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 מה בעלון
 
מורידים ולא  ראים נוכחותהעננים מיים בינת ?היורההאם הם  יץאת אבק הק וליכדו טיבוהר ,מ ירדו"מ 3

 . גשם

שארו רבים נלא  .יום כיפורמוצא ו באותה לייה אליאשונה ביום העעל הגבעה הר על מי שהיהלפו חם שני 57

ה אות חליפהניה של הגבעה שהת פלא מכירה אהגבעה יום ה .את ביתם כאןבעו לא קרבים יותר בינינו ומאז 

ה בגבעא יים בצוותהח ל הדורותליה ככשנהרו אד סוכות חול המוענה בה לעדא זכתאך הי ום קבעכמק

 .והדורותשכבות המכל  באות ברכוו .השנייה

 (צבורגבן ציון גינ)קו קו -  הבגבעה הראשונעלון הראשון מים מהשנה דלת גשמ רשמים

 .ונבנהלך ילתית הוום הגינה הקהחלגשמת ה

 .דורית גזיתמבשרת  ,תתחת ומתחדשנפלדים היספריית 

 יעקב וולפמןהיה כותב יום כיפור שעל 

 מאסיפותו  בפרוטוקוליםתית להקהימהאגודה , ךממועצת חינודיווחים 

 הנגב ברחבי משמראתרים רון בתיאטת ן לפעילומזמי תרבותצוות 

 סתיימהה ה כהרחצה בברינת ווע

 

  57 -הגבעה הראשונה עליה התקיים טקס חג המשק ה –תמונת השער 
 

  בעה הראשונהבג 57 -החג טקס 

  מצווה -בריתת כ –' יןפדול'יתת כ, תומר רכטמן ,גיא וילק ,יורם ענבר, מומוס : 57 -הלחג ברכות , 

  תתרבוצוות  –פעים ים ומואתרבלות פעי 57 -שנת הלכבוד 

  (גינצבורגבן ציון  )קוקו  :תבז כ"שת' ה עונת הגשמיםעל  67.7.6925נה בגבעה הראשו 6' מסעלון 

 וולפמןעקב י –שהיה כיפור ום י 

 גזיתדורית  –נפתחת הילדים פריית ס 

  חד לקהילה בחור מנהל אהצעה לו 4141מאזן על  4146...65 גביישבי משמר הנת מתאגודאסיפת

 ר האגודה"וי, וילקתום גיא ח שטהלנעם  :אגודה רשםול

  ימים  2חופשה לעצת חינוך על החלטת מוערעור  – 4146...49 -ב נגב משמר ה מתיישבי אגודת אסיפת

 ר האגודה"וילק יותום גיא ח נעם שטהל :רשם חול המועדב

  ל"לצה לגיוס איה גרינוולדלמברכות 

 טהלנעם ש :שםר 4146...31אגודה קהילתית ועד קול ופרוט 

 מעיין ללזרי :רשמה 64.9.4146 -ב מועצת חינוךל פרוטוקו 

 הבןלנשואי קוף ר'ס צלפרנסוישואים י לננה ובן עמלחכות בר 

 דהלהולדת הנכולצלילה לדת הבת קרני רץ להועודד פלשוהם וכות בר 

  רספטמבזיכרון נר 

 הסתיימהכה בברי חצה הרנת וע 
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  57 -ג הח
 טקס בגבעה הראשונה

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...שנים אחרי 57היום          6921 -ב... אז
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 ברכות
 

  57 -חג ה
 

יה ימעשה העל,  אשא את ברכתי בשמי ובשמם של חברי הותיקים שהרוח והאבק צרבו את עורנו ,נכבדקהל 

אחזותנו בגבעה הזאת תוארו כבר בהרחבה ולא אלאה אתכם בסיפורי ראשונים שהם יהנקודות וה 66של 

קשו ישב אלה  - נטו –מעבר לסיסמאות ולהכרזות החגיגיות נאחזו כאן : אומר רק זאת. כמעט נחלת הכלל

, יבואו החוקרים למיניהם. תחליף לבית שאבד או התרסה נגד בתים שסלדו מתבניתם, להקים לעצמם בית

, בקטע זה של חייהם, עבורם –עייפו  ועזבו  , ואם היו כאלה שכשלו בדרך. יתנו סימנים לתופעה  ויבושם להם

 .היה זה גם בית

טוריאלי בין הגבעה למשמר הנגב הבנויה כפי שהיא היום עם יצירת רצף טרי, עם פתיחת השער הזה -הערב     

לבין  -בנים ממשיכים , מצטרפים,  מייסדים –כביכול ותיקים  -שטש הפער בין טנוצר גם רצף של דורות ומ

 .לנו רצף אחד וכ. אלה שמקרוב באו 

לרצף הדורות היא עדה . שראינו זה עתה, אני רוצה להתפעל יחד איתכם מחזיון השקיעה הנהדרת, הערב  

 .היו ברוכים. והמעשים המהווים את קהילת משמר הנגב היום

 מומוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ראשון המברכים –מומוס 
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  57 -ברכה לחג ה
57.2.5.52  

 
 .     לכל התושבים והאורחים ערב טוב וחג שמח

. במספר 31מץ צעירים וצעירות י קו"שנה ע 57לפני  6921אוכלסה בליל יום כיפור , הגבעה הזו בה התכנסנו

של ראשוני החלוצים החל עם  תמסע ההתיישבו". הנקודות 66"כ  "הס. ישובים 61באותו לילה הוקמו עוד 

ירה יצאה מרוחמה אל הגבעה הקטנה והגבוהה בסמוך לכביש יהש. משאיות ועוד כמה טנדרים 61שיירה בת 

לאחר זמן מה הוכרז שמו  .בעה זכות קיומו של הקיבוץצריפים ובכך נק 3עד הבוקר הוקמו . הראשי לבאר שבע

במהלך השנים הראשונות התגבשה קבוצה מגוונת שכללה את חניכי המחנות העולים  והנוער ". משמר הנגב" –

אסיפות .  לקרקע  הבכפר סבא לפני העליי" מצודת בורוכוב"יחד עם עולים ניצולי שואה שהתקבצו ב , העובד

. לעיבוד השדות ומספר זעום של פרות ותרנגולות היו העוגן החברתי וכלכלי הראשוני שתי פרדות, שפות 3 -ב

 !!חלוציות במלוא מובן המילה, הכל היה שומם, מ בלבד "מ 51בשנה הראשונה ירדו  

 .אליה עבר הקיבוץ לאחר שנה  השנה נביט בגאווה מזרחה אל הגבעה השניי 57היום לאחר 

 . קיבוץ איתן כלכלית. נפשות 6111  - גדול ושוקק חיים עם למעלה משופע ירק   !כיום הקיבוץ שלנו

לאחרונה אף חוזק המרקם הקיבוצי על ידי קליטה . מקיבוץ גלויות גדלנו לקהילה חזקה מעורבת תרבויות

 !! חשוב שנשמור על הייחודיות והמסורות שלנו . לחברות מלאה בלבד ועוד היד נטויה

אני גאה להוביל  יחד עם אלון דגני וקבוצת , בני הקיבוץ שנולדו במשמר הנגבכאחד מראשוני , ובנימה אישית

המחודש של הגבעה הראשונה וצרופה כחלק בלתי נפרד " כיבושה. "הגשמת חלום רב שנים, גדולה של תושבים

בהמשך נחזיר עטרה ליושנה . ק'וז ן'ז ייש בכך הכרת תודה לראשוני המתיישבים ביניהם הור. משטח הקיבוץ

 . תוך פיתוח המקום ושימור המורשת

לסיום ברצוני להודות להנהלת הקיבוץ ומנהלי תאגידי הקיבוץ שתמכו בהענקת תרומה משמעותית למימוש 

 . הפרויקט

 יורם ענבר                                                .אני מאחל לכולם חג שמח ותצפית יפה אל השקיעה במערב 

 
 

 
                         

 
 

 מבט על הגבעה השנייה
 מהגבעה הראשונה
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  57 -ברכה לחג ה
 גיורא גלקר אומר שזה המקום היפה ביותר בעולם לחזות בו בשקיעה ואני מסכים עם כל מילה שלו 

מעניין האם קבוצת המייסדים ידעה שבערב היום הראשון לעליה על הקרקע הם יחזו בשקיעה מטורפת מעל 

 ת כאילו מישהו זרק שמיכה על מיטה בלי ליישר אותה  יאדמה שנראפיסת ה

נוכל לחזות בזריחה מהגבעה המזרחית עליה , בעוד זמן קצר אני מקווה. אבל אני רוצה לדבר על הזריחה

 . שותם של יורם ענבר ואלון דגניאמכאן תודתנו לצוות בר. עמלים בימים אלו חברי צוות שביל משמר הנגב

 . 2וץ דור זריחה על קיב

לא יכול  2אבל קיבוץ דור . מכונה עם המון דעות ומגוון ענק של אנשים, הוא מכונה משוכללת 2קיבוץ דור 

  6להתקיים ללא קיבוץ דור 

 " גם ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, עם שאינו מכבד את עברו" יגאל אלון אמר 

ב את העתיד תוך כיבוד ולמידה ושמירת מסורות אנו מחויבים לחיות בהווה ולעצ. אותו הדבר לגבי הקיבוץ

 . העבר למען הדורות הבאים

 ".בינוי קהילתי"בשנה הקרובה ניכנס לתהליך 

הוא מכונה משוכללת אבל תוכנת ההפעלה של המכונה הזו מורכבת מאלגוריתם  2כמו שאמרתי קיבוץ דור 

בכל יום אני רואה , ל הגעתי הבייתהלא משנה מהיכן הגעתי ומתי הגעתי אב "משמר הנגב הוא הבית"פשוט 

 .את הזריחה והשקיעה הכי יפות בעולם

דעות שונות מייצרות . נידרש להקשבה ולהבנה של דעות שונות. תהליך בינוי קהילתי הוא תהליך מאתגר

וכל , אבל חייבים להסכים שלכל דעה יש מקום במשמר הנגב ,לא חייבים להסכים לכל דעה ,מחשבה רחבה

ובשקיפות , חשוב להניע אנשים לתרום ליצירת מצע משותף תוך הבנה והכלה של כל דעה .תישמעדעה חשוב ש

  .מכסימאלית

עסקנו בשנה האחרונה בחיבור בין הנהלת ,  מתוך הבנה כי רק הביחד יוביל קדימה ואת העבר לא ניתן לשנות

 .ועד האגודהוהקיבוץ ל

תרבות ליצירת תוכנית תרבות משותפת לכל הציבור ל כל מרכיבי הלּוכ  הוקמה מועצת תרבות שתפקידה ת  

ילדים וותיקים ושמירה על מסורות העבר יחד עם הנהלת התרבות שעושה לילות כימים לקיום חיי תרבות 

 .בתקופה מאתגרת זו

  .הוקם צוות איקלום שתפקידו יצירת חיבור בין הנקלטים החדשים והישנים לבין הקיבוץ

על מנת לבנות וליישם תוכנית מקיפה לכל צעירי הקיבוץ וכדי לייצר , ת הצעיריםובימים אלו אנו מקימים וועד

 . ולבנייה של דור העתיד כאן במשמר הנגב, בסיס איתן להישארות של צעירים בקיבוץ

אנו  2בקיבוץ דור , ערך ההתנדבות היה ערך מוביל". תן כפי יכולתך וקבל לפי צרכיך"ך ר  ע  דגל ב   6קיבוץ דור 

להמשיך ולקיים את ערכי העבר ומכאן אני קורא לכולם לתת כתף ולהתנדב לצוותים ולוועדות  מחויבים

 השונות מתוך ההבנה שכאן הוא בייתי 

 .אני רוצה לחזק את המתנדבים שמשקיעים מזמנם הפרטי עבור כולנו

יהיה מי שייתן אבל כאשר הולכים ביחד הרבה יותר נעים ותמיד , יש עליות וירידות. דרך היא לא תמיד קלה

 כתף בעליות 

 תודה רבה

 גיא וילק                                                                                                       וחג שמח לכולנו  
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 57ברכה לחג ה 
 ,ערב טוב

בשלל   57-שנת  ה ראשית תודה לצוות המארגן שיחד עם  צוות התרבות פעלו במהלך השנה להנכיח את

יישר כוח  -תורמים להיכרויות ולחיבור ומחזקים את המסורות, פעילויות ואירועים המדגישים את זהותנו

 !!לכם 

את החברים שתרמו לפיתוח הקיבוץ לאורך , ביום חג זה של קיבוצנו אנו מציינים ומוקירים את המייסדים

חלק ממשמר הנגב ולדור ההמשך שהחליט לנטוע לתושבים שבחרו להקים את ביתם איתנו ולהיות , השנים

 . שורשים במקום

הנקודות במוצאי יום  66שנה חלפו והנה אנחנו ניצבים על הגבעה שאליה עלו  על הקרקע המייסדים במבצע  57

 -אנו מביטים משתאים על אדמות הטרשים בתמונות ושומעים את סיפורי המייסדים . שנים 57לפני  כיפור

כך זה החל והם נשמעים ונראים , גדר ושלושה  צריפים -נלהבת מצוידת באידיאולוגיה , מיצהחבורה ציונית א

אין זה מעשה . כאגדה מול המרחבים הירוקים והגגות האדומים של קיבוצנו השוקק חיים ,כמעשה ניסים

 .אלה מעשי ידיהם של אלו שהפשילו שרוולים ויצרו פה נווה מדבר בו אנו חיים, ניסים

, בנייה, תרבות, חינוך, פרנסה, חקלאות, התיישבות: והערכים, עי מאה חלפו מאותה נקודת זמןשלושת רב

מילים יוצקות . יה משמעותית ואינסופיתיותורגמו לאורך הדורות לעש תקליטה והגשמה לא נשארו כסיסמאו

 . יםימשמעות והגשמת החזון נעשית באמצעות אנשים מחויבים ואכפת

לאחרונה חבורה רב דורית . גל נפתח ומעגל נסגר והחוליות בשרשרת מתחברותמע -העשייה אינה נגמרת

החקלאים שלנו החזירו את לבלוב המטעים , נלהבת פרצה דרך וחיברה את הגבעה הראשונה לשטח הקיבוץ

 . לשטחים הנשקפים מהגבעה וחברי קיבוץ חזרו להיקלט ולבנות את ביתם עד לפתח הגבעה

לצד שדותינו . וסטטוסים רבים ,מוצאים 46אומרים שבמשמר הנגב יש מעל  ,משמר הנגב משתנה ומתפתחת

הבלתי  356שהיה פעם דרך עפר וחלק מדרכו של קו , 1בימים אלה נסלל כביש דו מסלולי המתחבר לכביש 

נו בעיר רהט שהחלו איתנו באוהלים הופכים אט אט לעיר גדולה ואנו נדרשים ישכנ. נגמר שחיבר אותנו למרכז

 .משותפים ושכנות טובה בתוך אותו תא השטח לחיים

וחלקים חדשים מחליפים , נוספים לה צבעים, התמונה מתעדכנת -"תמונה בתוך מסגרת" -קיבוץ משמר הנגב

 . קיבוצנו הוא בית והבית הוא המסגרת. ישנים כפי שמשתקף מציוריה של חנה בן צור לאורך השנים

 :עלינו

  להכיר ולכבד את העבר 

 ם לחדשלתת מקום ג 

 להמשיך את העשייה והיצירה 

 לפתח את חוסנו הקהילתי והכלכלי של הקיבוץ 

 "אמרתי את הכל, ביתי משמר הנגב", כמילותיו של יהושע צפריר זכרונו לברכה

 חג שמח

 תומר רכטמן
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  75בר מצווה מחזור  –' דולפין'כיתת  -  ..7ברכה של דור 

 !ערב טוב לכולם

 57במלאת , את כל החוגגים, כתת המצווה, שם נערות ונערי כיתת דולפיןשמחות ומתרגשות לברך היום ב

 !!!!למשמר הנגב

, כולם כולם תוצר של ההיסטוריה, כקבוצה, עשר אתגרים שלנו -שלושה, נתחיל את משימות המצווה, בקרוב

 . התרבות והרוח של הקיבוץ

וותיקי , לפני שבעים וחמש שנים, זבדיוק כמו הדרך שעשו א, מרוחמה עד למשמר הנגב, נרכב על אופניים

כדי להכיר טוב , בגבעות שסביב, כאן, נצא לחלוץ בודד. 6921, במוצאי יום הכיפורים, הקיבוץ ביום הקמתו

כדי , נבקר לאורך שבת שלמה בשומריה. יותר את האזור המיוחד בו אנו חיים ולאתגר את העצמאות שלנו

נצליח אולי להבין דבר או שניים על עצמנו כיחידים וכקבוצה , ובסופה של השנה, להתחבר למסורת היהודית

 . כמקור למסורת ארוכה כל כך, ועל משמר הנגב

וותיקי הקיבוץ , נרצה לברך אתכם, בתחילתו של המסע המשותף שלנו, וממש היום, אבל לפני כל זאת

 :ומקימיו

 , סללתם, נטעתם, שבניתם, אתם

 תקוות ואהבות, במקום הזה כל כך הרבה חלומות שזרעתם, ותם לכולנו את הדרךושהת, אתם

 והפרחתם את הגבעה הזו, שבמו ידיכם החזקתם את הקרקע הזו

 !לבית עבור כולנו, הפכתם את המקום הזה

 . אף אחד מאיתנו לא היה כאן לולא הרוח שלכם

 !כדי להמשיך, אתם הלב הפועם של הקיבוץ שלנו ואנחנו כאן

 

 !!!!!תודה ..... פין וההוריםבשם כל נערות ונערי כיתת דול

 !חג משק שמח לכולם

 

 

 

 

 

 

  ..7דור 

 על מחצלות

 בגבעה הראשונה
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למשמר הנגב 57 -לכבוד שנת ה  
 תיאטרון פתוח לקהל. "תיאטרון  על המדרכה"אנחנו מנסים לארגן פרויקט . משהו חדש עומד לקרות בשטח

 . הרחב

נה תרים ברחבי הקיבוץ כשבכל אחד מהם תיערך סצא 61 -הכוונה היא שביום מסוים ייערך סיור ב

קשר לאתר בו יתאסף יהיא ת. קריאת טקסט או בשילוב שירים: תבצע  במספר אופניםתנה הסצ. תיאטרלית

 ...ועוד מורשת ,מבני חינוך, ת שחייהבריכ, יםחקלאי יםתרא, מבני ציבור, בתים: האתרים הנבחרים. קהל

  ."ינג ים של הפנשנ 57"סימן במוסיקה תיאטרון וחגיגת יצור להמטרה 

ילות בפעכחים היות נולוצפות השונים לן המתחמים ר ביויעבוים לוח זמנ כוללם האתריאת מפת יקבל ציבור ה

 .ם הבאיםפיהצושוב לטובת ויחזור דקות  61עד רוע ימשך איכל . רליתהתיאט

 :אנחנו מבקשים מה

להגיע ביום  מוזמנים עוד לשמוע מעונייניםה .שיבהעד גיל ל הנעורים ה מגיאוהבי במ, תקניוושחחקנים ש

 .כובלבית בורו 65:11בשעה   64.61.4146 -שלישי ה

 ...אותו הרגעד את עלנצל  בואו , לרגע ם להיות שחקניםיכולילנו כו

 !טרון שמחתיאחג 

רבותתצוות   

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 !ברכות

 נה ובן עמיחל

  לנישואיכם

 רקוף'לפרנסס צ

  ל חנה"לנישואי הבן בן עמי עב

 !ברכות לכל המשפחה
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בגבעה הראשונה –מעלוני השנה הראשונה   
  27.7.2255משמר הנגב    

 

ז במשמר הנגב"תש' שמים העונת הג  

..."סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו בא הרוח"  

גשמי : ולדוגמה. בדרום הארץ ויזכר לדראון עד סוף ימות העולם" בצורת הגדולה"ז ירשם כחורף ה"חורף תש

 משמר הנגב

ימי גשם 6מ    "מ 65דצמבר       

ימי גשם 3מ        "מ 46ינואר      

ימי גשם 6מ  "מ 6.7פברואר      

ימי גשם 7מ    "מ 31.47מרץ      

ימי גשם 4     מ"מ 7.7אפריל    

---- 

ימי גשם 64מ              "מ 57.47  

 

כי אין בכמות זו כדי לספק את התנאים המינימליים , כמות גשמים זו פרושה בדרך כלל מדבריות מוחלטת

 .אף הדלה ביותר, ביותר של קיום צמחיה

וכן , לפי מדידות שישנן. בדרך כלל למינימום כזה, אין היא מגיעה, ורח נדיר בסביבתנוואם כי הבצורת אינה א

ויש משהו לא נורמלי בזה . לפי מסירת הבדוים כבר לא היתה  שחונה כשנה הזו במשך עשרות בשנים

ים ולדוגמה נתן מספרים אחר. ואין להקיש משנה זו על הבאות. מ"מ 6.7שבפברואר הגשם בדרך כלל ירדו רק 

 .באר שבע רוחמה, עזה: של כמויות גשמים של שכנותינו

 שנים . -מ)רוחמה   באר שבע     עזה

  6947-1מ "מ 24  6947מ "מ 631  השנים האחרונות 45 -המינימום ב

 6934-3: מ   שנים"מ .43

  6931-5מ "מ .75  6933-2מ "מ 331   6969-41מ שנים "מ 61.המכסימום  

 מ"מ 346  מ"מ 414.5      ממוצע

 מ"מ 42  מ"מ  46.5      ימים 

 

 (. 346ובין רוחמה  414.5ממוצע )בסכום אנו מתנודדים בתוך התחום שבין באר שבע 

 .יש לחשוב שאנו נכללים עדיין בתחום האפשרות שלחקלאות חרבה

 במדעי הצמח והסביבה לימים פרופסור ( גינזבורג  בן ציון )  קּוקּו
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 י ו ם     כ י פ ו ר    ש ה י ה
 .טקסים
להגדרת הזהות של השבט ולתיחום זה חיוני . מקיים טכסים, במובן הצר כמו במובן הרחב של המילה, כל שבט

הם מבטאים את השייכות של הפרט בתוך הקולקטיב והם . כל שבט והטקסים המאפיינים אותו. הגבולות שלו

. לא שונה מהבחינה הזאת מכל שבט אחר( או הקיבוץ או הקהילה)השבט משמר הנגב . תורמים להזדהותו

, לרוב מרגשים, הם תמיד מכובדים. גדירים אותנוואנחנו מקיימים לאורך השנה שלושה טקסים מהותיים שמ

 :פעמים רבות מרשימים

. יום השואה בו מתכנסים החברים ליד שמות ההורים והקרובים שנספו בשואה וחקוקים על אנדרטה -

 .בטקס הזה באה לביטוי הזיקה שלנו עם הגורל היהודי

בחלקה הצבאית של , יות האבןאנחנו עומדים ליד השמות החקוקים על כר, ביום הזיכרון לחללי צהל -

בטקס הזה באה לביטוי הישראליות שבנו . של הבנים והחברים שנפלו על הגנת המולדת, בית העלמין

 .והיאחזותנו בפינה הקטנה הזאת במזרח התיכון והנכונות להקריב את הקרבן העליון למענה

האוגדנים עם הדפים על שם אנחנו מתכנסים ליד , ביום כיפור שהוא יום העלייה על הקרקע של הישוב -

ביום . שנה 21לפני , כל חבר שהיה איבר מהגוף החי הזה שנקרא משמר הנגב והלך לעולמו לפני שנה

כיפור אנחנו לא עוטים טליתות אלא מקדישים את הערב לזיכרון קולקטיבי למי שעשו את משמר 

 .זה הביטוי הספציפי של הזהות שלנו. הנגב למה שהוא היום

 .ב"כיפור תשפ
אף כי , להזכיר לחברים. כל ההקדמה הארוכה הזאת כדי לומר שלא שבעתי נחת מהטקס כפי שהתקיים השנה

האירוע התקיים על הדשא ליד חדר , צוות טכני מיומן  ותכנית בזמרה ובאומר, היה צוות ששקד על ההכנות

וישבתי   41.31 -באתי ב. יקפ על מסך שנמתח ליד הצריף  ומולו כמה עשרות כסאות פלסטלּוהאוכל משודר ב  

עם עוד ארבעה זוגות חברים מפוזרים בין שורות הכיסאות בעוד חברים מספר דפדפו באוגדנים שהיו מוצגים 

בערב הזה , "יחד"אם בטקסים מרגישים את ליבו הפועם של הישוב ואווירה של . על שלחן מואר בקרבת מקום

אימצו את , ה שלטה בכל ומשרצו בכל זאת לציין את האירועהקורונ, לפני שנה. הרגשתי בעיקר ניכור ופספוס

לא ברור לי מדוע הנחתה ועדה . שונה היה המצב השנה. המתכונת המינימליסטית של טקס משודר וטוב שכך

את הצוות לקיים את הטקס בדומה לשנה הקודמת ולא בחדר האוכל בנוכחות כל הציבור ( כך נאמר לי)תרבות 

חדר . לצאת ידי חובה אלא לקיים טקס אמיתי ביום המשמעותי כל כך בזהות שלנו בשעה אחידה כדי לא רק

 .האוכל גדול דיו להכיל ציבור גדול ולשמור על הכללים המתבקשים לנוכח הקורונה

ומובן מאליו שלא ינהג . התקיימו תפילות כאילו אלוהים מגן על המתפללים בפני הנגיפים, לעומת זה, במועדון

, וכמו בכל הדיווחים בשנים האחרונות. על התפילות במועדון דווח מפי יריב בעלון האחרון. םכך לגבי הכופרי

 delendaו הזקן שסיים כל נאומו בסנאט ברומא במשפט טיריב לא שמט את משפט הסיום בדומה לקא

Carthago est ," רהיש להבקיע את חומות החילוניות ולמוטט את מבצ, כך יריב ".קרתגוויש להחריב את  !

אני לא מתפלל ". נמשיך להתפלל חזק להקמת בית כנסת במשמר הנגב::"וכך כתב( בדרכי נועם יש להודות)

במקום תפילה : ואלוהים ממני והלאה ובכל זאת אני מעז להשיא עצה למתפללים בעקבות ישעיהו ליבוביץ

בין לעשות מעשים טובים  עדיף. בימים שבין ראש השנה ליום כיפור" חתימה טובה"תשובה וצדקה בציפייה ל

 ולפמןויעקב                            !יום כיפור לראש השנה
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 ספריית ילדים נפתחת

 

 
 
 
 
 
 
 

 : ימי פעילות

 ...20 –ל  ...25בין ' יום  ד
 5.52..0.2 -נתחיל ב ( דורית גזית, שרה בורנשטיין , חנה גבאי)    .27:5– .25.5חוג ספריה בין  –עבור כתה ב

 
 5.52..1.2-נתחיל ב (. יש לתאם הגעה עימה)עם אריאלה גליקי   ...25בצהרי יום שישי בשעה  בחודש פעם

 
 .27.5מהשעה ' ספרים בימי דלשאול ילדים ונוער מוזמנים 

 .במידה ותהייה הענות נתאים הפתיחה וסוגי הפעילות בהמשך
 .נשמח לראותכם

 :התחדשנו בספרים חדשים

 :ג+ לקוראים כתות ב 

 מאיר שלו -"  פנדה יוצאת למרעה"

 .מאת דן פוטרמן -" האוצר של יניב"

 אורית ברגמן –פעם עקב אחרי לויתן "

 נרי אלומה –" איך זה שמפסיקים לאוהב"

 :ו –לכתות ג 

 .איריס ארגמן  -" הדובי של פרדי"

 לכתות ו ונוער

 תמר ורטה זהבי –השיר של רוזי 

 .אור חיים בן עטר –ברד נחשים 

 .רותי ויטל גלעד –לדרוס שליח פיצה הפחד 

 .עפרה גלברט אבני –לראות בגובה העיניים 

 .דורית אורגד –סיפורו של נער אתיופי  –קלקידן 

 .מין אלורה איינז'בנג  -מגלים את סודות היקום 

 .דנה אבירם –סלפי אחד יותר מדי 

 .ציפי גון גרוס –פעם היינו משפחה 

 ".מיד שתיים"ים שנמסרו ומוינו נוספו הרבה ספר, פרט לרשימה זו

 דורית גזית: מסרה                             .מוזמנים למסור לספריה נמיין ונסדר להנאת כולם
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 אסיפת אגודת מתיישבי משמר הנגב
 658.84146: תאריך

 גיא וילק: ר האסיפה"יו

 נעם שטהל: מזכיר האסיפה

 256 :מספר החברים באגודה

 מניין חוקי של חברי האגודה –בזום +  ייה בביתצפ+ במועדון : נוכחים

 :סדר יום  

 .4141הצגת פעילות האגודה בשנת  .6

 4141ח שנתי לשנת "דוהצגה ואישור  .4

 BDO, אופיר מורדיאן –מוצע . 4146ח לשנת "אישור מינוי רו .3

 .ת לאגודה ולקהילה8ת אחד8אישור מינוי מנהל .2

 ..5.5פעילות האגודה בשנת הציג את עיקרי ( מנהל האגודה היוצא)יורם ענבר  .2

 רדיאןורואה חשבון אופיר מ –הצגת המאזן  .5

 .אין הערות מיוחדות להתנהלות הועד המקומי ואגודת המתיישבים

 .בהצבעה בקלפי. המאזן אושר ברוב קולות :החלטה

 .5.52ח לשנת "מינוי רו .3

 .דהח של האגו"לרו BDOח אופיר מורדיאן ממשרד "מינויו של רו בהצבעה בקלפי אושר

 .ת לאגודה ולקהילה8ת אחד8אישור מינוי מנהל .2

 :הצעת החלטה

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

  מוצע לגייס למשרה מלאה מועמד בעל רקע וניסיון מוכחים לתפקיד מנהל קהילה ביישוב בו אין
 .הפרדת תפקידים כזו הקיימת אצלנו

 ת שני תפקידיו על בסיס הגדרות התפקיד הקיימות של מנהל הקהילה ומנהל המנהל יקפיד ליישם א
 .האגודה

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

 עדיםחלוקת השכר בין הקיבוץ לאגודה תסוכם בין יושבי הראש ובאישור הוו. 

 כמו גם מחלוקות לגבי , תאום ויישוב מחלוקות בין שני הוועדים לגבי ציפיות מתפקוד המנהל
 .פ המקובל בכל ועד"יטופלו באחריות שני יושבי הראש וע, ה בפועל8תפקודו

 לא ידונו בחודשים הקרובים שינויים בהבנות , כמחווה של רצון טוב להתנעה חלקה של התפקיד
 .בין הוועדים והסכמות הקיימות כבר

  יוסכם כי לכל ועד האפשרות להפסיק העסקת המנהל המשותף ללא ווטו מצד הוועד השני וזאת לאחר
 .קיום דיון משותף בנושא

 הצעת ההחלטה אושרה בהצבעה בקלפי: החלטה

 נעם שטהל: רשם
 גיא וילק :ועד מקומי8 ר האגודה "חתימת יו
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 אסיפת אגודת מתיישבי משמר הנגב
 498.84146: תאריך

 גיא וילק: ר האסיפה"יו

 נעם שטהל: מזכיר האסיפה

 256 :מספר החברים באגודה

 חברים 91 –בזום +  צפייה בבית+ במועדון : נוכחים

 

 :סדר יום  

ימים  2ערעור של קבוצת חברים על החלטת מועצת החינוך לסגור את מערכת החינוך לגיל הרך למשך  .7

 מ פסח"בחוה

 . מ פסח"ימים של חוה 2רת הגיל הרך למשך מועצת החינוך החליטה על סגי

 .ההחלטה קיבלה את הגיבוי של ועד האגודה

 .קבוצת חברים הגישה לוועד חתימות בבקשה לקיים דיון באסיפה על ערעור על ההחלטה

 .בדיון הוצגו דעות בעד ונגד הערעור

 בהצבעה בקלפי  העירעור על החלטת מועצת החינוך התקבל ברוב קולות: החלטה

 (מ פסח"ערכת הגיל הרך תפעל כרגיל בחוהמ)

 נעם שטהל: רשם
 :ועד מקומי8 ר האגודה "חתימת יו
 גיא וילק

 
********* 

 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 למאיה גרינוולד

  ל בתפקיד תצפיתנית"לגיוסך לצה

 הצלחה בתפקיד
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 

  1-5.52-.5:תאריך

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

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

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

 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 ום אסיפת אגודהוסיכ שוטף דיווח .2

  הכנת דיון ציבורי –בית תפילה  .3

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 אושר ללא הערות

 . דיווח מנהל האגודה .2

  ילדים 67מהם , מאומתים .6. התפרצות מקומית –קורונה 

 ונדליזם 

  זוגות אופניים 4גניבה של  –בטחון. 

  ב"ל תשפ"הסתיימו ההכנות לשנה –חינוך. 

  מוצע להביא לאישור הציבור כרשימה סגורה. ול קורא למועצת תרבותק–תרבות . 

גל , פרץ -איריס סוחמי , הילה שנהב, שלומית שטיקמן, ארנון יגב, (שמואל בונים)מומוס , חיה אלון

 .נורית רבינס, רוזנברג -דפנה בירן , פניג -פלג 

  רן אלעזרי, רופרדנה ג, צביקה בלושטיין  -הרכב מוצע לוועדת הביקורת  –ביקורת. 

  בקרוב תכונס אסיפת אגודה לאישור הרכב מועצת תרבות ולבחירה של ועדת ביקורת –אסיפה. 

  התחלה ביום רביעי –פרויקט של המועצה להדברת נמלת האש  –תברואה. 

  44.9תובא לוועדים ב. הוצגה תכנית לשולחן עגול –צוות איקלום 

  הילה , גיא וילק: הוקם צוות איתור משותף. ה ולקהילהאושר בקלפי מינוי מנהל אחד לאגוד –מנהלה

 .בהמשך פורסם קול קורא להגשת מועמדויות. ירוחים-נעמי אלון, ניתאי קרן, מעיין גלקר, עמר
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  הכנת דיון ציבורי –בית תפילה  .5

 46...9המשך דיון מ

 

 .כנסתבית  \התקיים דיון על היבטים שונים של הדיון הציבורי בנושא הקמת בית תפילה 

 .נשמעו דעות מגוונות באשר להשתלבות בית תפילה במרחב הציבורי של משמר הנגב

כולל שורת הפתיחה , שהדיון הציבורי חייב להתקיים לאורו של חזון היישובקיימת הסכמה על כך 

 ...".משמר הנגב הינו יישוב יהודי חילוני"לפיה 

 .ל מרבית חברי הקהילהרצונות והשקפות עולם ש, הובע רצון לתת מענים לצרכים

בית כנסת במשמר הנגב תובא לדיון בוועד יחד עם מכלול  \היוזמה להקים בית תפילה : הוחלט

ככל שיוחלט . 2592952הדיון מתוכנן ל. 5.52היוזמות הקהילתיות בהתאם לקול קורא שנוסח ביוני 

צוות "ת על הקמת עשוי הועד להורו, ולאור רגישותו ומשקלו הקהילתי, לקדם את הטיפול בנושא

וזאת כהרחבה של נוהל הטיפול הסטנדרטי ביוזמות , "לבחינת הקמת בית כנסת בקיבוץ חילוני

 .קהילתיות

 

**** 

 

 

 פרוטוקול מועצת חינוך

  6489846:תאריך

 ארזי יואל, ירללז מעיין, ארמה שרון, ןברק יואב, יבישפי יניב, ושטייןברג בל נאוה,  פניג -פלג גל :נוכחים

 .יסעור גל ודקלה

 .לושא -זנבלוםרו נעמה :התנצלה

 :סדר יום

 .ום אסיפת אגודה בנושא חול המועד פסח בגיל הרךאגודה לסיכר "יושיחה עם גיא וילק  .2

 עדכון בנוגע לתשובות ההורים על השאלונים .5

 הקמת צוות לשולחנות עגולים .5

 עדכונים של יואל ודקלה .5

 

 :מהלך הדיון

 ר אגודה בנוגע לאסיפה אגודה''שיחה עם גיא וילק יו .2

על הלקחים שהופקו גיא הצטרף לחלק זה של הישיבה במטרה לדון עם חברי מועצת החינוך הן 

 . מהתהליך שעבר והן לדון על התחושות שעלו בקרב חברי  מועצת החינוך מאסיפת האגודה

מועצת  י"עבתום הדיון עלתה בקשה מצד חברת מועצת חינוך כי נושא רווחת ושימור העובדות יידון 

 .חינוך לצורך קידום וטיפול הנושא
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 . פעילההצגת תשובות ההורים לשאלונים שפרסמה ההנהלה  .5
הן החברתי , במהלך חודש יוני הועבר שאלון להורים מטעם ההנהלה פעילה וההורים מכלל מערכת החינוך

הוצגה מצגת לחברי מועצת חינוך עם סיכום תשובות . התבקשו למלא אותו עד סוף יוני, והן בגיל הרך

בות השאלון בשיחה הועלתה הצעה לפרסם להורים את תשו. ההורים ותשובות אלו יפורסמו גם להורים

 .פתוחה ולא במייל על מנת לאפשר שיח פתוח עם ההורים

הנהלה פעילה קיבלה את ההצעה ותשובות יפורסמו להורים בשיחה פתוחה הן בגיל הרך והן בחינוך 

 .החברתי לאחר שמנהלים החינוך ידברו על תוצאות הסקר עם הצוותים החינוכיים

נוך בנושא אירועים קהילתיים שתחת אחריות החינוך והכנת הועלתה בקשה לדיון במועצת חי, כמו כן

 .''תיקי הפעלה''

 
  .שולחנות עגולים .3

לפני שהגיעה הקורונה לארצנו מועצת חינוך תכננה לעשות שולחנות עגולים עם ההורים על מנת לקיים 

וב לאור התחלואה האירוע התבטל וכעת יש רצון ש. שיח פתוח ולשמוע את דעתם על מגוון נושאים

 .שידונו השולחנות העגולים הוקם צוות על מנת לחשוב על הנושאים. להרים את זה

 

 עדכונים של יואל ודקלה .2

 .יואל משקיע את מירב המאמצים בגיוס עובדים. עדיין יש מצוקת כוח אדם - יואל

 ,בנוסף. תחילת השנה בגנים הייתה מדורגת בשל ילדים רבים שנשארו בבית בעקבות הקורונה - דקלה

 .סיון לגייס עובדותידקלה עושה את מירב המאמצים בנ, יש חוסר של שתי עובדות

 
 עיין ללזרימ :רשמה

 
*** 

 
 
 
 
 

 !ברכות

 לשוהם ועודד פרץ

 קרני להולדת הבת
  לצלילה להולדת הנכדה

 !ברכות לכל המשפחה
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 חודש ספטמבר

 ( 44.9.6955 - 31.64.6.95 )ל "ז אמה של תרז לב        -פרלה גרינברג

                      ( .43.9.695 - 6913)  יעקב ומשה, ל אביהם של מרים"בעלה של קיילה ז      - אהרון וולפמן

 (מ"נה תשראש הש' א 44.9.6959 -  6.1.6913 )  6914 חברנו משנת        -  פסח וישניה

 (8.9.1983 -  41.4.6915 )ל ואסתר אגמון "אמם של גדליה ז   – ברכה וייסגלוס

 ( 9.69.7..  -    66.6.95)ל  "זאביו של יאיר אבישי        -גבריאל שנקר

  ( ..7.9.69 - 6941)  אמם של זאבי ולוטן          -עדינה רחמן 

 ל אמה של "של שטוקי ז רעייתו, 6929חברתנו משנת            - חוה שטפר

 ( 41.9.69.9 - .6.6.694 ) ל"זערוסי -יעל שטפר                               

 ( 31.9.6991 - 6917) אביה של שרה גלקר       -ראובן מינצמר

 ( 61.9.6994  - 67.4.6915)ל   "זל ורני דקל "אמם של הרי דקל ז   -חנה לוטרובסקי

  (.44.9.699 - 67.3.6913) ל חנן אדלטין אמו ש         -חוה אדלטין

 בעלה של אזרה, 6924כוב משנת וחברנו ממצודת בור             -פנחס גולן

 ( 9.9.4116 -  62.9.6969)  ניר ואורה , ל"ז אביהם של עופר                              

 אביהם של, בעלה של חנה, 6913חברנו משנת           -עמרם גבאי

   (  3.9.4114 - 31.5.6923)  יובל ואופיר , אסף, עדי, אריאל                              
 

 ל אימן של"רעייתו של חיים ז 6916חברתנו משנת          -שרה שפירא
 ( 44.9.4112  -  45.5.6932)תמי  ,חגית, אורנה                              

 ( 61.9.4115 - 6.64.6961)  ל"ז אמה של שוש נווה   -רוחמה גילת
 

 ל אביהם של"בעלה של אסתר ז, 6973חברנו משנת           - גד גוטקינד
  (  65.9.4115  - 4.7.6944), צלילה פרץ, ל "ז יואב גוטקינד, ירי דגן                              

 אביהם של , ל "ז בעלה של צירלה 6925חברנו משנת   - יאיר אבישי
 (   44.9.4161 -3.66.6945)  , יוחאי, חנן, ודדע, נמרוד   
 

 עלזה, יעקב, ל אביהם של דנית"בעלה של מריון ז .692חברנו משנת      - מנחם רכטמן
  (ד"ערב ראש השנה תשע 2.9.4163 - 5.6936..)      
 

 רעייתו של ברול זלצמן  6975משנת  חברתנו       - מלכה זלצמן

 (25.9.2013 -  2.6932..)שגיא    , גיל, מרב, נדב, אימם של אבי   
 

 ( 66.9.4167 - 61.5.6962)אביה של נורית אורן        - מרדכי פרידמן
 
 ניצן , אבנר, אילן, אביהם של תהילה, ל"בעלה של שרה ז 6972חברנו משנת                - דוד דור 
    (  42.3.6936 - 62.9.4167 ) 
 

 ( 62.9.4167 - 9.4.6936) גלעד  אמה של יהודית     - דולי גטה
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 . מתגשםו הולך החלום 

  .זמן רב היתה תלויה הבקשה על לוח המודעות. קהילתית גינהשנתיים  חיפשו מתנדבים להקים מלפני יותר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה בטבע ש ושלט שציירו הילדים ביום יציר"י ציוד מהגד"יש כבר ערוגות שהוכנו ע... והיום שנתיים וחצי אחרי

 קחת לסייע ולר יוזמן והציבו הכנת הגינהה של ך העבודבה תימשהקרותקופה ב  .חג סוכותבבמשק חי כאירוע 

 .תלמציאו יכת החלוםחלק בהפ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ורתם גליקי, פרץ -ופיר בכרא, וולקןרעיה , לקררי גמעו, אריאל גבאי :מה הואההקצוות 

גם נתמך ט הפרויק. יורם ענברוא ו בקיבוץ היקטור שלשהפרו ל המועצתי קט השבימפרוי חלקהוא ט הפרויק

 אנשים נוספיםיעו לנו עתיד יסיב, ש"הכינו הגדהשטח את  .א שזכינו בורות קול קוועצה באמצעידי המ על

 גליקיתם ר                                                                         .ת שתיליםוהבא קיהמערכת השוביצוע  בתכנון
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 עונת הרחצה בבריכה
 
 

  4146יאיר ברג סגר  את שער הבריכה  בפעם האחרונה לקיץ  4.61.4146בשבת 

 . שבתפקיד המצילה גם בעונה זו היתה נעימה והחלטית השרתה אווירה טובה לנויה גזיתתודה 

 .ירה על תחזוקה שאפשרה את קיום הפעילות בבריכה כל העונהעל הניהול הטוב ושמ ליאיר ברגתודה 

 !!!תודה רבה

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חנה גבאי: שלחה         עמדת המצילה התחפשה לסוכה בחג                                  
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