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 מה בעלון
עשבים ב מצהיבק העז הירוהצבע  .יבנוצבעי הנוף סבמתחלפים , תצות במהירויו רשתמונות בסרטו כמ
ם יכבשולי הדרק ר .פירהולך ומאען וצבות נובלהחרציות ת ותפרח, פך צהבהבבולים ההשירוק י .םיהנילמ

 .רעננות ים הן עדייןמי הגשמו וניקוו אליהם נגר
תמו שי אדם ועים וחירצף של פיגבארץ  ,אוקראינההאכזרית ב אחרי המלחמהשיך לעקוב ממ לםהעו
ותנים צבע נים העלירקות  .עשייה רבהת תשומת לב וקהילתית מרכזהגינה ה במשמר הנגב, קשיםיגועים בפ
 .עהלות להצבובימ אקולוגיה מכירת נגבטה על החלה ל המשךאסיפות עשתי  .טעם לסלטו
 

רך מבמר רכטמן תו, קדנציהר מסכם "יוניתאי קרן ה :לםמי ניהומספרים על תחוברכים ומנהלים מ שלושה
 .לקהילה על משמעות פסחך וכותב האגודה מבר ר"יוילק וגיא , המשק והקהילהבתחום על הנעשה  בוכות

 גדת פסחהו ברוח את דבריב כותבונים איציק 
 .ו למטרה זותיבות שהוכנביקי היישוב תלווטקס שתילה לקיים  (כוביםילאחר ע)ה חהצלי' יןדולפ'ת תיכ

 .טבות במיהדורו שילוב
 .עיליםות והפילפעתודות ליץ כותבת הילה מגידוב, בן את פוריםשכללו כמו שפע בפעילויות מרץחודש 

 -ים החברתייםהשירותראש , ר זמירני, ש המועצהרא -קבועים ח עם אורחיםבלו את חג הפסעד קי-גילב
 .טמןתומר רכ -ש ונציגנווגבי קד -צהרב המוע, נגרעידית אטי

 האל  ש  יפעת מ  את  להכירנעים 
מורות הת המשלימה לגביהחלטה ב הנה הראשונה שדקירה של האסיפחינוך וסשל מועצת וקול פרוט

 .אהבעלון ב –ה השנייה האסיפסקירת  .קולוגיהאחזקות נגב אממכירת 
 .ולגבורה כרון לשואהת יום הזיבסלון לקראתקיים זיכרון יבהמשך ו

     !שמחחג 

 על הזיהוי ה לחנה גבאיתוד .גבעה הפורחתופנין בפרחי הרד :השערתמונת 

  דה הקהילתיתאגור ה"יו ,וילקגיא  – שמח לכולם אביבחג 

 הפסחים את חג מקבל' עד-גיל'ב 

  עסקימנהל  –טמן כרתומר  –קהילהבמשק והמהנעשה , באפסח 

  קרןניתאי  –ר "דנציה כיוקסיכום 

 םבוניאיציק  – ב"ח תשפפס -לחבריוהקיבוץ  יוחזר 

 הקהילתיתלשתילה בגינה הנגב  תיקי משמרוו תא הניממז, המצוו בר', דולפין' כיתת 

  גליקי רתם –פעמי  רת לרבשמר הנגב עובמקהילת 

 וגיהת בנגב אקולהאחזקו ה על מכירתימה להחלטהחלטה משל אימוץעל  03.0.3333 -ב אסיפה 

 תן המטווחלרעות בבוסהושאלו ם הכבשי 

 מרגלית :ראיינה הל  ָאש  יפעת מ   :להכירים נע 

  רימעיין ללז :רשמה 33.0.33וך מועצת חינפרוטוקול 

  1-4.4.33 -שגבדובי  –בוץ ר הקי"יו בחירת :קטרוניתאלהצבעה  

  ינאי להולדת הניןילנה אגמון לאברכות 

  ל "צהלגיוסם ל סקיקישינב ן פסל ועידןלרוברכות 

  ביץהילה מגידו -חודש מרץלאירועי  התרבות ל פעילויותעתודות  

 ואה והגבורהקראת יום השל בסלוןרון כזי 
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 שמח לכולםאביב חג 
 

ולשמור כוס  לספר ביציאת מצריים והמנהג הוא לפתוח את הדלת בליל הסדר הבא עלינו לטובה אנו מצווים

 .את בשורת הגאולה נומגיע בליל הסדר כדי לבשר ל מסורתשעל פי ה לאליהו הנביא יין 

   .גדההבאינו מוזכר " רועיהא כוכב"ממצרים והוא ל אשהוציא את עם ישרנו משה רבדווקא 

 .נחזור עוד מעט למשה ואליהו

 . צא במהירות ממצרים ללא אפשרות לארגון והצטיידותיעם ישראל במקרא 

כשמטרה אחת לשבטים לעם אחד המשפחות התאחדו , דור שלם התחלף ,ארבעים שנה ארך המסע במדבר

  .הארץ המובטחת, ארץ ישראל ליישב את . לנגד עיניו

 
הקיבוץ בימיו הראשונים . הגדה מהסוף להתחלהבאם קוראים  .את משמר הנגבקצת מזכיר  ופן אישי זהלי בא

  .ולעבוד את האדמה הנקודה היה עם מלוכד וחדור מטרה לישב את 

בשנת  אך. צעירים עזבו ,המצב הכלכלי היה רע, לאחר מכן התחילו מחשבות ושאלות והעם נהיה לשבטים

  .חד מחדש את העם לקלוט תושבים חדשים ולהחזיר את הבנים הביתהלא .התקבלה החלטה 2..5

האם ישתנה הקיבוץ ואם ישתנה האם השינוי יפגע  .חששות רביםהיו וישנם כמו בכל החלטה גם בהחלטה זו 

. ילדים רצים בשבילי הקיבוץ . הקיבוץ פורח בגינה הקהילתית פריחה הכמו  ,היום עשר שנים אחרי. בנו,בי

החששות . ת נהנים ונפגשים יום יום עם הנכדים והנכדות של הבנים והבנות שחזרו הביתהסבים וסבתו

כמו חמניות בשדה עלינו להרים את הראש ולחפש את . והפחדים לא נעלמו ואנו מתמודדים איתם יום יום

לא  .לשמר את מסורות העבר ולבנות את העתיד, את המאחד ולא את המפלג עלינו להמשיך ולפרוח, השמש

 נינו ולזכור תמיד כי עבודה רבה לפלראות שום דבר כמובן מאליו 

 
נו אנו שואפים לקהילה חזקה גם כאן אצל. את השאיפה הגדולה ביותר ,אליהו הנביא מסמל את הגאולה

 .ולקיבוץ פורח ומשגשגומאוחדת 

ת אבל עלינו לראות דרך ארוכה לעשו לפנינוגם . דרך ארוכה לפעמים קלה ולרוב קשה. משה מסמל את הדרך

על כל אחת .  ולזכור כי עלינו לצעוד יחד ולעזור אחד לשני כאשר הדרך קשהתמיד את המטרה המשותפת 

 .הרבה טיפות קטנות יוצרות מבול גדול  .ואחד מאיתנו לעשות טיפה למען הקהילה

  .בחג אביב הזה אני מאחל לנו פריחה ושגשוג משותפים

 
הילה , מיקה לואיס קפלן , עירית דגני כרמי,אוהד בן שחר: ת לחברי ועד האגודה בהזדמנות זו אני רוצה להודו

שתורמים מזמנם ומרצם לקידום ודימה מקרנקו  טדגישראלי ישירה  ,נעמה אלוש, הילה מגידוביץ, עמר

 . ופיתוח הקהילה

 .ם הנדרשיםאני מבקש להודות למתנדבים ולמתנדבות שעושים ועושות עבור כלל הקהילה בכל זמן ומקו

 תודות לממלאי התפקידים חברי וחברות הועדות 

  .עבור כולנו לילות כימיםואחרונה חביבה לאליסיה מנהלת הקהילה והאגודה שעובדת 

 
 חג אביב שמח לכולנו

 ר האגודה"יו –גיא וילק 
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 חפסהג ח את מקבלים  'עד -גיל'ב 
המועצה גבי  ורב  ם החברתייםירכזת השירותמ -נגרעידית אטי ,זמיריר נ –נה הש מועצהראש המסורת שזו 

 .בתפקיד סוגר כבר שנהמנהל העסקי שומר רכטמן ההגיע תמשלנו . עד לחגים-ילאת באי ג ים לברךקדוש מגיע

ים כוסית ומרימעד -ת גילה שהוכנו בביקטעי קריאקוראים . ואליהקצת אקט ו ומוסיף עודד מברך בדרכאחכל 

 . פסחר לכבוד אחם יין וג (תירוש ) יין

י "ירה עאחת שצוגם   ,םאחרי מקורותומ קיבוציות ת בעיקרהגדות שונווכה של לצד תערביעי יום ר ולמחרת

  .פסח בקיבוץל מסורת חג דפנה דגן ע סיפרה, ותהגדות מרשימעוד וברגל כים בפה ונ
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  !פסח בא
 להיבמשק ובקהשה מהנע

 לציבור שלום
השנה זכינו לגשמי . בפתח ומבשר את תחילתו של האביב החמקמק רגע לפני שאזורנו מתחיל להצהיבפסח 

החיטה שנקווה כי יתנו  ברכה שגרמו לאזורנו להוריק והדבר ניכר במרבדי הפריחה שבורכנו בהם וגם בשדות
הפעילים עם היוזמות , פריחה ולבלוב זה מתאפשר הודות לצוות הנוי. את אותותיהם ביבולים רבים

אשר דואגים לטיפוח המקום והופכים את הקיבוץ ( 'מרעה כבשים ועוד, גינה קהילתית, פינת חי)הסביבתיות
 .תבורכו! הלכה למעשה  -לירוק ובר קיימא

 .ן ראשון של השנה ואנסה לתת סקירה קצרה של הנעשה במשק והקיבוץחודש זה מסכם רבעו
 

 תכנון ותשתיות
ולאחר מכן , ע והיא תוצג בועדת תכנון וועד ההנהלה"בימים אלו הסתיימה העבודה על התב -ע מגורים"תב

ים חלוקת מגרשי המגור -ע משלבת את תוכנית הפרסלציה"תוכנית התב. (הצפי כי יובא בחודש מאי)באסיפה
תוכנית זו נדרשת על מנת לתת תוקף . יחד עם תוכנית שדרוג התשתיות אותן אישרנו בתהליכים קודמים

תוכנית זו תועבר לאחר מכן לאישור . סטטוטורי למגרשים והשבילים ונדרשת לקידום תהליך שיוך הדירות
 . מתן תוקףדיון וועדה המחוזית לוב בהמשךו( בני שמעון)הועדה המקומית

ופיצול  לחברות מלאה במסגרת החלטת האסיפה אושר קידום המשך הקליטה -'שלב ב 03שכונת ה פרוייקט 
בימים אלו ועדת קליטה נמצאת בעיצומו של התהליך עם המועמדים . .5.0הקליטה לאזור זה לשני שלבים עד 

לשכונה  דרומית)אלו מוקמת מנהלת הפרויקט וקידום תכנון התשתיות באזור זה בימים, במקביל. לקליטה
 .  בפיתוח התשתיות ובפסח שנה הבאה תחל הבנייהשל השנה נתחיל הצפי כי לקראת הרבעון האחרון (. הקיימת

במסגרת תהליך הקליטה קלטנו משפחות אשר קיבלו מגרשים  -פרויקט פיתוח מגרשים בשטח המגורים
מרביתם בטבעת ) שיםעל מנת לאפשר למשפחות לבנות אנו נדרשים להכשיר את המגר. בתוך שטח הקיבוץ

התוכנית מתבצעת בהתאם . ולספק להם תשתיות( קפית לאורך הכביש מאזור הצופים ועד כיכר הפרחיםיהה
במהלך . לתוכניות שאושרו בתהליכים הקודמים והצפי כי במהלך מאי נתחיל בעבודות שימשכו עד אוגוסט

כון מפורט על הנעשה ופתרונות הביניים כמובן שנוציא עד, התקופה יהיו שינויים בהסדרי התנועה והשבילים
 .במהלך העבודות

החלטנו כי נכון יהיה למקד מאמץ , ד"לאור בקשות מרובות שעלו מקרב חברים שברצונם לבנות ממ -דים"ממ
הפרוייקט הינו על . ולבנות אותם במרוכז בכדי לאפשר התנהלות מבוקרת והפחתת השיבושים במרקם החיים

לו הקבלן החל להעביר למשפחות את העלויות לקראת חתימה ותחילת ביצוע חשבון המשפחות ובימים א
 .בחודשים הקרובים

אין ספק כי הגידול המבורך בילדי הקיבוץ הוביל לתנועת רכבים גדולה בעיקר בבוקר באזור  -תחנת הסעות
בשיתוף . קשות נוצר מצב שבו האזור אינו יכול להכיל את העומסים ומייצר סיכונים ובעיות בטיחות. א"החד

עם המועצה הועלו פתרונות ובימים אלו אנו מגבשים תוכנית להסדרת התחנה הקיימת ובחינה של הקמת 
התוכניות יובאו לדיון . היות וגם לאחר שדרוג התחנה הקיימת היא לא תוכל לבד לתת מענה, תחנה נוספת

שגת התקציבים על לקידום הככל שיתקבל אישור נפ. ולאחר מכן לציבור םינטיוואישור המוסדות הרלו
 ברור כי המצב לא יכול הימשך ונדרש לפתרונות .הנדרשים

 -ע תאפשר לנו התכנסות למכסת התעסוקה"התב. בשעה טובה קיבלנו אישור על מתן תוקף -ע לתעשייה"תב
המשמעות המרכזית היא שניתן להתקדם בטיפול בשימושים . דונמים אשר בהם ניתן לבצע פעילות עסקית

וגם לבסס ולהסדיר את הפעילות העסקית , חתמנו בכדי לקדם את השיוך יוגים במסגרת המתווה עלהחור
 .כיום ובעתיד

מרכז ועדת תכנון שייחד עם חברי ועדת תכנון  -מנהל תשתיות ואסף עמר -זה המקום להודות לאיל גזית
 .החדשה משקיעים מזמנם ומאמצים לקידום התכנון והפרויקטים
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 ומערכות מידע  הנהלת חשבונות
במסגרת המטרות אותם הצבנו לייעול ושיפור השרות לציבור התחלנו במספר פרויקטים שאנו נמצאים 

 :בעיצומם
לאחר . מהציבור כבר הוריד את האפליקציה שמאפשרת נגישות ונוחות למידע 22%מעל ל  -ית מקומייאפליקצ

ולגבש " כפל הודעות"לא לייצר , טרה לסנכרןפסח נקיים דיונים לגבי הערוצים השונים בהם מועבר המידע במ
תודה גדולה לאור גל ומירית שיבובסקי שיחד עם צוות מקומי דוחפות . מדיניות בנושא התקשורת עם הציבור

ניתן בכל מכשיר באפליקציה להוריד את התראות באופן שלא יהוו  -טיפ קטן. את הפרויקט במעלה הדרך
 .כל אחד לפי ראות עיניו, יםולצרוך את המידע רק מתי שחפצ, מטרד

יותר ויותר קיבוצים עובריים . לאחר הפסח נחל בשינוי שיטת החיוב ומעבר להוראת קבע -חיובים שוטפים
 תושבי הקיבוץמבחינת כלל . לשיטה זו במטרה לצמצם את כמות התקלות והשגיאות בתהליך וגם ליעל אותו

וניתן יהיה לעקוב " במקום אחד"בו יוצגו החיובים  המעבר יאפשר נגישות באופן יום יומי לכרטיס האישי
אנו נרכז . ידרש זמן הסתגלות והכרות עם המודל החדש ואופן השימושיאנו מודעים כי בהתחלה . ולבקר

  .המערכת מאמצים בהסברה וסיוע לכל אחד ואחת לשימוש בממשק
הטבה זו . כמו בכל רשות, מלהמדינה אפשרה לקיבוצים להיות ספק בתחום המים והחש -חיובי מים וחשמל

הדבר מתבטא גם באופן הפקת הדוחות על הצריכה . מחייבת אותנו לעמוד סטנדרטיזציה וכללי רגולציה
בימים אלו אנו נמצאים בעיצומו של מהלך להטמעת ממשק למערכת שתפיק דוחות למשתמשים . והחיובים

 .פעול החל מחודש מאיהתכנון כי המערכת תחל ל. בתחום המים והחשמל באופן דיגיטלי
 

 :פעילות עסקית
מעבירים את הכספים -בימים אלו אנו משלימים את מהלך מימוש חלק מהאחזקות בנגב אקולוגיה ומיעדים

במקביל הצגנו בשתי האסיפות האחרונות את המודל . לתחומים עליהם החלטנו באסיפה בתחילת שנה
בנגב  מהלךהאין ספק כי . ובא לאישור בקלפייעוד התמורות ובקרוב הוא י-לחלוקת הרווחים העתידים

" אופק חדש"ובמקביל ייצר  והגדלת הביטחון הסוציאלי את מימוש המחויבות לחבריםאפשר  אקולוגיה
 .חברתית-הכלכלית שמאפשר לנו כקיבוץ בסיס להמשך הפיתוח והצמיחה

כוונות לרפורמה  ללא ספק השנה נפתחה עם. הרבעון הראשון הסתיים ובתאגידים עמלים על הדוחות
המגמות משפיעות וישפיעו . עלית חומרי הגלם והשפעות המלחמה באוקראינה על המשק הישראלי, בחקלאות

יתרונה של משמר הנגב הוא בתמהיל העסקים . בעתיד עלינו כמשק המתבסס על ענפי חקלאות ותעשייה
הדבר מחייב . ת בעלי המניותהמגוון והמחויבות שלהם בהתמודדות עם אתגרי התקופה והמשך צמיחה לטוב

הצמחת מקורות הכנסה נוספים להגדלת ביסוס העסקים הקיימים ואותנו הן למשנה זהירות ובמקביל ל
בימים אלו התחלנו להתניע מהלך בהנהלה הכלכלית לגיבוש תוכנית . רווחים שמשרתים את הצרכים השוניםה

 . אסטרטגית לשנים הקרובות
 

 :ברחבי הקיבוץ
הרבה הצלחה לדובי ולניתאי שמסיים קדנציה . ובי שגב החל בתהליך החפיפה עם ניתאי קרןר החדש ד"היו

 נמצא את המקום והזמן להודות ולהוקיר במהלך התקופה הקרוב. הצלחה בהמשך
בחודשים האחרונים אנו עדים לשיח ער המתקיים ברחבי הקהילה על גווניה השונים ובקרב הגופים 

וב ומראה כי נושאים חשובים עומדים על הפרק ובעלי השפעה על המשך עיצובו שיח זה הינו חש. םהניהוליי
, אינטרסים שונים ותיעדופים, דעות מגוונות: מטבע הדברים כל נושא מכיל. ועתידו של קיבוץ משמר הנגב

 ,עלינו במעלה הדרך לשמור על שיח מכבד! קיבוץ משמר הנגב הוא משפחה ובית עבור כולנו . ולכולם יש מקום
. הבנה של הצרכים בעת הנוכחית ובעתיד ולהבין שבכדי לצמוח כקיבוץ וקהילה נוכל רק בכוחות משותפים

שיקול דעת ודרכי , החירות מתבטאת בחופש שלנו הפרטים לאמץ תובנות, "חג החירות"פסח מסמל את 
וח את המורכבויות א יאפשר לנו לצל.נ.מאמין ובטוח כי המסורות שלנו והד. הבית -בחירה שישפיעו על הכלל

 .והאתגרים העומדים בפנינו עכשיו ובעתיד
הכלה , שקט ביטחוני, שנזכה להרבה בריאות! חג אביב שמח  -בהזדמנות זו רוצה לאחל לקהילת משמר הנגב

 .המשפחתי והקיבוצי, לצד צמיחה והתחדשות בכל אשר נעשה בתא הפרטי, איש את רעהו
 תומר רכטמן         חג שמח ושבת שלום
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//6046/4/6

 ר"סיכום קדנציה כיו
 

ֹמר ָלאָכהִלגְּ ֹלאַאָתהֶבןחֹוִריןִלָבֵטלִמֶמָנה,ֹלאָעֶליָךַהמְּ .וְּ



אני עוסק במרץ רב להשלים את כל , למרות שאני כבר ברגעי הקדנציה האחרונים, בחודשים האחרונים
מדרג השימושים בעקבות מכירת  המשימות שהתחייבתי להשלים ובמרכזן השלמת ההחלטה על שינוי

 .האחזקות בנגב אקולוגיה

שנתיים מתוך השלוש ". ר חברתי"יו"לפני שלוש שנים ושלושה חדשים הגעתי למשמר הנגב תחת ההגדרה 
 .היו תחת ריחוק חברתי בשל הקורונה שפרצה ויחד עם זאת היו אלו שלוש שנים של עשייה רבה

 . ק התשתיות הארגוניותעיקר המאמץ והעשייה היו ביצירת וחיזו

אנחנו מכלים את זמננו , הקיר בבית סדוק והביוב סתום, כאשר הדלת חורקת, כאשר התשתיות לקויות
כאשר התשתיות , לעומת זאת. בכעס ובהאשמות  וגם נדרשים  להשקיע זמן וכסף בתיקונים אין סופיים

תכנן ולא לקבלן המבצע שהקפידו נמשכים החיים כסדרם ואיש לא מודה לא לאדריכל המ,  בבית תקינות
 .לבנות את הדברים כפי שצריך

יפנה את חברי הקיבוץ , שהטיפול הנכון בתשתיות כפי שיוצג בהמשך, מאחל ומייחל, מאמין, אני מקווה
זאת על חשבון . למקד את האנרגיות הגלומות בהם בטיפוח ובעיצוב של העתיד המשותף בראיה חיובית

 .בחיפוש אשמים ובביקורת אין סופית על ממלאי התפקידים, רובמקום עיסוק במשקעי העב

במהלך תקופה זו התחלפה כל השדרה הניהולית במשמר הנגב והיא מאוישת היום ממלאי תפקידים 
גיבוי ומילה טובה , תנו להם גב. השמיים הם הגבול, כאשר מבחינתם, צעירים ומיומנים הפועלים כצוות

 .והם ייקחו אתכם לשם

אני מסיים את הקדנציה . ר הנגב נמצא היום במקום אחר מהמקום שבו היה לפני שלוש שניםקיבוץ משמ
. הערוך ומוכן לטפל ולקדם את אתגרי העתיד, בסיפוק רב ובידיעה שאני משאיר אחרי שולחן עבודה נקי

שהיו לויאליים וקואופרטיביים , בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל ממלאי התפקידים שעבדו תחתי
 .ובראשם ירי ותומר מבית ועירית ואליסיה מחוץ

 :להלן בכותרות רשימת התחומים שטופלו ותרמו לשינוי ושיפור מצב הדברים

 
 בתחום הפרט וזכויות החבר

  פתרנו את כל המחלוקות שהיו בין הקיבוץ לחברים וטופלו כל המקרים הפרטניים שהיו 
  בעלי צרכים מיוחדיםרשת ביטחון ו -הסדרי הערבות ההדדית  כלעדכנו את 
  בנושא בעלי הצרכים המיוחדיםלטפל מערכתית ושיטתית התחלנו 
  העברנו את כל החברים העובדים בקיבוץ למעמד שכירים 

 
 בתחום הארגוני

  ואחראית להתנהלותה ותקציבההקהילה כישות עצמאית מסגרת הקמנו מחדש את 
  מנהל האגודהשרת מהכנסנו מנהלת קהילה למשחק ובהמשך איחדנו את המשרה עם 
 שכלל גם שינוי כולל בתחום ניהול הכספים קידמנו שינוי עמוק בהנהלת החשבונות 
  קידמנו שינוי ארגוני בתחום הרווחה בקיבוץ כדי לתת מענה לכל טווח הצרכים 
 כצוותיודעת לעבוד החלפנו את כל שדרת הניהול בעתודה צעירה ומבטיחה ה 

 
 בתחום הכלכלי
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 ן תקציבי והגדרנו מחויבות העסקים לתחומי הערבות ההדדיתאיזוהעברנו הקהילה ל 
 יחזקאל, מרכז השקעות, דוראל -את כל המחלוקת המשפטיות מן העברשילמנו סיימנו ו.. 
 את הקופות  אהליהחוב לחברים ומבעסקה חברתית כלכלית ששילמה את כל  ביצענו מימוש אחזקות

 .עסקים ובקרן המילואיםבהמדולדלות 
  ודל חלוקת רווחים חדש ונסדיר את נושא הפנסיהנאשר מבקרוב 

 
 בתחום השיתוף והשקיפות

  קהילתית מקומי האפליקציה ההכנסת את קידמנו 
  כאן משמר הנגב' –מיסדנו דף מידע שבועי מהמוסדות' 
 רעננו את נוהל האספות והעברנו ההצבעות להצבעות בקלפי ממוחשבת 
 ועד באתר הקיבוץהתחלנו לפרסם את הפרוטוקולים של  ישיבות הו 

 
 בתחום קידום התהליכים האסטרטגיים

 בצמיחה הדמוגרפית .7
 גובשה מדיניות צמיחה המגדירה גודל מיטבי וקצב גידול לשנים הקרובות 
 התחלנו לקדם את פרויקט הקליטה הבא 
 התחלנו ליצור אפשרות קליטה ליורשים 
 הוקם צוות אקלום שעבר לאחריות האגודה 

 
 בשיוך הדיור  .5

  זכויות החברים בדירותיהםעיגנו את 
  בלי לשלם קנסמהשלמנו  הדיווח לרשויות המס 
 הפקדנו את תיק השיוך במנהל דקה לפני שיורד המסך 
  שטח המגורים כדי לאפשר את השיוך ע ל"תבהתחלנו לקדם 

 
 בתחום הקשר עם האגודה

 פעלנו באופן המירבי כדי לייצר הידברות ושיתוף פעולה 
 ותפות וקביעת סדר יום משותף הוחל בנוהג של ישיבות מש 
 א"קודם ויושם תהליך של מינוי מנהלת אחת לניהול הקהילה והאגודה וכך גם מנהלת מש 
  כולל העברת האחריות בנושא האקלוםהעברנו אחריות בשירותים שונים לאגודה 
  יצרנו את התשתית להסדרת והגדרת מחויבות הקיבוץ למבני ומתקני הציבור ואני מקווה שאספיק

 .היות שותף לחתימה על הסכם ארוך טווח בנושא זה בין שני הוועדיםל
 

 : לסיכום
בתעוקה תזרימית , התנהל הקיבוץ עם המשקולת של החוב להסדר, עד עסקת מימוש האחזקות בנגב אקולוגיה

כרונית תוך שהוא עושה מאמץ ראוי ומכובד לשרת רמת פנסיה מהגבוהות בתנועה הקיבוצית ולשמר רמת 

למציאות זו אחראים קודמי בתפקיד והיה ראוי שידעו חברי . גבוהה לחברים בעלויות לא קטנותשירות 

 .הקיבוץ להעריך את שנעשה עבורם על ידם

היתרות . נמצא הקיבוץ במקום אחר, לאחר מימוש האחזקות ולקראת סיום תשלום החוב להסדר, היום

וקוראות לחברים לאמץ הרגלים חדשים של בחשבונות הבנק השונים מאפשרות התנהלות רגועה ומחושבת 

 .שיח ביניהם ובינם לבין המוסדות בנושא התקציב והפיתוח הכלכלי
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על הפנסיה הנמוכה " התלונה המתמדת"באסיפת החברים שעסקה בשינוי מדרג השימושים ואל מול קולות 

את הקהל בכך שמעולם  ושיתף( דן גרשון)עלה חבר , ועל חוסר ההתייחסות של המוסדות לוותיקים( לכאורה)

זו הייתה הפעם הראשונה והיחידה ששמעתי קול זה . לא היה מצבו הכלכלי טוב יותר בקיבוץ מאשר היום

יומיים . אלא גם לא חושש לפרגן למערכת, קול שלא רק מכיר ומוקיר את הטוב. מחבר בהתכנסות ציבורית

סיפרתי ". התלונה המתמדת"שוב את גם שם העלתה חברה אחת , לאחר מכן נפגשתי עם וותיקי הקיבוץ

הוכחתי אותם על כך שקול זה היה . כולם שם הודו שהם מסכימים עם דן, לחברים על הדברים של דן באסיפה

 .חסר לנו ממלאי התפקידים בשנים שהייתי בתפקיד ואולי גם קודם

 .מילה טובה ועין טובה עשו תמיד יותר לקהילה מאשר ההיפך, הכרת הטוב

עיקר הפוטנציאל לעתיד נמצא . הנגב היא קהילה מדהימה שהפוטנציאל שלה הוא אין סופי קהילת משמר

לקראת חג האביב המסמל התחדשות וצמיחה אני מאחל לוותיקים שידעו לשתף ולהעביר מקל . בדור הצעיר

לכם לצעירים ולצעירים שילמדו את החיה המוזרה הזאת הנקראת קיבוץ וייקחו אחריות כי כאשר זה יקרה כו

 .הכלים לעשות זאת בידכם. תבורכו ותברכו

 פינה קטנה בלב שמורה אצלי בשבילכם תמיד

 ניתאי קרן
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 ב"יוחזר הקיבוץ לחבריו   פסח תשפ
 

בגין עסקת מכירה של חלק מנגב , ברכות להנהלות הקיבוץ ופרנסיו על השי המכובד שקבלנו לכבוד פסח
 .אקולוגיה

בגנות סכום הפנסיה הכל כך !! התבטאו חברים חדשים"! חלוקת פירות נכסים בעתיד"ה על מתווה באסיפ
הם יודעים מה רמת ההוצאות הממוצעת ומה יהיה גובה !!  אמירתם ראויה לציון !נמוכה אותה אנו מקבלים

 !כפולה ומשולשת מזו הקיימת אצלנו, הפנסיה שלהם
 .רים חלקם ביטאו את הערכתם והכבוד לוותיקים בוני הקיבוץהדוב! וחבל רק שפרנסינו לא חושבים כך

ניסיון ההגנה הכל כך טוטאלי של המנהלים על החלטות הוועדים גורם למעירי ומערערי ההצעות ולחלק 
 .לעוד אי אמון, מהציבור

 
 22%)המשמעות היא שהפנסיה על בסיס החלטות העבר . ₪ ..,,77 -הוא כ 5.55השכר הממוצע במשק בינואר 

 !!מהשכר הממוצע במשק 03%המצב כיום הוא שאנו מקבלים רק . ₪ ..20צריכה להיות ( מהשכר הממוצע
 

 ץ נאות מרדכי"בג
הרי שזכותו של חבר הקיבוץ גוברת על , ץ שכאשר יש שני מתחרים על מקום עבודה אחד"לאחרונה קבע בג
     !!זכויותיו של יורש

לשאלותיי . חצרים ובעסקה הנוכחית עם אלייד נכסים/עסקת נגבפסיקה זו מאשרת סוף סוף את שטענתי בעת 
 (מטעם)החד משמעיות את עורכת הדין 

על בסיס  5.73-5.57האם אין פסקת התגברות קודם להחזיר לחברים את הפנסיה שלא שולמה להם בשנים .  7
 *(בתירוץ של יכולת הקיבוץ)החלטות האסיפה 

 ?ת גובה הפנסיה המתחייב מהחלטות האסיפה בעניין האם אין פסקת התגברות לשלם קודם א.  5
 

 !!תשובתה נאלמה ואולי נעלמה
 

 !ץ עונה על טענתי ועושה מעט סדר והוגנות עם החברים הנמצאים כאן בטוב וברע"תשובת בג
 (: התנועה לזכויות האזרח" )אליעד שרגא"ותומך לחלוטין עורך דין  ,ר הקיבוץ"כותב ליו ,ובעניין זה

בהתאם  5.73-5.57שים להורות על תשלום רטרואקטיבי של הגמלה הפנסיונית לזכאים בשנים אתם מתבק"
 !!השנים שלא בוטל מעולם 2לשיעורים שנקבעו במתווה 

מהשכר הממוצע במשק להעלות לדיון והצבעה  22%לגובה  5.55 -כמו כן להעלות את שיעור הפנסיה לזכאים ב
, מהשכר הממוצע במשק %.2הפנסיה לזכאים עד לגובה של  את המתווה ותאריך היעד של העלאת שיעור

יובהר כי אי פעולה זו מהווה פגיעה בעקרונות המשפט החוקתי . ,2/5.7/,7כאמור מהחלטת האסיפה מיום 
 ".והמנהלי ובכללם הזכות לכבוד

ו שישמעו טענותיי יעיר!! ר להצדקת מהלכיו הביא לשיחה עמי שני תקמניקים נושאי משרה מטעם"והיו
 !אך זה לא קרה. וינקטו עמדה אולי אובייקטיבית

 .ואולי אף יבקשו סליחה ויאמרו טעינו. מקווה שהם ועורכת הדין המלומדה יחשבו מסלול מחדש
 

הוחלט על ( שמצבו פחות טוב משלנו)בקיבוץ גבע   ₪ 0333 -ובעוד אנחנו מדשדשים בפנסיה שהיא פחות מ
    ₪ 0333והפנסיה שם שינוי 

 
 תו של הקיבוץיכול** 

כמופיע בדף ההחלטות הוא משפט המפתח המאפשר למנהלים שלא לעמוד בהחלטות !! יכולתו של הקיבוץ
 !!האסיפה

 
 שאל התם

 ?קיבוץ ותאגידיו הרבים הכיצד אין ביכולתו
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 השיב לו החכם
 !!הוא גרע מיכולתו

 (₪ אלף  ..2 -כ )ויתר על שכר דירה מהשכרות לחברים  -

 (₪ אלף  ..2 -כ) מבני ציבור הניתנים לאגודת המתיישבים ויתר על שכר דירה מ -

 (₪ מאות אלפי )ויתר לחלוטין על מס האיזון  -

 'וכו', וכו₪             מיליון  .7מפרויקט אחד חסרים        -
 והרשע מה הוא אומר

 "יכולתו של הקיבוץ"כ "ועל כן ג? כמובן שאחרי כל הגריעות הללו למי לא נשאר
 

 !!הוא כבר לא שואל? ע לשאולוזה שאינו יוד
 

 הרווח הראוי לחלוקה וההצעה החדשה לחלוקתו –ל "הרר
 

 !!ל יועבר לפעילויות עסקיות חדשות"מהרר %.0ההנהלות מציעות ש
 

 קצת שאלות בלוגיקה

 הפעילויות העסקיות השוטפות בשנים האחרונות לא מאפשרות שום חלוקת רווחים!  עובדה -

 ?ל"ת שלא מניבות ררהאם ראוי לתת כסף לפעילויו -

 ?מה והיכן יהיה לתת לפיתוח עסקים חדשים, ל "באם אין רר -

 ?כיצד אמורים לנהוג, ל לעסקים חדשים"באם יהיה רעיון חדש ולא יהיה רר -

 ?או לחפש מקורות אחרים הלוואה כמשל? האם להוריד מסדר היום את הרעיון -
 
 

 כאשר! חג סדר וסגר שמח
 איציק בונים
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 מזמינה את וותיקי משמר הנגב לשתילה בגינה הקהילתית, מצווהבר  ,'דולפין'כיתת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קמה הוש ) יהילהזמין תיבות שתילה גבוהות מסדנת הנגר( בנות ובנים ,5)' דולפין'יוזמה של כיתת זו  

כל לאחר דחיות בגלל הגשם המבורך שירד . לאפשר לוותיקים ליהנות משתילה בגינה הקהילתית (לאחרונה

וואטסאפ וותיקי משמר הנגב הוזמנו דרך  3.2.55 -שבת שמשית ב השבת בה נקבע תאריך להתכנסות הגיע

קריאה של קטע מפרגן . הכינו' דולפין'לטקס שבנות ובני ( בו רשומים כל וותיקי משמר הנגב)הוותיקים 

 .רבהבנות מהכיתה הזמינה את הוותיקים לתיבות השתילה והיתה הענות  0י "לוותיקים ע

ועדת איכות הסביבה רכשה כלים רב פעמיים שישמשו במפגשים בהם מוגש כיבוד  -לשבח  ציון ודבר נוסף 

 .כל הכבוד לחשיבה ולביצוע. בטקס הזה הם נחנכו לראשונה

 . בהכנת הטקס והכיבוד הכל היה מכובד, והוריהם שטרחו בחשיבה על הוותיקים' דולפין'תודה לנערות ונערי 

 
 
 
 
 

 קים שותלים בתיבותוותי
 
 השתילה 
 

 דפנה בירן רוזנברג: צילמה
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 ...הוותיקים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...'דולפין'וכיתת 
 

 
 
 
 
 
 
 

 המימון המועצרכשו בנהכלים 
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 במועדון .0:.5: בשעה 0.5.55..0ביום רביעי 
 ובזום ..3שודר בערוץ 

 ון שנירנחש: ר האסיפה"יו
 :סדר יום

 מידע ושאילתות
 אימוץ החלטה משלימה להחלטה על מכירת האחזקות בנגב אקולוגיה

 
 : מרכיבי ההצעה: ניתאי קרן

 אחרי השלמת החוב לחברים( ל"רר –יחס חלוקת הרווח הראוי לחלוקה ) עדכון מדרג השימושים  .  7
 העלאת יעד הפנסיה.  5
ככל שתתקבל בעתיד , במסגרת עסקת המימוש" בתמורה המותנית" החלטה בגין השימוש שיעשה בעתיד.  0

 .תמורה
התהליך היה מסודר ושיטתי על כל . צוות של ועד ההנהלה וההנהלה הכלכלית קיימו תהליך אסטרטגי

 .שינוי תקנון פירות נכסים ומיכל ינאי תענה על שאלות –ההצעה מנוסחת בלשון משפטית . הנתונים
לחלוקה  %.0, לגרעון האקטוארי %.0לטה על מימוש אחזקות נגב אקולוגיה הוא אחרי ההחהחלוקה החדשה 

 .לחידוש תשתיות %.7 -לפיתוח עסקי ו %.0, לחברים
 

חודשים אנחנו נדרשים  75תוך . חודשים נביא מתווה של חלוקה ומודל לעדכון הפנסיה 0תוך  :תומר רכטמן
לחלוקה שוויונית לאחר חלוקת הסכום  %.2 -למרכיב הוותק ו %.2: לקבל החלטה לגבי מרכיב הוותק

 .וחבר חדש מתחיל עם שנת וותק אחת 2..7.7.5הוותק כיום נספר מיום השינוי . המוגדר
 

  -לקיבוץ יש תוכנית לשיקום תשתיות ב.  .2/ .2בתקנון נרשם שאם לא מחליטים אחרת זה : ניתאי קרן
בירה בקרן המילואים לצורך השלמה לפנסיית היעד האחוזים שנרשמו כפופים לעמידה ביעדי הצ₪  .0מיליון 

 .י החלטות הקיבוץ"עפ
שהוא  3.77 %שהם ₪  ....0,2,1: הסכום בקרן המילואים לטובת הפנסיה הוא: לגבי העלאת יעד הפנסיה

נחוצה הזרמת כסף לקרן המילואים  ובהצעה יש תוכנית רב שנתית . סכום קטן מאד לכיסוי הגרעון האקטוארי
שיעור הקרן ₪ מיליון  52,.,75,07יהיו בקרן המילואים  .5.0עד .  %.0גרעון האקטוארי לפי לפנסיה וה

 . %,.02מהגרעון 
 

כך גם . בתשלומי הפנסיה משמר הנגב נמצא בעשירון השלישי מלמעלה של כלל הקיבוצים: תומר רכטמן
 .צריכים לדון מה הלאה 5.52בסוף . ההתנהלות היא שמרנית. בביטוח הסיעודי 

 
רוב הקיבוצים הולכים . משמר הנגב הוא הקיבוץ היחיד בארץ בו מתווכחים כל שנה על הפנסיה: ניתאי קרן

אין דיפרנציאציה . צריכים להעלות את הפנסיה אבל להפסיק את הויכוח כל שנה.  לפי מתווה פנסיית הרשם
 .היא אותה פנסיה ., -ולבן ה .1 -הפנסיה לבן ה. בחלוקת הפנסיה

 
ברווחים  0%יש . ל כשרואים את היתרה  והיתרה יורדת"בטבלה המוצגת לא רואים את רר: יורם ענבר

מה קורה אם . כאשר אין רווח ולא מפסידים ויש עזרה למרכיב הסוציאלי 5.52עשינו בדיקה עד שנת . בריבית
 ככל. כך שהקרן יכולה לשלם את הפנסיה 00% -היתרה בקרן שלא תרד מתחת ל 5.52לא מחלקים עד 

 .תצטרך לשלם להם כי הם צברו פנסיה גבוהה יותר שהקרן לא   חברים יותר שעוברות השנים יהיו 
 

. יש שחיקה בפנסיה. וזה לא קרה ,5.7 -מ 22%היתה החלטת אסיפה שמעלים את הפנסיה לגובה : רן אלעזרי
וערך הפנסיה  אבל לא מצמידים אותה ויש אינפלציה₪  ...2 -בהצעה הזאת מעלים את הפנסיה בהדרגה ל
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צריכים לראות מה . ל מראש לא מפקידים לפנסיה "הסכום הכולל שיעבור לרר. לא צריך להתעלם מזה. יורד
אם קיבלו החלטה ברוב מסוים גם השינוי צריך להתקבל באותו רוב צריך להצמיד את . כתוב בתקנון הקיבוץ

 .הפנסיה ולא להתווכח כל שנה
 

סט החלטות שלמות . אמצו את תקנות פירות נכסים 5.72 -וב 2..5 -ב. אין הצמדה לפנסיה :תומר רכטמן
מנגנוני ערבות  5יש . הקיבוץ נדרש להשלים סכומים כי לא נצברה לוותיקים סכומים מספיקים לפנסיהש

במקום . ביטוח סיעודי וביטוח בריאות וגם מודל פירות נכסים יוצר דיפרנציאציה לטובת הוותיקים: הדדית
הפנסיה משולמת מהשוטף ולא מקרן . נסיה מטיבים עם הוותיקים עם מרכיב הוותקלהעלות את הפ

 .המילואים
 

הסעיף בתקנון הוא שההחלטה באסיפה מתקבלת . הייתי במימוש הראשון והשני של נגב אקולוגיה: מיכל ינאי
 .בלוגיקה האסיפה יכולה לקבל החלטה ברוב רגיל. ברוב מיוחד והשינוי נעשה ברוב רגיל

 
מנגנונים לעמידה בהבטחה להשלמה , ההנהלה צריכה למצוא פתרון. לגבי הצמדת הפנסיה: אי קרןנית

 .לגבי שימושים בתמורה המותנית לכל עסקה שתהיהובתקנון  . לפנסיית היעד
 

כדי לבצע פרויקט . נו הצעה מחברה לשדרוג תשתיות ועכשיו זה מגיע להיתר וכתב כמויותלקיב: תומר רכטמן
 -לשדרוג תשתיות ו 52%: כל תמורה מעל האמור תחולק. ל"מהרר %.7סן כלכלי ולא מספיקים כזה צריך חו

 .יחולקו לפי החלטת אסיפה 12%
השמיכה . גיורא מרקר ומיכל ינאי היועצים, הנהלה כלכלית, צוות פנסיה: תודה לצוותית שהובילו את התהליך

נקווה ליותר . ויקטים עתידיים ולחלוקה לחבריםתמיד קצרה והצוותים ניסו לתת מענה לזכויות הפנסיה ולפר
 .חוסן כלכלי להגשים את כל הרעיונות

 
תודה לתומר רכטמן . למדתי את ההצעה המוגשת הערב.  .1-אני חבר חדש גר בשכונת ה: נימרוד רפפורט

אבל התחושה שהיא לא מכסה את הצרכים העתידיים של חברי . ולשעות הרבות שהושקעו בגיבוש ההצעה
ההתחייבות המוסרית היא לותיקי הקיבוץ ואי . ר הנגב והיא לא תפסיק את הוויכוח כל שנה על הפנסיהמשמ

צריכה להיות חשיבה אחרת וזו ההזדמנות בעקבות העסקה של נגב . אפשר שלא להצמיד את הפנסיה
צריכות  .ואין שום נימוק לחלוקה המוצעת 72% בהצעה הקודמת הוקצבו. לשדרוג תשתיות %.7.  אקולוגיה

 .ההצעה אינה מתייחסת לעתיד שלנו. להיות מוגשות עוד אלטרנטיבות לחלוקה
 

כשיש . לא מתייחסים לדעת המיעוט. אפשר לדון בעוד אסיפות ולא חייבים לסיים באסיפה זו: איציק בונים
אי . ההיה מתווה  לפנסיה שהתקבל באסיפה  ולמישהו לא היה נוח לעמוד במתוו. ט היא לא נשמעתודעת מיע

אנחנו לא מספיק זהירים ואנחנו . השכרת מבני ציבור , השכרת דירות –אפשר להגיד שלקיבוץ אין יכולות 
ץ שיש יתרון לחבר הקיבוץ "יש החלטת בג. ופעם מול דוראל, (רשות מקרקעי ישראל)י  "מול רמפעם  נכשלים 

. לא קיבלו את דעתו והוא הלך. פיםאל 2זאבי רחמן כשהיה מנהל ועדת פנסיה הציע פנסיה של . על היורשים
כשמשמר הנגב  היה בברוך ולקחנו הלוואות אי אפשר לקחת הלוואות לעסקים וזה נכון לקחת את הכסף 

 . מהחברים
 .שבתוכנית לעסקים %.0צריך להסיר את . צריך להגיש הסתייגויות ולהצביע עליהן ולא הצבעה אנבלוק

 
. זה לא מכסה את יוקר המחייה 7%נחנו מקבלים העלאה של וא 2%אם יש יוקר מחייה של : אלי רכטמן

 ".אגם המים"לתשתיות אפשר לקחת מחברת 
 

זו התחמקות ". וזאת בהתאם לאפשרויות: "כי כתוב בה. רוצה לוודא שהתוכנית תתבצע: נחשון שניר
רוצים  אם לא. רוצה לדבר על ההצמדה. אם לא יהיה כסף צריך לקצץ בכל לא רק לפנסיונרים. מהחלטות

 .מניסיון שלא עמדנו בהסכמים. אלפים 2להיצמד לפנסיית הרשם אז לבטל את היעד של 
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כעת יש . זה לא נכון וזו הזיה כי לא הפנסיה של הוותיקים נפגעת כשיש קשיים כלכליים לקיבוץ: ניתאי קרן
 .מציאות חדשה שמבטחת את הפנסיה

 
הציע תוכנית לעסקים ובעצם העסקים מעבירים לעסקים בלי ל %.0 -ההצעה של חלוקה ל: נחשון שניר

 .מהעסקים לתשתיות ולקרן מילואים %.0אתמוך בהצעה אם הפנסיה תוצמד והעברת . לפנסיה
 

 .ל יהיו בסכומים ולא באחוזים"שהמספרים של הרר: איציק בונים
 

מקרה לא  כלמובהר שב: "כתוב  5.2בסעיף   בהצעת ההחלטה יעד פנסיה ומדרג שימושים  : מיכל ינאי
בהסדר    ,.2.5.5בהמשך וליישום סעיף : "כתוב  5בסעיף "  תתאפשר ירידה ביעד הפנסיוני ביחס לשנה קודמת
יעד הפנסיה יעלה  5.7: בכפוף ליכולת הקיבוץ  מוחלט כי, פירות נכסים כך שיהיה תואם את יכולת הקיבוץ

תתבצע על פי הנספח  7.7ליעד כאמור בסעיף הגעה  5.5: בכפוף ל₪  ...2 -ל 7.7.5.52 -באופן הדרגתי עד ל
באחריות ועד ההנהלה להציע פתרונות לשם עמידה . הכלכלי התומך בה ותהיה תלויה ביכולת הקיבוץ לקיימה

 זהיעד עתידי אבל ההנהלה אומרת שלהתחייב לזה אתם קובעים   .ביעד האמור בשנים עם מקורות מצומצמים
ההנהלה אומרת יכולים להגיע ליעד  אבל . י הוא לא צפוי לכן זה כפוף ליכולותחוסר אחריות כי העולם העסק

היה ויש קושי להנהלת הקיבוץ לתת פתרונות ורק דרך האסיפה לדחות את העלייה ולא . צריך להיות זהירים
 . מורידים את הפנסיה

 .לא יודעת איך הגעתם למסקנה שאם יש קשיים פוגעים בפנסיונרים
 

הדיון נסב על הפנסיה וההגנות על הפנסיה והיכולת . בודה שנעשתה היתה תחילה על הפנסיההע: יורם ענבר
בהחלטה כתוב בהתאם . 5.52 -להעלות אותה כאשר יש בקרן הסכומים הנדרשים והברור להמשך יהיה ב

בעסק שלא יכול לשלם היה מפטר את למשל  זה שונה לחלוטין ממה שהיה עד עכשיו . ליכולתו של הקיבוץ
הסכומים שנדרשים לשלם לסעיפים הסוציאליים הם . ם אבל זה כמובן לא יכול להיות עם החבריםהעובדי

 .אפשר למכור נכס. והדרך היחידה היא למסות את כולם₪ מיליון  2.2-1
נגב אקולוגיה לא העבירה רווחים במשך שנים וכתוצאה מכך היא התפתחה ומה שמחלקים עכשיו זה מההון 

לא היתה החלטה של . מהרווחים %.2ואז הוחלט שהיא תחלק . א חילקה אותוהעצמי שהיא השקיעה ול
 .  הצמדה למדד כי זה צמוד לשכר הממוצע במשק

הלוואה לעסק כשלוקחים . צריכים לקחת בחשבון את הביטוח לאומי, כשמדברים על הכנסות הפנסיונרים
 .צריך שיהיה הון עצמי

 
 .2אני . אלה שרוטניםעל על הפנסיונרים שמבסוטים ו ,על עצמי אני לא מבין בכלכלה ואני מסתכל: דן גרשון

הפנסיה מאפשרת לנו לחיות בכבוד . שנה ועוד במשמר הנגב והעשר השנים האחרונות שלי הן הטובות ביותר
והאינפלציה היתה בקושי  2.2%שזה ₪  ..5 -השנים האחרונות העלנו את הפנסיה ב 2אני מסתכל על  . יחסי

שנה אני במשמר  .2. כך זה בכל העולם. אלה האמצעים שיש לנו 5% -ים את הפנסיה במעל. אחוז וכן הלאה
 . אני מקבל לפי האפשרויות של משמר הנגב. שנה לא הרווחנו שום דבר .0, הנגב

( פירות נכסים)עושים משהו שמרוויחים קצת ואחר כך נותנים יותר . זה מהתלמוד" הווה אדם מפחד תמיד"
זה קורה בכל . ואז נבדוק את עצמנו 5.52לפי התוכנית יש עליה מדורגת עד . ל התוכניותמי יודע אם נצליח בכ

 .זו הצעה הוגנת.  %.0 %.0צריך לחשוב על החלוקה העתידית . מקום
 

רוצה להמשיך את דבריו של דן גרשון בהסתכלות חברתית כי אני לא רואה בהצעה שיש חלוקת : מעיין גלקר
 .1-שכונת ה. יכול להיות שיש אבל אני לא רואה. מבני ציבור, חינוך, תרבות, כספים לשירותים חברתיים

יש בעיה באיסוף ? מיליון ככספי פיתוח והם צבועים לתשתיות הקיבוץ איפה זה בא לידי ביטוי 2הכניסה 
 .כספים וניהול הכספים

 
ושא הקונפליקט בין מעיין העלתה את נ. הדברים שעלו כאן לא קשורים לדרך חלוקת הרווחים: ניתאי קרן

 .יש הצעת החלטה להסדר בעניין זה(. קיבוץ ואגודה)הוועדים 
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. אני זוכר תקופות קשות שלא היתה שום חלוקת רווחים משום ענף. ,1אני חבר הקיבוץ משנת : מורדי שניצר
 –ו  %.2הגענו למצב שמגיעה לנו חלוקת רווחים לחברים ולא לכל מיני עסקים ותשתיות צריך לתת לחברים 

נימרוד רפפורט . לתשתיות ולא כפי שמציעים 52% -ילכו לחברים ו 12%ומהרווחים העתידיים ש. לשאר %.2
. אז לא צריך להוסיף לקרן הסיעודאנחנו משלמים על סיעוד . אומר שלא צריך להתווכח כל שנה על הפנסיה

 ".נעלבתי מהמשפט שאנחנו חיים על אידי הדלק האחרונים
 

יש סיעוד ויש . %.0 %.7  %.0 %.0 הוא על מה יהיה עם הכסף העתידי לכן החלוקה שלהדיון : גיל ענבר
ישבה ההנהלה הכלכלית והגיעו להחלטה של חלוקה של . ההצעה המובאת היא איך לחלק את הכסף. פנסיה

צריכים לקחת בחשבון שעשרות שנים לא . מורדי אומר עבדתי בקיבוץ כל החיים ואני רוצה כסף. פלאג נמבר
לוקחים אותה מהעסקים וצריך שתהיה כרית מזומנים יותר גדולה ושהגרעון . פרישו בקיבוץ פנסיה לחבריםה

 .מי שחושב אחרת שיציע הצעה. האקטוארי יקטן לכן ההצעה היא באחוזים לפי חשיבות הנושא
 

יורשים מטפחים את הנכסים עבור ה. כשמדברים על תחום התשתיות זה יצא מכיסנו: רוזנברג -דפנה בירן
 .וחברי האגודה שאינם חברי קיבוץ

 
כדי לסיים במשהו אופטימי אני אומר לצעירים עשיתם את הדבר הנכון כי משמר הנגב זה המקום : דן גרשון

 .ים בו הכי הרבה זמן והכסף לא מספיק ולא יספיקישח
 

    .מקבל את ההצעה של איציק להמשיך את הדיון באסיפה בשבוע הבא: ניתאי קרן
 

פה התקיימה לאחר פרסום דף הסבר על אימוץ החלטה משלימה להחלטה האסי

כדי להבין את הדברים שנאמרו באסיפה . על מכירת האחזקות בנגב אקולוגיה

  22.2.2.22 -שוב את דף ההסבר שיצא ב אלקרוחברים למוצע 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים מונעת ריסוסיםי הכבש"אכילת עשבייה ע –סביבה לאיכות . הכבשים רעו באחו
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  נעים להכיר
 

 יפעת ָמְשָאָלה: הפעם
 
 גרה בשכונת בורוכוב, תושבת 

 
 
 
 

 ?איך הגעת למשמר הנגב
תמיד רציתי לחיות . שנים .5 -הם יחד למעלה מ. בן הזוג של אמא שלי הוא מיכאל דגני חבר משמר הנגב

תמיד הערכתי את . ם וגיסי גר בדביראחי גר בהרחבה של קיבוץ גברע. במקום כפרי בסביבה הקרובה לטבע

בזמנו רצינו להשתלב פה . טיב ואורח חיי הקהילה שבקיבוץ וייחלתי להיות חלק מהם במיוחד לטובת הילדים

נרשמנו ברשימת ההמתנה לקליטה , לשמחתנו היום  כתושבים. בהרחבה אבל לצערי זה לא עלה בידנו

עלי לציין כי תמיד רציתי לגור באחד . קרה בזמן הקרובולחברות בשלב הבא של ההרחבה ומקווה מאוד שזה י

מיישובי קהילת מועצת בני שמעון כי אני יודעת שזו מועצה מאוד טובה שאיכות החיים והחינוך בה הם 

 .במעלה הראשונה

 

 ?מה אני עושה בחיים
סין וההגירה התחלתי את דרכי ברשות האוכלו. שנים אני עובדת מדינה 72. אני עובדת במשרד הפנים, כיום

 .וכשמיציתי את העבודה בקבלת קהל חיפשתי משהו יותר מאתגר, כמנהלת מחלקת הדרכונים והמרשם

תואר ראשון בחינוך ומקרא וכן תעודת הוראה ותואר שני במנהל חינוכי : תארים בחינוך 5יש לי 

. תי בהצטיינות יתרהתואר שני נוסף במנהל ומדיניות ציבורית שאותו סיימ. מאוניברסיטת בן גוריון בנגב

כל זאת משום שאני שואפת  ללמוד ולהתפתח ומעבר . בימים אלו אני לומדת לתואר במשפטים במכללת ספיר

 !לזה מאמינה שידע ואינטליגנציה שווים בימינו לקדמה ולכוח

בין  .לפני כשנתיים ניגשתי למכרז כממונה על רישוי עסקים של מחוז הדרום במשרד הפנים ונבחרתי למשרה זו

כאשר עונת , בטיחות  ובקרה של חופי הרחצה המאושרים במחוז הדרום, השאר אני אחראית על פיקוח

ל משרד הפנים לעובדים מצטיינים "י הוועדה שמינה מנכ"לפני כשבועיים נבחרתי ע. הרחצה זה עתה התחילה

 .עם המשרד מט אות המופתהשרה איילת שקד את , וקיבלתי בטכס מכובד מאוד ובמעמד שרת הפנים

 

 קרוביי במשמר הנגב
הילה עמר בתו , זיו דגני ומשפחתו. השנים האחרונות מאז שהוא בן הזוג של אמי ,7 -מיכאל דגני גידל אותי ב

מאיה ', יובל בכיתת תלתן כיתה ו: ילדינו, ארז בן הזוג שלי: אנחנו משפחת ָמְשָאָלה. של מיכאל ומשפחתה

 .'גן פקאן בשנה הבאה בכיתה אב 2ועופרי בת ', בכיתת יעל כיתה ה
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 כמה מילים על משמר הנגב
. שכנתנו שלומית שטיקמן עוזרת לנו להשתלב. מאירי פנים קיבלו אותנו בסבר פנים יפות, האנשים פה חמים

הקשר שנוצר עם הורי . הקלו עלינו את ההתאקלמות כחברי קיבוץ, ההיכרות עם זיו והילה ילדיו של מיכאל

הגענו בקיץ . גם הקשר עם איציק מהדואר וצוות הכולבו. ות הוואטסאפ מאוד מקרבותהילדים שלנו וקבוצ

איילה גזית עובדת במשרד הפנים באגף התכנון וההיכרות שלי . וכבר בהתחלה הכרנו חברים בבריכה, שעבר

 .    איתה הייתה לפני ההגעה שלנו לקיבוץ

הילדים רואים . ותה נכנסתי לפעילויות התרבותיותשבזכ, נוצר קשר טוב עם הילה מגידוביץ מהתרבות, לצד זה

, גם מאיה כשעוד לא הכירה ילדים. בזה דוגמה אישית וגם הם רוצים להשתתף ולתרום ככל שניתן לקיבוץ

תוך כדי הריקוד הכירה חברות , בתחילת השנה' הוזמנה ונעתרה לבקשה לרקוד את הריקוד לקבלת כיתות א

דבר שבלט דווקא בתקופת הקורונה בו הילדים היו , וץ כערך מוסףאני רואה את המעבר לקיב. חדשות

 .הם מצאו חברים חדשים בקיבוץ והתחברו מהר יותר מכפי שחשבתי. מסוגרים

 

 משהו שאני רוצה לספר
 

 . ל"נולדתי בבאר שבע להורים שאת רוב שנותיהם הם עשו בצה

 .השתחרר לגמלאותמ ו"ל הגיע בשירותו הצבאי לדרגת אל"אבא שלי שמואל פלדברג ז

היה , (ראשי הארגונים המתנדבים)מ "ר רא"היה יו, "אבן וסיד"אחרי השחרור היה מנהל מחוז הדרום של 

על שמו של אבי נחנך רחוב בשכונת (. בשל היותו אב שכול לאחי שנפל במלחמת יום הכיפורים)ר יד לבנים "יו

 .שמואל פלדברג :  רחוב, רמות שבבאר שבע

, עם פרישתה עבדה כמנהל לשכה במועצה מקומית לקייה, ברג גם היא גמלאית של הצבאאמא שלי אתי פלד

 .ה לגמלאותיפרשה פרישה שני 21הרשות לבדואים ובגיל / שנה במנהל מקרקעי ישראל  73אחריה עבדה 

. יש לי אח בשם עידו שלמד הנדסה ביו רפואית בבן גוריון והיום הוא מנהל אגף ההנדסה בחברת קמהדע

  .פרמצבטיקה-ייצור ושיווק תרופות בתחום הביו, ה עוסקת בפיתוחהחבר

 

 

 
 

 משרד הפניםמאות מופת  יפעת משאלה בקבלת 
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//6/46/4/6

 פרוטוקול מועצת חינוך
 55/0/55: תאריך

 דקלה ,מאור אלדד, לללזרי מעיין, גבאי ניב, שלח עמר תמר, ליכטר פלד ענת, פניג-פלג גל, ארמה שרון :נוכחים

 .ואליסיהסעור גל י

 .דגני עמר והילה שיינפלד  רותי: התנצלו

 

 :סדר יום

 3333תקציב החינוך החברתי  .1

 .הוספת יום לצופים .3

 ואליסיה דקלה, אלדדעדכונים של  .0

 

 :מהלך הדיון

 תקציב החינוך החברתי .1

 . תוכנית אל מול ביצוע –אלדד ואליסיה שיקפו את מצב תקציב החינוך החברתי  ●

את החינוך החברתי והוספת משרות מעבר למה שתוכנן בתקציב נוצר  'תלתן'ת לאור העזיבה של כית ●

 .מצב של גרעון תקציבי בחינוך החברתי

התקציב הוצג לפי ביצוע שהיה עד פברואר ותחזית החל ממרץ ועד סוף השנה בדגש על חופש פסח  ●

 .והחופש הגדול

על מנת שיהיה ניתן לתקצב אלדד הנחה את כלל המובילות של הבתים לתכנן כעת את חופש פסח  ●

 .אותו בצורה נכונה

יבדקו כיצד ניתן להוריד את הוצאות , מנהלת משאבי אנוש, חיות אלדד ביחד עם אליסיה ודלית ●

 .המערכת

  

 בקשה להוספת יום בצופים .3

להרחיב את פעילות הצופים ליומיים בשבוע , בעקבות הבקשה שעלתה בישיבה הקודמת ●

מנת להבין  –מובילת הנעורים על ה 'סמדג רכז הצופים ושחר זון לוי אלדד ישב ביחד עם יובל 

נזכיר שכיום פעילות הצופים . מה ההשלכות של פעילות צופים בימי שישי על המרכזון

בעוד שבכל הארץ התנועה מתקיימת יומיים בשבוע , ביום שלישי, מתקיימת יום אחד בשבוע

כיום לתנועת הצופים היא על יומיים התשלום שאנו משלמים , כמו כן. בימי שלישי ושישי

אפשרות ראשונה היא להחליף את : לאחר בחינת החלופות אלדד הציג שתי אפשרויות. בשבוע

חלופה זו עלולה להיות בעייתית כיוון שיש נערים . ימי שישי שבו המרכזון פעל לימי שני

יע ובכך לא נתנו ו נמצאים בחוגים ולא יוכלו להג/שלומדים יום לימודים ארוך ביום זה או
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לקחת את השעות , אפשרות נוספת היא במקום להחליף את היום. מענה חלופי ליום שישי

שהיו ניתנות לנוער ביום שישי ולהוסיף את אותן כמות שעות ליום חמישי כך שביום חמישי 

 . יהיה פעילות לילית ארוכה

ם רק בימי שישי ולא מועצת החינוך ביקשה מאלדד לבצע בדיקה כמה ילדים מגיעים לנעורי ●

כמה ילדים לומדים באנתרופוסופי , בנוסף. מגיעים בימים אחרים וגם לא הולכים לצופים

 .הנות מהפעילות הארוכה בליל חמישייולא יוכלו ל

 

 ואליסיה דקלה, אלדדעדכונים של  .0

 :אלדד

וותים יש תזוזות בתוך הצוותים ואלדד ביחד עם דלית מנהלת משאבי אנוש עובדים על ייצוב הצ ●

 .וגיוס כוח אדם נוסף למערכת

 .הודיעה על עזיבהליאן גרופר  ●

כל מובילה התבקשה לבחור ערך אחד . מובילות הבתים התבקשו להתחיל לבנות את חופשת פסח ●

 .שיוביל את החופש ולאורו היא בונה את תוכנית החופש

 .ושאאלדד יוציא בקרוב קול קורא בנ, מתוכנן להקים בקרוב פורום הורים לצופים ●

 :דקלה

 בשבועיים האחרונים התקיימו שיחות בכל הגנים על חידוד נהלים. 

  דקלה מתכננת להביא הרצאה בנושא  –בכלל הגנים עלה קושי מצד הצוותים בכל הקשור לגבולות

 .לכלל ההורים

  בשבוע הבא דקלה תשתתף בכנס בו מגיעות צעירות להכשרה להיות סייעות בגנים כשהמטרה היא

 .לעבוד אצלנו עם סיום ההכשרהלהביא אותן 

 המערכת נערכת בהתאם, בשישי הבא מתוכננת הפסקת חשמל. 

 

 

 :אליסיה

 ההעלאה נעשה בכלל . הנהגת הצופים ביקשה להעלות באמצע השנה את שכר העבודה של רכז הצופים

. הוחלט שעליית השכר תקוזז מהמיסים שאנו משלמים לצופים. השבטים של הצופים בצורה אחידה

 נושא העלויות לצופים מאוד גדולות ומתוכננת פגישה של אליסיה ואלדד ביחד עם רונן, זאתעם 

 .אב השבט עם הנהגת הצופים לטובת בדיקה כיצד ניתן להוריד את העלויות, פרייברג

 התגלה , כמו כן. במהלך מסיבת פורים של המבוגרים היו נערים שעבדו והגישו שתייה אלכוהולית

 .הנושא מטופל בכל המישורים. חשה הטרדה מיניתשבמהלך המסיבה התר
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. נודע למועצת חינוך שבמהלך מסיבת פורים של המבוגרים נתנו לנערים לעבוד ולהגיש שתייה אלכוהולית***

נינו הינה שגויה יההחלטה בע! םימועצת חינוך מגנה את ההחלטה להעסיק נערים בהגשת משקאות אלכוהולי

 !ואף לא חוקית, םולא נכונה כמסר חינוכי לנערי

 מעיין ללזרי: רשמה
 
 
 
 
 
 

 
 דובי שגב –מועמד  –ר הקיבוץ "בחירת יו: הנושא

 
  7-2.2.5.55בין התאריכים 

 
  37.72המצביעים  %  7.0 –בעד 

 
  2,., –המצביעים  %  .7 –נגד 

 
  00.30הצבעה  % 000בעלי זכות הצבעה  770כ מצביעים "סה

 
 

******* 

 !ברכות

 לאילנה אגמון

  ינאיולדת הנין לה
 נכד לנועם אגמון

 !ברכות לכל המשפחה
 

 

 

 

 !ברכות

 רון פסלל
 עידן קישינב סקיל

 ל"לגיוסכם לצה
  שירות מוצלח ומשמעותי
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 התרבות לאירועי חודש מרץיות תודות לפעילו
 
 

 , היה גדוש אירועים תרבותיים וזה הזמן להודות לכל מי שנרתם לתכנון וחשיבה 3333מרץ 
 !היה שמח ומהנה בזכותכם! הקמה ושינוע וכמובן לביצוע

 
 2.0.33ערב יום האישה 

 .ולליעד דרור הצוות המארגן המבצע והחושב, ומית שטיקמןתודה לשל

 תודה לנעה שמריהו רכטמן שהעניקה לנו ערב של השראה

   . תמר פוגל, איריס פרץ, נעה שמריהו רכטמן: ותודה לכל הנשים שעזרו לנו בקיפולים ובהקמה

 
 12.0.33: חגיגות פורים בקהילה

  כמתכון מנצחחבירה של צופים ותרבות משמר הנגב שהתבררה 

 -סיקה פלדפבר’ג, ענבל גרנסייה, תמנה אדלטין, שגית פינדס, בניצוחן של חנה פרידמן -צוות פורים קהילתי 

  !אינשאללה כל שנה! איזה צוות אש הייתן

רעות , שלומי וענת בן דוד)סיקה ותמנה שרתמתן את בני הזוג ואת החברים לסייע בהפעלת העמדות ’תודה ג

 ( ארין וניקול שיבובסקי, שהם מגידוביץ, ה אורןפזית ושיל, ברג

  !תודה לאיציק בונים על תרומת מכונת הסוכר לאירוע פורים

  !!שטיין על תרומת מכונת הנקניקיות והלחמניותבתודה לדניאל בלו

  !תודה לדדה על העזרה בהובלה

יברג על ההפעלה המדהימה ועל כל השכבה הבוגרת של הנוער ובראשם יובל לויסון ורונן פרי -שבט איתן צופים

  הרבה מעבר לכך שנעשה מסביב 

  !לדבורלה על התפאורה ולכל השחקנים, תודה לאוולין אלון המדהימה: הצגת פורים של מגילת אסתר
 

  16.3.22:קריאת מגילה
תודה לחברינו ענבל הרוש אשר הרוש ויריב נבון על הקראת המגילה שהפכו את אסתר והמן לחלק ממסורת 

 .תודה גם על עזרתם הרבה בסידור וארגון המועדון וניקיונו לאחר מכן !חג בקיבוץה

 
 12.0.33פלוס  12מסיבת פורים 

שאין , בראש ובראשונה ארבל פסל!!( אחרי שנתיים של ביטולים)תודה למארגני המסיבה המוצלחת והשמחה 

תודה לנויה גזית , צעירים שלנו שנרתמוואיתו עינב דגני שיצרו צוות מנצח עם כל ה��ארבל אתה מלך ��שני לו

תודה שדאגתם להחזיר את חדר האוכל לפעילות יחד עם ורוניקה דגני שלא השאירה   !על תחרות התחפושות

 .לנו הרבה עבודה

 .אורי אלמוג ואמרי גלנטה על עזרתם הרבה בכל אירועי החג בעמדת ההגברה ,תודה רבה לארנון יגב
ועוד תודה אחת לצוות הכלבולית וחדר , הרבה בהשאלת רכב הקלאב קאר תודה רבה לעוזי גל על עזרתו

 .האוכל שתמיד שם בשבילנו לכל בקשה
 

  סלחו לי , אם שכחתי מישהו 
 הילה מגידוביץ, רכזת התרבות

 אן'גאו כסינג-" היא בגדר הכרח; התרבות איננה בגדר מותרות"
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