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 מה בעלון
 

ההצהרות מילאו את חלל 1 בה השתתפו ראשי מדינות, בגלזגו בסוף השבוע הסתיימה ועידת  האקלים 

ות פליטקנון בת ההזנחהעקב  שיתחוללו בעתידמנהיגים אלה בוודאי לא יחיו בתנאים 1 הרחובותהאולמות 

שימוש בהפחתה  –יטה החלטה מינורית בתחום לגם ממשלתנו שהח1 הבל פה - לכן הצהרותיהם1 חמןהפ

נאלצים  שהם  םהים ופוגעים בחי בו מזעיקה צבורים שרואים רק את נוחיותבכלים חד פעמיים המזהמים את 

התעשיות ברחבי העולם והוא הכדור כבר לא יכול לשאת את התעללות 1 וותר עליה כשמעלים את מחירםל

 1שיטפונות ושרפות, עלייה בטמפרטורות הממוצעות ,מגיב באגרסיביות דרך בצורות

שיחה עם אור גל הבהירה את 1 אירוע מדברן שהתקיים לפני שבוע רוצה להתייחס אחרת לכדור הארץ

 1עקרונותיו ואת חוויותיה ממנו

 מועצת חינוך דיווחה מישיבתה

המועמדת  –אסיפה משותפת של האגודה והקיבוץ התכנסה לשמוע את המועמדת לנהל את שני הגופים 

 1אליסיה ליסובייה וגם הוצגו מועמדים לוועד ההנהלה

 1הבנים מוזמנים 1 .2 -בתים בשכונת ה 62תקיים כנס בנים לקראת בניית יבסוף השבוע 

 1חונם על היווניםלקראת חנוכה שומר על כבודם של המכבים בניצ, מומוס

 

 כדור הארץ זקוק להצלה ולהגנה: תמונת השער
 

  מרגלית: ראיון עם אור גל ראיינה –מדברן 

  מעיין ללזרי: רשמה 8202.08.82פרוטוקול מועצת חינוך מתאריך 

  2202208.82 -כנס קליטה ב –קליטה במשמר הנגב  

 וקיבוץ ומועמדים לוועד  בחירת מנהלת אגודה – 2.022082 -אסיפת חברים ואגודה משותפת ב

 ההנהלה

 מומוס –אל תתנו לו להשתתף במצעד הלפידים , למען השם 

 תנחומים לאלדר פרץ על פטירת אביו שלמה פרץ 

 נר זיכרון נובמבר 

 ברכות לנורית ויניב רבינס להולדת הבן 

 הבית החם מחפש מתנדבים להרצאות 
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ְרן  ִמְדבֵּ
החשיפה לאירוע בשם זה ? קראנו יותר משנים קודמות, מדוע השנה שמענו? מידברןמהו 

וגם אצלנו במשמר ( טלוויזיה)בתקשורת החזותית ( ynet)התקיימה בתקשורת הדיגיטאלית 
, בתקשורת קראו לאירוע פסטיבל0 הנגב דרך החוויות שסיפרו אור ועוזי גל שהשתתפו בו

 קונוטציה של מסחריות פסטיבל ישהגדרה ל0 אהוב על המארגנים ואנשי הקהילהלא שמונח 
 0 רחוק מהגדרה זושאירוע הוא  המידברןו ותוכנית מוגדרת

השנה אשר משתתפת בו עם עוזי זו עם אור גל  נפגשתידברן ירור קצת יותר מעמיק על מילב
 0 החמישית

 
 ?ְרןמה זה ִמְדב  , אור 

, האיש הבוער -(  burning man)ב מתקיים אירוע שנקרא ברנינג מן "בארה1 עיר זמנית, הוא אירוע המידברן

מתקיימים אירועי ְבְרן כאלה 1 העולםשהגיעה לרחבי משתתפים בו עשרות אלפי אנשים ונוצרה תרבות 

שמקימים והמשותף הוא , לכל אירוע כזה יחוד משלו1  סקנדינביה וגם בישראל, גרמניה, ספרד, יוון, אפריקהב

 1לא נשארים בכלל עקבות למה שקרה בה עיר זמנית למשך מספר ימים ולאחר סיום האירוע

מסיבות ומפגשים , אירועים קטניםקהילת המידברן מקיימת אבל , הוא האירוע המרכזי בישראל מידברן

ואוהבים גם את האירועים הקטנים שבהם יש תחושה  אנחנו מגיעים לאירוע המרכזי1 במשך השנה ספונטניים

לפני מספר שנים שקיימנו ' שבע–ברן'שאהבתי היה ה םיחודייאחד האירועים הי1 של ספונטניות ומפגש חברים

גם אנחנו , כרטיסיםללא הפקה וללא הרשמה ו, שכלל פעילויות שונות בבתים פתוחים בעיראירוע  , בבאר שבע

 1 טנטרה סדנאותהגענו לשם עם שיעורי היוגה שלי ו

 (ראו בסוף הכתבה) עקרונות .6מבוסס על בארץ ובעולם ְרן  אירוע בֵּ כל 

 ?במה הוא שונה מפסטיבל
ויש קהל , הלפרים שעוסק בכל העבודה שנדרשת/צוותמנחים , יש תומכים, בפסטיבלים יש מישהו שמארגן

קנית כרטיס ואתה יודע מראש מהי התוכנית ובוחר 1 לרוב האנשים הם קה1 לקוחות שבאים ליהנות ולצרוך

 1 במה להשתתף

משתתפים במאמץ של , כולם יכולים להתבטא ,כולם עובדים1 שותף, מי שמגיעכל  1כולם שווים מידברןב

 1גם המארגנים וגם הקהל, נותנים מתנות, בתוכנית, הקמת העיר

בתחילה כמטפלים  –כמי שמגיעים בימי טרום קורונה למספר פסטיבלים בשנה כחלק מהעשייה , בשבילנו

ולקח לנו זמן לחוש בהבדל , יות בעשייה ונתינההתרגלנו לה1 זה היה מעט מבלבל, וכמה שנים כמנחים

 1כשהאנרגיה היא של נתינה הדדית של כל אחד לפי מה שהוא יכול להביא אתו

 ?האם זו ההשתתפות הראשונה שלכם בו ומה אתם תורמים
למתנה שלנו בצורה דומה  מידברןאנחנו משתתפים ב בבסיס1 בפעם החמישית מידברןעוזי ואני משתתפים ב

 1 היום יוםבחיי 

זוכרים חלקם , רבים שבאים במיוחד מהצד השני של הפלאיה אנשיםוכיף לפגוש , אני מלמדת יוגה כל בוקר

מגע ומעגלי שיחה על נושאים שונים שמשתנים , עוזי ואני מעבירים סדנאות טנטרה1 מאירועים קודמיםאותי 

ובנוסף אנחנו משתתפים בפעילות , שלנוהאישית זוהי המתנה (1 טנטרה, נשיות, מיניות, זוגיות)מאירוע לאירוע 

 1 (מניעה וטיפול בפגיעות מיניות)ה "של המחנה שלנו ומתנדבים במיט
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יש אנשים שהמתנה שלהם היא לכבד באוכל ובמשקה ויש שהמתנה היא 1 מה שיפה במידברן זה הגיוון והשפע

נפוצה היא במות להרקדה  והפעלת מתנה 1 ויש כאלה שיוצרים יצירות אמנות או משחקים כוסות, תכשיטים

 1 מוסיקה מסביב לשעון

ויכולה לפגוש חוויות שונות , את מסתובבת בעיר1 המשתתפיםהמתנות של מ נוצרת מידברןלהחוויה המיוחדת 

, ריקודים, יוגה, סדנאות , הופעות, (בגלגל שהוא חישוק ענקאני הסתובבתי )הפעלות , כמו ישיבה במקדש קטן

  1אנשים שלא הכרנו וגם וכמובן פוגשים חברים, מיזזיםמיצגים ו, כיבוד

יש אנשים שכל השבוע רוקדים ויש 1 כל אדם חווה משהו אחר1 אפשר להיות בשקט ואפשר לרקוד1 זו החוויה

אוהבת לשלב את הנתינה וההדרכה אני 1 או בשיחות עומק עם אנשים מרתקים אנשים שכל השבוע במדיטציה

מחפשת , מתנסה בחוויות חדשות, נפגשת, רוקדת, יוצאת לטייל ולפגוש הפתעות, והתמיכה עם שחרור מוחלט

 1 נעלם בסוף השבוע כשמפרקים את העיר הכל החוויה היא מיידית ומשתנה ו11 1היכן מחלקים פנקייק

 ?במידברן מה המשמעות המעשית של השתתפות
העיקרון של הסתמכות עצמית מתבטא 1 ויש עוד עלויות גבוהות ,זוללא כרטיס ה, לא פשוט להשתתף במידברן

ההפקה מוכרת חשמל 1 כולל אוכל ומים שמאפשרים להתקיים שבוע, בכך שכל אחד צריך לדאוג לכל הציוד

שזו קבוצת אנשים , "מחנה"או במסגרת  (כפרי קאמפר)לבד , וכל השאר צריך להביא מהבית, וקרח

 :כאלו קבוצות לרוב האנשים משתייכים  1לנתינה משותפתשמתארגנת גם לחיים יחד ולרוב 

, מקלחת, משחקים, אוכל או שתייה, יוגה ,סדנאות, הופעות, מוסיקה, שמייצרים רחבות ריקודיםנושא מחנות 

 1 מלחמת כריות או מקום מנוחה ועוד ועוד כיד הדמיון הטובה עליהם, מסיבות נישואים וגירושים

נוודים , העוסקים בהקמה, ה או סייפזון שנותנים תמיכה"מיט: ה של האירועההפק לקותיש אנשים שהם במח

 111סלון , מרפאה, מחלקת נגישות לבעלי מוגבלויות, שמסתובבים לשמור על העיר

, מיצב או מיזז, בודדים או קבוצות שהמתנה שלהם היא יצירת פסל, מה שרואים יותר מכל בכתבות, וכמובן

 1עורר מחשבה למרשים ביותרממצחיק למ, מקטנטן ועד ענק

לספוג חופש וביטוי עצמי  מידברןוהם מגיעים לושגרתיים  חיי יום יום מאד ממוסגריםרבים מגיעים מאנשים 

אני מרשה לעצמי לשלב אצלי זה שונה כי גם בחיים הרגילים 1 (הדיפולט) כדי להביאם לחייהם הרגילים

בערב להיפגש עם קבוצת , ואז ללמד יוגה, ים במזכירותיכולה להיות בצהר –תחומים שונים לחלוטין זה מזה 

 1הטנטרה שלי ובסוף השבוע להעביר סדנת עומק או סדנה קלילה במסגרת פסטיבל

 1  נחמד להגיע לאירוע כדי לפגוש אנשים שיודעים להעריך את דרך החיים הזאת

בכל רגע שאני חווה משהו  – Fear Of Missing Out -אחד הביטויים החשובים שלמדתי מהמידברן הוא פומו 

זה לדעת ליהנות , וחלק מלהיות במידברן או לחיות1 קורה משהו מדהים במקום אחר, או לא עושה כלום, אחד

 "1פספסתי"בלי לקבל פומו מהסיפורים על מה שהיה ו, ומהמרקם של מה שהיה, ממה שאני כרגע

 ?אז קיבלתם פומו

 ?מתקיים מידברןבאיזה אזור ה
שאפשר מזג אויר המקום החדש והתאריך 1 בשנים קודמות היה ליד שדה בוקר1 ים ליד ערדהשנה הוא התקי

וכבר  לי מאד היו טובים לי ואפשריים יותר מבחינתי כי בשנים הקודמות התנאים הפיזיים היו קשים ,נעים

 1הפעם כבר דברנו על מה נשפר בפעם הבאה1 במידברןחשבתי לא להשתתף יותר 

כל אדם שמגיע צריך 1 זו עיר שנבנית מאפס1 אבל יש גם אתגר, עד עכשיו דברתי על החוויה שהיא חגיגה וכייף

איזור , רצפהלצילייה ומשטח  במחנה שלנו יש1 לדאוג לעצמו ולהביא את מה שנחוץ לתקופה של שבוע
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אמנם 1 עבודה פיזית קשהנדרשת ו אירועהכל זה צריך להקים לימי  את -מטבח ועוד , לסדנאות ואיזור פרטי

הכנות , גם בכסף לרכישת ציוד חדש וגם בארגון, כל אחד תורם את חלקו אנחנו בקבוצה עם צעירים אבל

בסוף האירוע צריך גם לפרק את העיר 1 כדי להקים את המקום ש לפני האירוע"בסופעוזי הגיע  1הקמות ופירוק

לא פשוט לחזור הביתה לסדר ואז 1 ן המשותףלהעמיס את הציוד שמשמש לשנה הבאה ולאחסן אותו במחס

 1כביסה ולמחרת בבוקר להתייצב לעבודה, החפצים, ולארגן את הציוד

 1אני ממשיכה כי יש לי חברים שאפשר ליצור איתם את הקסם הזה אבל זה לא פשוט

 ?איך מרגישים כשהיצירה שהושקעו בה חומרים וזמן נשרפת מושמדת
אני לא 1 מייצרים משהו והוא קיים כחוויה חד פעמית ונעלם1 ן המיידיותשורפים חלק מהדברים בגלל עקרו

לישובים אפשר היה לדעתי לתרום את המייצגים 1 יש מייצגים שלא נשרפים ונאספים1 שלמה עם השריפה

 1 כחלק מפארקים/ בארץ 

 עשרת העקרונות
 קהילתנו מכבדת את הסביבה –לא להשאיר עקבות 1  6

 יידית היא במובנים רבים הנדבך החשוב ביותר בתרבות שלנוחוויה מ –מיידיות 1  7

 כל אחד יכול להיות חלק מהקהילה –הכללה מוחלטת 1  3

 1לתרגל ולהסתמך על משאבים פנימיים, קהילתנו מעודדת את הפרט לגלות –הסתמכות עצמית מוחלטת 1  2

בין אם בפרט ובין אם בחברה , מאמינים ששינוי1 קהילתנו מחויבת למוסר השתתפות מוחלט –השתתפות 1  5

 1יכול להתרחש רק דרך מעורבות אישית עמוקה, כולה

 1נובע מתוך הייחודיות של הפרט –ביטוי עצמי מוחלט 1  1

 1יות ופרסוםסביבה חברתית נטולת חסויות מסחר, במטרה לשמר את רוח הענקת המתנות –מסחריות  -א1  2

 1ערכה של מתנה הוא בלתי מותנה1 מוקדש להענקת מתנות מידברן –הענקת מתנות 1  8

 1אנו מכירים בערך החברה האזרחית –אחריות אזרחית 1 9

 מרגלית: ראיינה 1קהילתנו מעריכה שיתופי פעולה  יצירתיים ומאמץ משותף -מאמץ קהילתי  1  .6

 

 פינת מרגוע      
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 מיצג במידברן 
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 פרוטוקול מועצת חינוך
 76/.78/6:תאריך

 דקלה ,ארזי יואל, ללזרי מעיין, עמר הילה, ברקן יואב, פייביש יניב, בלושטיין-ברג נאוה, פניג -פלג גל :נוכחים

 1,יסעור -גל

 1ארמה ושרון אלוש-רוזנבלום נעמה :התנצלו

 :סדר יום

עדכון מועצת חינוך בנוגע לשיחת ההורים שהתקיימה עם הורי כפירים ואיילים ובקשת ההורים  20

 0לסגירת המרחב עד שנמצא פתרון קבוע לבעיית כוח האדם

 0-בנייה על חשבון מבנה הנעורים 80

 ''משקיפים''דיון בנושא  30

 עדכונים של יואל ודקלה 40

 

 :מהלך הדיון

בדבר שיחת ההורים עם הורי איילים וכפירים ובקשת ההורים לסגירת המרחב עדכון מועצת חינוך  20

 0עד לפתרון נושא כוח האדם

התקיימה שיחת הורים אליה הוזמנו כל הורי , ליואל( 'כתה ו)בעקבות המכתב שכתבו הורי תלתן 

מה הקשיים , במהלך השיחה ההורים שיתפו מה הציפיות שלהם מהמערכת0 כפירים ואיילים

 0 ם כעת והעלו פתרונות אפשריים לבעיית כוח האדםשעולי

כל כיתה מקבלת יומיים , לכיתת תלתן בפעילויות( 'ה)יואל עדכן כי כעת יש הפרדה בין כיתת יעל 

יואל טען כי המקום מוגן 1 כתוצאה מהשינוי נוכחות הילדים עלתה1 בשבוע בנפרד ויום אחד משותף

שלא לסגור את המרחבים לאור השיפור שנוצר מאז  ובטוח עבור הילדים וביקש ממועצת החינוך

אנוש ממשאבי מצבת כוח האדם כעת יוצבה עד לחודש דצמבר ויואל ביחד עם דלית , כמו כן1 השיחה

 1ממשיכים לנסות ולאתר מדריכים עד לייצוב מלא של המערכת

 1 מועצת החינוך נענתה בחיוב לבקשתו של יואל והמרחבים ימשיכו לפעול כרגיל

מנת שההורים יהיו מעודכנים על המתרחש -שיואל ישלח סיכום פעילות בסוף כל שבוע על הוצע

 1במרחב

הובא 1 שיח בנוגע לבנייה בשטח הנעורים ודאגה לכך שלא יינתן פתרון חלופי למרכזוני הנוער ולצופים1  7

מועצת 1 למרכזוני הנוערמבלי שיש חלופה , כי בשנה הבאה תחל הבנייה בשטח המרכזון, בפני מועצת חינוך

חינוך תוציא מסמך כתוב בו היא דורשת מהאגודה ומהקיבוץ לא לאפשר בנייה פרטית במבנה הנעורים עד 

למציאת פתרון הולם ומוסכם הן מבחינה פדגוגית והן מבחינה מבנית כמיקום חלופי לנוער ולצופים עד 

 1לסיום שיפוץ מבנה  הקבע שלהם
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בשביל המשמש גישה , בין מבנה עופרים למרכזון, מיועדים להתחיל כעת בנוסף עלתה דאגה שהשיפוצים

תובה לקיבוץ ולאגודה לפיקוח הדוק והולם בזמן הבנייה כדי לשמור תעביר דרישה כ ת חינוךמועצ1 למשק חי

 1על ביטחון הילדים

  .משקיפים במועצת חינוך  1  3 

בקיבוץ יוכלו לשבת מגורים  הועלתה פנייה למועצת חינוך לפיה הורים שלא עומדים בתנאי של שלוש שנים 

אין נוכחות של משקיפים שמתוך בירור הובהר כי קיימת החלטה עקרונית 1 במועצת החינוך כמשקיפים

ת של לאחר שמועצת חינוך שקלה את הנושא הוחלט שלא לאפשר נוכחו1 בוועדות השונות בקיבוץ

בנוסף קיימת נציגות לכלל 1 נציגים נבחרי ציבור שמטרתם לייצג את ההורים 2במועצת חינוך יש 1 משקיפים

לאור  , כמו כן1 הורה שמעוניין לעלות נושא לדיון מוזמן לפנות לכל אחד מהנציגים1 הגילאים במועצת חינוך

נושאים המובאים לפתחה כך העבר מועצת החינוך תדאג לפעול בשקיפות מלאה  ולשתף את הציבור ב

מועצת החינוך מזמינה  את כלל , כמו כן1 שבתום כל ישיבת מועצת חינוך יצא פרוטוקול מסודר לציבור

 1הציבור לפנות בכל דבר ועניין למנהלי המערכות ולנציגי הציבור הנבחרים

ציבור יבינו השנים מתוך רצון שנבחרי ה 3 ה עלרואה חשיבות להחלט, בתמיכת הוועד, מועצת חינוך

 1  ההתנהלות והאקולוגיה של המקום, היטב את המערכת

 עדכונים של יואל ודקלה1  2

 יואל 

כל פעם 1 החלה בפרויקט במשק חי לכלל המרחבים'  ענת כהן הררו מובילת מרחב עופרים א ●

קבוצת ילדים אחרת מכל המרחבים יוצאת למשק חי ושם בהתאם לגיל הם עוזרים ומטפלים 

 1בחיות

 1נותן כעת ליווי צמוד לצוות איילים וכפיריםיואל  ●

 1חניכים לטיול פתיחת שנה .63בצופים יצאו  ●

קר זה עלה עיב, עובדים במרץ בעזרתה של מנהלת משאבי אנוש לייצב את כוח האדם במערכת ●

יגובש מסמך שיועבר לוועד 1 צורך בהגדלת ההשתתפות התקציבית של האגודה בחינוךכי יש 

 1האגודה בנושא

את המבנה  לבחון כדיריכה לקיים ישיבה צ שיח לפיו מועצת החינוךבמהעדכונים עלה  כחלק ●

 1הארגוני של מערכת החינוך לאור הצמיחה הדמוגרפית

 דקלה

 1התקיימו שיחות הורים בכל הגנים ●

 1בגן פקאן הולך לקום קיר ירוק בעזרתם של הורים מתנדבים ●

 1בחצרבנורית בעזרת הורים מתנדבים יתבצע בקרוב שיפוץ  ●

גבאי זאת הזדמנות להעריך את עבודתו של אריאל 1 הגנים מבקרים בתדירות גבוהה במשק חי ●

 1שיוצר מקום נעים ומזמין עבור הילדים

 1בחודש נובמבר מתחילות השתלמויות מטעם המועצה לחלק מצוותי הגיל הרך ●
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 07-כחלק משכונת ה, יחידות 41בניית 

 

 ות בקליטה בפורמט בנייה זה0הנגב המעונייניםאנו מזמינים את בני ובנות משמר 

 לקליטה ות0לכנס בנים

 

 במועדון במשמר הנגב 0077בשעה , 19.11.21, ביום שישי

 

 :בכנס ניתן הסברים על

o 1קיבוץ משמר הנגב ומערכת החינוך 

o 1והחברות המלאה והמשמעויות של מעמד 

o 1 תהליך הקליטה 

o 1לוחות זמנים משוערים ומתווה כללי לבניה 

 שיתחילו באופן מיידי , משפחות 62הכוונה היא לגבש קבוצה של 

 , ומייד לאחר הקבלה לחברות, בתהליך קליטה לחברות בקיבוץ

 1 על כל העלויות הכרוכות בכך, יחלו בתהליך תכנון ובנייה במגרשים

 

 1 נתחיל בהרשמה מסודרת לקליטה, לאחר הכנס

 
 58-329239.0.: נעמהם מוזמן ליצור קשר ע, מי שלא יכול להגיע לכנס

 
 0 אנא העבירו לילדיכם את ההזמנה –הורים 

 

 0 להתראות בכנס
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 אסיפת חברים ואגודה משותפת
 

 במועדון לחבר ..:.7בשעה   6.16617.76ביום רביעי 
 

 :סדר יום
 בחירת מנהלת משותפת לאגודה ולקיבוץ

 יהיאליסיה  ליסוב: מועמדת
 

 בזום ובפייסבוק, של הקיבוץ ..9האסיפה שודרה בערוץ 
 

 "כאן משמר הנגב"הדברים פורסמו ב1 אליסיה ליסובייה הציגה את עצמה –מועמדת לניהול האגודה והקיבוץ 
 231' מס

 

 : השאלה שלי לאליסיה1 הוועדים 7בעתיד איחוד  תאפשרמקווה שהבחירה של אליסיה : איציק בונים

 ? בוץ לחבריםכיצד תחזירי את הקי

מהשכר הממוצע במשק  %.5גובה לפנסיה העלאה מדורגת של ה שנים התקבלה באסיפה החלטה על  315לפני 

 1ועד כה לא קיימו את ההחלטה

 1 פירות נכסים לא מחלקים כבר שנתיים

 1  חזרו לקיבוץומבקש אישית לדון בנושא המבנים בקיבוץ שנמצאים באחריות האגודה כדי שהם י

הנושא הפנסיוני קרוב לליבי ואם היתה החלטה אהיה 1 אשמח ללמוד את הנושאים: יסובייהאליסיה ל

הקרבה בין האוכלוסיות תהיה כשכל צד יעשה 1 קצת קשה לקרוא למקום הזה קיבוץ1 הראשונה על הבריקאדה

 1זה לקראת זה הכל אפשרי לפתור בדיבורצעד 

, נוש של הקיבוץ ושל האגודה אני חברת שדה יואבאני מנהלת משאבי א( מנהלת משאבי אנוש)  דלית חיות

 –ר הקיבוץ "יו: אנשים 2תהליך גיוס מנהלת לקיבוץ לאגודה החל מהקמת צוות איתור של 1 ילדים 3נשואה 

נציגת וועד , מעיין לפידות גלקר והילה עמר: נציגות וועד האגודה 7, גיא וילק -ר האגודה"יו, ניתאי קרן

 1א"ית חיות משנעמי ירוחים ודל: ההנהלה

 :המתודה

 פרופיל תפקידודיוק הגדרת תפקיד  1 6

 (הד האנטיג, חברות השמה, קבוצות וואטסאפ, מעברים)  פרסום משרה1  7

 מנהלת משאבי אנוש – ראיון טלפוני בהמשך להגשת מועמדות1  3

 א"ודלית מש, מעיין לפידות גלקר, הילה עמר) ראיון פרונטלי ראשון1  2 

 גיא וילק -ר האגודה"ניתאי קרן ויו –ר הקיבוץ "בנוכחות יו פרונטלי שניראיון 1 5

 מעיין ודלית, גיא, י ניתאי"בוצעו ע מנהלים ומכרים שיחות עם ממליצים, קבלת המלצות מקולגות1  1

 תמונה כללית חזרה על עצמה – אבחון גרפולוגי פסיכולוגי1  2

 על המועמדות( ומצם צוות איתור מצ)דיון במליאה  – קבלת החלטה1  8

 המועמדת לוועד ההנהלה הקיבוץ והאגודה הצגת1 9

   6.16617.76יום רביעי  – הצגת המועמדת באסיפה והצבעה1  .6
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, וכך הגענו לאליסיה קיבלנו המלצות1 שרבים מהם לא היו רלבנטיים1 פניות למועמדות לתפקיד זה 75קיבלנו 

1 ועד האגודה וועד ההנהלה ולום להתרשמותנו ואז אליסיה הגיעה לנעשה אבחון פסיכולוגי גרפולוגי שהיו דומי

ממליצים בחום לקבל את 1 זה אתגר1 אנשים 7זה תפקיד חדש במשמר הנגב בו אדם אחד ממלא תפקיד של 

 1 אליסיה לתפקיד

 

1 על קורות חיים ואני המאמין שלו, עד היום היה מקובל שכל מועמד לתפקיד שולח דף מידע :אלי רכטמן

 1וההחלטהזה מקשה על 1 הפעם אנחנו נחשפים  באסיפה בפעם הראשונה למועמדת

 

 1כשבוחרים צוות איתור מאמינים ביכולת השיפוט שלו לבחון ולהחליט: דלית חיות

 

שני הוועדים ימשיכו 1 טנו לבחור מנהל אחד לנהל את הקיבוץ והאגודההחל1 יש משהו שמדאיג אותי: הדס פלג

קשה להאמין שאדם אחד שצריך לדלג בין שני 1 יש לעשות התוויית דרך איך הדברים מתקדמים1 לעבוד בנפרד

צריך לעשות מתווה כי אחרת אליסיה תלך לאיבוד ובעוד כמה זמן נמצא את עצמנו 1 הוועדים יצליח בתפקיד

 1אולי יש להיעזר ביועץ ארגוני1 ה1ת חדש1נהלמחפשים מ

 

ר ועד האגודה עושה צעדים כדי לקרב את "גיא וילק שהוא עכשיו יו1 אם יועץ ארגוני יעזור נעזר בו: ניתאי קרן

בלי תוכנית 1 ההצלחה של אליסיה מותנית בשידור על אותו תדר ואם נעזור לה היא תצליח1 שני הוועדים

 1 ועד ההנהלה מתחלף כמעט כולו1 ודעבודה זה בוודאי לא יעב

 

 ממשיכים את האסיפה כאסיפת קיבוץ

 1להציג מועמדים להחלפת המסיימים והפורשים

 שיר לוצאטו ואמנון גזית: בקשו לסיים

 יעקב רכטמן ,הילה שנהב, גיל פוגל, נעמי ירוחים אלון: סיימו קדנציה

, ינאי שטיקמן, יואש בורנשטיין, דורית גזית, גיל פוגל,  אלי רותם, פניג-אוהד לפלג: חברים 9הגישו מועמדות 

 1 קרלוס ברסלו, מעין עוז, לאה שניר

 ( 6716617.76)  23' מס "כאן משמר הנגב"האני מאמין שלהם בדף המידע  ואתים כתבו על עצמם דהמועמ

 

  76166176עד יום ראשון  69166176החל מיום שישי ההצבעה על אליסיה ליסובייה למנהלת האגודה והקיבוץ 

 1יתקיימו שתי הצבעות במקביל הצבעה אחת של כל חברי האגודה ואחת של חברי הקיבוץ 

 1 ות1המועמדים 9מתוך  1יש לבחור : על מועמדים לוועד ההנהלה
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 1 למען השם  על תתנו לו להשתתף במצעד הלפידים
 
את , את ריח הלביבות, את אור הנרות שאני מדליק בחנוכיה המשפחתית העתיקה, אוהב את חג החנוכהאני     

כאב וכסב 1 את מצעד הלפידים המשתקפים בעיניים הבורקות של הילדים, הרכות והמתיקות של הסופגניות

עבור לנר  נתון  ,מפתיל  נתון בקופסת פח  מלאה חול ספוג בנפט: עברתי את כל השלבים של התקנת הלפידים 

משגדלו הילדים והנכדים אהבתי לצפות בתהלוכה 1 בבקבוק פלסטיק חצוי ועד למיני קנים פולטי אור מקרבם

 111הצוהלת עוברת בקרבת ביתי לצלילי מנגינות עליזות ושירים הדוחים החושך מפני האור

, מיד אחרי החג, שאשתקדעוד מעט ודמעה של נוסטלגיה תבוא להרטיב את עדשות משקפי עד שנזכרתי    

שהושתל בשירם של הצועדים " חדש"הופיע בעלון זה רשימה של יעקב וולפמן בו הוא מתריע על נוסח 

צחון המכבים את הברית האסטרטגית עם יישות יבעצם לא נוסח חדש אלא פיסקה המעניקה לנ1 התמימים

עזע ובצדק באשר כל גלוי פומבי של יעקב הזד1 השם יתברך: ריחפה מעל ומעבר לתהלוכה הססגונית, שצעדה

 1בקהילתנו המוגדרת כחילונית( בטקסים בין השאר ) תפיסתי   –דתיות  מנוגדת לתפיסתו 

הם עמלו 1 החזירו לשיר את המכבים נטו : אמדריכות ומדריכים  אנ, מחנכות ומחנכים, ובכן מורות ומורים   

גורמים לכם בעיה באשר למקומם בהיסטוריה " ניםיוו"ה בכל זאת ואם   1די קשה בכדי לעמוד על ייחודם

 1י מועדון מכבי הוא גם ניצחון  ואנו נשאר על המפה"אתונה ע  -יקוס נצחון על  פאנתאיהסבירו לילדיכם שנ

ואני תקווה שהוא לא יכעס על שלא הזמנתי אותו " ברוך השם"אשר לי אם תשאלו לשלומי אענה לכם    

 1למצעד הלפידים 

 

 1 מומוס

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 תנחומים לאלדר פרץ ומשפחתו על פטירת אביו

 פרץ( מוני)שלמה 
 בית משמר הנגב
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 חודש נובמבר
 

  6516616917 -.696ל אביהן של לאה  שניר ואילנה יזקסון  "בעלה של בינה ז, 6959חברנו משנת  -  לאון איזקסון
 

  7916616919  - 6519169.3ל ואסתר אגמון "אביהם של גדליה ז – יעקב וייסגלוס
 

  7716616926 – 11616935אמם של עמיר ודקלה , רעייתו של יואל אשל 6955חברתנו משנת  – לקוף'ליבלה צ
 

  6216616922 - 621816927אחיו של שלמה אורן    ,ל"ובסקי ז'בנם של שרה ומרדכי וולשצ -  אליהו אורן
 

  7716616922  - 71316978ועוזי  ל "ז אביהם של איתן, ל"ה גליקי זבעלה של ברכ, 6956חברנו משנת  -  מכסי גליקי
 

   716616928 -  7.16.16962  סבן של לימור ורוני גונן – משה גולדמן
 

  916616983 - 651816892 ל "אביו של יוסף יגב ז – יעקב ארי יגודניק
 

  7516616982 –  7.1616891   אמה של אילנה אגמון -  ברטה סוננד
 

  3.16616992 - 7515169.5    ל "אמו של חיים שפירא ז – חיה שפירא
 

  616616998 - 6213169.2  אמה של קלרה כרמי  – שרה אפשטיין
 

  6216616999 - 791616972אמה של מילה גזמן  -חנה מרנץ    
 

  ...7316617 –  6512169.8משה לוי ל ו"חביבה פוזננסקי ז אביהם של  – שלום לוי
 

 אביהם של , בעלה של אילנה 1948חברנו משנת  – אגמון גדליה
                          5..7216617 - 71816978    דרור ושי  אחיה של אסתר אגמון, נועם                        

 
 ל"רעייתו של גד גוטקינד ז 6953חברתנו משנת  – אסתר גוטקינד

 2..6216617 -  621816978 ל  "ז  צלילה פרץ ויואב  גוטקינד, דגןאמם של ירי                             
 

 אביהם של חברינו ל "ז בעלה של דבורה  .695חברנו משנת  – משה בורנשטיין
  8..6216617 - 761116972        רחל מולכו, יואש, אבירם                             

 
 לירן וינאי, יליא, ל בנו בכורו"עדי ז אביהם של , בעלה של דליה 6922חברנו משנת  – פרדי גרנסיה

681616927  - 7616617..9    
 

 ל "מהכשרת תל יוסף רעייתו של דוד אלון ז 6922חברתנו משנת  -  לאה אלון
  .116617.6 - 721216979צפי , חן, ל דבורה"אמם של גיל ז                    

 
   7716617.67 - 71316923,  6912חברנו משנת     -    יצחק לסרי

 
                                     ל אמם של"רעייתו של ישקה ז .695חברתנו משנת  – שיינלנד( ה'טובצ)טובה 
   216617.63 - 7516716975ל וצילה שניצר  "נחקה ז

 
  7216617.61 - 7816716956ל  אחותם של הדס פלג ואופיר מילר "בתם של בתיה ויאיר מילר ז – בת שבע מילר

 
  6716617.62 -  6616616936הדס , אריאלה, אימן של ענת, ל"רעייתו של יעקב ז .695חברתנו משנת      - יהודית סד

  6816617.69 – .3.111693עמוס גזית , איל, ל    דודם של אמנון"אחיה של פנינה גזית ז - אייזברוך( שלמק)שלמה 
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 !ברכות

 לנורית ויניב רבינס

  נטעלהולדת הבן 
 אח לרוני

 !ברכות לכל המשפחה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הבית החם מחפש

 1 צביקה בלושטיין החליף את יואל אשל בניהול1 החליף לפני כחודש מנהלים, הבית החם

מסגרת הזמן 1 ..:9הפגישות הן בימי שישי בבוקר בשעה 1 מרצים בנושאים שונים –מתנדבים : מבקש

 !  תודה1       52-1162737.המעוניינים יפנו לצביקה בלושטיין  1 להרצאה שעה

 

 

 

 

 

 


