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  ב"שנת תשפבפתח 
 

 נעם חורב/ שנה רגילה
 

 שתהיה לנו שנה רגילה
 שתחזיר אותנו להתחלה

 בלי מסכות, בלי בידודים
 רק בים של שמחות –ואם כבר גלים 

 
 שתהיה לנו שנה שגרתית

 עם בוקר בהיר ותקווה אמיתית
 שנדע להבחין בכל הפרטים

 לדברים הפשוטים, שנחזור לבסיס
 

 שתהיה לנו שנה מאושרת
 בלי מבזקים או דרמה מיותרת

 שמדבר הדאגות יישאר תמיד שומם
 המשעמם, שנשמח גם ביומיום הצפוי

 
 שנשב עם קפה ועיתון במרפסת

 הוא רגע של חסד, כל רגע כזה
 שלא נמעיט בכוחה של תפילה

 2שנה רגילה ובעיקר שתהיה לנו
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 מה בעלון
 

תהיה  ב "תשפ –בשנה הבאה זו שאנחנו עומדים לקבל הערב א נפתחה בסגר והתקווה היתה ש"תשפשנת 
סגר , רשמי איןסגר 2 כפי שכולנו מבחינים לא התממשההתקווה 2 בוודאי שנה שהמגפה היא עבר ולא הווה

הצוות החליט לחלות את פני הוותיקים לקיים 2 התקיים טקס ראש השנה לכלל הציבורלא 2 בפועל מתקיים
 2טקס צנוע ליד האולפנה וכל הוותיקים הוזמנו

הנגב התחלפו מנהלים משמר ב 2בארץ ובעולם, משמר הנגב -זו שנה שבמהלכה חווינו שינויים בתוכנוהיתה 
התחילו לחסן חיסון ארץ ב 2התחלפה המנהלת בכולבו לית 2ר"באגודה גם בתפקיד המנהל וגם בתפקיד היו

ואחרי מאמצים גם , (הרבעיות בשנתיים ) 22 -בחירות לכנסת היו ה 2ראשון ולא ידענו שיהיה גם שני ושלישי
 2ממשלהראש  –ונפתלי בנט  (מפלגות 8-מ )נבחרה ממשלה 

מאפגניסטן והטאליבן השתלט עליה  הנסוגב "ולפני כשבועיים ארה ב "ו ביידן לנשיא ארה'ב נבחר ג"בארה
 2בקלות
שהוא  קרחוניםבבנגיסת , מיוניותבגשמים בכמויות דטפונות עזים יהארץ מאותת בשרפות נרחבות בשכדור 

 2לא נותנים תשובהמאכזבים ו, יצא מאיזון והניסיונות לעצור נראים כה דלים
שנים פתיחת שנת הלימודים סמוכה לראש השנה וזה מה שקרה השנה אז לכבוד פתיחת  2שחוזר מדי בתזמון 

אשל ' ,שחר –חדשה ' כיתה א, (שהיתה מוטלת בספק בגלל הקורונה )ה שנת הלימודים רשמים מפתיחת
התפאר במספר הדוקטורים ואורי נוה בראיון מצוטט מספר איך המוזיקה הובילה את דרכו יכול ל' הנשיא
  2צלחהלה ה בבית הספרבמאכז

 
א נאחל שוב תקווה שהמטרד העיקרי "אחרונה לשנת תשפ, בגבעה הראשונה הזאת שתחל עם השקיעה לשנה 

בינוי קהילה יגיעו אף , ניהול מיטבי ,צמיחה, כל הברכות על התפתחותיום כ 2סור מחיינויהקורונה  –של חיינו 
  2הם
מחליף את יהודה עמיחי בתדירות השימוש  )המצוטט בכל מקום  נעם חורבשירו של  לפתיח נבחר  - טובהשנה 

 2את הכמיהותבטא ל 2(בשיריו

 ש"משער הגדמבט  –זריחה של סוף הקיץ  :השערתמונת 

  (א"שנת תשפ)עשר ירחי משמר הנגב שנים 
  החגצוות  –ראש השנה טקס 
  ר הקיבוץ"קרן יוניתאי  – התחדשות וצמיחה, טובה בסימן של חיבוריםשנה 
  גל יסעורדקלה  –בגיל הרך מהנעשה 
  חגקבלת  –עד -השנה בגילראש 
  רכטמןתומר  –מהנעשה במשק ועסקי הקיבוץ עדכונים 
  שחר"ושמה ' א כיתה" 
 "שיאן בדוקטורים "אשל הנשיא 
 "נוה ערכה מירית גולןחדרה עם אורי , ראיון בידיעות נתניה "בבית הספר המפלט שלי היה מוזיקה 
  ל ניצן"לאלנה ושאול מוסקוביץ לנישואי הבן חיים עבברכות 
  ה בן יהודה'ציור עם דבורלפעילות  – הכיר את הקירלנא 
  מומוס –על המבנה הארגוני הרהורים  –והאויסטר השבלול 
  שירות ומכינותליוצאים לשנת ברכות 
 ל שיר"נישואי הבן עבמולכו ל יליגולרחל רכות ב 
  גבאיטליה  –ות ההודים במשמר הנגב /של המטפליםחגם  –האונאם חג 
  מעיין ללזרי :רשמה 622822926מועצת חינוך פרוטוקול 
 ערעור על החלטה  2-220226 -אחד לאגודה ולקהילה בלבחירת מנהל  22-2228226אלקטרונית ה הצבע

 ת מערכת הגיל הרךימים א 2 -לסגור בפסח ל
  ימים בפסח את מערכת החינוך 2-על סגירה לערעור  – 2028226 -אגודה באסיפת 
  השבעיםשכונת 
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 שנים עשר ירחי משמר הנגב
 א"תשפשנת 

 תשרי
 "בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד" 

 2(6220229)קבלת חג ראש השנה על דשא חדר האוכל   -

 2ותפילות במועדון( שמירת מרחק קורונה) טקס יום כיפור על דשא חדר האוכל  -

רשימה היתה אפיית עוגות  ,זולמטרה 2 לוותיקים בביתם" הרמת כוסית"בן יהודה יזמה –י שי דמר -
 2י ילדים"העוגות הוגשו ע2 ארוכה של מתנדבות

בו רשום משך כהונת ועד האגודה לשנתיים  22לשינוי תקנון האגודה בסעיף (  2920229)אסיפת אגודה  -
 2ועד האגודהול ות/ובאותה אסיפה הצגת מועמדים2 שנים 2 -הארכה ל: והתיקון

 2אנבלה פלדפבר –שרטטה מפה 2 התנעת תהליך בחירת שמות לשכונות במשמר הנגב -

דימה , שירה טדגי, הילה עמר: מעיין ללזרי ונציגי ציבור בוועד האגודה: ר מועצת חינוך"בחירת יו -
 2מקרנקו

 2(רבדים)נעמי לביא : היכרות עם מנהלת הרווחה החדשה וצרכים מיוחדים -

 2(לבלפור קשה להגיע עם קלנועית)גב משתתפים בהפגנת דמוקרטיה ותיקי משמר הנ -

 2הטלת סגר בראש השנה –הסתיימה עונת הרחצה בבריכה מוקדם מהרגיל  -

-  
 

 חשון
 "   ן ירד יורה ועל גגי רקדווחשב" 

 2( שנים 222)יורם ענבר מסיים תפקיד מנהל האגודה   -

 2(ב בחשוון"י 29269229)נעם שטהל שנבחר למנהל האגודה נכנס לתפקידו  -

 2יום ההליכה הבינלאומי במשמר הנגב בשיתוף ועדת ספורט ובני שמעון -

בסיומה חלוקת ספרה של רותי רוזנבלום 2 בעקבות מבנים ואתרים במשמר הנגב –פעילות קהילתית  -
 2"בקצות ההתחלות –ביתי משמר הנגב "

 כסלו
 "בכסלו נרקיס הופיע"

באותו ערב היתה הפסת חשמל אחת מהתדירות )תי ההרחבות מצעד לפידים לשדה בין ש2 חג חנוכה -
 2(בהרחבות

 2חנוכת הגן הקהילתי בתכנון אסף מלול בביצוע צוות הנוי -

 2ונבחר דרור מאיר( שנים 62) ל גבי מגן סיים את תפקידו  "בפוליביד  המנכ -

 2בשכונת הצעירים( גל ואוהד)פניג -הוצב הבית הטרומי של משפחת פלג -

הנגשת המרפאה לנכים בהתקנת דלת אוטומטית והוכשר חדר  –דת הנגשה במרפאה התבצעה עבו -
 2מונגש םשירותי

 2רחל מולכו מונתה לנהל את ענף המזון -
 טבת
 "בטבת ברד"

 (החוברת הכתומה) הסדר רשת ביטחון מחליף את החלטות חוברת השינוי  -

 2תמר פוגל, סיגל שלו: הצגת מועמדות לוועדה לצרכים מיוחדים  -

 2(2926222929) 2926הצגת תקציב אסיפת אגודה ל -

 2התחלת התחסנות –הודעה ממרפאה על חיסוני קורונה  -
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 שבט
 "ובשבט חמה הפציעה ליום אחד" 

 2( 622622926)אסיפת קיבוץ להצגת תוכנית משק וקהילה  -

 2סגר שלישי -

 2תומר רכטמן נבחר למנהל עסקי -

ו בשבט "רונה לא התקיים טיול טעקב מגבלות הקו) '  ג -ו' נטיעות בין שתי השכונות ב –ו בשבט "ט -
 2(המסורתי

 2פניג ושרון ארמה-נציגות ציבור למועצת חינוך נבחרו גל פלג -

 2קרולינה ברסלו)תחום השכרת דירות הצעירים עובר לאחריות ענף השכרות  הקהילה  -
 אדר
 "באדר על ניחוח מן הפרדסים"

 2פניג ורן אלעזרי-אוהד פלג: קליטה תנבחרו נציגי ציבור לוועד -

 2ר האגודה הקהילתית"וילק נבחר ליוגיא  -

 2ר האגודה הקהילתית"אדיר בן חמו סיים תפקיד יו -

, שירה ישראלי טדגי, הילה דגני עמר, אהד בן שחר: נבחרו נציגי ציבור לוועד האגודה הקהילתית -
 נעמה רוזנבלום אלוש, דימה מקרנקו, הילה מגידוביץ, מיקה לואיס קפלן, עירית כרמי דגני

מועצת " גלגולו של משלוח" –היה משלוח מנות , ילדי הגיל הרך התחפשו2 לות קורונהחג פורים במגב -
ישובים וכמובן מחסן התחפושות איפשר בסבב בבני שמעון שמחה את התושבים במשאית השמחה 

 2ון של אוולין אלוןגאר, בחירה רבה של אפשרויות
 ניסן
 "בניסן הונפו בכוח כל החרמשים"

  2( 222222926) 22 -בחירות לכנסת ה -

 2קול קורא לוועדת צעירים -

 2לא אושרה בקלפי ההצעה להעלות את דמי הקליטה -

 2( 222222926) ליל סדר לא בסגר  -

 2( 262222926)יום ניקיון בקיבוץ  -

 2(לא בזום)יום זיכרון לשואה וגבורה באנדרטה   -

קר עם צביקה בביתם של מעין ועומרי גל, בביתם של משפחת קרימבה עם דורית דקל –זיכרון בסלון  -
  2בביתם של הילה ודרור שנהב עם משה לוי, בלושטיין

 אייר
 "באייר הכל צמח"

 2(6222226)טקס יום זיכרון לחללי מערכות ישראל בחדר האוכל  -

 2למדינת ישראל 22 -טקס ערב יום העצמאות ה -

 2מחליפה את פנינה שוורץ שיצאה לגמלאות, אסתר לבנה –אחות חדשה במרפאה  -

 2(ארגנו משפחות וילקנסקי וערן עם עוזרים) ישן הפנינג ססגוני ג בעומר בפאב ה"ל -
 סיוון

 "בסיוון הבכיר"

  2שיבש את חגיגת שבועות והיא נדחתה" שומר החומות"מבצע  -

 2נדחתה פתיחת הבריכה שהיה אמורה להיפתח בשבועות -

 2באתו מקום שתוכנן2 ימים לאחר המועד הרשום בלוח השנה 69 -טקס שבועות התקיים כ -

 2ר ועדת ביקורת"סוחמי נבחר ליואפרים  -
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 תמוז
 "בתמוז ואב שמחנו אחר קציר"

 2למצדה בליווי ההורים והמדריכים(  6621226)בר מצווה עלתה עם שחר יום שישי  –' פלג'כיתת  -

 2( 2121226)בארגון התרבות  2926הפנינג פתיחת הבריכה לעונת קיץ  -

לאורי איחולים לבריאות והתקדמות )ובתברואה  ימחליף את אורי קורסיה במשק חאריאל גבאי  -
 2(שיקום

 2מחליף את גולן אלמוג2 י ועד ההנהלה"מינוי אסף עמר לריכוז ועדת תכנון ע -

 2(שנים במשמר הנגב 62לאחר )' עידן הנגב'משרדי נגב אקולוגיה עברו ל -

 2"תמר"חג מחזור כיתת  -

 2נבחרו שמות ועתה לביצוע השילוט –פרויקט שמות לשכונות  -

 2( 622226"  ) החופש הגדול"פתיחת הפנינג בבריכה ל -
 אב 
 "באב שמחנו אחר קציר"

 2בקשה להתנהג בהתאם –( בדמות וריינט דלתא) שובה של הקורונה  -

2 ץ במדיה הדיגיטאליתפי ענפים ופעילויות במשמר הנגב מו"סקר שביעות רצון מהשירות הניתן ע -
 2חברים יכולים לענות גם בשאלון מודפס

 2(קיבל מקרולינה ברסלו) ראי על דירות הצעירים אריאל גבאי מונה להיות אח -

 2מחליפה את איל תדהר( קיבוץ שדה יואב)דלית חיות  –נבחרה מנהלת משאבי אנוש חדשה  -

 2נעמה רוזנבלום אלוש, הילה שנהב, אלון דגני: הצוות  22 -מכינים את חג ה -

 2של המועצה 29 -נפתחה תערוכת היישובים של בני שמעון לרגל חגיגות ה -
 

 אלול
 "ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה והתחלנו את שירנו מהתחלה" 

ת /ת אחד/לדון בהצעה לבחור מנהל  ( 6828226) ואסיפת חברים (  6228226)התקיימו אסיפות אגודה  -
 2לאגודה ולקיבוץ

 2( 22228226 )דים"התקיים מפגש למעוניינים בבנייה  רוכזת לממ -

  2ת לקיבוץ ולאגודה/ת אחד/ה של מנהלהתקבלה ההצע(  22-2228226)בהצבעה בקלפי  -

ימים  2התקיימה אסיפת אגודה לדיון בערעור על החלטת מועצת חינוך לסגור את מערכת הגיל הרך  -
 2( 202822926)בחול המועד פסח 

ימים בחול המועד  2 -ל הגיל הרךמערכת  בקלפי נדחתה החלטת מועצת חינוך לסגור את בהצבעה  -
 2פסח
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 ,טקס ראש השנה
 

 !חג שמח לכל קהילת משמר הנגב

רצינו וממש השקענו בהכנת החגיגה הקהילתית לטקס ראש , בנוחש

לצערנו נאלצנו לבטל את הטקס המסורתי  בגלל מגבלות . השנה

יחד עם זאת החלטנו . הקורונה ורמת התחלואה הגבוהה בקיבוץ

שנערוך טקס צנוע ומכובד לוותיקי הקיבוץ ובנוסף נחלק מארז חג לכל 

 .הקהילה

יץ את רוח החג ומאחלים ומייחלים להיפגש שוב כולנו על הדשא בשנה הבאה מקווים שהצלחנו במעט  להפ

 .לטקס חגיגי ומשמח

 : ועכשיו לתודות לכל מי שלקח חלק בטקס לוותיקים

 תניס ואלינור חיים על העזרה בהזמנה לטקס

 ברול על הברכה האופטימית

 רן אלעזרי ואייל גרנסיה על השירה והנגינה

 ת הציוד לטקסאיל גזית על העזרה בהובל

, יעלה לוצאטו, דורון פינדס, אלה מלכה, אופיר בסר, אגם מזור: תודה לשהם מגידוביץ על הדרכת הרקדניות

 פלג גרנסיה, ענבר דמרי, ליבי רוזנברג, מאיה משאלה

 .ראש השנהוקת השי לוחלילדי שנת בר מצווה על אריזת  –' דולפין'תודה לכיתת 

 .זרהמו על העומיטל בן ח, יורוניקה דגנ, אלמוגתמר  –ווה בר מצ כיתתשל  תודה לאמהות

 ת הדבשעל חלו 'מרטין' ונדיטורייתקזנברג וולתמיר רתודה 

 ה'סמדגואלון  עוזי גל, יל גזיתא, מןיעקב רכט : קאר קלאבה י רכבילנהגה תוד

 !ריךמיד נמצאת כשצהתרבות שתרכזת , ץלהילה מגידוביענקית תודה 

דפנה בירן , אורית אורה, שלומית שטחקמן, פניג-גל פלג, לילך טהר :ראש השנה צוותריא משמח ובחג 

 רגרוזנב

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 קיםהשנה לוותיראש קס ט
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 התחדשות וצמיחה, חיבוריםבסימן של שנה טובה 

בשנה זו  למדנו לחיות לצד , יה בצל הקורונהא המסתיימת בימים אלו הייתה השנה השני"שנת תשפ - במדינה

ברמה הלאומית התאפיינה שנה זו כשנה של התגייסות של כוחות 2 הקורונה ולהתמודד עמה כדרך של שגרה

סדר יום אזרחי המבוסס על האינטרס יחוד כוחות וליצירת חיבורים שיאפשרו קביעת פוליטיים מהקצוות לא

שחווינו במפלג והמדכא העיסוק האובססיבי כולנו מתר כדי לחדול את הציבורי והמכנה המשותף וזאת בין הי

 2 ובמפריד

השלימו את תהליך  29 -שכונת הנקלטי 2 התחדשותהשל תהליך  בשיאואנחנו נמצאים  בקהילה - בקהילה

את תכנית ושלבי הצמיחה קדימה  לתכנןהאכלוס ובימים אלו אנו פועלים גם לאקלום החברים החדשים וגם 

שנים הגיע לשיאו ולמימושו והוא מזרים דם חדש לעורקי הקהילה שהקיבוץ עוסק בו תהליך הקליטה  2הבאים

ר את כל המעורבים בעשייה המבורכת ולאחל לנקלטים להודות ולהוקיטובה זו הזדמנות 2 המתחדשת

 2  להתארגן בבתים ולצאת לחיבורים הקהילתיים

ממלאי תפקידים מרכזיים רבים 2 צומו של תהליך התחדשותאנו בעיוניהולית גם מבחינה ארגונית  - בניהול

מנהלת , מנהלת הנהלת חשבונות, מנהל כספים, מנהל עסקים: נכנסו ויכנסו בימים הקרובים לתפקידם ובהם

ותרמו רבות זו הזדמנות להודות לכל ממלאי התפקידים שסיימו את תפקידם 2 ת קהילה ועוד/מנהל, א"מש

, עליהם להתארגן כפרטים וכצוות ולהוביל לשיפור בכל תחומי חיינו בתוצאותולאחל לנכנסים בנליישוב  

 2 שירות לחבראיכות הבניהול וב

אנחנו פועלים כדי לייצר ביחד מענה נכון וטוב יותר לכלל בין ועד ההנהלה לוועד האגודה גם בקשר  - בקיבוץ

בפרוס השנה החדשה 2 סדר יום משותף שני הוועדים למדו השנה לעבוד ביחד ולייצר ולקדם2 התושבים בקיבוץ

להשקיע בחיזוק הקשרים , ללמוד לעסוק במאחד על חשבון המפרידאצלנו זו הזדמנות לאחל לכולנו גם כאן 

 2בעשייה ועבודה משותפת לטובת עצמנובקהילה ולשלב כוחות והחיבורים בין כל השותפים 

 

. תחזקים וענפים ישנים מתייבשים ונופליםעלים רכים וירוקים נובטים ומ, אחרי ההתחדשות באה הצמיחה

, שנפנה מקום להתחדשות זו בסבלנות ובסובלנות, אני מבקש לאחל לכולנו שנדע להיות חלק מהתהליך

צמיחה ונדע להיפרד מהרגלים ישנים ולהניח את משקעי  המניעיםשניפתח באופטימיות ותקווה לתהליכים 

 .העבר מאחור

 

 הנגב משמר בית לכל טובה שנה

 של התחדשות ושל צמיחה, נה של חיבוריםש

 

 ניתאי קרן
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  ,מהנעשה בגיל הרך
 222הסתיימה לה שנה אחרת

 מלאה בצורך אינסופי לגמישות ושינויים להתחלות וסופים, שנה מאתגרת לכולם

 2ולהתמודד עם הקושי בדרכים יצירתיות, כשיש, שנה שלימדה אותנו ליהנות מהיש

להיות שם בשבילם ובשביל , כל ניסינו לייצר עבור הילדים מערכת מכילה ותומכתאף על פי כן ולמרות ה
 2הוריהם

 2 לעשות עד כמה שניתן את המעברים מסגירה לפתיחה ידידותיים ומהירים 

פגשנו אנשים ולמדנו על , טיילנו בשבילי הקיבוץ, שיחקנו ועבדנו הרבה בחצר: והיו לנו הרבה הספקים השנה

ביקרנו פעמים רבות במשק , עד ואפילו חגגנו איתם את פורים-מרחוק לחברים מבית גיל נופפנו, עיסוקיהם

ושמרנו על שגרה מבורכת של , חגגנו את החגים ואת ימי ההולדת בצורה אחרת ממה שהיינו רגילים, החי

 222פחות נפגשנו עם הגנים האחרים אבל הקפדנו להגיד שלום מרחוק2 עשייה ושל ביחד גני

על הצעידה המשותפת בדרך המאד לא ברורה , נות זאת להודות להורים על הסבלנות והסובלנותמנצלת הזדמ
 2ושיתוף הפעולה, תודה על ההבנה2 הזאת

 תודה לקהילה הגדולה והתומכת שעוטפת אותנו בהמון יופי ואהבה
 :בימים האחרונים עסקנו בהערכות לקראת השנה שתיכף מתחילה

צוות הנוי עבד , בוצע ריסוס בכל הגנים, הוחלפו חלונות, תוקנו מזגנים, געיםתוקנו מפ, הגנים שופצו ונצבעו
 2בגינות בתוך וסביב הגנים והצוותים ניקו וסידרו את הבתים לקראת הגעת הילדים

תודה לצוות המשפצים בניהולו של הידי  מילר ולאנשי הנוי בניהולו של אריאל פרידמן שעזרו רבות בימים 
 2אלו
 2עי פתחנו את השנה ברוגע ובנועםיום רבי, היום

שאלו יהיו , נורמלית יותר וגם אם תזמן לנו אתגרים, תהיה רגועה יותר, שתיכף תפתח, מאחלת לכולנו שהשנה
 2 שבמהרה נחזור לשגרה הכל כך אהובה עלינו2 פשוטים יותר

ירה וקלה מאחלת לכם קליטה מה, בהזדמנות מקדמת בברכה את כל המשפחות החדשות שמצטרפות אלינו
 2במערכת החינוך בפרט ובמשמר הנגב בכלל

אותן נשים נהדרות ומקצועיות שבאות יום יום לעבודתן בשמחה קורית בזכות כל עבודת החינוך המופלאה 
 2 עם שיר בלב ועם אהבה אינסופית לילדינו הרכים, וביכולת הכלה

 :אז להן מגיעה עיקר התודה ואלו הן המופלאות
 עביר, רחל, רידמןסמדר פ –בית סביון 

 אימאן וישראלה, דינה נל, הלנה –פעוטון נורית 

 סלחה וניצן , תהילה, ה'טליה סמדג –גנון תות 

 עדה וסמדי, דינה ארונין, עליזה, ליאל –גן רימון 

 2וואפא וחנה, רחלי, מיכל, לנה –גן פקאן 

 2ביאן וטביטה, דנאל, גליה: מחליפות 2במערכת עובדות 

 2מתגעגעים אליכם ומצפים שתחזרו אלינו במהרה, לחולים ולמבודדים שלנו נאחל החלמה מהירה

 ,מאחלת לכולנו שתהיה זו שנה שתביא עימה הרבה אור

 ,שנה טובה ובהצלחה לכולנו

 2דקלה
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 עד-ראש השנה בגיל
 קבלת חג

 אחד בספטמבר בו גם מערכת החינוך התרגשה לקראת תחילת שנת לימודים נוספת אל תוך -יום רביעי ה

יום רביעי הוא יום בו 2 ב"עד כדי לקדם את בוא השנה החדשה ראש השנה תשפ-נבחר בגיל, מציאות קורונה

התאריך 2 עד מהאזור וממשמר הנגב לכן נבחר כיום לקדם בו את פני השנה החדשה-מתכנסים מרבית באי גיל

נהלת וותיקי בני שמעון שהצטלב עם תחילת שנת הלימודים לא איפשר לזמן את ראש המועצה ניר זמיר ואת מ

מנהלת השירותים החברתיים בבני שמעון שציינה , בר שניידר אך מי שכיבדו את הטקס היו עידית אטינגר

עידית ברכה את הוותיקים בשנה טובה בבריאות 2 והגר העובדת הסוציאלית2 שנים 22שהיא עובדת בה מזה 

 2ושמחה להמשיך להיפגש ולא לוותר

שתיית לחיים , ולטקס מוכנה מסכת קצרה של קטעי קריאה2 ראת כל חג התכנסותעד נהוג לקיים לק-בגיל

 2 וטבילת תפוח בדבש כנהוג

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 עד שותים לכבוד השנה החדשה-בבית גיל
 
 
 
 

 
 

 מנהלת השירותים החברתיים בבני שמעון –עדית אטינגר 
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 וץעדכונים מהנעשה במשק ועסקי הקיב

 לחברים שלום

במהלך החודש נשלים את הדוחות , ערב ראש השנה מהווה נקודה בה אנו מסתכלים על חצי השנה שחלפה
החצי שנתיים ונבחן את העמידה ביעדים בפעילויות העסקיות ובמקביל אנו נערכים בגיבוש התוכניות 

 2 2922והתקציב לקראת 

 הנהלת חשבונות

 8אפרת רותם מסיימת תקופה של 2 ין אפרת לעירן מנהל הכספים החדשבתחילת החודש ביצענו העברת מקל ב
אין ספק כי לאורך השנים אפרת הובילה את מערך הכספים החל מהשנים הראשונות בו 2 שנים במשמר הנגב

המשק ידע מצוקות תזרימיות לצד הצמחה של פעילויות אשר יצרו מורכבות והצריכו התמודדות עם ריבוי 
ת משמר הנגב הייתה מעבר למקום עבודה והדבר התבטא במחויבות ומסירותה לעבודה עבור אפר2 משימות

זה המקום להכיר ולהוקיר את אפרת על עבודתה רבת השניים וסיועה 2 השוטפת ובהצמחת מערך הכספים
 !תודה רבה בשם כל בית משמר הנגב  -בהזדמנות זו רוצה לאחל לה הצלחה בהמשך דרכה2 לקיבוץ

ו מתחילים בארגון מחדש של מערך הכספים במטרה לשדרג את הדוחות הניהוליים וזאת בימים אלה אנחנ
נושא מרכזי ששמנו אותו 2 לצד בחינת הממשקים של מערך הכספים אל מול ממלאי התפקידים והציבור

להבנתנו עלינו להשתפר בתחום זה באופן שמפחית את , לבחינה הינו מערך הגביה והחיוביים לתושבים
אנחנו בשלבי מיפוי תהליכי העבודה ולאחר 2 מנגיש מידע אמין ועדכני ומאפשר התייעלות תפעולית, התקלות

 2מכן נטמיע את השינויים הנדרשים

 ן"קרקע ונדל

תחום זה 2 תחום זה ללא ספק בשנים האחרונות היווה את מנוע הצמיחה של המשק לצד התאגידים שלנו
י הטילה נראה כי "בעקבות מגבלות שרמ2 חים לפעילויותים והשכרת שטיהתבטא בקידום פרויקטים סולאר
בהתאם לזאת אנו מתחילים בתהליך בשיתוף גורמי מקצוע לבחון את 2 תחום זה הגיע כמעט למלא המיצוי

בתחום 2 האפשרויות העומדות בפנינו ובשאיפה כי נצליח למצוא דרכים לייצר פעילות נוספת בתחום זה
כרגע  -בה לרפורמות מצד המדינה שיאפשרו לקדם פרויקטים נוספיםהסולארי אנו ממתינים בשנה הקרו

המגבלה נובעת מיכולת תשתיות ברשת החשמל הארצית לשאת בהעלאת כמויות נוספות וממגבלות רגולציה 
 2 של מכסות אותן מיצינו

כנית ת -ר"לעריכת תשריט בפורמט תצ( רשות מקרקעי ישראל)י "בתחום שיוך הדירות השלמנו את דרישות רמ
בכוונתנו במהלך חודש ספטמבר להעביר 2 י"לצרכי רישום שהייתה דרושה לנו לצורך החזרת תיק השיוך לרמ

מהלך זה מתבצע לצד הישורת האחרונה בהגשת החברים לצורך קבלת שומות מרשות 2 י"חזרה את התיק לרמ
השלב הבא 2 יוך הדירותמהלכים אלו אמורים להביא את משמר הנגב עוד צעד לעבר השלמת מהלך ש2 המיסים

בתקופה האחרונה ישנם מספר  -י לקבלת שומות על הקרקע"בתהליך הוא המתנה לקידום התהליך מצד רמ
זאת  עם222 ברצוני לומר כי לעיתים מהלך זה לעבר השיוך המיוחל אינו נגמר2 קיבוצים שהתחילו בהליך זה

שומת הלב הניהולית ולהבנתי במהלך השנה חשוב לומר כי יעד זה נמצא במרכז סדרי העדיפויות מבחינת ת
 2 הקרובה נראה התקדמות משמעותית בכפוף לקידום המהלך מצד גורמי המדינה

בעקבות קליטת משפחות חדשות לחברות אשר הוקצו להן מגרשים בסמוך לחלק הדרום מערבי של  -תשתיות
לו אנו עומדים לקראת סיום בימים א2 אנחנו נדרשים להכשיר את המגרשים( ליד כיכר הפרחים) הקיבוץ

 2 התכנון והערכות לביצוען לקראת סיום השנה

 דים"ממ

בכדי 2 נערך מפגש במועדון בו הוצג הפרויקט2 דים"בימים אלו התנענו מהלך של קידום בנייה מרוכזת של ממ
 מועד סיום ההרשמה הינו לאחר2 לקדם את המהלך פתחנו הרשמה וצרפנו מצגת הסבר שנשלחה למתעניינים
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הרישום מתבצע על ידי 2 לפרטים ולהסברים למי שלא היה במפגש ניתן לפנות לאיל גזית או אלי22 ראש השנה
 מירית שיבבוסקי וההרשמה היא עד לאחר ראש השנה

 מים וחשמל

אנו רואים שיפור בחציון הראשון , בתחום המים במהלך החודשים האחרונים נעשות פעולות לצמצום הפחת
לצערנו שנה זו לא התברכה בגשמים מה 2 עמוד ביעדי הפחת אותם הצבנו עד לסוף השנהשל השנה והשאיפה ל

שהצריך אותנו לתגבר את ההשקיה בתחילת השנה והביא לחריגה בצריכת המים במטרה לשמור על הגן 
 2הציבורי

אנו לקראת השלמת התהליך 2 בתחום החשמל התחלנו ברבעון השני מהלך לבחינת רשת החשמל הפנימית
 2יבוש המלצות להתנהלות ברשת החשמלוג

 עסקים

התאגידים 2 התאגידים שלנו קיימו מפגשים במהלך יולי עם ההנהלות והחברים במטרה לסקור את הפעילויות
הייתה שנת שיא ובימים אלו מסיימים את הכנת התוצאות  2929אין ספק כי שנת 2 הציגו רווחיות ויעדי צמיחה

ביתר התאגידים נמתין לדוחות לקבלת , ו נראה כי הרפת חוזרת למסלולהבנקודה ז2 2926החצי שנתיות של 
 2תמונת מצב עדכנית

2 השכרות וסולארי -ן"מקורות הקיבוץ מושתתים בעיקרם על ההכנסות מהתאגידים ומהנדל -פיתוח עסקי
ערבות  ,השלמה לתקציב הקהילה, פנסיה: גיוון זה מאפשר לנו יכולת איתנות פיננסית ומקור למימוש השוטף

לצערנו 2 השקעות והיתרות מועברות לחלוקה במסגרת מודל שיוך פירות הנכסים, החזר הלוואות, הדדית
אנו מבינים כי נדרש מהלך לצורך הגדלת המקורות בכדי לייצר 2 בשנתיים האחרונות לא נותרו יתרות לחלוקה

תכנית אסטרטגית לחברת  ההנהלה הכלכלית דנה בנושא זה ואישרה התנעת מהלך לגיבוש2 הכנסה נוספת
התוצר של תכנית זו יאפשר לסמן את ערוצי הצמיחה בהן אנו נדרשים לפעול על מנת להוביל 2 אחזקות הקיבוץ

 2  ולקדם את הגדלת ההכנסות לצד הקיים

ההנהלה הכלכלית אשרה בישיבתה האחרונה את החלפת צביקה רמות כדירקטור בפוליביד על  -דירקטורים
אבי יחליף גם בהנהלה הכלכלית את אשל גת שהיה במשך עשור דירקטור חיצוני בהנהלה 2 ידי אבי זלצמן

2 זה המקום להודות לאשל גת על תקופה ממושכת בה היה שותף בהנהלה ותרם לפעילות הכלכלית2 הכלכלית
במקביל הדס פלג מסיימת 2 אבי מביא עמו ניסיון כלכלי ועסקי רב וההנהלה סבורה שיביא עמו תרומה חשובה

2 פוליביד ובימים הקרובים נוציא קול קורא לאיתור דירקטור מחליף ןקדנציה של שלוש שנים בדירקטוריו
מינוי הדירקטורים מתבצע על פי הנוהל 2 בקידום פוליביד ךהדס תודה על התקופה בה תרמת מזמנך ומניסיונ

 2הקיים ובאחריות ההנהלה הכלכלית

לך החודשים האחרונים אסנת אגמון ביקשה לסיים את כהונתה בהנהלה ובמקביל במה -הנהלה כלכלית
אנו נערכים לקראת מהלך זה ומכירים 2 נציגי הציבור מסתיימות בעת הזו -הקדנציות של יתר חברי ההנהלה

 2בנחיצות ובחשיבות של איוש הרכב הנהלה עם יכולות וניסיון שיסייע להמשיך לפתח את המשק

תודה שלוחה לכל אלה שעסקו 2 נת בשינויים רבים וכניסה של ממלאי תפקידים חדשיםשנה זו מתאפיי
עד לסוף השנה נדרש לאיש את ההנהלות 2 עוסקים במלאכה וברכת הצלחה בתפקיד לאלו שנכנסו, במלאכה

בשילוב בין החברים , םיחשוב שנדע למצוא את הכוחות הפנימי2 ועד ההנהלה וההנהלה כלכלית -במשמר הנגב
ויכולתם לטובת המשך פיתוח והצעדת הקיבוץ קדימה  םהיכולים להביא את ניסיונ, תיקים לאלו החדשיםהו

 2בשנים הקרובות

נתברך ביחד . בפרוס השנה החדשה רוצה לאחל לכל בית משמר הנגב שנה טובה ובריאה
נברך על המקום שבו אנו חיים ומי ייתן ושנה זו תהיה לא פחות מקודמתה ומוצלחת , שלנו
 .ממנה

 תומר רכטמן
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 "שחר"ושמה ' כיתה א
 

' עושים את קפיצת הדרך לכיתה א' השנה שלא כמו שנים רבות לקראת פתיחת שנת הלימודים ילדי כיתה א

הפעם התחלואה והבידודים הכתיבו מהלך צנוע  של הורים וילדים , בנוכחות קהל של תושבי משמר הנגב

הביאו למספר שיא , בעיקר, מוגברת של משפחות בשנה האחרונההקליטה ה2 שבמהלכו גם נבחר שם הכיתה

 !!!ילדים 26שחר מונה  -'  וכיתה א(  ילדים 20)השיא מלפני שנה נשבר ' של ילדים בכיתה א

 :ואלה שמותיהם
 אבישיספיר ו  בתם של  עלמה אילוז
 פזית ואורי    בתם של שילה אורן

 כרמית ואלמוג  בתם של  שירה אזולאי
 דניאלו( ענבר)שרון     בתם של הנוגה ארמ

 ושלומי( וולפמן)ענת    בתם של  אלה בן דוד
 מעיין ולירן   בנם של מתן בר אור

 רוןורד ו    בנם של זיו גושן
 קורינה וברק  בנם של  איתי גל

 ליאת ואו  ִרי  בתם של  גוני גלנטה
 ליעד וגד  בנם של  ברק דרור

 הונתןוי( ענבר)אוסי   בתם של  אריאל חורי
 לילך וגיל  בנם של  י טהרר  אּו

 גל כהן
 ושלומי( שניצר)דוריס   בניהם של  

 ניר כהן
 יוליה ואביב  בתם של  רומי כהן

 מעיין וארז  בתם של  לייה ללזרי
 ומאור( רייזמן)ליאת    בתם של ארייה סדון
 הילה ודני  בתם של  שירה עמר

 מיטל ואסקיאל  בתם של  יובל פוקלמן
 ואבישי( אדלטין)שגית   בתם של  זיו פינדס
 גל ואוהד   בתם של פניג-דניאל פלג

 יוניחנה ו   בתם של הילה פרידמן
 תמר ומעין   בתם של  נגב קוסובסקי

 שיר ומשה   בנם של עמית רוחם
 עידית ושחר   בתם של מאיה רון
 מיכל ועמית   בתם של אור רוקח

 רן-צבי איתמר רחמני
 ליטל ואילן   בניהם של  

 רן-צבי רותם רחמני
 נועה ויעקב   בתם של שקמה רכטמן

 רוית ויוסי   בנם של רועי רם
 דנה ונימרוד   בתם של כרמל רפפורט
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 "שחר"כיתת 
 
 
 
 
 בדוקטוריםן שיא 'אשל הנשיא'
 
בו יש לא פחות 2 'אשל הנשיא'אם יש  בית ספר שבו אי אפשר להתלונן על רמת המורים זה כנראה כפר הנוער "

ר "ד2 המשלבים הוראה בתיכון עם הוראה באוניברסיטאות או במכללות, שעה מורים בעלי תואר דוקטורמת
-ר נועה קשם"ד, ר יונתן פרימן"ד, ר פיטר סמואל"ד, ר גבי יונס"ד, ר יוגב יונתן"ד, ר יהודה גיא"ד, רונה בראון

זיקים גם בתפקידים ניהוליים כמו ר עוזי תפוחי מלמדים בתיכון וחלקם מח"וד, פלד-ענת ליכטר ר"ד, וענונו
 2 מרכז פדגוגי

"2 שלם הגדול מסך חלקיוכי העולם של בני הנוער מעניין וכי בכיתה אפשר לבנות "? למה להם ללמד בתיכון
, מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, אילנה נולמן2 ר יהודה גיא שמלמד ביולוגיה"מסביר ד
-תמר טרבלסי: כתבה"2 ם באקדמיה מקנים לתלמידים כלים חשובים לעתידמורים שנמצאים ג, : אומרת
     62022926' ידיעות אחרונות'הרצל יוסף התפרסם ב: צילום2 חדד
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 "בבית הספר המפלט שלי היה  המוזיקה"
 מירית גולן 
  72.2.7.72 -חדרה התפרסם ב, בידיעות נתניה

 
הוא נגן כלי הקשה שמופיע  עם הרכבים בארץ , הדמוקרטי בחדרהמורה למוזיקה בבית הספר , אורי נוה

את תפקידו כמורה הוא רואה כתיקון לאחר שבילדותו סבל מקשיים במסגרת החינוך ונזרק מבית 2 ובעולם

 "ולראות את החוזקות שלהם, המסר שלי למורים הוא לא לוותר על הילדים: "הספר

 

אם יש מסר מהסיפור שלי על תוותרו על 2 ף את התקרה למעלהשיעזור לו לדחו כל ילד צריך מבוגר אחד"

 "2הייתי אומר שלא כל אחד חייב לעסוק בהוראה, ולמורים שלי מהקיבוץ2 הילדים

מוזיקאי ונגן תופים וכלי , מורה למוזיקה בבית הספר הדמוקרטי בחדרה(  29 )את הדברים אומר אורי נוה 

 2כבים ופרויקטים מוזיקלייםהקשה המופיע ברחבי הארץ והעולם עם שלל הר

 
 למצוא מסלול

בה משתתפים ילדים מהחינוך המיוחד וילדים " תופעות לוואי"נוה שמתפקד כמנטור של הלהקה המקומית 

לא מצא את מקומו בבתי הספר ועבר קשיים רבים במסגרת ', מספר כי עד שהגיע לכיתה י, מהחינוך הרגיל

תופפתי  עם ' בכיתה א, צעיר מאד הייתי מתופף על דברים גדלתי בקיבוץ משמר הנגב ומגיל: "החינוך

, זה הפריע מאד ולא ידעו מה לעשות איתי אז שמו אותי מאחורי קיר בנפרד מהכיתה, האצבעות על השולחן

לא כל כך ידעו מה לעשות עם ילד בעייתי שכזה , זה המשיך לשנים הבאות2 ככה שיכולתי לראות רק חצי לוח

הייתי בורח לחדר 2 והמפלט שלי היה המוזיקה, היו לי שנים לא פשוטות2 חדוות הלמידהוהוציאו לי ממש את 

 "2שלי ומנגן

אמרו לי שאני לא ' אבל בסוף כיתה י, "אשל הנשיא"למדתי בבית ספר אזורי : "גם בתיכון הוא נתקל בקשיים

ינו איך מעיפים מישהו בקיבוץ שלחו אותי לעובד סוציאלי כי לא הב", הוא מסביר, "יכול ללמוד שם יותר

בואו נמצא לו , מפסידים פה מוזיקאי מחונן, ליםאאתם לא נורמ'תוך שתי פגישות הוא אמר לקיבוץ 2 משלהם

שזה ללמוד חצי : בנינו יחד מסלול שאני מוכן לו  2'במקום לאבד אותו, מסלול שהוא יתחבר אליו ושנרים אותו

, ך"לשון והבעה ותנ, אנגלית: לשלוש בגרויות שבחרתי שבוע בבית ספר למוזיקה ובחצי השני הנותר למדתי

הכרתי את עולם כלי ההקשה ונחשפתי ', רימון'עשיתי ב  'בי–'אאת כיתות י2 י הקיבוץ"המתווה התקבל ע

 "2מצאתי את עצמי, למוזיקת עולם

 
 שליחות גדולה

של פרויקט מוזיקלי מנגן בהרכבים מגוונים ומפיק , הוא יוצר מוזיקה2 נוה מתפרנס מאהבתו למוזיקה

ס כאל שליחות לעבודתו כמורה הוא מתייח2 מופע שירי ילדים בעיבודים אוריינטליים, "אוריינטל  קידס"

 2ותיקון

די גאסן "הוא מנגן ב2 הוא שותף בלא מעט פרויקטים והרכבים מוזיקליים, חוץ מתפקידו כמורה למוזיקה

הוא מלווה את הזמרת לאור אומן נהרין , זמריםוב כלייה שמנגנת מוזיקה צוענית בלקנית בשילירביע, "טריו

" תופעות לוואי"הוא גם המנטור של להקת "2 גלים שבאים"בכלי הקשה ותופים ומנגן מוזיקה ברזילאית 

"  or yom"ושותף לפרויקט של זוג אמני מוזיקת עולם ישראלים , שמשלבת ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים
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נכנסנו לאולפן הקלטות וצילמנו הופעה שלמה , עכשיו בשל התקופה: "םעימם הוא מופיע בארץ ובעול

 2הוא אומר, "שמשודרת כוועידה בכל העולם

 ?מה היית אומר למורים שלך אז, כמורה

למורים של אז הייתי אומר , מהמערכת  לפני שנפלטתי, 'הייתי שמח שמישהו יראה אותי עוד לפני כיתה יא"

ם מקצועיים לעבוד כמורים ולא יעשו את זה רק כי מישהו בקיבוץ צריך שלא יעבדו בחינוך שיתנו לאנשי

2 את החוזקות שלהם, לראות אותם, למורים היום אם אני צריך לשדר מסר זה לא לוותר על הילדים2 עבודה

גם עם התלמידים בבית הספר וגם , שליחות גדולה ומבורכת, אני מרגיש שכל מה שאני עושה היום זה תיקון

 "2אני מנגןכהופעה ש

בגלל שאני עצמי : "נוה מספר כי חוויות מערכת החינוך  שלו השפיעו רבות על האופן בו הוא מתפקד כמורה

אני יודע לראות את הילדים להרים אותם במקומות החזקים שלהם וגם לשים , הייתי תלמיד שלא ראו אותו

 "2פעות הלוואי  הטובות שלהמוזיקה היא כלי ואלו תו2 במהאצלי כל אחד מקבל 2 גבולות לפעמים

ומציין כי כלל לא (  620 )ויובל (   222)ליבי , (   222 )גיא , ( 69 )נוה נשוי ואב למאיה , חוץ מלהיות מוזיקאי עסוק

שנה לפני שהתחלתי ללמד שם זו , 'דמוקרטי'ילדיי לומדים ב: "היתה התלבטות במסגרת החינוכית עבור ילדיו

אין מדידה של חוכמה ומבחנים והיופי הוא שכל אחד לומד , הקבוצהמסגרת בה רואים את הילד ולא את 

 "2ברמה שלו וזה מקסים

      
  

 
 
 
 

 !ברכות

 לאלנה ושאול מוסקוביץ

  ל ניצן"לנישואי הבן חיים עב

 !ברכות לכל המשפחה
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 א להכיר את הקירנ
 מפגש צבע קהילתי  לקישוט קירות חדר האוכל

 
יצרנו הפנינג עם 2 אורע החלטנו את קירות חדר האוכל לייפות ולחדשולכבוד המ שנים 27משמר הנגב חוגג 

ם יצבע, משפחות הגיעו לרחבת המועדון וקיבלו לוח קנבס גדול2 ה בן יהודה'הרבה צבע בהנחיית דבורל

 2אווירה מקומית, מכחולים והוזמנו לבטא בצבע מקומות בקיבוץ

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמונות לתערוכת הקיר 
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 Helix pomiatia & Ostreoideaסטר יהשבלול והאו
 הרהורים על המבנה הארגוני

 
ית יחוקרים במדעי ההתנהגות דרכם להכניס מיני יצורים למבוכים ולבחון כיצד הם פותרים את בע   

הייצור זוכר 2 ב מכת חשמל קלה במבוי הסתוםולר –בשיטת שכר ועונש  2מצאותם בסביבה לא מוכרתיה

וקים עברו את 'חולדות ואף שלשולים וג, עכברים 2תקל בחוויה הכואבתיון הבא הוא משכיל לא להיסיובנ

צוות חוקרים החליט לעשות צעד 2 על עליונות האדם החושבהמבחנים בתוצאות שעוררו כמה הרהורים 

2 ימה של מבנה ארגוניהתמצאות בתרשים זר: אתגר מורכב ביותר, כביכול, קדימה ולהציג לשני יצורים ירודים

, בימי הרנסנס האיטלקית, ההיסטוריונים של האמנות ושל התרבות גורסים שמאז המצאת הפרספקטיבה

ים אותו או המציגים אותו טיש והמשרט2 תרשים הזרימה מהווה קפיצה כבירה בתיאור עולמנו והבנתו

 2    יות אטשמגיעים לחוויות אקסט

תנהגות בחרו בשני יצורים שלדעתם יהיו מסוגלים לתור את התרשים חרף מורכבות המבוך חוקרי הה    

 צמד בחוזקה למגשים שהם בית גידולו ונימוק נוסף היה להם יסיונו להימשום נ( הצידפה)האויסטר : בהצלחה 

222 ואילו השבלול נבחר 2 ן לוק וביאליקו'ג, האויסטר הציג מכתבי המלצה מחמיאים מאישים כמו מונטסקיה

האתגר שהוצג לשני היצורים האילמים היה לטפס מלמטה למעלה לאורך נתיבי 2 כי הוא היה זמין ,פשוט

נתלה על קוים , אמון על מחשבה רציונאלית ,האויסטר2  התרשים ולהגיע לפסגה בה האוויר דליל יותר

למד את נפש ארוכות בכל משבצת ורק אחרי ש, זנח את אלה שיוליכו אותו למבוי סתום, מובילים עיקרים

הוא יגיע 2 "החוקרים עמדו משתאים נוכח גלויי האינטליגנציה אצל ייצור ירוד כביכול2 עבר לרעותה, פשרה

ואכן האויסטר הגיע קרוב לגבהים המסחררים של " !קדימה הפועל2 "קראו כמה חוקרים זוטרים! "לפסגה

גם שהמשבצת רבצה -הנהלה  מהועד הוהוא טיפס מתונות עד להנהלה הפעילה ותלה תקווה ב,  פסגת התרשים

אולי יגיע למשבצת ועדת צרכים  : חשב האויסטר במוחו המיקרסקופי2 ר הקיבוץ בשר ודם"תחת מיקומו של יו

לא רק למען המדע אלא למען שאלה אישית שהטרידה אותו זה  וסעמיוחדים או קרן סיעוד באשר הוא יצא למ

הצטייד במשאלה  -אם יש לו כבר ההזדמנות   –גם שהוא -מה? אל מי פונים :מכבר והוא לא מצא לה מענה

שתצווה על תיקון הסכין  2ראשית המוצעת ביקש למצוא מה היא הכתובת-בפסגה הדו :פרטית משלו

2 סוף מסלול? לפתיחת הצדפות לקראת בליעתן בידי ייצורי אנוש, ה לכךהעשוי, קצרת להב משולש, המיוחדת

ל "ה שתוק לי'נזכר במשפט הסיום של בונצ, בקי בספרות אידיש, ד מהםתדהמה ירדה על צוות החוקר ואח

 "2הקטגור פרץ בצחוק 2 דיינים ומלאכים כבשו את פניהם בקרקע: "פרץ
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עשה כמה תרגילים בעיניו הזעירות הנתונות , הוא סיכה את בטנו בריר המתאים, משהגיע תורו של השבלול   

הפס הכסוף שהשאיר מאחוריו הקל על החוקרים לעקוב על 2 בקצה אנטנות גמישות וכמהסס יצא לדרך

עקף מימין והשאיר תחתיו שתי , בפנסיה ותקציבים, רהמהור, הוא התעכב רגע2 התקדמותו ובחירותיו

ואת שתי המשבצות הסמוכות זנח וחתר כלפי מעלה  אל ועד משבצות המובילות אל ההנהלה הפעילה 

מרו על השבלול יעודדו אותו החוקרים שה" המשך ,המשך2 "ל שם נתקע ולא הואילו מכות החשמ2 ההנהלה

אל תיבה להניח בה את  ,צ"קו מוביל אל נ, חיפש כתובת, הניע  השבלול כה וכה את האנטנות? לאן אתה חותר"

כשהשכינה יורדת האם עליה לשלם עבור , הליבין כל נדרי לנע, ביום כיפור: "יתו בכלכלה הלכתיתיקוש

 2כאן תם מסעו של השבלול על גבי התרשים" ?חברהשימוש במועדון ל

החזירו אותם בזהירות אל בין דפי ספרי המשלים של , החוקרים הורידו את האויסטר ואת השבלול   

   היוקרתי  בכתב עתמתוסכלים שמחקרם פורץ הדרך לא יתפרסם 2  איוון קרילוב וחנניה רייכמן, אויזופוס

Invertebrate's and  Vertebrate's Behaviour Review            : 

 2   ארואצל אציק מול הד : ירדו החוקרים להתנחם בבר האהוב עליהם 

 מומוס

********* 

 !ברכות

 ליוצאים לשנת שירות ולמכינות

יצאה לשנת שירות פנימיית בית הילד בתל אביב פנימייה טיפולית חינוכית לנערות ונערים  – עיילה אלון

 בסיכון

 שלוחת ניצנה" דרך ארץ"יצא למכינה קדם צבאית  – סקיישינבעידן ק
 שלוחת אשלים" דרך ארץ"יצא למכינה קדם צבאית  – רון פסל

 בקריית ביאליק"  גל"יצאה למכינה קדם צבאית  –מיתר סבן 
 מטעם ארגון איגי בראשון לציון" רות"למכינה  יצאה –ליהי זקס 

 חצי שנה ואחריה מתגייסתיצאה למכינה קדם צבאית ל – הדר פרייברג

 

 

 !רכותב

 י מולכווגיל לרחל

 ל שיר"תומר עבהבן שואי לני

 !שפחהלכל המברכות 
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 חג האונאם
כוסית לכבוד ראש  והרמנו ם בבית החם שבבית מורשתאהשבוע חגגנו עם קהילת המטפלים שלנו את חג האונ

 2השנה בבית גלעד

 

לתניס ברנדס על ארגון חג האונם ולשלומית גונן על ארגון טקס ראש , תודה רבה למטפלים המקסימים שלנו

 2עד על המקום ועל העזרה בארגון לילצוות בית ג תודה גם2 השנה

 

הוא מהקדומים ומהגדולים בפסטיבלים , חג קציר האורז, ם המקסים המתקיים בעונה זואחג האונ

המיתולוגיה המקומית בקרלה מספרת על מלך רב עוצמה ואהוב ששלט במדינה לפני 2 ההינדואים בדרום הודו

אהוב המלך על נתיניו הם התירו לו לחזור אליהם לאחר מותו אחת היות והאלים ידעו עד כמה 2 שנים רבות

המטפלים שלנו הכינו 2 ומקדמים את פני המלך בזרי ענק לשנה ולכבוד חזרתו נחגג פסטיבל האונאם

 222מטעמים

2 צוות חברת עמל ועם מולי מתאגיד יד חרוצים, נפגשנו עם המטפלים יחד עם צוות בית גלעד בטקס ראש השנה

 !לחיים2 המטפלים קיבלו מתנות מהקיבוץ ומחברת עמל2 כוסית והרמנו בירכנו, פוח בדבשטבלנו ת

 

 ,בריאה ומתוקה לכולם, שנה טובה

 

 גבאי טליה

 
 

 
 
 

 פרחים הלאנדאמ
 
 
 
 
 

 

 ארוחה טקסית    
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 פרוטוקול מועצת חינוך

 0588820: תאריך

, פניג -פלג גל,  פייביש יניב, ברג בלובשטיין נאוה, ברקן יואב, אלוש רוזנבלום נעמה :חברי מועצת חינוך נוכחים

 2ללזרי ומעיין ארמה שרון

 2מנהל חינוך חברתי - ארזי יואל, מנהל אגודה-שטהל נעם, מנהלת הגיל הרך - יסעור דקלה :מוזמנים קבועים

 נציגת וועד האגודה במועצת חינוך - דגני עמר הילה: התנצלו שלא יכלו להגיע

 :סדר יום

 נוךאישור תקציב החי

 

 :מהלך הדיון

 מעבר על תקציב מערכת החינוך החברתי .2

   

בעקבות הוספת מרחב נוסף לכיתות 2 ₪ אלף  629ב מסתיימת בגרעון של ''הוצג תקציב לפיו שנת תשפ ●

 2שמחייב להוסיף עוד כוח אדם' א

הוחלט 2 ועל כן יש לבצע קיצוציםשכר לימוד מועצת חינוך קיבלה החלטה פה אחד שלא מעלים  ●

יר את התקציב לבחינה נוספת של יואל ונעם כך שהם יורידו במקומות האפשריים ויחזירו את להחז

 2התקציב לבחינה נוספת של מועצת חינוך

 2הוחלט כי בשום מקרה לא מורידים מהתקציב של הפעילויות ●

, לדיון תקציבי 22הוחלט כי יש מקום לבקש עוד תקציב מוועד האגודה כאשר הוועד יתכנס בינואר  ●

, 2968-2960יש לציין כי מתקציב תשעט 2 השתתפות בחינוך כתוצאה מגידול כמות הילדים במערכתל

 2שזו עלות השתתפות הוועד כיום בתקציב החינוך -אלף  629ל  629גדלה השתתפות האגודה מ 

 מערכת חינוך הגיל הרך  מעבר על תקציב .7

 שכר לימודאין העלאת 2 אושר תקציב הגיל הרך ללא הערות  

 מעיין ללזרי: מהרש
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 יום ראשון ושני 2228-2228 22926בין התאריכים

 ת לאגודה ולקהילה /ת אחד/אישור מינוי מנה: הנושא

 הצבעת האגודה

  696 -בעד

  22 –נגד 

  2122  -אחוז הצבעה  218: בעלי זכות הצבעה 622כ מצביעים "סה

 

 הצבעת חברי קיבוץ

  80 –בעד 

  29 -נגד  

 2222אחוז הצבעה   222: בעלי זכות הצבעה 690: יעיםכ מצב"סה

 

  .7.7אישור דוחות כספיים לשנת : הנושא

  00 –בעד 

  1 –נגד 

  2222: אחוז הצבעה 218: בעלי זכות הצבעה  692כ מצביעים "סה

 

  BDOאופיר מורידיאן ממשרד  –אישור רואה חשבון לאגודה : הנושא

  02 –בעד 

  8 –נגד 

 

 

  22022926 – 22022926 בין התאריכים

 ימים בחול המועד פסח 4 -ביטול החלטת מועצת חינוך בנושא סגירת הגיל הרך ל: הנושא

 ההחלטה תבוטל וגנים יהיו פתוחים בחול המועד פסח= הצבעה בעד 

 2החלטת מועצת חינוך נשארת והגנים יסגרו בחול המועד= הצבעה נגד 

 

  296 –בעד 

  29 –נגד 

  22222אחוז הצבעה  226בעלי זכות הצבעה  226כ מצביעים "סה
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 אסיפת אגודה
  29:99: בשעה יום ראשון במועדון 202822926 -ב

 :סדר יום

 ימים בפסח 4 -ערעור קבוצת הורים על החלטת מועצת חינוך על סגירת מערכת הגיל הרך ל

 ר האגודה"גיא וילק יו: הציג את הנושא

גליה , יעקב רכטמן, איציק כהן, איציק בונים, ר מועצת חינוך"יו - מעיין ללזרי , רן אלעזרי: השתתפו באסיפה

ארז , סמדר פרידמן, איתי בורנשטיין, מנהלת הגיל הרך -דקלה גל יסעור, אורי גלנטה, שרה בורנשטיין, קרפ

 ביוון גלזר, יורם ענבר, לינה פרנס, יוגב לוצאטו, שירה טדגי, ללזרי

 

  22022926 29:99ש "מוצ – 220226 יום חמישי: פתיחת קלפי להצבעה על הנושא

 

 

 שכונת השבעים

 2 בכל חבריה השכונה אוכלסהשלוש המשפחות הבאות ב

 .ינהאת הפסגרו 

     חודשים 2.7אסיף    ,   4.7הילי   ,  2בארי    –משפחת עומר חן וזיו  וילדיהם 

 

 ודשיםח 2יונתן    ,   7רוני    ,    8.2נועם    –משפחת שיטרית מירי ומוש וילדיהם 

 

  7.7 יואב,   6עלמה ,   2נועם    – ובנותיהםמשפחת אילוז ספיר ואבישי 

          שפטיבעים ממושב ה בשכונת השלבית אילוז הגיעהמשפחת 
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