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 בעים אלת שכונת השלבנות א יםכממשי. תידופה פני העצ ברהע :השערנת תמו

 נההגבעה הראשו
 מה בעלון
 של  ותודות ברנדס תניס, הנכד -גפן שי, ושטייןצביקה בל :רה לברכהסתר ארז זכמאפרדנו נ

 המשפחה
 0202ת נשירועי מא  
  לוימאור  –ברכותיה תחל שנה וקללותיה שנה ותכלה 
  אלוש רוזנבלוםה נעמ –עצת תרבות ממועדכונים 
  איגבטליה  –קרה יקהילה 
  ל"לצהכהן לגיוסה  רלהגברכות 
 אתי ענבר :מסרה ות איקלוםה מצו'עלמיד 
  לעדגמשפחת  – הילהקלתודות 
  מר הנגבבמשצת בני שמעון ראש מוער זמיר עם נימפגש 
 ל"מצה ררוהלי ענבר לשחלירכות ב 
 לרשם נעם שטה 6.02.02-20.0202מתאריכים  ד האגודהשל ועטוקולים פרו 
 ן ללזרימעיי :מהחינוך רשמועצת וקול וטפר 
 ז ושנינד בן לארדת הללהוואתי ענבר ליורם , ברענ הגלורילכות בר 
  הקהילתיתמהגינה חדשות 
 מצווהבר  "פיןדול"כיתת ט ו בשב"טול יט 
  0200נת ו את שקיבל עד–בגיל  

 
 
 
 
 
 

צופה בעה הראשונה ההגשער 
 הגדל היישוב אל 

 הנגבמשמר 
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 ,אסתר ארז זכרה לברכה
היא  7292 -כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה ב. בעיירה סמוכה לעיר ליון שבצרפת 7201 -אסתר נולדה ב

 . 77היתה בת 

זה לא מנע . היה רעב בבית. אביה נפטר ממחלה בעת המלחמה והאם נותרה לבדה לפרנס את שתי בנותיה

תוך סכנה , בתור קשריות לתנועת ההתנגדות  המחתרתית נגד כוחות הכיבוש הגרמניים, מהאם והבנות לסייע

 .והיותן יהודיות סיוע לפרטיזנים" כפולה

אחרי המלחמה . לפני המלחמה היתה אסתר בתנועת הצופים. היתה קצרה יחסית ההתוודעות אל הציונות

 .היתה בתנועה ציונית ובהכשרה  לזמן קצר לקראת עליה לארץ

כאשר התקיים כאן , עלה הזוג לארץ בעלייה בלתי לגלית 7221 -ב. 02היא התחתנה עם יוסף שהיה בן  71בגיל 

ההסתגלות של אסתר לחיי , מלבד החוויה של קירבה לים. יין השלטון הבריטי והם הגיעו לקיבוץ שדות ידםעד

כל חייה עד אז היו בנוף הירוק של . המעבר למשמר הנגב עוד הוסיף על הקושי. הקיבוץ היתה קשה מאד

, מדשאות,  ורח שופע צללאחר כמה עשורים כאשר  הפך המדבר לגן פ. וךפתע היא שוהה בנוף ללא צל, אירופה

 .נחה דעתה והתגאתה ביצירה האנושית בה היא שותפה, ציוצי ציפורים והמולת ילדים

היתה הנדבך עליו . החכמה והנבונה, התומכת, אסתר, היא. הדמות הדומיננטית בין בני הזוג היתה יוסף המנוח

 .התבססה המשפחה

 .ל"אילנה וירון ז, אמירה: ילדים 9לזוג נולדו 

שליחות המשפחה , במיוחד כיתת אורן, מערכת החינוך: ירק בתחילה והלאהגן : ות העבודה לאורך חייהמקומ

 .עד-תפירה בגיל, פאמא, לול, לצרפת

  .זכרך ברוך אסתר

 
    צביקה בלובשטיין

   
 .סוף תקופה... עכשיו שקט. זהו

 .כבר לא באמת רצית להמשיך, בחודשים שחלפו מאז שסבא נפטר
 ...יותר מדיזה כבר היה 

 .אני אזכור אותך בתמונות קטנות לאורך כל השנים הארוכות שליווית את חיינו
 ,בילדות

 טיול לאוטובוס ההפוך מאחורי פוליביד
 ארוחות שישי עם העוף הקבוע מחדר האוכל

 נסיעת בר מצווה לצרפת כשאנו מתים מחום ברכב בלי מזגן
 סוכריות מנטה שתמיד היו לך בתיק

 ,כשבגרנו
 קורים בשבתות עם הגרטן וסלט החסה הידועבי

 מרק עם קניידלך שאי אפשר לקיים ליל סדר בלעדיו
 עד-למתנות לילדים שעשית בידיים בגי

 ואפילו  לפני חודשיים התאמצת ובאת לראות את הבית החדש
 

עכשיו שאת בחזרה , זכינו שליווית אותנו דרך ארוכה ומשמעותית,היית לנו סבתא אוהבת ונוכחת
        .את בלב של כולנו לתמיד. נוחי על משכבך בשלום, סבא עם

 
 שי     
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 ,אסתר
 בפאמא השנ 92 -הכרנו לפני כ

 .היו לנו שיחות רבות, נוצר בינינו קשר וחברות
 .נסחפתי לאהבתך למוזיקה קלאסית

תך לחדר אני זוכרת כמה שהוא אהב ללכת אי. ראיתי אותך מטפלת בנכד שלך תומר שהיה בא אליך בחופשים
 .אמירה היתה קונה לו גלידה או ממתק, בכולבו. האוכל ולכולבו

דיברת בעיקר על הורייך ועל . היינו מדברות הרבה. הייתי מגיעה אלייך מספר פעמים בשבוע, מאז שיוסף נפטר
 . ילדותך במלחמה בצרפת

 

 תניס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 תודות

 ,ורליווי המסהטיפול וההמרפאה על ד לצוות ת להודות מאמבקשאני 

 משמר הנגבולבית מון לדרור אג, וןלאוולין אל, ברנדסיס לתנ

 .הקשה שעברתיה בתקופה זרה והתמיכהעעל 

 .בני המשפחה גפן וכל אמירה
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  2222מאירועי שנת 
 ינואר

 

 02.7.0207 -התוכנית אושרה ב  79.7.0207 -פת קיבוץ להצגת תוכנית משק וקהילה באס  

 ונציגי ציבור למועצת חינוך, לנציג ציבור בוועדת קליטה: קולות קוראים 

 ישור תקציב האגודה בקלפי א 

 בעלי תפקידים מזמינים את הציבור להיות לו אוזן קשבת. סגר קורונה שלישי מוסדות החינוך סגורים 

 שנים 1חפיפה עם ירי דגן שסיים את תפקידו לאחר . סקיתומר רכטמן נכנס לתפקיד מנהל ע 

 (פלג)מצווה  -ו בשבט בלי טיול כיתת בר "ט 

 התחילו עבודות להרחיב את הכביש מבית קמה לאשל הנשיא 

 תודות למירית שיבובסקי על טיפולה בתחום אחזקת . השתתפות הקיבוץ באחזקת דירות הסתיימה
 שנה האחרונות 70במשך  דירות

 זכרה לברכה, נפטרה, צירלה אבישי חברתנו 

 אביה של צפי רייזמן נפטר זכרו לברכה , יהודה גולוד 

 רונה פרץ נולדה להוריה אופיר ואמיר 

 אוריה בורנשטיין נולד להוריו מעיין ועדי 

 בארי דקל נולד להוריו ענבר ואלדד 
 

 פברואר

 ת דמי קליטה לנושא העלאת דמי קליטה הוגשו הסתייגויות הגדל, אסיפת קיבוץ בנושא רשת ביטחון
 והצעת וועד ההנהלה לא התקבלה

  פניג ושרון ענבר -גל פלג: נבחרו  1.0.0207-נציגים למועצת חינוך קלפי ב 0הצבעת אגודה לבחירת
 ארמה

  הקמת בקרוב יופץ קול קורא ל. שנות פעילות בתחום ועדת בנים 77אלנה מוסקוביץ וצלילה פרץ סיימו
 וועדת צעירים לכל צעירי היישוב

 התקיימה קלפי . ר האגודה ובחירת נציגי ציבור לוועד האגודה"התקיימה אסיפה להצגת מועמדים ליו
עירית , טדגי-שירה ישראלי, עמר-הילה דגני, אהד בן שחר: נבחר גיא וילק ונציגים לוועד 72.0.0207 -ב

 אלוש-נעמה רוזנבלום, דימה מקרנקו, הילה מגידוביץ, קפלן-מיקה לואיס, דגני-כרמי

 פלג ורן אלעזרי-לועדת קליטה נבחרו אוהד פניג 

  שנים בניהול עסקי משמר הנגב לאחר שחפף עם תומר רכטמן 1ירי דגן סיים 

 זכרה לברכה, לאה נחמיאס חברתנו נפטרה 

 ברג נולדה להוריה מיכל ויאיר-גאיה לב 

 איתר בובה נולד להוריו עופרי ואסף 

 טיין נולדה לאמה נוגה בר בורנש 

  ל"יובל וילק התגייסה לצה 

 ל"מתן טנצר התגייס לצה 
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 מרץ

 ובמייל  220-2922212' ניתן ליצור קשר עם המרפאה בוואטסאפ בטל 7.9.0207 -החל מה

mhmarpea@gmail.com 

  לשמח את יישוביה בקורונההמועצה שלחה ליישוביה משאית הפתעות  –חג פורים 

 גלגולו של משלוח ממשיך להתקיים גם בקורונה 

 חברים חותמים על הסכם עיגון זכויות בדירתם 

 ילדי החינוך עדיין מנועים עדיין. בעקבות ההקלות בהנחיות הקורונה ניתן לאכול בחדר האוכל 

 תניס ברנדס נכנסה לתפקיד אשת קשר לוותיקים מחליפה זמנית את טליה גבאי 

 מחליף את רחל בירן, דן גרשון נכנס לתפקיד אחראי הארכיון 

 קול קורא לועדת צעירים 

 ( 09.9.0207)  02 -בחירות לכנסת ה 

 ר האגודה "אדיר בן חמו סיים תפקידו כיו 

 ב"פסח תשפ 

 בקלפי לאישור העלאת דמי קליטה ההצעה לא אושרה 

 נלי ברסלו נולדה להוריה קשת ונתן 

 לינור ואלעדארבל נגר נולד להוריו א 

 ל"יהונתן לוצאטו התגייס לצה 

 ל"רעות פוזננסקי השתחררה מצה 

 ל"זיו ראובן השתחרר מצה 
 
 

 אפריל

  משה , צביקה בלושטיין אצל מעיין ועומר גלקר, ועידו קרימבה  מעייןדורית דקל אצל  –זיכרון בסלון
 לוי אצל הילה ודרור שנהב

 בית בורוכוב טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה באנדרטה במתחם 

  בחדר האוכל ולמחרת בבית העלמין 79.2טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בערב 

 לישראל על דשא חדר האוכל 19 -טקס יום העצמאות ה 

  אסתר לבנה מחליפה את פנינה שווארץ שיצאה לגמלאות –אחות חדשה במרפאה 

 הוצב מתקן כושר ליד מגרש הכדורגל 

 מהמועצה האזורית₪  2222 -זוכה ב. וד שלבהגינה הקהילתית מתקדמת לע 

 ר האגודה"מחליפה את גיא וילק שנבחר ליו.  י"ר צח"הדס פלג היא יו 

 מיכל גרובייס נולדה להוריה טל ועופר 

 מיה כהן נולדה להוריה שירן ויניב 

 ל"שקד טל התגייס לצה 

 ל"רואי אלימלך השתחררה מצה 

 ל"עינב דגני השתחרר מצה 
 

 מאי 

 2.2.07סדר צרכים מיוחדים אסיפה בנושא ה  

 הפנינג בפאב הישן –ג בעומר "ל 

  נדחה טקס שבועות  - 72.2.07" שומר החומות" –מלחמה קיבלה שם קוד 

mailto:mhmarpea@gmail.com
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 אריאל גבאי הצטרף לצוות חצרנות ותברואה כממלא מקומו של אורי קורסיה 

 נויה גזית מצילה לעונה זו 00.2.07 -פתיחת הבריכה  ב 

 ואסף עידו עמר נולד להוריו תמר 

 יוסף ארז חברנו נפטר זכרו לברכה 

 01.2.0207 -טקס שבועות שנדחה התקיים ב  
 

 יוני

  רוחמה , גל וגיל כהן, נעם ובועז גלעד, מיה ומושיקו אלפסי: משפחות לקליטה 6אסיפה חגיגית לקבלת
  77.6.07 -הצבעה בקלפי התקיימה ב,  רונית ותומר פרקל, איריס ואלדר פרץ, ועמוס פרייברג

 ח ביקורת על המבנה "אפרים סוחמי וגם הוצג דו: ר ועדת ביקורת"סיפה זו גם הוצג מועמד ליובא
 (הציגה מבקרת פני הלית הלר)הארגוני 

 לשם כך הוצב גנראטור גדול באזור מבני החינוך שסיפק חשמל . תחזוקת קווי החשמל במשך יום שלם
 גם לחדר האוכל והכולבו לית

 יה נאווה ודניאלליאור בלובשטיין נולדה להור 
 

 יולי

 מנהלת הקהילה עירית שיפריס הודיעה על סיום תפקידה. 

  7.1.0207פתיחת החופש הגדול ביום בילוי בבריכה   

 כנוןאסף עמר התמנה למרכז ועדת ת 

  המבנה ישופץ כמבנה לנעורים לפי . לידי המועצה" מבנה המנהלות"ועד האגודה אישר את העברת
 החלטה שהתקבלה בקלפי

 עידן הנגב"עברו מחצר הקיבוץ למבנה משרדים ב 'נגב אקולוגיה'די משר" 

 התקיימה הצבעה לבחירת שמות לשכונות במשמר הנגב 

 עירן טויטו נבחר למנהל . אפרת רותם סיימה את תפקידה כמנהל כספים ומנהלת הנהלת חשבונות
 כספים

  חוגגת חג מחזור" תמר"כיתת 

 לגבעה הראשונה נפתח שער גדול, בגדר המקיפה את היישוב 

 סבב ראשון. י הענפים"התבצע סקר שביעות רצון מהשירות הניתן ע 

 תיקון דחוף בבריכה השבית אותה למספר ימים כולל סוף שבוע 

 הזן דלתא. תחלואת קורונה בעלייה 

 נריה ללזרי נולד להוריו מעיין וארז 

 ל"שחר דמרי ותומר חייק השתחררו מצה 
 

 אוגוסט

  את דירות הצעירים שהיו עד כה בניהולה של קרולינה לאחר שועדת בנים אריאל גבאי מתמנה לנהל
 קרולינה ממשיכה לנהל את ענף השכרת הדירות. סיימה את תפקידה

 ים "התקיים מפגש בנושא בנייה מרוכזת של ממד 

 ת לשני /ת משותף/התקיימו שתי אסיפות אחת של הקיבוץ ואחת של האגודה כדי להחליט על מנהל
 .הגופים

 עירן טויטו –כספים בהנהלת חשבונות  מנהל 

  00ת לקהילה ולאגודה /ת משותף/בהצבעה בקלפי אושרה ההצעה למנות מנהל 17%ברוב של-
09.1.0207  
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  ימים בחופשת פסח 2מועצת חינוך החליטה על סגירת מערכת הגיל הרך 

 2 -יל הרך להתקיימה אסיפת אגודה שדנה בערעור חברים על החלטת מועצת חינוך בנושא סגירת הג 
 ימים בחופשת פסח

  אמרי טנצר ודורון  , מעין יסעור, נויה אזולאי: ל"התגייסו לצה 

 רון פסל, הדר פרייברג עידן קישנבסקי, עיילה אלון, אור בן שחר, גפן עובדיה: יצאו לשנת שירות ,
 יובל גבעול, ליה ילנד, מיתר סבן

 ל"ליאן לב השתחררה מצה 

 ו מיכל ואלוןיונתן בורנשטיין נולד להורי 

 נפטרה מרים פודהרצר אמה של סילביה בלושטיין 
 
 

 ספטמבר

 התקיים טקס צנוע . ב"הקורונה שוב חיבלה במפגש הקהילה לטקס  קבלת חג ראש השנה תשפ
 לוותיקי היישוב ליד מקלט האולפנה

  ח על החלטת מועצת חינוך לסגור את מערכת הגיל הרך בפסהתקיימה הצבעה בקלפי על ערעור חברים
 הערעור התקבל  0-2.2.07.  ימים 2 -ל

 פנימה והחוצהת אגודה וקהילה כתפקיד אחד הנוסח פורסם /פורסם קול קורא לתפקיד מנהל 

 ות/ילדים 97מונה " שחר"חדשה ושמה ' כיתה א 

 כיתת פלג חוגגת בר מצווה 

 קרני פרץ נולדה להוריה שוהם ועודד 

 ל"מאיה גרינוולד התגייסה לצה 

 שנת שירותליהי זקס יצאה ל 

 חנה ובן עמי זולקוב נישאו 

 במקום בחדר האוכל לזכור את חברינו וחברותינו שהלכו ( קורונה) מפגש על הדשא : יום כיפור
 תפילות במועדון, לעולמם

 סדנת עפיפונים , יצירה במשק חי, בניית סוכה קטנה ליד המועדון: חג סוכות במספר אירועים
 בהדרכת גיורא גלקר

 ר הנגב על הגבעה הראשונה שזכתה למתיחת פניםשל משמ 12 -חג ה 

  ת אגודה וקהילה /מנהלת הקהילה סיימה את תפקידה במשמר הנגב עד בחירת מנהל –עירית שיפריס
, "כאן משמר הנגב"סיעוד , מרפאה, ר על צרכים מיוחדים"היו ניתאי קרן: תחומי האחריות חולקו

, השכרות קהילה וצעירים, כולבולית, ר האוכלמנהל עסקים על חד תומר רכטמן. פרט ופניות חברים
על רווחה , מנהל אגודה שטהלנעם , התחשבנות עם חברים: מנהל כספים  עירן טויטו. רכב והסעות

 .ואיקלום

 מחליפה את איל תדהר שמילא את התפקיד פעם שנייה . דלית חיות נבחרה למנהלת משאבי אנוש
 וליווה את התחום שנים רבות 
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 אוקטובר

 0.72.0207הרחצה בבריכה הסתיימה  עונת  

 12 י אייל גרנסיה "המנון המועצה נכתב ע. למועצה האזורית בני שמעון 

 הבתים אוכלסו 27מזמינים לאירוע חנוכת השכונה לאחר שכל  12-חברי שכונת ה 

 הילה שנהב, שלומית שטיקמן, ארנון יגב, מומוס, חיה אלון: מועצת תרבות אושרה בקלפי חבריה ,
 נורית רבינס, רוזנברג-דפנה בירן, פניג-גל פלג, פרץ-סוחמי איריס

 ר הועדה נבחר קודם"יו, דנה גרופר, רן אלעזרי, צביקה בלושטיין: אושר בקלפי הרכב ועדת ביקורת :
 אפרים סוחמי

 מחליפה את הילה שנהב. אלוש נבחרה לרכז את ועדת קליטה-נעמה רוזנבלום 

  ת מודעות לסרטן השדגמאני רצה במשמר הנגב להעלא#פרויקט 

  משפחות יצרו תמונות בצבע שמן על בד של מקומות ונופים בחצר הקיבוץ" נא להקיר"פרויקט .
 ה בן יהודה'דבורל –הובילה . התמונות בתערוכה בחדר האוכל

 שנים 9יואל נשא את התפקיד ". בית החם"צביקה בלושטיין נענה להחליף את יואל אשל ב. 

 קול ושימידקל ברבי נולד להוריו ני 

 נטע רבינס נולד להוריו נורית ויניב 

 זכרה לברכה, צלילה פרץ נפטרה 

 אנבלה ויונתן נישאו 
 
 

 נובמבר

 אליסיה ליסוביה –מועמדת , התקיימה אסיפה לבחירת מנהלת אגודה וקהילה 

 קרלוס ברסלו, יואש בורנשטיין,  אוהד פניג: באסיפה זו הוצגו גם מועמדים כנציגים לוועד ההנהלה ,
  6לאה שניר מתוכם יש לבחור , ינאי שטיקמן,  אלי רותם, גיל פוגל,  מעיין עוז, ורית גזיתד

 אליסיה  72-07.77.07  -התקיימה קלפי לבחירת מנהלת קהילה ואגודה ונציגים לוועד ההנהלה ב
אלי , מעיין עוז, גיל פוגל, אוהד פניג, דורית גזית: נציגי ציבור לוועד ההנהלה נבחרו. ליסוביה נבחרה

 ינאי שטיקמן, רותם

 72.77.0207 -התקיים כנס קליטה במועדון ב  

  לכבודו הוצבה על מגדל המים חנוכיה חדשה –חג חנוכה 

 לשתול שתילי ירקות 01.77.0207תושבים הוזמנו בשבת  -הגינה הקהילתית 

 
 דצמבר

 אחזקות נגב אקולוגיה 

 71-72.70.07פלד בקלפי -ענת ליכטר, באיניב ג, עמר-תמר שלח: נבחרו: בחירת נציגים למועצת חינוך  

 עינב , לאורה נוה, אלון-נעמי ירוחים, פרץ-איריס סוחמי, אריאל גבאי: נבחרו נציגים לוועדת צעירים
 סוף נחושתן, נעם גלעד, דגני

  נבחרה לנהל את המועדון לחבר( פיינשטיין)דינה נל 

 השטח . רצון להיקלט לחברותמי שהביעו  לאחר כנס בנים בנובמבר מתקיים תהליך קליטה של
  12-המיועד המשך שכונת ה

 זכרו לברכה, ישראל גלעד נפטר 
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 תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה
 (ב"ו בשבט תשפ"לקראת ט)

 "שינוי" –חלק א 

 :שלבים 2שמתי לב ששינוי הוא תהליך שיש לו בדרך כלל 

 , צורך בשינוי....צורך -שלב ראשון

 ציניות , עשוי להיות מלווה בביקורת על הקיים, דבר אחר/מציאות רצון למימוש של     

 כתיבת החזון, הצהרת כוונות -שלב שני

 על איזה צורך ייענה השינוי, הרי ללא מטרה; הגדרת יעדים; בירור עצמי; הרצון/שלב עיצוב הצורך    

 ....עולם המעשה, ביצוע/ החלטה, מימוש -שלב שלישי

 fine tuning))ון עדין כיוונ, דיוק -שלב רביעי

 התאמת המציאות החדשה לצורך או לחילופין התאמת הצורך למציאות המשתנה    

; ההווה התחברו לשביעות רצונו של המושך בחוטים/כלומר החזון והמציאות, שלמות הרצון -שלב חמישי
סיפוק וסוג של  ,מלווה לרוב בתחושת שלמות,  סגירת מעגל; י כוונת המשורר"מצב של שלמות היצירה עפ

 .עוצמה
, התנועה בין השלבים אינה בהכרח בכיוון אחד; ל מתואר תהליך בשלמותו"בסכימה הנ... כמה הבהרות    

אם נמצאים בשלב מסוים זה לא ; משמע התהליך יכול להתקדם לשלב הבא ובאותה מידה עלול לחזור לאחור
, וכמו שאפשר להבין; גיה כדי להתקדם בתהליךלרוב דרושה אנר, אלא, אומר שבאופן טבעי יתבצע השלב הבא

 . לא תמיד קל לזהות באיזה שלב אנחנו נמצאים
כיוון שגם לו בעצמו , הסכימה אולי לא תדבר אליו, הייתי מסייג ואומר שמישהו שיעיד על עצמו שהוא ציניקן

קיום היא היעדר לחם חוקו ותחושת ה.. והאם בכלל קיים צורך מוגדר לשינוי, לא ברורה הגדרת המציאות
זיהוי  -כלומר תנאי בסיסי הוא , במאמר זה נתייחס לתהליך הלכה למעשה. רצון או צורך בשינוי כלשהו

 .רצון בשינוי בתור התחלה/צורך
 הקורונה כזרז  -חלק ב

האלמנט הזה שמסתובב באוויר וקורא אותנו . כל אחד יגדיר את הקורונה שלו. הקורונה זה מונח מבחינתי
בעידן , אני בוחר להתייחס לכלכלה בת זמננו. לצורך העניין" משה"דרי עולם יכול גם להיקרא לשינוי ס

כלכלה בשבילי זה תחום . אנחנו מקבלים רמזים אין ספור שהאנושות צריכה לשנות כיוון. הקורונה ובכלל
בחיים בכפר  בפרט, אין תחום שאינו נושק לכלכלה בעולמנו, בעצם, שנוגע לכלל החיים של האדם המודרני

אני טוען שהכלכלה כפי שהיא . אידילית, הגיונית, ליתאהכלכלה בת זמננו מתיימרת להיות רציונ. הגלובלי
מי אמר שצמיחת המשק היא שורש . תהליך של גולם שהתהפך על יוצרו. קיימת חרגה ממידות הגיוניות

 ..אסביר?  מה שדרוש עכשיו זה האטה, ואולי הפוך? ההצלחה
, חומרי בנייה, ביגוד, מזון. החיים שלנו נשענים בצורה כמעט אבסולוטית על החיים שבחוץ, התחשבו על ז

. המקור הוא ממרחק לא מתקבל על הדעת מכאן, לרוב. הכל כמעט מיוצר ונרכש ממקום אחר... מים , דלק
אם פלוני קונה גם . מגיעים מבחוץ, מהבסיסיים ביותר ועד השוליים ביותר, רוב רובם של המוצרים החומריים

נוכל לנתח את צריכת הכלכלה , במידה דומה או פחותה. בכלבולית אין זה אומר שהמוצר יוצר בקיבוץ
קניין רוחני הרי שגם אלמנטים אלו נצרכים באופן כזה או  -תרבות, נופש, בילוי, חוגים-אם נייחס ל. הרוחנית

צריכה /ר מאשר מקיימים מעגלים של ייצורשאנחנו נושאים ונותנים עם החוץ הרבה יות, נסכים. אחר בחוץ
אותה כלכלה . ליתאעובדה שעוצבה לה ברבות השנים בכוונת משוררי הכלכלה הרציונ. זו עובדה. פנימיים

, סביבתיים, גורמת לנזקים חברתיים, מביאה לחורבן בדמות משבר אקלים, שמשנעת סחורות באופן לא סביר
עובדה זו חדרה לחיינו והפכה . לימה של יעילה ומתחסדתומה לא ועדיין עוטה עליה ג, תעסוקתיים

חזון . ההם בעלי החזון, אם תרצו. בזכות השקעה לא מבוטלת של מעצבי חיינו" הגיונית"לית ואלרציונ
 .שהתממש והפך להיות מציאות חיינו
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, אנחנו. ינויהקורונה דוחקת אותנו לשלב של התנעת תהליך של ש. הקורונה מלמדת אותנו שיעור חומרי ורוחני
עידן . סדרי עדיפויות, קביעת יעדים, מחויבים בעל כורחנו לעשות בירור עצמי, מלומדי ערכי העולם החופשי

אלו שמבינים את השלב הנוכחי יכריזו קבל עם ועדה שזוהי . האטה, הקורונה ייזכר כתקופה של התכנסות
קובעי מדיניות . סדר עולמי חדש, יוהחלפת החזון ההוא שנמחקו אותיות. התקופה לכתיבת חזון מחודש

מה שכל . מקורות זמינים של קניין רוחני לכל החפץ, בטחון תעסוקתי, יצטרכו לקבוע מדדים של בטחון תזונתי
. ייחלץ עצמו ממאבק עיקש ומיוסר של דבקות בכלכלה הישנה, כך ברור הוא שמי שישכיל להבין זאת מוקדם

 .זמנים אחרים בפתחנו
מדינה שנושא ונותן עם הבחוץ / קיבוץ/ משפחה/ סכמתית איור שמסמל אובייקט כמו אדם אם נידרש לצייר

הרי שציור מעגל היה מתאר  פועלת באופן מעגליוקבוצה מתכנסת  -ובאיור אחר. ♂  -הייתי מסמל זאת כך

 ?מבחינים כאן במשהו .oזאת פשוט כך 

לי של הזכר מול אצא לנו הסמל האוניברסי... מעניין .אני מזהה כאן את שתי הגישות הגברי מול הנשי

הקורונה באה לקרוא תיגר על תפיסת האם . חשיבה מעגלית, האיור השני שמזוהה עם תפיסת עולם נשית

 .תחליטו אתם? כאליתארפטריהעולם ה

אבל מה שברור , (אישה/ גבר)גדולים ממני יוכלו לנתח את ההדדיות שקשורה לשני כוחות אלו 

חרג ממימדיו וחתר לעצב לנו את השקפת העולם מתוך מניעים , כאליארריהפט, שהאלמנט הגברי

, הגיעה גברת קורונה, בזמן שקיימת תפיסת עולם מוטית ושאינה מאוזנת. מוגזמים שהדף קצר מלהכיל

 .וחדרה לחיינו כדי שנתחיל לחשוב מעגלי, כמשל

 חשיבה מעגלית -חלק ג

רית הבזבזנית שאינה מתחשבת במקור הייצור ובבזבוז איעל הכלכלה הלינ קוראת תיגר" כלכלה מעגלית"

מעיד , בעיניי, קיום כלכלה מקומית מעגלית. הניכר בכל השרשרת ומציעה עצמה כהשקפת עולם ברת קיימא

כלכלה שכזו תתעצב לייצור וצריכה עצמיים . תוצר של חיים וגורל משותף, על חברה בעלת חזון משותף
הינו רחב אבל " כלכלה מעגלית"המונח . הפיזיים ובין אם בקניין הרוחניהולכים ועולים בין אם במוצרים 

צריכה הולכת ועולה ממקורות עצמיים  יכולה להוות את אבן . נתייחס בעניינינו להיבט שגורם לכולנו להתכנס
 תומכת בייבוא בננות ממקסיקו, כמו שקיימת היום, חשבו על זה שכלכלה עיוורת, להבדיל. היסוד לחזון חדש

והכל בשביל לשרת נקודת קצה , עם כל המשתמע מתביעת הרגל הפחמנית והתרומה הגסה למשבר האקלים
תוך התעלמות בוטה עד כדי בורות של נקודה מרכזית בדמות , הזויה של תחרות במחיר עם בננה מקומית

ה התזונתי עולה ערכ, בננה שגדלה כאן בחצר ונקטפה בשלה ונאכלה סמוך למועד זה. ערכה התזונתי של הבננה
י טתוך בזבוז אנרג! מ מכאן והובחלו במסעם הארוך חודשיים על הים"בננות שנקטפו בוסר אלפי ק 7222על 

 ??? אז מי פה הגיוני.  לא מתקבל על הדעת של כל שרשרת המסחר הלא נחוצה שכזו
 .חשבו מעגלי וכמה שיותר קרוב. כולנו נקראים לשינוי בדפוסי צריכה

 נהסיכום ש -חלק ד
שארית הפליטה של הקיבוץ הישן )טחון ביכולתה לכלכל את עצמה יקהילה יכולה להתחזק מאוד מעצם הב

הרוחני /חוזקה הפיזי. כך קרנה של הקהילה יעלה בעיני עצמה, צריכה יעלה/ככל שהיקף ייצור...(. יזכירו לנו
 .והיחסים הבין אישיים יפרו עצמם ולא יורגש מאבק סמוי שהנחיל הדוד סם

הייתי מציין את מה שנראה בעיניי לדבר משמעותי שקרה השנה ומהווה בשבילי ציון דרך  0207סיכום שנת ל
הקמת הגינה הקהילתית בהנהגתם של אנשים עם חזון וראייה של כלכלה . בהתפתחות הקהילה בה אני חי

 .היא מהדברים הגדולים בעיניי שקרו השנה, מעגלית באשר היא
מקום שניכרת בו תודעת , (נטול אגו)מקום מפגש , חיבור בין דורי, תעסוקה, ולנפש המקום מייצר מזון לגוף

אני רוצה להודות למקבלי ההחלטות שגרמו לפרויקט שכזה לצאת . מקום שמחבר את האדם עם האדמה, שפע
שמיישמים הלכה למעשה את הדבר ,  בהנהגתם של אריאל גבאי וצוותו המסור, לעוסקים במלאכה, לדרך

 . תודה ויישר כח. מרומם נפש. הזה הגדול
 

 בברכת חברים נאמנה

 מאור לוי                                                                                                                   
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 עדכונים ממועצת תרבות
 . 0207מועצת תרבות הוקמה בנובמבר 

  :תרבותעצת ושל מהעיקריות ה יתומטר

 שימור התרבות והמסורות במשמר הנגב . 

 כלל תושבי הקיבוץל תוך התאמה, תחות של מסורות חדשותליווי התפ. 

  צרכני התרבות המקומית במשמר הנגבהגדלת מספר . 

 : תפקידיה העיקרים של מועצת התרבות

 מותאמת למגוון שכבות גיל תרבות קביעת מדיניות שמאפשרת. 

 שנתי וחלוקת תקציב תכנון לוח אירועים. 

 מעורבות בקביעת קווים מנחים לאירועים ולחגים. 

 יצירת צוותי חגיםלסיוע לגיוס ו. 

  מספר חברי המועצה , החלטה על אורך קדנציהכגון )למועצת תרבות עתידיים קביעת נהלי עבודה

 (.'וכד

 

 ין האירועים בישיבות בתקופה זו אנו עוסקים בתכנון לוח האירועים השנתי וחלוקת התקציב ב

לשמר מסורות ולהגדיל , אנו מנסים לייצר מסורות –תוך התחשבות במטרות מועצת תרבות , השונים

 . בדגש על תרבות גם למבוגרים, את מספר צרכני התרבות

 כולל חיזוק ויצירת צוותי , בתקופה הקרובה אנחנו נפנה לציבור לגיוס מתנדבים בתחומים שונים

 . חגים

 ת לכל אחד ואחת מאיתנו עם רעיונות ויוזמותמזמינים אתכם לפנו . 

 נורית , הילה שנהב, הילה מגידוביץ, שלומית שטיקמן, מומוס, חיה אלון :במועצת תרבות חברים

ר "כיודפנה בירן רוזנברג ונעמה רוזנבלום אלוש , איריס סוחמי פרץ, גל פלג פניג, ארנון יגב, רבינס

 . עצת תרבותזמני של המועצה ונציגת וועד האגודה במו

 . נעמה: כתבה
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 ,קהילה יקרה

, דאגתם לי .מאוד לא פשוטה עבורי ועבור בני משפחתי ברצוני להודות לכם בכל ליביארוכה ובסיום שנה 

, הסעתם אותי לבתי חולים ולמרפאות, צלצלתם אליי, הבאתם לי מתנות, ביקרתם אותי, בישלתם עבורי

ובדקתם  בבית החם ובכולבו, בדואר, במרפאה, מזכירותב, על השבילים אותיעצרתם , שלחתם הודעות

. חיממתם לי את הלב. חיבקתם אותי והייתם שם עבורי בזמנים הקשים ביותר עבורי, עטפתם אותי. לשלומי

. זאת כוחה של קהילה בכל תפארתה .תודה, תודה, על כך תודה. אני מאוד מעריכה זאת, זה לא מובן לי מאליו

 . גם לאלה שאינם גרים במשמר הנגב, מובן גם לכל בעלי התפקידים כאן ובמועצהתודתי העמוקה נתונה כ

לתניס ברנדס ולחנה , לשלומית גונן: אני רוצה להודות מקרב לב לכל מי שהחליפו אותי השנה בתפקידי

תודה רבה גם לדפנה דגן ולסילביה בלושטיין שעזרו לי מקצועית ושתמכו בי אישית ולנורית אורן . איספרוב

 .ולאתי ענבר שהמשיכו לתפעל את מערך ההסעות למרפאות ולבתי החולים גם בהיעדרי

כמו קודם יהיה  .במשרה מלאה( ביום ראשון הקרוב)אני שמחה לבשר לכם שאחזור לעבוד בתחילת ינואר 

 . ניתן לקבוע איתי ביקור בית אצלכם או להגיע למשרדי

לחנוש , אתה תמיד הסלע שלי, כבר מזמן הייתי מתמוטטת שבלעדיך, זוגי המדהים -בן, תודה מיוחדת לאריאל

 . שהנכם תמיד כאן עבורי ועבור משפחתיולכל משפחת גבאי 

צוות המרפאה המקצועי והמסור שדאגו לי ותמכו בי לאורך כל הדרך ונן ושלומית גתודה מיוחדת נוספת ל

 .בורכתי בכן. שלא עזבתן אותי לרגע( אתן יודעות מי אתן)ולחברותיי הקרובות והנפלאות 

 טליה גבאי

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 !ברכות
 להגר כהן 

 ל"לגיוסה לצה
 הצלחה בשירות הצבאי
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 ה מצוות איקלום'מידעל
 

ואתי  פרץ /אנבלה פלדפבר איריס סוחמי, אוהד פניג, ויויאן חזן  ,:חברים בצוות איקלום
 מרכזת -ענבר

  
 ?מתכננים לעשות מה אנחנו? מה תפקידנו? ערכנו מצגת שהסבירה מי אנחנו הצוות

 .נפגשנו עם ענת חפץ מהתנועה הקיבוצית ויחד אתה גיבשנו את המצגת שלנו

קבלנו תגובות טובות ( אליסיה עדין לא נבחרה) ועד ההנהלה וועד האגודה : הוועדים 0הוצגה בפני , המצגת

 .רים ומחברי ההנהלות"מהמנהלים מהיו, מאוד

 ועבדנו על זה, להוסיף/העלו כמה דברים לשנות

, הוצגה בפניהם הפעילויות שלנו ומה נדרש מבחינת תקציב, צוות איקלום נמצא תחת ניהול ועד האגודה

 (.אנחנו מחכים לאישור תקציב שנתי לפעילויות שלנו) 

ששיבחה אותה מאד המצגת הוצגה גם בפני ענת חפץ מהמדור לקלוטה וצמיחה דמוגרפית בתנועה הקיבוצית  

 .ובקשה להעביר את תכניה בכנס קליטה של התנועה הקיבוצית שאחד מנושאיו יהיה איקלום הנקלטים

  

ה וצירופם לכיכר הפרחים /החלה בפרח לכל חבר 2222של  התוכנית השנתית 

 .הקיימת

 20:22ראשון ורביעי בשעה : שרה כרמל בקשה למסור שניתן להגיע לסטודיו בימים 
 2666006620:מספר הנייד של שרה. ראש איתהבתאום מ

 !!בהצלחה לכולם 
  

 אתי ענבר וחברי הצוות
 

  266-6626262אתי ענבר : הבהרה/ גישור/איש הקשר של הצוות לכל סוגיה הדורשת תשובות
 

 
 

  בלהאנ :צבהישע :מתוך המצגת
 ?למה צריך צוות איקלום

כך שמרגע , תה לאחר הליך הקבלהמסיימת את עבוד, המראיינת את המועמדים להיקלט בקיבוץ, עדת קליטהו

אין להם מענה , אוריינטציה בסיסית ובעצם, שאלות, אין לנקלטים החדשים כתובת למענים, לקיבוץ כניסתם

 .עבור הליך הקליטה עצמו

 
עבור הנקלטים , הלכה למעשה, מידע וקבלה, ועדת איקלום הוקמה מתוך הצורך להוות מקור לתמיכה

  .בקיבוץ

 ?קלוםמי אנחנו צוות אי
בכלל הסטטוסים בקהילה בשיתוף הוועדות ובעלי צוות היגוי המוביל תהליך של שילוב הנקלטים החדשים 

 התפקידים בקיבוץ מתוך שאיפה ליישם את חזון הבינוי הקהילתי הקיבוצי הקיים



06 
 

  www.atarmishmar.org.il   72.7.0200ב  "ב בשבט תשפ"י 0712' עלון מס

 החזון 
 .יצירת חברה פעילה ותוססת המחברת את כל חבריה למקום ואת המקום לחבריה

 ייה ומעורבותחברה המעודדת עש

 .חברה בה כל חבר הוא במרכז והחברה במרכזו של כל חבר

 
   2222המטרות של צוות איקלום 

 "הם"ו" אנחנו"יצירת חיבור בין החברים הוותיקים לחדשים לקהילה אחת שבה אין 

 .הגברת המעורבות החברתית והקהילתית הרחבה והרצון להתנדב ברמות שונות של שותפות

 .שהופכים להיות הקולטים של הנקלטים הבאים -יכות של החברים החדשיםחיזוק תחושת השי

 .ץ ועיצוב פניוובלת הקיבוהשיתוף פעולה בין החברים הוותיקים והחדשים ב

 רעיונות לאירועי היכרות וחיבור

  אירוח הדדי של נקלטים וותיקים בבתים –בתים פתוחים 

  ותיקיםוותיקים לנקלטים ונקלטים לו –מפגש מספרי סיפורים 

 (מתנה לחג הקיבוץ)טריוויה משמר הנגב לכל המשפחה /משחק קלפים רביעיות 

 הוספת פרחים לכיכר הפרחים 

  פרויקט שהקבוצה מארגנת עבור הקיבוץ/ אירוע 

  אינסטגרם –פרויקט חשיפה יצירתי 

 חפש את המטמון קיבוצי 

  בירה לחברים ותושבים+ הקרנת סרט , סינמשמר  –סרט על הדשא 

 ות קיבוציקיר תמונ 

  71+מסיבה בבריכה ורחצה לילית  

 חדר אוכל בשישי בערב 

  לפתוח מועדון או פאב בשישי אחרי ארוחת ערב –קבלת שבת 

 יעדהאוכלוסיית 
 (יורשים הבונים את ביתם ברחבי הקיבוץ, שכונת השבעים)נקלטים חדשים לחברות 

 תושבי הרחבה חדשים המתגוררים בבית משלהם

 בתוך הקהילה החיים –שוכרי דירות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 להלקהיתודות 
 ילת משמר הנגבלקה לבמכל הלהודות  מבקשיםנחנו א

 עברנושבתקופה הקשה הרבה  והעזרה כההתמיעל 
 ,בתודה

 
 דעמשפחת גל לוכ יהודית
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 מפגש עם ניר זמיר ראש המועצה במשמר הנגב
 02:22בשעה . ראש המועצה, תוחה עם ניר זמירהוזמנו תושבי משמר הנגב לשיחה פ 2.7.0200ביום רביעי 

ולקבל תשובות בנושאים  אותםמתושבי משמר הנגב לשמוע ולשאול בתחומים המעניינים  22 -נאספו כ
 .מציקים הדורשים פתרונות

 
הגעתי למפגש עם תושבי משמר הנגב כדי לשמוע מכם ותוך מתן תשובות גם לספר על הנעשה  :ניר פתח ואמר

 .במועצה
נתיבים ובינתיים הוא מהווה  2על בטיחות בכביש שלנו שנסללים בו : פתח בשתי שאלות אורי גלנטה ר"ד 

פריצות ליישובים " שומר החומות"בעיית ביטחון ביישובים בעיקר לאחר , סיכון תעבורתי והשאלה השנייה

 .וסכנה בנסיעה על הכביש בגלל נהיגה פרועה

ת מענה למרכז הלוגיסטי של הצבא במחנה משמר הנגב אך גם הכביש שמטרת שדרוגו אמנם לת: ניר זמיר

לשפר את צומת בית  .נתיבים 2-בשילוב של מספר גורמים לסלילת כביש  הוא.לתת פתרון לתושבים באזור

 .לגבי היציאה לשדות תהיה למשמר הנגב יציאה מסודרת. ונסיעה בטוחה בכביש צומת אשל הנשיא, קמה

מבקש ממך אורי . ביקשנו מהקבלן לשפר את הבטיחות. ילים לעבוד להרחבתוהכביש הופך למסוכן כאשר מתח

 . בכל המקומות בהם יהיו פניות שמאלה יוצבו רמזורים. להעביר אלינו את המקומות הבעייתיים

יש . אבל התחושה של התושבים היא לא טובה, מנתוני המשטרה אין עלייה בפשיעה. לגבי הביטחון האישי

שנים לאמצעי ביטחון  2על פני ₪ מיליון  92המדינה אישרה תקציב של : בשורות 0יש  , נושא זהבבשורות 

רכבים ובאמצעותם נוכל לפעול נגד  2והמועצה שלנו נבחרה לשמש פיילוט בהקצאת כוח שיטור מועצתי עם 

וזאת תשובה לגיל ענבר ששאל על הבטחת הבחירות של ניר לפעול לניקיון השטח . משליכי פסולת בשדות

האשפה שהושלכה . היתה ישיבת התנעה לכוח השיטור והוא יפעל גם נגד הנסיעה הפרועה בכבישים. הציבורי

 .על כך התגברנו. בשדות המועצה הגיעה במשאיות מהמרכז והנהגים רצו לחסוך את מחיר ההטמנה בדודאים

את : גיל ענבר, ולקייהרהט ,  שער הנגב, הוקם אשכול נגב מערבי שגם בני שמעון חברים בו יחד עם אשכול

 .התקציבים צריכים להעביר לחינוך הנוער והתושבים לתודעת ניקיון

זה גן שמאפשר לילדים ולהורים לשחק ולהיות . התבשרנו שמפרקים את מתקני גן השעשועים: שאלה אור גל

 .םישנם באזור עוד גני שעשועים אלא שעכשיו בתקופת הקורונה אין זה מתאים לנסוע אליה. פעילים

ישבנו עם . המתקנים בגני השעשועים בנויים מעץ והם מהווים מפגע בטיחותי כשהם מתבלים, ניר זמיר עונה

 . ונקים במהרה פארק חדש במשמר הנגב ר האגודה"יו, גיא וילק

בשומריה הקמנו אולם . לפעילויות אלה 92%לגבי השאלה על חוגים ופעילות הילדים והנוער יש הענות של 

מנסים לבדוק . החלטנו על פיילוט להסעה לחוגים כדי לשחרר את ההורים מההסעות. פעיל מאדספורט והוא 

 .ברמה האזורית תחבורה ציבורית ויהיה פחות צפוף בכבישים

שאל בנושא הכביש הפנימי והפניה שמאלה וכן לגבי תחנת הסעה נוספת בשכונות ההרחבה כדי  אלי רכטמן

 . לשמור על בטיחות הילדים

 .היא מעל הכולוהמועצה משקיעה בבטיחות : רניר זמי

 ?מה עם האפשרות להעביר את החוגים לאולם הספורט שלנו: פלד-ענת ליכטר

המועצה . התכנון יסתיים ברבעון הראשון. נשפץ בצורה יסודית את אולם הספורט 0200 -ב: גיא וילק ענה

השנה יתחיל שיפוץ הכביש . ₪ אלף  922וועד האגודה החליט לתקצב בעוד ₪ אלף  222העבירה למטרה זו 

 .מכיכר הפרחים עד שכונת הבנים
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 .    תהיה עוד תחנת הסעה. יש בעיה בתלמידים המגיעים מההרחבות לתחנת ההסעה: כמנהל עסקי תומר רכטמן

 .מה עם מרחבים מוגנים באמצע היישוב: בלובשטיין-נאווה ברג

המועצה . הקושי הוא לגבי האוכלוסייה המבוגרת ,ד"מהאוכלוסייה הצעירה שבונה בית בונה גם מ: ניר זמיר

. ₪ אלף  702 –העלות אמנם גבוהה אך ניתנת לביצוע . ד"מעודדת אותה להצטרף לקבוצה מאורגנת לבניית ממ

" שומר החומות"לאחר . אנחנו נקל בכל הנושא של היתרי בנייה וחריגת בנייה. יש לנו דרישה שהמדינה תעזור

 . ד בבתים"י בניית ממ"את באזור סכנה ויש להיערך עברור שבני שמעון נמצ

 ה שלנו לא הולכים למרכז בשובל'החבר. תקציב למרכזי נוער: מעיין גלקר

תהיה חלוקה שוויונית של . ו אלון'אנחנו מתאמצים להשיג תקציבים למרכזי פעילות דרך הצופים בג: ניר זמיר

מים שזה יישוב משולב של חילונים ודתיים יש שבט בכר. י הוספת רכז אזורי"התקציבים בין היישובים ע

 .צופים משולב

 .יש בעיה בהסעה חזרה ממבואות הנגב: נעמה רוזנבלום אלוש

יש כוונה . גם אם רוצים לחסוך בעלויות זה לא צריך להיות על חשבון בטיחות. אבדוק את העניין: ניר זמיר

 .יודעים אם תלמידים עלו להסעות לרכוש תוכנת מעקב אחרי התלמידים כדי לפתור בעיה שלא

למה אני צריך להתווכח על ההנחה . הנחה בארנונה ומים וחשמלאני כניצול שואה זכאי ל : זלמן איספרוב

 ?הזאת

אם לא ביצעו את . נכה, ניצול שואה , כי אני יודע שיש הנחיה לתת הנחות לכל מי שזכאי, אברר: ניר זמיר

 .ההנחיה נטפל

 ?רעש שיגיע מהכביש להפחתתה קיר אקוסטי האם יהי: אריאל גבאי

אבל אם יתברר . בהסכם עם קבלני הכביש והבדיקה שנעשתה עם מהנדסים לא צריך קיר אקוסטי: ניר זמיר

 .המועצה תתקצב אותו, לאחר הפעלת הכביש שיש צורך

 בנושא אנרגיה ירוקה ועמדות טעינת חשמל לרכבים: אורן ערן

בתהליך . רוק שהופרדה מדודאים ומי שנהנה ממנו הוא משמר הנגב וחצריםהוקמה חברה לחשמל י: ניר זמיר

 . של הטמעת אנרגיה ירוקה יוקמו עמדות טעינה לחשמל וגז

 ? ים האם אפשר למגן חדר קיים"בקשר לממד: אור גל

בית היא תהיה בשיפוץ כשיעשה זו גם הוצאה גדולה שבעתיד . פיקוד העורף לא מכיר בהגנה הזאת: ניר זמיר

 .הוצאה מיותרתזו 

הם אתה כראש . יש לי נכדות בבית ספר וכששומעים על מה שנעשה באזור בתיכונים זה מדיר שינה: יורם ענבר

 ?מועצה אתה שקט

ידוע שבעקבות הקורונה זה התעצם כל . אני לא שקט אנחנו עושים מאמצים להסביר לנוער בשיחות: ניר זמיר

הופתעתי מההיענות   , יש תוכנית לנערים שהתנתקו מבית הספר. וערנושא האלימות וההתנהגות המינית של הנ

אני מודאג אבל זו לא . אנשי חינוך נשברים. יש בעיה בגיוס צוותים לחינוך. זה דורש משאבים לחינוך החברתי

 .תוכנית עבודה

 שאלה על חניית מכוניות על הכביש

, יות לא נאותות כמו נהיגה כשילדים על הברכייםהוקמה יחידת פיקוח ונהיה ערוכים לאכוף התנהגו: ניר זמיר

 .כל יישוב צריך לקבל החלטה אם להכניס את הפיקוח המועצתי לחצרו. עבירות חנייה במרחב הציבורי
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כשהמועצה תחליט . סימון כחול לבן לחניה ואדום לבן לאיסור. ועד האגודהונושא החניות עלה ב: גיא וילק

 .נצטרף

 זה נכון שהמועצה תכנס לחצר הקיבוץ. הילה קשה לפקחיש דברים שלק: תמר אלמוג

הצטרפנו ליחידת הפיקוח של נגב מערבי בנושא  0200מינואר . נלמד את הנושא. נפעל בשכל ישר: ניר זמיר

 .פקחים  והטיפול ישתפר 9-2וטרינרים ולנו רק אחד ויש להם  9יש להם . בו יש יותר משאבים. הכלבים

 

 .מקבלות חשמל נפרד מהקיבוץ ויש בהן הפסקות חשמל רבות ההרחבות: ר אורי גלנטה"ד

 .התחנה הקיימת בזמן הפסקות חשמל עלתוקם בעידן הנגב תחנת הזנה נוספת שתאפשר לחפות : ניר זמיר

 .לסיום אני רוצה לשבח את משמר הנגב על ההנהגה האחראית על יוזמותיה ולמועצה טוב לעבוד איתה

יש גם יוזמות שמגיעות מהיישובים לשיתוף . במספר 2כלכלית נוספת במועצה ביום ראשון הקרוב תקום חברה 

האזור הולך . טק-בעידן הנגב תוקם חממה טכנולוגית שתכשיר את הדור הבא בתחום ההיי. פעולה עם המועצה

 . לשנות את פניו

   

 

 

 

 ניר זמיר ראש המועצה בפגישה במועדון

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 !ברכות 
 ליהלי ענבר
 ל"הלשחרור מצ

 הצלחה באזרחות
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית

 
  6-20-0202:תאריך

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

 .הילה מגידוביץ ,אלוש-רוזנבלום נעמה, קפלן-מיקה לואיס

 עמר-דגני הילה : התנצלו

 (.מנהלת אגודה נכנסת)אליסיה ליסוביה , (מנהל האגודה)נעם שטהל  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 'ד 72 –אישור פרוטוקול  .7

 'ד 02 –דיווח שוטף  .0

 אישור לפתיחת חשבון בנק .9

 . שנייהקריאה , 0200תקציב  .2

 

 :מהלך הדיון

 אישור פרוטוקול .1

 22.11.21אושר הפרוטוקול מ

 דיווח שוטף  .2

 אסיפה לבחירת  ביום רביעי 

o  עינב דגני; לאורה נווה; נעמי ירוחים אלון; פרץ –איריס סוחמי , אריאל גבאי)ועדת צעירים ;

 (סוף נחושתן; נעם גלעד

o  ענת ; רותי שיינפלד; עמר-תמר שלח; ניב גבאי; עופר גרובייס( 2מתוך  9)מועצת חינוך

 פלד-ליכטר

  ר התקציב באסיפהחפיפה בין אליסיה לנעם תסתיים אחרי אישו –מנהלה 

  גיוס מדריכים למרכזון צעיר –חינוך חברתי . ת"עיסוק בזכאות הורים להחזרי תמ –גיל רך  –חינוך. 

  נפסלו ו י המועצה האזורית"שבמגרש המשחקים המרכזי נבדקו ע מתקני העץ –מגרש משחקים

 .בטיחות \משיקולי עייפות החומר  לשימוש

 

 אישור לפתיחת חשבון בנק .3

 .פתיחת חשבון בנק לאגודה בבנק לאומי לישראלהועד מאשר 
 

 . קריאה ראשונה, 2222תקציב  .4

. 01.70לפי הצורך תתקיים ישיבה נוספת ב. 02.70ישיבת הוועד הבאה תתקיים ב –ז להמשך הדיון "לו
 . הכוונה היא להציג את התקציב לציבור עד לאמצע ינואר

 .ו בישיבה הקודמתהוצגה טיוטא שניה של התקציב בהתחשב בהערות שהתקבל
 :מחשבות שנשמעו בדיון \להלן הערות . התחילה סקירה של סעיפי התקציב השונים
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 יש להמשיך לחפש דרכים להוזיל את עלות המים להשקיה בנוי 

  מרחב , מועדון נעורים)על מי משיתים את החזר ההלוואה לפיתוח תשתיות  –בקשה לקיים דיון
 ? (מרחב איילים, טאולם ספור, בריכת שחייה', עופרים א

 העלאת המס נדרשת כדי להתמודד עם התייקרות שכר . הצעה לבצע העלאת מסים מתונה ומדורגת
 .העבודה וכן כדי לממן את הפרוייקטים הגדולים שנזכרים בסעיף הקודם

  ח "אש 722מועצת החינוך מבקש להגדיל את השתתפות האגודה שתקציב החינוך בשיעור של  –חינוך
לדעת חברי הוועד התוספת המבוקשת . ניהולי\שעות הדרכה בנעורים ועבור ייעוץ ארגוניעבור תוספת 

 . י מועצת חינוך גבוהה מדי"ע
 

 משימות לישיבה הקרובה
 \צוותים  \אליסיה ונעם יציגו לוועד הצעת החלטה בנושא מדיניות תגמול לממלאי תפקידים  –א 

 .ועדות
 חזר הלוואת הביובגיא יפנה לקיבוץ לפריסה ארוכה של ה –ב 
 (. אקלום, כגון ביקורת)נעם יברר האם משולם שכר למרכזי ועדות  –ג 
 .עלויות מימון לפי שנים+ נעם וגיא יציגו תכנית פרוייקטים רב שנתית  –ד 
 .ל"כ גביית שכ"סה+ כ עלות שכר במערכות החינוך "נעם יישלח לוועד סה –ה 

 
 .ובההדיון לא הושלם ויימשך בישיבת הוועד הקר

 
 מנהל אגודה –נעם שטהל : רשם

 

 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית

 
  02-20-0202:תאריך

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

 .עמר-דגני הילה, הילה מגידוביץ ,אלוש-רוזנבלום נעמה, קפלן-מיקה לואיס

  : התנצלו

 (.מנהלת אגודה נכנסת)אליסיה ליסוביה , (מנהל האגודה)נעם שטהל  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 'ד 72 –אישור פרוטוקול  .2

 'ד 02 –דיווח שוטף  .6

 הנחה בדמי ועד לצעירים .1

 . ישיבה שלישית, 0200תקציב  .1
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 :מהלך הדיון

 אישור פרוטוקול .5

 . 1.12.21אושר הפרוטוקול מ 

 דיווח שוטף  .6

 צבעה בקלפי נבחרובה 

o עינב דגני; לאורה נווה; נעמי ירוחים אלון; פרץ –איריס סוחמי , אריאל גבאי: ועדת צעירים ;

 .ר"אליסיה תכנס את הוועדה לפגישת התנעה שבה ייבחר יו. סוף נחושתן; נעם גלעד

o פלד-ענת ליכטר; עמר-תמר שלח; ניב גבאי :מועצת חינוךנציגות ציבור ל 

  ד עופר רוזנבלום שניהל את ההליך מטעם האגודה הודיע כי אין ביכולתו להמשיך "עו –בוררות ביוב

נקבע דיון הוכחות אצל . ד גיא כנפו"ד חיים מזור ועו"האגודה מינתה תחתיו את  עו. בניהול התיק

 .7.0.0200הבורר ל

 

 הנחה בדמי ועד לצעירים .7

ים במשמר הנגב הנחה בתשלום התקיים דיון בהצעה לתת לצעירים המגורר 79.2.07בהמשך לדיון מ
 (.מס אגודה)דמי הוועד 

 02%כולל יקבלו הנחה בשיעור  06ועד גיל ( או מקבילה לו)צעירים מתום שירותם הצבאי : הוחלט
 .מגובה דמי הוועד ליחיד

 "פטור מדמי הועד ניתן לחיילים ומשרתי שנת שירות"על פי ההחלטות הקיימות : הערה

  .שלישיתקריאה , 2222תקציב  .8

הכוונה היא להציג את התקציב לציבור עד . 01.70ישיבת ועד נוספת תתקיים ב  –ז להמשך הדיון "לו
 . לאמצע ינואר

 .הוצגה טיוטא שלישית של התקציב בהתחשב בהערות שהתקבלו בישיבה הקודמת

 כל אחד מחברי הוועד הציג את הצעתו בהתייחס לשלושה תחומים עיקריים: 
o  0200ל( דהמס אגו)גובה דמי הוועד 
o תכנית הפרוייקטים הרב שנתית בתחום מבני ציבור 
o איזון התקציב בסעיפי ההוצאה השונים . 

 
 משימות לישיבה הקרובה

 .נעם יכין הצעה סופית המתכללת את ההצעות של חברי הוועד .א

 \צוותים  \אליסיה ונעם יציגו לוועד הצעת החלטה בנושא מדיניות תגמול לממלאי תפקידים  .ב
 .ועדות

 יפנה לקיבוץ לפריסה ארוכה של החזר הלוואת הביוב גיא .ג

 .עלויות מימון לפי שנים+ נעם וגיא יציגו תכנית פרוייקטים רב שנתית  .ד

 .ל"כ גביית שכ"סה+ כ עלות שכר במערכות החינוך "נעם יישלח לוועד סה .ה
 

 .הדיון לא הושלם ויימשך בישיבת הוועד הקרובה
 

 מנהל אגודה –נעם שטהל : רשם
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 ל ועד הנהלה אגודה קהילתיתפרוטוקו

 
  02-20-0202:תאריך

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

 .עמר-דגני הילה, הילה מגידוביץ ,אלוש-רוזנבלום נעמה, קפלן-מיקה לואיס

  : התנצלו

. ו)אפרים סוחמי , (מנהלת אגודה נכנסת)אליסיה ליסוביה  ,(מנהל האגודה)נעם שטהל  :מוזמנים קבועים

 (.ביקורת

 :סדר יום

 אישור פרוטוקול  .2

 דיווח שוטף  .72

 החלפת זכויות חתימה .77

 . ישיבה סופית, 0200תקציב  .70

 

 :מהלך הדיון

 אישור פרוטוקול .9

 . 22.12.21אושר הפרוטוקול מ 

 דיווח שוטף  .02

  תתקיים פגישה של  השבוע. 0207עד לסוף פברואר  יואל ארזי ביקש לסיים את עבודתו –חברתי חינוך

 .לדיון על היערכות להחלפתו( ר מועצת חינוך"יו)אליסיה עם מעיין ללזרי 

  כל מי שנחשף אליהם קיבל הודעה . נכון להיום במשמר הנגב שני ילדים חיוביים לקורונה –קורונה

 .נבדק \ונמצא בבידוד 

  התקיימה פגישה עם הנהלת המועצה כדי לחפש מקורות  !מתקני העץ נפסלו לשימוש –מגרש משחקים

 .החלפת המתקנים תבוצע מתקציבי האגודה. לא נמצא מענה מתאים. מימון

  .בשבוע הבא יתקיים סיור נוסף במטרה לחפש פתרון זמני עד להחלפתם
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 החלפת זכויות חתימה .00

 552249515' מס, להלן החלטת ועד אגודת מתיישבי משמר הנגב 

 בתוקף מיידי. מנהלת האגודה הנבחרת, את אליסיה ליסוביה' ף לרשימה אהוועד מוסי. 

 111112222בתוקף החל מ. עקב סיום העסקה. מרשימת מורשי החתימה, הוועד מסיר את נעם שטהל. 

 של שניים ממורשי החתימה לעיל ובלבד שלפחות אחד מהם נמנה על מורשי החתימה מקבוצה , יחדיו, חתימתם

 .לכל דבר ועניין, תחייב את האגודה, (או על גבי שמה המודפס של האגודה)האגודה  בצירוף חותמת', א

 

 

 להלן רשימת מורשי החתימה המעודכנת: 

 

 
 
 
 
 
 

 2222תקציב  .02

o ול ההתייחסויות של  כלל חברי הוועדהוצגה הצעה לתקציב מאוזן על בסיס שקל . 
o ח עקב הגדלת ההעברות מהמועצה לוועד המקומי"אש 12גדלו ב 0200מקורות האגודה ל .

 .הוועד מייעד את הסכום הנוסף למתקני שעשועים
o כולל הצעה לעדכון מס האגודה כפי שיוצג לחברים באסיפה, הצעת התקציב אושרה בוועד. 
o בישיבה הקרובה יתקיים דיון . בריכה ימומן על ידי גביה נפרדתמוצע על ידי הוועד ששיפוץ ה

 .על אופן הגביה
 

 הצגת התקציב לחברי האגודה
 . ייקבע מועד למפגש באחד מימי שישי הקרובים בשעות הבוקר

אחריהן יוצגו סיכומי השנה החולפת . שנתיות של האגודה ושל הקיבוץ-במפגש יוצגו התכניות הרב
 .ולבסוף יוצגו התקציבים שישרתו את התוכניות הללו 0200ותוכניות העבודה ל

 
 

 מנהל אגודה –נעם שטהל : רשם

 

 
 
 
 
 
 
 

 'קבוצה ב 'קבוצה א

 דמיטרי מקרנקו גיא וילק

 אלוש-נעמה רוזנבלום 

 עירן טוויטו אליסיה ליסוביה



25 
 

  www.atarmishmar.org.il   72.7.0200ב  "ב בשבט תשפ"י 0712' עלון מס

 פרוטוקול מועצת חינוך
 0/7/00:תאריך

שלח  תמר, פלד-ליכטר ענת, פלג גל, רוזנבלום אלוש  נעמה, פייביש יניב, בלובשטיין נאוה, ארמה שרון :נוכחים

ר "יו-וגיא ( מנהלת האגודה)אליסיה , גל יסעור דקלה, ארזי יואל, יללזר מעיין, עמר הילה, גבאי ניב, עמר

 .האגודה הגיע לחלקה הראשון של הישיבה

 

 :סדר יום

: עמר וניב גבאי ופרידה מהעוזבים-תמר שלח, פלד-ענת ליכטר: קבלת חברי מועצת חינוך החדשים .2

 .יניב פייביש ויואב ברקן, נעמה אלוש

 ותפקודו קבלת החלטה בנוגע למבנה הצופים .0

 דיון בנושא השולחנות העגולים .9

 עדכונים של יואל ודקלה .2

 

 :מהלך הדיון

 קבלת חברי מועצת חינוך החדשים ופרידה מהעוזבים .2

במשך שנים הם תרמו . יואב ברקן ויניב פייביש, נעמה אלוש: מועצת חינוך נפרדה משלושה חברים

הנגב בכלל ולמערכת החינוך סיונם מתוך תחושת שליחות ומחויבות לקהילת משמר ינ, מזמנם

זה הזמן להודות להם על השעות הארוכות בהם הם בילו לא פעם מחוץ לבית בדיונים ארוכים . בפרט

 !תודה. על האכפתיות והמסירות, לטובת הילדים של כולנו

שיהיה . עמר-ניב גבאי ותמר שלח, פלד-ענת ליכטר; באותה הזדמנות זכינו לקבל שלוש חברות חדשות

 . לחה וברוכות הבאותלכן בהצ

 

 קבלת החלטה בהמשך לדיון בנושא הצופים .0

כאשר בראשונה מועצת חינוך למדה על הצופים ובשנייה דנה בבעיות שעלו , לאחר שתי ישיבות

מהשטח ודרכים אפשריות לפתרונן הוחלט כי הנהלה פעילה תבנה הצעה להחלטה לגבי מבנה 

כיוון שמי שהיו בדיונים לגבי הצופים היו חברי . ךותפקוד הצופים ותביא לאישורה של מועצת חינו

 .נתן להם ההזדמנות להצביע בנושא הצופיםיהוחלט כי לפני שיעזבו ת, מועצת החינוך העוזבים

 .ב מסמך עליו החליטה מועצת החינוך בדבר מבנה ותפקוד הצופים"מצ 

 

 שולחנות עגולים .9

וצוות מצומצם ממועצת , חנות העגוליםלאחר שפורסמה לציבור פנייה לשלוח נושאים לדיון בשול

התקיים דיון אך .נושאים אפשריים לדיון 72הועלו בפני מועצת חינוך , חינוך התכנס לבחינת הנושאים 

 .    לא הושגה  החלטה ועל כן הוחלט כי תתקיים ישיבה נוספת בנושא
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וכל להשתבץ בשולחן י, יישלח קובץ רישום לכלל הקהילה על מנת שכל מי שמעוניין להשתתף, כמו כן

 .שמעניין אותו

 

 עדכונים של יואל ודקלה .2

 :יואל

התקיים מפגש עם , ים על ידי המועצה מבחינה פדגוגיתובשבועות האחרונים המדריכים מלו ●

 .דיווח והתקיימה סדנת מצמיחים חובתת המועצה בנושא "עוסי

ועצת החינוך לוקחת על מ. במרכזון הבוגר עדיין קיים קושי של נוכחות למרות הפעילות הרציפה ●

 .עצמה לדון בדרך שבה ניתן להביא מחדש את הנוער לתוך המערכת

 .הנוכחות בפעילויות גבוהה. קיימת פעילות שגרתית וטובהמתבצופים  ●

 .במרכזון הצעיר נכנסו שתי מדריכות חדשות ●

ע ויש כעת יש בכפירים צוות קבו. יש פרישה גדולה של כיתת תלתן. במרחב כפירים המצב לא טוב ●

במהלך . אופיר בכר מלווה את הצוות בצורה קבועה וצמודה. ניסיון להעלות את איכות הפעילות

ו לכל הילדים שעזבו לחזור עחודש פברואר מתוכנן להזמין את ההורים לערב חשיפה בו יצי

 .למערכת

 .במרחב איילים נכנסה מובילה חדשה ●

 :דקלה

י הרצאות בנושא מיניות בגיל הרך ונורות במהלך חודש ינואר יתקיימו להורי הגיל הרך שת ●

 .אזהרה

 .יש רצון להפגיש את כל הגנים בגינה הקהילתית. ו בשבט"מתחילים בגנים להתארגן לקראת ט ●

 
 
 

****** 
 
 
 
 
 

 !תברכו

 ברענלגלוריה 

 ואתי ענברם ליור

 ריא הנכדלהולדת 
 ארז ושנילבן 

 !פחהלכל המשברכות 
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 חדשות מהגינה
 

והתוצרים הראשונים של הגינה הקהילתית במשמר הנגב מוכנים  –השקנו , שתלנו, חרשנו
 !לקטיף

נשמח ? הגעתם. וי ומנגולד'בוקצ, מתרגשים להזמין את הקהילה בזמנכם הפנוי לקטוף חסה
 .אם כל מי שמגיע לקטיף יוכל לסייע קצת בהוצאת עשבים

הפרחים שנזרעו ונשתלו במתחמים שונים בגינה מוזמנים להתרשם ממגוון ? סיימתם לקטוף
 .צבעונים ועוד, נוריות, אפונה ריחנית –וכעת מתחילים לבצבץ 

 ,תודה רבה לכל העוזרים במלאכה
 !ו בשבט שמח"חג ט

 צוות הגינה הקהילתית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו בשבט"טטיול 
ו "מזמינה את קהילת משמר הנגב לטיול ט, כיתת בר מצווה – "דולפין"כיתת 

הטיול יתקיים ... ם הסביבה ותחנות מגניבות בדרךבשבט המסורתי להיכרות ע
 .22:92 -ב. מעל בית בורוכובאי חקלהשער היציאה מ 72.7.0200בשבת 

  .נדחה את הטיול בשבוע, אם מזג האוויר לא יאפשר
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  0200עד קיבלו את -בגיל
 לפני הצונאמי של האומיקרון

וריקודים הודיים  בארוחת בוקר חגיגית ובנגינה
 וניות ביצעושמטפלות כישר

–  0207נפרדים משנת 
 שנה אזרחית מסתיימת מורכבת היתה האחת

 ממשלה חדשה 

 קורונה התפשטה 

 חיסונים על ימין ושמאל 

 ואנחנו מבולבלים כמו רוקנרול 

 נחגוג את סיומה ונקווה לשנה יותר טובה 
 ענת הורוביץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


