 ומסודרת בכל נושא ונושא. 

הדיור שיוך  המס.    –  יישום  לרשויות  הגשתם  ולפני  הזכויות  עיגון  מסמכי  על  החברים  החתמת  אחרי  אנו 

האחד מכיוון   –במקביל אנו דוחפים קדימה טיפול מול רשויות התכנון כאשר שם אנחנו נתקלים בשתי חסמים 

מ והשני  התוכניות   ואישור  אנו  הבירוקרטיה  הצירים  בשני  האגודה.  חלופת  את  לטרפד  המינהל  של  הניסיון 

 פועלים כדי לפזר הערפל ולהביא להתקדמות. 

במעבר ממבנה ארגוני של משק וקהילה המנוהלים על ידי מנכ"ל אחד    –  השלמת ההפרדה בין המשק לקהילה 

בי ויחד עם זאת תחומי  לניהול מקביל של שני מנהלים, התקדמנו רבות בהפרדה מחדש בעיקר בתחום התקצי

 אחריות שונים נשארו לא סגורים ולא ברורים ואנו מטפלים במיפוי ובהסדרה של אלו. 

ישלים בשבועות    –  עדכון מדיניות הצמיחה הדמוגרפית וועד האגודה  צוות מטעם ועד הנהלה עם נציגים של 

ובמקביל   לעתיד  ומשמעויות  ביצוע  מול  תכנית  הצמיחה  נתוני  ניתוח  הסכמי  הקרובים  את  מעדכנים  אנו 

הקליטה ותהליכי ההצטרפות.  כמו כן נבחן דחיית ההצעה להגדלת דמי הקליטה בקלפי, על רקע היות עיקר  

 הקליטה בעתיד הקרוב של בנים.   

מעבר מחברות בעצמאות כלכלית ו/או מתושבות לחברות מלאה, ושיתוף פעולה בין    –  נושאים שנניע בקרוב

 שני הוועדים. 

 
 שעל הפרק  הנושאים

החלה בהפרדה ניהולית ותקציבית בין המשק לקהילה. במשק עסקנו כאמור בהחלפת ירי ובקהילה    2021שנת  

 אנו מקדמים עדכון הסדרים שונים ובהם רשת ביטחון, בעלי צרכים מיוחדים, דמי קבלה,  

 
 

 ניתאי קרן 
 יו"ר משמר הנגב 
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 סולידארי, ערכי, רווחי ,  ח  ס  פ   ר  ד  ס
 

 יוחזר הקיבוץ לחבריו 
 תקציר הרציונאל 

 
 מהשכר הממוצע במשק(  50%בדבר גובה הפנסיה ) 2018 -החלטת אסיפה מ

 אי העברת פירות נכסים בשנים האחרונות  -

 הגדלת החוב האקטוארי  -

 פעילויות זוטות של חסכון ואי תיעלות בעלות משמעויות זניחות  -

 . פוטנציאל ענק של נכסי נדל"ן ציבוריים שהועברו ל"אגודת המתיישבים" בנזיד עדשיםאי מימוש  -

 חרושת אמירות ופעילויות תושבים כנגד הבית הקיבוצי וחברים בו.  -

 " סולידארים בתפיסת עולמם ובעלי ניסיון וידע רב. אגודהאי בחירתם של חברי קיבוץ ל"ועד ה -

 המטרה
כ בשנה    1  -הוספת  הציבור  מיליון שקלים  מבני  לחברים, באמצעות השכרת  רווחים  ולחלוקת  לפנסיה 

 שנתנו עד כה בשקל אחד לשנה.

 אלף שקלים. 250 -וכמו כן הפעלת בריכת השחייה שתשיא כ 

 התהליך 

 (  2021)סוף אפריל  אגודה ההצעה תובא בהקדם להחלטות וועד ה

 (  30.6.2021)עד   אגודהיוקם צוות שיגיש ברוח הצעה זו את המלצותיו לוועד ה

על    2022על מנת שיוכל לתכנן את תקציב  2021המלצות והחלטות אלו יועברו לוועד האגודה בחודש יולי 

 בסיס משמעויות הנובעות מכך.

 

 ל"אהערות, הבהרות, באורים ל"תקציר הרציונ
 פנסיה
  45%  -ל  40%  -אושרה באסיפה החלטה על העלאת הפנסיה בהדרגה כל שנה באחוז אחדמ  2016בשנת  

התקבלה    2018מהשכר הממוצע במשק. הסכום המשולם בפועל לא הגיע לסכום שהוגדר. כמו כן במאי  

מהשכר הממוצע במשק, במתווה זמנים שיקבע. כיום הסכום     50%  -החלטת אסיפה על העלאה נוספת ל

 ם הינו רחוק מאד מהיעד שהוגדר. המשול

 
 פירות נכסים

  800עד    600  -שווה ל) אלף ₪ בשנה    10-ל   7בתוכנית חלוקת פירות נכסים החברים היו אמורים לקבל בין  

 . דבר שלא מומש בשלוש השנים האחרונות. ₪ בחודש (

הלל הגורמים  שני  שהוגדר.  היעד  מסכומי  נמוכה  פנסיה  נכסים"  פירות  "חלוקת  מימוש  פוגעים  אי  ו 

 מסי איזון והכנסות מהשכרת דירות(. מיסים,  בעיקר בחברים הוותיקים * )בעוד שבמקביל הורדו 
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 החוב האקטוארי 

הצטרפות חברים רבים למעגל מקבלי הפנסיה, העלאה קטנה של הפנסיה וגידול דרמטי בגיל הממוצע  

י * )יש הגורסים כי אל מול  של קבוצת החברים הוותיקה היו בין הגורמים לעלייתו של החוב האקטואר

 החוב האקטוארי ישנם נכסים ולכן הוא ווירטואלי( 

 

 פעילויות זוטות

בחודשים האחרונים התבשרנו על החלטות לצמצום והתייעלות בענפי שירותים שונים. פעילויות זניחות  

)צמצום   האוכל,  שעות עבודה בחדר    3מאד מבחינה כספית, אך פוגעות במתן שירות סולידארי וערכי. 

 צמצום שעות עבודה במרפאה, הורדת רכב נהג בית והעלאת מחיר הנסיעה.  

 

 פתרון מוצע 

וועד   לרשות  ציבור  מבני  והשכרתם    ההנהלההחזרת  הפעלת )קיבוץ(   !!! המתיישבים(  )לאגודת 

 )למרות שזה יגרור הוצאות תחזוקה(. הבריכה כמרכז רווח.

רווחים   תוספת  יביאו  אלו  הפנסיה  פעילויות  בעניין  העבר  בהחלטות  לעמוד  ותאפשר  משמעותית!!! 

 וחלוקת פירות נכסים. 

 

• (   3( בין קיבוץ משמר הנגב למתיישבי משמר הנגב הוסכם כי זה לתקופה של    2013בחוזה שנחתם 

₪ לחודש ובתום תקופה זו יקבעו הצדדים את    1נתנו מבני הציבור להפעלה במחיר  י"י   שנים בלבד!

 ההפעלה" מחיר דמי 

 ₪ למ"ר  35  -ל 15מחירי שכ"ד המקובלים עבור משרדים, עסקים וכו' נעים בין  •

)מבני חינוך, מחסן תרבות, אולם ספורט, מועדון צעירים הינם   • השטחים שניתנו לשימוש האגודה 

)יהיו מול    אלף ₪ בשנה !!!  ₪700 למ"ר שווה מעל    20מ"ר במחיר של    3000מ"ר. מכפלת    3000מעל  

 .(זה הוצאות
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 בריכת שחייה 
 כפי שנהוג בכל הענפים, חדר האוכל, כלבו, מכבסה וכו' 

הכנסות הענף יתקבלו מסכום חודשי קבוע במס ומתשלום על  אני מציע להפריט את בריכת השחייה כך  

 פי כניסה. 

 
  בצפון  קיבוץ נתוני  הפעלה היתכנות  טיוטת     שחיה בריכת 

   120יום  12 100 ימים       מתרחצים  מס

מס     

 קבוע 
חודשי  מצטבר  מצטבר  שבת  ימי חול   12

 ם

  שבת  חול  סכום  סכום  מחיר כניסה  סכום  לחודש כמות סטטוס יום חול  שבת 
6720 7200 60000 600  10 36000 20 150 חברים  40 60

0 

ילדי   100 120

 קיבוץ

275   10 1000 1200 100000 14400 11440

0 

12300 18000 105000 1500 1050 15 75000 25 250 תושבים  70 100

0 

ילדי   100 140

 תושבים 

400   15 1500 2100 150000 25200 17520

0 

אורחי   20 50

 חברים 
   10 200 500 20000 6000 26000 

אורחי   30 75

 תושבים 
   15 450 1125 45000 13500 58500 

            

            

סכום    

 מצטבר 
    4200 7025    

67530 84300 480000    111000  מיסים  מצטבר   

0 

30000         הוצאות   

0 

37530  רווח          

0 

 
 סולידאריות קהילתית 

אחת   הקהילתית!  הערבות  החלשת  של  מגמה  מחזקות  לקיבוץ,  קליטה  דמי  על  ההצבעה  תוצאות 
ציבוריות. המסקנה שלי המתבקשת מכך הינה  המשמעויות הינה הפחתת מקורות לפעילויות ולתשתית  

 שינוי דרמטי בתכנון בעלויות ובהתאמת מבנים. 
 אני מציע לעשות חושבים מחדש )סולידי, פשוט ומתאים לרוח הזמן(, בעניין הסבת מבני חינוך ומנהלה:

המזרחי  • בצידו  הקיים  המבנה  )הגדלת  הקים  המזכירות  למבנה  יתווספו  האגודה  שמשרדי    מציע 
 ( הוספת ממ"דמחייב  

 מבנה הנהלת החינוך ומבנה שרה כרמל יותאמו למבני חינוך לקבוצות גיל צעיר בעלות נמוכה.  •

 פתרון מבנה לפעילות הנעורים תהיה בצידו הצפוני של ה"צריף" )בלי השתתפות מקורות חוץ(.  •
 
 

 חג שמח בסגר ובסדר 

 איציק בונים  
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 פרופו בחירות א
 זיכרונות של צביקה בלושטיין 

 

העלו בזיכרונו של צביקה בלושטיין בחירות אחרות בהן היה חבר קלפי    24  -הבחירות האלה לכנסת ה

מפלגת   של  נאמן  חבר  שהיה  אלא  המתמודדים  היו  מי  ולא  השנה  את  זוכר  לא  צביקה  שמש.  בבית 

חליף אותו במשמרת אחר  העבודה שחלק את המשימה עם יוסף ארז. צביקה במשמרת הבוקר ויוסף ה

 הצהריים. 

 שותפים לחברות בקלפי היו שניים אחד מש"ס ואחד מאגודת ישראל. הבחירות התנהלו על מי מנוחות.  

כיסוי   כל  או  מגבעת  ללא  היא  התעודה  בעל  של  הזהות תמונתו  בתעודת  קוריוז אחד שצביקה מספר: 

יקשתי ממנו להסיר אותה כדי שאוכל  ראש שמסתיר פנים. הגיע מישהו שחבש מגבעת. צביקה  מספר: ב

להתאים את מה שאני רואה עם התמונה בתעודת הזהות. האיש הסכים. אלא שאחר כך נשמעה מבחוץ  

וזה   שמש  בית  של  הרב  היה  המגבעת  את  להסיר  ממנו  שביקשתי  שהאדם  התברר  וקריאות.  המולה 

 כנראה לא מצא חן בעיני אנשים מצאן מרעיתו. 

דברי מאכל כריכים ועוגות לשני שותפיי לקלפי. אנשי מפלגת העבודה לא כל    במהלך כל המשמרת הביאו

כך דאגו להזין את חבריה בקלפי והשותפים החרדים הציעו לי לאכול ממה שהביאו להם. הושטתי יד  

כדי לקחת כריך או עוגה ולפתע הרגשתי שנוחתת יד על ראשי ושמע שאומרים לי: "אינך מתנגד לברך  

המזון?" ברכת  כילד    את  סיפורי  את  להם  סיפרתי  מדוע  וכשנשאלתי  מהכריך"  ידי  את  מיד  משכתי 

בשואה בבלגיה. נתתי עדות ל"יד ושם" על תקופת חיי כילד בשואה שבלגים הסתירו אותי  יחד עם עוד  

אותי. תשובתי   לנצר  ניסו  ושאלו אם  בטלפון  אלי  זמן מה התקשרו  ולאחר  ילדים. שלחתי את העדות 

כלל. המלצתי לתת למציליי בבלגיה אות חסידי אומות עולם. הם הצילו אותי בכוונה  היתה שלא ניסו ב

טהורה תוך סיכון נפשם. סיפרתי לשותפיי בקלפי את סיפור הצלתי. בהנחת היד על ראשי ראיתי חילול  

רצוני להיות אדם חופשי. והכפייה המיסיונרית שלהם לכפות עלי דבר שאני לא מזדהה איתו לא היה  

 סתם. 

ניסו לנצר אותי ושמרו על זהותי כילד יהודי.  הייתי    בשואה   נוצרי והאנשים שהצילו אותי לא  במוסד 

להעניק  להם    הההימנעות מצד הכומר מפעולה מיסיונרית, לנצר ילד יהודי, היווה מניע  סופי להצדק

 אות חסידי אומות עולם על ידי "יד ושם". במוסד בו הוסתרתי היו עוד ילדים יהודים. 

 לא יודע איך הסיפור השפיע עליהם על שותפיי בקלפי. 

את   ניסו  עליו  שגם  כך  אחר  לי  סיפר  והוא  בקלפי  ארז  יוסף  אותי  החליף  יום  באותו  הצהריים  אחר 

 התרגיל של ברכת המזון. הם שאלו אותו אם נדברנו בינינו כי גם אני התנגדתי לברך את ברכת המזון. 

 אפשר לעמוד מולם ולא להיכנע לתכתיבים שלהם.   אם ללמוד לקח מהתקרית הקטנה הזאת, 

 

 רשמה: מרגלית 
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  24  -בחירות לכנסת ה
   4 –מספרן הסידורי בשנתיים האחרונות הוא 

 כמטחווי קשת מליל הסדר של שנת תשפ"א 23.3.2021 -התקיימו ביום שלישי השבוע ה

  -הקורונה הכתיבה הקמת אתר נוסף לבחירות. המועדון כמקום קבוע זימן בוחרים ששם משפחתם מא'

 ת' –עד י' ובחדר האוכל הוקמה קלפי למי ששם משפחתם מתחיל בכ' 

תמונתה של מרב מיכאלי. למרצ גם היה  מקום למפלגת העבודה עם    ,באופן בולט,  הפעםנתנו  הכרזות  

 שלטים של 'יש עתיד'.  ייצוג בשלטים ובכניסה לקיבוץ

   אנשים שחלקם אינם מתגוררים כאן אבל השאירו את משמר הנגב ככתובתם.   553הצביעו במשמר הנגב  

 מרים ברסלר היתה על הארגון בקלפיות. 

 
 ואלה התוצאות ביישובנו הקטן:

   23-במשמר הנגב לכנסת התוצאות      תוצאות השנה 
 161 -מרצ -גשר-עבודה   -אמת       188 –מפלגת העבודה   –אמת 

   279  –כחול לבן  –פה         128 –יש עתיד   –פה  
        66  –כחול לבן   –כן 

   48 –מפלגת מרצ   –מרצ 
   59  -ליכוד    –מחל         47 –ליכוד   –מחל  

 13 -ימינה  –טב         26  –ימינה   –ב 
   23  –תקווה חדשה  –ת 
 15 -ישראל ביתנו  -ל     16 –ישראל ביתנו   –ל 
 2 -עוצמה יהודית   –נצ       6 –הציונות הדתית   –ט 
 2  -הכלכלית   –יז 
   1 –  יהדות התורה  –ג 
 1  -סדר חדש   –קך        1 –עם שלם     –כ 
 1 -קול הנשים  –נק       1 –עם שלם    - ףר
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   24 -בחירות לכנסת ה
 .עוד יהיה זמן לסיכומים

 .המעטפות הכפולות טרם נפתחותוצאות האמת הארציות עוד זורמות,  

 . אמתחזר לבית של  .אבל מה כן ברור? קיבוץ משמר הנגב חזר הביתה, חזר לעבודה

 .לאורכה ולרוחבה של ההתיישבות העובדת -הישג נהדר למפלגת העבודה, ולא רק אצלנו  

ל צ'רקוףתודה  וולפמן,  פרנסס  סוחמי,  מרים  גפן,  אפרים  ברנדס,  אמירה  ו  אילן  שלי(,  פלד)אבא  ;  שולמית 

 .שהתנדבו לשבת כמשקיפים בקלפיות. זה לא מובן מאליו 

, שותפי כנאמן מפלגת העבודה במשמר הנגב. מי שארגן את המשקיפים, עזר לתלות  משה וולפמןתודה גדולה ל

  .את השלטים, וגם הוריד

 .וזה השתלם -לאורך היום, עמדנו מחוץ לקלפיות כדי לשכנע 

כם, כל אחד ואחת מכם שהצביע אמת. כלמוד קרבות קשים ומרים, אני מבין עד כמה זה ממש  תודה ענקית ל

 .לא מובן מאליו. תודה ששמתם מבטחם בבית הפוליטי של ההתיישבות העובדת

 !ואם כבר הצבעתם, בואו והתפקדו

  https://haavoda.com/Registration/NewRegister2��מרב העלתה אותנו מעלה מעלה, וזו רק ההתחלה! 

 

 חג חירות שמח, 

 ( ברנדסרמבורם )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://haavoda.com/Registration/NewRegister2?fbclid=IwAR1brEwu-pt81xBF5z74eRFFdBCGiuLJZXszjOSFcWHySJE-Qx-Lo_2KXlc
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 'זוג או פרד' או 'זוג או פרט' 
 

ועשירה, יש בה רמז וסוד בעומקם של המילים. ישנם מילים שהגייתם קרובה ועיצוריהם  העברית שפה יפה  

בחילופי   השתנתה  הגייתם  לעיתים  דומה,  ממקור  הגיעו  לעיתים,  דומה.  משמעות  על  בכך  ומעידים  דומים 

 הדורות אך משמעותם דומה ולא תמיד זהה. דוגמאות: 

 הענב שמבריקה זכוכית מהמילה זך, מבריק ציפת  -זכוכית... זגוגית מהמילה 'זג'  –זגוגית 

 אחד מרוחות השמיים, הכיוון בו השמש נסתרת לו, חבויה ממנו.  -צפון וספון.... צפון 

 מתחבא, נסתר. כשם שמנחם בגין עליו השלום היה ספון בביתו בערוב ימיו.  -ספון                   

 אמר. וכך גם התראה והתרעה, עוצר ואוצר מונח שיובהר בהמשך המ

הביטוי 'זוג או פרד' ובנוסח אחר 'זוג או פרט' מוכר מעולם משחקי הילדים. אלתרמן ציין זאת בשירו זוג או  

 פרט בהקשר של משחק ילדים בחג הפסח. 

ַכְרְמָך ֹלא ְתַלֵקט,  ֶפֶרט: "ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל ּו  –המילים פרד ופרט אינן חדשות. פרט היא מילה מקראית  

 ֶלָעִני ְוַלֵגר ַתֲעֹזב ֹאָתם" )ויקרא יט, י(. 

 " פרד "ְמפרדין רמונים לעשותןהמילה פרד מצויה בלשון חז"ל: 

ו   -שתי המילים מציינות גרגירים בודדים של פרי פ.ר.ט  ופרד של רימונים. השורשים  פ.ר.ד.    -פרט של ענבים 

ביניה מתחלפים  והם  לזה  זה  לעומת  קרובים  רימונים"  "מפרדין  למשל:  פרי,  גרגירי  הפרדת  של  בהקשר  ם 

 "ברימון... פורט ואוכל". ציטוטים מהמקורות.  

ו פ.ר.ד  אינן    -השורש  אך  במשמעותן  דומות  אלו  מילים  'הפרטה'.  מול  'הפרדה'  למילים  אותנו  מוביל  פ.ר.ט 

חד בעידן הקיבוץ הישן נחלק ועובר  זהות. בעוד הקיבוץ חווה הפרטה, כלומר הממון שהיה מקובץ תחת סל א

עתה לידיו הפרטיות של החבר, מתרחש במקביל תהליך של הפרדה. מסתמן שהפרטה הולכת יחד עם הפרדה  

 ואין כאן משהו שמעל הטבע. כנראה, דרוש מאמץ כדי להימנע מזה.  

נ כך  בתוך הכלל,  להעצים את הפרט  נשכיל  לייחוד,  מוביל  איחוד  שדווקא  לנכון  נראה  להפוך מאבק  אם  וכל 

מיותר לעימות )מלשון עמית( ונקודות חיכוך שהן בלתי נמנעות יהפכו לנקודות מפגש. בימים בהם מקטרגים  

אדם לפי השקפתו ואין מקום לשונה, עלינו, בקהילה האינטימית שלנו, לחתור להתעמת עם הסוגיות השונות  

ליישב מחלוקות היא בראש ובראשונה לבטא    מתוך תפיסה שכולנו, כן כולנו, יצורים מלאים בצרכים והדרך 

ביטוי הצורך האישי של הפרט מול חברו, הפרט מול האגודה, הרי שפנינו לכיוון   אותם. אם יתפתח שיח של 

)ולאו דווקא ריצוי שני הצדדים(. סוגיות כמו חנייה, בית כנסת וכו' ימשיכו ללוות אותנו ואף   הקשבה וכבוד 

נורמות של שיח   בריונות המקלדת תהיה השיח הרווח. אדם שמסוגל לבטא את צרכיו  יתעצמו. באין  מכבד, 

לעצמו באופן בהיר יידע לבטא את הצורך שלו מול בן שיחו, ובאורח פלא יהיה מסוגל לכבד את צרכו של רעהו.  

וזוהי דרך מופלאה להתגבר על האגו שאורב לנו וערב לנו בתהליך הפרטה/ הפרדה. עד כאן 'בין אדם לחברו'  

 נעבור ל'בין אדם למקום'.... ו

אם באגו עסקינן אז איך לא נזכיר את המלך... לא המלך של הקמפיינים האחרונים אלא המלך הבלתי מעורער  

 שארגן לנו חול מועד הרי הוא.... פ ר ע ה.  

  נציגפרעה חטא לאֹלהים. התנשא והתרברב וגם אחרי עשרת המכות עוד ניסה את כוחו ולבסוף טבע בים. אם  

ת פרעה כסמל של האגו ונתבונן על מקרה פרעה ואֹלהים כאנלוגיה לאגו ומוסר, רע מול טוב, הרי שאותו אגו  א

הוא   מתפתח  אגו  ועונשו.  החטא  לאבדון...  ולהוליכנו  ולשגשג  לנבוט  עלול  הרע(  היצר  )נאמר  בתוכנו  שקיים 
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גם א מאלהיו.  הפנימי,  מטבעו  ממצפונו,  ממוסריותו,  האדם  ריחוק  של  העולם  תוצאה  תוצרי  בהכללה,  נחנו, 

ובין הטבע   בינו  חיץ  יצר  אותנו. האדם  והטבע הסובב  הפנימי  ומהטבע  המודרני, התרחקנו ממוסר, ממצפון, 

שיטתי   באופן  מסביבו  הטבע  בהדרת  מתמיד  במאבק  החל  האדם  המודרני.  בעידן  מאוד  שהתעצם  בתהליך 

בתם פעם על משמעות פתיחת ציר תנועה חדש  ומכסה את עיניו מלראות איך השלכות מעשיו פוגעות בו. חש

 שכולל  סלילת כביש? מהן השלכותיו הסביבתיות? 

כביש חדש שחוצה תא שטח מחלק ומצמצם את בית הגידול של  חישבו על השועל שנחתך לו איזור המחייה.  

   .החיות מכאן והחיות מכאן, הרי קיימת שרשרת מזון והאדם גורם להפרת האיזון

ובטון   לשבערים,  אספלט  גשם  אירוע  להקצין  עשויים  מידתי  לא  באופן  האדמה  את  בשל  ישאוטמים  טפון, 

 שתעצור/ תאצור את המים בחובה. היעדר אדמה 

 וישנן עוד דוגמאות רבות. 

יגידו המאמינים בתורת   במאבק שכזה לא קשה לנחש מי המפסיד.  'פרעה נענש בעשרת המכות ע"י האלהים'

ולהבדי  כאן העברית המופלאה  ישראל,  גם  כוחות הטבע.  בידי  ענישה  היו  עשרת המכות  כי  יאמרו  ל, אחרים 

 מטריה. בדקו זאת. י'אלהים' שווים בג  -סגרה לנו את הפינה וראו מה גודלו של הסוד... 'הטבע' ו

 מאחל לכולנו שנתקרב לעצמנו, לטבע שלנו ולטבע שמסביבנו, וכל אחד לאלהים שלו. 

 
 חג חירות שמח 

 לוי  מאור

 ברכות! 

 ליונה ודובי טורנר 

 להולדת הנכדה 

 בת לצור וליאת 

 ברכות לכל המשפחה! 
 ברכות! 

 לקשת ונתן 

 י ל  להולדת הבת נ  

 נכדה לקרולינה וקרלוס ברסלו 

 ברכות לכל המשפחה! 
 

 ברכות! 

 למיכל ואיציק בונים 

 להולדת הנכדה 

  בת לפלג ועידן

 למומוס 

 להולדת הנינה 

 ברכות לכל המשפחה! 
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 תודה ופרגון מכתב 
 

  ,היי דבורלה
 

  !רציתי להודות לך על ערכות היצירה המקסימות 

אבא שלי שלח אותן אלינו לקליפורניה, מתנה לפורים לנכדים. הילדים מאוד נהנו להכין את היצירות.  

הכינה את חד הקרן ושניהם יחד הכינו את   4מצורפות תמונות. תום בן שש וחצי הכין את האריה, ליה בת 

 .חודשים 4הדולפין עבור אחותם התינוקת, שלי, בת 

תמשיכי להשקיע באומנות ובשירה! כל מה שהענקת לי בתור ילדה עובר עכשיו לילדים שלי )שירי החגים,  

  !יצירות ועוד ועוד(. אז שוב, המון המון תודה

  !והנה כבר הגיע פסח, אז חג פסח שמח

  .ריקוביץ׳( וכל המשפחה-גלית )ענבר 
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
  8-3-2021תאריך:

  טדגי,-ישראלישירה , עמר-דגני הילה  ,אלוש, דימה מקרנקו-רוזנבלום נעמהגיא וילק )יו"ר(,   נוכחים: חברי ועד

 דגני. -קפלן, עירית כרמי-אהד בן שחר, מיקה לואיס

 הילה מגידוביץ  ם: חסרי

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

 סדר יום: 

 חובות מישיבה קודמת  .1

 היכרות עם תקנון האגודה  .2

 ועד מקומי  .3

 זכויות חתימה  .4

 מועצות  \נציגים לועדות  .5

 מהלך הדיון:

 חובות מישיבה קודמת  .1

a.   הועד ישקפו גם דעות  דיון בנושא לויאליות, אחריות וקולגיאליות. פרוטוקולים של דיוני
 מיעוט, ללא ציון שמות הדוברים.

b. רוע נשיכה של ילדה במרחב על ידי כלב ידיווח שוטף של מנהל האגודה בנושאי חניות, א
 ששייך לחברים, תקנות קורונה, תכנון מבני ציבור. 

הועד יכניס לתכנית העבודה השנתית התייחסות לאכיפה של תקנות וחוקים )כגון חניה, 
 בים וכדו'(. קשירת כל

 

. הועד קיבל סקירה של תקנון האגודה, עם דגשים על סעיפים משמעותיים  היכרות עם תקנון האגודה .2
 לעבודת הועד. במהלך החודשים הקרובים ידון הוועד בצורך בשינויי תקנון ויביאם לדיון ציבורי.

 

מכהנים מתוך רשימה   5בהכרזה.  2018-10במשמר הנגב מכהן ועד מקומי שהרכבו נקבע ב. ועד מקומי .3
-9שהוגשה. הרשימה שהוגשה הייתה בזהות פרסונלית עם ועד אגודת המתיישבים אשר נבחר ב 9של 

2018  . 
 .המכהנים כיום הם אדיר בן חמו, מרגלית זלצמן, דורית גזית, נעמה רוזנבלום אלוש, הילה מגידוביץ'

ועד המקומי יכהנו מי שהם  והמטרה: להתאים את הרכב הועד המקומי להרכב ועד האגודה, כלומר ב 
חברי ועד האגודה הנבחר. מתוך רצון למנוע סירבול בקבלת החלטות ובהתנהלות במערכת השלטון  

 רובדי.  -הדו
ים  הפתרון שקי בהרכב האוכלוסייה הקיים במשמר הנגב לא ניתן ליצור זהות ועדים מהותית.

. במסגרתן, חברי הועד המקומי שסיימו את כהונתם  ביישובים אחרים מתבסס על הסכמות קהילתיות
ועד המקומי. במקומם  ו( יתפטרו מה אדיר בן חמו, מרגלית זלצמן, דורית גזיתועד האגודה )קרי  וב

 דגני. -דימה מקרנקו, עירית כרמי  טדגי,-ועד המקומי שירה ישראליויצטרפו ל 
 

עד, הועד מסיר את הבאים מרשימת מורשי החתימה:  ולאחר שסיימו את כהונתם בו. זכויות חתימה .4
 אדיר בן חמו, אפרים סוחמי, מרגלית זלצמן. 
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 הועד מוסיף לרשימה א' את גיא וילק )יו"ר ועד האגודה( 
 . אלוש-ואת נעמה רזנבלוםדימה מקרנקו הועד מוסיף לרשימה ב' את  

 
 המעודכנת: להלן רשימת מורשי החתימה 

 
 
 

  

 

כמשקיפים או כחברים )לפי  . הועד מצרף את החברים הבאים נציגי הועד בועדות ומועצות ציבוריות .5

 העניין( בגופים ציבוריים. ישמשו כרפרנטים:

 

 סטטוס הנציגות  נציגי הועד  מצב הפעילות  מנהל.ת  הגוף 

 משקיפה  הילה עמר  פעילה  מעין ללזרי )יו"ר(  מועצת חינוך 

,  בן שחר  אהד בהקמה ניתאי  \עירית   תכנון דמוגרפי 

 קפלן -לואיס   מיקה

 חברי צוות 

 להחלטה  דגני -כרמי עירית פעיל  דני עמר  ספורטצוות 

 להחלטה  גידוביץ הילה מ פעילה  רתם גליקי  סביבה 

 חבר צוות  וילק  גיא  פעיל  יורם ענבר  שביל בני שמעון 

-ישראלי  שירה בהקמה ?? בית בורוכוב 

 טדגי,  

 הילה מגידוביץ' 

 חברות צוות 

גיא   \ דדה אלוק  בטחון וצח"י 

 וילק 

ועדת בטחון לא  

 פעילה 

 חבר  מקרנקו  דימה

-רוזנבלום  נעמה לא קיימת מועצה   תרבות 

 אלוש 

 

 

 גופים נוספים לפי שיקול דעתו של הועד

 שונות: 

a.   הועד מבקש לפרסם לציבור כתובת לפניות בנושאים שונים. ניתן לפנות אל כל אחד מחברי

050-או בטלפון   aguda@mhanegev.org.ilהועד וכן אל מנהל האגודה, נעם שטהל, במייל 

2177800 

b.  ת צוות הניהול. בנושא בית בורוכוב, הועד מבקש לקיים קול קורא להקמ 

   רשם: נעם שטהל

 קבוצה ב' קבוצה א'

 321237893 דמיטרי מקרנקו, ת.ז. 028971067  גיא וילק, ת.ז 

 028674364אלוש, ת.ז.-נעמה רוזנבלום 059784835, ת.ז.  נעם שטהל  

 050445097אפרת רותם,    ת.ז  

mailto:aguda@mhanegev.org.il
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
 

  15-3-2021תאריך:

  טדגי,-ישראלישירה , עמר-דגני הילה  ,אלוש, דימה מקרנקו-רוזנבלום נעמהגיא וילק )יו"ר(,   נוכחים: חברי ועד

 . הילה מגידוביץדגני,  -קפלן, עירית כרמי-אהד בן שחר, מיקה לואיס

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

 סדר יום: 

   8.3.21אישור פרוטוקול  .1

 דיווח מנהל אגודה   .2

 מכתב לציבור בנושא בית הכנסת  .3

 תכניות עבודה מאושרות   .4

 היכרות עם תקציב האגודה  .5

 סדרי עדיפויות ותכנית עבודה שנתיתגיבוש   .6

 מהלך הדיון:

 8.3.21אישור פרוטוקול  .6
 אושר ללא הערות 

 

 .  דיווח מנהל האגודה .7
מערכות החינוך חזרו לפעילות מלאה. עוסקים בתכנון הסבת בית המנהלות למועדון נוער וכן בהכשרת  

 הקרובה. בשנה הלימודים  הסטודיו של שרה כרמל לשמש כמרחב 
 ת לציון הטקסים הלאומיים, בהתאם למגבלות הקורונה. נערכ –תרבות 
 עוסקים בהקמה מחדש של צוות למניעת התנהגויות סיכוניות.  –רווחה 

נערכים להקמה מחדש של ועדת בטחון ולהחלפה של יו"ר צח"י אחרי בחירתו   –בטחון, שמירה וצח"י 
 .של גיא ליו"ר האגודה. בקרוב יופצו קולות קוראים להגשת מועמדויות

 האביב הגיע ואתו פעילות למניעת מזיקים.   –נוי, חצר ותברואה 
 מו"מ עם חברת הדואר על הסכם שירות חדש.  –דואר 

מתוכננת הקמת מתקן כושר בחוץ, בסמוך למגרש הכדורגל. החלה היערכות לעונת   –ספורט ופנאי 
 הרחצה. 

 יוזמה של המועצה להנגשה של גן שעשועים. טיפול במניעת התפרצות לכבישים.   –בטיחות והנגשה 

   .מכתב לציבור בנושא בית הכנסת
 אושר לפרסום הנוסח הבא: )ייחתם ע"י יו"ר קיבוץ ויו"ר אגודה( 

קרה, לאחרונה הופץ מסמך על גבי נייר מכתבים עם לוגו של הקיבוץ, אשר נושא את הכותרת  קהילה י
 "פרוגרמה להקמת בית כנסת". 

ברצוננו להבהיר כי המסמך הוא במסגרת יוזמה פרטית, ואין לו נגיעה לוועד האגודה ו/או לוועד  
 הנהלת הקיבוץ.  

לה הנושא לדיון, הוא יתקיים בוועד האגודה ואם  נכון לעת הזו, לא מתקיים דיון בנושא. אם וכאשר יוע
 יאושר על ידי הוועד, יובא להצבעה באסיפה הכללית. 
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   .תכניות עבודה מאושרות .8
עד הקודם וקיבלו ביטוי בתקציב ובתכנית שאושרו  ו קיבל סקירה של תוכניות שאושרו ע"י הו עד והו

 . 2021ע"י האסיפה ל
 חיבורים, גשרים וקשרים קהילתיים . יצירת בינוי קהילתי -מטרת על 

a.  מבנים )מועדון נוער, מרחב איילים, מרחב עופרים( –חינוך 

b.  תרבות 

c.  שביל בני שמעון 

d.  בטיחות 

e.  הנגשה 

f.  מתקני ספורט, בית בורוכוב   –שיפור מתקני אגודה 

 שילוט שכונות  .9

 באסיפה. כפי שאושר  2021. הוועד קיבל סקירה של תקציב האגודה ל היכרות עם תקציב האגודה

על בסיס נושאים שחברי הוועד ציינו שחשוב להם לקדם,  . גיבוש סדרי עדיפויות ותכנית עבודה שנתית

 נקבעו הנושאים הבאים לטיפול בשנה הקרובה: 

a. חיזוק תחושת השייכות למקום 

b.  .קידום תרבות שיח מכובדת ומכבדת. בהנהלות, בציבור ובין הציבור להנהלות 

c. הקהילה  מתן מרחב ומקום לכל מרכיבי 

d.  הנעת תהליכים ומתן "רוח גבית" ליוזמות ויזמויות בקהילה 

e.  יצירת קהילה אכפתית 

f.  :נושאים שיובאו לדיוני הוועד במהלך השנה 

i.  ישיבה משותפת עם ועד ההנהלה של הקיבוץ להיכרות עם חלוקת התפקידים 

ii.  יזמויות ביישוב 

iii.  שביל בני שמעון 

iv.  )צוות איקלום )משותף עם הקיבוץ 

v.  של החלטות ונורמות קהילתיות מדיניות אכיפה 

vi.  בטחון ושמירה 

vii.  בטיחות 

viii.  פרויקט שמות לשכונות ורחובות 

ix.  תרבות יישובית 

x.  .היכרות עם ממלאי תפקידים. בכל ישיבת ועד יוצג תחום פעילות 

 שונות:  .10

a.  בוררות ביוב, יזמויות  –. נושאים לישיבה 29.3.21ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום שני

 ויוזמות קהילתיות ביישוב, הקמת ערוץ לפניות ציבור, שביל בני שמעון, תרבות. 

b.  אחת לשבועיים. –תדירות ישיבות הועד לחודשים הקרובים 

   רשם: נעם שטהל
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 בטחון קיבוץ עבור הסדר רשת קלפי תוצאות 
   14.3.21  – 12.3.21 –בתאריכים  

 
   %80.52 מצביעים         62   –בעד 
   %19.48 מצביעים           15 –נגד  

   28.41אחוז הצבעה:  271בעלי זכות הצבעה:   77 –סה"כ מצביעים  
 
 
 
 
 

 
 

   19.3-21.3.2021הגדלת דמי קליטה  –קיבוץ  קלפיתוצאות 
 קליטה: הצעת ועד ההנהלה להגדלת דמי 

 ₪ לזוג( ₪120 )  60.000  -₪  ליחיד ל  40.000 -. דמי קליטה לנקלטים מבחוץ יגדלו מ 1
 
 10.000  -₪ לבן/בת זוג ל   15.000  -₪ לבן משק ו  5.000  -. דמי קליטה לנקלטים בנים יגדלו מ  2

 ₪ לזוג(  ₪40.000 לבן/בת זוג ) 30.000 -לבן ו
 

   %62.19 מהמצביעים   125 -נגד   
   37.81מהמצביעים   %  76 –בעד 

   73.09אחוז הצבעה:   275בעלי זכות הצבעה:  201סה"כ מצביעים 
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 תשפ"א  -אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 

 -זיכרון בסלון

  ערבי זיכרון בסלון נולדו כיוזמה חברתית המאפשרת לציין את יום השואה בצורה משמעותית, 

 שיתופי ודיון. -וחברים, במפגש המורכב מעדות, חלק אומנותיבסלון הבית, בין משפחה 

 

ז במסגרת  סיפוריהם  את  השנה  שיספרו  ומקימיו,  הקבוץ  מוותיקי  לשלושה  בסלון  יתודה  כרון 

 : ולשלוש  המשפחות המארחות במשמר הנגב

 20:00בשעה  5.4.21ביום ב',  –תתארח בבית משפחת קרימבה )הרחבה ב'(  -דורית דקל

 20:00בשעה  6.4.21ביום ג',  -יתארח בבית משפחת גלקר )שכונת השבעים( -ןצבי בלושטיי

 20:00בשעה  6.4.21ביום ג',  -יתארח בבית משפחת שנהב )שכונת בנים(  -משה לוי

 הציבור מוזמן

 הרשמה מראש
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  להורי הגיל הרך שלום,

 , ברימון ופקאןאחרי שיצאנו ממצרים 

 הכנו מצות על הטאבונים,  

ערך מבצע ניקיון בסביבה  ניקינו את הגנים עם הילדים, גן פקאן  
 ,הקרובה

 טיילנו רבות בין פרחי האביב בגבעה הפורחת ובכל הקיבוץ..   

וערכנו "סדר פסח" מקדים בגנים... אנו ערוכים ומוכנים לקבל  
 את חג הפסח 

 רצינו לאחל לכולנו פסח מלא בפריחה ולבלוב 

 ת. שקט, בריאות, זמן משפחה ונח

 

 שיהיה לכולנו חג אביב שמח 

 צוות הגיל הרך            

   
 

 

 חג פסח, חג החרות, חג האביב
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