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 בעלון מה
 

ופץ הש קול קורא ב מנון המועצהשנבחר לההשיר . זימנו למשמר הנגב גאווה למועצת בני שמעון .0 -החגיגות 

 .בהמשך כך הוא כותבל ע .חבר באגודהבן משמר הנגב ו, הוא של אייל גרנסיהלתושבי המועצה 

בצריף שהיה במשמר רביב  -אייזיקוביץהראשון היה חיים  ראשי המועצה חברי משמר הנגב כיהנו כ שלושה 

 .רויזמןיואל  – .0-וראשית שנות ה .0-יהן יאיר אבישי ובהמשך בסוף שנות החריו כא .הנגב

הכבוד היה אורח  .פארק באר שבעהשקיעה משאבים רבים למופע גדול שהתקיים באמפי שבהמועצה 

 .ראש עיריית באר שבע' יץדנילוב

 
 אוולין אלוןשל  –טקס ערב יום כיפור יש עוד תגובה על 

 
למשמר הנגב ומומוס מצא בארכיונו מכתב שכתב לאחותו הבוגרת ממנו שהיתה  02 -עדיין בשנת האנחנו  

 .נכתב אז בצרפתית ועכשיו מומוס תרגם לעבריתמכתב ה .בבלגיה על קורותיו למחרת בואו לגבעה הראשונה
 

תהליך אסטרטגי להתפתחות על . הקרקעיה על ייום העלמ 02בדיוק  ) 56..1.6גם אסיפה בשבוע שעבר והיתה 
זת לועדת קליטה ועדכון בחירת מרכ, בחירת נציגי ציבור לועדת ביקורתל ע  ?סמלי .דמוגרפית במשמר הנגב

 .דרך ארוכה של התפתחות משמר הנגבאכן . המבנה הארגוני
 ועד האגודה הקהילתיתפרוטוקול  
 

יותר קח ל .מזמינים לחגוג את חנוכת השכונה שאוכלסה כולה .0 -שכונת התושבי  –מסימני התפתחות ועוד 
 .משנה מהראשונים לאחרונים

ששימש כמקום משכנה הראשון של מועצת בני  צריףהבמקומו של  :השערתמונת 

אלא ו הצריף ההוא בתמונת השער אינהצריף . שמעון מוקמה תחנת ההסעה

 .תאומו
     

 0.  ראשי מועצה ממשמר הנגב 3 –למועצת בני שמעון 

  אייל גרנסיה... המנון המועצה נולדאיך 

  אייל גרנסיה הלחין שלומי אלון :כתב "בשבילי בני שמעון" –השיר 

  ראשי מועצה החיים בינינו 4 –למועצה  .0מופע 

  אלוןאוולין  –לדבריו של יעקב וולפמן תגובה  –פור טקס יום כיעל 

  ל שקד"ללידיה ולואיס ברקן לנישואי איתי עבברכות 

  3.1.6641 -גיה מומוס לאחותו בממשמר הנגב לבלמכתב  

  תהליך , ש לריכוז ועדת קליטהבחירת נעמה אלו, בחירת נציגים לועדת ביקורת : 5.56..1.6 -באסיפה

 עדכון המבנה הארגוני, אסטרטגי לצמיחה דמוגרפית

  נכדות לדקלה ואבי שמריז ליואל אשל להולדת הנינות בנות ליונתן ונטלי ועידו ואביהברכות 

  נעם שטהל :רשם 63.6.56ועד האגודה הקהילתית פרוטוקול 

  לניקול ושימי להולדת הבן נכד למירית ועודד שיבובסקיברכות 

  זיכרון חודש אוקטוברנר 

  חברי השכונה מזמינים את הקהילה לחגוג .0 -שכונת החנוכת 
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 לבני שמעון  .0
מקום משכנה הראשון היה בצריף במשמר הנגב . הוקמה המועצה האזורית בני שמעון 6626 -שנה ב .0לפני 

שנה  הצריף לא תיאר בדמיונו שממקום זה ייסעו כל  .0לפני . תחנת ההסעה כעתהימצאו נמצאת  שבמקום

שהוקצו להקמת בית ספר יסודי ובית ספר תיכון ובשנה  םבמתחמי תלמידים לבתי ספר שהוקמו ..5 -בוקר כ

 .בית ספר לחינוך מיוחד והאחרונה אף נוסף ל

 

המועצה הקמת  משמר הנגב חנכה את . במספר 64 -ר זמיר הוא הראשי מועצה וני 63מועצה מראשיתה כיהנו ב

ברת את יחיים אייזיקוביץ שבמהלך השנים ע –לא רק בצריף שעמד בתחומה אלא גם נתנה את הראש הראשון 

) אחריו היה יאיר אבישי  שכיהן שנה אחת הראש השני (.   6626-6624) שנים  3הוא כהן .  רביב -שם משפחתו ל

חיים אייזיקוביץ  (.  6604 – 6606)שנים  2ש השלישי ממשמר הנגב היה יואל רויזמן שכיהן הרא  ( 6624-6622

יאיר אבישי ויואל רויזמן היו חברי . עזב את משמר הנגב זמן קצר אחרי שסיים את תפקידו כראש מועצה

 .  זכרם לברכה. משמר הנגב עד מותם

וסיגל מורן שהיתה עד לפני (  6604-6606) ה פוטר  אור: שתיהן מבית קמה –בין ראשי המועצה היו שתי נשים 

 (. 6660 – 6..5. )שנים .6שנים ראש מועצה וכיהנה  3

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יאיר אבישי      
 רביב -יזיקוביץ יחיים א

 
 
 
 
 
 
 
 

 יואל רויזמן
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 ...איך המנון המועצה נולד
 
 

לחבר שיר שיהיה המנון מועצת בני שמעון  חודשים נחשפתי לקול קורא המזמין אנשים מהמועצה' לפני מס

 .לקראת חג השבעים 

רעיון מוביל . לאתגר והתחלתי לחצוב במוחי קונספט ינענית... סגרים ובידודים, רעמים וברקים, זה היה חורף

 .שיחזיק את השיר

ה וכאן שהחל לקרום עור וגידים בכלל רחבי המועצ" שביל בני שמעון"אני מניח שההשראה הגיעה עם רעיון 

לחבר את "אפשר יותר בקלות לצאת לדרך עם הכתיבה ו -עוגן, בסיס, וכשיש רעיון. במשמר הנגב בפרט

 .תרתי משמע" הנקודות

 63אספתי את שמותיהם של , לקחתי את המשפחה שלי עם תרמיל של דמיון על הגב לטיול ברחבי המועצה

חשבתי שיהיה נחמד להשמיע לתלמידיי את באותה תקופה עבדתי בבית הספר ו. מסלול" בניתי"הישובים ו

 ...השיר ולבקש שיחפשו בו כמה שיותר ישובים מהמועצה

 .הנשקפות מחלונות באזור" תמונות"המתאר " חלון לבני שמעון"הגשתי שיר נוסף ושמו , אגב

מי באופן אנוני)חודשים פגשתי את קרן  סביון בהופעה בלהב ובה היא בישרה לי שהשיר שהגשתי ' לאחר מס

 .תרבות, שירה, י ועדת איתור של המועצה ובה אנשים בעלי רקע מוסיקלי"נבחר ע( כמובן

קרן בקשה שאשמור את דבר הזכייה בסוד וגם ציינה שאת השיר ילחין שלומי אלון חבר להקת הדג נחש וכי 

ה גם עבור הרגשתי גאווה גדול. התרגשתי מאוד ומאוד הוחמאתי. באמפי באר שבע .0הוא יושק באירוע חג ה

 .ביתי משמר הנגב, הקיבוץ שלי

שיר "הקונספט שבחרנו היה , הוא הגיש לנו כמה סקיצות של לחן. בשלב הבא נוצר קשר עם שלומי אלון

שלומי המוכשר עשה עבודה נהדרת וידע ממש ". לחן קצבי קליל שאפשר לזמזם בכיף, שיתאים לכל קבוצת גיל

 .וייב  מגניבמנגינה ו, לתפור חליפה ייחודית של קצב

לראות ולשמוע את . המתנה האמיתית הייתה הביצוע יוצא הדופן של הרכב הנוער המוזיקלי של בני שמעון

זו הייתה . ה המעולים האלה הכל כך כישרוניים מבצעים את השיר זה החלק הכי מרגש בכל התהליך'החבר

הכי לא , מול אלפי אנשים סגירת מעגל משיר שהחל בחורף של בידוד ביתי  ועד לתוצאה בביצוע חי

( ה'החברים של החבר)זרק אותי לתקופה בה הייתי  בהרכב מוזיקלי  יהביצוע של הנוער הכישרונ...בידוד

 .היו זמנים... עד היום יש לי צפצוף באוזן כשאני עובר באזור...בתיכון באשל הנשיא

 . ממתם לי את הלבבאמת רגשתם וח. המפרגנים בחיוך, תודה רבה לכל המברכים, מילה נוספת

 .אייל

 

 
שהיתה בקולית  תמר שנהב, שכתב את ההמנון אייל גרנסיה: במופע לקחו חלק ממשמר הנגב

וציבור של חברים וילדים ', הורה שמש' -שרקד בלהקת המועצה ינאי שטיקמן, ששרה אותו
 .שצולמו רוקדים לקליפ ששודר בערב המופע
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ילֵ  בִּ שְׁ נ יֵיבִּ עֹון-בְׁ מְׁ  שִּ

 סיהנ ֵאיילֵגרֵ :ֵמילים
 ("הדגֵנחש"מ)שלומיֵאלוןֵ:ֵלחן

ילֵ  בִּ שְׁ נ יֵיבִּ עֹון-בְׁ מְׁ הֵשִּ ח  פ  שְׁ תֵמִּ ַטי ל   מְׁ

ין םֵב  הֵָאד  מ  ֲאד  פּורֵז הֵ-ֵל  הֵסִּ  .ַאֲהב 

ים רִּ הֲֵחצ  יח  רִּ ַמיִּםֵמּולֵַבזְׁ לֵש  תֵש  כ ל   ,תְׁ

ין יםֵב  מִּ יתֵילֵ בֵ שִֵֵּכְׁר  הֵב  מ   .ק 

 

ש ֵ ְךֵלבֵ ֹומִּ ר  רגְֵֵׁד   ,רהֵ דְֵׁתִֵּלְֵּׁוֵרּושאֵַתְֵׁלִֵֵּר 

רֹוש הֵבְׁ רלְֵֵׁצֹופ  מ  שְׁ  ,ַהנ ג בֵמִּ

ים טִּ יםֵנְׁב  שִּ ר  יםֵנִּפְׁ יחִּ רִּ רֵעֹותבְֵׁגִֵֵַּמפְׁ  ,ב 

הֵַהבלֵַ ש  ג בֵַמכ הֵַמֲחר  ר   .ב 

 

יל בִּ שְׁ יל,ֵַהגּוףֵבִּ בִּ שְׁ הֵבִּ מ   ,ַהנְׁש 

ילֵ  בִּ שְׁ נ יֵיבִּ עֹון-בְׁ מְׁ יחֵֵַשִּ רִּ  ,ֵהמֵ מֵ שְֵׁ'תֵֵַנַפְׁ

שְֵׁ ילבִּ יםֵבִּ דִּ יַסְׁ יל,ֵַהמְׁ בִּ שְׁ הֵבִּ ח  פ  שְׁ  ,ַהמִּ

ילֵ  בִּ שְׁ נ יֵבִּ עֹון-בְׁ מְׁ ילֵ-ֵשִּ בִּ שְׁ ָךֵבִּ  .ַעצְׁמְׁ

 

ילֵ  בִּ שְׁ נ יֵיבִּ עֹון-בְׁ מְׁ הֵשִּ ח  פ  שְׁ תֵמִּ ַטי ל   ,מְׁ

יפֹון ַחי ְךֲֵעפִּ ֲאוִּירֵמְׁ  .ב 

דֵמּול ב  לֵַמרְׁ הֵש  יח  רִּ תֵפְׁ ש  ר  תֵנִּפְׁ ל  צ   ַמחְׁ

ין רִֵֵּב  יןֵהי ֵשֹומְׁ ב  ירֵיַַערֵלְׁ בִּ  .דְׁ

 

יל בִּ לֵַבשְׁ ח  ה  נ יֵש  פְׁ יםֵלִּ עִּ בְׁ נ הֵשִּ  ש 

ה ח  פ  שְׁ תֵמִּ ַטי ל  ּהֵ,מְׁ ב  לִּ  .ַמנְׁגִּינ הֵבְׁ

ְך ר  כ תֵוְַׁהד  ש  שֵדֹורֵ,נִּמְׁ ד  ּהֵח  ַעדֵב   ֵ-ֵיִּצְׁ

ו םֵַעכְׁש  יַַחדֵכֻּל  ַבדֵֹלא,ֵבְׁ  .לְׁ
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 שנה למועצת בני שמעון 07מופע לציון 

 
 

 החיים איתנו ראשי מועצה
 
 
 
 

 
 

    
    
    

  

 
 
 
 

 לשעבר ואחד מכהן 3סיגל מורן , ניר זמיר, ןושמוליק קדמ, משה פאול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניר זמיר ליד שלט הכניסה לאמפי בבאר שבע
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 על טקס יום כיפור
 תגובה לדבריו של יעקב וולפמן בעלון הקודם

 .ועוד משהו על טקס יום כיפור

 : י בצוות שהכין את הטקס הייתי מסכימה איתך ואומרת במילים של קיקרואם לא היית, יעקב

Ad usqe tandam Catelina  -    ניקח את הקורונה לתירוץ לטקסים שלנו בחוץ? עד מתי... 

 ?אבל מה

לחדר  אחרי התפילותלפני הקורונה חדר האוכל התמלא עד אפס מקום כאשר המתפללים במועדון הגיעו 

 .אם היו מצטרפים הרבה מהמתפללים לטקס בחדר האוכל. נה זה לא בא בחשבוןהאוכל וברור שהש

אני מקווה שבעתיד הקרוב נוכל לקיים טקסים ומסיבות גם בחדר האוכל שלנו ונשמע את קול נדרי גם מפי דן 

 . גרשון הנהדר שלנו

 
 אוולין אלון

 
 

************* 
 

 !ברכות

 ולואיס ברקןללידיה 

 ל שקד"הבן איתי עבלנישואי 

 !לכל המשפחהברכות 
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 מכתב ממשמר הנגב לבלגיה
 היתה בבלגיהמומוס כותב לאחותו ש

 
 1 /321/24משמר הנגב 

 
 2אחות קטנה , שלום

אבל  אני לא יכול להתאפק כיוון ....' עין תחת עין'רק כתשובה למכתביך  בבחינת  לכתוב לך, אכן,החלטתי 

ידוע לך  וההמשך הוא  -את אשר קדם . ס במשמר הנגב"אני נמצא ס 3שבתום שבוע ימים של  נסיעות ומריבות

שם כמה בקתות ערביות  המשתלבות -אי. אופק    מסחרר ראש –בגבעה ומשלושה צדדים . דהשאני נמצא בנקו

, סובבת,   ,הרוח נושבת כל היום. כמה אוהלי בדואים, צללים  אפלים הרובצים על המישור,  בנוף והרחק יותר

כל היום באוויר עבדתי . הרחק  אל עבר הדיונות-מרימה  עלעולי אבק על הגבעות וממשיכה לגלגל אותם הרחק

 .הרחק מכפר סבא ומתל אביב שעזבתי זה עתה, שונה , הערב אני חש אחר. הזה עתיר חיים והרפתקה

על המיטות הצרורות הסטורים המלווים  . עששית נפט, על הקיר. על המיטה בישוב היט. כותב  אני מחדרי   

 –בפינה . בגדי עבודה, צרור ניירות, ובקותזוג נעליים מא, מזוודה פעורת פה למחצה, כל בחור על ריחם המיוחד

קנהו מכוון אל התקרה ,רובה פשוט  . מזכיר לנו שצמוד לגדר התיל ניצבות עמדות עשויות שקי חול. רובה 

 .עצרילה, לפתע,כמקורו של עוף סקרן והוא הרובה יכול 

עוד פחות  פשוט משום והוא . המצב לא פשוט. מבעד למחיצת הדיקט הדקה אני שומע את דיון המזכירות   

. לפני שבוע קיבלנו קבוצת צברים  שעברו את הכשרתם בחפצי בה. שאך למעט חברים  יש הכשרה בחקלאות

לשלב : אך עצם נוכחותם מציבה בעיה  4.הם חברה טובים עם ידע גדול בחקלאות וידעו לנהל את המשק שלנו

קיבוץ צעיר אינו יכול  לחיות מן התקציב של . ובכלל עלינו להתפרנס. את הקבוצות הנוכחות בכל התחומים

לפי שעה חברים שלנו נמצאים ( . הבריטי)במחנות הצבא , יש צורך בעבודת חוץ בקיבוצים אחרים.... הסוכנות

מחר או מחרתיים נדע . דורות ורוחמה,  בדעתנו לשלוח לנען. בסדום ובמשמר הנגב, בגבעת ברנר, בכפר סבא

 . סופית

אני . שיך כך לאורך דפים ודפים והסיום שלי לא  יהיה האמירה  השדופה המסיימת איגרתהייתי יכול להמ   
 . שותפים לכל אותן הבעיות, שנינו ,שנהיה  : מייחל רק לדבר אחד 

לא יפה  5? ולמה לא מסרת לו את הסיפורים הקצרים ששלחתי לו .  ... מכתב מארמאן. השבוע, קבלתי. ב.נ
 .        מצדך

 
 

                                                           
1

הגעתי  עם רדת הליל ולא יכולתי לראות הנוף   המתואר . יום בואי למשמר הנגב  /321/24-התאריך  הוא אמנם ה  

 .סביר יותר שהמכתב הוא מן הימים הבאים . בהמשך 
2
.  'עמדה בראש התנועה ועסקה  בעליה ב. הייתה עדיין בבלגיה  . מבוגרת ממני בשש שנים, זהבה,נוי חיבה לאחותי  יכ 

 .1441-עלתה ארצה ב
3
לים את  הקבוצה העתידית להש לש" המנהיג"י המפלגה  באשר ראו בי את "יציאתי מבן שמן לא נתקבלה בברכה ע  

הצטרפות מצודת   –ֵובסמוך /4יוני -האיחוד בין פועל ציון שמאל לאחדות העבודה  ארע ב)הקיבוץ היחיד של התנועה  
 (.בורוכוב לקיבוץ המאוחד

4 
ישראל )זלה , אידה ליטבינוב, יאירקה וחברתו, הכרתי בנקודה  את דוד אלון2למיטב זכרוני באותם הימים  פגשתי  

ואולי גם ( בן צור)אמתי וולשטיין (.  אבו עאלי המוכתר)ריקובר 'בצלאל צ, (בן ציון גינזבורג )קוקו , אליאליעזר רפ, (נלקן
 .ז הזמני היה משה ארזי  איש נען"המא. בן צי גורדון היו בכפר סבא

5
בהיותי בבן הכוונה היא לשני סיפורים  שחיברתי עוד .  מזכיר התנועה בבלגיה וחבר מערכת העלון( : זסלבסקי)ארמאן  

 . ובקשתי שיופיעו בעלון התנועה (  גירסה ראשונה)המלאך בקיבוץ , נאום התן : שמן 
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  ..6ובערוץ , משודר בזום. במועדון ..:.5בשעה  5.56..1.6ביעי  ביום ר
 נחשון שניר: ר האסיפה"יו

 סדר יום

 הצעת החלטה למדיניות צמיחה דמוגרפית 

 הצגת נעמה רוזנבלום אלוש כמועמדת לריכוז ועדת קליטה 

 סיכום הדיון על המבנה הארגוני 

 בחירת ועדת ביקורת 
 

כ הצגת נעמה אלוש "תחילה יוצגו המועמדים לועדת ביקורת אח. םיהיה שינוי בסדר היו: נחשון שניר

כ סעיף הצעת החלטה למדיניות צמיחה דמוגרפית יציג תומר "רוזנבלום כמועמדת לרכז את ועדת קליטה אח

 .רכטמן ובסוף סיכום הדיון על המבנה הארגוני

 בחירת ועדת ביקורתסעיף 
צביקה : נציגי הקיבוץ. משותפת לקיבוץ ולאגודה הצגת נציגים לועדת ביקורת שתהיה: אפרים סוחמי

חשיבות . י אסיפת האגודה"משכונת ההרחבה שתוצג גם ע רבלושטיין ורן אלעזרי ונציגת האגודה דנה גרופ
כדי לשפר פעילות הועדות והגופים השונים  םפקודהועדה להעלות נושאים ותחומים לביקורת ולמקד את ת

 .במשמר הנגב
 

הילה ביקשה לסיים והוצא מכרז ונעמה . שנים בריכוז הילה שנהב 1קליטה פעלה במשך ועדת : ניתאי קרן
קיימת גם מסגרת פעילות שיצאה מתוך . היא נבחנה והיא מועמדת לתפקיד. אלוש הציגה מועמדות יחידה

 .ועדת קליטה והיא צוות איקלום
 

אני מעורבת בעשייה בתרבות . משפחתישנים עם  .6נולדתי במשמר הנגב גדלתי כאן וחזרתי לפני : נעמה אלוש
אני . הקיבוץ גדל ויש חשיבות לקיים את הקליטה. ועכשיו מתמודדת על תפקיד ריכוז ועדת קליטהוך ובחינ

ועדת קליטה מאפשרת להתמודד עם מי שפונה עד . מכירה את הקיבוץ הישן וחיה עכשיו בקיבוץ המתחדש
 .שהוא נכנס לביתו החדש

 
בשנים האחרונות הילה שנהב מילאה את התפקיד . ת קליטה/פקיד רכזבצוות האיתור לת: תומר רכטמן

גם מצב הקהילה והקבלה . הילה השאירה נעליים גדולות שצריך להיכנס אליהן. והיקפי הקליטה היו גדולים
רכז צריך להכיר את המסורת . ין על תהליכי הקליטה שתהיה יותר מדורגתלחברות השתנו וצריך לעשות זום א  

מהיכרות עם נעמה יש לה כישורים . של הקיבוץ ולתווך אותו לנקלטים כי זה תהליך ארוך. א.נ.המקומית וד
. לפעימה השנייה וליורשים שיבקשו להיקלט' שיסייעו לה להוביל את תהליך הקליטה בשטח המחנה ולשלב ג

 .קורא לחברים להצביע בעד
 

 החלטה למדיניות צמיחה דמוגרפית
צוות צמיחה דמוגרפית ושיוך יעסוק במדיניות . ת מקומה של ועדת קליטה ברורבצמיחה דמוגרפי: ניתאי קרן

. יש למצב את הקרקע למדיניות העתידית'  הרבה מהעבודה של הילה היה מול הסכמים וכו. ביישוב ופחות
 . יש לבחון את קצב הצמיחה ומהו הגודל המיטבי של הקיבוץ. ט הבאק  שכונת השבעים אוכלסה ומתארגנים לט  

 
גיבוש מדיניות צמיחה : מטרת התהליך. תהליך אסטרטגי לגודל המיטבי של היישובקיימנו  :רכטמן תומר

יכולות קהילתיות ואספקת שירותים , קצב צמיחה מותאם לצרכים .5.3 –דמוגרפית לעשור הקרוב 
' כ ההחלטה שבשכונה ג"כ בשכונת הבנים ואח"אחהגידול במשמר הנגב התחיל עם ההרחבות ו. מוניציפאליים
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ל אי, עירית שיפריס: בצוות היו. לתהליך זה נעזרנו ביועצת טובי כהן ממעגן מיכאל. יקלטו רק לחברות מלאה
צריכים . מיקה קפלן ואהד בן שחר האחרונים כנציגי ועד האגודה, נעם שטהל , תומר רכטמן , הילה שנהבגזית 

 .ון כמו מבני חינוך לפי הצורךתכנ. לבחון עד כמה המבנים והתשתיות מותאמים לקצב הקליטה
  10' המצגת נשלחה לכולם יחד עם דף מידע מס

 – .0 -תרחיש קליטה של היחידות הבאות בשכונת ה. זה כלי עבודה לאגודה הקהילתית לבצע קליטה מדורגת
 .בפעימה שנייה 64 -בפעימה אחת ו 62 -לפצל ל 50

משפחות בליווי הקיבוץ ותקודם תוכנית לבניית י ה"מדיניות הצמיחה הדמוגרפית היא שהפרויקט ינוהל ע
 .ר בתוך המחנה"מ 22יחידות דיור קטנות בגודל 

 
: ושאלה. זה צפי נמוך. משפחות כל שנה במחזוריות החיים 5לפי התוכנית שהוצגה יש גריעה של : יורם ענבר

 ?כמה דירות ריקות יש להשכרה
 

. זה לא בהכרח זוג חברים ויכולים להיות נפרדים 4ם וצפי רשבבדירות של ההולכים לעולמם : תומר רכטמן
לאחר  .כל שנה צריך לעדכן את התחזיות. שנים 3 -ליורשים תינתן אפשרות לדחות את ביצוע הכניסה לבית ל

 .לכן יש לקדם בניית דירות קטנות, דירות להשכרה 1במשמר הנגב נשארות  התהליךכל 
 

 ? 5.54 -ללמה קליטת יורשים מתוכננת : מירית שיבובסקי
 

 . 5.55 -יכול להיות שיוקדם ל. (המינהל)י "זה תלוי בתהליך מול רמ: תומר רכטמן
 

 ?מה היחס בין חברים ותושבים: איציק בונים
 

 יהיכ האוכלוס"בתחילת שנה מציגם את סה: תומר רכטמן
 

ת למשפחות והדירות עוברו משפחות 62כשנעשה איסוף נתונים לגבי קומה שנייה יש גריעה של : הילה שנהב
 .זה בעצם החלפת משפחה במשפחה שוכרת דירה. שמאכלסת בהן את בניהן

 
שנים של ריכוז ועדת קליטה  1רוצה לברך את הצוות על הדיון וההצעה ולהודות להילה שנהב על : גילי מולכו

 . שעשתה עבודה מקצועית והמבחן הוא מבחן התוצאה
בדרך היו מכשולים ותמכתי בגידול . וכמה אנחנו רוצים לגדולנכון להסתכל קדימה לא קיימנו דיון אמיתי לאן 

מאז קלטנו  .5.6 -והדיירים נכנסו ב 6660 -על הקמת ההרחבה החלטנו ב. המועצה ורואים שהצלחנו, י "רמ –
יש . ההצעה שמוגשת היא מאוזנת. משפחות וצריכים להיות גאים על הצמיחה הדמוגרפית וצריך להמשיך .62

קורא לציבור . קטנות' וגם קידום יח  תמכתי בקליטה מגוונת וזה נכון לכל קיבוץ וגם לנו. םלתת עדיפות לבני
 .לתמוך בהצעה

 
צריך לשאול מהו הגודל . בתי אב ..2 -של משמר הנגב יש מקום ל( תוכנית בניין עיר)ע "בתב: תומר רכטמן

 המשך את  והקבוצה שתקיםאת ההתנהלות  הקיבוץ לא מכתיב . יש עדיפות לבני משק. המיטבי עבורנו
 .שלה שיקבל ליווי מהקיבוץמתקים צוות  .0 -שכונת ההבתים ב

 
 מבנה ארגוני

ל קיבוץ שריכז גם את נושאי "עד לפני שנתיים במשמר הנגב עבד מבנה ארגוני ייחודי של מנכ: ניתאי קרן
תקציב הקהילה יהיה סגור ויצטרך להתאזן . כיום יש הפרדה מוחלטת בין הקהילה והמשק. הקהילה והמשק

ההערה של דיויד לוי באסיפה הקודמת לגבי . תחת מנהל הקהילה תהיה הנהלה פעילה .זההתמודד עם ול
יש תפקיד חדש של צמיחה ושיוך . מיקומה של ועדת פנסיה במבנה הארגוני הוכנסה בעדכון המבנה הארגוני

רווחה יישובית שיתוף פעולה עם האגודה הוא בו  שבו יהיה שיתוף פעולה עם האגודה ונושא נוסף שיהיה 
 .ומשאבי אנוש
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יורם הציע . שנים 4זו התנהלות מיושנת וההצעה היא שהיא תהיה . שנים 3אורך הקדנציה במשמר הנגב הוא 
כל . צריך לבחון גם תזמון של החלפת ועדות שזה יהיה מדורג. שנים עם הארכה לשנה נוספת 3שקדנציה תהיה 

ועד וול הקהילה והאגודה וגם להחלפת נציגים בלניהמועמדים בתהליך איתור . זה יצטרף לעדכון החוברת
 . ההנהלה יש היענות מאכזבת ודלה

 . על נושא הקדנציות יהיה דיון. אין מה לאשר בקלפי את המבנה הארגוני כי את העיקר כבר אישרו בקלפי 
 

ד הקהילה חיה מהעסקים וזה מעורר פח. צריך להיזהר מהאמירה שהקהילה תתנהל בתקציב סגור: גילי מולכו
ראש הוא ועד ההנהלה וצריך לנהל זאת במי שעומד . אם לא יתאפשר לקהילה להתנהל אם התקציב סגור

 .צריך לתת למהלכים האלה זמן. בצורה מושכלת
פעם חשבו . המערכת הניהולית במשמר הנגב היא רזה וזה יכול לפגוע בממלאי התפקידים לבצע את תפקידם

 .ילות בשבוע זה היקף משרה רזה ופוגע בתפקוד הקהילהר הקיבוץ יכול להסתפק ביום פע"שיו
 

החיבור . המערכות במשמר הנגב הן אנורקטיות ואז יש פחות זמן לניהול. מתחבר למה שגילי אמר: ניתאי קרן
 .איכות הניהול דורש משאבי ניהול. בין ניהול הקהילה והאגודה ייתן יותר זמן לניהול

 נושא הפנסיהם את הכניסו לשם גכי בתקציב הקהילה ₪ מיליון  5.2כשנכנסתי לתפקיד היה גירעון של 
 .רבות ההדדיתתקציבי העת א ם להעבירסקים צריכיהע

 .םשר להפריט אותלהיות שאי אפאך יכול אותם  ון להפריטואולי יהיה נכקהילה לשירותי ב קהילה תקצייהיה 
 

ביום שישי   קליטה  כוז ועדתילרה אלוש ירת נעמובח דמוגרפית צמיחה ישור מדיניותא :על הנושאים הצבעה
     .60.6ם ראשון עד יו .62.6

      

***************** 

 
 

 
 

 !ברכות

 אשל להולדת הנינותליואל 

 לדקלה ואבי שמריזנכדות 

 ליונתן ונטליבת 

 לעידו ואביהבת 

 !לכל המשפחהברכות 
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית

  2/1/-13-9:תאריך

  ,טדגי-ישראלישירה , עמר-דגני הילה ,דימה מקרנקו,  הילה מגידוביץ, (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  :קבועים מוזמנים

 :סדר יום

 אישור פרוטוקול  .6

 דיווח שוטף  .5

 מתכונת ניהול מועדון לחבר  .3

 אישור קול קורא לבחירת ועדה –ועדת צעירים  .4

  %.2הצעה למתן הנחה בגובה  –דמי ועד לצעירים  .2

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 .פי הנוסח ששלח אהד לחברי הוועדל אושר

 . דיווח מנהל האגודה .2

  קול קורא למנהל משותף לאגודה ולקהילההופץ  –מנהלה. 

  ניהול נושאים הקשורים  .מאומתים בבידוד 2נותרו . התפרצות מקומית בעיקרה מאחורינו –קורונה
 (.י"לא באחריות צח)י צוות ייעודי בראשות מנהל האגודה "לקורונה מבוצע ע

  עיבוי הושלם , בנוסף. עיבוי גדר+ מטופל מול מוקד המועצה . שני אירועי גניבה בבית העלמין –בטחון
 .גדר בקטע שבין השער למפעל

 י להנהלה"הגדרת יחסי עבודה בין צח בוצעה –י "צח. 

  מ פסח"החלטת אסיפה בנושא חוה. ב"תקציבים לתשפ –חינוך. 

  לקיבוץ 02חג בסוכות מתוכנן ציון  .חגי תשרי –תרבות. 

  בוצע –קט של המועצה להדברת נמלת האש פרוי –תברואה . 

   בטלפון( חלקית)אריאל זמין . מאחלים לאריאל החלמה מלאה ומהירה .אריאל עבר תאונה-נוי .
 .בהיעדרו ניתן לפנות אל מנהל האגודה

  אי השכרת אחר –התקיים מפגש של קבוצת צעירים תושבי משמר הנגב עם אריאל גבאי  –צעירים
הועלו ציפיות ובקשות של הצעירים לגבי חייהם . מנהל האגודה –דירות לצעירים ועם נעם שטהל 

 .יה לראות את הצעירים משתלבים ומעורבים בחיי היישוביהובעה ציפ. בקיבוץ
 

 מתכונת ניהול מועדון לחבר  .3
הוחלט . ת התרבות\נהלהחליט הוועד להעביר את האחריות על ניהול המועדון לידי מ .5.5ביוני  :רקע

נעמה )נערים בריכוז של מתנדב מבוגר " חודשים במסגרתו ניקיון המועדון יבוצע ע 1על פיילוט למשך 
 (.אלוש-רוזנבלום

 :מבחינה של ההתנהלות מאז יישום ההחלטה עולה
 חסכון כספי ניכר ביחס למודל ההפעלה הקודם –א 
 קושי בגיוס נערים לעבודת הניקיון –ב 

מנגד נבחנה . י עבודת נערים"ת לצורך המשך תפעול המועדון ע.בחנה האפשרות לגייס מתנדבנ  :דיון
 .ת המקום .ת בשכר תושב.האפשרות של גיוס עובד
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 .ניהול יומן שימוש, תחזוקה שוטפת, לצורך ניקיון₪  022ת בשכר חודשי של .לשכור עובד: הוחלט
 . להכין הגדרת תפקיד' באחריות הילה מגידוביץ

 .ת.יות נעם לגייס עובדבאחר

 

 ועדת צעירים .4
 . לאור השינויים בקיבוץ אנו מקימים ועדת צעירים במתכונת מעודכנת: רקע

ש או "ותטפח מסגרת חברתית לצעירים משלב היציאה לש' ועדת צעירים'הוועדה החדשה תיקרא 
 .32לגיל לצבא ועד 

של צעירי קיבוץ משמר הנגב חיזוק ושימור תחושת הזהות המקומית והשייכות : מטרות הוועדה
מתוך רצון שבסופו של דבר יבחרו בקיבוץ כבית הקבע שלהם . והקמת קהילת צעירים מעורבת בקיבוץ

 . ויקלטו בו
 .באחריות מנהל האגודה להפיץ קול קורא. אושר נוסח קול קורא להקמת הוועדה

 

 דמי ועד לצעירים .5
 . ממס האגודה %.2חה בגובה מוצע לתת לצעירים כהגדרתם  בתקנון ועדת צעירים הנ

על הנימוקים להצעה ועל מצב הצעירים ביישוב לאחר פגישה של נציגי , התקיים דיון על הרקע להצעה
 .האגודה עם צעירי הקיבוץ

 
 . יובא לדיון כולל אחרי הקמת ועדת צעירים. הנושא לא בשל לקבלת החלטה: הוחלט

 
 

 
 
 
 

************** 
 

 

 !ברכות

 שיבובסקי ושימי ברבילניקול 

 הבןלהולדת 

 לניראח 

 ועודד שיבובסקילמירית 

 הנכדלהולדת 

 !לכל המשפחהברכות 
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 חודש אוקטובר

 

 ( 6616..6..5 –   62.5.6066 ) אביו של סמי פיין – דוד פיין

 

נפלה במלחמת יום כיפור " ערבה"בת כיתת  ל "ז ויהודה שאול א"תבדל בתם של אזרה גולן – ניבה שאול

66.65.662. -  0.6..6603       )       

 נפל במלחמת יום כיפור " יןמעי"בן כיתת  ל ושלום אור"בנם של חייקה ז,  .660חברנו משנת   – יוסי אור

53.0.6623 - 6.6..6603 ) 

  6603..66.6 -54.1.6641ביו של זיו נפל במלחמת יום כיפור א, בעלה של עמית בונים – רפי אליאסף

 

  -  .62.2.665אמנון ואיל  , אביהם של עמוס, ל"ז בעלה של פנינה גזית, 6646חברנו משנת  – ישראל גזית

65.6..6604  

נרצחה בעת שירותה הצבאי בדרכה הביתה " דגן"בת כיתת , ל "ז בתם של עליזה וראובן וינר – ורד וינר

50.6..661.– 6.6..6606    

  6606..55.6 – 54.65.6066ל  "אמו של ישי שטיקמן ז – פרלה שטיקמן

  6603..60.6 –  52.6.6063ל "ז אמו של יוסף ארז  – אידה אלבוים

  6600..6..5 -61.6.6066כרמי  אמו של פיליפ – פרלה ויינרב

  .666..4.6 -..0.66ל "אמו של משה וקסלר ז – שרה וקסלר

  6661..66.6 - 50.0.6635ינאי ויזהר , אביהם של אביבה ,בעלה של ברט, 6622חברנו משנת  – ישי שטיקמן

 –  0.5.6652וארנון  ל"ז תמר, אמם של רמי, ל"רעייתו של יוסף יגב ז, 6640חברתנו משנת  – רחל יגב

55.6..5..6  

אסנת , ל"צביה ז, ל "ז רוחה, ל אביהן של נועה"בעלה של שרה ז 6624חברנו משנת  – ישראל קריתי

52.66.665.- 1.6..5.63   

   5.62..55.6 - 36.0.6636ניצן , אבנר, אילן, ל אמם של תהילה"רעייתו של דוד ז 6624חברתנו משנת  – שרה דור

לוטן , יוסי, נגה אלון, אביהם של  נעמה אלוש, בעלה של רותי רוזנבלום 6610משנת חברנו  – אלכס רוזנבלום

51.5.6640 - 36.6..5.61   

 בעלה של לאה כהן רון אביהם של חנן כהן ומאיה משולם         6640חברנו משנת   -  ראובן כהן

                       53.6..6656 - 54.6..5.60 

  5.60..6..3 – 63.5.6651בעלה של אהובה שדה אביה של ענבל שדה     6610חברנו משנת   - זאב שדה

 

  5.66..0.6 – 1.6640..3"    עירית"בת כיתת  6611חברתנו משנת  – רוחה קריתי
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