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 מה בעלון
 ?מ בשלושה ימים האם הפעם זה היורה"מ 61ירדו  ,ש"גשם בסופ? מה היה לנו

בעד משמר הנגב " שחר"כיתת 1 לכבוד חנוכה מתחדשים בחנוכייה חדשה בראש המגדל ולחג תוכנית מגוונת

 1בנו חנוכייה מחומרים שסיימו את תפקידם המקוריהכיתה  יילד  ,ירוקה

 פעילותה כמנהלת האגודה והקהילה –סובה החלה כבר השבוע את תפקידה אליסיה לי

 ה ולפרידהבמצהשלושים ימים עברו מפטירתה של צלילה וביום שישי שעבר עלינו לגילוי 

 111יש ָק  ָשב במשמר הנגב והוא רם ברנדס והוא חולק איתנו את סודות הקשבתו למקורות זרים

 ת הגןי הזהב שלו שיפץ את עגלביד ,גן פקאןמ לאופיר גליקי מילה טובה 

 ופרוטוקולים של מועצת חינוך והאגודה הקהילתית

 מוזמנים לקחת חלק 1 ובגינה הקהילתית הגיעו לשלב השתילה

 111יםעם ספרים חדש מזמינה הילדיםספריית ו

 
 

 משה לוי: חנוכייה חדשה על המגדל צילם: תמונת השער
 

 תוכנית החג    חנוכייה חדשה על מגדל המים      ב"חנוכה תשפ 
  שחר"כיתת  –' בעופרים א 'ירוקה'חנוכייה" 
 מרגלית: ראיון עם רם ברנדס ראיינה111 קשבנו מוסר 
 מומוס: כתב ברכה   1פגישה חמה וחגיגית לכבוד יואל אשל בבית החם 
 (טל לוצקי)טליה לוי : כתבה לכבודה ,שלושים לפטירתה של צלילה פרץ זכרה לברכה 
 שיר פרידה של שלמה ארצי 
  הרך נשלח מחינוך הגיל  מילה טובה לאופיר גליקי 
 ון להולדת הבת איילה'ברכות לנוע ואור פרג 
 מעיין ללזרי: רשמה 62166186 -פרוטוקול מועצת חינוך מ 
 דורית גזית :מסרה    ספרים חדשים בספריית הילדים 
 ל"ברכות לאביב אלון לגיוסו לצה 
 ועד ההנהלהוה ונציגי ציבור ללבחירת מנהלת אגודה וקהיל 61-86166186-הצבעה אלקטרונית ב 
  יסוביה ליסיה אל –ה אגודה והקהילהמנהלת מ ים והתושביםלחברמכתב 
 נעם שטהל: רשם 616618.86 -פרוטוקול ועד האגודה מ 
 נכדה למירון ודורית ,ברכות לדורית דקל להולדת הנינה 
 שותלים בגינה הקהילתית 
 מודדים גשם 
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 ב"חנוכה תשפ
 חנוכייה חדשה על מגדל המים

1 ימים 2רות במשך הנו 1הדליקו את כל  כל שנה בחג החנוכה1 יה על מגדל המיםיעמדה חנוכ .0-משנות ה

כל שנה עלה החשמלאי למגדל המים 1 מצינורות שמצא במחנה צבאי נטוש ל"י ראובן כהן ז"ה עוצבה עיהחנוכי

1 מגדלהיה בתחתית מדרגות יאלי רכטמן כחשמלאי החליט לסדר פיקוד להדלקת החנוכ1 והדליק את נורותיה

 1לראש המגדל להחליפן תפעילותן נאלץ לעלו אך כאשר היה צריך להחליף נורות שהפסיקו את1 יותר בטיחותי

מצבה הרעועה של החנוכייה שהחלידה שכולפני כשלוש שנים 1 חשמלייה בשנים האחרונותה מנהל אתיניב כהן 

אל המגדל המבט כשבשלוש שנים אלה בחנוכה  1ייהדלקה החנוכהוא ל 1לא איפשרו לטפל בהחלפת הנורות

 1 נשאר באפלהציפה לראות חנוכייה דולקת המגדל 

תומר רכטמן המנהל העסקי נענה ובחג הזה 1 גיע הזמן להפנות בקשה לבנות חנוכייה חדשהיניב החליט שה

כל 1 ובשנה הבאה יהיה שדרוג1 חנוכייה דולקת ונראהב "נר ראשון של חנוכה תשפ –נרים מבט ביום ראשון 

 2לה אך השנה היא תאיר כו, זה אמנם רק בשנה הבאה1 נורה תדלק לפי מספר הנרות שמדליקים בחנוכייה

 1ימים

 1הביצוע הופקד בידי מסגרייה בבאר שבע

  . תודה ליניב על הביצוע, לתומר רכטמן על הקצאת התקציב, תודה

 

  :תוכנית החג

 

  .61:6 -ב בחדר האוכל 8216618.86יום ראשון 

 הדלקת נר ראשון 
נרות ,  טפטופי נרות, פינות יצירה, רונדו נרות, הצגה

 !וד הפתעותסופגניות חמות וע, צבעוניים
 

  .63:6 –ב  במועדון  8116618.86יום שני 

 נר שנידלקת ה 
' דולפין'י כיתת בר מצווה כיתת "ע פעילות לוותיקים

 1שחקיםומ סופגניות, הדלקת נרות
 

החל משעה  ברחבת הצופים 016818.86יום ראשון 

61:..  
 מצעד לפידים ..:63 -ב
 !סופגניות ועוד הפתעות, מפקד אש ..:62 -ב
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 "הירוקה" הוהחנוכיי' א "עופרים"
 'א –כיתה  –" שחר"כיתת 

 1מרחב שלההבנתה חנוכייה בחצר 
בקבוקי , כיסוים לפנסי תאורת חצר, צמיגים1 חומרים שמצאו ברחבי הקיבוץ ומיחזרהילדים 
 הררו-ענת כהן, לילך סרחנוב, בובה-עפרי רכטמן -עם המחנכות111      שתייה
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 ...וסרקשבנו מ
 ראיון עם רם ברנדס

ייצוג כזה עוד לא . ' 11כאן 'בשיחה אקראית נודע שרם ברנדס הוא קשב בתאגיד השידור 
לספר על ' בית החם'רם נענה לבקשת ה ,תחילה. היה למשמר הנגב בעולם התקשורת

והנה ' בית החם'ולאחר מכן הסכים לענות על שאלות שנוסחו בעקבות מה שנאמר ב. עבודתו
  .זאת על מנת להגדיל את מספר הנחשפים לסיפור עבודתו. ותהתשוב

 
 ?מה זה קשב ברדיו 

כך שהתוצרים שלי אינם מגיעים או משרתים רק את , אני עובד בחטיבת החדשות של תאגיד השידור הישראלי
ת עבודתי היא לנטר אחר ידיעות שיכולו1 וכמובן שגם בדיגיטל, אלא גם טלוויזיה', קול ישראל'מהדורות 

אחר ערוצי , אני עוקב אחר סוכנויות הידיעות1 כלומר לציבור בישראל, להיות בעלות עניין לחטיבת החדשות
, בלוגינג שמלאה בעיתונאים-הרשת החברתית למיקרו –והמון בטוויטר ; הטלוויזיה והעיתונים המרכזיים

 1משפיעי דעה וכולי ברחבי העולם, כתבים
באירוע הדוחק בהופעה , למשל1 לא רק ידיעות, ים לכתבות ואייטמיםאני גם מסייע באיתור וזיהוי חומר

אציין כי 1 וחומרים שהבאתי הגיעו לתוצר הסופי, הייתי מעורב בבניית שתי הכתבות שהפקנו בנושא; בטקסס
, ולראות את זה בערב, זכיתי פעם לאתר חומרים על כדורגל נשים באפגניסטן1 מדובר היה בחומרים קשים

 1הייתה תחושת סיפוק1 כאייטם בטלוויזיה ,במשק, בבית
, אציין, זה לא בהכרח אומר מה מעניין אותי1 ומה לא, לברור מה עשוי לעניין, "השומר בשער"תפקידי להיות 

לשבת בשורה 1 ההזיש לי את העונג והזכות להיות בצומת 1 כך הרבה מידע-כל, כך הרבה ידיעות בעולם-יש כל
 1לםלעו, הראשונה לאירועי היום

 
 '? 11כאן 'איך הגעת לעבודת קשב ב

, הגשתי מועמדות, ראיתי שמחפשים קשב בדסק החוץ של התאגיד1 טוויטר –בצורה מאוד סמלית ומתאימה 
 1 והשאר היסטוריה –זומנתי לריאיון ומבדקים 
1 ליבזכות אימא ש; כמו שצריך, כמו שאני אוהב, אם מסתכלים על התמונה הרחבה, אבל זה רק סוף הסיפור

1  חלקית   וזו באמת רק רשימה; 1BBC ,CNN ,Sky ,France 24 בבית תמיד צרכנו בשקיקה חדשות בינלאומיות
שיש לי עליו , את ההבנה שאני חלק מעולם גדול יותר, קיבלתי משני הוריי את הסקרנות הבסיסית לגבי העולם

מיד מסתובבים כשאני מספר את ראשים ת1 'הכפר הגלובלי'את ההכרה וההבנה העמוקה את מושג , אחריות
 111תולדות המשפחה

 
 ?איך מתבצעת האזנה לידיעות כדי להפיץ אותן

במקרים רבים מאתרים או מקבלים 1 'קשבות'ואז באמת עושים עבודת , מתגלגל, לעיתים מתמללים אירוע חי
לבין ' חירום'ין יש כמובן הבדל ב1  ומזקקים גם אותה לכדי ידיעה, בעצמה תמצות של משהו, ידיעה מוכנה

 1 'שגרה'
וכולם , ובמיוחד לא את הבוקר בו הכל קרס, ב באפגניסטן"לא אשכח את השבועות האחרונים לנוכחות ארה

 1טוויטר רעש וגעש מסרטונים מכמירי לב1 .81סייגון   1בניסיון נואש לברוח; לרו לנמל התעופה של קאבוהנ

 
 ?האם אתה מנסח את ההודעה הסופית המשודרת

לעיתים בשינויים , פעמים רבות היא מופיעה כפי שכתבתי1 לא בשליטתי? כך-מה קורה אחר, נסח ידיעהאני מ
1 אני מקבל גם אשראי, ובדיגיטל', קול ישראל'כשזה נוגע למהדורות 1 בפלטפורמות השונות של התאגיד, קלים

 1'דיעה מסר קשבנו רם ברנדסאת הי]1111[ קול ישראל מירושלים שלום רב 'לשמוע , אף מרגש1 וודאי שזה נחמד
ואז באמת יש ; והפרטים דלים, או שישנן חדשות מתפרצות1 בעיקר מסכמות, ממני ידיעות' מזמינים'לעיתים 

 1לי השפעה רבה יותר על הנוסח
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התווך  –רק האיש במקום המרכזי , אני רחוק מלהיות שחקן יחיד או מרכזי1 אני חלק ממערכת, כל פנים-על
1 כולנו רקמה אנושית אחת1 זה ממש לא מעבר להרי החושך" ל"חו", וזה המקום שוב להזכיר1 'שם'שבין פה ל

אין שום דבר 1 חלילה, (טבאוקיינוס השקפוזרים איים מ) לואסופו להטביע את טוב, המפעל המזהם בטקסס
, לצערי1 ם עם מים עד הברך"נואם בפני ועידת האקלים של האו, לואמשעשע בלראות את שר החוץ של טוב

הדרום "קל לנו מאוד להתעלם ממדינות 1 לא כטרגדיה, וז במקומות מסוימיםסוקר כקורי, למשל, האירוע הזה
 1 וגם זה לא תמיד, אם לא מדובר בקוריוז גדול או טרגדיה עצומה, "הגלובלי

 
 תן דוגמאות? האם היו לך ידיעות בלעדיות לפני הערוצים המתחרים

, לא אתיימר להיות טוב יותר1 בגדול, ותאנו הרי עוקבים אחר אותם מקור, היא מילה חמקמקה' בלעדיות'
, זו שליחות בעיניי1 למרות שוודאי שיש גאווה במקום העבודה שלי; דופן ממתחריי-בצורה יוצאת, מוכשר יותר
 1זכות גדולה

היינו 1 לפני כחודש הייתה מתקפת סייבר על תחנות דלק באיראן, למשל1 כמובן שראשוניות הייתה גם הייתה 
עוד 1 דקות את המתחרה הבא אחרינו .0-.2-הקדים ב, (התראה ביישומון)והפוש שלנו  ,הראשונים לזהות

זה קפץ לי , במזל1 ציוץ בעברית, טחון הלאומי העליונהיזה ציוץ מאת ראש מועצת הב, גם מאיראן, דוגמא
 1גם בזה הקדמנו1 כציוץ ראשון בפיד בטוויטר

1 אגיד יש מקום לעושר רב ומגוון של ידיעות מן החוץרק אציין כי בת, היא מילה חמקמקה' בלעדיות'אמרתי ש
 1ודאי שלא באותה תהודה1 ולא במקומות אחרים, כך שכן היו ידיעות שיצאו אצלנו

 
 ?האם העבודה היא יומיומית או שאתה עובד במקביל עם קשבים אחרים

 1הזה משתנ1 לבד, לעיתים אחרות, לעיתים מסוימות עם אדם נוסף1 זו עבודה במשרה מלאה
 

 ? אילו כישורים נדרשים כדי להיות קשב
ויש לי הרגשה שהבחינה לא תגמר , זה משהו שאני עוד בוחן עם עצמי1 לא אתיימר לדעת1 שאלה מצוינת

 1לעולם
אני פותח כל משמרת עם השיר של לואי 1 פשוט תשוקה לדעת וללמוד1 ותשוקה, בגדול צריך יצר סקרנות

כי למרות הציניות שמתפעלת את , כתזכורת אישית ותמידית', What a Wonderful World'ארמסטרונג 
אנו חיים בעידן שאין כמותו בתולדות 1  העולם בגדול די אחלה, הצביעות והזוועות, גלגולי העיניים, העולם

, אבל בצורה די אובייקטיבית1 ראינו כבר עד כמה זה מגוחך', קץ ההיסטוריה'לא אתיימר לדבר על 1 האנושות
 1א רעמצבנו ל

 1אלא חלוקתם, מי כמונו אמורים לדעת כי הן נסובות לא סביב כמות המשאבים, ואם כבר יש בעיות
אסור לאבד את , וההבנה איך תהליכים עובדים' פוליטיק-ריאל'לצד ה, בגדול1 אבל די סטיתי מהנושא

 1כמו שאמר עמוס עוז, את התמימות שאיננה ההיפך מחכמה1 התמימות
 111ממש לא יזיק, מערכת חדשות וכלי תקשורתולהבין איך עובדת 

 
לספק לי את פרטיהם לעת , ל מוזמן לימור איתי קשר"כל מי שיש לו קרובים ומכרים בחו

  1.08-3062002 אעריך זאת ממש1 מצוא
 ,קשבכם

 ברנדס( רמבו)רם 
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 פגישה חמה וחגיגית לכבוד יואל אשל בבית החם
 

יואל הקים את הבית החם 1 החם פגישה מיוחדת לכבודו של יואל אשלבבוקרו של שישי שעבר התקיימה בבית 

הכתיבה להימנע הפעם הפגישה גם לוותה בארוחת בוקר שהקורונה 1 שנים 6 -במשך כ, משלו  ונתן לו צביון

תניס שבצוות יחד  1(קראו בהמשך)  1דברים לכבודו כתב וקרא מומוס1 מכל אכילה במפגשים שדרשו גם ריחוק

סיכום גם יואל  תיאר את האופן בו, מוקפד ולא מוותר1 הדגישה את אופי הניהול של יואל ,מירהעם כרמלה וא

השראה קיבל ממפגשים  1עד אינו פתוח למפגשים-כשבית גיל ,בו ראה את דפוס המפגשים בבקרי ימי שישי

פגישות  – 'מקלט הספרים'מגם  , המוכרות למי שהיה במשמר הנגב' של שיחות יום ב .3-בעבר אי שם בשנות ה

 1 שארגן במשך שנים אמתי בן צור , לכל הציבור

 :דבריו של מומוס ליואל אשל

 ,יואל יקירינו

רגל אחת , שלושה הליכונים, חמישה מקלות הליכה :אביזריםגם ה ,התפאורה של בית מורשת במקומה

גרש החנייה ואתה צי של קלנועיות במ, ואולי גם פה ושם מכשירי שמיעה אחדים, הרבה –משקפיים , מגובסת

 1מקבל אותנו במאור פנים כבעל בית במעונו ונותן לנו כבוד, יואל

" פרלמנטים"ה, ר למקלט הספריםבו  עָ ' ירשת את תרבות השיח הקיימת אצלנו מימים ימימה משיחות יום ב

שהבאת אותו למתכונתו ( רכאותיללא מ)למיניהם המחתרתיים פחות או יותר ועתה הבית החם הנוכחי 

 1הגבוהה ביותר

, ה במקומותינוש  ע  המבקשים לא להישאר בשולי הנ   ,ציבור ותיקים, בקול רועם וברגל דואבת קיבלת אותנו

מתפעלים , גורם לנו להזדהות עם קורות חיים של חברים, ה בנבכי בקהילתנושָ ע  אל הנ  , תדיר, והבאת אותנו

וכבר 1 מפליגים לנופים רחוקים ונחשפים לסודות המוח האנושי, מזור לרואנדה מביאים, ממגוון ההתנדבויות

  1הזמנה אישית בתא הדואר -  SMS -לא ב, לא בוואטסאפ, לא במייל –מצפים להזמנה למפגש הבא 

יגש אליך מישהו י, יש ואולי מתוך הרגל1 כשווה בין שווים, מקום קבע בקרב הקהל, עתה, מצאת לך, יואל

 "1המפעל מוסיף להתקיים, תאמר, אנא פנה לצביקה: "ץ עצה ואתה תחייךעּויָ , אלהויביע מש

 1תודה יואל, כה לחיי יואל

 מומוס
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 זכרה לברכה צלילה פרץפטירתה של שלושים ל
שלחה דברים על צלילה שתאמו את הדברים ( טל לוצקי)ימים ספורים לאחר שצלילה הלכה לעולמה טליה לוי 

 :שליווינו אותה לבית עולמהכנו מהמספידים ששמע
 

 ל בת אסתר וגד גוטקינד"לאשה החשובה והאהובה צלילה פרץ ז
 ב"חשוון תשפ" כב
  

 צלילים רכים
 בקעו מגרונך

 תלתלים קטנים
 עיטרו פנים עדינים
 וחיוך קטן תמידי

 אפיינו דמותך
 עיניים טובות
 ושירות אדיב
  –לאורך שנים 

 .הילה שאפפה אותך
 . כמעט בטוחה שמעולם לא אמרת מילה קשה אני

 .לקוחה... אחיינית בת כיתה או, היית מוקפת חברה
 .ככה זה כשאת כל כך נעימה

 י האופייני לאזורר  ב  ד  אכן היה בך חוסן מ  
 זה שחלחל עמוק לכולנו –אך את הפן העדין הנדיר 

 ובגינו היית אהובה ושלובה 
 .וכל כך ענווה

 ניתן לכבותאת אור הנשמה ויופייה ללא 
 וכנגד המחלה האיומה

 ...אין עצה
 

 :אך רק זאת ראיתי
 מתיקות הבנים

 תינוקות נפלאים
 .ואת נצח הניסים

 (שעוד יקרו)
 

 תנוחי יקרה
 .צלילייך עוד מתנגדים

 .עבור בנים מסירות הנפש והזמן, הנתינה, תודה לך צלילה על השירות
 .שמחת בחיינותודה על האווירה הטובה ועל נוכחותך משמעותית והמ

 

 טליה לוי
 .גרה רחוק מרגישה קרוב
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זכתה היא נפרדה לא  צלילה אהבה את שיריו של שלמה ארצי ואף קיבלה מתנה כרטיס להופעה שלו אך היא 
 ..מהחיים בטרם

 בשלושים קראו את השיר פרידה ששלמה ארצי כתב והלחין והושמע בביצוע אריק סיני
 

 שיר פרידה
 

 זה שיר פרידה
 ,ואי רק אמרי שלוםאז ב

 אני אומר תודה
 ,ואת יודעת שחלום

 111סופו להתגשם
 

 אני אומר תודה
 כך נושק-ואחר

 ,כמו חופים של ים עוזב
 1אני עובר עכשיו ממך
 ,בין דמעות ובין כאב

 111אני הולך אני
 

 זה שיר פרידות
 1תמיד אומרים בין השורות

 ,שכמו חידות
 1פרידות גם הן אינן פתורות

 ,נוחהאין בי מ
 רוחך שבי

 ,גם היא בוכה
 

 ,כל הפרידות הן עצובות
 1כאב המילים חותך

  ,טלפנתי שנה ולא ענית
 1אני הולך ממך
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 טובה לאופיר גליקי מילה
 

התוצאה הסופית  אתאהבנו מאוד  ,תודה רבה על תיקון ושיפוץ העגלה של החצר ,לאופיר היקר

   אןפק גן צוותילדי ו מכל��

 
 

 י השיפוץהעגלה לפנ
 
 

 
 
 
 

 
 

 העגלה אחרי השיפוץ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות
 ון'לנוע ואור פרג

 ילהיאלהולדת הבת 
  !ברכות לכל המשפחה
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 פרוטוקול מועצת חינוך
 62166186: תאריך

 1גל יסעור ודקלהללזרי  מעיין , ארמה שרון, פייביש יניב :נוכחים

 1פניג-פלג וגל בלובשטיין-ברג נאוה, ארזי יואל, עמר הילה, ברקן יואב, אלוש-רוזנבלום נעמה :התנצלו

מרכזת הנהגת צופים  -ראש שבט הצופים של משמר הנגב ומעיין  - פרייברג רונן, רכז הצופים לויזון יובל :מוזמנים

 1דרום

 

 :סדר יום

 .למידה על הצופים במשמר הנגב .1

 דיון בנושא בקשה של מועמד למועצת חינוך .2

 

 מהלך הדיון

 ים במשמר הנגבלמידת נושא הצופ .1
, רציונאל חינוכי של כל שנתון, כיצד היא עובדת, הועברה למועצת חינוך מצגת ובה הסבר על תנועת הצופים 

הסבר על הגדרות תפקידים והייחודיות של הצופים במשמר ,  מפעלים  חינוכיים שמתקיימים לאורך השנה

 1הנגב

גת כל שנה להורי הילדים העולים ל ד על מנת שההורים שהם יציגו את המצ פרייברג ורונן לויזון סוכם עם יובל

 1עוד דובר שיובל ורונן יעשו הצגה חד פעמית לכלל ההורים1 יכירו וייחשפו לתנועת הצופים

 1ההשקעה והסובלנות הרבה, תודה לרונן ויובל על הנכונות להגיע

  .דיון בבקשה של מועמד למועצת חינוך 81

לאפשר לאחד מהמועמדים למועצת חינוך להתמודד בבחירות , ההובאה בפני מועצת חינוך בקשה חריג

חסרים )למרות שעל פי התקנון שנקבע הוא אינו עומד בתנאי הסף של וותק בקיבוץ הקרובות 

מכיוון שחסרים שלושה חודשים בלבד להשלמת הוותק והבחירות הבאות  (.חודשים 3למתמודד 

  .הוחלט לאשר את הבקשה, עתידות להתרחש בעוד כשנה

במידה וייבחר ישמש  כמשקיף למשך , המועמד יכול להתמודד למועצת החינוך בבחירות הקרובות

 .שלושה חודשים ובחודש מרץ יהפוך לחבר מועצת חינוך מן המניין
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  ספרים חדשים בספריית הילדים
 

 מצוירים לנוער
 דאב פילקי  - קפטן תחתונים 
 

 מצוירים לילדים
 ף סמית'ג –בון עין הסערה 

 ף סמית'ג –ון הרחק מבונוויל ב
 ץאוליבר שר –קפצנו לרגע לאפריקה , תיכף נחזור

 
 סדרת קטנות גדולות

 

 אגתה כריסטי -

 מרי קירי -

 סימון דה בובאור -
 

 ישראליות

 חנה סנש -

 שרה לוי תנאי -

 גולדה מאיר -
 

 – 00:41חוג ספרייה בין ' עבור כיתה ב 00:11- 00:11בין ' ימי פעילות יום ד

 (דורית גזית, שרה בורנשטיין, איחנה גב) 03:41

  03:41עה מהש' י דבימפרים שאול סל ער מוזמניםונודים יל

 יתדורית גז :מסרה       לראותכםנשמח 
************** 

 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 לאביב אלון

 ל"לגיוסך לצה

 הצלחה בשירות הצבאי
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  61166-8616618.86בתאריכים 
 
 לבחירת אליסיה ליסוביה לתפקיד מנהלת האגודה1  6
 

 866 –בעד 
 82 –נגד 
  0.168:אחוז הצבעה  236זכות הצבעה  יבעל 863כ מצביעים "סה

 
 בחירת אליסיה ליסוביה לתפקיד מנהלת הקהילה בקיבוץ1  8

 חברי הקיבוץ הצביעו פעם נוספת 
 631 –בעד 
 63 –נגד 
  03183: אחוז הצבעה 663בעלי זכות הצבעה  616כ מצביעים "סה

 
 מתוך הרשימה  1ר עד יש לבחו –בחירת חברים לוועד ההנהלה 1  6

 נבחרה   -דורית גזית   -
 נבחר       -אוהד פניג  -
 נבחר- גיל פוגל   -
 נבחרה- מעיין עוז  -
 נבחר  -אלי רותם  -
 נבחר  -ינאי שטיקמן  -
 לא נבחרה  -לאה שניר  -
 לא נבחר  -יואש בורנשטיין  -
 לא נבחר -קרלוס ברסלו   -

  663: בעלי זכות הצבעה  866כ מצביעים "סה
 

 
 

 ,ריםחברים ותושבים יק

  

 .אני מאוד שמחה על ההזדמנות שנתתם לי לעבוד איתכם

  .חמישי-אני נמצאת בקיבוץ בימי ראשון, בימים הקרובים אני מתחילה חפיפה

 .זימון פגישות עימי יעשה דרך נטע במזכירות

 !להכיר ולשוחח, אשמח להיפגש
 mkehila@mhanegev.org.il :מייל

  .מאחלת לכולנו בהצלחה רבה ושיתוף פעולה פורה

 ,בברכה

 130-4307003 -  אליסיה ליסוביה

 

mailto:mkehila@mhanegev.org.il
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
 

  1-11-2221:תאריך

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

 1אלוש-רוזנבלום נעמה, קפלן-מיקה לואיס

 דגני-עירית כרמי , הילה מגידוביץ: התנצלו

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

 :סדר יום

 'ד .6 –אישור פרוטוקול  61

 'ד .6 –( והקהילה)מועמדת לניהול האגודה  –היכרות עם אליסיה ליסוביה  81

 'ד .8 –דיווח שוטף  61

 'ד .1 –תיאור פרויקט ודיון על מודל מימון –שחייה שיפוץ בריכת  21

 

 :מהלך הדיון

 אישור פרוטוקול .1

  12.11.11ומ 11.11.11אושרו הפרוטוקולים מ

 . ת קהילה ואגודה.בחירת מנהל .2
 1(והקהילה)מועמדת לניהול האגודה  –היכרות עם אליסיה ליסוביה התקיימה פגישת 

ויציג לאסיפה את מועמדותה של אליסיה ליסוביה לתפקיד הוועד מאמץ את המלצת צוות האיתור : הוחלט

 .מנהלת האגודה

 דיווח שוטף  .3

  1 קרי העלאת דמי הוועד, צורך בהגדלת מסגרת התקציבמסתמן 1 8.88הכנות לתקציב  –מנהלה

 1בישיבה הקרובה יתקיים דיון מפורט בנושא

  ם מאמצים לגייס ממשיכי1 המערכת מתייצבת1 מצוקה של כח אדם בחינוך החברתי –חינוך

כדי לאפשר עמידה  קול קורא למועצת חינוך הוארך עד לסוף השבוע1 מדריכים להמשך השנה

 1בהגדרות הייצוג בתקנון

  1מועמדת יחידה לניהול בעקבות קול קורא שהופץ –מועדון לחבר 

  1  ותנבחרה מועצת תרב1 נרכש ציוד תאורהרכטמן ואלי  יגב ביוזמה של הילה ובסיוע ארנון –תרבות 

 1פגישה ראשונה של צוות בהרכב מחודש התקיימה –י "צח 

  1השמירה שומר בשער לחידוד נהליהפגישה עם התקיימה 1 עבודה שוטפת –ועדת בטחון  

  1ערות לשיפור בנושא בטיחותתקבלו הה1 הועבר לניהול האגודה –בית בורוכוב 

  1מתקדמים לתכנון1 ייועד לשיפוץ האולם –קול קורא מתקן ספורט  

  ייעשה מאמץ לגייס נציגי ציבור ! מועמדים בלבד 6 - היענות דלה לקול קורא –ועדת צעירים

 1נוספים
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 תיאור פרויקט ודיון על מודל מימון –שיפוץ בריכת שחייה  .4

הן בגלל נזקים כתוצאה מתזוזת קרקע והן בגלל דרישות של 1 נדרש שיפוץ יסודי של בריכת השחייה: רקע

 1רישוי עסקים

 1פר שנים התחיל דיון והליך תכנוני והתקבלו אומדני עלויותלפני מס

 ₪1מיליון  610ל 8עלות הפרויקט צפויה להיות בין , ועל פי ניסיון שנצבר בקיבוצים אחרים 8.62על פי אמדן מ

 ₪1מיליון  613כאשר עלות השלב הראשון כ, ניתן לחלק את הביצוע לשלבים

 

אולם ספורט , כגון שיפוץ מבני חינוך)ים אחרים בתחום התשתית מאחר והפרויקט הזה מצטרף לפרויקטים רב

 1עולה הצורך לדון במקורות המימון לשיפוץ הבריכה, (ועוד

 :נושאים להחלטה

  תושבים \האם להטיל תשלום מיוחד על חברים? 

 מי ישתתף בתשלום המיוחד? 

  תושבים \מה יהיה החלק של העלות שימומן מכספי חברים? 

 האם לאפשר בחירה? 

 

 :הוועד הטיל על נעם וגיא לברר

 ?מה התמורה שמבקשים? להשתתף בהשקעה" זר מעדנים"האם קיימת נכונות של חברת  -

 ל לגבי המועצה האזורית"כנ -

        ל לגבי הקיבוץ"כנ -

 עם שטהלנ :רשם 

 
 

 
 

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

 !ברכות

 לדורית דקל

 להולדת הנינה

  נכדה למירון ודורית

 !ברכות לכל המשפחה
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 בערוגת הגינה ליד משק חי
 ושיתוף קהילתי הגינה הקהילתית תצמיח לנו ירקות
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