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ביום סוער מרוחות ומעט גשם ליווינו את חברנו ישראל גלעד למנוחה לאחר מאבק ארוך עם   ,בתחילת השבוע
כאילו רמזה  ,להאיר תה לעצמה סדקנולפתע השמש  פי, הקהל המלווה דומם, השמים אפורים2 מחלה עקשנית

 2מגיע למנוחה, ישראל, ואה
 

 מה בעלון
 

 אחיה של  -אן מרק'ז, משפחת גלקר, בועז גלעד, אורן גלעד: נפרדים מישראל גלעד זכרו לברכה
 איש עדי נגבובית היוצר, דורון אלמוג, ר אורי גלנטה"ד, עדי נכדתו , יהודית

 הילה מגידוביץ –סיכום החג ... חנוכה הוא חג טוב 
 מרגלית: ראיון עם הילה שנהב שאלה? איך קולטים במשמר הנגב 
  נעמה רוזנבלום אלוש –עדכונים מוועדת קליטה 
 ל"ברכות לליעם גרינוולד לשחרורו מצה 
 איציק בונים – 2222לקראת דיוני התקציב  -יוחזר הקיבוץ לחבריו 
  איציק בונים –מכתב לניתאי קרן 
 מועצת חינוךעל  בחירת ועדת צעירים ונציגים ל 1.82.2228 -אסיפת אגודה ב 
 הצבעה אלקטרונית על בחירת ועדת צעירים ונציגים למועצת חינוך 
 מומוס -מסיפורי הגבעה הראשונה ומעשה בשודד עם תעודות 
 מעיין ללזרי: רשמה 82.82.2228 -פרוטוקול מועצת חינוך מ 
 נר זיכרון חודש דצמבר 
 ספרים חדשים בספרייה 
 תנחומים ללילך טהר על מות אמה יעל 
 טמן על מות אחיה בלפור קיויתיתנחומים למרי רכ 
  לאה שניר –כלבים במשמר הנגב 
 אצלנו בחצר 

 כתו  בטרם עת של חברנול תאבלים וכואבים א
 

 ישראל גלעד
 

 מחזקים ומנחמים את 
 בועז ומשפחותיהם, רועי, אורן ,את בניו ,יהודית רעייתו

 
 

 בית משמר הנגב
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 ,אבא יקר ואהוב
 2אנחנו כולנו פה היום נפרדים ממך בצער רב וכאב גדול

 2קיווינו והתפללנו לסוף אחר, אבא
 2 נלחמת כמו גיבור כל חייך עד לסופם, שהיית מדהים םאני רוצה להגיד לך ולספר לכול, אבא

אך תמיד התמודדת איתם בגבורה מילדות כשעלית לארץ ללא , יודע שחווית הרבה קשיים בחייםאבא אני 
 2ללא חברים, ללא שפה, הורים

שאף פעם לא ממש למרות , ואני יודע כמה צער זה גרם לך2 כל חייך לא זכית לפגוש ולהכיר את הוריך
בנית בית והקמת 2 כל התאקלמתלמרות ה2 וכמעט לא דיברת על זה אלא בשנותיך האחרונות, התלוננת

 2משפחה לתפארת
עם תמימות , ייאתה אדם הכי ישר ונקי שהכרתי ופגשתי מימ, אני רוצה שתדע שאני גאה בך מאד מאוד, אבא

 2שאין היום למצוא
אך לצערי בסוף 2 ניסינו ואנחנו נלחמנו איתך, אני מצטער שלא הצלחנו לעזור לך יותר ולהציל אותך, אבא

 2ה ניצחההמחלה הארור
הספקת לבקר בארגנטינה 2 היו שנים טובות מהניתוח הראשון2 היו עליות ומורדות 9.62 -כשנתגלתה המחלה ב

אילאי ויובל והבת  : הספקת להיות בבר מצווה של הנכדים, מצאת את קבר אימך וסגרת מעגל, והגשמת חלום
 2מצווה של עדי וליהנות מהנכדים והמשפחה

לא , היית המון בבתי חולים, סבלת המון, היתה קשה, ה המחלה ויצאה משליטההתקופה האחרונה כשהתפרצ
הרצון שלך לחיות נתן לנו כוחות ואופטימיות שתצליח לעבור את המשבר למרות המצב הקשה שהיית  2ויתרת

 2בו
באמא שטיפלה בך במסירות ובאהבה מוחלטת , אני חושב שאתה יכול להיות גאה במשפחה שלך, אבא

 2ועיוורת
, אבא תנוח עכשיו בשלום2 אדם שיש בו רק טוב, אדם ישר ותמים, פייטר, אני תמיד אזכור אותך כגיבור, אבא

 2תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים
 2אוהב אותך המון וכבר מתגעגע

 
  אורן 

 
 
 

 ,אבא
 

 ,אני לא יודע איך להיפרד
 ,אז רציתי להגיד לך כמה אתה השראה

 2קרבות ולא ויתרת עד הסוףניצחת ב, שנים 7נלחמת במחלה 
 2כמו שאמא אומרת, עקשן

ראית עוד אליפות של באר שבע , איטליה, היית בספרד, השנים האלה הגשמת חלומות וחיית עד הסוף 7 -ב
שם הגשמת את החלום הכי גדול שלך ומצאת משפחה ולמדת על הסיפור של 2 והכי חשוב הטיול לארגנטינה

 2אמא שלך
והחוזק והעקשנות שלך מלווים אותי בכל 2 נזכר איך ליווית אותי למשחקים כל שבת כשאני רואה את טל אני

 2רגע ובכל בחירה שלי בחיים
 

 2אני אוהב ומתגעגע המון
 

 בעז
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 יחיד ומיוחד, בן דודנו אחד, איש משפחתנו, ישראל
אף פעם לא 2 אתה החולם אחר השמש גם כשלא האירה או חיממה וגם כשעננים הסתירו אותה לאורך חייך

 2להיטיב, להיות משמעותי, לחיות, להיותוויתרת על חיפוש ועל השאיפה 
מופנם ושקט עם פער גילאים גדול בינינו  לבינך ואנחנו לא מודעים כלל , הצטרפת למשפחתנו בגיל צעיר מאד

 2קיבלנו אותך כחלק מאיתנו, למה שעברת וכמה אתה סוחב על גבך הצעיר
 2בארץ חדשה וזה לא היה פשוט, בקבוצה, להשתלב במשפחה חדשה והיית צריך" תיק"עם  באת

, במשפחה, מלאים בעשייה, יצרת ובנית חיים שלמים –החסך והכאב , שלמרות נקודת המוצא, והמדהים הוא
  2באהבה

תמיד , זוכרות אותך מרכז את הספורט בקיבוץ, מהחזית המצרית, כותב גלויות אלינו מהצבאזוכרים אותך 
זוכרות את ימי השבת וסופי השבוע כשהיינו הולכות עם אמא לסדר את החדר 2 במשחקים לעודד וכשבאנ, שם
 2ולשים עוגיות, כשהיית בצבא, שלך

רכיבות על , טיולים בסכר, הרבה מפגשים בשבתות כשסבא אלברטו וכשסבתא זיוה מחזיקים את אורן זוכרים
 2חמור

מתי אתה בא , חנטריש: אומר לעומרי, אתה מכין קפה, לבקראת הקיבוץ וחזרנו  כשכבר עזבנו –ומאוחר יותר 
 ? הכל טוב: לארח ולשטוף כלים ולשאול, וכבר כשהוא מבקר נמצא בעמדת המטבח? לבקר

2 שתנצח את המוות בעולם הראשוןלרגע היה נדמה שאתה 2 לא הפסקת להילחם, ובסרטן אלים, גם כשחלית
 22נתת לו יטי  פ  איזה 

 2לדבוק בדרך שלך, ת בעקשנותךהמשכ, גם בזמן המחלה
באהבה , שבמסירות אין קץ, יהודית שלנו2 מסורה ועקשנית לא פחות, לדרך הזו הצטרפה לוחמת נוספת

 2לחלום אחר השמש, כדי לאפשר לך את דרכך, אבל הכל, ובנחישות נלחמה יחד איתך  ועשתה הכל
 2רועי בועז ומשפחותיהם, אורן –בנית משפחה נפלאה 

גם כשכבר ? מתי אתה בא לבקר –חנטריש : "באף פעם לא ויתרת על2 ור ואכפתי ובן דוד פולניהיית אב מס
 222באנו לבקר

 2 לימדת את כולנו שיעור ענק על שמש ואור
 2אולי בזכות מפגש לא פשוט עם חושך

 2מגיע לך, נוח בשלום איש יקר
 ,אוהבים אותך תמיד

 
 משפחת גלקר

 
 
 
 
 
 
 

 ,וסלין אחותי'אליך ז
אתכם ואותי במות  לצער גדול המלווהכביטוי , רועי ובועז אני כותב את המילים המעטות האלה, נייך אורןולב

 2גיסי האהוב שהלך לעולמו היום אך זכרו יישאר לעד חרוט בליבי
אני אתכם , בגלל הקורונה שמונעת מאיתנו לנסוע על פי רצוננו, לצערי, גם אם אני לא נוכח איתכם במעמד הזה

 2ובמחשבותייברוחי 
 2הנאמנות והיושר שלך ותכונות האופי העז שלך, בזכות לבך, תישאר איתי לעד בזיכרוני, אחי הבכור, ישראל

 2יום אחד עוד ניפגש2 אוהב אותך
   

 מרק -אן'ז
 אחיה של יהודית גלעד
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 ,סבא
 2 אתה לימדת אותי לא לוותר על החיים האלה2 אתה היית הבן אדם הכי חזק שהכרתי

 2ם אתה היית בתוך מחלה נוראה ולא ויתרת לשניה  עד לרגע שהגוף כבר לא יכולשבע שני

 2אני רוצה שתדע שאני הכי מעריכה אותך  בעולם

אומרים שכל בן אדם בחיים שלנו מלמד אותנו שיעור ואתה לימדת אותי שגם שקשה גם שהנפש מפורקת 

 2אין מצב לוותר על החיים האלה, מלחץ

 2הייתי לידך מספיקאני מבקשת סליחה שלא 

 2ומקווה שעכשיו אתה לא סובל יותר2 אני אוהבת אותך תמיד

 

 ,נכדתך
 עדי גלעד
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,ישראל
 

 2תקפוץ לשתות איזו בירה אומר לי הבחור הנחמד בשיער הלבן שעומד בשער הקיבוץ
מחליף מילה , עוצרתמיד , את שמו איני יודע אך בכל פעם שאני עובר בשער הוא לא מסתפק בנפנוף לשלום

 2ומברך לשלום
 

 2התחילה הידידות בינינו, לפני שנים ישראל, כך
 2 מנסה למקם בכרונולוגיה של חיי ואיני מצליח, כמה שנים עברו מאז איני יודע

 22222הבנים2222 יהודית222 אתה, כאילו תמיד היית שם
 2זו בזומאז אותה בירה ראשונה נרקמו יחסים בין משפחותינו שהפכו שלובות 

 2עד כדי כך שכשיהודית עוברת ליד הגנים קוראים ילדיי הגן  לבנותיי שסבתא הגיעה
 

 2על ילד החוץ מארגנטינה שגדל בקיבוץ2 שמעתי על סיפור חייך יוצא הדופן, עם השנים למדתי להכירך
 

בנחישות עמדת מולה , גם כשמחלתך הארורה אימה לכלותך, אהבת את חייך ונאחזת בהם בכל כוחך נאחזת
 2222חיית, 2וחיית

 22222סועדת, תומכת, מחבקת, חיית ויהודית תמיד לצידך אוהבת
 

 2אנחנו המשכנו להיפגש לכוס של בירה מסורתית בימי שבת אחר הצהריים
 

2 היית בא לעיתים עם יהודית אלינו הביתה, אני זוכר איך גם בימים של חולי וחולשה כשכבר לא היה לך כוח
 2ומוסיפים כוסית משקה קטנה22222 של המבורגר על הגריל גם אז שמים נתח

 2וכשאני מאשר אתה קורץ ליהודית ואומר את רואה הרופא מרשה22222 אתה שואל? מותר לי
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 2אבל אל תגלי לאורן22222 ואז מוסיף בלחש
 

 2משפחה למופת הקמת ישראל
 2וחזקיםאנשי משפחה איתנים , בנים השונים מאוד זה מזה אך כולם כפי שאתה 3

 2משפחתך חזקה ומאוחדת כפי שרצית
 

 2אני צופה מהצד ורואה איך החיים עוזבים אותך לאט לאט, בשבועות האחרונים
 2שוחחנו מספר פעמים על רצונותיך ותקוותיך 
 

 2לשתות איתך בירה אמרת לי –לפני כשבועיים כששאלתי אותך מה אתה רוצה מה מתחשק לך
 

 וכך עשינו
 2בירה אחרונה ביחד ואפילו תיבלנו בנתח עסיסיבשבת שעברה שתינו 

 2זו הייתה שיחתנו האמיתית האחרונה
 

 תם המאבק ישראל
 עת לנוח

 תישאר בליבנו לעד, נוח על משכבך לשלום
 ר אורי גלנטה"ד

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ,אבדנו חבר אהוב
 "2 נחלת ערן –עדי נגב "חבר יקר ואהוב שהתנדב בכפר השיקומי , התבשרנו היום במותו של ישראל גלעד

, למרות זאת2 נלחם בשנים האחרונות במחלת הסרטן, יליד ארגנטינה, ישראל פנסיונר מקיבוץ משמר הנגב

"2  עדי אופקים"המשיך להתנדב עם דיירי הכפר במרכז החקלאי שלנו ובבית היוצר , במשך כל ימי מחלתו

סייע במטלות רבות והעלה חיוך של 2 אחד משלנו, התייצב למשימת ההתנדבות כאחד מהצוות, פעמיים בשבוע

 2אושר על פניו של כל מי שהיה במחיצתו

 "2 מתנדב מצטיין"כאות הערכה על עשייתו קיבל ישראל אות 

 2ישראל חברנו האהוב תמיד יהיה נצור בליבנו

 2הנשמות הטהורות ביותר על פני האדמה, תודה ישראל על אהבתך ונתינתך הגדולה לדיירי הכפר

 2יקר ואהוב היה שלום חבר

 

 נגב נחלת ערן וירושלים  –עדי 
 

 דורון אלמוג
 
 
 

 



7 
 

  www.atarmishmar.org.il   9226929.96ב  "בטבת תשפ' כ 9612' עלון מס

 ,ישראל גלעד
ישראל כבר היה מתנדב ופגשתי 2 נגב -שנים כשהתחלתי לעבוד בכפר השיקומי עדי 2 -את ישראל הכרתי לפני כ

 ,ישראל אהב לבוא להתנדב ואהב להיות בחברת העובדים והדיירים2 אותו כשחזר מעוד סיבוב של טיפולים
 2תמיד עם חיוך ואופטימיות
 2ותמיד מוכן לעזור ולתרום

2 ישראל היה מגיע לעזור בעיקר בעבודות משרדיות וכבר היה ניכר שקשה לו, לאחר מכן נפגשנו בבית היוצר
 2אבל למרות הכל ישראל המשיך לשדר שהכל בסדר ותמיד הבטיח שיבוא גם בשבוע הבא

 2יה שולח ברכת שבת שלום בוואטסאפבמשך כל השנים האלו ישראל כל יום שישי ה
כשהיה בבית חולים או במנוחה 2 אבל עם כוח רצון אדיר המשיך להגיע, בשנה האחרונה ישראל נחלש מאד

 2תמיד רצה לדעת אם עדיין צריכים אותו ורצה לבוא לעזור, בבית
 2לתרום ולעזור עשיית טוב ורצון, תמימות, צניעות, ישראל מסמל עבורי את התכונות הטובות שיש באדם

 
 2מבקש להביע תנחומים למשפחה, הדיירים וההנהלה, העובדים, נגב ובית היוצר-עדי, בשם הכפר

 מי האיש החפץ חיים"
 אוהב ימים
 לראות טוב 

 עשה טוב, סור מרע
 "בקש שלום ורדפהו

 
 !תודה לך ישראל היקר
 2נוח  בשלום על משכבך

 
 בית היוצר עדי אופקים  
 
 

 
 
 
 

 שת הימיםבמלחמת ש   " עלי נגב"תעודת הוקרה על התנדבותו ב ישראל מקבל
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 222חנוכה הוא חג טוב
 :ב מאחורינו ולהלן סיכום ותודות לצוות"חנוכה שנת תשפ

  :חנוכה השנה נחגג בשלושה מועדים

יצירה מקומית , פרי יצירה של צוות חנוכה וללא הפעלות חיצוניות   ,לכל המשפחה  האוכל  פעילות בחדר  -
  2וונתמג

  2עם המון אהבה ויצירתיות , לוותיקים  " דולפין" פעילות כתת בר מצווה  -

 רונן פרייברג וגיא וילק ,מפקד אש ומצעד לפידים בליווי שבט איתן  -

 

  :ברצוני להודות לצוות חנוכה המכובדונכנס לפרטים

 יפתח מזור

  יפעת משאלה

 אתי ענבר

 הלן נגבי

   יעל לוי

 רונן פרייברג
רונדו , הצגה, הנחייה, יצירה, הכנת נרות, איפור! תודה ענקית על היצירתיות וההפעלות השונות! כמוכם אין

  !הילה אלעזרי: תודה שלוחה למי שסייעה בתחנת יצירת הנרות , בנוסף ! נרות ועוד ועוד

  דבורלה בן יהודה :יצירה ממחזרות 3למי שניצחה על תחנות 

  העל ההגברלארנון ולאורי אלמוג 

  על חדר האוכל לרחל מולכו

  על העזרה בארגון חדר האוכל לורוניקה דגני

  על הבאת הסופגניות לאילן רחמני

 
 :לצוות ההורים שהוביל בגאון "דולפין" לכתת בר מצווה

  ענבר בן דוד ואיציק ששון
 

  :לצוות הצופים המוביל והמככב שלנו

 רונן פרייברג

 גיא וילק

  יובל לויזון

 .על הבאת הסופגניות למפקד אש ןלחנה פרידמ

 
 במישרין ובעקיפין, תודה לכל הנוגעים בדבר

  !וסליחה אם שכחתי מישהו

  !שיהיה לכולנו אור ושמחה תמיד
 

  הילה מגידוביץ

-- 
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 ?איך קולטים במשמר הנגב
 בסיום תפקידה, מרכזת ועדת קליטה, ראיון עם הילה שנהב

 
 ?קליטה כמה שנים מלאת את תפקיד ריכוז ועדת

ולמעשה השלמתי שתי קדנציות כמרכזת , נכנסתי לתפקיד מרכזת קליטה, 9.62בנובמבר , שנים 1לפני 

בזמן בניית שכונת הבנים , ד במשך כמה שנים ובנוסף לזה"עוד לפני כניסתי לתפקיד הייתי חברה בצמ2 הוועדה

של צמיחה דמוגרפית וקליטה  כ עסקתי בתחום הרחב הזה"כך שסה2 עמדתי בראש מנהלת הבנייה של השכונה

 2שנים 66-כ

 
 ?יחידים נקלטו במהלך תפקידך/כמה משפחות

 26(2 חברים 6.1כ "סה)משפחות  22במהלך השנים שמילאתי את תפקיד מרכזת קליטה נקלטו לחברות 

וכעת כבר נערכים להקמת השלב , שהשלב הזה של הקמתה הושלם, .7-מהמשפחות הללו נקלטו לשכונת ה

 2 ההבא בשכונ

מתוך המשפחות 2 שאר המשפחות נקלטו לחברות למגרשים מבונים או מגרשים לא מבונים בתוך שטח הקיבוץ

והשאר בתהליכים שונים של תכנון , משפחות שמתגוררות בביתן 2שנקלטו למגרשים בתוך הקיבוץ יש כבר 

 2ובניית הבית

במקום משפחות  –פחות להרחבה מש .6קלטנו בשנים הללו גם , בנוסף למשפחות שקלטנו לחברות מלאה

 2'ב-ו' שעזבו ומכרו את ביתן בשלב א

זו כמות מאוד 2 הקליטה של כמות כזו של משפחות בזמן מאוד קצר יחסית היתה מאתגרת בחלק מהשנים

ועכשיו אחת 2 גם בהשוואה להרבה מאוד קיבוצים בתנועה הקיבוצית וגם למשמר הנגב! שנים 1נכבדה במשך 

שהחברים , בעיני היא ליצור את השילובים בקהילה ולפתח נושאים שונים בקיבוץהמשימות החשובות 

 2החדשים יכולים להיות שותפים ומובילים בהם

 
 ?מנדט הוועדה היה רק לקליטה לחברות מלאה

מאז כל הקליטה היתה 2 קיבל הקיבוץ החלטה באסיפה שהקליטה מעכשיו תהיה רק לחברות מלאה 9.62-ב

ואז , מוכר את ביתו' או ב' בד במקרים שבהם חבר אגודה שמתגורר בהרחבה בשלב אמל, רק לחברות מלאה

 2 מי שקונה את הבית נכנס בנעליו כחבר אגודה קהילתית

 –הם עברו תהליך קליטה די דומה לזה של מועמד לחברות , כאשר הגיעו אלינו משפחות שקנו בית בהרחבה

הם רק לא צריכים לעבור אבחון 2 של מועמדים לחברות ואבחון חברתי זהה לזה, ראיונות עם ועדת קליטה

 2 וכמובן שההסכם שהם חותמים עליו גם הוא שונה2 כלכלי והצבעת אסיפה כמו שעוברים חברים בקיבוץ

המועצה שולחת נציג שמצטרף לוועדת הקבלה ( קבלה לאגודה הקהילתית)במקרים של קונה בית בהרחבה 

בקבלה לחברות הם אינם 2 עורבות היחידה של המועצה בנושא הזהזוהי למעשה המ2 בסוף תהליך הקליטה

 2מעורבים וכאמור ההחלטה הסופית לקבל חבר היא של האסיפה

 
 ?מה היה תהליך ומסלול הקליטה שהוועדה יצרה

צלילה פרץ , אתי ענבר, קרולינה ברסלו –( מלבדי)היו חברות בה , 9.62כאשר הקמנו את ועדת קליטה בסוף 

התהליך של המיונים 2 שאז ריכזה אותה מרים ברסלר, הוקמה ועדת קבלה, במקביל2 פלד-יכטרוענת ל, ל"ז

אבחון ; ראיונות ומפגשים ספורים שנציגות ועדת קליטה קיימו עם הנקלטים, והקליטה כלל כנס מקדים
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שפחות ולאחר מכן עם המלצת ועדת קליטה עברו המ; שניהם במכוני אבחון חיצוניים –חברתי ואבחון כלכלי 

לאחר ועדת הקבלה הגיעו המועמדים 2 שאליה הצטרף נציג של המועצה, לראיון אחרון עם ועדת הקבלה

 2לחתימה על הסכמים ואז לאסיפה לקבלה לחברות

הבנו שהראיון עם ועדת , (כשנה לאחר תחילת עבודת הוועדה)אחרי שסיימנו את הסבב הראשון של הקליטה 

והבאנו הצעה לאסיפה לשנות את המבנה הארגוני , דת קליטה עושהקבלה למעשה חוזר על התהליך שווע

ובעקבות כך ועדת הקבלה התפזרה ומרגלית זלצמן , האסיפה אישרה את ההצעה2 ולאחד את שתי הוועדות

 2עברה מוועדת הקבלה לוועדת קליטה

כפי שפורט  האבחונים החיצוניים, משלב זה התהליך כלל כשלוש פגישות של הוועדה עם המשפחה המועמדת

ולאחר מכן ועדת קליטה קיימה התייעצות פנימית מסכמת והחליטה האם להעביר את המשפחה לקבלה , כאן

 2 ללא מפגש נוסף פורמלי של ועדת קבלה2 לחברות באסיפה ולחתימה על ההסכמים

שנה וב2 הצטרף אליה לואיס ברקן, לאחר פרישת ענת מהוועדה, לפני כשלוש שנים, מבחינת הרכב הוועדה

חברים חדשים , פניג-האחרונה החלטנו להרחיב את מספר חברי הוועדה והצטרפו אליה רן אלעזרי ואוהד פלג

 2שעברו בעצמם את תהליך הקליטה עם הוועדה הנוכחית

 

אחרי , כללו גם את תחום השילוב של הנקלטים בקהילה, 9.62-שנקבעו ב, חלק מההגדרות של ועדת קליטה

שלמעשה נמשכו , בשל המשימות של ועדת קליטה2 ים אחרי כניסתם לבית הקבעקבלתם לחברות ועד שנתי

לפני , לכן2 לא הצלחנו להתפנות לעסוק במשימה החשובה הזו, באופן שוטף בלי הפסקות ברורות בין השלבים

ובראשו עומדת , קצת יותר משנה הוקם צוות נפרד שיעסוק בתחום האקלום אחרי קבלת המשפחות לחברות

וזאת על מנת שתהיה המשכיות בליווי המשפחות מתהליך הקליטה , שהיא גם חלק מוועדת קליטה, אתי ענבר

 2 אל שלב האקלום

 
והחלטנו שיהיה נכון להאריך , בשנה האחרונה דנה ועדת קליטה לא מעט בתהליך הקליטה ואיך לטייב אותו

וכן להוסיף בתוך התהליך  ,קצת יותר את משך הזמן שבו המשפחה היא מועמדת ונמצאת בתהליך הקליטה

המבנה , כגון עסקי הקיבוץ, מפגשים בנושאים שונים שבהם ילמדו הנקלטים על היבטים שונים בחיי הקיבוץ

החלטנו שבקליטה של משפחות חיצוניות יש לשלב מספר פעמים , כמו כן2 חינוך ועוד, תרבות, הארגוני שלו

 2כחלק מתהליך הקליטה, אירוח אצל משפחות בקיבוץ

 
 ?מה היתה תדירות ישיבות הוועדה

נכנסנו מייד לסבב קליטה , שנים 1לפני , כאשר היינו בתחילת דרכנו2 לאורך השנים הוועדה נפגשה על פי הצורך

התקופה הזו של ראיונות ומפגשים עם משפחות המועמדים ומעקב 2 משפחות 39בהתחלה של , גדול מאוד

ובתקופה הזו של , חייבה ישיבות מאוד תכופות, ל מועמדיםעם מספר כזה גדול ש, אחרי כל תהליך הקליטה

, מכיוון שהיה צורך לסכם את המפגשים הללו, שבועי-מעל לשנה היו לנו ישיבות כמעט על בסיס שבועי או דו

 2  לשתף את חברי הוועדה ברשמים ובסוגיות שונות שעלו בתהליכי הקליטה

 2ואז נכנסנו לסבב נוסף על מנת להוסיף , מספר חודשיםלאחר הסבב הזה היתה לנו תקופה יותר שקטה במשך 

התוספת הזו של המגרשים היתה על מנת להשלים את הרחוב העליון בשכונה משני )' מגרשים נוספים לשלב ג

גם פה (2 בשל סיבה כלכלית של בניית התשתיות וגם כדי שאנשים לא יחיו הרבה שנים באתר בנייה, צידיו

בין השלבים הללו 2 וסה ואינטנסיבית ובמהלכה נפגשנו עם הוועדה באותה תדירותהיתה לנו תקופה מאוד עמ
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כך שסך 2 וגם לאחר מכן עסקנו בקליטה של בנים למגרשים בתוך הקיבוץ ובקליטה של קונים לבתים בהרחבה

לפעמים קצת יותר 2 הכל היתה לנו תקופה ארוכה שבמהלכה עסקנו כמעט באופן רציף בתהליכי קליטה וקבלה

 2לחץ של זמן ולעיתים יותר בניחותאב

לפעמים עלה צורך בקיום דיון 2 לרוב בסביבות פעם בחודש, בתקופות יותר שקטות הישיבות נקבעו לפי הצורך

למשל כאשר משפחה )בנושא מסוים שהתעורר או בתהליכי קבלה של מועמד כזה או אחר מחוץ לקבוצה 

או במקרים של עיכובים מחוץ , ת מקומה במשפחה אחרתהחליטה לפרוש מפרויקט בנייה ויש צורך לאייש א

 2ובהתאם לכך קבענו ישיבות, (כאמור, או בקנייה של בית בהרחבה, ללוח הזמנים שרוב הקבוצה עומדת בו

 

החברות בוועדה דרשה הרבה , מכיוון שבמשך תקופה ארוכה העבודה של הוועדה היתה מאוד אינטנסיבית

בתקופות מסוימות , שעות רבות של מפגשים עם עשרות רבות של משפחות –מאוד השקעה מצד חברי הוועדה 

ואני מאוד גאה במסירות הרבה של חברי 222 שעות רבות של ישיבות הוועדה, כמה מפגשים כאלה בכל שבוע

ואחרים הצטרפו , חלק מחברי הוועדה מלווים אותי מהקמתה2 הוועדה ועל כך שהמשכנו יחד כצוות מאוחד

אך כמעט ולא היו ממנה פורשים וזה די חריג בכמות המשימות 2 החלטות על הרחבת הוועדהעם הזמן ועם ה

 2 שיש לחברי ועדת קליטה ובכלל לא מובן מאליו

זה שחברי הוועדה המשיכו כל כך הרבה זמן ובהשקעה כזו מראה בעיני ! אז זה המקום לומר להם תודה גדולה

 2  ה שהם ממלאיםעל תחושת השליחות שהם חשים בתפקיד החשוב הז

 
 ? איך את מרגישה בסיום התפקיד שנעשה מיוזמתך

שעשיתי בנוסף לעבודה הרגילה שלי , אחרי לא מעט שנים אינטנסיביות של תפקיד ריכוז הוועדה

 2הרגשתי שאני צריכה לתקופה מסוימת להוריד קצת מהעומס האישי, שהיא במשרה מלאה, באוניברסיטה

ת קליטה לא היה צוות צמיחה דמוגרפית פעיל וגם לא בעל תפקיד שממש טיפל ברוב התקופה שריכזתי את ועד

אם זה להביא לוועד  –כך שגם על התחומים הללו הייתי אחראית , בתחומים האסטרטגיים של הקליטה

, שינויים בתקנון הקליטה ובהסכמי הקליטה לאורך השנים, ההנהלה ולאסיפה הצעות לשינוי מדיניות בקליטה

ממשקים צמודים , טיפולים בסוגיות שונות שבתחום הצמיחה הדמוגרפית ולא בפרקטיקה של ביצוע הקליטה

 2  עם תחום השכרת הדירות ועוד

מספיק אנרגיה כדי לחדש ולפתח דברים חדשים בתחום הקליטה ולכן חשבתי הרגשתי שכבר לא נותרה לי 

גם לתחום הקליטה 2 לחדש, להכניס זווית ראייה קצת אחרת2 שזה תמיד טוב, שהגיע הזמן להפסקה ולרענון

ואני מרגישה שהצלחתי , התחום הזה מאוד חשוב לי ומעניין אותי עדיין2 וגם לי באופן אישי, במשמר הנגב

, לעשות את הדברים בצורה מסודרת ושקופה, ליישם ולשפר את תהליך הקליטה, הזו לתרום הרבה בתקופה

אני מסיימת בתחושה מאוד 2 ובעיקר לעשות הרבה עבודה חשובה מאוד ולקלוט אנשים טובים לקהילה הזו

 2טובה של סיפוק

 מרגלית: שאלה

 
 
 

 סיימהלה שנהב הישלאחר נבחרה לרכז את ועדת קליטה , אלוש-נעמה רוזנבלום

 .תפקיד זה
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 עדכונים מוועדת קליטה
 

 הגיעו 2 בנות משק שמתעניינים בקליטה לחברות מלאה במשמר הנגב/קיימנו כנס בני משק 62266296-ב

מרגש לראות את הבנים והבנות שרואים במשמר הנגב 2 ם2ות זוגן/בנות ובני משק ובני .9-למעלה מ

 2בית

על תהליך הקליטה ועל תהליך הבנייה בשכונה מרוכזת , וץבכנס הוסבר על משמעות החברות בקיב

 (2 .7-בשטח הממשיך את שכונת ה)

בימים אלו אנו מתחילים בהתרגשות ובשמחה את תהליך הקליטה עם מי שהביע רצונו להיות חבר 

 2 קיבוץ משמר הנגב ולבנות את ביתו כאן

 . הקבוצה נסגרה ולא ניתן להצטרף אליה

 ר חיים בקיבוץ וחלק אחר יחזרו לקיבוץ בקרוב ויגורו בשכירות עד לסיום חלק מהבנים הבונים כב

 (2נכון להיום אין דירות פנויות בכלל)חשוב לציין שיש מחסור גדול בדירות להשכרה בקיבוץ 2 הבנייה

 1הילה ריכזה את תחום הקליטה במשך 2 אני מנצלת את ההזדמנות להביע הערכה גדולה להילה שנהב 

משמעותית , תרומתה של הילה מורגשת2 את כל המשפחות שנקלטו בשנים אלו בקיבוץוליוותה , שנים

 !תודה גדולה2 וחשובה בכל תחומי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית

 רן , פלג-אוהד פניג, אתי ענבר, קרולינה ברסלו, לואיס ברקן, מרגלית זלצמן :חברי וועדת קליטה

 2 אלעזרי ואני

 

 אלוש-נעמה רוזנבלום

 

 

 

 
 
 

 !כותבר

 ליעם גרינוולדל
 ל"לשחרורו מצה

 !הצלחה באזרחות
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   2222לקראת דיוני התקציב של    - יוחזר הקבוץ לחבריו

 (נכתב לפני הידיעה על  מכירת חלק מנגב אקולוגיה ) 

 2ולמנהלת הקהילה שנבחרה2 ולנציגי הציבור שנבחרו לוועד ההנהלה בפרט, ות   בכלל/מוקדש  לחברים

רכו וציינוכל הדוברים את הערכתם ישנה למשמר הנגב  ב 72שנערך לפני מספר שבועות ל ציון  בטכס מכובד 

 2מחויבות ערכית תרבותית 2ומחויבותם לוותיקי הישוב

 ג "ציטוט  מדברי  ג

כ עבדתי  "אח. חורף שבתות וחגים,קיץ (לילה,צהרים,משמרות בוקר)עשרות שנים עבדתי ברפת  , 69אני בן 

כשהבאתם נתוני פעילויות . צפת הייצור בפוליביד לא ניהלתי ולא קבלתי החלטות עסקיותעשרות שנים בר

כמו כולם אך מאז השינוי  קבוצות רבות זכו להטבות   ,עד השינוי חייתי בצנעה.   בשיקול דעתכם תמכתי

 .ואותי השאירו מאחור  !ורמת חיים גבוהה

 תזכורות 

 (ה /כמה מאות שקלים בחודש לחבר!! )  אינן מיושמות   2281מ ו 2289החלטות אסיפה בעניין הפנסיה  מ (8

 אי ביצוע חלוקת כספי פירות נכסים בשנים האחרונות (2

 822אני אהיה אז בן  2220החל בשנת ₪  0222יש כוונה להעלות הפנסיה  ל ( 3

עלו דרמטית  בעשור  (מים וכו ,ביגוד ,רכב, תרופות ,חשמל ,מזון)הוצאות מחייה עיקריות לפנסיונר בקבוץ (4 

 ג"סוף ציטוט דברי ג          .האחרון

יש חוב ,אומרים לי  בשנים האחרונות בעת הדיונים על התקציב  אני מעלה את בקשתי להעלאת הפנסיה

 (מולו אני גורס שיש לנו נכסים )אקטוארי גדול 

 ל הצעות שכבר כתבתי בעבר   כך אעשה  בכתבה זו  ואף אחזור ע!! כמו כן אומרים לי תמצא אתה את המקורות

 כל הפעולות שאני מציע ההכנסה מהן תנותב להגדלת הפנסיה*

בקשתי לקיים דיון  (בשנה ₪ מאות אלפי ) ,ישבים  עבור שימוש במבני  ציבורידמי שימוש   מאגודת המת(8

 !!!בעניין כבר יותר משנה עד כה לא נענתה 

פעילות זו  שוויה הכנסה  ( קיום דיון לא מתקיימת שוב בקשתי ל)בחינת הפעלה של הבריכה כעסק  (2

 !!(ל  אי קיום דיון "וכנ)₪    חברי הקבוץ של מאות אלפי ל

       (ר.מוקדש לחבר  א* )יועצים  משרדים וכו      ,מינויים מיותרים  ,שינוי מבנה ארגוני( 3

 "חוקי דלברט"השראה מהספר *    

 !!כולם מיותרים :  ארגון  מסקנתיבדקתי את כל המינויים האחרונים ב:א  

 כ המינויים האחרונים "אל תפרסם  זאת אנחנו  ג: ב 

 ובהעסקת יועצים רבים *  בשיפוץ משרדים . השנה האחרונה התאפיינה בתוספת מינוים בהנהלה

 ₪ אני מסיק  בהערכה מושכלת כי זו תוספת של מאות אלפי ** באין דיווח על הוצאות אלו

 (WEWORKכבר המציאו את השותפות ו )  ם למספר שעות שבועיות בלבד  משרדים המנוצלי*

 מסתמך על נתוני אתרי משאבי אנוש **

 ה/סכומים אלו שווים  למאות שקלים בחודש לכל חבר 

 ח"בחודש עבור הנה₪  גילוי נאות  הכנסת מנהל הכספים מביאה לי שליחויות בתמורה  של כמה מאות *

    איציק בונים              ה לנס      יחג חנוכה שמח      ובציפי      לתשובותיכם המלומדות אודה
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   9326629.96משמר הנגב 
 
 

 לכבוד  
 חברי  וועד ההנהלהור "יו/ יתאי קרן  נ

 

 הנדון      חלוקת  כספים ממכירת נכסים 

 ההצעה שלא מוצעת להצבעה אלא למחשבה בלבד  

 ולא לעשות  העתק הדבק כאילו בשנים הרגילות !! ש לנהל אותו האירוע הפעם הוא קיצוני  וכך י

 אירוע מעט קיצון היה בעבר  וקבוצת חברים פנתה  להחריג הסכום  מהנוהל שהיה מקובל אוטומטית  -

 אלא שמה מספר הסתייגויות  ,ד שבדקה  פנייה זו  לא שללה אותה לחלוטין"של עו חוות דעת-

 2מדת מאחרי נתונים ועובדות מוצקיםהצעתי רציונאל רב וכמו כן עוב

2 בשנה לסכום המוגדר ₪   הניחה  תחילה כמיליון  9.32- 9.62תוכנית חלוקת פירות נכסים  לשנים   (6

 !!!בפועל בשנים האחרונות  לא התבצעה חלוקה כלל  * (9.92מ )לשנה  ₪ מיליון   9ובהמשך  כ 

 (9.61-.9.9) 22%שכר ממוצע במשק  עד   %.2עליה מ "ה  אי ביצוע החלטות האסיפה בעניין גובה הפנסי (א( 9

 מהשכר הממוצע במשק  %.2על  קביעת ייעד לגובה פנסיה   של   9.62החלטת אסיפה  ממאי    (ב   

 .ית   מאות שקלים כל חודש  /ה    פנסיונר/אי ביצוע החלטות אלו  משמעותן   לחבר 

 וכנס לתקבולי פירות הנכסיםכבר אירע בעבר תקדים של מכירת נכס  שלא ה(3

 קהילתיים שלא בוצעו  עקב מחסור כספי/ קידום השקעות וביצוע פרויקטים קיבוציים(2

גרמו לאי  יכולת ביצוע ( י "רמ,דוראל,מרכז השקעות)בשנה  במהלך מספר שנים ₪  מיליון  3-2תשלומי עבר ( 2

  2החלטות

 שמירת כרית בטחון כלכלית לימי סגריר  (1

 2אחזקה ופיתוח בשנים האחרונות  ,המרחב הציבורי בהשקעות הזנחת (7

 הקטנת החוב והחוב האקטוארי (2

 שליליות /לתת ביטוי משמעותי לחברים השותפים ביום יום לתוצאות ולפעילויות הטובות(2

 :להלן  הצעתי  לחלוקת הכספים ממכירת  נכסים ,לאור  האמור  עד כאן

 ת נכסים על בסיס המודל הקייםמהסכום  לחלוקת פירו  %.9  –כ (6

 חוב האקטוארי ה תלהורד    %.6    -כ ( 9

 ** והעלאה הדרגתית בהמשך 9.99ב ₪   ...2פנסיה בגובה של   להבטחת/להשלמה      %.9 -כ  (3

 (צריף  מועדוני נוער וכו ,בריכה)להשקעות ציבוריות   62% –כ ( 2

 "ירביטחון לימי סגר"כרית מזומנים      62% –כ (2

 בונוס    לחברי הקבוץ / חלוקה כ  שי לחג  %.9כ ( 1

 

 אני רואה בהצעה זו ביטוי ערכי  ומערכתי ראוי למשמר הנגב וחבריה שנים רבות קדימה 

   

 העתק חברי קבוץ משמר הנגב      
 איציק בונים                                               ה  לנס   חנוכה       יבציפי                                                       
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 אסיפת אגודה
 במועדון ..:.9בשעה   226929.96ביום רביעי 

 התקיימה אסיפת אגודה 
 : סדר היום

איריס , אריאל גבאי: מועמדים: אישור הרכב ועדת צעירים מובאת לבחירה כגוף אחד2  6
 סוף נחושתן, נעם גלעד, ינב דגניע, לאורה נווה, אלון-נעמי ירוחים, פרץ-סוחמי

 
, עמר-תמר שלח, עופר גרובייס: מועמדים 2מתוך  3יש לבחור 2 נציגי ציבור למועצת חינוך2  9

 ניב גבאי, פלד-ענת ליכטר, רותי שיינפלד

  שנים  לחברותו בקיבוץ  3במידה ועופר גרובייס יבחר הוא יכהן כמשקיף עד שימלאו
 2לפני שיהפוך לחבר מלא במועצה

 מתוך היותה המועמדת " משוריינת"פלד -ענת ליכטר, בהתאם לתקנון מועצת חינוך
היחידה עם ילדים במרכזונים לכן במידה וענת לא תהיה בין השלושה שקיבלו את מירב 

 2היא תכנס למועצה על חשבון המקום השלישי, הקולות
 
 

 
 אגודההתוצאות הצבעה עבור בחירת ועדות 

 הרכב ועדת צעירים2  6
, פרץ-איריס סוחמי, אריאל גבאי, נעמי ירוחים אלון: הצבעה על כל המועמדים כגוף אחדה

 סוף נחושתן, נעם גלעד, עינב דגני, לאורה נווה
 

  22% –בעד 
  2% –נגד 
  2.239: אחוז הצבעה 212: בעלי זכות הצבעה 931: כ מצביעים"סה
   
 יגים מתוך רשימת המועמדיםנצ 3בחירת נציגי ציבור למועצת חינוך יש לבחור עד 2  9

 נבחרה – עמר-תמר שלח
 נבחרה - ניב גבאי

 נבחרה – פלד–ענת ליכטר 
 לא נבחרה – רותי שיינפלד
 לא נבחר – עופר גרובייס
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 ומעשה בשודד עם תעודותמסיפורי הגבעה הראשונה 
 ( ורת מן התקש ).ממשפחת אבו מועמאר 81בדואי בן , נרצח אחרי מרדף ,בצומת להבים, השבת

 
באין אוהל בעל שלושה עמודים לפחות 2 ה דהיינו מקום לקבלת אורחים בדואיםבכניסה לגבעה הקמנו מעדאפ   

, ציידנו אותו במזרונים,  צרפנו זה לזה שני חלקי צריף, ער  עיזים וכבשיםימחופה ביריעה עשויה מאריג של ש

פ כל "היה מקבל ע, ( ריקובר'בצלאל צ)א אבו עלי הו, המוכתר שלנו,  כאן2 אן  וכמה כוסות לקפה'פינג,  כריות

מגלגל אתם שיחה  של  דא והא  וזוקף אוזן אם פרט , רובם שכנים קרובים, כללי הכנסת האורחים עוברי אורח

יחסי "מדיניות : כי זאת לדעת"2 ההגנה"מסר לשרות הידיעות של יזה או אחר שדלף מן הלהג ראוי לה

 2ל"בטרם צה  ..9 2  -ההייתה גם  של המוסדות המיישבים" השכנים

פגיון בחגורתו , נאה , גבר צעיר2 בדואי שלא הכרנו, רכוב על סוסה אצילה, הופיע לפתחנו 6227ביום קיץ של   

משתי כחצרן המחנה ולעת מצוא משרת את יש, שהתמעטה העבודה בקו המים, באותו קיץ2 ואקדח על מותנו

להביא מים לקפה ולתה והתיישבתי , חלהשקות את סוסתו של האור הזדרזתי על כן 2 המוכתר בקבלת אורחיו

פ כל כללי "סיתי להבין את הדיבורים שהתגלגלה עיכיאה לתפקידי הצנוע ונ, במרחק מה מן המוכתר ואורחו

הוא הציג את מטרת  ןהגבר ענה לשם מוסא אבו מועמאר  וכאשר ההקדמות והברכות הגיעו לתומ2 השיח

אמר בפשטות וזה עתה שדד איזה סוחר חברוני , הוא שודד2 מקום מרוחק  ממאהל שבטו ,ביקורו דווקא אצלנו

שעון מסוג שעוני הביצה  שגברים החזיקו בכיס עשוי לכך בבגדם : בדרכו לבאר שבע והראה לנו את שללו

אם ברצונו למכור את שללו  הוא לא יכול : בקשתו של השודד הייתה פשוטה2 העליון או בחזית החליפה

בקשתו היא שאנו נהיה שליחי  על כן2 שם הרשות מכירה אותו ואת משלוח ידו –הראות את פניו בבאר שבע ל

 –אינני זוכר 2 יםכנביא לו את התמורה  והוא בוטח ביושרנו כמתוו, נמכור את השעון, מצווה שלו בבאר שבע

 –במובאות מפתגמים ידועים  כיצד בצלאל הסביר לו בנימוס  ואולי גם –גם הערבית שלי הייתה לוקה בחסר 

רכב מזרחה אל מחוזות מאהלי  ,עלה על סוסתו, מוסא נפרד מאתנו2 ששליחות עדינה מעין זאת אינה בת ביצוע

 2  לא ראינו אותו יותר2 בדואים שלא הכרנו עדיין

אלינו  הגיעה"2 השודד"שמענו פה ושם על ,  מששבטים נחצו בין ישראל לשטח ירדן, עם קום המדינה, לימים  

האם  , האם חלה2 אמרו שהוא עבד הן עבור המודיעין שלנו והן עבור הירדנים2  שמועה שהוא מת בדמי ימיו

שעה שפגשתי לפעמים מישהו בעל אותו שם משפחה הייתי מתחקה , מכל מקום?  הורעל בשל סיכוני המקצוע

 2ביקור ההוא אצלנו בגבעה הראשונהנזכרתי ב  –" גבר אמיתי היה, הוא היה דוד שלי, כן, כן"  –על הקירבה 

נשא  אותה לאישה ונעשה שותף , ל ידוע"בתו של מו, הוא בצלאל  הוא פגש אצלנו נערה עדינה, ואבו עלי   

 2לות של חמו"לעסקי המו

 2מומוס

   2 
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 פרוטוקול מועצת חינוך
 69/69/96:תאריך

 יואל, ללזרי מעיין, עמר הילה, אלוש-רוזנבלום נעמה, פייביש יניב, בלובשטיין-ברג נאוה, ארמה שרון :נוכחים

 2ר האגודה הגיע לחלקה הראשון של הישיבה"יו- וילק   גיא2 יסעור-גל דקלה ,ארזי

 פניג-פלג וגל ,ברקן יואב :התנצלו

 :סדר יום

שיחה עם גיא וילק בנוגע לבקשת מועצת חינוך להגדלת השתתפות האגודה בתקציב החינוך בשנת  .8

 .גבי שיפוץ מבנה שרה כרמלועדכון ל 22

הגדרת , האם קיים צורך בפורום הורים, איך ראוי להיבחר ראש שבט: דיון ראשוני בנושא צופים .2

 .תפקיד של מנהל חינוך חברתי אל מול ראש השבט ורכז הצופים

 עדכונים של יואל ודקלה .3

 

 :מהלך הדיון

 גיא וילק –ר האגודה "שיחה עם יו .8

נבחר קבלן והעבודות צפויות להתחיל בקרוב ולהסתיים  – בנוגע לשיפוץ מבנה שרה כרמל ●
  2חודשים 2-בתוך כ

חודשים ולאחר  2-אמורים לצאת למכרז בתוך כ2 המבנה עבר לרשות המועצה –מבנה הנעורים  ●
   2מכן יש לקחת תקופת בנייה של כשנה

ים לאור מגבלת תקציב ופרויקט 9.92/  9.93שיפוץ המבנה יידחה לשנת  –מבנה איילים  ●
 2אחרים שנדרש לקדמם

גיא 2 המועצה הוציאה צו לפירוקם עד סוף החודש –מבני העץ במגרש המשחקים המרכזי  ●
 2ר אגודה מודע לכך"כיו

אלף  .67הגדלת השתתפות מ )בקשת מועצת חינוך להגדלת השתתפות הוועד בתקציב החינוך  ●

ועד לאור הוצאות גיא הסביר שכעת לא ניתן להגדיל את השתתפות הו -( ₪אלף  .97ל ₪ 

של ההורים בחינוך החברתי על  שכר לימודהוצע לבחון אופציה להעלאת 2 צפויות שיש לוועד

אך לפני כן יש לבצע תוכנית עבודה מסודרת 2 מנת לצמצם את הגירעון השנתי הצפוי השנה

שמסבירה מדוע נדרש התקציב הנוסף וכיצד התוספת הכספית תשפר את המערכת של החינוך 

באחריות מנהל החינוך החברתי להביא לאישור המועצה הבאה טיוטת תוכנית 2  החברתי

ילקח בחשבון תבתוך תוכנית העבודה 2 בשל הדחיפות של דיוני התקציב בוועד האגודה, לביצוע

לאחר מכן מועצת החינוך תדון 2 גם בקשה לייעוץ אסטרטגי ומבני של מערכת החינוך כולה

 2ות בקרה לביצועבתוכנית שתוצע ותחליט על נקוד
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 דיון ראשוני בנושא הצופים .2

לאחר שבישיבה הקודמת למדו חברי מועצת החינוך על הצופים בכלל ובפרט על הצופים במשמר 

. כעת התקיים דיון ראשוני  בנושא המבנה הארגוני של צופי משמר הנגב ואופן קבלת ההחלטות, הנגב

כמו . ת התפקידים של כל אחד בנפרד וביחדהגדר ,פורום הורים, הדיון נסב סביב נושא ראש השבט

לישיבה . דובר לגבי תפקידו של מנהל החינוך החברתי ביחס לכל אחד מהממשקים הקיימים, כן

 .שעליה יצביעו חברי מועצת החינוך, הבאה תובא הצעה להחלטה מטעם ההנהלה פעילה

 עדכונים של יואל ודקלה 32

 יואל 

יואל משקיע את 2 עבודתן בסוף חודש דצמברהמדריכות במרכזון הצעיר מסיימות את  9 ●

 2מאמציו בפתירת בעיות של כוח אדם

הלקח העיקרי היה שיש לבצע את מפקד האש לפני הטיול ולא לאחריו 2 התקיים מפקד אש ●

 2כיוון שהנערים מגיעים מותשים

 דקלה

 2התקיימו שיפוצים בגן רימון על מנת להרחיב את שטח המשחק של הילדים ●

 2המעבר עבר בצורה חלקה וטובה2 ילדים שעברו מסביוןבנורית נקלטו  ●

דבר המשפיע על מערך , היה מקרה של ביטול ברגע האחרון 2 בסביון נקלטו ילדים חדשים ●

דמי )הוסכם כי יש לנהל דיון במועצת חינוך בנוגע לגביית תשלום מראש 2  התקציב של החינוך

 (2רצינות ושריון מקום

נעם ודקלה עוסקים בבניית מדרג שכר שלוקח בחשבון , אנוש מנהלת משאביחיות  כרגע דלית  ●

 2על מנת לייצר לעובדות תשתית מיטבית והוגנת, מספר פרמטרים

 

 !אנא שריינו את התאריך, מועצת חינוך מעוניינת לקיים שולחנות עגולים 92/6/99ב: פנייה לציבור

 2ר חינוך"ם מוזמן לשלוח למעיין יוכל מי שיש לו נושא שהיה מעוניין שיעלה בשולחנות עגולי, בנוסף
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 חודש דצמבר

 326926217 - .3222626       -אמה של מרגלית גבע        -  ניה לינדר'ז

  9126926212 - 9.27262.2ל "ז  אמה של גינה שיבובסקי -  מרי לואיז פרלוט

  6.26926272 – 912226222ל "ז  אמה של חנה בנט  -           בלה לרמן

  3.26926272 - 6221   ל"ק בורשטין ז'אביו של ז -     זלמן בורשטין

  226926277 -972926221ק   'אביו של נתן וולצ -          ק'זליג וולצ

  926926272 - 62266262.3  ל"ישי שטיקמן זאביו של  -            משה ולדן

  9226926226 –  62269262.1 ל "ז  אביה של חנה בנט -            נתן לרמן

  6626926227 –נפטרה ב ל "ז אמו של יידל לב  -  שושקה לב כרמל

  226926223 –נפטרה ב ל "ז אמה של לאה ברג  -          מלכה פוגל

 ל"אמם של אליהו אורן זל "רעייתו של מרדכי ז , 1959 משנת  חברתנו -  ובסקי'שרה וולשצ

  6226926222 - 6226926262 ושלמה אורן                                   

 9..6726929 –נפטר ב ל "ז אביה של מיכל עמר  -         שמואל זרדז

   2..9.26929 - 692226222  אביהם של סמדר ואלדד , 6277חברנו משנת    -             רני דקל

   .226929.6 - 12326292ל  "רעייתו של יהודה ז אמה של צפי רייזמן      -       יפה גולוד

 ל אמם של צבי  ברג ודינה ביקלס "רעייתו של יוסף  ז, 6217חברתנו משנת        -     לאה ברג

  62126292 - 226929.66  

 סיגל , שירלי, ענת, ל אביהם של משה"בעלה של תרז ז 6222חברנו משנת   -           יידל לב 

  2222623. - 226929.69  

 אסף, זיו, דני, ה'רעייתו של משה אמם של טליה סמדג 6273חברתנו משנת   -      מיכל עמר

6.2226229    - 3.26929.62  

 , ריבוסאביבה ק, ל אמם של אברהם גבע"רעייתו של פנחס ז 6226חברתנו משנת   - בלה קריבוס

  326929.61 - 6726926267אילה אושפיז   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

  www.atarmishmar.org.il   9226929.96ב  "בטבת תשפ' כ 9612' עלון מס

 ספרים חדשים בספריה
 

 ספרות עברית

 מיכל לוי שלו -י הכובסתדי 

 יפתח רייכר עתיר – דומושי מאיות שומ 

 שפרה הורן – ומותחהחדר שמול ה 

 אילן שיינפלד – הנזיר היהודי 

 צרויה שלו – פליאה 

 תיבוןמור  יגל – דס בקצה הלילהה 

 

 רות מתורגמתספ

 ין'שרה ג – כל הפרחים בפריז 

 ינוף'פאם ג – הילדות האבודות של פריז 

 ואל'ליסה ג – ואז היא נעלמה 

 הוליסיה קנטור – לב אש 

 שרה פיינרו – מת בשבילה 

 קתרין אייזיק – החיים המוסברים והנפלאים שלנו 

 ארמנדו לוקאס בוראה – ספורה של הבת 

 מוסו גיום – החיים הסודיים של הסופרים 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נחומים ללילך טהר ומשפחתה במות אמהת

 יעל
 בית משמר הנגב

 תנחומים למרי רכטמן במות אחיה

 בלפור קיויתי
 בית משמר הנגב
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 כלבים במשמר הנגב
 

אני , אך את התנהגותם של חלק מבעלי הכלבים2 כל חיי אהבתי וגידלתי כלבים ואני ממשיכה לאהוב אותם

 2 פחות אוהבת

וגם לחיות 2 של מבוגרים וילדים, פוגענית ומסוכנת לציבור רב, מסובר בהתנהגות מזלזלת חסרת אחריות

 2(חתולים)אחרות 

היות שזו לא הפעם הראשונה שהערתי לתושבת המקום שמסתובבת באופן קבוע עם הכלב שלה חופשי בניגוד 

במקום לקבל את הערה שלי בחרה אותה בחורה להתנפל 2 לחוק והנחיות של ועד האגודה וחוקי מדינת ישראל

2 י בכלל בזלזול גמורצעקות שאני אקשור את החתולה שלי ובחוצפתה שאלה אותי מי אנ, עלי במילים קשות

התנהגותה היתה לא רק כלפי 2 שנה ושומרת חוק .1 -אני לאה שניר חברת משק יותר מ, נעים מאד להכיר ,אז

 2אלא לעוד אנשים

כי עד עכשיו לא היתה תגובה 2 אני מקווה שתהיה תגובה הולמת ממוסדות המשק על התנהגות פסולה זו

 2בהמשך עם הדבר לא יטופל אעביר אותו לטיפול המועצה2 מספקת לתלונות רבות של חברים לגבי כלבים

 לאה שניר

 :הנחיות של המועצה בנושא כלבים

 כלפי נזקים שיגרמו לאחר על ידי כלב

 2ללא יכולת לצאת לרשות הרבים, החוק מחייב כי כלב יהיה סגור בביתו או בחצרו של בעליו

ידי אדם שיש לו היכולת לשלוט  על הכלב להיות קשור ומלווה על, בעת יציאה לרשות הרבים

 2בכלב

 2חלה חובה חרשום את הכלב ברשות המקומית ולחסן אותו מפני כלבת אחת לשנה, בנוסף

המועצה )חלה חובה על הרשות המקומית , במקרה שבעלי הכלב אינו עומד בדרישות החוק

 2לאכוף את החוקים( האזורית

ינר של המועצה ולהתלונן על כל כלב לכל תושב במשמר הנגב עומדת הזכות לפנות אל הוטר

במקרה כזה מחויבת המועצה לנקוט צעדים שיכולים להגיע עד כדי לכידת הכלב 2 משוטט

 2והטלת קנס כספי על בעליו

 

     vet@bens.org.il 2 ר עזרא שהרבני"ד: המועצהמצורפים לשימושכם הפרטים של וטרינר 

  29-9129262.' טל

 
 
 
 
 
 

mailto:vet@bens.org.il
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 רקפת ראשונה השנה בגבעה הראשונה
 

 
, בגינה הקהילתיתשמוביל פעילות  -מדליקים מדורה

 " נחליאלי"עם כתת  אריאל גבאי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


