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 מה בעלון
 9 ב"ושוב חוזר מחזור חגי תשרי והפעם מציינים אותו כשנת תשפ

 9סוגר סוכות ויש תוכנית מגוונתוכעת  , יום כיפור, ראש השנה יהה 9הערב ערב סוכות
קיווינו שהשנה שתחליף אותה תכלה 9 א אליה נכנסו לסגר ארוך ומייאש"מצבנו קצת שופר לעומת שנת תשפ

והנה אנו צופים לעתיד לתחילת השנה 9 לזנב בנו ועדיין לא מרפהממשיכה היא  אך , גם את קללת הקורונה
 9הבאה עם אותה תקווה של שחרור מהמגפה

במופע נחמד ורענן הם השכיחו את  .669 -בחרה במודע או לא לציין את סיכום שנת בר מצווה ב" פלג"כיתת 
פגין את המיטב בהדרכת נערים ונערות ידעו לה .96 שנה שאז אפילו לא היו בתכנון 30התאריך מלפני 

 9מדריכיהם ואלון דגני במופע הסיכום
 מרכזת התרבות עונה על הביקורת שהגיעה מחלק מהציבור, בשולי ראש השנה הילה מגידוביץ

בו אנו מעלים את זכרם של חברנו והורינו ערב  –שנים המועד מצוין בשני נתיבים  . -מזה כ –יום כיפור 
פני שנה נמצא פתרון למחויבות שלא להתקהל  בצילום והקלטת תוכנית הטקס והשנה כמו ל9 שנפטרו בשנה זו

על שולחנות מכוסים במפת קטיפה מוצגים אלבומי 9 להגיע בזמן הנוחכדי  ,והקרנתו בלופ  במשך כשעתיים
מרים , יוסף ארז, לאה נחמיאס, יהודה גולוד, צירלה אבישי –מיקירנו  5 -מ ו  נפרדנוהשנה 9 הנפטרים
 9יהי זכרם ברוך –צר פודהור

 9והנתיב השני תפילות במועדון עליהן כותב יריב נבון
 9על הדברים חתימהין א 9נכתב סיכום של דברים שהתרחשו עד יציאת אותו עלון 6' שנים בעלון מס 5.95ולפני 

למי שהיה כאן עד ידוע זה שם  כמובן 9 היה מאיר סוקרשלפי זכרונו של מומוס זה  כנראה מי שערך את העלון
 9ם וצמחונייםשלאחר מכן היה לתושב קבע במושב אמירים שתושביו טבעוני ,המאוחרות 50 -שנות ה

במקום שמחזיר אותנו למקורותיו של משמר  55 -ק השובמהלך חג סוכות בהתאם למסורת נחגוג את חג המ
    9כרונותילאירוע ותעגן בשטח את הז" חדשתתמ"הגבעה הראשונה ש –הנגב 

 

 ליעד דרור  –' עיצבה את  הקולאז  בר מצווה –" פלג"כיתת : תמונת השער

 

  פלג'שמות כיתת  מרכז המדריכים –ארבל פסל , פנינה גל יעקב: ברכת ההורים למצוות  פלג"כיתת' 
 תוכנית החג –ב "סוכות תשפ 
 רותי רוזנבלום –תודות ותוכנית החג  –ב "טקס יום כיפור תשפ 
   רותי רוזנבלום –( בטקס ערב יום כיפור)  -תשובה 
 תודה להילה שנהב 
  יריב נבון –יום כיפור תפילות 
  שרה וגיורא גלקר –תודה למחווה 
  הילה מגידוביץ -?  מדוע לא היה טקס מרכזי –ראש השנה 
  נעם שטהל: רשם  329.936 –ו  9.936.פרוטוקולים של ועד האגודה הקהילתית 
 "מאשה פיינשטיין –! הוא לא האיר את השכונה!!! לא999" היה היה פנס 
 חת בן שחרחצבים פורחים בגינת משפ 
 ל בני"יניב וצביקה בלושטיין לנישואי חן עב, ברכות לסילביה 
  5..659596  6' מסעלון  –כלליים בקוים  –שהיה עד עתה מה  
  למשמר הנגב 55חגיגות 
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 פלג כתת ,א"תשפ מצוות שנת סיום טקס ,0201 ,ספטמבר 11  ,ב"תשפ ,תשרי 'ה

 ההורים ברכת

 אמנון שמוש/ שורשים וכנפיים

 "9מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול"הוא נתן לנו לכתוב חיבור 9 והיה כמובן המורה לעברית"

אחר כך כתבתי וכתבתי כאילו אחז 9 לא ידעתי מה לכתוב9 אני ישבתי וחשבתי והתעצבנתי

 9 "כתבתי, אני רוצה להיות גם עם שורשים וגם עם כנפיים9 אותי בולמוס

 ,בנותינו ובנינו האהובים
שסגרה אותנו בין חללי בתינו וצפונות , גרהייתה שנה מלאת את, שנת המצווה שאנחנו מציינים את סופה הערב

, ם9ןיצאת -על אף ולמרות הכול 9ברכה של הכרת הטוב בשבת אחים ואחיות גם יחדאך גם מלאת , פשותינונ  
ם 9ןהתבגרת ,ם9חגגתן, ם למצדה בשקיעה9טיפסתן ,ם בקהילה ולמענה9ןפעלת, ם9ןהתנדבת, ם9ןרכבת
  9בשנה זו המיוחד ם מאורכם9ןוהפצת

, שנת שמיטה - שמעותיתניצבים בפני שנה מאנחנו , שבין ראש השנה ליום הכיפוריםו יוחדת הזבעת המ
תקרב אותנו למתנה האדירה של , ועל מחשבות על אנשים, השליטה שלנו על הקרקע תטישמשמזכירה לנו ש

  "9ריםאח"לבין " אנחנו"בין  9בערך השוויון בין עשירים לענייםבעיניים ענוות ומתחדשות  התבוננות
ותר ו  שמשהו מהילדות י  9 שורשים וכנפיים, בנותינו ובנינו האהובים, בערב הזה אנחנו רוצים לאחל לכן ולכם

 9 וראיית הטוב, לימוד תמידי, פליאה בעולם, חיבור שורשי עמוק -דע  ם לעולם ו  9בכן
יות חברתית כלפי ותחושת אחר, שמיטת הצורך בשליטה -שמשהו מהבגרות ימצא שערים ללבבותיכם -אבל גם
 9 בקהילה ומחוצה לה, קרוב כרחוק, אחרים

 "9 וגרשו שנאת חינם מתוככם, סלקו את המחיצות המבדילות"ממרוקו אמר ֺ אשֺש  חכם שלום מ  
למען יצירת , להסרת המחיצות ושמיטת גינונים ושנאת חינם, ם9לתת דרור לערכים שלכן, ם9זה התור שלכן

מודים , ם כקבוצה9אנחנו מאמינים בכול אחת ואחד מכם ובכולכן9 אנושי חמלה וטוב, צדק חברתי, שוויון
 9ם מאוד9ואוהבים אתכן, ם9גאים בכן, ם9לכן
 

- ארבל, לך ורגע של הכרת תודה
והם ישפיעו יותר מכל על התנהגותם , הנהגותינו טבועות בנפש ילדינו לנצח" -חכם ניסים יגן מירושלים אמר

  "9בחייהם
, מלאכה ששכרה בה עצמה, מלאכת מחשבת רצופת אהבה9 היא מלאכת החינוך כמה מורכבת ומסורה

תולים בך , וך עיני הנערות והנערים המתבוננים בךּואנחנו מאחלים לך שתמיד יל  9 יסודה -והאמונה באדם
תודה לך שבשנה מורכבת כל כך לא 9 רגע אחר רגע בעדינות אין קץ, ונבנים, דים מערכיך ומדמותךמ  ל  , תקווה

 9 היית ראש ולב ודרך, פעלת, חיברת, הענקת, יתרתו
 

 -ותודה גם
 ;עידן וגפן, תאיר -למדריכות ולמדריכים הנפלאים
 ;ליואל על הליווי במהלך כל השנה

 ; ארנון ויניב שסייעו לערב הזה לצאת לפועל, לאלון
עד לרגע המרגש ג שנים הביאו את הקבוצה המדהימה הזאת "ולכל נשות ואנשי החינוך וההדרכה שבמשך י

 9הזה
 9אתם מכבדים אותנו בנוכחותכם -ם9תודה גדולה ושנה ברוכה לאורחים כולן

 
 ,שנה טובה וגמר חתימה טובה

 מהורי כיתת פלג
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 ,כתת פלג היקרים
 ?איך מסכמים שנה כזו

 9את האמת שבתחילת השנה קיוויתי שהקורונה לקראת סיום ונוכל לקיים שנת מצווה מלאה
 9יאות לחודחלומות לחוד ומצ

 9ידענו עליות וירידות, במהלך השנה 
 9ונערות לא ויתרתםאבל אתם נערים 9 דחיית תאריך, קביעת תאריך, מבצעים, סגרים ובידודים

 9הגעתם עם חיוך ורעיונות ונתתם לנו המדריכים את האופציה להמשיך
 9עבדתם עד השניה האחרונה ונלחמתם

 9הם כאן99 י המופע ולמרות הכלהנערים האלו חוו בידודים עד שנייה לפנ
 9אני רוצה לאחל לכם שתמשיכו לגדול ולצמוח יחד גם אם לפעמים לא כל כך בא לכם על היחד הזה

 9אתם לגמרי הדור הבא של הקיבוץ וההדרכה, תמשיכו להיות פעילים ונמרצים
 9חוויה בדרךאני רוצה להודות לכם שנתתם לי את הפתח הזה כל פעם מחדש לבוא ולחוות איתכם עוד 

תודה לקיבוץ על המסורת עתיקת השנים הזו ותודה למדריכים המדהימים תאיר אורה ועידן גלקר על שלא 
 !! ויתרו ובכל השנה הזו היו עם הנערים ופשוט עשו עבודה  מדהימה
 ( ראש גדוד בצופים)תודה לגפן עובדיה שליוותה את הנערים והמדריכים כרשגדית 

 לייעץ ובכלל על האמון לאורך כל השנה, לעזור, שהיה קשה ידעתם לכווןגם כ, תודה לכם ההורים
  

 9השביל הזה מתחיל כאן עבורכם ואפילו השמיים הם לא הגבול עבורכם, כיתת פלג אהובים
 9אוהב אתכם הכי בעולם ותמיד כאן בשבילכם

 
  פסל  ארבל

 

 "פלג"כיתת 
 אלימלךאלעד 

 ארושעדי  
 בן דודליהי 
 גונן–ברסלר הדס 

 גושןשי 
 דרורתומר 

 הררונדין 
 טלאלה 

  יסעורעומר 
 יעקבהדס 
 לויטאו 

 מגרילאיתן 
 מזורנווה 
 נחמיהתמר 

 פרקלאיתמר 
 קפלן-לואיסנויה 
 קרפיאיר 
 רםנועה 
 שושהאיתי 
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 ב"סוכות תשפ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  13:72בשעה  00.2.0201בחול המועד סוכות  –בטבע יצירה 
 !!!משק חי מאיר פנים וכולנו מוזמנים

 .עם שולחנות בטבע וסדנת יצירה, להאכיל בהרבה הנאה, מוזמנים להכיר
 !ונוכיח שעם ישראל חי, נפגש במשק חי

 עם אריאל גבאי ודבורה בן יהודה
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 ב "יום כיפור תשפ
 

 
 ב"תשפטקס יום כיפור 

 תודות 
 9גם השנה ערכנו את הטקס במתכונת קורונה

 אלון שותפתי בכל הצד הטכני והאסטטי ןאני מבקשת להודות לאוולי

 9לאלון דגני על ההקלטה ועריכת התוכנית

 9לארנון יגב על הקרנת הסרט ועל הדאגה לכל הסידורים הנלווים להקרנה 

 9לחנה גבאי ולמעין גלקר על קריאת השירים 

 9סידור לפני הטקסלנערים על העזרה ב

 9וקרא באוגדני הזיכרון, ולכל הציבור שבא הקשיב לטקס

 
 ======================================= 
 

 :בטקס הוקראו השירים

 מרמת יוחנן, ירמיה בן צבי –סליחות 

 יהודה עמיחי –כך אתגדל ותקדש 

ביצוע טליה גבאי ותמר שלח 9 קנילחן חיים בר, מילים דורית צמרת "   החיטה  צומחת שוב"הושמע השיר  

 9עמר

עיבוד  פיוט הנאמר בתפילת שחרית בביצוע דקלה חכמון אורבך -"  אנא בכוח"כמו כן הושמעו קטעים מהשיר  

 9ולחן של עובדיה חממה

 
 

 תשובה

על שאלות  בלהשי, לשוב לנקודת המוצא, "לעשות תשובה"ביום כיפור אנו מעניקים  לעצמנו את האפשרות 

דברים שלא אמרנו, למעשים שלא סגרנו9 לנושלא שא                9ל 

יבה לנקודת המוצא מתמזגים עבר מה  9משמעותו של העבר עתיד לשנות את עשוי ה  בתוך כך ו ,הווה ועתיד, ּבש 

הגבעה  19..6 במוצאי יום הכיפורים, "גבעה הראשונה"שעלה ל9 לנקודת המוצא של משמר הנגב אותיביא שמ

9 שישבה בפאתי כפר סבא" מצודת בורוכוב"תחילתו של משמר הנגב ב , עולה במורדותיה" בעיםשכונת הש"ש

, מהארץ וחלקם חברי התנועה ניצולי שואה  שהגיעו מצרפת" בורוכוב דרור"חברי הקבוצה חלקם חברי תנועת 

ליהם הצטרפו א, מתל אביב ומחיפה" המחנות העולים"גרעין 9 יחד איתם עלה לגבעה החשופה9 בלגיה ופולין

, כל קבוצה התכנסה בתוך עצמה9 ועוד רבים נוספים"9 הנוער העובד"שהיו בוגרי " התל יוספים"כעבור שנה 

ה ,מומוס בוניםאך כפי שכתב , הנתק בין הקבוצות השונות היה קשה , החיים עשו את שלהם9 היה גם מְפר 
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חון במרחק הזמן את התהליך שעברו אם לב  "9ופילסו את הנתיב להבטחת קיומו ואיכותו של משמר הנגב

הלבטים הקשיים ו ומתוך וכך, שיבה לנקודת המוצא החברתית והרעיוניתהרי שהיתה זו  ,ותיקי הקיבוץ

 ופתח ,מתוך אותה תחושת שליחות ,בעת הזו גם"9 מחדש כל יום מעשה בראשיתְכמי ש"9 ות חדשהנוצרה יש

וגם כעת נוצרו קבוצות  9ם להיות חברי הקיבוץ ותושביואת שעריו בפני רבים ושונים המבקשיחברי הקיבוץ 

ה כל אחד מאתנו חוזר נדרשים לתשובה שּב, ושוב אנו נדרשים להכיר בשונות על כל גווניה ,ותתי קבוצות

                                                                                                                                     9מבלי להתנתק ממורשת העבר, ומכוון עצמו לנדבך נוסף צופה פני עתידלנקודת המוצא 

 "        ערב יום הכיפורים"  :המשוררת זלדה בשירה (בשינויים קלים) כפי שאמרה או 

 

ֵהֵחּלּו נפליג....  ל נְִסיֹונֹות שֶׁ ּמּו אֶׁ תַּ                                                                                   ִמנְִסיֹונֹות שֶׁ

ִכּפּוִרים ויהי לנו  ב יֹום הַּ רֶׁ                                                                                         עֶׁ

ן    זְמַּ                                                                     .                                                 ֵראִשית הַּ

ם נְִהיֶׁה רֶׁ ֵהיָכל     ְבטֶׁ ָחד ִמן ָהֵעָדה בַּ  אֶׁ

ָחד ִמן ָהֵעִצים  אֶׁ

ר יָעַּ       .בַּ

 

 

                                                             

 ,תודה

כל  צרורים קורותיהם וזיכרם שללבומים בהם שעיצבה את דפי הנפטרים בא להילה שנהב

הילה החלה בשנים האחרונות לעצב את הדפים בעיצוב אחיד 9 ועד ימינו אלה ...6הנפטרים משנת 

תמונה מתאימה ודברים שהמשפחה בוחרת  ןיוצרת קשר עם משפחות הנפטרים לקבל מה9 ומכבד

 9ּהבהם לשמר את זכר יקיר  
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 תפילות יום כיפור

פתחה את באופן רשמי את מסורת התפילות , תפילת כל נדרי, ה התקיימו תפילות יום הכיפורים במועדוןכמדי שנ
 9ונראה שמשנה לשנה ההתרגשות עולה

, בשנתיים האחרונות עקב מגבלות הקורונה נפרדנו מנאור ותלמידיו שליוו את התפילות כתשע שנים ברציפות
 9נעשתה על ידי תושבי משמר הנגבת בשנתיים האחרונות הובלת התפילו9 באהבה רבה

הפרידה הולידה , תחושת שמחה, לצד האכזבה שהביאה איתה הפרידה מנאור ותלמידיו נולדה תחושה חדשה
מימד שהוסיף התרגשות וגם תחושת , בקרבנו יש המסוגלים לעשות זאת, עצמאות ואפשרה לנו לגלות  שבתוכנו

 9גאווה

, תחושות אלה באו לידי ביטוי בהכנות, הערבות ההדדית, התווספו תחושות היחד יחד עם תחושות אלו
 9תחושה של שבט אחים ואחיות ואין יפה מזההיתה 9 בניקיון ובעיקר בזמן התפילה, בפירוק , בהתארגנות

אשר הרוש תקע בשופר ובעצם נעל יום כיפור נוסף  בביתנו , תרועת השופר סיכמה את תפילות יום הכיפוריםקול 
 9משמר הנגב

לצוות , עזרה וסיוע בכל עת, להילה מגידוביץ על הירתמות, זאת הזדמנות מצויינת להודות לכל השותפים
לאיתן אאודה על קריאה מרגשת , תפילהלאשר ואודי על הובלת ה, המתפללים הקבוע שהגיע לסייע בכל הנדרש

 9בתורה

תודה שנצמדתם וכיבדתם את ההנחיות של תפילות , שאלו חיזקו וסייעו בכל דרך אפשרית, לכל האנשים שהגיעו
 9לצד הקורונה

 9בברכת חתימה טובה לכל קהילת משמר הנגב

לא מבוטל מהאנשים שחיים  שיתן מענה לחלק, עם תמיכה שכזאת נמשיך להתפלל חזק להקמת בית כנסת בקיבוץ
 999תחת האמונה איש בדרכו ילך, בה

 יריב נבון 

 

 !תודה  

 9אנחנו רוצים להודות מקרב לב לחברים שבאו לביתנו לתקוע בשופר
זה עורר בנו זיכרונות של שנים עברו כשגיורא היה תוקע בשופר בביתן של הסבתות בראש 

 9משתי כוורות שהיו לו, ה במו ידיוהשנה ובצאת יום כיפור ומביא להן דבש שהוא רד
והתקיעה בשופר בביתנו זאת 9 1.ו כלומר הוא היום בן "בתשרי בשנת תרפ' גיורא נולד בא

 9המתנה הגדולה שקיבל בחג
 בתודה והוקרה רבה

 
 שרה וגיורא גלקר
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 ?מדוע לא היה טקס מרכזי –ראש השנה 
 9י טורחים להפיץ ומה מטרתםבימים האחרונים אני עדה לשמועות ורכילות שאיני יודעת מ

נראה כי אנשים נוטים להתבלבל 9 די לתת יד להפצת שמועות זדוניות הנובעות מאינטרסים ופחדים אישיים

 9 בין הגיון בריא לאינטרסים אישיים

 : ת תרבות משמר הנגב/רכזחשוב להבין את מהות התפקיד של 

 לתקצב את האירועים לאורך השנה -

 בניית תקציב -

 יב מול ועד האגודהאישור התקצ -

 לדאוג שיוקמו צוותי מתנדבים ייעודיים לכל אירוע -

 לתמוך בצוותים -

 להגות פעילויות חדשות ומקוריות בכל ההיבטים -

 עזרה בהקמה -

 ודיווח לאגודה ניהול שוטף -

  החזקת המבנים -

 דיווח ותשלום משכורות לנוער המועסק -

  ות/ריכוז הנערים -
 

נדות 'המשתמשים בביקורת שיש להם ככלי ניגוח אישי וקידום אג לאחרונה אני חווה ומרגישה כי גורמים

 9אישיות כאלו ואחרות

עקב ביקורת ורכילות שעלתה מאי קיום אירועי ראש השנה ולפתיחת , בעיקר, זה המקום שלי להבהיר 

 9שנה כמו לכל חג ואירוע יש צוות אחראי על ארגון האירוע

אנא פנו ? מעניין אתכם מהם השיקולים9 נה משיקוליוהשנה הצוות החליט לבטל את האירוע לראש הש

 9 לצוות ושאלו אותם באופן ישיר

לנסות ולקשור בין שני 9 כמו בכל שנה יש התארגנות לתפילה ביום כיפור, במקביל וללא קשר לאירוע

ופי הטיל דלהיא פשוט ניסיון פחדני ונואל , אירועים שאינם קשורים בצוותים ובארגון בכך שיש יד מכוונת

 9במאמצים שנעשים לאורך כל השנה

 זה יעלה לכם, פשוט להתנדב, ות במקום להוציא אנרגיה על תלונות וביקורת/אני מציעה למבקרים

 אירועוגם ארגון הלצד תרומה לקהילה , ן לסיפוק רב/בפחות אנרגיה ובהרבה פחות עצבים ויגרום לכם

  .ברוחכם

 הילה מגידוביץ  
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 נהלה אגודה קהילתיתפרוטוקול ועד ה
  2-8-0201:תאריך

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

 9אהד בן שחר, אלוש-רוזנבלום נעמה, דגני-עירית כרמי, קפלן-מיקה לואיס

 

 9(מנהל האגודה)נעם שטהל ; (ר ועדת ביקורת"יו)אפרים סוחמי  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 שוטף דיווח .2

 הצעה למינוי מנהל משותף לאגודה ולקהילה 29

 מ פסח"ערעור על החלטת מועצת חינוך בנושא חוה ,דרישה לכינוס אסיפה 9.

  הכנת דיון ציבורי –בית תפילה  59
 

 

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 אושר ללא הערות

 . הל האגודהדיווח מנ .2

  –מנהלה 

באוגוסט וספטמבר תעבוד יום . התחילה חפיפה. א של האגודה ושל הקיבוץ"מונתה למנהלת מש דלית חיות( א

 .החל מאוקטובר תעבוד יומיים בשבוע. בשבוע

 .ייתן שירות גם לאגודה. מונה למנהל כספים של הקיבוץ בחצי משרה עירן טוויטו( ב
הוגש ערעור על 9 ימים בחול המועד פסח .החליטה על סגירת המערכת ל מועצת החינוך –חינוך גיל רך 

 9ההחלטה ובקשה לקיים דיון באסיפה
 9 'עיכוב בשיפוץ מרחב עופרים א9 פעילות חופש גדול בהתאם למגבלות הקורונה –חינוך חברתי 

ור כרשימה יובאו לאישור הציב9 מתנדבים .התגבשה רשימה של  9יצא קול קורא למועצת תרבות–תרבות 
 9אחת
 9צמצום מנת ההשקיה מביא להתחלה של סגירת הגירעון –נוי 

 9הושלמה העברת הדואר לאחריות האגודה –דואר 
 9הגדרת התפקיד של הוועדה תובא לדיון בוועד –ועדת צעירים 

 9ת בית עלמין\מנהל; ית\פקח –גיוסים פתוחים 
 

 הצעה למינוי מנהל משותף לאגודה ולקהילה .7
 :הצעת החלטה

  9מנהל האגודה ומנהל הקהילה את אותו אדם -מוצע למנות לשני התפקידים 

  בו אין יישוב קהילה במועמד בעל רקע וניסיון מוכחים לתפקיד מנהל למשרה מלאה לגייס מוצע
 9הפרדת תפקידים כזו הקיימת אצלנו
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  ילה ומנהל התפקיד הקיימות של מנהל הקההמנהל יקפיד ליישם את שני תפקידיו על בסיס הגדרות
 9האגודה

 ר ולוועד ההנהלה של הקיבוץ ובתחומי האחריות של "המנהל יהיה כפוף בתחומי האחריות בקיבוץ ליו
 9האגודה ר האגודה ולוועד"האגודה ליו

 9חלוקת השכר בין הקיבוץ לאגודה תסוכם בין יושבי הראש ובאישור הוועדים 

 כמו גם מחלוקות לגבי , תפקוד המנהלתאום ויישוב מחלוקות בין שני הוועדים לגבי ציפיות מ
 9פ המקובל בכל ועד"יטופלו באחריות שני יושבי הראש וע, ה בפועל/תפקודו

  שינויים בהבנות בחודשים הקרובים לא ידונו  ,התפקיד התנעה חלקה שלרצון טוב לכמחווה של
 9בין הוועדיםכבר והסכמות הקיימות 

  וזאת לאחר  הוועד השנימצד ללא ווטו המשותף הל לכל ועד האפשרות להפסיק העסקת המניוסכם כי
 9קיום דיון משותף בנושא

 

 .13/8' הוועד מאשר את הצעת ההחלטה אשר תוצג לאסיפת אגודת המתיישבים ביום ג: הוחלט

 

 מ פסח"ערעור על החלטת מועצת חינוך בנושא חוה ,דרישה לכינוס אסיפה .4
 9נציג החותמים על הבקשה לערעור \לעזרי רן א; ר מועצת חינוך"יו \מעיין ללזרי : מוזמנים

ימים  .החותמים דורשים לבטל את החלטת מועצת החינוך על סגירה של מערכת הגיל הרך למשך 
 9 בהמשך לקיים דיון ציבורי בנושא9 מ פסח"בחוה

 .בהתאם לתקנון האגודה, הנושא יובא לדיון באסיפה
 

 9ות ועל הממשק עם מועצת החינוךחברי ועד מבקשים לקיים דיון על תהליך קבלת ההחלט

 

 דיון על בית תפילה .5

 
חברי הוועד הביעו עמדות שונות לגבי נקודת ההתחלה , הוצע להתחיל בדיון ציבורי רחב בנושא בית תפילה

 .של התהליך ובאם יש לקיימו

 .יובא להמשך דיון בישיבות הבאות, טרם התקבלו החלטות

 

 נעם שטהל: רשם

 דה קהילתיתפרוטוקול ועד הנהלה אגו

  07-8-0201:תאריך

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

 9אהד בן שחר, אלוש-רוזנבלום נעמה, דגני-עירית כרמי, קפלן-מיקה לואיס

 

 9(גודהמנהל הא)נעם שטהל ; (ר ועדת ביקורת"יו)אפרים סוחמי  :מוזמנים קבועים
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 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .6

 שוטף דיווח .7

 לקראת אישור באסיפה , דיון בנושא ועדת ביקורת ומבקר פנים 9.

 מ פסח"ערעור על החלטת מועצת חינוך בנושא חוה ,דרישה לכינוס אסיפה 9.
 

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .3

 אושר ללא הערות

 . דיווח מנהל האגודה .4

  מטעם ועד האגודה . יוקם צוות איתור משותף. ושר בקלפי מינוי מנהל אחד לאגודה ולקהילהא –מנהלה

 .מעיין גלקר, הילה עמר, ישתתפו גיא וילק

  שתתפות דורש ה9 ח למשמר הנגב"אש 250ס "מליאת המועצה אישרה הפניית קול קורא ע -ספורט
 9וד לכסףועדת ספורט תמליץ על ייע9 נוספים ח"אש 650 עצמית של האגודה

  פרויקט של המועצה להדברת נמלת האש -תברואה 

  9ת בית עלמין\מנהל; ית\פקח –גיוסים פתוחים 
 

 9הוועד מבקש להפיץ לציבור דיווח שבועי על מספר חולי הקורונה ביישוב 
 

 9הוועד מבקש לקבל דיווח על התקדמות פרויקטים 
 

 דיון בנושא ועדת ביקורת ומבקר פנים .4
 9משה וולפמן –מוזמן 

ועדת הביקורת והמבקרת  9הלית הלר, סקירה של פעילות המבקרת9 של פעילות ועדת הביקורת סקירה

 9התקיים דיון על ההתאמה של הלית הלר לתפקיד9 משותפות לקיבוץ ולאגודה

 .ת\הוועד מבקש מוועדת הביקורת לבחון החלפת מבקר

אך ממצאיה לא , במערכת החינוךבעבר נעשתה ביקורת 9 בשנים האחרונות לא נעשתה ביקורת באגודה

 9הובאו לדיון

 "9ח קטן"דו+ "ביקורות מלאות בשנה  3כיום עושים 9 נדרשת התייחסות לגובה תקציב הביקורת

איל גזית ממלא תפקיד מטעם האגודה : הערה9 דנה גרופר, צביקה בלושטיין , אייל גזית: הרכב הוועדה המוצע

 9ויש לבחון אם רשאי לכהן בוועדת הביקורת

 9י אפרים סוחמי כי רן אלעזרי מועמד לוועדה במקומו של איל גזית"בהמשך נמסר ע

 מ פסח"ערעור על החלטת מועצת חינוך בנושא חוה ,דרישה לכינוס אסיפה .6
כולל , הוחלט להכין נוהל ערעורים, על רקע תהליך איסוף החתימות בדרישה לערער על החלטת המועצה

 .קשה לקיים אסיפההגדרות על אופן איסוף חתימות בב
 

 נעם שטהל: רשם
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 !הוא לא האיר את השכונה!!! לא " 999היה היה פנס"
 

גמגם , בהתחלה הוא קצת הבהב9 אינו דולק ,הכבישכבר למעלה מחודש שהפנס  הגבוה שאמור להאיר את 

 9ועכשיו הוא שותק

וא מחכה שיאפשרו לו יש עוד פנסים לא דולקים וה : החשמלאי אמר9 אמרו לי צריך להודיע לחשמלאי

 9להזמין במת הרמה לתקן את כולם

 9אני אבדוק: דיברתי עם  מנהל האגודה  והוא אמר

 9וככה עברו הימים והפנס לא מאיר את הכביש החשוך שהוא בלי שוליים וממש יש  סכנה

ידי אני שואלת אולי למישהו יש רעיון איך לשפר את איכות חיינו ולקבל שירות מי, התחילה שנה חדשה

או לתקן פנסים שלא , למשל נזילת מים בברז ראשי על הדשא מול הבית שלי ?בתקלות במרחב הציבורי

 9דולקים ויכולים לגרום לתאונות שאחר כך נצטער עליהן

 9ותודה על הטיפול בנמלות האש שסבלנו מהן הרבה זמן

   מאשה פיינשטיין
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 !ברכות

 לסילביה ויניב בלושטיין

 בניל "עב חןבת לנישואי ה
 לצביקה בלושטיין לנישואי הנכדה

 !ברכות לכל המשפחה
 
 
 
 
 
 
              

 
 

 חצבים פורחים בגינת משפחת בן שחר                                                                            
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 בקווים כלליים  -מה שהיה עד עתה  
   15.5.1243  1' מתוך עלון מס

 
ובדומה לכל שניים הקשורים ביניהם היינו גם אנו עוסקים 9 כפר סבא ומשמר הנגב –ינו שניים בתחילה הי

ולכשהוברר סופית מה גודלו של הגרעון 9 זה בשלו וזה בשלו ולעתים מתנגשים זה בזה ומתנגחים מעט

עד לשבוע 9 קמנו ארזנו חפצים ומטלטלים והחלה פרשת העברה, כפר סבא לכיסנו הדל" שהוסיפה"

בהעמסת פפו  ושטוקי על האוטו והובאו , נתחסלו סוף סוף ימי החסול, ועתה, אחרון נמשכה העברהה

 9משמר הנגב הנה עכשיו המרכז היחיד לקבוצה9 לנגב

 

גם 9 ועתה בגשר –בגבעת ברנר , בסדום –במשך החודשים האחרונים עבד חלק גדול מאיתנו בעבודות חוץ 

 9בקו המים וסביבו –חוץ  הנמצאים בבית עובדים למעשה בעבודות

ומחכה לגזר דינה שיעמוד לברור באספה , עומדת בבית נטויה על צדה מכונת הכביסה שהקימונו בעצמנו

המוטור ( מתחבא בארגזו)לידה עומד כבר כמבויש 9 לכביסה או למכירה, לחיים או למוות –הקרובה 

את המכונות הרבות , ע את המכבסהשרצונו להני, כוח סוסים בריאים 5 –שכוחו , שהגיע מוקדם מדי

 9ושגורלו גם הוא יחתך עם גורל המכבסה, במסגריה ואת מפעל החשמול למחנה

 

נתברר , לאחר נסיונות אחדים ללמד את חברינו העולים עברית בקבוצות ובצורה הנהוגה ללמד בכתות

בעיפות זו של  –וכן , שלא נצליח בכך במצב זה של העברות תכופות מעבודה לעבודה וממקום למקום

 9הלמוד מתנהל עכשיו בצורה של שעורי יחיד9 החברים החוזרים במאוחר מן העבודה

ובסופה של השיחה תבחר ועדת , לאחר כשלונה של ועדת תרבות התחילה שיחה על בעיות התרבות אצלנו

, ם בכךגם בגלל אדישותם של החברים ושל העוסקי, שטח זה של חיינו הוזנח עד עתה מאד9 תרבות חדשה

שנדדה הרבה וסבלה הספריה 9 שהפריעו לכך ('העיפות וכו, קבוצת הבורים בעברית)וגם בגלל התנאים 

הרדיו בחדר האוכל מנגן ומוסיף הרבה בישוב 9 מאד בנדודיה רוכזה עכשיו והיא מתחילה לפעול בסדירות 

הימים ירבו גם ברבות 9 ר אחד של סרט קולנועבקורים מעטים של אמנים ומרצים ובקוהיו 9 מנותק כשלנו

 9אלה

 

9 הם גם בנויובינ, שהיה בהנחת קו המים והפעלתו פגע בתכניות כל משקי ההתישבות החדשה בנגבהפגור 

אנחנו מחכים לגמר עכשיו 9 ובבנין הנקודה, התכנית היינו צריכים לעסוק כיום בעבודות המשק שלנולפי 

נתחיל  בהקמת הנקודה על הגבעה , כמקווה, ובקרוב, מהנדס אידלסוןי ה"תכון תכנית הנקודה הנעשה ע

תהיה גם בריכת אגירה לנו אצ9 נו שיבואו בקויחיל  מהקמת מגדל מים ורכוז מימשנכנראה 9 המיועדת לכך

 9גדולה למים

וקו צנורות זמני יוביל אליו מים , עשוי ברזל, טנק בן שלושה קוב, פה, יועמד במחנה הזמניבינתיים 

 9להקים את המשק יל שנשתמש בה להשקאה ולשתיה ובזאת נוכל להתח

של כמה דונם למספוא ולנסיונות , נוצלו להשקאת חלקה קטנה, שהגיעו, מי שטיפת הקו, הראשוניםהמים 

  9קטנים

 .מדויק של מה שנכתב בעלון על סגנונו המיוחדתעתיק 
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