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 מה בעלון
עמדת הכנת פיתות מכירת , היתה המולה גדולה בפאב הישן מדורות קטנות. יום חמישי שעבר, ג בעומר"בל

שעות ספורות לאחר תום . שאצרו מטעמים וכמות נכבדת של סירי פויקה. תירס מתקן אומגה מוזמן להפנינג
אנשים וילדים נרמסו בדוחק שנוצר באחד  54. שהגיעו מהר מירון היו מצמררות" החדשות"החגיגה אצלנו 

המוקדים בעוד השאר עשרות אלפים מממשיכים לרקוד ולשיר עד שגם הם נחשפו למוות שקרה בפינה 
 .אחרת של ההר

ון בהר מירון משמש טריגר לכתיבתו כותב פרופסור למדעי  המדינה וסמכות ואשמה כאשר האס, על אחריות
 .של הממשל בארץ כמעט מראשיתו. א.נ.מאמר קצר על חוסר בראייה לטווח רחוק כחלק מהד

 
בה משני המתרס ניצבים תושבי משמר הנגב ומחליטים בעיניים גילי מולכו מצביע על אופן קבלת החלטה ש

 .על דבריו יש תגובות. שתמיד מרוויחים מחולשה של אחרים( עורכי דין) פקוחות לפזר כסף על יועצים 
 

יוזמותיה רתם גליקי ותמי ברקן . מציינת שנה לפתיחתה" הזדמנות שנייה"הפעילות המבורכת והמקיימת 
 .בר כותבות עליה-פרי

 
 ר לצרכים מיוחדים כדי לאשרה בקלפידביום רביעי התקיימה אסיפה להצגת תקנון הס

 
  4..5 -גש גדול ביום שני הפות בפתח נציין אותו במחג שבוע

 
חמש המשפחות . והגיע מועד הצגת משפחות לקבלה לחברות לאחר תהליך ארוך של  אבחונים ומפגשים

  52.4.25אסיפה למטרה זו תתקיים ביום רביעי   . מציגות עצמן
 

 ג בעומר"מדורה בליל ל: תמונת השער

 (טלי ואורן)ערן , (מיכל ואושרי)וילקנסקי  –משפחות  -א  "ג בעומר תשפ"ל 
 טליה גבאי: ג בעומר שלחה"תמונות מפעילות ל 
  221245 -ב" הארץ"יחזקאל דרור פורסם ב –איך קורה אסון לאומי  
 ברכות לשירן ויניב כהן להולדת הבת 
  גילי מולכו –חכמי חלם 
 גלאור , אדיר בן חמו, יושבי ראש האגודה והקיבוץ: תגובות לחכמי חלם 
 "בר-רתם גליקי ותמי ברקן פרי –חוגגת שנה " הזדמנות שנייה 
 ברכות לטל ועופר גרוביס להולדת הבת מיכל 
 בנושא צרכים מיוחדים 121245 -אסיפה ב 
 נר זיכרון חודש מאי 
 (4545)א "חגיגת שבועות תשפ 
 איריס )  רץמשפחת פ( גל וגיל) משפחת כהן  , (רונית ותומר) משפחת פרקל: מועמדים לקליטה לחברות

  (רוחמה ועמוס)רותם – משפחת פרייברג, (נועם ובועז) משפחת גלעד, , (ואלדר
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 א"תשפ ג בעומר"ל
 

 !תודה רבה על הביקורות החיוביות
 

 !אחראי להצלחתו( והיו רבים כאלה)כל מי שהתנדב ותרם לחג 
 2על הלהבהתודה לכל הנרשמים בקובץ ואלה שהתנדבו לפי צורך בזמן המדורה ובשמירה 

לאנשים שעמדו עם הבצק והמערוכים ולאלה , לחותכים וללשים ותודה למבשלים, תודה לכל העוזרים בהקמה
 2'מעל הסאג

 2על התירס והקרטיבים ולכל מי שעזר להם' צבי'תודה לילדי כיתת 
, תר נעיםיו הלעזרה בהגברה שיהי, למדריכות ולילדי המרחבים שאספו את העצים, תודה לצופים שתרמו ציוד

 2 לצוות הבטיחות, לצוות החשמליה, לצוות התיעוד
 222לאלו שעזרו בתחנות השונות

 (2 זאת ששחו בה וזו שקיררה את הבירות)תודה לצוות הגיגית 
 2תודה לבנות הכולבו

 2תודה למי שהעשיר את הפויקה בירקות, תודה לעוזרים בקיפול עד השעות הקטנות
 2סידור השולחנות ולאלו שעזרו בפינת היצירה, עה לעזור במילוי הבריכהתודה ענקים לקבוצת הילדים שהגי

 2תודה לנוי על השאלת הציוד
 2שלהם צריך להודות, מתנצלים מראש אם לא הזכרנו מישהו ברשימת התודות יש כל כך הרבה אנשים שעזרו

 2תודה לכל מי שבא לחגוג ולשמוח
 !יישר כח –' מגידוביץ-תודה מיוחדת להילה שילון

 אין ספק שהצלחה תלויה בקהילה
 !תודה

 : ראו תגובתו של דרור)תודה לדרור ולצוות על חבלים שנותנים שירות מקצועי מכל הלב כבר כמה שנים 
תוסיף בבקשה למערכת שלכם תודה רבה מצוות על חבלים על ההזדמנות החוזרת ליהנות עם אנשים "

 " תודה -וילדים נהדרים מנומסים יודעים להכיר תודה גם לנו היה כיף איתכם  
 

 ג בעומר"צוות ל
 משפחת וילקנסקי ומשפחת ערן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

  www.atarmishmar.org.il   12124545א  "ה באייר תשפ"כ 4512' עלון מס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אב הישןפג בעומר ב"מפעילות לתמונות 
 טליה גבאי: שלחה
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 איך קורה אסון לאומי
 

 *יחזקאל דרור
  1202.5.4" הארץ"פורסם ב

 
2 הממונים על הסדר הציבורי צריכים לקרוע את בגדיהם ולשפוך אפר על ראשיהם בגלל אשמתם באסון מירון

ולהגביל את הגישה בהתאם , להתקהל בהר בלא סכנה מה אנשים יכוליםכלהעריך : הם לא מילאו את חובתם

 2צעקות והתערבות של עסקנים המתיימרים להיות מנהיגים, למרות לחצים

שיש בו כדי לגרום לאסון , אולם האסון במירון אינו אלא דוגמה נקודתית לליקוי חמור של הממשל בישראל

נבעה מסיבת עומק ֵמֶעֵבר לממצאי ועדת  17 -הפתעת יום כיפור ב2 העדר מבט אסטרטגי קדימה –לאומי 

צורת הנסיגה מדרום לבנון בהכרח , בדומה2 מוכרחים להביא מכת נגד 71 -העדר הבנה שהניצחונות ב: אגרנט

בביטחון  מתן הזדמנות לחמאס להשתלט על עזה בהכרח הוביל לפגיעה :באללה חמוש בטיליםהביאה לחיז

התגרויות בהר הבית ומתן חופש  :ב"ארה-החיבוק של דונלד טראמפ בהכרח סיכן את יחסי ישראל :הדרום

מיליון מוסלמים  215שחיים בקרב , מיליון היהודים בישראל 1מסכנים את " מוות לערבים"לפרחחים  לצעוק 

 2במזרח התיכון

ים בתוכניות הגרעין נאספות לכדי הישג גם לא בטוח שההצלחות הנקודתיות של ישראל במלחמת הצלל

כשמדובר בסוגיה , ביתר שאת, וזה הדין2 או רק תורמות להעמקתה של עוינות מסוכנת, קיימא-אסטרטגי בר

לא מונעת מציאות של חיים על פי תהום שרק ראייה , העובדה שרוב הישראלים שבעי רצון2 הפלסטינית

אלא בהענקה בתהליכים , את אינה תלויה באיסוף מידעראייה כז2 אסטרטגית קדימה תאפשר לגשר עליה

 2על האי וודאות שבהם, היסטוריים והערכתם המקצועית

כמו השלב השני , אנו טובים באלתורים2 ה אפשר לצפות מממשל  שלא היה מסוגל למנוע אסון במירוןמ  אך ל  

טווח בעולם ש ולשגשוג ארוך אך למניעת אסון לאומי של ממ2 של מלחמת יום כיפור והתמודדות עם הקורונה

 2מבט אסטרטגי מקצועי קדימה: המצוי בתהפוכות דרוש יותר

 
 

  האוניברסיטה העברית –למדע המדינה ( אמריטוס)יחזקאל דרור הוא פרופסור ,

 קיבל פרס ישראל

 

 

 !ברכות

 לשירן ויניב כהן

 מיה להולדת הבת

 אחות לאלה

 נכדה לליאור ואוהד שפיר

 !ברכות לכל המשפחה
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 חכמי חלם
 

לפיה הפכה בזמנו העיר חלם שבפולין למושא של בדיחות בתור , ביטוי שנוצר בפולקלור היהודי במזרח אירופה

ִאים מרמזים לבריות שמעשיהם , יהודים ישבו בה מאות בשנים2 עיר של טיפשים מ  והכינויים חכמי ֶחֶלם או ֶחל 

מעשה "כיום נהוג להשתמש במושג  2משמר הנגבאז רציתי לספר לכם שחלם זה כאן ב2 טיפשיים ואבסורדיים

כמו , כאשר הוא נעשה בניגוד לכל היגיון, כביטוי לבזבוז כספי ציבור על ידי הרשויות" חלמאּות"או " חלם

בניית גשר גדול מעל שדה ריק שאף , בניית תחנת רכבת באמצע שום מקום, סלילת כביש ארוך לשום מקום

 2וכדומה, ר לכתובת שאינה קיימתמשלוח דואר חוז, אחד לא עובר בו

ולמה בכל זאת זה מעשה חלם 2 יד ימין תובעת את יד שמאל או להפך2 ומה קורה אצלנו כאן ממש בבית שלנו

2 ₪  175 -ל₪  257חברי קיבוץ משמר הנגב משלמים מס חודשי לקיבוץ בגובה של בין  :אז ההסבר הוא כזה

ומעשה החלם 2 לחודש ₪  115לאגודה הקהילתית בגובה של לעומת זאת חברי משמר הנגב משלמים מס חודשי 

האגודה הקהילתית שאנחנו כאמור משלמים לה מס חודשי תובעת את הקיבוץ שגם לו אנחנו , הוא כזה

האגודה הקהילתית שוכרת בכספי המיסים שלנו עורכי דין שיתבעו את הקיבוץ שגם לו 2 משלמים מס חודשי

 2 ה הקיבוץ גם הוא שוכר עורכי דין בכספי המיסים שאנחנו משלמים לואז מה עוש2 אנחנו משלמים מיסים

אז כן בדיוק כאן אצלנו במשמר הנגב 2 אז תגידו לי אנחנו לא קיבוץ של טיפשים שמעשינו טיפשיים ואבסורדים

של בזבוז כספי ציבור על ידי הנהלות הקיבוץ " חלמאּות"או " מעשה חלם"  בדיוק כמו בחלם מתרחש

 2חלם זה כאן  !כן, כאשר כל זה נעשה בניגוד לכל היגיון, והאגודה

ביקשתי מניתאי ומנעם מנהלי האגודה והקיבוץ לדעת כמה כסף עולה לנו חברי משמר הנגב מעשה החלמאות 

מהקיבוץ עד עכשיו ₪ אלף  25 -ל  75נעם שלח את נתוני עלויות האגודה הקהילתית הסכומים ינועו בין  2הזה

₪ אלף  555 -ל 15בקיצור אנחנו נוציא בין 2 אני מניח שזה לפחות אותו סכום אם לא יותר 2לא העבירו נתונים

וכל זה על חשבוננו משלמי  "2 חכמי חלם", אנחנו ממש טיפשים ומטומטמים2 כדי שאנו נתבע את עצמנו

 2המיסים

  גילי מולכו

 תגובת יושבי ראש שני הוועדים

ההנהלה של הקיבוץ לוועד האגודה לבחור גורם מקצועי אובייקטיבי הציע ועד , כאשר עלה הנושא על הפרק

 2שילמד את הנושא ויכין לשני הוועדים חוות דעת בנושא שתאפשר גיבוש הבנות והסכמות בין שני הוועדים

 2ועד האגודה דחה הצעת וועד ההנהלה ובחר להתקדם במסלול של בוררות

אך בשל העובדה שהמהלך כבר יצא לדרך , ת מהבוררותכאשר נבחר ועד האגודה החדש שקלנו אפשרות לסג

תהיה אשר תהיה לתיקון ולחיזוק , בחרנו להמשיך בתהליך ולהשתמש בתוצאתו, ורוב ההוצאות כבר יצאו

 2האמון בין כולנו

 ר ועד ההנהלה"יו –ניתאי קרן 

 ר ועד האגודה"יו –גיא וילק 
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 ר האגודה"תגובת אדיר בן חמו היה יו
 ,שלום רב

 
 12124545בהמשך לכתבתך בעניין הלוואת הביוב מיום 

 :להלן מספר עובדות בנושא 
 

תוכל לעיין בהם ולקבל את 2 4552נושא הלוואת הביוב תוקשר בכל הפרוטוקולים של וועד האגודה בשנת 
 2רועיםיהפרטים והשתלשלות הא
אגודה לבחון את הנושא י הנהלת האגודה והנהלת הקיבוץ לאחר החלטת וועד ה"נושא הבוררות טופל ע

 2מר יורם ענבר מול המנהל העסקי מר ירי דגן, והמשך עבודה של מנהל האגודה
שני הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה בנושא למרות מספר רב של ניסיונות קודמים להדברות , לצערי

ר הקיבוץ "יור האגודה ו"הסכימו יו, לפיכך2 ולפשרה על בסיס בחינה מעמיקה של שרשרת קבלת ההחלטות
 2 להגיע לבוררות חיצונית

 2לפני שנה וחצי2 4552עניין הבוררות הוחלט בנובמבר 
אי לכך מונה בורר בלתי תלוי 2 אך זה התקבל בסירוב, נעשה ניסיון לבוררות מול מבקר פנים וגם מול המועצה

 2מטעם שני הצדדים ובהסכמתם
אך אני מאמין שהליכים אלו אינם , גודה ובקיבוץבא" מתבזבז"זה נראה לך מיותר כי הכסף , כחבר קיבוץ

תהליכי אלו היו ויהיו גם בעתיד במטרה להגיע לצדק בנושאים בהם שני הצדדים מאמינים 2 חדשים עבורך
המניע להמשיך בתהליך דווקא נובע כדי לברר האם ההחלטה שהתקבלה בעבר נעשתה באופן 2 בצדקת דרכם

ללא , בים שכבר שילמו את הכספים הללו ועלולים לשלמם שובמוצדק יש צורך לנקות את תחושת התוש
 2כספי ציבור אלו בהחלט יכולים לתרום לפיתוח תשתיות הקיבוץ2 הצדקה

האם המטרה היא 2 בלשון המעטה, במכתבך ציינת מספרים שאינני מבין מהיכן הם נלקחו ובולטים באי דיוקם
שמדובר בסכום לא קטן ששולם מכספי האגודה וחלקו אך אוכל לומר לך , אינני יודע?  להפחיד את הציבור

בניגוד ענייניים מובהק וכנגד החוק נכפתה על האגודה 2 י המשתכנים החדשים בתחילת הדרך"עבעבר  שולם 
 2ועל כך הבוררות –ללא הצדקה , לשלמו שוב

ים וסילופים הביקורת המפלגת ומתן פרטים מוט2 מכתבייך פעם אחר פעם מצרים עם הקורא, ובנימה אישית
 2לא תורמים להתנהלות הכללית של שני הוועדים בהנהלה החדשה

 
 אדיר בן חמו

*** 

 
 

 ר ועד האגודה"תגובת אור גל היתה יו

 על התביעה האומללה

 ,שוכחת לציין כי כל התביעה הזו בנושא הביוב מיותרת לחלוטין, צר לי כי תגובתו של אדיר

הפרשה : ואני רוצה לתקן אותו, 4552בפרוטוקולים של האגודה החל משנת אדיר מציין כי נושא הביוב מצוי 

גיליתי להפתעתי שהמנה שלנו , ר האגודה והועד המקומי"כאשר כיו, 4557של הסכם הביוב התחילה בשנת 

 2בבדיקה של התקציב המתוקן הסתבר שהמועצה מחייבת את הועד המקומי בגין הלוואת ביוב2 צומצמה

כדי להבין שמדובר בהקמת קו הביוב שמחבר את הישוב עם , פניות למועצה ובלשות נדרשה חצי שנה של

 2ומבחינת המועצה סכום זה הוא באחריות הועד המקומי2 ש רהט"מט

והחלטנו לטפל בנושא בשני , העליתי את הנושא בשולחן עגול בו ישבנו יחד הנהלות הקיבוץ והאגודה כאחד

 :ערוצים
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והאם אין כפילות , י להבין מאיפה הסכומים המנופחים והריביות המטורפותכד, הראשון זה פניה למועצה
 2בתשלום המס

 2מאחר שיש גם ענפים עסקיים בישוב, השני הוא שלא יתכן שהעלות כולה תיפול על הועד המקומי
ואכן סוכם על חלוקה , וקיבל את עמדתי שהוא צריך להשתתף, בנושא השני הקיבוץ מיד הלך לקראת האגודה

חישוב החלוקה נעשה לפי צריכת המים 2 והקיבוץ יכנס בנעלי הענפים, פיה האגודה תיכנס בנעלי התושביםשל
 45522בשנת 

ניהלנו דיונים , כשותפים לאותו ישוב, שבו נציגי הקיבוץ והאגודה גם יחד, בנושא הראשון עברנו תהליך ארוך
והקיבוץ הסכים , אלא רק את מיעוטו, לוםלא הצלחנו לבטל את התש2 מתישים עם המועצה ועורכי הדין שלה

מה שחייב אותו לקחת עליו את , לטפל בהחלפת ההלוואה הדרקונית של משרד הפנים להלוואה נוחה
 2המחויבות

שגם אדיר הצטרף )הנושא נמסר ודווח בשקיפות מלאה לחברי הועד , לכל אורך התהליך הזה שלקח שנים
תשובות ואף היה שותף בדיונים על החלוקה המדויקת שאל על הנושא וקיבל , אליהם בשלב מסוים

נמסר ודווח נושא הסכם , בכל שנה באסיפה של אישור תקציבי האגודה והועד(2 לכשהתקבל סכום ההלוואה
ולכן הוסבר לציבור שיש סכום גדול שאנחנו מניחים בצד ומיועד להחזר עלות , הביוב שעדיין לא הגיע למיצוי

 2החיבור לביוב
 ,ונמסר בשקיפות מלאה, ושא היה ידוע וברורלמרות שהנ

 ,שהמועצה נכנסה בנעליה, ש רהט שנדרש על ידי המדינה"למרות שמדובר בסכום של חיבור הישוב למט
ולתבוע את הקיבוץ תביעה , להתכחש למחויבויות ולהסכמים של הועד הקודם 4552בחר הועד שנבחר ב 

 2ומבוססת על הנחות שקריות, מיותרת
 :ואזכיר פה את הסוגיות העיקריות, ברי הועד לא פעם את הנושא הסברתי לח

  15כל ההיטלים ותקציבי פיתוח ששולמו ומשולמים על ידי משתכנים בשכונת ההרחבה ושכונת ה ,
הסכום המדובר יועד לקו שמחבר את הביוב (2 עד לתחנת הסניקה)יועדו לתשתיות של השכונה עצמה 

 2ת כל תושבי הישובומשרת א, ש"היישובי כולו אל המט
 היה , ולולא הקיבוץ הסכים לשלם חלקו בעלות, מבחינת המועצה זוהי מחויבות של הועד המקומי

 2הועד נושא בעלות כפולה ובתוספת ריביות גבוהות
 ורק לאחר שנתיים של ויכוחים אתם הסכימו לאפשר , המועצה לקחה הלוואה דרקונית במשרד הפנים

בהלוואה בתנאי , להמר את ההלוואה(על ידי הקיבוץ והאגודה כאחדישוב משמר הנגב שיוצג )לנו 
 2זו הסיבה שהחוזים שמציג אדיר חתומים על ידי הקיבוץ בערבות הועד המקומי2 השוק

 הועד מייצג את כל  –שוועד האגודה מייצג רק את תושבי השכונה הינה שקרית ' הטענה של אדיר ושות
שקיפות וראית כל , ונוהל ביושר, בשיתוף ובתמיכת הקיבוץ הוקם2 שרובם חברי קיבוץ, חברי האגודה

 2בהדברות מלאה עם כל התושבים ועם הקיבוץ, התושבים בישוב כקהילה אחת
 שאלתי את חברי הועד איך הצביעו על דבר כזה, לאחר שהתבררה לי התביעה האלימה שהוגשה ,

וצג להם מצג שווא שמדובר ה2 שחברי הועד לא ראו את הנוסח של התביעה, והסתבר לי להפתעתי
לא להשמצות ולשקרים שפוסלים את 2 ולכך נתנו אישור, בשיחות עם הקיבוץ כדי לברר את הדברים 

 2כל העבודה הנפלאה שעשינו בהקמת אגודת מתיישבים מצטיינת בתפקודה וקהילה למופת
ים שנחתמו על ידי התעלמה מכל ההסכמ, חבל שקבוצה פלגנית בחרה להציג את עצמה כמייצגת את האגודה

 2ובחרה לתבוע בתביעה מיותרת ופוגענית את הישוב, הועד
ולחזור לנהל את הישוב , ולדעתי הועד החדש צריך לבטל אותה, תביעה זו לא היתה צריכה לקרות בכלל

 2 תוך הדברות מלאה בין החברים וההנהלות, שקיפות וראית הצרכים של כל השותפים לישוב הזה, באחריות

 2סביר בפירוט למי שרוצה פרטים על הסיפור המורכב הזהאשמח לה

 ,בברכה

 אור גל 
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" חוגגת שנה" היהזדמנות שני  

 
2תן אצלנו במשמר הנגב-נרקם רעיון שהוביל לפתיחת חנות קח, עת פרצה הקורונה לחיינו, לפני שנה   

2 על איכות הסביבהנינו ראינו חנות שתשמש כמקום מפגש מהנה ותורם ברוח צמצום הצריכה ושמירה ילנגד ע
"2יהיהזדמנות שנ"כך נולד הרעיון ל " 

חיפשנו מקום מרכזי שיהיה נגיש 2 בשיתוף פעולה מהנה ופורה גיבשנו רתם גליקי ואני את הקונספט לחנות
בית )התמקמנו בחדר האחורי בבית מורשת , ובתמיכת יורם ענבר כראש האגודה, לכלל האוכלוסיות בקיבוץ

חנות בבית היסטורי שמאחד בין ישן לחדש קסם לנו והתלכד היטב עם הבסיס הערכי כינון ה(2 המלאכה הישן
2של שימור ושימוש בקיים   

בסיוע מחלקת ההתנדבות , 4545לרגל יום המעשים הטובים " שכולו טוב"י קבוצת "זכינו לתיקצוב ראשוני ע
2 מידוף וקולבים, של ארוניותערכנו שיפוץ בסיסי שכלל ניקיון וצביעה ורכשנו ריהוט בסיסי 2 של המועצה

הקמנו עמדה 2 עליהם נוספו מתלים ומתקנים שקבלנו מהמכבסה ומחסן הבגדים בסיועה האדיב של עדי כספי
2זמינה לאיסוף חפצים שממוקמת בכניסה המקורה של בית מורשת  

השעות  ביןהתגבשנו על פתיחת החנות בימי שישי , בסיוע מתנדבות ובשיתוף פעולה עם ותיקי הבית החם
55:75 – 57:75   

אנו עורכות מיון שבועי של הפריטים 2 ביגוד ואביזרים בכמות ובאיכות מצוינת, לחנות מביאים חפצים שונים
את יתר הפריטים אנו מעבירות 2 ומשאירות בחנות את מה שלהערכתנו יכולים למצוא בו צורך או עניין

2בבאר שבע" ביגודית ויצו"בקביעות כתרומה ל  

ה לנו לשמור על מודל חינמי לחלוטין שמאפשר לכל באי החנות למסור את שאינו דרוש להם ולקחת חשוב הי
2באופן חופשי על פי רצונם   

לשמחתנו הרבה את החנות פוקדים בכל שבוע אנשים חדשים לצד לקוחות ותיקים אשר נהנים מהשפע הרב 
2שיש לנו כקהילה לספק   

אנו נענות 2 ן בסיפוק שיצרנו מרחב נעים ומיוחד של נתינה וקבלהלאורך שנת הפעילות האחרונה ניתן לציי
, במספר הזדמנויות אספנו בגדים למשפחות נזקקות מחוץ לקיבוץ -בשמחה וברצון לפניות שעולות מן הקהילה

קבוצת מטפלי הוותיקים שחיה עמנו , בימי הקורונה הכנו חבילות שי של צעצועים למשפחות ששהו בבידוד
2על בסיס קבוע בשמחה ובהנאה מגיעים אלינו  

2אנו נשמח להמשיך ולהיענות לרעיונות וצרכים שיעלו גם בעתיד  

2 לקראת יום כדור הארץ פתחנו את החנות ליום שלם כדי לאפשר הגעה למי שלא יכול להגיע בשישי 4542445ב 
!לנו נהנינו מאודכו2 מטפלות הגיל והרך וכן את צוותי החינוך החברתי -הזמנו את צוותי החינוך אלינו  

במצב טוב כדי שאחרים יוכלו לעשות בו שימוש, תמשכו להביא ציוד שאינכם זקוקים לו  

2ה ושמחות על ההזדמנות לקבל ולתת טוביאנו מודות לכל מי שלוקח חלק בעשי  

 

בר-רתם גליקי ותמי ברקן פרי  
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 בגדים כהזדמנות שנייה
 בר-שלחו תמונות רתם גליקי ותמי ברקן פרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 לטל ועופר גרוביס

  מיכללהולדת הבת 

 אחות ליעל

 !ברכות לכל המשפחה
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  45:55בשעה  12124545ביום רביעי 
 ובפייסבוק של הקיבוץ, בזום,  255' האסיפה משודרת בערוץ הקיבוץ מס

 
 סדר יום

 מציגה עורכת דין אסתר קויפמן2 הסכם בעלי צרכים מיוחדים
 

 -חברים מלאים ונקלטים לשכונת ה: ל"בעלי זכות הצבעה באסיפה ובקלפי בנושאים הנ

 2 לא כולל חברים בעצמאות כלכלית2 שחברותם השתכללה 05

 
 אסתר קויפמן עורכת דין מציגה את הנושא

הראשון היה הסדר רשת , בין הקיבוץ והחבריםאני עורכת דין ומלווה כשנה את הקיבוץ בגיבוש הסדרים 
 2השני הסדר פנסיה והשלישי הסדר צרכים מיוחדים וזו הצגה לפני אישור בקלפי, חוןביט

א הנושא ל 4551-ב2 ונוצר צורך להתאים אותו לצרכי הקיבוץ 4552 - לגבי הסדר צרכים מיוחדים היה הסדר ב
 2התגבש להסכם והצוות הנוכחי גיבש את ההסכם הנוכחי

: הסיעוד והחינוך לגבי חברים שיש להם תלויים, השיקום, יאותצרכים של חברים שהם ייחודיים בתחומי הבר
 2ילדיהם הבגירים2  4ילדיהם הקטינים 2  5

  2תקנה 
 מחייבת הקמת ועד סטאטוטורית שאינה כפופה לוועד ההנהלה אלא לאסיפה והיא עצמאית בשיקול דעת

 ?במי עוסק ההסדר
שנים  45ומלאו לו 2  בן להורים חברי קיבוץ או לחברים שנפטרו בעודם חברים2 המושג הוא חדש  – בן נסמך
 2י הקיבוץ"י מוסדות המדינה המוסמכים או ע"והוכר ע

 חברים עם צרכים מיוחדים
ההסדר אינו חל על חברים 2 בן קטין עם צרכים מיוחדים להורים חברי קיבוץ וזכאי לקצבה מהביטוח הלאומי

 2ות כלכלית ואינם זכאים על פיובעצמא
חברי קיבוץ ששניים  7 -מנהלת הקהילה ו, ר"מנהלת הרווחה והצרכים המיוחדים תשמש כיו :הרכב הועדה

חברי הועדה יבחרו על 2 שנים ללא הגבלת קדנציות 2א יתקופת הכהונה ה2 מהם אינם חברים בוועד ההנהלה
 2 סמך ידע וניסיון מתאים

 בבן נסמך עם צרכים מיוחדיםהכרה : תפקידי הוועדה
 הגדרת צרכים מיוחדים והיקף התקציב השנתי של הועדה

 לוועדה מוקנה שיקול דעת עצמאי
 הועדה צריכה להתכנס לפחות פעם בשנה

וללוות את  ההורים אך הועדה אחראית לעקוב אחר תהליך מיצוי הזכויות לייעץ4 היא על החבר מיצוי זכויות
 2המשפחה

  45מועד החתימה עם הגיע הבן לגיל 2 וקיומו הוא תנאי לקבל מימון מטעם הקיבוץ פרטניחתימה על הסכם 
וויתור על הזכות להבטחת הספקת הצרכים ( חברי קיבוץ)אי חתימה משמעה אי שיתוף פעולה מצד ההורים 

 2י הקיבוץ"ע
 2הוועדה להיפגש עם ההורים וככל הניתן עם הבן הנסמך תבאחריו

 2י הוועדה"ם שוטפים יוגדרו באופן אישי עהגדרת צרכים מיוחדי
אם הבן גר עם ההורים ולא 2 צרכי הקיום של הבן הנסמך הם בגובה רשת ביטחון לחבר יחיד בגיל העבודה

 2לצרכי קיום 15% - 25%בנפרד הוועדה תחליט על גובה צרכי הקיום על סכום בין 
 "2מי כיסד"בן שמתגורר במסגרת שיקומית יקבל מעבר לסכום המסגרת גם 
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 מקורות המימון
המועצה האזורית וכל , משרד הביטחון, משרד השיכון, משרד הרווח,  ביטוח לאומי – ממקורות חיצוניים

 2רשות אחרת
משכר  45%הכנסה חודשית משכר עבודה של הבן הנסמך אם היא עד 2 הכנסות מעבודה לשם עידוד עבודה

 2מינימום תישאר ברשותו
ויידרש כתנאי להשלמת צרכיו מהקיבוץ להשתלב (  11%אי כושר מעל )לקצבת נכות מלאה בן נסמך אינו זכאי 

 2בשוק העבודה
 קרן קיצבתית שנצברה על שם הבן

 השתתפות בעלויות סיעוד
לא יילקחו בחשבון " רשת ביטחון"השתתפות ההורים תהא מעבר להכנסה המשפחתית הפנויה מעבר לגובה 

 2להורים שכולים רנטות ותקבולים ממשרד הביטחון
בדבר כל הנכסים וההכנסות העומדות , כתנאי להשתתפות הקיבוץ יחתמו ההורים והבן על תצהיר גילוי נאות

 2לרשותם
 2הקיבוץ ישלים את חלקו במימון צרכי הבן בהתאם ליכולת הקיבוץ תוך מתן עדיפות גבוהה לצרכים אלו

מימון כל עוד גדר לאחר חייהם תהווה מקור דירת השיוך של ההורים והתשלומים על חשבון הסכום המו
 2הושלמה הצבירה עבורו בקרן הקצבתית

לבנים נסמכים  "מסלול צרכים מיוחדים"הכספים ייצברו בקרן המילואים של הקיבוץ ב – הקרן הקצבתית
והקיבוץ ביצע עבורם הפרשות לפנסיה יהיו עד למועד (  4552)י הקיבוץ במועד השינוי "אשר היו מוכרים ע

 2קבלת ההסדר כחלק מהקרן הקצבתית של הבן
 (דרך הלוואה)פעמיות חד תשמש כמקור כספי לסיוע במימון השקעות חריגות ו – קרן לצרכים מיוחדים

 45%גובה דמי השימוש לא יעלה על 2 לכל חייו בעדיפות בהקצאת דירות בקיבוץ הבטחת מדור לבן הנסמך
 2מגובה שכר מינימום

 2דירות אלא מגורים במעמד של בר רשותאין לבן זכויות לשיוך 
והוריו " קטין"ייחשב כמו  45עד גיל 2 הועדה אחראית על ליווי וסיפוק צרכים מיוחדים של חבר או בן קטין

 "2תוספת ילד"זכאים בגינו ל
 סיוע במציאת פתרונות תעסוקה, תעסוקה – נושאים נוספים

 ההורים משמשים כאפוטרופוס כל עוד הם יכולים או אינם בחיים  אז הקיבוץ ימנה אפוטרופוס – סואפוטרופ
 הבן עוזב איתם –עזיבת ההורים 

 עזיבת אחד ההורים יישא העוזב במימון מחצית להשלמת צרכי הבן
 בלבד יישוב סכסוכים בוררות בתנועה הקיבוצית
 יעיםמהמצב 447תיקון או שינוי ההסדר נדרשת החלטה של 

 
 שאלות

זה נראה לי פחות תקין ושאלה לגבי תשלום 2 רוצה לקבל הבהרה לגבי השימוש בדירת השיוך: דגני-עירי כרמי
 2שכר דירה

מי 2 מתוך הדין בקיבוץ מתחדש יכול להתנות בנכסי החבר גם שיוכים שונים של חברים: אסתר קויפמן
של התנועה " אהדה"וץ כך היה גם בהסדר כ הקיב"שאחראי על הבן הנסמך הם קודם כל ההורים ורק אח

 2מתוך הסכום המוגדר והיתרה משתחררת לשאר היורשים 15%הקיבוצית ורק 
 2משכר מינימום 45%לגבי דירת מגורי הבן הנסמך הוא משלם 

 
 2 45-4721245-הקלפי תהיה ב2 האסיפה מוקלטת והיא תשודר במהלך השבוע: ניתאי קרן
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 חודש מאי 
 

  512125217 - 5525525255       אמה של אסתר ארז          - שרה בס

 ל אביה של "בעלה של סנדרה ז 5222חברנו משנת  – (חו'איצ)יצחק פרידמן 

    522125211 -225525275         ברק-מיכל ארמון         

 452125217 -5125425254     ל"אביה של לולה מרטינובסקי  ז   - נחום פומרנץ

  412125225 - 442225257ל       "ז אביו של יידל לב           -לב יעקב 

 הייתה במצודת בורוכוב ,5227חברתנו משנת      - שושנה גולן

  12125221 – 452525244  וניר ל"עופר ז, ִאמם של אורה מיצנמכר                         

 אמם של , רעייתו של אלברטו,  5212חברתנו משנת        - זיוה גלקר

  472125222  -272425271 דודתו של ישראל גלעד, בלהה ועומרי, ניצן, חוה                         

  512125222 – 522225255      אמו של סמי פיין        - שרה פיין

 ל"רעייתו של יאיר זרוכוב היתה במצודת בו  5227חברתנו משנת       -בתיה מילר

  422125224 – 522525275    הדס ואופיר, ל"ז מם של בת שבעִא                          

  22125221 -ל נפטרה ב"אמה של שרה שפירא ז         -רחל גורי

 אביהן של ענת, ל"ז בעלה של יהודית 5215חברנו משנת         - יעקב סד

  22125221 -22425244  אריאלה והדס                         

 ל "רעייתו של מקסי ז 5221חברתנו משנת    - ברכה גליקי

   22124555 - 472125242   ועוזי ל "ז איתן, מם של  נעמיִא       

 ִאמם של רותי רוזנבלום , רעייתו של שלום  1948חברתנו משנת   -  חייקה אור  
  552124554 - 452725241ל    "ויוסי אור ז     
 

 ,ל אמם של אבירם"רעייתו של משה ז 5215חברתנו משנת  – דבורה בורנשטיין
   442124552 – 442125275רחל מולכו  , יואש          
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 לקבלה חברות מועמדים
 למשמר הנגב

 

 

  0202מאי 
 

 ,שלום לכולם
 2המועמדות לקבלה לחברות מלאהשל בני משק משפחות  1אנו שמחים להציג 

 2משפחות אלו נקלטות למגרשים מבונים ושאינם מבונים בתוך שטח הקיבוץ

 
וההצבעה לקבלתם , 542124545 המשפחות יוצגו באספה שתתקיים ביום רביעי

 2שבוע שלאחר מכןלחברות תתקיים ב
 

תהליך המיון  לקבלה לחברות עברו בהצלחה את כלהמוגשות לאספה כל המשפחות 
ואשר , משפחות אלו מצטרפות לקבוצה איכותית שכבר קיבלנו לחברות2 והקליטה

  2בהחלק פעיל כ, יתרמו לקהילתנויבנו את ביתן בקיבוץ ו
 

  הילה וועדת קליטה ,בברכה
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 תומרו רונית – משפחת פרקל
 

, מעל יואל אשל שנים 7מתגוררים במשמר הנגב מזה  ,איתמר ואיילת, רונית, תומראנחנו 
 2החתול החביב ,ביב'לאחרונה הצטרף למשפחה ח

 
 2ל ומהנדס החברה בחברת אגם תבור"סמנכ2 בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית, 15תומר בן 

בוגרת תואר ראשון , 27בת 2 ה דיין חבר קיבוץ משמר הנגב'בתו של שמעל, רונית בת משק
מנהלת , יהיעובדת ברשות האכיפה והגב2 ןגוריו-במזרחנות וצבא וביטחון באוניברסיטת בן

 2תחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי במחוז דרום
רוכב על סוסים וחובב , 57איתמר בן 2 רופוסופי בבאר שבעתילדינו מתחנכים בחינוך האנ

 2מנגנת בסקסופון ותופים, 55איילת בת ו2 קפוארה
 

ובשל הרצון לתת לילדינו חינוך בחרנו לקבוע את מקום מגורינו בקיבוץ בשל הקרבה למשפחה 
 2קהילתי וחיי קהילה וחברה עשירים ומגוונים

 2ומחיי הקהילה בקיבוץ ,נהנים מהשקט והמרחבים הפתוחיםאנחנו 
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 גל וגיל –משפחת כהן 
 
 

 ,וםשל
בן שנתיים בגן )וגון ( בגן תות 7תאומים בני )גפן  ,גיא: ילדים 7-הורים ל, ל כהןיאנו גל וג

 .(נורית
 2משמר הנגבישוב מבועים לגור בהילפני כשנתיים הגענו מ

 
 תחביביםה2 חלקי חילוף משומשים לרכביםלבעל מגרש סחר , רכבהעצמאי בתחום , (77בן )גיל 

 .טרקטורונים וכל הקשור לשטח, יפים'ג: שלו
ונכדה לצביקה בלושטין ומרים  ,יןישל סילביה ויניב בלושט םבתהיא , בת משק ,(75בת )גל 

מנהלת משרד ככשנתיים ועובדת במשך , יהתשנות לימודי נטורופ 2 ה לאחרונהסיימ .ודהורצרפ
 2ניקיון ושמירה, כוח אדם

 

 .אנו מתגוררים כרגע בדירה הצמודה לצילה ומורדי שניצר
ניתנה לנו  לשמחתנו2 חיי החברה והקהילה בקיבוץ גרמו לנו להתאהב בחיים בקיבוץ

 2כאן עתידנואת לבנות ההזדמנות לבחור 
חיי במחכים בקוצר רוח להמשיך ולחיות את חיינו בקיבוץ ולגדל את ילדינו בחינוך ואנחנו 

 .הקהילה הקיבוציים לצד משפחתנו ההולכת ומתרחבת בקיבוץ
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 איריס ואלדר – משפחת פרץ
 

 

 2(1) כלבהולילי ה ,(2)ואדר ( 55)נעם , (25)איריס , (25)אלדר , אנחנו משפחת פרץ, נעים להכיר
בעלת תואר ראשון במדעי , כיתת דרורבת  ,ל ואפרים"ז( אורלי)הבת של איזבל , (סוחמי)איריס 

כ לשעבר יואל חסון "לאחר הלימודים עברתי התמחות בלשכתו של ח 2המדינה וסוציולוגיה
2 יפו-א"עבדתי במטה הבחירות של ציפי לבני וכיועצת לימודים במכללה האקדמית ת, (קדימה)

פניתי לכיוון שונה ולמדתי קונדיטוריה ( ל"ובעקבות התאונה של אמי ז)לאחר שנולדו הילדים 
2 וקולד ובעלת עסק לערכות יצירה בשוקולד לילדיםומאז אני עוסקת בתחום הש ,אצל אסטלה

 .ולבלות עם חברים( לכיף)לאפות , אני אוהבת לקרוא ספרים
כלכלה בללימודי תואר ראשון ושני  הפנ, הצבאי כחובש קרבי ולאחר שירות 2ים-אלדר גדל בבת

אלדר 2 ומשפטים ולאחר התמחות פתח משרד עורכי הדין המתמחה בעולם המשפט הפיננסי
נותן שירותי ליווי משפטי לחברות ועוסק בליטיגציה , מחה בתחום המשפט המסחרימו

 2ספורט אתגרי אבל הכי אוהב את הים, לשחק כדורסל, אלדר אוהב לקרוא2 מסחרית
שנים התחתנו והבאנו לעולם שני ילדים  55לפני  2ומאז אנחנו יחד, 45בגיל , הכרנו בצבא

 :מתוקים
ילדה סקרנית , אוהבת לקרוא, מנגנת על פסנתר, פעילה בצופים, ('ה)בכיתת תלתן , 55בת  ,נעם

ילד , ('ב)בכיתת דוכיפת  ,2בן  ,אדר2 השאוהבת ללמוד ולבלות עם החברות ובחיק המשפח
 2שמאוד אוהב לשחק עם חברים

להרכיב פאזלים וללכת , לשחק יחד משחקי קופסא, כמשפחה אנחנו אוהבים לטייל בארץ
 2הלחדרי בריח

לאחר שניסינו לגור בעיר ובמושב הגענו ו, לקיבוץ אחרי שהתגוררנו בבת ים ובמושב חצבעברנו 
כשהיינו מגיעים 2 למסקנה שחשוב לנו לגדל את הילדים בסביבה עם קהילה צעירה ומתפתחת

2 ראינו את השינויים החיוביים שהוא עבר והחלטנו שמתאים לנו להשתקע בו ,לבקר בקיבוץ
וכמובן  ,הרבה חברים חדשים, בנוסף לחברים הקיימים, טוב והכרנוהמעבר לקיבוץ עשה לנו 

 2בייחוד בתקופת הקורונה גילינו איזה קיבוץ נהדר יש לנו2 שאין כמו לגור קרוב לאבא
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 נועם ובעז –משפחת גלעד 
 

 .טל וגפן גלעד, נועם, אנחנו בעז, נעים מאוד
 

יהודית וישראל גלעד ואחיהם הצעיר של הוא בנם של , הנגב בכיתת צלף בן משמר, 72בן , בעז
ל "וכיום משרת בצה ,גוריון-בעז למד גיאוגרפיה והיסטוריה באוניברסיטת בן2 אורן ורועי

 .כקצין בקבע באגף התכנון
-רפואית באוניברסיטת בן-למדה הנדסה ביו, יעקב מאוחד בת קיבוץ אשדות, 72בת , נועם

 .ליךגת כמהנדסת תה גוריון ועובדת באינטל קריית
עברנו להתגורר  ,4555-ב ,ולאחר השחרור, נפגשנו במסגרת הנוער העובד והלומד במהלך הצבא

 .ילדים 4התחתנו בפאב הישן ונולדו לנו  4557-ב .הנגב ומאז אנחנו כאן יחד במשמר
לשחק עם חברים ולבלות עם הסבים , אוהב להרכיב פאזלים2 מתחנך בגן רימון, וחצי 7טל בן 

 .והסבתות

 .הכי אוהבת לשחק עם טל ולאכול, בגן סביון, חודשים 55ת גפן ב
 

חי ואת הסוסים  לבקר את החיות במשק, ללכת לים ולבריכה, כמשפחה אנחנו אוהבים לטייל
 2הבאורוו

  2אנחנו שמחים ומתרגשים לבנות סוף סוף את ביתנו בקיבוץ
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 רוחמה ועמוס – רותם-משפחת פרייברג
 

 2ואופיר, יאיר, רוחמה, עמוס: רותם-אנחנו משפחת פרייברג
 45522אנחנו גרים במשמר הנגב בדירה מעל אורנה ודוד מאז ספטמבר 

 

 . הבן הצעיר של אורנה ודוד ואח של רונן וחגי ,בן קיבוץ מכיתת הרדוף, 72בן , אני עמוס

עובד בבולה אני היום 2 המכון הטכנולוגי בחולוןHIT- בהכשרתי אני מעצב תעשייתי בוגר

 . בתפקיד מסגר ומעצב ,סטודיו באשקלון
בהכשרתי אני 2 ישוב בית חשמונאי אשר במרכז בארץיבמקור מה ,77בת , אני רוחמה

 . פסיכותרפיסטית הוליסטית וכיום עובדת בחברת פרסום בבאר שבע

 .נהנית בגן נורית ,בת שנתיים ,אופירו .מתחנך בגן פקאן ,221בן  ,יאיר
לראות ולהכיר מקומות ואנשים  ,לטייל, בטבע ,ו מאוד אוהבים כמשפחה להיות בחוץאנחנ

 2חדשים
 2מעריך אוכל טוב וחברה נעימה2 לתקן ולעצב, לבנות, עמוס אוהב ליצור

 .חובבת קריאהו, שיחות וטיולים ארוכים בחוץ, רוחמה אוהבת אנשים
קצת כמו שאנחנו , ולטבע שבחוץ תמיד חלמנו לגדל את הילדים שלנו כמה שיותר קרוב לקרקע

הבנו שהגיע  ,שנים בתל אביב ולקראת הלידה של יאיר בננו הבכור 55-אחרי קרוב ל2 וגדלנ
 הזמן להשתקע

 . ולמצוא מקום שיהיה לנו לבית
מתמלאים בביטחון , הילדים פורחים2 הלחץ השתחרר והלב נפתח ,מאז שהגענו לקיבוץ ולדרום

, אנחנו מכירים אנשים חדשים2 אילו היו כאן מאז ומתמידנעים במרחב הזה כו ,ועצמאות
כל יום מחדש חלק מהמרקם הקהילתי בומרגישים , מחזקים קשרים עם חברים ותיקים

 ,הזדמנות להיות חלק מקהילת משמר הנגבהאנחנו מתרגשים ושמחים על 2 המיוחד שיש כאן
 2לתרום ולהיתרם מכל מה שהמקום יכול להציע, לתת

 

 
 


