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עמ' 2

מה בעלון:
גרעין חלוצה ב' נפגש לאחר  50שנה (בעיברית וצרפתית) /יואב דריי-
דרור
ילדי גן הדס מברכים /הילה ענבר ושי אסא
סיכום ישיבות מזכירות ומשולחן המזכירות /ענת מאור
בסיבוב /אילן בן טל
כאבה של נערה מתבגרת בעוטף /נועם שרעבי (נכדתה של עדי
בבאי)
למה לי פוליטיקה עכשיו? /דן חנוך
הצעת תוכנית הצוות לאירועי חגיגות ה 70 -
תכנית מתאר כוללת לרמת נגב
נר זיכרון כסלו
עידוד בנים לשירות בצבא ותיקון בתקנון
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי
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עמ' 3

גרעין חלוצה ב' נפגש לאחר  50שנה בקיבוץ משאבי שדה,
עם הרבה אמוציות ,שמחה ,וגם עצב.
חלוצה...זה אני אתה ואת ,אתם ואנחנו ,את כל זה
חלוצה אינו רק שם כינוי ,חלוצה היא לפני כל אתגר ענק ,לכל אלה שביננו היו אי פעם כמונו,
צעירים ויפים ,צעירות ועלמות חן ,כותבים דפי היסטוריה ,עם המון תום ,עוצמה ותקוה
חלוצה..היא קילשון וגם יעה ,ואפילו לא גרוש בכיס כי לא נאה
חלוצה...זאת חולצה ,מכנס קצר ,מקוש ,גם טרקטור וגם ראש.
חלוצה...זאת מכבסה ,מכולת לול ורפת
חלוצה ...הוא גם צריף לעולים וותיקים
חלוצה..הנה גם הטל שבבקרים ,ניחוחי חציר ,לקראת עונת הקציר הממאנת לבוא
חלוצה..הנה שיר ופזמון :סובי סובי ממטרה ,קצת קשה ,אך לא נורא
חלוצה ,היא שדות ירוקים ,מטעים ופרחים ,חום למכביר ,היגע והזיעה ,מטפטפת על מצח
נעורינו ברוגע
חלוצה ,זה לקרר את גופינו הצעיר ,מתחת למיטה ממתינים לשעת השין ,לברוח מלילות וימים
של חמסין
חלוצה ,היו אלה עיניים של חולמים מביטות אל הכוכבים שבמרומים
חלוצה היא ברית למשק וברית דמים של אחים לנשק ,כאשר דם חיינו זורם בעורקי בני 20
חלוצה הם הרגעים הקסומים ולפעמים יותר מדי כואבים ואנחנו חסרי אונים ,אל מול האל
הכל יכול השופט במרומים
חלוצה ,היא סיפור על הארץ הטובה והברוכה ,שם נפגשנו ,התאחדנו ...ונפרדנו ...שם כל אחד
בחר והלך בדרכים ,אם חבר תנועת השומר ,הדרור או הצופים...
חלוצה ...הרימה את הכפפה ,נפגשנו אחר  50שנה ,בעצב ו ..בגיל ובשמחה .שם היינו ושם
התרגשנו ,רגע קט בן  48שעות מדהימות
חלוצה..הייתה מה שעוד היום מכנים הגשמה,
ציון דרך ...ושיבת ציון
תודה לאשתי לאה המלווה אותי לכל אורך הדרך בשיגעונותי ,לשתי בנותיי המקסימות אילנית
וכלנית ולכולכם שסייעו במלאכה הלא פשוטה ...חלוצה היא מתנה

4 'עמ

2018  בנובמבר23 , ט"ו כסלו תשע"ט,2213 'מבין משאבים מס

HALOUTSA … C’EST TOI, C’EST MOI, C’EST VOUS, C’EST NOUS…C’EST TOUT CA…
HALOUTSA C’EST PLUS QU’UN NOM OU UN SURNOM
HALOUTSA C’EST AVANT TOUT LE DÉFI , DE CE QUE NOUS FÛMES, NOUS… JEUNES GARCONS
ET JEUNES FILLES ECRIVANT PAGE D’HISTOIRE, DANS LA FOUGUE, LE VOULOIR ET L’ ESPOIR
HALOUTSA …C’EST LA PELLE, ET LA PIOCHE, ET SÛREMENT PAS UN SOU EN POCHE
HALOUTSA ..ZOTT HOULTSA, SHORT KATSAR, GAM TRACTOR VÉ GAM ROSH
HALOUTSA …ZOTT KVISSA, MAKOLETT , LOUL…REFETT
HALOUTSA …HOU GAM TSRIFF, VATIKIM VÉ OLIM
HALOUTSA … C’ EST AUSSI LA ROSÉE DES MATINS LES SENTEURS , D’UN PRINTEMPS, QUI
SEMBLAIT INCERTAIN
HALOUTSA …C’EST UN CHANT ET AUSSI UN REFRAIN SOVI !! SOVI !! MAMMTÉRA – YHYIÉ
TOV… LO KASHÉ….LO NORA…
HALOUTSA , C’EST SES CHAMPS ET VERGERS VERDOYANTS, LA CHALEUR, LE LABEUR, CETTE
DOUCE SUEUR QUI COULAIT SUR NOS FRONTS
HALOUTSA ..C’EST DORMIR ASSOUPIS SOUS NOS LITS, BAS LE SOL, PROTÉGEANT NOS JEUNES
CORPS D’UN “HAMSSINN” RAS LE BOL
HALOUTSA C’EST AUSSI, NOS REGARDS ÉPERDUS, ÉGARÉS QUI SCRUTAIENT LE FOND BLEU DE
CES NUITS ÉTOILÉES
HALOUTSA C’EST UNE ALLIANCE DE SANG COULANT À JAMAIS DANS NOS VEINES DE 20 ANS
HALOUTSA , SONT CES MOMENTS MAGIQUES ET PARFOIS TROP TRAGIQUES NOUS LAISSANT
IMPUISSANTS FACE AU DIEU TOUT PUISSANT
HALOUTSA … C’EST L’HISTOIRE D’UNE TERRE BÉNIE LÀ OÙ NOUS NOUS SOMMES
RENCONTRÉS…. DÉSUNIS… RÉUNIS … LÀ CHACUN FIT SA ROUTE QU’IL SOIT DROR, HASHOMER
OU BOY SCOUT
NOUS AVONS RELEVÉ CE DÉFI DANS LA PEINE ET LA JOIE…. HALOUTSA …NOUS ÉTIONS LÀ!
DANS CES MOMENTS INTENSES D’EMOTIONS, ET DE BONHEUR DURANT 48 HEURES
HALOUTSA …..RESTERA LA RÉALISATION DE CE QU’ON DÉCRIT ENCORE ET TOUJOURS ….UN
RETOUR A SION

UN GRAND MERCI À MA FEMME LÉA, QUI M’ACCOMPAGNE DEPUIS DANS MES FOLIES À MES
FILLES BÉNIES : ILANITH ET CALANITH QUI EMBELLIRENT CES HEURES À VOUS TOUS QUI
M’AVAIENT SECONDES DE LOIN ET ETAIENT PRÉSENTS - HALOUTSA …. UN VÉRITABLE PRÉSENT

דרור-יואב דריי
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עמ' 5

עמ' 6
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ברוכים הבאים
לעפרי ויאיר בלטרן
והילדים :אורי ,פלג ואסף
בית משאבי שדה

מזל טוב לרחל ודן חנוך
להולדת הנכדה נעמי
בת לתמר ואלון
בית משאבי שדה
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עמ' 7

סיכום ישיבות מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס'  39/2018מיום 4.11.2018
 ברכות למוני עם הארכת כהונתו כמרכז המשק.
 .1מועמדים לתפקיד מזכיר הקיבוץ/מנהל קהילה (מהישיבה ב .) 11.11
עדכון ממש"א – ניב יערן.
בגמר המכרז הפנימי 2 ,חברי קיבוץ הגישו את מועמדותם;
אודי זילברשטיין ,אייל מור יוסף.
כמקובל ,שני המועמדים ניגשו לאבחון גרפולוגי ,ועם קבלת התוצאות ,הנושא יובא
לאסיפה (מועד משוער ב )5.12-ולהצבעה בקלפי (משוער  -ב .)8.12-
 .2סיכום נושא האיזונים ושיוך הבתים באסיפה ובהכרעה בקלפי.
כידוע ,צוות האיזונים לקח על עצמו להיפגש אישית עם כל חבר/משפחה ,כדי להסביר
ולשוחח על הקריטריונים הכלליים ,ועל התחשיב האישי לכל חבר/ה .הדבר בהחלט ראוי
להערכה ,ולפי תגובות החברים זה תורם הן להבנה של נושא חשוב זה והן לתחושת
השותפות.
הלו"ז המתוכנן להחלטות בנושא הוא;
האיזונים; אסיפה -ביום ג' .11.12 ,הצבעה בקלפי -שבת-שני15/16/17.12 ,
שיוך הבתים; אסיפה -ביום ג' .18.12 ,הצבעה בקלפי  -שבת-שני22/23/24.12 ,
 .3שנת חגיגות ה 70-למשק
בהשתתפות; חן גולדמן (רכזת צוות חג המשק) ורונית בן טל (רכזת תרבות) .הערב אנו
חוגגים את חג המשק ה ,69 -העומד בסימן פתיחת חגיגות ה .70 -צוות המתנדבים
לחגיגות ה 70 -הציג בפני המזכירות את הרעיונות שהתגבשו לשנת הפעילות (ראה
בנספח) ,את סוגיית התקציב והצורך ב  2רכזים חלקיים .המזכירות בירכה על היוזמה
וציינה את החשיבות הרבה של שנת הפעילות ,וחברי המזכירות העלו רעיונות נוספים.
העלות המוערכת היא בין  270.000ל  300.000ש"ח .הנושא הועבר לבדיקת צוות
מההנהלה הכלכלית ויובא לאסיפה.
סיכום ישיבת מזכירות מס'  40/2018מיום 11.11.2018
 .1מפגש עם רפי נשיא ,מוביל צוות ההיגוי החברתי
א .רפי דיווח על ההליך החברתי המתנהל עד כה; התקיימו מספר מפגשים
בשני המסלולים שסוכמו; חברי הקיבוץ הוותיקים בנפרד ,ועם הבנים .כולם
עברו בהצלחה רבה ,ובחלקם ההשתתפות הייתה רבה .נראה שיש צורך לתאם ציפיות
בין התמשכות התהליך ,לבין הציפייה לראות כבר תוצאות.
עתה מתחיל מעגל נוסף של כ 8-חברים מרכזיים המייצגים את הדעות השונות.
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עמ' 8

ב .רפי הדגיש את החשיבות של השנתיים הקרובות לקיבוץ ביצירת בטחון ביישום
ההחלטות על יעדי חברי הקיבוץ הוותיק והבנייה של הבנים/ות וקבלתם לחברות –
(ע"פ החלטת הקיבוץ מיום .)20.11.2017
ג .הצעה לשינוי במבנה הארגוני של הקיבוץ ,בהשתתפות צוות מש"א.
רפי נשיא הציע מודל של יו"ר לקיבוץ שיהיה ממונה על הקהילה והעסקי
כאחד ,עם שני זרועות שיש להם משימה משותפת.
המזכירות סברה שהעיתוי לבחינת הרעיון לא נכון לעכשיו ,ושכרגע היציבות הארגונית
היא הנכונה להשלים את כל היעדים עד סוף .2020
 .2עדכון על מצב התב"ע וקידום קליטת הבנים (לרבות בישיבה הבאה)
א .בדיון לקראת ההפקדה של התב"ע התגלעו פערי תפיסה בין לשכת התכנון המחוזית
בבאר שבע ,לבינינו .לשמחתנו ,הסתמן מוצא בביקור של נציגי התכנון הכפרי מהרמה
הארצית בירושלים .אהוד יוסטמן ,מנהל אגף לתוכניות מקומיות ,לקח על עצמו להיפגש
אישית עם נציגי הקיבוץ ועם הבנים ,ולהציע הצעת תכנון חלופית לבחירתנו .כמו כן הוא
התחייב שזה יאריך את הליך הכנת התב"ע להפקדה ,מחודש לחודשיים בלבד .נקווה
להצלחה משותפת עימו!
ב .לאור זאת ,הבנים/ות החליטו להתחיל בעבודה עם עו"ד צבי סיגל שהוא עורך הדין
מטעמם ,ויחד עם עורכת הדין של הקיבוץ ,עו"ד אחינועם זליגמן ,יעבדו על תקנון
קליטת "חבר חדש בקיבוץ" (שהקיבוץ סיים את הכנתו לאחר כ  4שנות עבודה עליו) ועל
הסכם בנייה טרם קבלה לחברות .משהתקנונים יושלמו בדו השיח המשותף ,הנושא
יובא לאישור האסיפה והקלפי.
ג .המזכירות תיקנה עם עו"ד אחינועם זליגמן סעיף בהסכם הבנייה ,בעקבות המלצת
רשם האגודות השיתופיות ,וכדי להתחיל את העבודה המשותפת על הניסוחים באווירה
חיובית.
 .3נושא אישי
סיכום ישיבת מזכירות מס'  41/2018מיום 18.11.2018
הישיבה התקיימה עם עו"ד אחינועם זליגמן.
 .1שינוי סיווג הקיבוץ – מחד ,ענת ומוני דיווחו על ההסכמה החיובית של הרשם ,שהחלטתנו
בנידון תתפוס לשנתיים מראש .מצד שני ,הועלו פרשנויות על החלטת הקלפי בנוגע לעיתוי
הדיון .הנושא טרם סוכם.
 .2תיקון סעיפים אחרונים בתקנון שיוך הבתים – כזכור ,הקיבוץ סיים את הדיונים על כל
תקנון שיוך הבתים לפני שנה בדיוק ,ואף היו חוגי הסבר .עם זאת ,מצאנו לנכון לעבור שוב
על מספר סעיפים .ההחלטה כולה ,תחולק בתיבות הדואר ,ותוצג כתזכורת לחברים ,לאחר
ההחלטה על האיזונים.
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משולחן המזכירות
 היערכות לבנייה החדשה ( 10בתים לחברים בשגיב החדשה).
הגם שהנושא מתארך ,הרי שלשמחתנו ,הבקשה להיתרים הוגשה לועדה המקומית ואנו
מקווים שתוך שבועיים נקבל היתרי בניה .במקביל אנו שוקדים על הכנת כתב
הכמויות בנוסף השלמנו את התכנון של הפיתוח והחומר הוגש למועצה על מנת שייצא
מכרז כנדרש .ביום ה' ,מתקיים מפגש של שי זינדרמן וענת מאור עם כל המועמדים לבנייה
בשכונה החדשה ,לעדכון ובחינת הלו"ז של מה שנותר עוד להשלים.
 התכוונות לסיום הדרגתי של ההרחבות בגבעה – העבודה בבתים הראשונים בגבעה
עומדת להסתיים תוך מספר שבועות .שי עדכן שאצל חלק מהחברים יימשכו ההתאמות
בתוך הבית ,ואצל החברים/ות שעושים גם שיפוץ פנימי מורחב יותר – הנושא יתארך
יותר .כידוע ,הקיבוץ העמיד לרשות המעוניינים חדרי מעבר ,ואנו פונים לחברים לקצר את
אחזקתם ככל שניתן .וכמובן שלאחר מכן ,יתבצע שלב שיקום התשתיות והנוי .לאחר
שתקופת השיפוצים ,הקשה מעצם טיבעה ,תבוא על סיומה – הדיירים בוודאי ייהנו
בדירתם המורחבת.
 אירוח של חברי כיסופים.
לשמחתנו הרבה ,השקט הושג בדרום ,ונקווה שאכן יימשך ,ושיתן עתה מענה ארוך טווח ..
לפיכך ,ההתרעות שקיבלנו להערכות לקליטת כיסופים – לא התממשו .עם זאת ,ביוזמת
אביגיל גולדסמן ,ועל פי פניית התנועה לקיבוצים השונים ,נירתם לאירוח ולתמיכה בהם,
דווקא בימי השקט וליצירת קשר ראשוני למקרה שיופר השקט וייאלצו להתפנות אלינו..
מתוכנן מפגש דור ותיק שלהם ושלנו באחד מימי החנוכה.ויש חשיבה על מפגשים נוספים.
 עדכון לקראת אסיפת חברים בשבוע הבא ,ביום ד' 28.11
באסיפה נדון ב  3נושאים( ,לאחר הכנתם במזכירות השבוע).
 .1דיווח ואשרור תכנית לשנת חגיגות השבעים למשק .כאמור ,ראו בעלון את הצעת צוות
החגיגות ובאסיפה יוצג נושא המקורות ,וההמלצה לפרסם מכרז לרכזים.
 .2עידוד בנים לשירות בצבא ותיקון בתקנון הסדר בנים למי שלא משרת.
רצ"ב חומר הרקע של ועדת בנים .ההצעה הסופית לאחר דיון במזכירות  -תוצג באסיפה.
 .3הצעה לתיקון בתקנון הורים בנושא שהות של הורה סיעודי ,בבית החבר/ה .יועלה
באסיפה .החומר יחולק לחברים בדואר ,לפני האסיפה.
חג קיבוץ שמח לכולם!! ענת מאור
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אמנם כבר הרבה זמן לא שיתפתי במראות ,במפגשים ובמחשבות המוסיפים עניין בצעידה
החדגונית סביב הקבוץ ,אבל אין זה אומר שפסקה הצעידה וזאת בעיקר הודות לצור ,שכני
המסור ,שדואג גם לבריאותי וגם לשמירה על הכושר ולא מאפשר לי להתחמק.
אז באחד הסיבובים האחרונים ,בעקבות חג המשק הקרב ובא ,נזכרתי בנוסטלגיה בחג המשק
ה -13למשאבי שדה .היה זה החג הגדול הראשון בקבוץ .היו אירועים גדולים גם קודם כמו חג
המים וכמו חג השנתיים שכל הקבוץ התגייס להרמת החג ,אבל חג ה 13-היה משהו מיוחד.
עיקר החג וההכנות נסוב סביב הפקת ההצגה "האפרוחית" .את ההצגה ואת הבמאי הביאו
מבחוץ אבל כל השחקנים היו מהקבוץ .ההצגה מספרת על בעיה טכנית שיש ללולנית וצריך
להשקיע בקניית "מהקוראיםלו" .הנושא גולש לתחומים חברתיים ומסעיר את הקבוץ .כמנהג
התקופה .הכל מגיע להכרעת האסיפה וגם שם יש חגיגה.
כמובן שההצגה הייתה על במה גדולה עם תפאורה מכובדת ומלווה בהרבה שירה.
באותן שנים היה נהוג לערוך את האירועים הגדולים (פסח ,פורים) במבנה הגדול
בקבוץ  -הנגרייה .היו מפנים את המכונות ומכשירים את האולם לאירוע .שם גם נחוג חג
המשק ה 13-ושם גם התקיימה ההצגה.
הכוכבת הראשית הייתה אסתר גפני( ,אז עוד אסתר שפירא ולימים הרבנית טופורוביץ) .כוכבת
חיזוק הייתה רותי פלג (כלתה של אסתר) שהייתה אז ילדה בכתה ז' .זכור לי גם חלקה של
בתיה'לה שבדיון באסיפה נתנה קולה בשיר וטענה "אני חושבת כמה מוזר הוא הדבר ,שאין
טיפה של שום טקט בדבר ,שלו הגזבר היה שומע מה שאומרים לו ,היה קונה מהקוראיםלו,
היה קונה ,היה קונה ,ללולנית עוד מהקוראיםלו".
היו עוד "כוכבים" רבים ,רוב חברי הקבוץ השתתפו בהצגה וחברים נוספים בארגון ובהכנות.
הפעילות הייתה רבה והעסיקה וגיבשה את החברה.
אני הייתי אז ילד בכתה ה' (בערך) וזכורה לי התכונה הרבה שאפפה את כל הקבוץ.
יש טענה שבעקבות החזרות להצגה זו ,נוצרה המסורת שנמשכה אחר כך הרבה שנים ,של
חלוקת חברי הקבוץ לקבוצות להכנת הופעות לפורים (שהיה החג הגדול בקבוץ ,אבל זה כבר
סיפור אחר).
שיתפתי אתכם בזיכרונותיי על חג המשק ה 13-לא רק כדי להפליג על גלי הנוסטלגיה אלא גם
כדי להזכיר שמשימה חברתית ,שמשתפת את כלל הציבור בעשיה למשך זמן מסוים ,יוצרת
הוויה חיובית ,מגבשת ובמידה מסוימת מקרבת בין החברים .אולי לא צריך ללכת כל כך רחוק
לחג ה -13וזכור יותר חג ה 30-שבו הורמה הצגה שגם נכתבה ע"י יואי ובוימה ע"י רמי ושיתפה
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עמ' 11

חברים רבים סביב ביצועה .יכול להיות שלקראת חג ה -70כדאי לחשוב על הפקה גדולה או
פרויקט חברתי אחר שיכול לעשות טוב למצב בו אנו שרויים ,יותר מכל מאמצי גישור אחרים.
Feliz cumpleaños
אילן בן טל

כאבה של נערה מתבגרת בעוטף
נועם שלנו ,הנכדה של עדי בבאי (הבת של אפרת ושכי) ,שנמצאת בקוסטה ריקה ,לא נשארה
אדישה ליציאה של החברים שלה למסע לירושלים בו קראו בשם ילדי "עוטף עזה" :תנו לגדול
בשקט ...
אז היא ישבה וכתבה את שעל ליבה ,גם לחברים שלה בקולג' הבינלאומי וגם לחברים שלה
כאן ,בבית.
מילים חותכות וכואבות ותקווה לעתיד טוב
לכל מי שתהה על מה אני מדברת ללא הפסקה בימים האחרונים! (ולמה ציירתי ציור של בלון
מתנפץ על נייר ורוד) אלה החברים שלי ,זה בית הספר שלי.
הלוואי שיכולתי להיות שם איתם ,ללכת במשך ימים ,רק כדי לדרוש משהו שאנחנו ראויים לו
מלכתחילה.
כל מה שידענו ,זה מלחמה .מגיל אפס ,אלו החיים.
אני בת  ,4אני רואה את ההורים שלי ואחי הגדול בפאניקה ,אני יודעת שצריך לרוץ אבל שאין
מקום בטוח להגיע אליו.
אני בת  ,6איבדתי השנה מישהו שגם  10שנים אחרי ,יש לו חלק עצום בחיים שלי .בגלל רקטה
מעזה .
אני בת  ,8ואחרי הפסקה של שנתיים חזרתי הביתה ,אבל אני מפחדת כל כך .בית אמור להיות
המקום שאנחנו מרגישים בו הכי בטוחים .אבל אם תשאלו אותנו  ..זה לא הכי מדויק.
אני בת  14ואני עדיין חיה את כל טראומות הילדות שלי מחדש ,כי תכל'ס ,שום דבר לא באמת
משתנה כאן .מלחמה ,ועוד אחת ,אבל הכל נשאר אותו דבר .אולי זה כואב קצת יותר.
אני בת  ,16וגיליתי שהם מצאו שיטה אחרת כדי לפגוע בנו .לא הממשלה ,לא חיילים ,בנו -
ילדים ,בני נוער ,זקנים ,כל מי שחי מעבר לגדר .בלונים ועפיפונים קיבלו פתאום משמעות
חדשה ואכזרית כאן.
אני בת  16ואני יכולה רק לצפות בזמן שהמקום האהוב עלי ,הבית שלי ,עולה באש בגללם.
אתמול זה היה אור-הנר ,היום כפר-עזה ,מחר בטח סעד או נחל-עוז ,אולי שניהם?
השדות שחורים .היו פעמים שלא רציתי לצאת החוצה כי ידעתי מה מחכה.
אני בת  ,16עזבתי לשנתיים והשארתי את כל זה מאחור .אני צריכה להיות מאושרת ,נכון?
אנשים גם ככה לא מבינים למה לא עזבתי קודם.
כן ,התבגרנו הרבה יותר מהר מכל הילדים בגילנו .

מבין משאבים מס'  ,2213ט"ו כסלו תשע"ט 23 ,בנובמבר 2018

עמ' 12

בגיל של גן חובה כבר היינו מקצועיים בלדאוג לעצמנו ,כי אי אפשר לדעת מתי זה יתפוס אותך.
פעם שההורים בעבודה ,או שאת בגן ,שאת בבריכה או סתם הולכת בחוץ .
ראינו דברים שילדים לא אמורים לראות.
ובכל זאת ,האנשים שאני הכי אוהבת ,שם .אמא ,אבא ,מור .החברים הכי טובים שלי
שמכירים אותי יותר מכל אחד אחר  ..הם הבית ,והם נלחמים על מה שמגיע למקום המדהים
הזה; חיים שלווים .כנראה שזה הרבה לבקש .אבל אנחנו סיימנו עם הבקשות .אנחנו עוברים
לילות ללא שינה ,וימים שבהם אנחנו לא יכולים לעזוב את הממ"ד .נמאס לנו לראות את הנוף
היפה שלנו דועך.
אני אוהבת אתכם חברים שלי וכל כך גאה בכם .בכל אחד ואחד מכם .שהחלטתם שאתם
רוצים עתיד טוב יותר.
אוהבת אתכם ,הלוואי ויכולתי להיות חלק מהמסע שלכם .אבל גם כאן ,בקוסטה ריקה ,אתם
וכפר עזה עמוק עמוק בלב שלי ואין יום שאני לא חושבת עליכם .מתגעגעת לכפר עזה,
מתגעגעת לעוטף עזה ,מתגעגעת לדשא ולחבר׳ה ושום קסאם או עפיפון לא יהרסו את הקסם
שיש בבית שלנו .נתראה עוד חודש❣
בעקבות צעדת נוער "תיכון שער הנגב -עוטף עזה" לירושלים
נועם שרעבי

עמ' 13
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למה לי פוליטיקה עכשיו?
מעולם לא ביקשתי לעצמי להיות בפוליטיקה .אין לי הערכה למקצוע הזה ,וגם לחלק הארי של
העוסקים בו ,שכן להערכתי  ,אנשים נכנסים לפוליטיקה בשביל למלא חלל פנימי אצלם ולא
למען השליחות .גם במקומנו ראינו שרוב החברים נמנעים בעקביות מתפקידים ציבוריים ,
במיוחד מתפקידים כפויי טובה כגון מזכיר קיבוץ ,או מנהל מש"א – תפקידים שיש בהם
עיסוק בצרכי הציבור וחשיפה אישית רבה .בשבע השנים האחרונות ,מאז סיים מרכז המשק
את תפקידו כמנהל הקהילה  ,בחרנו רק מנהלי קהילה חיצוניים ,שבאו והלכו לאחר זמן .גם
מזכירת הקיבוץ הנוכחית ,שאף היא הגיעה אלינו מבחוץ ,הודיעה על החלטתה לפרוש
מהתפקיד בסוף השנה הנוכחית – עם סיום הקדנציה שלה.
המכרז לבחירת מזכיר קיבוץ חדש נתלה על לוח המודעות לפני מספר שבועות ,ובמועד סיומו
הגישו שני חברים את מועמדותם לתפקיד .באופן אישי אני מוריד את הכובע בפני שני החברים
הללו ,שהבינו את גודל השעה והעמידו עצמם לבחירה – דווקא במועד זה – מועד ההכרעה על
דמות הקיבוץ .עד כאן הכול טוב ויפה – אז איפה הבעיה? הבעיה היא ,שוועדת מש"א  ,בגיבוי
המזכירות  ,החליטה לשלוח את שני החברים 'לאבחון גרפולוגי'  ,ושני החברים מסרבים.
ובצדק.
אבחונים יש לעשות רק למי שאינו מוכר לנו ,ורק כאלה שאכן מספקים את הסחורה' .אבחון
גרפולוגי' לא נכלל בתוך אלה.
הרעיון  ,שאפשר לדעת את אופיו של אדם רק על פי כתב ידו ,מקורו במקומות חשוכים בהם
שאלו בעזרת מפה אסטרולוגית או קרביים של בעלי חיים את הגורל ואת העתיד .וודו משולב
בעבודת אלילים ולא יותר .מזכיר את 'התורה' שמקורה במאה ה ' - 19פרנולוגיה' – חיזוי
האינטליגנציה והאופי של האדם על פי צורת הגולגולת שלו .הוא שאמרתי – וודו משולב
בעבודת אלילים .למדע אין חלק 'בתורה מדעית' זו ועל כן ,לא ברור למה יש עדיין מי
שמאמינים בשטויות הללו ומתעקשים להחזיק בחיים את המקצוע השרלטני והבזוי הזה .אם
אתם לא מאמינים לי ,גלשו לערך גרפולוגיה בוויקיפדיה וקראו בעצמכם מהי 'התורה' הזו ועל
מה היא מבוססת .ואולי גם תקראו את המאמר הזה  -גרפולוגיה – מדע או תרמית? שפורסם
לפני כשבע שנים באתר של מכון דוידסון – הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ,ותדעו מה
באמת חושב המדע על 'התורה' הזו .כל אשר אפשר לדעת באמצעות כתב היד שלנו ,הוא אך
ורק דברים הנוגעים בזיהוי טקסטים כגון ,האם כתב היד הנבחן הוא אכן שלנו ,האם החתימה
על חוזה או על המחאה היא אותנטית ,והאם צוואה שנכתבה בכתב יד והוגשה לאישור בית
וזהו.
לכתנו.
לאחר
זויפה
ולא
ידנו
על
נכתבה
אכן
המשפט,
אי

אפשר

לחזות

תכונות

אופי

של

אדם

על

פי

כתב

ידו.

רוצים דוגמא? בבקשה – כך נכתב על חבר שכולנו מכירים כאשר ביקש להיקלט כאן ועבר
מבחן גרפולוגי..." :מדובר באדם עדין ומתון שאינו נוטה לסערות נפש ,חרוץ ואמין ,וללא
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עמ' 14

בעיות שניתן להבחין בהן "...ממש כך .החבר שעליו נכתבו הדברים הללו ,ושאינו ראוי ששמו
יוזכר ,רצח לאחר מספר שנים את חברתנו מלי יהלומי ב  14מכות פטיש בראשה ,בבית
שהקימו כאן אחרי שנקלטו והיו לחברי הקיבוץ.
ומיהם המועמדים שאין לנו מספיק מידע עליהם ,ואשר חייבים  -לפי ועדת מש"א וגם
המזכירות  -לגשת לאבחון גרפולוגי? האם זרים הם לנו? האם אין אנו מכירים אותם? לא ולא.
האחד נולד בקיבוץ וחי את כל חייו בתוכנו ,והשני ,חי את כל חייו הבוגרים כאן ואף מילא
בעבר ,בהצלחה מרובה ,שלל תפקידים בקיבוץ ,וביניהם גם התפקיד שעליו הוא מבקש
להתמודד כעת .האם באמת אנחנו זקוקים למידע כלשהו על האישיות של המועמדים על מנת
לחזות את הצלחתם או כישלונם בתפקיד? האם לא די לנו בהכרות העמוקה עם המועמדים ,על
מנת שנוכל לבחור בם ,והאם אנו זקוקים לכוהן וודו שיאשר בפנינו את יכולותיהם המוכחות?
למזכירות ולמש"א פתרונים .לי קשה להבין את הדרישה המוזרה הזו – 'אבחון גרפולוגי' .
וזה עוד לא נגמר .מאחר ושני המועמדים כרגע מסרבים ,הייתי רוצה לבחון אתכם לרגע את
הנקודה החוקית -מה יקרה אם יבקשו אותם חברים לעמוד לבחירת הציבור בלי שניגשו
'לאבחון הגרפולוגי' ? האם למזכירות או למש"א יש סמכות למנוע מהם להתמודד? לא ולא.
הזכות לבחור ולהיבחר שמורה לכל חבר קיבוץ והיא אינה ניתנת להפקעה על ידי איש .זו זכות
יסוד  -כך קובע החוק ,וכך קובע תקנון הקיבוץ ,וכך נקבע בתקנות שפרסם רשם האגודות
השיתופיות .זכות יסוד .הדרישה 'לאבחון גרפולוגי' ,או אחר ,לחברים ,נוגדת את זכות היסוד
לבחור ולהיבחר בקיבוץ ,ולפיכך ,דינה להתבטל ולעבור מהעולם שלנו .אם כן ,למה במזכירות
מתעקשים לחייב את המועמדים במשהו  ,שעל פניו איננו חוקי? התשובה ככל הנראה נעוצה
בפוליטיקה קטנה וקטנונית .שהרי ,גם אם ילכו החברים 'לאבחון הגרפולוגי' ,ויימצא על ידי
כוהני הוודו שהם בעלי פוטנציאל להפוך לרוצחים סדרתיים – לא המזכירות  ,ולא מש"א
יכולים למנוע מהם להתמודד בבחירות  .הוא שאמרתי – רק פוליטיקה קטנה וקטנונית.
ואגב ,שני המועמדים כבר עברו אי אלה אבחונים למינם בכל מיני צמתים בחייהם – אם
בצבא ,אם בעבודת חוץ ,ואם כאשר מילאו תפקידים קודמים כאן אצלנו,
להסתיר.
דבר
להם
ואין
אז למה לי פוליטיקה עכשיו?
כולנו מכירים את שני החברים המבקשים להיבחר .הם אינם פוליטיקאים  -ומעולם לא היו.
בכל המקומות בהם כיהנו בתפקיד ,עשו זאת באמונה ובחרדת קודש ,והצליחו עד מאוד כל
אחד בתחומו .אחד מהם כיהן בתפקיד מזכיר קיבוץ ומנהל עסקים גם בזמן המשבר הכלכלי
הגדול שעברנו ,ולהערכת רבים ואני בתוכם ,חלקו בהבראת המערכות שלנו גדול עד מאוד.
אז למה לי פוליטיקה עכשיו ?
ומשהו קטן לסיום,

עמ' 15
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במשנה מצאנו את הטקסט הבא -
"שמעיה אומר – אהוב את המלאכה ,שנא את הרבנות ,ואל תתוודע לרשות" (אבות א י)
אהוב את המלאכה  -עשה את מה שאתה אוהב ,ועשה זאת באהבה,
שנא את הרבנות  -התרחק מהשררה (רבנות) ,כמו מדברים שאתה שונא,
ואל תתוודע לרשות – עשה כל מעשיך בצנעה – אל תהיה פוליטיקאי שכל מהותו בפרסום עצמי
ולא בעשייה.
בשולי הדברים האלה ,אני רוצה להודות לכל החברים שקראו את המאמר האחרון 'הקרב על
הבית'  ,שהיה למאמר הנקרא ביותר מאז התחלתי לפרסם לחברים בקהילנט את 'הבלוג של דן
חנוך' ,והגיבו בחום .התגובות שלכם נותנות כוח .תודה.
ובבניין הארץ ננוחם –
דן חנוך.
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עמ' 16

הצעת תוכנית הצוות לאירועי חגיגות ה  70 -של הקיבוץ
.1

.2

.3
.4

המטרות;
א .יצירת לכידות חברתית
ב .פיתוח וחיזוק תחושת גאווה בקהילה ובדרך
ג .חיזוק הכוחות הפנימיים ותחושת המסוגלות
ד .הערכה לכל השותפים/ות לאורך השנים
צוות חגיגות ה ( – 70 -יוקמו גם תתי צוותים)
חן גולדמן ,רונית בן טל ,פרידה ענבר ,לאה שורק ,יהודית זכאי,
שירה מורה יוסף ,גלעד בן טל ,נטליה אלמוג ,אורן ענבר ,יאיר אייזן
רכזים – מוצע לפרסם מכרז ,לחבר/ת קיבוץ אחד ובן/ת תושב/ת אחד.
עלות משוערת
האירועים המתוכננים
אירוע פתיחה וסיום
א .אירוע פתיחה – חג הקיבוץ " - 20.11.2018ניווט קהילתי" (בתקציב)
ב .אירוע סיום; חג הקיבוץ )100,000( 80,000 - 20.11.2019
 ( 40,000תוספת לחגים).ג .עיבוי החגים במהלך השנה
נראות פני הקיבוץ
  40+ 40,000השקעות)ד .שיפור פני הקיבוץ
תערוכה ויצירה (לשיקול; לבצע  2מתוך ה .)3
ה .תערוכת צילום "כך היינו וכך אנחנו היום"10,000 -
 10,000ו .סרט על חדר האוכל
 20,000ז .יצירה משותפת
אירועים שנתיים
ח .ארוחות מנחה שכונתיות – כאחת לחודש(10,000 -)8
ט .במה פתוחה בפאב/סדנאות בישול  ( -כ 10,000 - )8
אירועי חינוך ותרבות (בשיתוף הגיל הרך והלא פורמלי)
 10,000י .אירוע פתיחת הקיץ
 10,000יא .אירוע סיום הקיץ
 מותנה במימון חיצוני.פסטיבל אומנותי – מתוכנן לסוף יוני
פעילות חברתית כלפי חוץ (הוצע במזכירות)
ימי עבודה/שכר לרכזים כחודשיים לכל אחד 40,000
  280,000ש"חסה"כ
אופציה מומלצת; שדרת כניסה לקיבוץ150,000 -
מקורות; הקיבוץ  - 210,000 -לדיון מאיזה מקור ניתן להקצות זאת.
המועצה – ( ₪ 70,000מוסכם ,ע"פ הנוהל של מענק של  ₪ 10,000לכל עשור).
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עמ' 17

תכנית מתאר כוללת לרמת נגב
לתושבי המועצה שלום,
בימים אלו מתחיל תהליך הכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית רמת הנגב.
התכנית ,המקודמת על ידי המועצה האזורית רמת הנגב ומינהל התכנון במשרד האוצר ,מלווה
על ידי צוות רב תחומי הכולל מתכנני ערים ,אדריכלי נוף ,כלכלנים , ,אנשי קהילה וחברה,
מומחים לסביבה ,שימור ,תשתיות ועוד .את הצוות מוביל משרד התכנון לרמן-בן שושן | עיר,
אזור ,נוף.
תהליך הכנת תכנית המתאר הוא חלק ממהלך כולל של מנהל התכנון לקידום תכניות מתאר
כוללניות ברחבי הארץ ,במגזר הכפרי.
מהי תכנית מתאר כוללנית?
תכנית המתאר הכוללנית הינה מסמך סטטוטורי (חוקי) המתווה מדיניות תכנון וכיווני פיתוח
עתידיים וכולל הנחיות לקידומן ואישורן של תכניות מפורטות ואחרות ,באמצעותן יקודם
פיתוח מרחב המועצה כולו וכל אחד מיישוביה בעשורים הקרובים.
התכנית עוסקת בכל מרחב המועצה בצורה כללית ,וכוללת נושאים שונים וסוגיות מהותיות
המשפיעים על עתידה .היא מגדירה את מערך שימושי הקרקע והקשרים ביניהם  -מגורים,
תעסוקה ,תיירות ,מוסדות ציבור ,שטחים חקלאיים ,שטחים פתוחים ושמורות טבע ,
תשתיות ,מערך תחבורה וכד' ,הכול בהתייחס לאוכלוסייה הקיימת והעתידה להתווסף בתחום
המועצה.
התוצר הסופי של תהליך התכנון הינו תכנית פיסית סטטוטורית – מפה של המועצה ,עליה
יסומנו שימושי הקרקע העיקריים.
תהליך התכנון כולל חמישה שלבים מוגדרים :ניתוח מצב קיים ,קביעת חזון ומטרות לתכנית,
פיתוח ובחינת חלופות בנושאים שונים ,בחירת חלופה נבחרת וגיבוש מסמכי התכנית.
בשלב הראשון – ניתוח המצב הקיים ,בו אנו נמצאים כעת ,לומד הצוות את הרקע הנדרש
לתכנונה של רמת הנגב ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים  -הנהגת המועצה והנהגות
הישובים ,תושבים ,אנשי מקצוע ,בעלי עניין במרחב ועוד ,במטרה לגבש את סוגיות התכנון
המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית.
שיתוף הציבור
תהליך הכנת התכנית מלווה לכל אורכו בתהליך לשיתוף הציבור .תכנית המתאר מהווה
הזדמנות עבור התושבים לקחת חלק פעיל בחשיבה על סביבת מגוריהם ועל עתיד המועצה
והיישוב בו הם חיים.
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עמ' 18

מטרת תהליך שיתוף הציבור היא לשמוע מכם ,התושבים ,איך אתם רוצים לראות את מרחב
המועצה האזורית ואת היישוב שלכם בעשרים השנים הבאות .מה הן הסוגיות העיקריות
שמעסיקות אתכם ,מה הם הצרכים העיקריים שאתם מגדירים ועם אילו אתגרים אתם
מתמודדים בחיי היומיום.
במהלך תהליך שיתוף הציבור צוות התכנון ייפגש עם התושבים ,הנהגות הישובים ,נציגי
קבוצות וארגונים שונים בפורמטים שונים ,כמו קבוצות מיקוד ,פגישות עם ועדות מרכזיות
בכל יישוב ,מפגשי תושבים רחבים ועוד.
בנוסף ,אנו רואים בהעברת מידע לציבור וממנו חלק חשוב מתהליך התכנון ,ולכן נשתף את
הציבור בכל אחד משלבי התכנון ,בשקיפות מרבית .אתר האינטרנט והפייסבוק של המועצה
ילווה את התהליך לכל אורכו באמצעות פירסום סיכומי מפגשים ,תוצרי שלבים שונים
בתהליך התכנון ועוד.
כמו כן ניתן ליצור קשר ישיר עם צוות התכנון בכתובות המיילMitar-rng@lerman.co.il :
 neta@synergyltd.co.ilועם מינהל התכנון בכתובת המייל.Michalam@iplan.gov.il :
אתם מוזמנים להשתתף במפגשים השונים שיתקיימו במסגרת הכנת התכנית ויפורסמו
באמצעי תקשורת שונים .זו ההזדמנות שלכם להיות שותפים לתכנון עתידה של המועצה
ועתידו של היישוב שלכם.
בברכה
צוות התכנון ,המועצה האזורית רמת הנגב ומינהל התכנון
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עמ' 19

עידוד בנים לשירות בצבא ותיקון בתקנון
הסדר בנים למי שלא משרת
סיכום פגישת ועדת בנים מיום 3/10/18
חומר רקע לדיון במזכירות (ביום א'  )25.11ולאסיפה (ביום ד' .)28.11.18
משתתפים; נטע דוידזון ,פרידה ענבר ,טלי ליכטמן ,אלברטו גולדמן.
מוזמנים; ענת מאור ,גלעד בן טל ,נטליה אלמוג ,רותם כהן.
כללי; הקיבוץ ,המחשיב את חיוניות השירות הצבאי  ,נמצא בשנים האחרונות בסיטואציה בה
מספר בנים לא מתגייסים לצבא או משתחררים שחרור מוקדם מסיבות שונות .ועדת בנים
מצאה לנכון להתייחס לנושא ,בשיתוף ו .חינוך /נעורים ,ו .חברים והמזכירה .ההמלצות
שגיבשנו למזכירות ולאסיפה הן;
 .1הכנה לקראת הגיוס לצבא; להמשיך ולהרחיב את ההסברה לקראת הצבא; להביא לשיחות
עם יא'-יב' – אנשי צבא רלוונטים לדבר על החשיבות בגיוס לצה"ל ועל השירות לחברה בכלל
 באחריות החינוך הלא פורמלי ותנועת המושבים. .2לעודד בכל דרך את הבנים לצאת לשנת שירות ,לארגן לבני כיתה יא' שיחות (עם ההורים) עם
בנים/ות שעשו ש"ש לאחרונה/מתקופות אחרות .להסביר את היתרונות והחשיבות.
 .3עידוד לשירות קרבי-מוצע לשנות את התקנון הפנימי שלנו ,ולהיצמד לרוח החלטות הצבא,
לפיהן מי שמשרת בשירות קרבי ,מקבל תקציב גבוה יותר (כ  1,600משכורת מהצבא ₪ 800 +
מהקיבוץ); מי שמשרת בשירות לא קרבי ,מקבל כ  ₪ 900מהצבא ₪ 800 +מהקיבוץ).
 .4העדפה לשרות לאומי לשנתיים לבן שאינו מעוניין להתגייס לצבא-
בן שבוחר לא להתגייס מטעמי מצפון -יש לפתוח בפניו אפשרויות של שרות לאומי מקביל.
דהיינו; במקרה כזה ,העדיפות היא למסלול שירות של שנתיים.
 .5המסלול החלופי לבן שלא משרת או פורש מהצבא-במקרה כזה ,הבן יעבוד לפחות שנתיים
בקיבוץ (בן הפורש מהצבא ,ישלים מתקופת הגיוס ,עד שנתיים בקיבוץ).
לדיון; א .האם זה כולל כבר את חצי השנה שבהסדר לשם זכאות לשנת לימודים?.
ב .ההצעה לתקציב במסלול זה היא כמו של חייל לא קרבי (כ .)₪ 1,700
לדיון; האם לייצר הפרש כלשהו בין חייל לא קרבי ,לבין מי שעובד בקיבוץ?
ג .ועדת בנים תדאג לליווי לבנים ,להוריהם ,ואם יש צורך במפגשים עם עו"ס
 .6מחויבות הקיבוץ לאתר מקומות עבודה לבנים שמסיימים צבא – הנושא לא מיושם דיו! לדיון;
איך למנוע מצב שלקיבוץ אין היכן להעסיק את הבנים לדיון; האם לתת העדפה לבן המתחייב
לעבוד שנה מלאה (החצי השני ,בשכר כמובן).
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פסטיבל צלילים במדבר -הזמנת כרטיסים באתר המועצה

עמ' 20
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עמ' 21

יומולדת  ...69הקיבוץ כמונו מתבגר גם הוא..שיהיו בנו רק ימים טובים ובריאים..
מועדון מופת
מיכל שלו הסופרת (לא קרובת משפחה של מאיר שלו) סיפרה כיצד מעורכת דין הפכה
לסופרת ואיך היא כותבת ,ואיך לפעמים מתקשרים אליה אנשים ששמם הוא כמו של גיבורי
ספריה  ,מתפלאים שהיא כתבה עליהם ועל חייהם והיא בכלל המציאה הכל ולא הכירה
אותם .היה מעניין לשמוע על תהליך הכתיבה של הספרים בהם" :לרוץ עם סוסי הפרא"
ו"שבועת רחל".
הוקרן הסרט " -גבורות" העוסק בימי מלחמת השחרור בקרבות עם הסורים ונסיגת שני
ישובים  -מסדה ושער הגולן .סרט מרגש ומעלה את ימי  1948וחווית המלחמה העוברת על
הישובים
ענת מאור שהייתה חברת כנסת סיפרה על יצחק רבין וקשריה עמו ומדיניותו עד שנרצח.
התקיים כנס של חברי גרעין חלוצה ב' ,לא הוותיקים משנת  ,1947אלא גרעין שהתארגן
בצרפת ולפני כחמישים שנים הגיע לארץ .נציגים ממנו עדיין נשארו בקיבוץ .אנשים נפגשו
בהתרגשות ,רקדו שרו והעלו זיכרונות.
נפתלם (נפתלי) אליקום סיפר על עליית יוצאי אתיופיה ,על ההרגשה שמקבלים כ"שחורים",
אך גם על ההשתלבות הטובה של החברה הצעירה בחברה הישראלית.
ילדי הגנים חגגו עם ותיקי המשק והסבתות והסבים את חג המשק.

