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 לוןבעמה 
. ולים וקטניםה גדלמידים בחופשתהכל . המעתה תחלפה ו יאלזום הסגר בין . א"תשפ םהלימודי שנתתמה 
 .הסתיובתחילת לעוד שנה ר כוחות אף הם לאגו יצאו המחנכיםם המורי

 !תה בהצלחהות ובני הכילכל בניהיה ש. ופעפרידה ומימודיה בלתקופת ן את סיום תציי "תמר"כיתת ערב ה
 עד-י גילפגישה עם באקיים המועצה  פגש עם תושבילהישמקפיד זמיר ניר 
 וזסי נח מ"ע שהוקם "מצטייןעובד "ל שבמבצע בדת מצטיינת פינדס עות שגי

 "הנגבעידן "חם בם למתעובריקמה אז החברה הו 8222ת משנ בחצר משמר הנגבה שהתרחבו גב אקולוגינמשרדי 
 בפרד במכתרלק נהחברה ערן שמל "מנכ
מעלה ללאחר . ות ההרחבהלשכונ לתת שםבקשה רך בעקבות יצא לד בת משמר הנגשמות לשכונו מיפוירויקט פ

 ת שהתגבשועל ההצעובהצבעה יוצא לדרך הוא  משנה
 תיכרונות ילדוגר על זל מבושמבט  .לחה שירשמכיתת ארז טל לוצקי הלא היא  לויטליה 
 ועד האגודהוממועצת חינוך ת ומידע החלטו עלקולים וטופרו
 הראשונהרך לגבעה ודחדש ושער 
 ופש הגדולופתיחת החקיץ בבריכה הפנינג 

  

 ראהד בן שח :שלח הדשאעל  ,מודשנות לי' במסיימת י כיתת תמר השערתמונת 

 

 תמר"יתת מחזור כג ח" 
  עד-בגיל המועצהר "יו ,זמירניר 
  בדת מצטיינתעו, דספינשגית 
 הנגב אקולוגי ל"מנכ, לקשמרערן  –הבעת תודה תר מכך ויופרידה ב מכת 
  ליאוריין להולדת בלובשטודניאל נאווה לברכות 
 מר הנגבות בקיבוץ משמות לשכונמיפוי ש טפרויק 
  (לוצקיטל )וי לטליה  –השפעה 
  עיםהשבשכונת 
  עותל ר"בבן דין עלנישואי ה שטיןרדליה בולברכות 
 ןעומר ומורד בן ללהולדת הנכושלמה כרמל לשרה ת ברכו 
 זיוסף ארלזכרו של רב ע 
 ימעיין ללזר :מהרש,  82.6.85,  52.1.85,  8.1.85נוך של מועצת חי פרוטוקולים 
 נעם שטהל :רשם 85.6.85הילתית ועד אגודה קקול וטפרו 
  הראשונהלגבעה שער 
  להחופש הגדויחי 
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 "תמר"חג מחזור כתת 
 

 שנת שירות בבית בילד בתל אביב – עיילה אלון
 שנת שירות בכלביית שילובים בפרדס חנה – אור בן שחר
 צ של הצופים"שנת שירות במלר – יובל גבעול

 ניתת כתצפיתתשר מתגייסת – מאיה גרינוולד
 רותת מכינ– הי זקסלי

 חוליתבקיבוץ  המכינ – יעל חפץ
 תדסה קרבילהנ מתגייס – אמרי טנצר

  הדרכה בפנימיית עין גדי – ליה ילנד
 פעילקן כדורגל כשח מתגייס – כרמל משה

 מכינת גל – מיתר סבן
 מכינת אשלים – רון פסל

 מכינת שחר במקווה ישראל – הדר פרייברג
 שנת שירות בכפר הנוער נירים בבוסתן הגליל – גפן עובדיה

 ל"לנחרוצה   גייסמת – מתן עמר
 מכינת ניצנה – עידן קישנבסקי
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 עד-גילר המועצה ב"יו -ניר זמיר
-מקפיד לפקוד את בית גילוהוא כבר שנתיים ושמונה חודשים  ובתפקיד ,בני שמעון ,ר המועצה שלנו"ניר זמיר יו

בדבריו ניר זמיר נוהג לעדכן מהנעשה ברחבי . 85.6.85 -עד מדי מספר חודשים והפעם היה זה ביום רביעי ה

היה לו מסר חשוב להעביר . שומר החומות" מבצע"הפעם הפגישה התקיימה מספר שבועות לאחר סיום . המועצה

לא נפגעו אנשים " שומר החומות"ב. יש לזה חשיבות ממדרגה ראשונה.  דים"יש לדאוג לבניית ממ. עד-לבאי גיל

. העלות הגבוהה יחסית אינה נמדדת בחיי אדם. ו את ביקוריהם של הטילים שנורו מעזהאך שדות בני שמעון קיבל

ר מס ".דים"דיברתי עם תומר רכטמן מרכז המשק של משמר הנגב ותמצא הדרך לארגן בנייה מרוכזת של ממ"

 .לשומעים

ה המשטרה עשתה את מיטב יכולת. היו התפרעויות של בדואים בכבישים" שומר החומות"אותם תאריכים של ב

של כל  ,היחסים האישיים הטובים שלנו. ותפסה את היורים על מכוניתו של חבר שובל שנסע על הכביש שלנו

כניסת מפלגת . יש להמשיך במערכת היחסים הטובה הזאת. יישובי המועצה מנעו את כניסת הפורעים ליישובים

 . נים תפנה הרבה תקציבים לטובת הבדואים דבר שימתן את הזעם ויפחית את העו"רע

המדינה משקיעה במיזמים . עבודה הנמרצת עליובשורה טובה היתה לניר לגבי תאריך סיום הכביש שאנחנו רואים 

ויתכן שסיום הכביש יהיה בקיץ הבא  כחצי שנה לפני המועד   באזור המועצה כמיליארד שקל והדברים מתקדמים

 .על זירוז סיום הכבישבניית בסיס צבאי גדול בצומת אשל הנשיא משפיעה . המוצהר

 .במשמר הנגב הוחלט לשפץ באמצעותו מבנה חינוך לנעורים. לפיתוח₪ כל יישוב במועצה קיבל מיליון 

מבנה שהיה קיים שעבר מתיחת פנים באמצאות עיצובה הוקם מרכז צעירים בשובל . המועצה משקיעה בתושביה

 " שביל הזהב"שנים מערכת חוגים בשם לפנסיונרים הצעירים הוקם כבר לפני מספר . של ענבל גרנסיה

היום יכולים להצטרף . לפני מספר שבועות התקיים מהלך אסטרטגי במועצה כדי לממש יזמויות וחלומות

 .ויכולים להשתלב בביצוע יזמות כקריירה שנייה 67-72פנסיונרים שיוצאים לפנסיה בגיל 

 .נשאלה שאלה בנושא האשפה המושלכת בשדות

  .פקחים והם יסייעו למנוע את זריקת האשפה ברחבי המועצה 55ידת אכיפה עם ניר ענה שתקום יח
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 עובדת מצטיינת  ,שגית פינדס
מזמינות ברורים נוספים ושמיעה מכלי ראשון הן דרך ידועה ביישוב ,  (וואטסאפ)שמועות שעושות להן כנפיים 

שגית קיבלה אות עובדת מצטיינת  - והידיעה שעברה היתה(. למרות שאנו מונים מעל אלף אנשים)קטן כמונו 

והבירור גם הוא נעשה מובן מאליו . שגית בכבודה ובעצמה –העת לברר עם בעלת האות  ההגיע. ממשרד ממשלתי

 .וההסכמה היתה מיידית לפגישה כי רק פנים אל פנים יש לראיון הערך המוסף הנחוץ. בוואטסאפ

הילד . היה זה אות מבשר טוב. הבכור למשפחת פינדס נפגשנו בראשית השבוע ולפגישה ביקש להצטרף רתם הבן

 .סקרן ומתעניין ולמה לא להיות עד וגם להוסיף תובנות משלו

 

 ?מהו אות ההצטיינות שקיבלת, שגית
ידיעות " הראשון שלעורך האחראי ה, "נח מוזס ש"המצטיין עהעובד "פרויקט משר האוצר במסגרת  ש"צל

בה יתאפשר לעודד עובדים מצטיינים על מנת לקדם את  ,להקים מסגרת שהאמין שישומייסד המבצע " אחרונות

 82מועמדים בתעשייה ונבחרים   1222 -ומאז כל שנה נגשים כ 5971 -המיזם הוקם ב. הכלכלה והתעשייה בישראל

ן לציון והוא ניתן עבור שנת בראשו" ידיעות אחרונות"בבית  57.6.8285 -הטקס התקיים ב. עובדים מצטיינים

 . שמעניקים את האות והפרס 51 -זו השנה ה.  8282

מלח , נמל חיפה, הכפר הירוק, עיריית חולון, מכללת בית ברל: מתחומים שוניםכוללת עובדים המצטיינים רשימת 

 .נשר מלט רמלה ומבו מטבחים, עתליתהארץ 

 .יוני כהן, בה אני עובדת" מטבחיםמבו " ל ובעל החברה "לציין את מנכ וכאן המקום

לתחום התעשייה בישראל והיותו חבר בדירקטוריון של התאחדות התעשיינים                        קב זיקתו הרבה ע

עריכת סיורי הדרכה במפעל לסטודנטים לתעשייה הן יניב, המקומיתהוא מעורב ביוזמות שונות לקידום התעשייה 

מראייתו את חשיבות העובדים בהצלחתה של וכחלק , קידום פרויקטים לשילוב נשים בתעשייה ועוד, וניהול

  .מיזם העובד המצטיין ל הגיש את מועמדותי, החברה 

בשלב זה יוני . דות כמצטייןראשוני בו נבחר המפעל והעובד שהוגש למועמ הליך עובר מספר שלבים תחילה מיוןהת

 .בדת מצטיינתלצוות המיון כיצד השתלבתי בתפקיד הנוכחי במפעל ומה לדעתו הפך אותי לעוסיפר 

מפעל מבו ש וכשבסופו התבשר לעליונה של המיזם השיפוט ה תוועדלתהליך אל מול בהמשך הזמינו אותו 

 ה להשתתף במיזם המצטיינים בשל תרומתו והיותו דוגמא בתעשייה בישראל זכמטבחים 

  .ש השר כעובדת המצטיינת של מבו מטבחים"באות צל ושאני זכיתי

                        ? מה היא התכונה המשמעותית ביותר שמעצם קיומה הופכת עובד למצטייןמים בטקס שאל אחד הנוא

הוא סיכם בשתי מילים , זמינות, התמדה, נות איפה למצויש, ראייה קדימה, מקצועיותאת כל הקריטריונים כגון 

... ביומו כל יום אני מרגישה וכך " זה מה שיש בכולכם ושהופך אתכם למצטיינים!  לב רחב"שאותי מאוד ריגשו 

 ... מכל ועם כל הלב שאני מגיעה לעבודה

לרגע לא הפסקנו ונחישות קדימה באבל אנחנו המשכנו , אתגרה גם אותנו כמו כל שאר המשקתקופת הקורונה 

בר כי מעכל יום לעבודה רק על מנת לשמור על רצף הייצור לי באופן אישי היה מאוד חשוב להגיע  -ולייצר לעבוד 

 . זו גם המשפחה השנייה שלי, להיותה של חברת מבו מקור הפרנסה שלי
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 ?מהי עבודתך
ים השתלבתי מכללה פרטית בתל אביב ובתום הלימוד, "אסכולה"אדריכלות מכללת שנתי של  5מסלול למדתי 

  .שנים 55עבדתי בה , בהרצליה יָנה'קּוצ  כמעצבת מטבחים בחברת מטבחים איטלקית ַוַאל

ולמצוא עבודה כמעצבת קרוב  לאחר שחזרנו לקיבוץ החלטתי לעזוב את העבודה הרחוקה במרכז שניםמספר 

 אודמו (פארק התעשייה ספירים)בשדרות " מבו מטבחים"לראיון עבודה במפעל לפני כארבע שנים הגעתי  .  לבית

אבל היתה מיידית  ל החברה"עם יוני מנכה הכימי . מהמקצועיות ומהאנשים, מפעל הטכנולוגיהתרשמתי מה

 לא התאים לי וחשבתי שאני ממשיכה הלאה לדבר הבא בסופו של דבר שעות העבודה כמעצבת בסניף שדרות 

תהליך ) י"התפ תל החברה יצר איתי קשר ושאל אם אני מעוניינת בתפקיד במחלק"לאחר מספר ימים יוני מנכ

 . (פיתוח וייצור

תפקיד מרתק ומורכב שזכיתי , י במפעל"אני מרכזת את תחום התפ כיום... וזו הייתה תחילתה של ידידות נפלאה

תוכניות העיצוב התפקיד במהותו הוא העברת . הן אישית והן מקצועית, להשתבץ בו ושכל יום רוכשת בו עוד כלים

הזמנת  , ז ההתקנה בבית הלקוח"מתחיל בגזירת זמנים קדימה לקביעת לו. לתהליך הייצור בפועלמהמעצבות 

פיתוח תיאום וסנכרון תהליכים מול , פקודות למכונות הייצור הזנה לתכנת הקבינט ויזן שמעבירה, םחומרי גל

  .מנהל הייצור עובדי הייצור ועוד ,המעצבות -כלל הגורמים 

 
 ספרי על עצמך
 ין וחנן אדלטין 'רג ץקיבוחברי בתם של , אני שגית פינדס

 .אמא של רתם דורון וזיו .נשואה לאבישי פינדס 

הנכונות  ותהחלטהשנינו מסכימים פה אחד שזו אחת . שנים 55בננו רתם  לפני דתו של חזרנו לקיבוץ בעקבות הול

החינוך האיכותי לילדים והקהילה , איכות החיים שהקיבוץ מציע, מבחינת הקרבה להורים,  ביותר שעשינו בחיינו

 .החזקה והעוטפת שיש פה במשמר הנגב
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 ,קהילת משמר הנגב היקרה
 

 מכתב פרידה ויותר מכך הבעת תודה
 

מיום היווסדות החברה בכמה מבנים אשר נשכרו , משרדי המטה של נגב אקולוגיה שוכנים בקיבוץ משמר הנגב

 .מהקיבוץ ברבות השנים

. שוכר -ונרשמו קשרים מעבר ליחסי משכיר, הקהילה וחבריו, היו מזוהים עם הקיבוץ, עובדינו המסוריםו, החברה

ואנחנו מצידנו פעלנו תמיד להכרת התודה , לתדמית ולמוניטין של החברה, לקיבוץ תרומה רבה להתפתחות

 .ולחיבור לקהילה

דנו לבנות את משרדי המטה החדשים בשטחי עשינו כל אשר לאל  י, מר נתי פז, אני וקודמי, בשנים האחרונות

אך בנסיבות טובות של , בצער רב של פרידה, לאור זאת. אך לצערי הדבר אינו צלח, הקיבוץ במספר תוכניות שונות

כולי תקווה שזהו . 'עידן הנגב'משרדי המטה יעברו למשכננו החדש בפארק התעשייה , בחודש הקרוב, התפתחות

 . וץ יעשו ככל יכולתם להחזיר את משרדי המטה לשטחו ביום מן הימיםוקברניטי הקיב, מעבר זמני

לצוות חדר האוכל , לצוות המרכולית שתמיד היו אדיבים כלפינו, נתגעגע לכל מי שפתח לנו את השער בחיוך

לצוות , על שירותי הדואר והסיוע תמיד בכל מה שצריך( מיציק)לאיציק בונים , שתמיד קיבל אותנו בשמחה

תודה שפשוט , ובכלל לכולכם, לראשי הקהילה שהזמינו אותנו לאירועים השונים, ליניב וצוות האחזקה ,המכבסה

 !!קיבלתם אותנו כחלק מכם

 

 ל"מנכ, ערן שמרלק
 

 
 
 
 
 

 !ברכות

 לנאוה ודניאל בלובשטיין

 ליאורבת להולדת ה
 אחות ליהלי ואריאל

 נכדה לשולי וצבי ברג

 !ברכות לכל המשפחה
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  0202יולי       .מיפוי שמות לשכונות בקיבוץ משמר הנגב פרויקט

  –ה יקרים חברי קהיל

 :  על בחירת השמות לשכונות רגע לפני ההצבעה, תקדמותמעדכנים אתכם בתהליך ובשלבי הה

, בקשות לקביעת שמות שכונות במקום הרחבה א, 8259לוועד האגודה הגיעו כבר באמצע   ?למה התחלנו עם זה

 . הבקשות התקבלו בשמחה, לאור התחדשותו וצמיחתו המבורכת של משמר הנגב. הרחבה ב

מרגלית זלצמן ונעמה , הילה מגידוביץ, אייל גרנסיה(: ה הקודםמבוסס על החלטת וועד האגוד)  :מי בצוות

 .רוזנבלום אלוש

לשילוט הכוון נעים ומסביר הוא התכנון .  המהלך ייצור הכוונה קלה יעילה ונוחה ברחבי הקיבוץ ?למה זה טוב

 . שישתלב בסביבה ובנוף הישוב הכפרי ,פנים

 : אז מה עשינו

  למדנו מה קורה

 .בקיבוצים אחרים

   עשינו לא מעט ישיבות

וגם הפצנו עדכונים 

 . לוועדים ולציבור כולו

  למדנו את המפה

העתידית של הקיבוץ 

ובעזרת אנאבלה 

מפה יצרנו , פלדפבר

  :כזו

  פנינו לכל הציבור

במשמר הנגב בבקשה 

, להציע שמות לשכונות

 . על פי המפה
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 הוחלט שהמספרים על הבתים יותאמו למשל . קיבלנו כל מיני החלטות בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים

מותאמים ' ג', ב', המספרים שכבר מופיעים על הבתים בהרחבה א. )לפרצלציה ויטופלו בשלב מאוחר יותר

 (. למה שעתיד להיות

 על מנת להבין את הלך הרוח , פנינו בפנייה אישית וממוקדת לתושבי השכונות שלהם השם כבר מושרש

לכל שאר . בורוכוב ובנים –לא יוצעו שמות חלופיים לשכונות , בלוכתוצאה מהתשובות שהתק. בשכונה

 . לבחירה השכונות יוצעו חלופות

 ?ההצבעה מה צריך לדעת לפני

 רשאי להצביע כל חבר אגודה. 

 כל אחד יכול להצביע על כל השכונות או רק על חלק. 

  יש לבחור שם אחד מתוך שלוש האפשרויות. שמות לבחירה 5לכל שכונה מוצעים . 

 ההצבעה תתקיים באמצע יולי . 

:שם במפה   אופציה ג אופציה ב אופציה א 

 מטע א הנקודות"י אסיף הרחבה א

 הדרים נחל גרר שיבולים הרחבה ב

 שבעים הגבעה הראשונה חיטים  הרחבה ג

 צאלון מנסורה שדות קומותיים

 קציר  המגדל עומרים 1חד קומותי 

 חריש ח"הפלמ הבוסתן 2חד קומותי 

 הכרם צעירים תלמים צעירים

 בנים בנים בנים בנים

 נעורים עופר נירים נעורים

 בורוכוב בורוכוב בורוכוב בורוכוב

 מייסדיםה תיקיםוו הראשונים וותיקים

 נעמה, אייל, הילה, מרגלית.                             מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה והערה
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 השפעה
 ן נחשקחזו       בילדותנו

 בגיל ביניים      נהגו קשישות הקיבוץ
 צעד צעד        להקיף אותו

 מתינות       הערב. אחרי א
 בד בבד       בהליכה מתונה
 מתינות       ובשורה ישרה

 זרועות שלובות      על הכביש ההיקפי
 ואור זרוע        שהיה אז

 בחדרי הלב       דל מכוניות
 .שבילים המיטיביםוב       הן צעדו בשלווה

 תוך דיבורי האידיש והצרפתית
 בו -בסופו של יום

 גיהצו
 "ארז"כיתת ( טל לוצקי)טליה לוי         תפרו
 (זיכרון בן דורי)        .אפו

 ! לחיים ולברכה! לחיים חברים    גבוהה וצלולה סבתא כרמי –מימין 
 וקשובה סבתא ברג ממושקפת –משמאלה 

 א טנצרמלאה ובטוחה סבת –לידה 
 רזה וחייכנית סבתא פיין –ובקצה 

 ודאי שכחתי אחת
 מיכר סבתא כרמי היא שרה אפשטיין אמה של קלרה*      הכלולה עמן

 ברג ו של צביאמ אמה של לאה  פוגל סבתא ברג היא מלכה *     שכר הליכה בידה גם כן
 של עדה טנצר ניק אמהצילה סוקהיא סבתא טנצר  *    הן הלכו שלובות זרוע

 ל סמי פייןרה פיין אמו ששיין היא סבתא פ*      תוך שהן נפרדות
 .בשלום חרישי

 אנו הילדים שיחקנו בדשא
 הלהוצווחנו בצ

 שלום סבתא" לעתים זרקנו"
 "שלום שלום"ונענינו ב

 ודאי זו שעתן היפה
 בסוף הגלות
 עת זכו להגיע
 ליישוב פורח

  ולהתאחד עם בניהם
 החלוצים הצעירים

 מי היה משער
 שברבות הימים

 הזדקנות התהיה זו -
 הבריאה
 המתונה
 השלווה

 משאת נפשי הסוערה
 מפעים שכך
 ערב סתמי טיולו של

 הפך להיות 
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 שכונת השבעים
 

 השכונה ממשיכה להתמלא
 : יה בשבועות האחרוניםעברו אל

  ( חודשיים וחצי)מיה      (8.1 ) אלה -ובנותיהם שירן ויניב כהן
 בת שנה כליל –ובתם  ברגר ענת ואיתן

 ( 5.9 ) ענבר – ובתם רתם ואופיר גליקי
   ( 7 ) עלמה  ( 58) תובל    ( 51)  עילי -וילדיהם   ליאת ועידן פקציארז
 (52) ליבי    (     58)בל    יו –ובנותיהם  דפנה ותמיר רוזנברג

 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 לדליה בורשטין

 ל רעות"הבן דין עב ילנישוא

 !ברכות לכל המשפחה
 
 
 
 

 !ברכות

 לשרה ושלמה כרמל

 להולדת הנכד

 בן לעומר ומורן

 !ברכות לכל המשפחה
 
 
 
 

 ערב לזכרו של יוסף ארז
 

 או והארגוןיידועל ה לאלון דגניעל ההנחיה וכתיבת הדברים  לעידו דגניתודה 
 לנערים שסדרו את חדר האוכל לפני ואחרי הערב, לכל מי שאפו עוגות טעימות

 אבינו וסבנו, ולכל מי שהגיעו לכבד את זכרו של יוסף בעלי
 

 לכולםתודה רבה 
 משפחת ארז על כל שלוחותיה 
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 עצת חינוךשל מווטוקולים פר
 

כיוון שהנושא המרכזי של הישיבות בחודש מאי ויוני היה בדיונים הוחלט להשאיר את הפרוטוקולים חסויים עד 

מצורפים . ל מובאים לידיעת הציבור"הפרוטוקולים הנ, משהתקבלה ההחלטה. לקבלת החלטת מועצת חינוך

 .ם האחרונים של מועצת חינוך לחודש מאי ויוניבזאת שלושת הפרוטוקולי

 

 05/502פרוטוקול מועצת חינוך 

 גל דקלה, ברקן יואב ,ג פניגפל גל, בלום אלושרוזנ נעמה, פייביש יניב, ארמה שרון, ייןברג בלובשט נאוה: נוכחים

 .טהלש ונעם מרע הילה,  ללזרי מעיין, ארזי יואל, יסעור

 גרנסייהאיל : חסרים

הצגת נושא של סגירת מערכת הגיל הרך בחול המועד פסח ועדכונים של מנהלי : הישיבה התחלקה לשני חלקים

 .החינוך

 דיון ראשוני –הצגת נושא סגירת מערכת הגיל הרך בחול המועד פסח 

 הנושא הגיע לדיון מועצת חינוך בעקבות בקשה שהעלו הצוותים החינוכיים של מערכת הגיל הרך. 

 תחילה הובהר כי מדובר בדיון ראשוני בו דנים על הנושא ולא מקבלים החלטה. 

  היא מזהה בשנים , את המערכת של הגיל הרךשנים שהיא מנהלת  9דקלה התחילה ואמרה שלאחר

בשונה , במשמר הנגב. האחרונות אתגרים חדשים העומדים לפתחה שאחד מהם הינו גיוס עובדים

היציבות שלהם והמחויבות שלהם למקום העבודה . יש צוות קבוע ומחויב לעשייה, מהרבה קיבוצים

מרות שביחס לאזור השכר שהן מקבלות לדעתה נובעים מכך שהעובדות מרגישות שמכילים אותן וזאת ל

בשיחות שלה אל מול הצוות החינוכי עלה הקושי שלהן לעבוד במשך שנה שלמה באופן . אינו גבוה יותר

הקושי קיים אצל כלל העובדות ובעיקר אצל . רציף ללא חופש מרוכז שבו כל המערכת מושבתת

ות להיות זמינות לצוות ולהורים והן לא המובילות שטענו כי גם כשהמערכת עובדת הן עדיין תמיד צריכ

שהוא אמצע השנה מתאפיין  בירידת מתח אצל הצוותים ודקלה , חודש אפריל, בנוסף. בחופש אמיתי

מרגישה שסגירת מערכת הגיל הרך בחול המועד פסח יאפשר להן לאגור כוחות לפני הקיץ  והחופש 

 .הגדול

  הגיעו למועצת החינוך כנציגות צוות העובדות ( ון תותמובילת גנ)וטליה ( מובילת בית התינוקות)סמדר

בהצגתן הן העלו את הנקודות הבאות וביקשו להתייחס אליהן כחלק מהשיקולים . של הגיל הרך

 :בהחלטה האם לסגור את המערכת בחול המועד פסח

 .כמעט כל המשק יוצא לחופש מלבד מערכת החינוך .5

קבלות שיחות טלפון מהורים ועדיין צריכות אצל כל המובילות גם כשהן בחופש הן עדיין מ .8

להיות בדריכות לגבי מה קורה בגן וכך יוצא שלאורך כל השנה מלבד יומיים באוגוסט הן עובדות 

 .ללא הפסקה

 .תקופה בה יש ירידת מתח והחופש המוחלט בו המערכת סגורה תאפשר לצוותים לחדש כוחות .5
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זאת למרות בקשות חוזרות , הרבה הורים לא מביאים את הילדים למערכת ולא מודיעים על כך .5

מביא את הילדים בשעה מאוחרת ולפעמים אחרי כמה שעות כבר חוזר , גם מי שמגיע. ונשנות

 .לקחת את הילדים מה שמקשה לקיים סדר יום תקין בגן ונותן תחושה מאוד לא נעימה לצוות

ך הן מטפלות שומרות מסורת וקשה להן מאוד להגיע לעבודה כאשר למרות רוב הצוות בגיל הר .1

 .הבקשות שלהן הורים עדיין מביאים את הילדים לגן עם חמץ

מטפלות ששומרות מסורת קורסות פיזית לאור כל ניקיונות פסח ומגיעות חסרות כוחות  .6

 .לעבודה

ה הזמן שהמשפחה רוצה נמצאים בבית בחופש והרבה פעמים ז( ילדים, נכדים)כלל המשפחה  .7

 .לצאת לחופשה משותפת דבר שלא אפשרי מבחינת העובדות כי הן צריכות להגיע לעבודה

 להלן הנקודות שעלו בדיון. בתום הצגת הדברים טליה וסמדר יצאו והתקיים דיון בנושא: 

 .מדובר על שינוי משמעותי בהוויה של החינוך הקיבוצי בו הגן פתוח כמעט כל השנה .5

 .דר שבוע חופש לכל מטפלת כבר בתחילת שנה כך שיענה על הצורך בחופש מרוכזאופציה לס .8

 .הוצעה חלופה במקום לנהל רישום מי לא מגיע בחופשת פסח לנהל רישום מי כן מתכנן להגיע .5

ההגעה של המטפלות בחול המועד פסח הינו חלק מהסכם ההעסקה שלהן וזה דבר ידוע מראש  .5

 .עבודהוהוסכם על כך מראש בעת תחילת ה

 .לייצר עבור הצוות אפיקי קידום שלא באים לידי ביטוי בימי חופש .1

שכן משתמשים במערכת החינוך בחול המועד פסח וצריך לאפשר , גם אם לא כולם, יש הורים .6

 .להם את המענה הזה

 .היה ויוחלט שאין מערכת בחול המועד פסח יש לפצות את ההורים כלכלית על כך .7

 .ת על מנת שיבינו את הווית הקיבוץ ושכן עובדים בחול המועדיש לקיים שיחה עם העובדו .2

 .הועלה חשש שייווצר קושי עבור הילדים שיוצאים לחופש שבו שבוע לא יהיו בגן .9

יגרום לכך ש יהיו עוד פחות ילדים שיגיעו  –קושי אל מול החינוך החברתי שכן נשאר פתוח  .52

 .לפעילות לאור זה שלאחים הקטנים אין מסגרת

 .לקיים שרותי שמרטפייה בחול המועד שיהיה בתשלום נפרד מהתשלום הכולל של השנהאופציה  .55

 .יש חשיבות לראות את רווחת העובד והצורך שלהם שלא להגיע בחול המועד פסח .58

חשוב לחשוב על פתרון בו גם ההורים יקבלו מענה לצורך שלהם בגן בחול המועד פסח וגם הצוות  .55

 .יקבל מענה חלקי לבקשה שלו

 .ל המטפלות באמת צריכות חופש בחול המועד וחלקן יכולות להגיע לעבודהלא כ .55

נעם מנהל האגודה פנה בפנייה למועצת החינוך בה הוא מבקש להיענות בחיוב לבקשת הצוות  .51

חשוב לשים לב לנקודת הכשרות . החינוכי מתוך רצון לשמר עובדות טובות ויציבות במערכת

העובדות הן חלק מהמערכת וחשוב להיות קשובים  .שהיא בעייתית לרוב העובדות במערכת

להורים יש אינטרס להכיל את העובדות על מנת שהן יהיו מרוצות ויגיעו לעבודה בתחושה . אליהן

 .טובה כך שהילדים יפגשו עובדת שטוב לה ולא עובדת ממורמרת
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 .העולם השתנה וכך גם החינוך ויש לקחת זאת בחשבון .56

שהנוער במשמר הנגב פחות זמין לעבוד בחול המועד פסח דבר , ךבשנים האחרונות אנו עדים לכ .57

 .המעלה קושי נוסף בסידור העבודה לחול המועד

 עדכון של דקלה

 היה והורה שאין בידו תו ירוק נכנס לגן ההנחיה לצוותים . הורים בעלי תו ירוק יכולים עתה להיכנס לגן

 .ך טיפול מול ההורהשהן אינן שוטרות ועליהן להעביר את הדיווח לדקלה להמש

 ם בגנים"טופלו כל הנזילות שהיו בחיבורי הממדי. 

  תינוקות חדשים במשמר הנגב 82משבועות שעבר נולדו. 

 5 ב וכעת ההרשמה סגורה"ילדים טרם נרשמו לשנת תשפ. 

 

 עדכון של יואל

 כרגע המערכת מתארגנת לקראת החופש הגדול ולקראת ספטמבר. 

  הפדגוגית התחילה להגיע לביקורים עם הצוותים החינוכייםפגישות הצוות חוזרות והיועצת. 

 ס לוקח את הנושא תחת חסותו והמרחבים יתנו רק "כעת ביה. עד כה סדנת מצמיחים התנהלה במרחב

 .השלמה

 הייתה , בנוסף. הנוכחות הייתה גבוהה. ג בעומר המרכזון הצעיר השתתף במדורה המיועדת לו"בל

נערים יצאו עם טרקטור ועגלה ליד קיבוץ שובל ועשו מדורה למשך כל ה. למרכזון הבוגר" מסיבת טבע"

 .2:22חזרו ב , הלילה

  ימים 5יש אישור ללינת שטח עד. 

 עדיין לא התקבל אישור מהמועצה לאכילה בתפזורת. 

 פינוי מבנה שרה כרמל התחיל. 

 

 025/502פרוטוקול מועצת חינוך 

 .מעיין והילה ,יואל, דקלה, נעמה, יניב, שרון, נאוה: נוכחים

 .גל ויואב, איל: חסרים

דיון בנושא סגירת מערכת הגיל הרך בחול המועד פסח והפקת לקחים מהסבב : הישיבה התחלקה לשני חלקים

 .הביטחוני בו המערכת הייתה סגורה

 דיון בנושא סגירת מערכת הגיל הרך בחול המועד פסח 

עו כנציגות עובדות המערכת של הגיל הרך סמדר וטליה הגי: בתחילת החודשתזכורת לדיון שהתקיים  ●

רוב המשק . 5(: ארבעה ימים)והעלו שלושה טיעונים בבקשה לסגור את המערכת במהלך חול המועד פסח 

תקופה קשה של השנה והצוות צריך הפסקה . 8.   ת עם המשפחות שלהןביסגור והצוות מבקש להישאר ב
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שומר מסורת ולא מעוניין להגיע לעבודה בשל טעמי רוב הצוות . 5.   לטובת אגירת כוחות לפני הקיץ

 נוכחות חלקית של הילדים . 5 .כשרות

 .אין קיבוץ שבפועל הלך למתווה הזה עדיין. בשאר קיבוצי המועצה הנושא עלה לדיון ●

 :הטענות שעלו מטעם חברי מועצת החינוך ●

 .לא רוצים להיות חלוצים בנושא הזה ועדיף שזה יתחיל בקיבוצים אחרים .5

ת לכל איש צוות שבוע אוורור מרוכז בזמנים שונים במהלך השנה מבלי שזה יפגע במערכת לת .8

 .ויצטרכו לסגור אותה

היה ויוחלט לסגור את המערכת של הגיל הרך אסור שזה יפגע בחינוך החברתי והצוות שקיים  .5

 .בחינוך החברתי בכלל ובפרט המובילות צריכות לדעת שיהיה עליהן להגיע לעבודה כרגיל

לבחון דרכים לשפר ולהיטיב את תנאי , יש לקיים חשיבה רחבה בנושא רווחת העובדים במערכת .5

 .העסקה

שולחות את ילדיהם למערכת החינוך בחול היש לזכור כי יש אחוז לא מבוטל של משפחות  .1

 .גם לצרכים שעולים מהם גם ההורים הם לקוחות של המערכת וחשוב להתייחס, המועד

בוטלו חלק מהחופשים שהיו , ות להוסיף ימי חופש לטובת היערכותבמהלך השנים עלו בקש .6

 .יש להסתכל על הנושא בראיה כוללת ומתכללת, נהוגים בערבי חג וכדומה

 

 .רישום מראש –לפתוח את חול המועד במתכונת קייטנה לעשות פיילוט וניסיון  .7

ל המועד פסח בתנאי שיהיה סגירת המערכת בגיל הרך בחו צריך לבחון את נושאבתום הדיון הוחלט כי  ●

הנושא יחזור להנהלה פעילה לבדיקה ויוחזר בישיבה הבאה עם עדכון לטובת הצבעה . פיצוי כספי להורים

  !ללא דיון חוזר –

 חינוך חברתי –לקחים מהסבב הביטחוני 

 .רוב המדריכות חזרו לבתיהם וכמעט ולא נשאר צוות בקיבוץ ●

 .יצירת קשר עם הילדיםכל מובילה ארגנה את הצוות שלה לטובת  ●

 .'ו-'היו יומיים של הפוגה בהם כל ילד קיבל שעה וחצי של פעילות בכיתות א ●

 .המדריכות התארגנו עם חלוקה של עוגות לבתי הילדים הבוגרבמרכזון  ●

למרות שהיה מאוד חוויתי וטוב . המדריכות במרכזון יצרו קשר עם קיבוץ דן לטובת נסיעת הפגה לילדים ●

חשוב לרדת , כמו כן. ת את הדברים בצורה שקולה ולא לרוץ קדימה עם כל הצעה שישהלקח הוא לעשו

 .לפרטים ולעדכן על כך את ההורים בצורה מדויקת

היה ויש צוות שהוא לא הצוות הקבוע בפעילות הפגתית חשוב לשלוח הודעה להורים עם הטלפונים של  ●

 .ירוםחשוב תמיד אך בוודאי בתקופת ח .נשות הצוות למקרה חירום

 

 



06 
 

  www.atarmishmar.org.il   9.7.8285 א "ט בתמוז תשפ"כ 8512' עלון מס

 גיל הרך –לקחים מהסבב הביטחוני 

 .הצוות יצר קשר עם כלל ההורים במערכת ●

 9-58התקיימו יומיים של הפוגה בין  ●

 .המועצה נתנה לילדי הגנים הצגה ●

דים "מאז החזרה לשגרה בגנים הבוגרים הגננות מדווחות שהילדים משחקים באזעקות ובונים ממ ●

 .בחצרות

ולוג החינוכי עמד בקשר עם הצוותים החינוכיים וגם הופנו אליו לאורך כל התקופה של הסבב הפסיכ ●

 .משפחות שנזקקו לעזרתו

דקלה עברה בצורה אישית וקיימה שיחות אישיות עם  7:22בבוקר החזרה כיוון שחזרו כרגיל החל משעה  ●

 היה נכון להתחיל את הגן באיחור של שעה על –כל אחת מהצוות ובצהרים הצוותים ישבו לשיחת צוות 

מנת לאפשר לצוותים ונטילציה לפני חזרה לשגרה אך הדבר היה בעייתי כיוון שהמועצה הנחתה לחזור 

 .לשגרה רגילה והצוותים בעצמן ביקשו לפתוח כרגיל

עובדת שהגיעה לפעילות הפוגה עשתה זאת . כיוון שהוכרז מצב חירום העובדות המשיכו לקבל שכר כרגיל ●

 מרצונה החופשי

  .עם תחילת אירוע חירום הודעה להורים, בכל אירוע ביטחוניעלתה בקשה להוציא  ●

 

 02.6.02פרוטוקול מועצת חינוך 

 .מעיין, יואל, דקלה, נעמה, יניב, גל, יואב, שרון, :נוכחים

 .נאוה: חסרים

 אייל הודיע . לאור הלידה נבצר מנאוה להגיע לישיבה. מזל טוב לנאוה על לידת ביתה ליאור: בפתח הדיון

 .מועצת החינוך בשל חוסר יכולת להגיע לישיבות במועדים שנקבעועל עזיבת 

 החל הוחלט ברוב קולות כי . תחילת ישיבת מועצת חינוך נפתחה בהצבעה בדבר חול המועד פסח בגיל הרך

עבור הימים בהם . סגר בחול המועד פסחימערכת החינוך של הגיל הרך תב "משנת הלימודים תשפ

 5ימים כפול  81הורים החזר כלכלי לפי החישוב של עלות חודשית חלקי המערכת תהייה סגורה יקבלו ה

 . שהם חול המועד –ימים 

 .שח 871 :רימון ופקאן. שח 522 :תות. שח 561 :נורית. שח 522 :סביון: להלן ההחזרים

 גולן התחיל לעבוד על . יש אישור של קונסטרוקטור לשיפוץ מבנה שרה כרמל לטובת מרחב נוסף לעופרים

 .המבנה אמור להיות מוכן עד אמצע אוגוסט. וכניותהת

  577נקבעה ישיבה להמשך דיון על התקנון ב 

  5277תזוז ל 5577ישיבת מועצת החינוך שהייתה אמורה להתקיים ב. 

 ז "הפגישה עם נעם תהייה בנוסף ללו. ב"הועלתה בקשה שנעם יגיע להציג את תקציב החינוך לשנת תשפ

 .הלך חודש אוגוסטהישיבות שנקבע ותתקיים במ
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החל מחודש יולי . התקיים דיון בו הוחלט לגבי הנושאים בהם מועצת החינוך תעסוק בחמישה חודשים הקרובים

כל נושא שיידרש להגיע לפתחה של מועצת החינוך מעבר לנושאים שנקבעו יהיה כדיון נוסף . ועד חודש נובמבר

  :כפי שנקבעו, םלהלן הנושאים לפי החודשי. לתאריכי הדיונים שנקבעו

 חודש יולי –קידום ערכים ועשייה בחינוך  ●

 אוגוסט –התנדבות הנוער בקהילה ושילוב הילדים של מערכת החינוך במשק חי  ●

 ספטמבר –עבודת נערים  ●

 אוקטובר –רווחה ושימור עובדים וקביעת ימים ושעות עבודה במערכת החינוך  ●

 נובמבר –דמוגרפיה במערכת החינוך  ●

 

 לעדכון של יוא

  לטענת יואל נוצר משבר בעקבות פתיחת המשק . מדריכים בחינוך החברתי 6תוך חודש וחצי עזיבה של

 .ומקומות העבודה האפשריים

 בעיקר בגלל העבודה באולם האירועים, במרכזון הבוגר יש בעיה שהנוער לא מגיע. 

 החדשות שנכנסו יכותהעבודה של יואל כרגע מתרכזת בעיקר בייצוב הצוותים הקיימים וליווי של המדר ,

 .בתקופה זו בדרך כללדבר הדורש מיואל יותר ליווי ונוכחות בשטח ממה שקורה 

  תהליך לשינוי אקלים . והילדים סביב שיח של מצמיחים( 'כיתה ה)התחיל תהליך עם הורי קבוצת תלתן

 .חברתי

 את המחירים של  ענף המזון העלה חודש וחצי לפני תחילת הקורונה, לאחר בירור שנעשה: א"מחירי חד

העלייה במחיר נבעה . עם זאת לא יצאה הודעה מסודרת להורים משום גורם. א"הארוחות בחד

בבדיקה של יואל מול הנהלת . א ולא בעקבות עליית המחירים של ספק האוכל"מהתקורות של החד

ן להם ב חלק המשיכו לשלם את המחיר הישן ולא התעדכ"י-'חשבונות חלק מההורים של ילדי כיתות י

 .המחיר החדש ולכן לא היו מודעים לעליית המחירים

 מערכת החינוך לא יכולה לקחת אחריות על ארוחות הצהריים , היות והמרכזון לא פועל בשעות הצהריים

כל . חשוב למערכת החינוך להבהיר שכל הנוגע לאכילת נערים בחדר האוכל הוא פרטי. של הנוער

היא של ההורים מול צוות ענף המזון ולא ( חיוב וכו,מחיר , יכותא)התקשורת לגבי אכילת נערים בחדא 

 .    קשורה למערכת החינוך

 

 עדכון של דקלה

 יש קושי למצוא עובדים . הרבה עובדות שלא מגיעות בשל מחלות. תקופה לא פשוטה מבחינת כוח אדם

 .למערכת
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 עסקת בעיקר בבירוקרטיות יש הרבה חוקים חדשים הקשורים לקיץ של החופש הגדול וכרגע דקלה מת

 .סביב זה

 הגנים עברו את כל מבדקי הביטחון והתחזוקה. 

 השבוע הצוות של הגיל הרך יוצא לערב צוות מגבש. 

******* 

 

 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
  00-6-0202:תאריך

 , טדגי-אלישירה ישר, עמר-הילה דגני, דימה מקרנקו, הילה מגידוביץ, (ר"יו)גיא וילק  :נוכחים חברי ועד

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

 .אלוש-נעמה רוזנבלום :התנצלו

 (מנהל האגודה)נעם שטהל  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 עדכון שוטף .2

 סיכום מפגש ועדים וחלוקת משימות  .3

 תקציבי פיתוח  .4

 נדחה לישיבה הבאה - יעדים אסטרטגיים  .5

 :ך הדיוןמהל

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1

 אושר ללא הערות

 . דיווח מנהל האגודה .2

  .מתקדם –א "ת מש.מכרז למנהל–מנהלה 
 .להורים משוב נשלח. הושלמו ביקורות מבנים –חינוך גיל רך 
 .להורים משוב נשלח .ס של החופש"כולל בי, היערכות לחופש הגדול–חינוך חברתי 

 . אירוע פתיחת קיץ . הוארך המועד להגשת מועמדויות .עצת תרבותיצא קול קורא למו–תרבות 
  .ועדת בטחון מכינה תכנית עבודה ודרישות תקציב –י "צח, שמירה, בטחון
 .צריכה מוגברת של מים בעקבות גידול שטחים ומיעוט גשמים. החלה עונת ההשקיה –נוי 

 .נפתחה עונת הרחצה –ספורט ופנאי 
 
 

 :(תזכורת) מטרות המפגש - וקת משימותסיכום מפגש ועדים וחל .5

  מי עושה מה –הכרות והזדהות על תפקידי הוועדים  וחלוקת העבודה ביניהם? 

  מה אפשר ורצוי לעשות ביחד –מיפוי אתגרים והזדמנויות לשיתוף פעולה? 
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 :הנחות יסוד למפגש   

 את העבר לא ניתן לשנות 

  יש רצון לפעול בשיתוף פעולה ותאום 

 מחויבות לכל התושבים שתי ההנהלות 

 צריכה להיות חלוקת אחריות מושכלת ומוסכמת 
 

ועד האגודה סרק את ההזדמנויות וקיבל את ההחלטות . במפגש הוועדים עלו מספר הזדמנויות לפעולה משותפת
 :הבאות

עדכון שיעורי מס אגודה , אשר יבחן העברת פעילויות נוספות מהקהילה לאגודה" צוות שירותים"יוקם  (א
 . מודל מימון לשירותים השונים, קהילה בהתאםומס 

 .דימה מקרנקו, אהד בן שחר, נציגי הוועד לצוות יהיו הילה עמר
בהובלה של אגודת המתיישבים ויעבוד , הצוות יהיה משותף לוועד האגודה וועד ההנהלה של הקיבוץ

 .ז אקטיבי"בלו

יגי הוועד בתהליכים של תכנון ועד האגודה דורש מהנהלת הקהילה לשתף את נצ .צמיחה דמוגרפית (ב
 .דמוגרפי

 .לייצג אותו בצוות אקלום' הוועד ממנה את הילה מגידוביץ .בינוי קהילתי וצוות אקלום (ג

 

 . תקציבי פיתוח .5

כולל חלוקת מחצית תקציבי פיתוח ולאחר החזרת קדם מימון בית בורוכוב  2572578285יתרת תקציב ל* 

 ₪ 972,525: ושריון לטובת מכרז מדרכה

  59,225 -8282היטלי השבחה בגין  52%החזר ₪ 

  ובניכוי העברות לתבר אחזקה ( טרם אושר ובוצע)חלוקת מחצית שניה שתבוצע במליאת אוגוסט

 ₪ 515,651 -ובטיחות

 ₪ 2,2,2,1/0 -כ יתרה צפויה"סה

 

 שימושים צפויים לשנים הקרובות

 812)ימומן בחלקו . לביצוע מיידי. ח"אש 512אמדן ראשוני (. סטודיו שרה כרמל)ב עופרים "פיצול מרח 

 .מתקציבי פיתוח והיתרה מתקציב האגודה השוטף( ח"אש

 ח הלוואת מועצה"אש 922+ ח מפעל הפיס "מש 5מתוכם . ח"מלש 8.6אמדן ראשוני . מועדון נוער 

 . לביצוע בהקדם .ח מתקציב פיתוח"אש 712+  (בכפוף לאישור האסיפה)

 לביצוע במועד מאוחר יותר. ח"אש 712אמדן . ב איילים"שיפוץ מרח. 

  זאת תוך שמירה על  .מועצהאחריות למוצע לבחון אפשרות להעברת  –מרכז ספורט  \אולם ספורט

יכולתה של האגודה לפקח על הנעשה באולם הספורט ומתן אפשרות לאגודה להשיב לידיה את ניהול 

 .האולם בתום תקופה מוגדרת

  ח"מש 8= אמדן מינימלי . ת מימוןנדרש דיון על מקורו –בריכת שחייה! 
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  בשלבי ייזום ראשוניים מול המועצה –תחנת הסעה שנייה 

 

ח "אש 0/2ח מתקציבי פיתוח למבני חינוך בחלוקה "מש 2לייעד  –( ועד מקומי)הצעת החלטה 

 .ההצעה אושרה .ח למועדון הנוער"אש 1/2ו' למרחב עופרים א

 

 (לישיבה הבאה נדחה. לא התקיים דיון). יעדים אסטרטגיים .1

 :בדיון ראשוני עלו הנושאים הבאים

 בינוי קהילתי

 מרכז ספורט \אולם ספורט 

 בריכת שחייה

 כפר סטודנטים

 דיון ציבורי על מקום תפילה

 תחנת הסעה שנייה

 התאמת תשתיות לגידול באוכלוסייה

 השלמת גינון בהרחבות

 פיתוח מקורות הכנסה לאגודה

 

 

 

 הפנינג בבריכה
 

 .וניותבה רעש וצבעוהרתקנים מ, חיםמתנפ  .חר הצהרייםבשעות א ל פנינג גדוה 86.6.8285 בשבת
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 גבעה הראשונהלשער 
הגבעה הראשונה  ראשסביב . בר מכוניותשיאפשר מע שער גדול נפתחהיישוב  אתהמקיפה בגדר 

  .ללה דרךנסר ונמתחה גד
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חופש הגדולהיחי 
  5.7.8285 -ב י בבריכהביום בילו פתחהנ ???מודיםם סיום הלהקיץ עשת חופ
 
 


