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 הפירוש מאיטלקית סיבוב איטליה איטליה'ירו ד'ג

  ?בישראלהמירוץ השנה  למה התקייםאז 

לשנות  03-שהיה רוכב אופניים פיורנטיני נערץ באיטליה בין שנות ה, איש בשם ג׳ינו ברטלי

של ג׳ירו די ניצחונות  0: באותן שנים נמנות על זכיותיו המפוארות .במאה הקודמת 03-ה

 .של טור דה פראנס 2-איטליה ו

 

, שהיה נאמן לוותיקן והתנגד למשטר הפאשיסטי, במהלך מלחמת העולם השניה ברטלי

חבר לרב הראשי של פירנצה ותר את איטליה לאורכה ולרוחבה כשבשלדת אופניו הוסתרו 

 . שנועדו להצלת פליטים יהודיים שהסתתרו במנזרים, מסמכים ותעודות זהות מזויפות

. לבוש בבגדי אימון וכך לא עורר את חשד המשטר ברטלי נהג לצאת לרכיבות ההברחה הללו

מבלי , אנשי המשמרות הפאשיסטיות אף נהגו להצדיע לו או אפילו לבקש ממנו חתימה

  .לדעת שבאותה העת הוא לוקח חלק בפעילות מחתרתית מסוכנת

בו , נלקח על ידי המשטר הפשיסטי לחקירה במתקן ידוע לשמצה, כשהתעוררו חשדות נגדו

למרות זאת הוא המשיך בפעילותו המחתרתית לאחר מכן ואף הסתיר  . נחקריםעינו את ה

  .משפחה יהודית במרתף ביתו

ואף ווידא שהוא לא מוקלט . היה ידוע בצניעותו ולכן לא דיבר מעולם על מעשיו, ברטלי

התגלה סודו  2333רק לאחר מותו בשנת .כאשר פגש את בת של אותה משפחה שהציל

ברטלי  , על פי העדויות. 2300עניק לו אות חסיד אומות עולם בשנת יד ושם ה . המדהים

  .יהודים 033-הציל כ

שנה  03הרוכב האגדי ובמלאת  כמחווה לברטלי, השנה מארגני מירוץ ג׳ירו די איטליה

השנה   .להתחיל את המירוץ בירושלים, ביוזמת ובמימון מיליונר יהודי -החליטו , לישראל

לפני הזנקת המירוץ נערך טקס לזכרו של ברטולי ונשיא יד , י איטליהמארגני מירוץ ג׳ירו ד

הרוכבים השתתפו בטקס כשהם רכובים על . ושם העניק תעודת הוקרה לנכדתו של הרוכב

ימים  20המירוץ שנמשך בדרך כלל . אופניהם כמחווה לגבורתו של חסיד אומות העולם

 .בירת איטליה, ימשיך באירופה ויסתיים ברומא

  :שצוטט מדבריו של ברטלי, לסיים במשפט מעורר השראה ראוי

 ולא על הז׳קט״, ומדליות מסויימות יש לתלות על הנפש. לא אומרים, ״דברים טובים עושים

�  אז תודה לג׳ינו   �  �  �    

 
ירו משתנה מדי 'מסלולו של הג ,פעמים 033יום ונערך עד היום  20ירו נמשך בדרך כלל 'הג

עיתים לאם כי   .איטליה אולם בעיקרו הוא מסלול היקפי לאורכה ולרוחבה של, שנה

  . מילאנוירו מסתיים באופן מסורתי ב'הג  .למדינות שכנות מגיעים גם

חולצה  לובש, כלומר זה שהזמן המצטבר שלו הנמוך ביותר, הרוכב המוביל בדירוג הכללי

 .המזהה אותו כמוביל המרוץ ורודה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%94
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 סיכומי ישיבות מזכירות

 /22.2.102מיום   8102/21' מססיכום  ישיבה 

                                        על פי פניית האסיפה, ראיון  מועמד נוסף –א "מש .2

המחייב , לאחר הראיון והדיון סוכם שמאחר והקיבוץ עומד ככל הנראה בפני שינוי 

ת משני /אחדבבחירת תומכים , המזכירות וצוות האיתור -א עם ניסיון "איש מש

 .הוצג באסיפה. המועמדים שהופיעו באסיפה

 .א"כמש ניב יערן במאי 0-עד ה 0-בהצבעה בקלפי ב ; החלטת הקלפי

 .שבועותחג הלאחר , יתחיל את החפיפה, מקיבוץ ניצנים, ניב

ברכות הצלחה חמות לעמית . ר ועדת קליטה"כיו עמית זיו באותה הצבעה בקלפי נבחר

וילנה , ר ועדת קליטה"כיו, אלי אלישע, תודות למסיימים, ובהזדמנות זו! זיו ולניב יערן

 .א"כמש, דיומין

 

 8.2.102/2 מיום  8102/22' מססיכום ישיבה  

לחזור לקיבוץ נמסרה הודעה על בקשתו להקפיא את פנייתו  – אריה בנימין; עדכון .0

 .כתושב

 נושא אישי .1

 עדכון הקריטריונים לחישוב שנות הוותק בקיבוץ ועדכון הרשימה   .1

גרסאות בשימוש וכן היו פניות ' אלא שיש מס, נערכה רשימת ותק, בעבר - הרקע

 .חברים לערעור

הוחלט לעדכן את , ובמיוחד פני עתיד של שיוך הבתים ושיוך הנכסים היצרניים, לפיכך

הצוות שמופקד על נושא הבדיקה המחודשת של שנות הוותק הוא נעמי בן .  הרשימה

יחד , צוות הבדיקה. מטעם המזכירות והארכיון, אביגיל גולדסמן, ועימן, סעיד וענבל שי

המזכירות . לדיון במזכירות, ת טיוטת הכלליםעם צבי אלמוג וענת מאור הגישו א

הנושא יובא . הקרוב' תסיים את הכנתו ביום א/ותמשיך, אישרה את מרבית הנושאים

 .    /21.8.2, הבא' לדיון ואישור האסיפה ביום ד

וצוות , כי שמאות הבתים כמעט מוכנה, הדיון והאישור של הקריטריונים דחופים

 . השלמת הכנת ההצעה לדיוןו קהאיזונים צריך את נתוני הוות

 

 /11.2.102 מיום  8102/28' מססיכום ישיבת מזכירות  

לימוד הסכם הבנייה של הבונים לפני הקבלה לחברות והשלמת כולה עסקה ב הישיבה

 תקנון הקליטה

 .ד אחינועם זליגמן"עו: מציגה בליווי מצגת
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, שנידון כבר לאורך מספר שנים, התקנון. המזכירות קיימה דיון ממצה בשני המסמכים

בהסכם הקליטה לפני . והועבר לעורך הדין של הבנים, אושר  -ואף הוצג באסיפה 

וגם הסדר , רובן לובנו. הוחזרו מספר נקודות לליבון נוסף –שהינו מסמך חדש , חברות

זהו שלב חשוב בקידום .  ן למעט סוגיה אחתזה הועבר לעורך הדין של הבנים לעיו

 . הדברים

ד "בהובלת עו, לאחר הדיאלוג בין הקיבוץ והבניםלדיון באסיפה סוכם שהדיון יובא 

חברים שמעוניינים לעיין , עם זאת. וסיוע עורך הדין שהבנים בחרו, אחינועם זליגמן

 .מוזמנים לפנות  ליפה לקבלתם, במסמכים המוצעים כבר בשלב זה

 

 /11.2.102  מיום 8102/21' מססיכום ישיבת מזכירות 

 תנאים לעבודה בתמורה –הצעה לתיקון בתקנון העבודה  .2

ההצעה הועלתה לאור העובדה . א"מ מש"מ, איתי שביט ויפתח פריליך; מציגים

של שחסרה בתקנון התייחסות מדויקת לגבי המשמעות של מימוש מלוא שעות העבודה 

ולגבי אלה המקבלים אישור מרופא , ביטוח הלאומיהזכאים לתגמול מהחברים 

ובסעיף אחד , אושרה ברובה, א לערוך תיקון בתקנון בנידון"הצעת מש. תעסוקתי

 . המזכירות ממליצה על חלופה אחרת

וההצעה לשינוי התקנון תובא , א לנסח את מכלול ההצעה"המזכירות פנתה לצוות מש

 .לדיון ואישור –בקרוב לאסיפת חברים 

 

 ועדת חברים ממליצה לאשר. פנית ציפי זריז לשנת חופש .1

חודשים בהסדרים של שנת  9-03ציפי וירון הציגו את פנייתם לפיה ציפי תצא לעבוד 

ציפי  . שלושה לטיול שורשים במקסיקו/ולאחר מכן ציפי וירון יסעו לחודשיים, חופש

לצורך שנת , בחינוךוהכוונה היא שהיא תאריך את עבודה , הגיעה לגיל פרישה מהעבודה

כל תשלומי הפנסיה וכל הסדרי הפרישה עם משרד החינוך יהיו כמו , עם זאת. החופש

הפנייה של המשפחה היא שציפי תגור בביתה ותשלם לקיבוץ שכר . לגבי כל חברי הקיבוץ

 .ולאחר מכן להצבעה בקלפי 01.0.00 -ב יובא לדיון ואישור האסיפה הקרובה. דירה

    .יימשך גם בישיבה הבאה, כאמור –ת הוותק דיון המשך על שנו .1

 

 /1.8.102מיום   8102/21' ססיכום ישיבת מזכירות מ

 פנייה לדיון מחודש על סגירת פינת החי .2

לאור הפרסום בעלון על הודעת גרציאלה אופק על החלטתה להפסיק את עבודתה בפינת 

, פנתה אריאל אלקרט, והחלטת המזכירות לכבד את הפנייה ולסגור את פינת החי, החי

אריאל אף ציינה שהיא מוכנה . אלא לשאוף לשיפור המצב, שלא לאמץ את החלטת הסגירה

 .וכן היא החתימה חברי קיבוץ ותושבים למען המשך קיומה, לקחת על עצמה את פינת החי
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המזכירות סברה , לאחר דיון. המזכירות דנה שוב בנושא  בהשתתפות אריאל וגרציאלה

המזכירות , לכן   .טרות הראויות שאריאל פירטה אכן ניתנות להשגהשלא נראה שהמ

 לבקשתה של, עם זאת. בעמדתה שבנסיבות הנוכחיות יש לכבד את החלטת הסגירהנשארת 

 .01.0.2300-ה בהנושא יובא לאסיפה הקרוב, אריאל

א הסמוך לבתי "העמדה מחודשת של התביעה להעתקה או העמקה של קטע קו קצ .1

   -הקיבוץ

עם , עתה. א התעלמו מתביעותינו"אך לצערנו קצ, הנושא עמד על סדר היום גם בעבר

במקום ביתני הלול )עבודת המתכננים על התכנון המפורט של שכונת הבנייה לבנים 

א ושל תוכנית "סוכם לשים זאת על סדר היום של קצ. הנושא הוצף מחדש –( הישנים

א יידרשו "בעיתוי בו קצ, עם דרישותינוכך שנהיה מוכנים , החומש במועצת רמת הנגב

 .לתיקונים מחזוריים בקו

 משולחן המזכירות

 .ברכות ובטיחות עם התחלת הביצוע של פירוק גגות האסבסט בלולים .2

נתברך מהצעד !  פרוייקט פירוק הלולים, יתחיל בשעה טובה 00.0.00, ביום ראשון הקרוב

 ! בעתיד" לולי התינוקות"אל , "לולי התרנגולות"המעשי הראשון של המעבר מ

החברים ובתי הילדים מתבקשים לסגור את , ועל גבי לוח המודעות כפי שפורסם בקהילנט

וכן לא להסתובב באוזר הלולים במשך כל שעות , כל החלונות בבתיהם במשך מספר ימים

 .היום

 

  'על ההצעה ביום גתקיים ישיבה תכנון ועדת ! הצעת הפרצלציה  למגרשים מוכנה .1

תתלה על לוח המודעות ותובא ללימוד ודיון , ולאחר מכן היא תובא למזכירות 00.0.2300

 .תודה ליואב אבריאל. 03.0.2300  'באסיפה ביום ד

 ;למעוניינים .1

 –המעוניינים להשתתף . 00.0מתקיים בתנועה הקיבוצית ב  – כנס למעורבות חברתית .א

 .מוזמנים לפנות ליפה

ות לקחת /עונייניםהמ .22.0נפתח במרכז הצעירים במועצה ב  –" יוזמים עסק"קורס  .ב

 .קשר ישירות למועצהתלהמוזמנים  –חלק 

 אסיפת חברים

 במועדון 10./2בשעה  /21.8.102 'יום ד

 ועדת חברים והמזכירות ממליצים לאשר. פנית ציפי זריז לשנת חופש .2

 

 עדכון הקריטריונים לחישוב שנות הוותק בקיבוץ ועדכון הרשימה .1

 .ומר הרקע יחולק בתאי הדואר לקראת האסיפהח 
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 פנייה לדיון מחודש על סגירת פינת החי .1

 .הפירוט בעלון       

 .ביום שני הדף לאסיפה ייתלה כמקובל על לוח המודעות

 מזכירת הקיבוץ – ענת מאור ,שבת שלום

 סטריקו/...באהבה" רוח במדבר"לכל נערי   

 הוי אהובתי אהובתי

 רוצה שתמיד תהיי איתי

 היו לי הרבה כמובן

 .אך אותך אהבתי מכולן

 מלטף יופייך באצבעותי

 מנשקך בשפתייך

 את כמו נר לחנוכה

 חולם עלייך בלילות

 .רוצה אותך עוד ועוד

 

 בשעור לא מקשיב

 לא שומע

 .רק אותך יודע

 את כמו צבע לאומנות

 .בלעדייך אני אמות

 המתוקה שליאת הנשמה 

 .היחידה שמדליקה אותי

 .הסגריה שלי.... את 
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 מיחזור
 

 מקומות בקיבוץ 0-לאחרונה המועצה הכניסה מיכלי אשפה גדולים ב

 :מאד נוח לזרוק הכול פנימה אבל חשוב מאד להמשיך למחזר

 
למכלי  יש לזרוק, מכלי גלידות וכדומה ,ליטר 0בקבוקי הפלסטיק ללא נוזלים עד נפח של 

 .איסוף הפלסטיק הפזורים ברחבי הקיבוץ

 

זכוכית המיוצרת מזכוכית . יש לזרוק למיכל משמאל לכלבו, צנצנות ובקבוקי זכוכית

 . ממוחזרת מונעת כריית חול ופגיעה בשטחים הפתוחים

 

מסירי , שמני סיכה, רסיסמיכלי ת, חומרי הדברה, מדי חום, סוללות לסוגיהן, נורות לסוגיהן

אבקת מדיח , חומרים לחיטוי, שאריות של כלור,  דבקים, טרפנטין, מדללים, צבעים, כתמים

יש לזרוק למיכל לאשפה , חומרי פיתוח לסרטי צילום, מנקי אסלות, אבקת כביסה, כלים

 .רעילה משמאל לכלבו

 

 .משמאל לכלבולהביא לאזור המיחזור , חלקי מחשבים לא תקינים, ציוד חשמלי

 

 .לארון מתכת משמאל לכלבו, פחיות שימורים ריקות

 

יש , כלי בית וחשמל תקינים, צעצועים במצב תקין, מצעים, מגבות, בגדים מיותרים ונקיים

 .ליד תחנת האוטובוס" שנייה-יד"לשים בארון ה

 

יש , נייר גלילי נייר טואלט שקיות, קרטוני ביצים, אריזות של קורנפלקס, ניירות, עיתונים

 .עצים בוגרים 00בכדי לייצר טון נייר צריך לכרות . לשים במכלים לאיסוף נייר

 

יש הוציא את הקלקרים והניילונים מארגזי הקרטון . בלבד ריקיםהמועצה אוספת קרטונים 

 .ולהביא אותם לכלובי הקרטון ליד המטבח והכולבו

והחפצים בבקשה להביא לפינת  כל שאר הרהיטים. ענפים ופסולת גינותהנוי אוסף ומרכז 

 .המחזור ליד הכלבו

 . אז תמחזרו כמה שאפשר מגדלי עזריאלי 00-מנפח הפסולת בישראל  בשנה שווה ליותר  

 יזהר בתודה רותי
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 להלן תגובת המזכירות 

 במומו פוסל -הפוסל               
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שלאחר שכל חברי המזכירות הסבירו לדן שהמזכירות , כפי שדן מעיד בעצמו, מאכזב מאוד

וענת המזכירה מכבדים ומביאים בחשבון את הרגישות לגבי המחלוקת בנוגע לפעילות 

דן מוצא לנכון לעוות את הדברים ולהכפיש את , קיבוצית למען מבקשי המקלט מאפריקה

הגיעה אלינו פנייה לסיוע למבקשי מקלט ; בריםלידיעת הח. המזכירות ואת המזכירה

היתה בדיקה בין חברי , ובהיותה שונה במהותה מהנושא שנידון באסיפה, ליומיים בלבד

 המזכירות לגבי

אלא שלאחר בדיקת הדברים והתייעצות עם , ולא רק שלא היתה כוונה לכפות, הפנייה

ים שאם תהייה פניה נוספת יש ובוודאי שאנו מודע. שלנו היה שלילי   המענה, המזכירות

, לכפות את דעתו, אנו מצרים על הנסיונות החוזרים של דן  .להביא זאת לאסיפה ולקלפי

 . במיעוט כאשר הוא נמצא

בקידום יעדי הקיבוץ תוך הכלה של מגוון הדעות והחברים ותוך  המזכירות תמשיך להתמקד

 .של כל חברי המזכירותשזה יהווה את המכנה המשותף   אנו מקווים. כבוד הדדי

 בברכה

 המזכירות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נר זכרון חודש אייר

 ב"אייר תשס' נפטר ו, ל"רפי דימנט ז 

 ו"אייר תשל' נפטרה י( אמא של גנדי)ל "ברנשטיין ז( גיטל)טובה 

 ו"ג אייר תשל"נפטרה י, (אמא של חגי זכאי), ל"יפה זכאי ז

 ג"אייר תשלו "נפטר ט( בנם של זלדה וגנדי),ל"נמרוד ברנשטיין ז

 ז"ח אייר תשס"נפטר כ, ל"ז' גרושקביץ( סוסיק)אליהו 

 ב"אייר תשע' נפטרה ב, ל"שושנה ברקת ז

 ט "ב אייר תשס"ל נפטרה י"ליאוניה מטל ז

  ז"אייר תשי' נפטר ג, ל"דרור באר ז

 ה"ב אייר תשע"נפטר י, ל"אבישי אלון ז

 ב אייר התשעה"ל נפטר י"משה קרדוש ז
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ברור כבר  .נערכה מדורה קהילתית בהתאם לתנאי מזג האויר הסוער  .עברג  בעומר "ל

אסון נחל צפית שבו נהרגו עשרה בני -וחבל שתמיד זה לאחר שקורה אסון והפעם)לכולם 

  .שיש להתייחס ברצינות להתראות( נוער

 

טובה למרות שנה זו כבר נחשבת למבחינת הנגב . מ גשם"מ  000-בממטרים הגענו ל

 .שחשוב לציין שמאז שסידרו את הואדי וזה כבר היה לפני שנה אין שטפונות אצלנו

 

ביומו  השלישי  עברו רוכבי האופניים  בכביש שלנו  בדרכם . הגיע לארץ היאיטל'דירו  'ג

חיכו עד שרוכבי האופניים שיצאו ..ילדי בית הספר וחברים ויצבו לצד  הדרך יהת.  לאילת

 זו הייתה חוויה .רבה רוכבים  התקבלו בהתלהבות  001-כ.  עברו אצלנוישבע  -מבאר

.  מסתבר שחתכו אותנו בעריכה הלמחפשים את עצמם בטלוויזי !!קצרה אבל מיוחדת

הועמד שפנים של רוכב האומטרים  0מרשים בגובה פסל  נדב אבריאליצר לקראת המירוץ 

 .טלליםהכניסה לליד 

  

 -ת"ובמועדון מופ

שיטות הדלקה וממצאים ,  הארכיאולוג  רון קהתי סיפר על אש בעולם העתיק

 .ארכיאולוגים הקשורים  לנושא

 

של  הרעיון מפתחיסבו היה מ, "כיבוי אורות"סיפר על סיפרו  גדל במעוז חייםמור אופק 

לינה "לניסוי בבני אדם המכונה  ,דור שלישיגיבור סיפרו הינו  .הלינה המשותפת

זמן רב לאחר פירוק . מנותק מהורים ומרגשות, ואשר נועד ליצור אדם חדש" משותפת

הוא שורד את המהפכים בשגרת קיבוץ . החומה והמגדל מתחיל הניסוי לקצור את פירותיו

מאחווה המעבר מבית הילדים לבית ההורים והמעבר  לרבות , (שם בדוי)מעלה הגרדום 

הוא חופר עמוק לתוך . לכדי מציאות שבה אריק הופך למבוגר האחראי, ושוויון להפרטה

על אותה  החברים ומה שחושבים היה מעניין לשמוע אותו . פצעי הילדות שלו ושל בני דורו

  .תקופה
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 .רות בימים אלו חידוש ברחבי המשק ואכן הגיע הזמןהמדרכות השבורות והעקומות עוב

 שבת שלום


