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 מה בעלון
כמות השלג שירדה היתה הלטיני הגיעה אלינו מיוון וקפריסין ' ב-שקיבלה את שמה מהא "אלפיס"סופת 

ירידת שלג בירושלים  -חדשות האלה . מסתיימת עריכת העלוןש יורד תחת שמה בזמןהגשם  החזק .  חריגה

 .את נושא הקורונה לזמן הזה ושדחק
שרואה במצוקת התלמידים רצתה בהחלטתה להקל על התלמידים החלטה ממשלתית . ובכל זאת קורונה

והתגובה של ארגון המורים שעוד מעט סוגרים שנתיים של טלטלה נפשית בשחרור מבידודים הולכים וחוזרים 
 . היא  באיום השבתה של מערכת החינוך

 
מה  יצא לפועל בשבת כמשי 'דולפין, 'ו בשבט אבל טיול מסורתי של כיתת בר מצווה"את ט בלוח השנהעברנו 

 .בה זרחה בחמימות מסוימת כי התחלנו את ההליכה בקור שחייב התכרבלות במעילים ששהשמכשעברה 
 

שנים החליט לסיים פעילותו אצלנו והיה מקום לשאול אותו  5מנהל החינוך במשמר הנגב מזה , יואל ארזי
 שאלות על כך ועל תקופתו בניהול החינוך במשמר הנגב

 
 .  11.2.2.75 -ב.  י הצבא הרוסי"זה תאריך שבו שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ ע 11.2יך אתמול התאר

יד בן צבי החליט לייחד את היום הזה ביום . לציין אותו כיום השואה הבינלאומי 5..1ם משנת "החלטת האו
רת יום עיון במסג. יר ובמרוקו הספרדית בתקופת מלחמת העולם השנייה'ספרדים ויהודים בטנג: עיון בנושא

 .זה הרצה דן גרשון שתמצית הרצאתו כתב עבור פרסום בעלון
 

  1.12וסיכום שנת  1.11התקיימה אסיפה לתוכנית משק וקהילה לשנת 
 

י "והולכת ומתרקמת יוזמה חדשה עליה כותבת אופיר גליקי בשם צוות יוזמת המעשיה שגם תוקצבה ע
   .הקהילה

 

י ילדי הכיתה "הדגל נישא בגאון ע. ת בר מצווהשנ –דגל כיתת דולפין : תמונת השער

 ו בשבט"במשך מסלול טיול ט

 
 דולפין' –כיתת בר מצווה  –ו בשבט "טיול ט' 
  יר ובמרוקו בתקופת מלחמת 'יום עיון בנושא ספרדים ויהודים בטנג – 11.2יום השואה הבינלאומי

 דן גרשון  .העולם השנייה
 מרגלית: ינהמנהל חברתי במשמר הנגב ראי, יואל ארזי 
 נינה לברט שטיקמן, להולדת הנכדה בת לעומר ואיב, לינאי שטיקמן, ברכות לשלומית שטיקמן 
 להנהלה הכלכלית ותוכנית משק וקהילה ונציגים  על בחירת נציגים לועדת תכנון  12.2.11 -אסיפה ב

  1.11לשנת 
  יהודית גלעד –שלושים לפטירתו של ישראל גלעד זכרו לברכה 
  חודש ינוארנר זיכרון 
  הדר'תנחומי בית משמר הנגב לפטירתו בטרם עת של אסף צפריר בן כיתת' 
 בצרפת' תנחומים לנילי דור על פטירת אביה אנדרה גדג 
 אופיר גליקי והצוות -אין זו מעשיה, אם נרצה 
 ברכות לדוריס ושלומי להולדת הבת קלרה 
 מודדים גשם מסרה נעמי ירוחים אלון 
  חנה גבאי: צילמה –נרקיסים בגבעה הפורחת 
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 ו בשבט"טיול ט
 דולפין –כיתת בר מצווה 

 ,ממש בהזמנה ,הזמינה בשבת שמשית, בר מצווה –' דולפין'כיתת ( כן ירבו הגשמים)לאחר שבת גשומה 

את תושבי משמר הנגב לטיול סובב השדה הסולארי ולמרגלות בית העלמין עד לחורשה שנטעה אי  11.2.1.11

 מעל משם בואכה הכביש הצמוד לפוליביד ומתכנס לכביש המרכזי  ,לשער בית העלמין שם במבצע ייעור עד

' דולפין'כיתת .  ו בשבט"שנים  אז בטיול ט  7לפני  ' צופית'בחורשה שנטעה כיתת  ('הרחבה א) אסיףשכונת 

' צופית'בחורשת . וצעוולשנת המשימות הכינו דגל ובו מצוינות המשימות שכבר בנערות ונערים  12מונה 

כל הכבוד כיתת . לאפייתן' שולחנות להכנת פיתות וסאג, פינות יצירה -של הטיול םמוקמה פעילות הסיו

 .ו בשבט"טיול ט –ביצעתם את משימת בר מצווה ' דולפין'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ריבוע קסם  –תחנת ארוחת בוקר ושעשועים  מסלול הטיול בין שדות חיטה אורגנית

 ת חבלומשיכ

 
 

 
 'ופיתות על הסאג     שותלים שיחים בגבול החורשה
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 11.2יום השואה הבינלאומי 
 
 

לקיים כנס מחקרי על אחת הקהילות הספרדיות או , ביום השואה הבינלאומי, מכון יד בן צבי מנסה כל שנה

, הספרדית השנה הכנס הוקדש למרוקו. כדי לברר מה קרה בהן בתקופת מלחמת העולם השנייה, המזרחיות

 .ר'החלק הצפוני של מרוקו שהיה תחת פרוטקטוראט ספרדי והעיר הבינלאומית טנג

 .בכנס נשמעו הרצאות מפי חוקרים המתמחים באזור ובתקופה וכן עדויות

על השינויים שחלו במעמד יהודי , לפני ובמשך מלחמת העולם, דובר על מדיניות ספרד של פרנקו כלפי היהודים

על הפליטים מאירופה שהגיעו לאזור ועל חברות העזרה עבורם , העיר על ידי הספרדיםר עם כיבוש 'טנג

על נסיונות ההגירה , וינט'על פעולות הצלה ועזרה של יחידים ושל ארגונים בינלאומיים כמו הג, שהוקמו

 .והעלייה שהתקיימו בתקופה זו

ית הנאצים לשלטון ועד סוף מלחמת יהודית בצפון מרוקו מעלי-בכנס הרציתי על התעמולה הגרמנית האנטי

 .העולם

עיתונים , השגרירות הגרמנית  מימנה עיתונאים. בספרד של פרנקו ניתנה יד חופשית לתעמולה הנאצית

כל החומר . יהודית-והוצאות לאור והפיצה בעשרות אלפי עותקים חוברות ופלאיירים שהתמקדו בהסתה אנטי

. הודפסו ופוזרו גם חוברות ופלאיירים בערבית שהסיתו נגד היהודים ובנוסף, הזה הגיע כמובן גם לצפון מרוקו

כי , "מלחמת היהודים"כמו כן רדיו ברלין החל לשדר בערבית שידורי תעמולה והסתה שכינו את המלחמה 

הירגו ביהודים : "כמו זה בו הוא קרא, נאומים של המופתי של ירושלים". בני הברית נלחמים למען היהודים"

מרגלים ותועמלנים . שידורים חוזרים, שודרו בלופ, "בשם אהבת האל ההיסטוריה והדת, צאו אותםהיכן שתמ

 .עם הצלחה רגעית בלבד, גרמנים ניסו לרתום לצידם את המפלגות המרוקאיות הלאומניות של האזור

כל ש בסיכום אפשר לאמראבל . יהודית-נאצית וגם בהסתה אנטי-השקיעו רבות בתעמולה פרואכן הגרמנים 

הספרדים צעקו השכם והערב סלוגנים . המאמצים שלהם לא הצליחו להביא לתוצאות משמעותיות כלשהן

אנטישמיים בחצי האי ואף אחרי ביקור הימלר במקום החלו לרשום פרטים על היהודים בחצי האי ולכנס 

ט לא הוכנסו בו או אבל יהודי הפרוטקטורא, שהעלימו מאוחר יותר, "הארכיב היהודי", אותם בארכיב מסודר

ובכל מקרה לכל אורך מלחמת העולם הספרדים לא נגעו לרעה ביהודי , לא הספיקו להיות מוכנסים בו

אם כמה מראשי הלאומנים נטו , ואילו המוסלמים. מלבד מעטים שנשפטו כבונים חופשיים, הפרוטקטוראט

ולגבי יחס הרוב המוסלמי . ותםתהפוכות המלחמה ציננו א, לקוות שגרמניה תעזור למאווייהם הלאומיים

לא מהומות של , הפגנות רק כמהבכל התקופה התקיימו . ההסתה הגרמנית כמעט ולא השפיעה ,ליהודים

 .אז הם נחלו כישלון, 2.72-אם הנאצים קיוו לעורר את המוסלמים לפרעות כמו בבגדד ב. ממש

 

 דן גרשון
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 במשמר הנגב חינוכי, מנהל חברתי, יואל ארזי
 בריויח א"נך ברממח

שנים כשמערכת החינוך החברתי לא הייתה  5הגיע אלינו לפני , מנהל החינוך החברתי במשמר הנגב , יואל ארזי

 . שנה בחינוך והדרכה .7-מאחוריו ניסיון של כ. במיטבה

דבר המוכיח את ההצלחה במעשה . בנעורים 25% -מהילדים משתתפים בפעילויות של המרחבים ו %.., כיום 

הרי . הייתה לא מובנת, הידיעה שיואל החליט לסיים את פעילותו במשמר הנגב. ינוכי בקרב הילדים והנוערהח

 . יואל מספר מה הניע אותו להחלטה. הצלחה נותנת רוח גבית להמשך

 ?מה הרקע לעבודתך החינוכית

דבר , חתי אחריות על האחים שלי אני לק. אבי היה איש צבא קבע והגיע הביתה פעם בשבועיים . גדלתי בקרית מוצקין

ל "הצטרפתי לגרעין נח, (בתור חניך ולאחר מכן כמדריך)לאחר פעילות בתנועת השומר הצעיר ,  22בגיל . שהיה די מאתגר

היה צורך שמישהו מהגרעין יצא להדרכה וביקשתי שזה . תמיד ידעתי שאני רוצה ומתכוון לחיות בקיבוץ. של התנועה

ולא רק לסיים , אך ידעתי שההדרכה תאפשר לי להביא ערך מוסף בקיבוץ, יה לי ניסיון בהדרכהאמנם לא ה. יהיה אני

 . שעות עבודה 2-את חובותיי ב

בקיבוץ ביקשו . בעקבות חברה בת נירים שהדריכה איתי, הגעתי לקיבוץ נירים , אחרי שהדרכתי בראשון לציון ובאשדוד

הייתה זו תקופה של . ה התלהבות ובעקבותיה הציעו לי לעסוק בחינוךהתוצאה עורר. 'ביתן פחד'ממני לעשות לפורים 

ה שלי לא הבינו מה אני עושה בחינוך 'כשהחבר. שברתי מוסכמות בקיבוץ. ש ובנות בחינוך"בנים עובדים בגד -סטיגמות

נכנסתי . ישאבל אף אחד לא נשאר אד. קיבלתי תגובות מכל הצדדים -" בין כחול לעבודה"כתבתי בעלון הקיבוץ מאמר 

 . למערכת החינוך בקיבוץ כמדריך שנת בר המצווה

 ?היכן עסקת בפעילות חינוכית לפני משמר הנגב  

שם " מעלה הבשור"לאחר שהדרכתי את בני ובנות המצווה בנירים עברתי להיות רכז חברתי במוסד החינוכי 

אחר . בשלהי הלינה המשותפת' ה דבניר יצחק עבדתי בכת. ועברתי לניר יצחק, אשתי לעתיד  -הכרתי את חגית

. כך הייתי מדריך בנעורים ולאחר מכן הייתי רכז הנעורים בקיבוץ ועבדתי לסרוגין כמנהל המטע והפרדס

כולל פרויקט חינוכי גדול עם בני נוער , שנים  2במשך " מעלה הבשור"לאחר מכן הייתי מנהל המוסד החינוכי 

 .רויקט החיים שלילטעמי זה היה פ. מהעדה האתיופית כקבוצה

כשסיימתי בבית . בהמשך ניהלתי את מערכת החינוך בניר יצחק ובמקביל במשך שנתיים את זו שבבית קמה

שנים של ניהול מערכת החינוך  2לאחר  . לחצי משרה, קמה חיפשתי את המקום הבא וזה היה משמר הנגב

 . התמסרתי לעבודה מלאה במשמר הנגב, בניר יצחק

אני מאמן קבוצות נוער בכדורגל , במקביל לתפקידיי ועד היום, שנות עבודתי בחינוך  .7ורך חשוב לציין כי לא

 .  ורואה בזה חינוך לכל דבר 

 ?איך אתה מרגיש במשמר הנגב מאז התחלת את העבודה כאן

אני . כשאלך למקום אחר זה יהיה קשה וזה לא יהיה אותו דבר. מאותגר ומחובר, אני אוהב את משמר הנגב

 .שיצרנו פה דברים יפים ושהנערים והילדים קיבלו מקום בטוח לפרוח בו, ב בצניעותחוש
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 ?מה הביא להחלטה לסיים את פעילותך במשמר הנגב

, לא זיקוקי דינור אלא עבודת עומק: תשובתי הייתה. כשהגעתי לפה שאלו אותי מה אני יכול להביא לעבודה

למרות הפיתוי הגדול שלא , ובסיטואציה זו נכון לסיים היום אני מרגיש שהסבלנות פקעה. ונדרשת סבלנות

זה כואב לי . של עוד ולא טעם של די אולם אני מרגיש שעדיף לצאת עם טעם. לעזוב מקום שאני אוהב

גאה במה . אני רוצה לסיים בגב זקוף, בגובה העיניים -אני חושב שכמו שעבדתי פה . אבל זה הדבר הנכון

 .שנעשה פה

 . לצוותים שעבדו איתי והיו איתי וכמובן לנערים ולילדים, להורים, תתודה על ההזדמנו

 ספר על המעשה החינוכי במשמר הנגב
: שמתחילים את דרכם בחינוך החברתי הוא', אחד הדברים שאני אומר לילדים ולהורים של ילדי כיתה א

 . 'ברוך בואכם לסדנה הארוכה בעולם'

ליצור אפשרות לנוער ולילדים ליצירה חברתית המעשירה אחד  ,להתוות דרך בה אנשים מדברים ללא מסכים

 .את השני ומתרחבת לקהילה 

אלא כתוצאה , לא בגלל האטרקציות . גדולים לנוער ולילדים והם היו מוצלחים-עשינו ארבעה חופשים

זו  –כשמדריך מכיר את החניכים שלו ונוצרת אווירה לאורך כל השנה . מהתהליך שעברנו יחד כל השנה

 -לכן אני לא מתרגש מאירוע בר. זו תוצאה של עבודה במשך שנה שלמה.  המקפצה לחופשים מוצלחים

גם , לא מאבדים את הדרך, אותי מעניין ומרגש התהליך שהנערים והילדים עוברים. או מחג המחזור, המצווה

 .אם היו מכשולים

 הקשר עם הצופים
לצופים . ילדים שיכולים לפרוח בצופים ואחרים במרכזון יש. הצופים הם חלק מהמארג של הפעילות החינוכית

 .זה מנוע צמיחה חיובי וחשוב. יש ערך מוסף גבוה מאד

 אמונה שלי
לא צריכים . חברת הילדים וחברת הנעורים היא קריטית לאיכות החיים של כל האנשים כולם, בקהילה קטנה

 .אני מאד מאמין בזה. להיות אדישים לחינוך החברתי

 

     
 

 !ברכות

 לשלומית שטיקמן

 לינאי שטיקמן

 להולדת הנכדה הבכורה

 בת לעומר ואיב

 נינה לברט שטיקמן

 !ברכות לכל המשפחה
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 ובפייסבוק ...בערוץ , האסיפה משודרת בזום. במועדון ..:.1בשעה  12.2.1.11, ביום רביעי
 :סדר יום

  –בחירת נציגי ציבור לועדת תכנון.1

והם  אלי רכטמן ואבי בן יהודה, סיני פסל :החברים הבאים לוועדה כנציגי ציבור (3)יש לאשר בחירת שלושת 

 .שסיימו את תפקידם, ארנון יגב ואדריאן קשנייבסקי: באים במקום

 :מתוקף תפקידם: בנוסף להם חברים בוועדה

ת איכות ועד -רעיה וולקן, מנהלת אגודה ואליסיה ליסוביה מנהל עסקי, תומר רכטמן ,ר הועדה"יו אסף עמר

 .סביבה

בנוסף יושבים בוועדה כמשקיפים . יובל גבאי, גלית בן שחר, גולן אלמוג, אייל גזית :חברים שהם גורמי מקצוע

 נתן ברסלו, עמוס פריברג, עדי בורנשטיין –ללא זכות הצבעה 

 בחירת נציגי ציבור בהנהלה הכלכלית. 1 

יורם , (קדנציה נוספת)זאבי רחמן  :ציבור החברים הבאים להנהלה כנציגי( 7)יש לאשר בחירה ארבעת 

אסנת אגמון ואדוה בורנשטין שסיימו את : והם באים במקום  גסטנבר גזית ורונן די, (קדנציה נוספת)ענבר

 .ותפקידי

 :מתוקף תפקידם -בנוסף להם חברים בהנהלה

-ודיויד לוי צ"דח- צמןאבי זל ,מנהל כספים -עירן טויטו ,מנהל עסקי- תומר רכטמן ,ר קיבוץ"יו- ניתאי קרן

 נציג התאגידים 

 לועדת תכנוןנציגים  

 כל חיי אני מעורב בנעשה בקיבוץ ואני רוצה לתרום מניסיוני. אני מעוניין להיות חבר בועדת תכנון : סיני פסל

עבדתי שנים רבות בפוליביד והכנסתי את נושא התקשורת בקיבוץ רוצה לדאוג לותיקים : אבי בן יהודה
 .סיוניולתרום מני

 .כל חיי בקיבוץ עבדתי בחשמלה רואה טעויות תכנוניות ורוצה למנוע כאלה בעתיד: אלי רכטמן

 

 להנהלה הכלכליתנציגים  
' הנגב אגם'פרשתי והקמתי את אגודת המים , שקמה –הייתי מנהל גידולי שדה  1.21עד  7..1 -מ: זאבי רחמן

 (קדנציה שניה. )תאשמח להמשיך לסייע בהנהלה הכלכלי. ומאז מנהל אותה
שנתיים , שנה בפוליביד 22עשורים עוסק בסוגיות כלכליות מהן  7במשך . אני יליד המקום: יורם ענבר

ר בנגב אקולוגיה עד כניסת "יו, ר באבשלום"הייתי יו. במשאבי שדה' שגיב'במרחביה ושנתיים ב'  פלסים'ב
יכול לתרום . שנים 7הייתי מנהל האגודה . ומכיר מערכות כלכליות. צברתי ניסיון כלכלי. חצרים לשותפות

 .שנים בקדנציה ורוצה להמשיך לתרום 3סיימתי . מניסיוני
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במנהל חבר מזה שנה וחצי בשכונת השבעים תואר ראשון מהנדס מכונות ותואר שני . בן הקיבוץ: בר גזית
שים צעירים למערכת עכשיו מנהל פיתוח בנטפים רוצה להצטרף להנהלה הכלכלית להכניס רוח של אנ. עסקים

 .הכלכלית
אנחנו מגיעים מהמושבים . נשוי להילה אנחנו חברים וגרים בשכונת השבעים בשנה האחרונה: גסטנרונן די

על שום פל במ"אני סמנכ. יש לי תואר שני במנהל עסקים. בסביבה ולפני שהגענו למשמר הנגב היינו בבאר שבע
יש לי ניסיון . כך שאני מכיר את הצד השני של העסקים .'אוסם'דורות מכיר את שוק המזון והתפתחתי ב

 .אשמח להצטרף. בתחום העסקי בניתוח דוחות ויכול לתרום בהנהלה הכלכלית
 

  1.12סיכום 
 :יעדים אסטרטגים ומה התקדם בהם 1העמדנו בוועד ההנהלה  1.12בשנת : ניתאי קרן

-קים והקהילה ועודכנו הגדרות תפקיד ורההושלמה ההפרדה בין העס  -בחינה ועדכון המבנה הארגוני.  2
 .ארגון בהנהלת חשבונות

מול רשויות המס בהסכם פשרה ללא קנסות ושולמו הושלם מהלך עיגון זכויות  –יישום שיוך דירות .  1
 .ע הסמכות מחוזית"על פי חלופת האגודה ונעשה קידום התב הופקד תיק השיוך. השומות

הושלם תהליך בחינה אסטרטגי לגודל המיטבי של היישוב והצמיחה  –פית עדכון מדיניות הצמיחה הדמוגר.  3
 .והוקם צוות איקלום כתוספת לועדת קליטה,  .1.3הדמוגרפית עד 

לאחר מינוי מנהל הכספים הותחל מהלך לארגון מחדש  –בחינת הצרכים וייצוב קרנות הפנסיה והסיעוד .  7
 .עזרה הדדית, סיעוד, פנסיה: של קרן המילואים והקרנות שתחתיה

הוחלט יחד על מינוי מנהל אחד  –עיצוב מנגנון ניהול משותף לוועד ההנהלה ולוועד האגודה לטובת היישוב .  5
( צוות איקלום)ושיתוף פעולה בתחום הקליטה לקיבוץ ולאגודה ופעולה משותפת לבחירתו ישיבות משותפות 

 והעברת פעילויות מהקיבוץ לאגודה
בפועל נעשתה עבודה על תשתיות ניהוליות והיערכות מחדש  –גיבוש אסטרטגיה לניהול עסקי הקיבוץ .  2

 .וזה היעד לתכנית השנה. בתחום ניהול הכספים והחשבונות
נשאו עבודת הצוות והדיונים לא  –רחבה לחברות מלאה צירוף חברים בעצמאות כלכלית ותושבים מהה.  1

 .עומדת בעינה והשנה היא שוב תהיה בתוכנית העבודה 1.22הצעת הקיבוץ משנת  ,בתחום זה פרי
 .דרשיאני מסיים את תפקידי בסוף מרץ ועד אז אפעל למה שי

 
 ?וי מי הם נבחר"כשנאמר לגבי צוותים שיפעלו בנושאים שונים ע: עירית כרמי דגני

שכבת הביניים וצעירים , נעשה מפגשים עם וותיקים. מדובר בצוותים מתוך וועד ההנהלה: ניתאי קרן
 .במפגשים נפרדים כדי גם לקבל משוב וגם לוח הזמנים הקצר לעמוד במשימה

עבודה של ניהול הקהילה והאגודה ברור שזו משימה לא פשוטה והיה רצוי לעשות זאת לגבי  : יורם  ענבר
אבל המציאות היא שיש ניהול אחד לקהילה והאגודה ולכן לקחתי על עצמי את ממונה קורונה כדי בהדרגה 

 .להוריד עומסים ולעזור
מנהל הכספים ולליאת , רוצה להודות לעירן . מוצג תחילה תקציב הקהילה ואחר כך של המשק: תומר רכטמן

 .עשיתי התאמות בדוחות הניהוליים. החשבת על הכנת החומר והדוחות
 מציג את הדוחות ותוכנית הקהילה: עירן טויטו

 אני מקווה שכספי הסיעוד מנוהלים בנפרד מתקציב הקהילה: עירית כרמי דגני
 .והפרדנו גם בין כספי העזרה ההדדית וכספי הסיעוד. כן: תשובה

 :תומר רכטמן
  2222 -השקעות הקהילה ב

 שקל .....1 –נה העמדת תצוגה של חומרים שנאספו בקומה העליו בית ביטחון
 שקל .....15 –לשיוך דירות ( תוכנית בניין עיר)  ע"להכנת תב

 שקל .237.27 –החלפת לוחות חשמל  – חדר אוכל+ כולבו
 שקל .32..1 –שירותים + תיקון פרוזדור + איטום - - חדר אוכל

 שקל ..52.5 –תיקוני מדרכות וניקוזים  – תשתיות
 שקל .....2 –הכשרת מבנה  – סדנא קהילתית

  שקל 022.222 –יחד 
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 במשק ובחברת האחזקות  1.12 סיכום
 :תומר רכטמן

 :תאגידים
 השלמת מפעל המיחזור ואישור עסקה להכנת שותף, עמידה ביעדי התוכנית - נגב אקולוגיה

השלמת הרכבת מכונת הפאנלים והעברת מפעל  –ירידה חזקה ברווח מעבר למבנה בעידן הנגב  -פוליביד
 .ר אדומיםבידטק ממישו

והתנעת תהליך ( א"שיפור ברימונים מול ירידה בתפ)צפי לקיטון ברווח לעומת שנה שעברה   - שקמה
 .אסטרטגי

ועדה המקומית להיתר למרכז וקראת הפקדה בלו 'אמבר'שיפור משמעותי ברווחיות ומשא ומתן עם  -רפת
 .מזון וכניסה לשותפות רפת ישראל

עליה במחירי המזון והאפרוחים ושחיקה במחירי )גרעון קל /פי לאיזוןצ, ירידה משמעותית ברווח – לולים
 .(הבשר

 
 מערכת צפה על המאגר לא התקבלה – סולארי

 ות על גגות פוליבידכגגות פוליביד השלמת מער
 בשלבי גיבוש והמלצות) קירוי מגרש כדורסל ומתקן אגירה , גדרות: בחינת הצעות

 
 השכרות

 .בית קפה וחתימה עם שוכרהשלמת הקמת מבנה  – הנגב-אל
 התנעת תהליך מיפוי ואיתור הזדמנויות ן"מיפוי נדל

 .עמידה ביעדי החוזה אל מול הקורונה – מרכז אירועים
 

   קרקע כספים ומערכת מידע, תשתיות
 הפחתת פחתים+ ע  במחוזית למאגר חדש גדול יותר מהקיים "הפקדת תב – אגם הנגב

 ותיקון פערים תבחינ+ בניית מאזן אנרגטי  – מחלק חשמל
הפקדת תיק שיוך + עדה המקומית לקראת השלמת חישוב מכסת תעסוקה וע תעשייה בו"הפקדת תב –קרקע 

 סגירת פערים בשימושים חורגים( + סולארי)גריעת משבצת + י "ברמ
הוליים עבודה אינטנסיבית על הדוחות הני+גיוס מנהל כספים ומנהלת חשבונות + שינוי מבנה ארגוני – כספים

 .בניית מאזן לקרנות המילואים והתחומים אותן משרתים+ 
 .ת המידעכתמיכה בתהליכים בהנהלת חשבונות והחלטה על  ביצוע אבחון למער – מערכות מידע

 
  2222מטרות ויעדים לשנת  –משק וחברת האחזקות 

 
 לייצר קפיצת מדרגה בניהול חברת האחזקות

 פיננסיתלהרחיב את הבסיס הכלכלי והאיתנות ה
 :בתאגידים

 .ביסוס השותפות החדשה הגדלת הרווחיות והעברת חניון המשאיות – נגב אקולוגיה
 .הפעלת מבנה דרום ובחינת קידום צירי התפתחות 12שיפור הרווחיות ביחס לשנת  – פוליביד
 .שמירה על יציבות ואישור התוכנית האסטרטגית והבשלת פרויקטים – שקמה

 .אישור תוכנית אב והשלמת פטרונות הסניטציה, מרכז מזוןהחלטה על הקמת  – רפת
 .יצירת איזון תקציבי ותזרימי – לולים

 
 סולארי 

 ביצוע התקשורת וקבלת שתובת מחלק חיובית – על המאגר המערכת צפ
 הפעלת המערכת – גגות פוליביד

 קירוי מגרש כדורסל ועמדות טעינה לרכב, גדרות – קידום פרויקטים
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 השכרות
 הרחבת שטח המפעל – ת פוליבידהרחב

 בחינת אופק הכנסות וחלופות למקסום הרווח – אל הנגב
השלמת מיפוי , קידום מתווה לשטחים הגובלים בין רהט למשמר הנגב וקבלת אישור להרחבת פוליביד – ן"נדל

 .ואיתור הזדמנויות
 

 כספים ומערכות מידע, קרקע, תשתיות
השלמת מודל הקמה והפעלה והנחת אבן הפינה + סדרת שטחיםה, היערכות להקמת המאגר – אגם הנגב

 .למאגר
 .התאמה רגולטורים אישור והפעלת פרויקט מתקן אגירה, ייצוב והגדלת הרווחיות – מחלק חשמל

שיוך דירות +ע מגורים במחוזית"הפקדת תב+השלמת חישוב מכסת תעסוקה + ע תעשיה "אישור תב – קרקע
 .פערים בשימושים חורגיםסגירת +י "וקידום השומות ברמ

הפרדה והסדרה , בנייה והטמעה של נהלי עבודה. בנייה וניהול תזרים לקהילה למשק ותאגידיו – כספים

בכל  refinanceו טיפול והסדרה בחיובי חשמל ומים. המשק והקהילה, רישומית של העסקים התאגידים
 .הקשור למערכת הבנקאות

 .נות בין התאגידים ואיתור דרכי התייעלותהשלמת מודל ההתחשב – כלליות ותקורות
השלמת פיתוח +קבלת היתר תוכנית שדרוג תשתיות ובניית תוכנית מקורות ושימושים ולוח זמנים  – תשתיות

  1פעימה  .1-תשתיות שכונת ה+דים "ממ: קידום פרויקטים+מגרשים בקו הכחול 

וגיבוש (  one)למערכת הקיימת  השלמת אבחון+ הטמעה והפעלה של מערכת מקומי  – מערכות מידע
 .המלצות

 
 .קורא לחברים לאשר את התקציב. את התקציב ושתי ההנהלות אישר:  תומר רכטמן 
 

הפעם היא הוצגה בצורה ברורה . הוועד עבד קשה להכין את התוכנית. אני חבר בוועד ההנהלה: גיל ענבר
 .התקציב בשנה הבאה יהיה קל יותר לעקוב וקל להבנה ולנתח את. ושקופה

ויש סעיפים . הגענו להבנה איך זה צריך להתנהל וזה צבוע ושקוף .אני שמח שאין ממש חומה בין משק וקהילה
 .קורא לחברים להצביע בעד. שהוצגו שנוכל לדון בהם בהמשך השנה

 
 .המספרים שהציג עירן הם נמוכים יותר ממה שידוע :ירי דגןמעביר שאלה של  תומר רכטמן

 .ציג את חלקנו בפועל בתאגידיםעירן ה: תשובה
 

נוסח . שישי שבת ראשון – 7-2.1.11: ההצבעה על כל סעיפי האסיפה תתקיים בתאריכים: נחשון שניר
  . ההצבעה יפורסם
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 שלושים לפטירתו של ישראל גלעד זכרו לברכה

 

 ,ישראל 

 .העיניים רואות והלב מסרב להאמין

 .תמכאובים  וכל מה שמסמן זוגיו ,תשנה חיינו יחד עם שמחו .5

 .מאז שהגעת לעולם  ועד הסוף. לא היו לך חיים קלים

 , בגיל אחת עשרה וחצי, נלחמת כל  חייך מאז שהגעת לקיבוץ מארגנטינה בלי הוריך

ועל , נלחמת על מקומך. שהציבו בפניך אתגר לא פשוט, עם רוב בנים ,נלחמת כדי להתקבל בכיתת עירית שהיתה כיתה

ְכֵדי להתקבל ולשרוד יהיה עליך לדעת עברית. זכותך להיות אחד מילדי הקיבוץ הייָת . ולהדחיק את הספרדית, הבנָת שבִּ

מאוחר יותר כספורטאי הייָת . קרבו אותך לחבריך לכיתה, ואהבת  הספורט, ההתמודדות הבלתי מתפשרת, ספורטאי

 .אלוף הארץ בריצה

 .  אך גם לוחם שלא נרתע משום קושי,  היית מופנם,  לא היית דברן גדול

אך עקב משבר בדיר הצאן  ,באייל אהבו אותך מאוד. הייָת בשנת שרות בקיבוץ אייל , התגייסת לצבא, השנים עברו

 . במשמר הנגב החלטת לחזור הביתה

 .משמר הנגב בשבילך היה תמיד הבית

 . ך בילדותך ובנעוריךלמרות שלא היתה לך דמות  אב שליוותה אות, הייָת אבא טוב לילדיך

. שכל אחד מהם הגשים את חלומו, בנים  נהדרים. ויש לך כל הזכות להתגאות בהם, אני יודעת שאתה גאה מאוד בילדיך

 .ויחד עם נכדיך מאוחדים ואוהבים אותך מאוד, בנה בית הקים משפחה

ְפעול ב ולאות הוקרה . נתן בך אמון,  ק רבהמקום הזה  הקנה לך סיפו". עלה נגב"שנה וחצי לאחר שחליָת התנדבת לִּ

 .עד היום הם חושבים עליך באהבה,  פת המחלהווליוו אותך בכל תק". מתנדב מצטיין"והערכה העניקו לך את התואר 

 .החלטת  לנסוע  לארגנטינה כדי לברר מה עלה בגורלה של אמך 1.22-ב

הגענו  למשפחה השנייה של . צוא את המשפחהבעזרתם של מרטה ואוגו  המקסימים שהצליחו לעשות את הלא יאומן ולמ

 . ועל הגעגועים שלה אליך שמענו על החיים שלה. אמא שלך

ואילו , עם אמך שעל שלא הצלחת להיפג, על ההחמצה אני חזרתי כאובה וכועסת, לאחר חודש עמוס רגשית בארגנטינה

 . בים בחיק משפחה גדולה אוהבת ותומכתאני יודע עכשיו שאמא שלי  חיה חיים טו. עכשיו  אני שקט: אתה אמרת לי

 , החוזק הנפשי שלך היה כל כך גדול

 . ובסובלנות  המדהימה שלך. תמיד הפתעת  אותי בתגובות שלך

 .הייָת אדם אופטימי  וחזק מנטלית 

 הייָת אומר לכולם אני אנצח את המחלה. לא כעסת, גם כשהמחלה התעוררה מחדש
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 נלחמָת כמו אריה . סבלָת בשקט, קשה מאוד ,היה קשה. האמנו  לזה. היא לא תנצח אותי

דך  .לא ויתרתָ ". עלה נגב"גם בזמן הטיפולים חזרָת להתנדב ב. ואנחנו תמכנו ונלחמנו לצִּ

פשוט , וכבר לא אמרָת שתנצח את המחלה וכבר לא שאלָת אותי מה אני חושבת. הבנָת שזה אבוד, רק לקראת הסוף 

 .ידעתָ 

כי אתה . לים באשפוז האחרון אמרָת לכולם תודה רבה על הטיפול ושלא תחזור לבית חוליםשהשתחררנו מבית החוכ  

אם היית יודע בכמה אנשים נגעת וכמה העריכו אותך לא . לראות את הגינה והציפורים, רוצה להיות בבית עם המשפחה

 .ישראל הפסקָת לסבול אך כאן הסבל שלנו גדל מרגע לרגע. הייָת מאמין

 .תחושת החמצה שלא ניתן להסביר. געגועים עזים וריקנות גדולהסבל שנובע מ

 , רק אלוהים יודע כמה ניסינו , סליחה שלא הצלחנו  להציל אותך, ישראל

 ,"עוף החול" היו שקראו לך. עד הסוף  חיפשנו מה אפשר לעשות כדי שתתאושש

 .אוהבים אותך ומתגעגעים מאוד. אמיץ וישר, נזכור אותך גיבור

 ".אני עוד פה ,מה חשבת: "בבת בבית ויש לי הרגשה שעוד רגע תיכנס ותגידאני מסתו

 , יש כוכבים –חנה סנש לסיום אני רוצה לקראו לך את השיר של 

 :שלפי דעתי מתאים לך מאוד

אֹוָרם ַמִגיַע ַאְרָצהיֵ  ,ׁש ּכֹוָכִבים ׁשֶׁ

ם ַעְצָמם ָאְבדוּ ְוֵאיָנם ר הֶׁ ֲאׁשֶׁ  .ַרק ּכַ

ִזיו ים ׁשֶׁ  ִזְכָרם ֵמִאיר יש ֲאָנׁשִ

תֹוֵכנוּ  ר ֵהם ַעְצָמם ֵאיָנם עֹוד ּבְ ֲאׁשֶׁ  .ּכַ

ַכת ַהַלִיל ׁשְ חֶׁ ְבִהיִקים ּבְ ה ַהּמַ   –אֹורֹות ֵאלֶׁ

ךְ  רֶׁ ת ַהּדֶׁ ְרִאים ָלָאָדם אֶׁ ּמַ  .ֵהם ֵהם ׁשֶׁ

 .יהודית  -וגעגועים  באהבה 
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 תנחומים
 לגניה רויזמן על פטירתו בטרם את של , לשולמית פלד, לאורה אאודה, להילה צפריר והבנות

 "הדר"בן כתת  אסף צפריר
 הגיס והחתן, האח, האב, הבעל

 בית משמר הנגב 

 תנחומים לנילי דור על פטירת אביה בצרפת

 'גדג( דדה)אנדרה 
 

 הנגב בית משמר
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 .ין זו מעשיהא, אם נרצה
 .בית מלאכה קהילתי במשמר הנגב –" המעשיה"בתקופה האחרונה החלה להתארגן 

וקיום פלטפורמה , המטרות המרכזיות שלנו בהרמת פרויקט המעשיה הן הנחלת ערכי עשייה ועבודת כפיים
 את המטרות האלה אנחנו מתכננים לממש בעזרת שלושה קווי פעולה. קהילתית משותפת ליצירה אישית

 :מרכזיים

 .שוניםDIY (Do It Yourself )-הרצאות וקורסים בתחומי מלאכה ו, קיום סדנאות .0

 .הפעלת בית מלאכה פתוח לשימוש הקהילה .2

 .ביצוע פרויקטים טכניים נקודתיים עבור הקהילה .3

 :נכון לזמן זה. ונשתדל לעדכן ככל שנתקדם במהלך הפרויקט, חשוב לציין שאנחנו בשלבים ראשוניים ביותר

 .נחנו עובדים לקראת שיפוץ המקום המיועד להפוך לבית המלאכה הקהילתיא -

 .אנחנו עובדים על מספר פרויקטים קהילתיים -

 .הראשונות שיועברו DIY-אנחנו מכינים את סדנאות ה -

 :הבקשות שלנו

 (.גם כלים תקולים)נשמח לקבל כלי עבודה מכל סוג ובכל מצב  .2

מוזמנים ליצור , להשתתף באופן פעיל בהרמת הפרויקטאם אתם מעוניינים להצטרף לצוות ההקמה ו .1
 (.אופיר) 5722277.7.-קשר ב

 

 ,תודה

 צוות המעשיה

 מילה גזמן, יואב ברקן , עוזי גל, אופיר גליקי, אריאל גבאי, ירון ברגר, עמית רוקח, אלי רותם

 

הוקצו לטובת שבהשקעות הקהילה נרשם   22.1.22באסיפה שהתקיימה ברביעי 

 ₪  11.111, "המעשיה"

******** 

 

 

 !ברכות

 לדוריס ושלומי

 קלרה להולדת הבת
 לצילה ומורדי

 להולדת הנכדה

 !ברכות לכל המשפחה
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  123.1כ מתחילת העונה "מ סה"מ 03ירדו  23.2-17.2.11  -מהנתונים 
 האל נו בנתוניםאי 12.2.11הגשם שירד בלילה והבוקר של 

  173.2הרב שנתי מהממוצע  52% 
 

 נעמי ירוחים אלון: מסרה
 
 
 
 
 
 
 

 כשבוע יפנחת לבגבעה הפורשונים פרחו ראם סינרקי
 

 חנה גבאי :םצול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


