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 מה בעלון
 

. גם  הקיץ פה  , לנו  טקס שבועות שהקהיל רבים מהתושבים ואורחיהם אומריםו,  ת הקיץ הבריכה נפתחה לעונ

בסדר עדיפות שונה ממה  קריאה להעמיד את החינוך וההוראה  בשנת הלימודים תשפ"ב עומדת לקראת סיום  

 שמוכנים בממשלה לעשות.  

  היו מספר אירועים קטנים ומלבד שבועות    לגוון להפעיל ולהפגיש  כדי    השקיע את מיטב החשיבה  החג    הצוות  

שדות  במטעים וב  ,ממלכת "שקמה"אנשי ה"בית החם" בפטאנק בקורפו וסיור  שלא כללו ציבור גדול: תחרות  

 .החיטה

מפגישה ציבור נאמן לפעילות בגינה הקהילתית כותבת על מה נעשה ומה הן התוכניות להמשך.  ה  שיר בן שחר 

 יכוח הער ברשת המקומית על שעות הפעלת הבריכה ועוד... ו ומשקף את הו איציק בונים כותב מה לא רציונלי 

שותה לפרסם בעלון  ק על היותה אם פונדקאית. קיבלתי את רה פוסט ארוך בפייסבונועה שמריהו רכטמן כתב 

 לטובת מי שאין לו פייסבוק ) תתפלאו יש לא מעט כאלה(. 

 וגם פרוטוקולים של ועד האגודה הקהילתית ומועצת החינוך.  

גבאי, מאור לוי, תומר רכטמן בטקס. הילה מגידוביץ סיכמה את החג  נשאו אריאל  בעלון מובאים הדברים ש

 והודתה לתורמים ליצירתו. 

 

 

הכינו אותה ענבר כרמל דקל ואלה   תמונת השער: כרזה שהוכנה ליריד שבועות

 שיכמן עסיס 

 

 שבועות תשפ"ב  ❖

 דברים בטקס שבועות  –אריאל גבאי, מאור לוי, תומר רכטמן  ❖

 שבועות תשפ"ב "בתינו הומים מתינוקות..." תינוקות שנולדו משבועות תשפ"א עד  ❖

 הילה מגידוביץ   –טקס שבועות ותודות  ❖

   8 -תודות לעירית כרמי דגני על הביטוח במרוץ משמר הנגב ה ❖

 בן שחר שיר  –סיפורה של הגינה הקהילתית  ❖

 ה"בית החם" יצא לסיור בממלכת "שקמה"  ❖

 נפגשה: מרגלית  –ראיון עם משה לוי  –תחרות פטאנק בקורפו  ❖

 נועה שמריהו רכטמן פורסם בפייסבוק   –אני אם פונדקאית  ❖

 מנהלת האגודה –רשמה: אליסייה ליסובייה  11.5.2022פרוטוקול ועד הנהלה קהילתית  ❖

 רשמה: מעיין ללזרי   10.5.2022פרוטוקול מועצת חינוך  ❖

 נר זיכרון חודש יוני  ❖

 איציק בונים  –לא רציונלי  –יוחזר הקיבוץ לחבריו  ❖

 ספרים חדשים בספרייה  ❖

 ברכות לעדי כספי לנישואי הבת תהילה עב"ל ניב  ❖
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 שבועות תשפ"ב
השבועות,  מסורת    התגבשה   חג  את  ווביריד  לחגוג,  האתר  ב הפעלות  שנים  מספר  מזה  טקס. 

שעבר בשנה  להיזכר  שלא  אפשר  אי  ספורט.  אולם  מול  בשדה,  הוא  זה    ההמועדף  במועד 
ל   ציון החגשהתנהל בגבול עזה.    'שומר החומות'כשתאריך החג "נפל" על "מבצע"     10  -נדחה 

 גם באיחור.  ה, ההשקעה נעשתה ולמה לא לציין םכבר נרת הצוות  .ימים
וחגגנו  התעשת  בעיקר הפוליטיים "ההגיון" הפוליטי משני עברי הגבול    השנה למרות האיומים

עת קיום הטקס אף נשבה בריזה נעימה.  בשבועות במועדו. גם מזג האוויר לא הכביד וחג ה  את  
 בחשיבה ומעשה בתחום הטבע והחקלאות: אלה הדברים שנאמרו בטקס ע"י מובילים 

 
 אריאל גבאי 

 התבקשתי לדבר על הגינה הקהילתי 
 הגינה היא יוזמה של קבוצת אנשים שהתגבשה לצוות הפועל לתחזק את הרעיון. 

 הוא קודם כל המחשבה על הקהילה.  הרעיון של הגינה הקהילתית 
 ומחזקים את הקהילה. בגינה אנחנו מגדלים ירקות, מחנכים דור של צעירים  

 במהלך החודשים האחרונים קיימנו אירועים רבים: ימי שתילה מרוכזים, אירוע גדול של ליקוט. 
עם   יחד  מרגש  בטקס  שנחנכו  מעץ  מוגבהות  ערוגות  נבנו  ו'המעשייה'  מצווה,  בר   _ 'דולפין'  כיתת  בעזרת 

 הוותיקים. 
השונ  בעבודות  לנו  ועזרו  השנה  במהלך  הגיעו  המרחבים  את  ילדי  וחילקו  ארזו  שטפו,  קטפו,  בהמשך  ות. 

 התוצרת בחדר האוכל. 
יש לנו פרויקטים נוספים שאנחנו מתכננים: לסיים את הכיפה שתשמש מעין מרכז לימוד ונקודת התכנסות.  

 התחלנו בבניית חממה ומתכננים לפתוח קורס גינון קהילתי אחרי חגי תשרי. 
 לאומי" -בי העולם את יום "איכות הסביבה הביןהיום, בנוסף לחג השבועות מציינים בארץ וברח

 אנחנו מאמינים שבאדמה, בעבודת האדמה ובקהילה טמון כוחנו וטמון עתידנו. 
 , שתל, פרגן ועודד. אנחנו רוצים להודות לכל השותפים שלנו, לכול מי שתמך, עזר

 לחיי קהילת משמר הנגב, 
     חג שמח לכולם.

 

 
 

 מאור לוי 
 ועות עלינו להעריך את מה שנתנה לנו האדמה. בכל עת ובמיוחד בחג השב

 אין זה מובן מאליו. 
 האדמה שעליה אנו עומדים אינה מובנית מאליה. אדמה זו, עלינו לכבדה ולהוקירה.

   .ּהי  ר  פ  ה אותנו ב  כ  ז  כשם שנעשה לזכותה, כך ת  
 ולהשביח את הקרקע סביבנו. במשמר הנגב התגבשה חבורה של אנשים שמרכזת מאמציה ב'להרבות טוב'  
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יפזרו   ואחריהן  עשב  שילחכו  כבשים  והכנסנו  השכבנו  כיסחנו,  ובאביב  בקיבוץ  אזורים  בסתיו  זרענו  השנה 
גללים של דשן. פעולות אלו הינן פעולות עם מחשבה ארוכת טווח לטיוב האדמה סביבנו ולשיפור האקולוגיה  

 האדמה שלא תאבד. לרבות היצורים החיים, העצים, הציפורים האקלים ו
 מטרתנו להרבות חיים תחת רגלינו ולהעשיר את המגוון הביולוגי.

בסתיו הקרוב, התוכנית היא לזרוע אל תוך האדמה שמתחת לקש שעליו אנחנו דורכים במחשבה שהצמחים  
 יתפתחו טוב יותר בזכות השמיכה שמכסה את האדמה. 

 תפילת החקלאי בחג שבועות: ח את איריס בן צבי, מחלוצות העשייה האקולוגית היטיבה לנס
 

 לעובדה     בשבועות נשבעתי לאדמתי 
 ולשומרה,        לעובדה ולשמרה 

 -לעובדה       להכירה ולהוקירה 
 -כמו פולחן       -אדמתי הממשית

     להוקיר וללמוד,       הקרקע שתחת רגלי, 
 לכבד, לטפח,        קרקע גינתי, 

 כבוד, להשתמש תוך        קרקע שדותי,
 ללמוד איך לשמור סגולותיה שלמות,        , קרקע נופיי

 להבין איך נוצרה,        קרקע מרחביי, 
 ואת מלוא אוצרה.       שלא אחריב, 
 מפני עצמי אותה לשמור:       שלא אפגע, 

 שלא אחמוד,       נשבעתי בשבועות 
 שלא אנצל        להכירה  

 שלא אזהם,           ולהוקירה
 שלא אחבל,         לעובדה  
 לא אחפור בה לשווא        ולשומרה 
 ולא אשנע,        -להכירה

 אזכור להרכין את ראשי בפניה,       הלא היא אם כל חי 
 להודות לבריאה ולכול מכמניה.       ובסיס לכול מערכות חיי 

 -הבריאה       שורשי קיומי 
 בפניה, הן כולנו שווים        בה הם נטועים, 
 נחוצה פה הרבה ענווה,        ממנה יונקים 

 כולנו אוכלים מטובה,       הצמחים הצנועים 
 נחוצה פה הרבה ענווה,      שתורמים לעולם חמצן לנשימה,
 בל אשים עצמי      ויוצרים מערכת מורכבת שלמה

 לפניה.       שממנה ניזון כול חי. 
 נולדתי לעולם מורכב,          -אדמה -הבסיס
 האדמה בסיס קיומי       חים הם תומכי הצמ

 בשבועות נשבעתי        אדם מעפר
 שלא אחריב        ולשם ישוב 

 את עולמי.       את קדושת אדמתי 
 בשבועות נשבעתי לאדמתי       –אזכור שוב ושוב 

 לעובדה ולשומרה       -לא ריבים על שטחים
 להכירה        רק חובה ברורה 

 ולהוקירה.         
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 חג שבועות שמח לכל קהילת קיבוץ משמר הנגב

 

ברצוני להודות לצוות החג וכל מי ששם ידו בהפקת חג השבועות, ההשקעה והמחויבות שלכם ניכרת בשטח,  

 תבורכו אתם ראויים לכל מחמאה ותודה גדולה מכל הקהילה ! 

 

מה היציאה  בשלהי  נמצאים  ואנו  כקודמתה  הייתה  לא  הזו  גלם  השנה  החומר  מחיר  שבה  בשנה  קורונה, 

למחסור   שגורמת  באוקרינה  מלחמה  סביבתיים.  ערכים  וסולם  ביקוש  בשל  מהמקור,  יותר  גבוה  הממוחזר 

 ועליית מחירים, דבר שהביא את הפלחה והחקלאות המסורתית חזרה למרכז הבמה. 

 

בנ במשק  הברוכה  והעשייה  הפעילות  כל  את  ומסקרים  כאן  ניצבים  אנו  שנה  בשנה  בכל  ובמספרים  תונים 

שחלפה וזאת קדימה. השנה אני רוצה לברך ולשים זרקור על ענף יחסית חדש שצומח אט אט בקיבוצנו והוא  

ואיכות סביבה ודואגים  קיימות  שלנו  איכות החיים  לשיפור  בהווה  שפועלים  בזכות אנשים  זו קמה  פעילות   .

 למחר בחינוך הדורות והקניית חשיבה וערכים אלו. 

 

מפגש  פינת   מקום  מייצרת  הקהילתית  הגינה  בע"ח.  עם  לחיבור  ומקום  ירוקה  פנינה  להיות  חזרה  שלנו  החי 

 שוקק חיים ורב גילאי, ומתנובת הירקות כולנו נהנים.

מקדם אתר קומפוסט מריסוק הגזם שנאסף ברחבי הקיבוץ ומוחזר לאדמה לטובת מצע לניצול מיטבי    -הנוי

 של המים ולבלוב הפרחים. 

המחלבה הישנה משמשת זירת מפגש לשיח על חקלאות מתקדמת וחדשנות. בגד"ש עושים ניסויים    -בחקלאות 

 בלהשביח את האדמה. 

הועדה מוסיפה בכל פעם עוד נדבך ובמקביל קמה לה עמותה לשימור מורשת הקיבוץ,    -ועדת איכות הסביבה

 בית מלאכה קהילתי.  -ולא מזמן חנכו את המעשייה 

 

את ניצני הפירות של פעילות מבורכת זו אנו רואים כבר היום ובזכות נחישותם ועשייתם נראה צמיחתו של ענף  

 עלו והצליחו !!   -זה משנה לשנה, כיאה לקיבוץ עם אופי חקלאי 

 

 חג שמח 

 תומר 

 

 

 

 

 

 

 
 מלאו מכולתנו בר 
 משני קומביינים



6 
 

  www.atarmishmar.org.il   10.6.2022י"א בסיון תשפ"ב    2179עלון מס' 

 "..ובתינו הומים מתינוקות..."
 משבועות תשפ"א עד שבועות תשפ"ב

דו  קהמאושרים כתבו את הגיגיהם על הצאצא החדש שהתווסף השנה למשפחה ורההורים  
 בטקס  ואית

 בת לנאווה ודני  -  ליאור בלובשטיין
 י ואריאל. ל  ה  ליאורי שלנו, ילדה אהובה, קרן של אור שהצטרפה למשפחה. אחות לי  

 
 ויהונתן  )ענבר( בת לאסנת – י חורי יל  י  ה  

 ויהונתן ואחות לאריאל ומאיה. אוהבת לנגן בפסנתר ובעלת חוש טעם מפותח.  היילי בת שלישי לאוסי
 

 בן למעיין וארז  – נריה ללזרי
 נריה שלנו כשמו כן הוא. ילד שמפיץ בדרכו את אורו המיוחד, כובש בחיוכו כל אחד. 

 
 בן למיכל ואלון  – יונתן בורנשטיין

 ג'ינג'י מתוק מלא חן ויופי, אוהב לצחוק ולרדוף אחרי הכלבה נלה ולהשתולל עם אמא ואבא בדשא. 
 

 בת לשוהם ועודד – קרני פרץ
 קרני שלנו, כשמה כן היא קרן אור גדולה ומאירה, הכניסה לחיינו הרבה אושר ושמחה.

 
 בן לניקול )שיבובסקי( ושימי  – ביר  דקל ב  

 בש ולב זהב. לניר המהממת הוא אח קטן, ילד מצחיק, פעיל וסקרן. ילד מתוק ושובב עם חיוך כו 
 

 בן לנורית ויניב  – נטע רבינס
 בן ליניב ונוקי, אח לרוני בגן רימון, כובש את כל שכונת השבעים.

 
 בת לדוריס ושלומי  – קלרה כהן

 יודעת את מקומה. חודשים, רביעית במשפחה, חייכנית, מתוקה ונפלאה, האטרקציה של הבית וגם  4.5בת 
 

 בן לדנה ונמרוד – ינאי רפפורט
 יליד ינואר, חייכן וצחקן, הילד הראשון במשפחה שנולד בקיבוץ. 

 
 בן לגל וניצן   - רכס מרידן חיוני

 בן חודש וחצי, אח לכנען. בונבון מתוק. עירני שמאמין ששינה זה לחלשים. התושב הצעיר ביותר בקיבוץ. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ותינוקותריקוד הורים 
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 טקס שבועות 
 

לקיבוץ.   לכניסה  הקרוב  החיטה  בשדה  ראשון,  ביום  נהדר  אויר  ובמזג  הדר  ברוב  השנה  נערך  שבועות  טקס 

הטקס החגיגי כלל כמיטב המסורת, הרבה ריקודים, ביכורי התינוקות, ברכות, תצוגת סוסים, ודברי סיכום  

 שנה. 

יטה "משוטחת" על פני האדמה, בלט בחסרונו קציר  מאחר ושדה החיטה מוגדר כרגע "ניסוי חקלאי" וכל הח

בחרמש על ידי הקוצרים המנוסים וגם אלו הפחות מנוסים. אף על פי כן הודגמה שפיכת החיטה מהקומביין  

 ידי צוות שיקמה המסור. -על

  לטקס היפה קדם יריד מגוון ועשיר שנערך בחורשה בצמוד למטע הזיתים. ביריד היו פינות הפעלה רבות: פינת 

, פינת הכנת פיתות, פינת שזירת זרי פרחים, פינות יצירה בשילוב חומרים מהטבע ועמדת הכנת  טלאיםליטוף  

בועות סבון לטובת הילדים, עמדת צילום עם צלם מגנטים בפינת צילום מעוצבת וססגונית, עמדות הפעלה של  

ג'ימבורי חיטה בה הוטמנו סוכריות לילדים המקפצים. ומכולת  גולת הכותרת של היריד היה    משחקי ילדות 

המבוך, או בשמו החדש "מבוחיטה" ענקי שהשתרע על פני השדה וכלל רובי מים מגוונים בכניסה אליו עימם  

 השתעשעו כל הילדים וכן גם המבוגרים. זו הייתה חוויה יוצאת דופן! 

לידם   בהנאה.  הילדים  טיפסו  ועליהם  בשטח  הוצבו  שקמה  של  הטרקטורים  המסורת,  שלטי  כמיטב  הוצבו 

דרור.  ליעד  של  בעיצובה  המתעניינים,  עבור  החקלאיים  הכלים  על  עיניים  מאירי   הסבר 

 לקינוח היו מכירות של כתת פטל עם צמר גפן מתוק, תירס חם ומתוק וכן שתייה קרה וקרטיבים. 

באוו לחגוג  שבאים  אנשים  מאות  רבים,  ואורחים  בנים  מתושבינו,  רבים  אליו  שמושך  חג  זהו  ירה  כרגיל, 

כך גדול נדרשים משתתפים רבים, בלעדיהם לא היינו יכולים לקיים את החג,  -מיוחדת ושמחה מאוד. בחג כל

 *וזה הזמן להודות לכל העושים במלאכה: 

להודות   רוצים  בלושטייןאנו  שקמה  ליניב  השדה    ולצוות  מהכנת  הזה,  בחג  מכריע  חלק  *שממלאים  כולו, 

 , וכמובן הכנת "מבוחיטה" בסדר גודל שכזה! תודה ענקית לכם! והגורן הנהדר, הצבת הטרקטורים במקום

ע בהקמה בפירוק ובניקיון השטח לפני כדי שיהיה  ילסי  שי אגמוןשרתם את    לאריאל פרידמןברצוננו להודות  

 לכולנו נעים ונקי. אין עלייך אריאל! 

 ריד, אש עלייך! על חיבור המים וכל הסיוע בתמיכה של כיבוי אש בי –  לאלון סמדג'התודה ענקית  

המקסימים והחרוצים וכן כל מכיני הבצק   יפתח מזור, אלדר פרץ -תודה לכל המתנדבים שסייעו בהקמה 

 מקווים שהיה טעים! -לפיתות

 על הסיוע בהכנת הקשתות לפינת הצילום!  לאלה וילקנסקיתודה 

 בלעדיכם כלום לא היה קורה!  -המסור ולצוות ההגברה יגב לארנון תודה 

 על המכירות ולנערים שעבדו איתנו בהקמה ובפירוק.   לכתת פטלתודה 

 על ההנחיה המקצועית והמרשימה, תודה!  רון גושןתודה למשתתפים בטקס: 

 אבות ואימהות התינוקות החדשים על הריקוד המקפיץ!

 ריקוד, היה מקסים! בחזרות ל בר המצווהילדי כתת ל שסייעה  פלדליכטר  ענת 

שארגנה ריקוד ילדות מקסים וקצבי לטקס, וסייעה בכל הפעלת התחנות ביריד והפירוק לאחר   שהם מגידוביץ
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 הסיום, תודה! 

 על נשיאת הדברים. תודה!  תומר רכטמן, אריאל גבאי, מאור לוי

 צוות החג כלל את המתנדבים המסורים:  

גם על הטקס    ליאת אביאלי, הזה! את קסם!  ש  –שהייתה אחראית  עניין בחג  על העזרה שלך בכל  ענקי  אפו 

תודה   תענוג!  פשוט  הייתה  ולטקס  להפעלות  הקשורים  הנושאים  לכל  שלך  המוכשרת לההירתמות    משפחתך 

 שניצחו על מופע הסוסים המרהיב והאצילי!   -ויואב גלנטה אורי גלנטה  -שנרתמה

דקל כרמל  אלייך!!    -ענבר  שייכת  הזה  בחג  היצירתיות  בכל  כל  הסיוע  על  הססגונית,  הצילום  פינת  על  תודה 

זוגך   איתך  שנרתם  תודה  הקטנים.  הפרטים  על  והחשיבה  דקלהמסביב  ללא    -אלדד  יכולים  היינו  לא  אלדד, 

 הסיוע שלך בחיבורים ובהקמה בעזרה מול הגורמים השונים! אין כמוך! היה כייף לארגן איתך חג! 

  –חג ובכל הנושא של סיוע בפן היצירתי וההקמתי מאד מוערכת  הסיוע שלך ברכישות ל   -עסיס-שיכמן    אלה  

זוגך שנרתם  בן      לאיציק עסיסאיזה כייף שהיית חלק מהצוות )למרות שהילדים גדלו...( תודה ענקית שלוחה  

לרוני  לא היינו יכולים להסתדר בלעדייך איציק!! תודה ענקית גם    -איתך ובזכותך ועזר בארגון בהקמה ובפרוק

 כן ירבו!!!  -שעזרה בפינות היצירה וההכוונה לקהל. משפחה מתנדבת עסיס

וילק ובארגון    -עינב  הזרים  שזירת  בפינת  בייחוד  היריד  לאורך  ובסיוע  ברכישות  עזרתך  על  ענקית  תודה 

 העמדות לפני היריד.  

 תודה על העזרה בהקמה לפני היריד, כל הכבוד על התנדבותך!  -עודד גלזר

 

אך   על תשפ"ב מוצלחת, Vובכן רבותיי, בנימה אישית, החגים הסתיימו להם לשנה עברית זו, ואני מסמנת  

 כמובן שעוד לפנינו קיץ מלא פעילויות תרבות מגוונות ומחברות.

 

      אז תהיו מחוברים במדיות השונות, והכי טוב ב"מקומי", ככה לא אחפור לכם

 

 באהבה, 

 הילה מגידוביץ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ט.ל.ח. 
 

תודה לעירית כרמי דגני שהיתה 

 האחראית על הביטוח 

 8 -במרוץ משמר הנגב ה
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 סיפורה של הגינה הקהילתית 

הסיפור של הגינה הקהילתית התחיל אי שם בסוף הקיץ הקודם. החזון היה ליצור מוקד נוסף שיאסוף  

 סביבו את קהילת הקיבוץ דרך חיבור האדם לאדמה. 

טול אינטרסים שכל מטרתו נתינה. היה לנו חשוב לגרום לקהילה להרגיש חלק  רצינו להקים פרויקט נ

פעיל מכל המיזם ושמחנו מאוד לגלות היענות מכובדת מאנשים ומשפחות שכבר הפכו מזמן להיות  

חלק אינטגרלי מהצוות המטפח. נפגשנו מידי חמישי למפגש קהילתי, פעם עם כוס תה חמה מהמדורה  

חות בשוקולד מפיתה רותחת שיצאה מסאג׳. בין לבין שתלנו, עישבנו, ערגנו,  ביד ופעם עם לחיים מרו

 הכרנו ירקות חדשים, למדנו על הדרכים לגידול יבול איכותי ובעיקר דאגנו לאיכות הסביבה. 

אז לקראת הקיץ, כמעט שנה מהרגע שהסיפור שלנו רק התחיל, אנחנו מורידים הילוך ונותנים לאדמה  

 ר בכל הכוח לעוד שנה מלאה בעשייה חקלאית קהילתית. מעט לנוח לפני שנחזו

את חודשי הקיץ נרצה לנצל לטובת קידום פרויקטים קטנים שנמצאים בקנה. נבנה יחד חממה  

 שבעתיד נוכל לגדל בה ירקות ופירות שרגישים לתנאי אקלים, 

או סתם   נסיים לבנות את הכיפה הגאודזית שתשמש לקיום פעילויות לילדי החינוך, מתן הרצאות

 ישיבה לכוס קפה באווירה נינוחה ונעימה, 

ובעיקר נדון ונחשוב יחד עם הקהילה על השאיפות והציפיות שלנו לשנה הבאה. מה נרצה לקדם כחלק  

 מפרויקט הגינה הקהילתית ואיך נמשיך להגשים את החזון ההוא, מהקיץ שעבר. 

 

 שיר בן שחר 

חלקת השעועית בהדלייה בגינה הקהילתית  

  אורי של המטפלים שלידיהם    מעשי

פריטי של אורי   .קורסיה ושלום אור

 וג'ינאש פול של שלום 
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 ה"בית החם" יצא לסיור בממלכת "שקמה" 
 

יניב בלושטיין, הנציג המובהק של   ליווה בהסברים  יצא לסיור בשדות "שקמה".  לאחר דחיות ה"בית החם" 

 צוות "שקמה". 

גבעות בר, טאראבין    התחנה הראשונה היתה  המאגר של רהט אליו מגיעים מי הביוב של רהט, משמר הנגב, 

להגיע לצידו השני, המערבי של הכביש יש להיכנס בכניסה    , כדי  והמחנה הצבאי שבצומת אשל הנשיא. היום

הכביש   צידי  שני  בין  למעבר  עד  לנסוע  תפוז  תחנת הדלק  ליד  רהט  של  לכניסה למטעי ב הדרומית  להגיע    כדי 

 הרימונים ולמאגר רהט. 

האוטובוס חנה על שולי המאגר כדי שהתצפית עליו תהיה מיטבית. יניב הסביר שהמאגר בעונה זו בה משקים  

את המטעים והשדות הוא במיעוט הגובה שלו. בחורף בעונת הגשמים הוא מתמלא ולעתים יש סכנת גלישה של  

ביוב מי  גבוה  , מימיו,  קנס  כך מקבלים  ועל  גרר  נחל  לראות את מטע  אל  האוטובוס אפשר  של  מצידו השני   .

הרימונים הבוגר בפריחה וחניטת פרי שאותו יש לדלל כדי לקבל פרי גדול ויפה. המטרה להשיג פרי חף מפגמים  

ואדום. פרי שאינו אדום במלואו נחשב לסוג ב' )אותו קונים או מקבלים בכולבולית תלוי בשנה(.  בשולי מטע  

עובר הבוגר  תקלה    הרימונים  שורות.  מספר  לעקור  נאלצו  כך  לשם  ממנו(.  הנהנים  אחד  )שפולביד  הגז  צינור 

 בצינור מהווה קושי אם יש צורך לתקנה. לכן החלקה היא בבעלות המדינה. 

המשך   ראשונה.  תנובה  יניב  שהשנה  הצעיר  הרימונים  למטע  באוטובוס  המשכנו  הבוגרת  הרימונים  מחלקת 

על   לפני  הדרך מובילה למטע האבוקדו.  זו עד  שנים היתה חלקת פרדס שהיה באותה העת הדרומי    47גבעה 

 שניטע במקומו מגלה קשיי הסתגלות. כל זאת יניב מסביר. שגם הוא הדרומי בארץ  בארץ. כיום האבוקדו 

מראש גבעת מטע האבוקדו, האוטובוס הגיע לשדה חיטה יפה וזהוב. חיטה זו קיבלה השקיה ממימי המאגר  

י כמחצית השעה. המים הנוספים עושים את ההבדל.  והנה גם הקומביין החדש האימתני נוסע  אותו ראינו לפנ 

נפגשנו הגבוהות.  השיבולים  את  וקוצר  ליד    ,מולנו  והקומביין  מיכל  המכולה  האוטובוס  הגרעינים.  לקליטת 

מּו והמפעיל  בגרעינים  זייאדנאע  הקומביין התמלא  זייאדנא משבט  כמובן,ד  לשפוך    ,  כד  תכולתו  התקרב  את 

 ביין מקרוב. אין ספק מכונה גדולה ואימתנית שעושה עבודה טובה. מלמיכל. ירדנו לראות את הקו 

ו  ומחירו מיליון  לפני שנה  בו ממוחשב. הפעלתוואלף שקל הכ  200  -הקומביין הוזמן  נתוני הקציר    ,ל  אגירת 

זני חיטה חדשים מול    5יות  על  מצב הגרעינים, כל זה מסביר יניב ברהיטות. בשדות משמר הנגב נעשות תצפ

שדות משמר הנגב. החלקות מבוקרות על ידי חוקרי חיטה  והן בזנים וותיקים  בשתי חלקות גדולות מושקות  

 ומחכים לקבל תשובות על היבול ואיכות החיטה!  

 
מחיר  בגלל הביקוש והוזאת    שנה    15כמה מילים על הכותנה שחזרנו השנה לגדל לאחר הפסקה של  יניב מוסיף   

דונם    600גודלה    הקיבוץ ואפשר לראותה בעין בלתי מזוינת,  לגדר  סמוכה    בשתי חלקות אחת    . זרענוהמטורף

 . זו הסמוכה לגדר מגודלת ככותנה אורגנית.  דונם 700 – ואחת יותר רחוקה 

ר הגזר  לפחות לזמן הקרוב. משב  ,ירד מתוכניות הגידולים של 'שקמה'ש הגזר  יניב מוסיף עוד הסבר על גידול  

 הוא בכל הארץ. 

 

 כיף  של נסיעה אל המטעים והשדות היה ב"גולדה" הגלידה.הסיום שעות  
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כי   נהנה  לא  אבל  שיזם  בלושטיין  לצביקה  ותודה  והמעניינים  הברורים  ההסברים  על  בלושטיין  ליניב  תודה 

 נק.   א "חטף" קורונה כשחזר מקורפו מתחרות עולמית  בפט

 

 
 

 הצעיר מטע הרימונים 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "הבית החם" בשדות שקמה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקומביין החדש מחירו מסולא בפז 
 
 



12 
 

  www.atarmishmar.org.il   10.6.2022י"א בסיון תשפ"ב    2179עלון מס' 

 נק בקורפו אתחרות פט
שהוא   לוי  משה  קורפו.  היווני  באי  מתחרות  פטאנק  שחקני  משלחת  חזרה  כשבועיים  לפני 

 : הוותיק ובעצם מייסד הקבוצה סיפר חוויות

 
שנפגשנו לעתים קרובות עם שחקני פטאנק של    נק בקורפו( מתחיל בזהא הסיפור )הוא איך נסעו לתחרות פט"

במ לשחק  אותי  הזמינו  שונות  בהזדמנויות  והם  בעולם  בתחרויות  מנוסים  כבר  הם  מולדת  רסייאלהבים.   ,

משחק הפטאנק. ולא נעניתי להזמנתם. זה נראה לי גדול מדי בשבילי. בפעם האחרונה שהזמינו הפעם  לא רק  

אותי אלא את אנשי משמר הנגב, חשבתי שזה יכול להיות נחמד לשחק וגם לבלות. להתחרות עם שחקנים בעלי  

 צטיידנו בו.  ניסיון רב משלנו. כמובן שיש צורך באישור רפואי של רופא ספורט שה

  29  -במאי עד ה  22-ארבעה מתוך המשחקים נענו לקריאה להשתתף בתחרות הזאת באי קורפו שהתקיימה ב

מהשחקים   ללמוד  רצינו  אבל  הפסדים  עם  שנחזור  חשבנו  ואני.  בלושטיין  צביקה  נווה,  דני  קרלוס,  במאי. 

בנסיעה הזאת. נסענו במצב רוח    6היינו    אי יווני. ליוו אותנו גם סו לפידות וקרולינה  –האחרים וגם מן המקום  

 מרומם אבל לא ציפינו להישגים או ניצחון. 

שחקנים    6הנסיעה היתה על חשבוננו לא קיבלנו שום תקציב לא מועדת ספורט ולא מהמועצה. מלהבים הגיעו  

 אנשים נחמדים הם הגיעו ללא מלווים. 

שחקנים.    150  -פו בתחרות בעיקר מאירופה כחדרים. השתת  1500מתחם המלון בו התאכסנו הוא ענק. במלון  

היינו   שלם.  מטוס  מילאנו  ביותר.  הגדולה  היתה  הישראלית  מעולים    80הקבוצה  שחקנים  ביניהם  שחקנים 

 שעלו לגמר. הקבוצה השנייה בגודלה היתה הקבוצה הבלגית שרוב משתתפיה קיבלו גביעים. 

צורת    5זו תחרות שנמשכת   יש הרכב אחר של  יום  כל  ביום הראשון היה משחק של שישיות  ימים  המשחק. 

מעורב גברים ונשים. ביום השני יחידים מול יחידים וביום השלישי זוגות נגד זוגות. במשחקים האלה לא היינו  

ועלינו   גדולים  בהפרשים  שלושה  מתוך  שני משחקים  ניצחנו  בו  בשלישיות  משחק  היה  הרביעי  ביום  חזקים. 

ממשיך לגמר. היתה חסרה לנו נקודה אחת לעלות לגמר. אך    16  -המקום ה  וקבוצות.  41מתוך    17  -למקום ה

 בכל זאת זה נתן לנו סיפוק מלא כי לא חשבנו שנגיע להישג הזה. 

 

 פטאנק במשמר הנגב?    –אז איך זה בכל זאת התחיל  
 

מוד  שנים ואז היה צריך להכשיר אנשים לל  5  -נק בסמוך לשכונת הבנים לפני כ אהמועצה הכשירה מגרש פט 

עד דאגה להכשרה שהתקיימה בכפר סבא במשך יומיים. קיבלנו  -את המשחק וחוקיו. ענת הורוביץ, מנהלת גיל 

 את ההכשרה יואל אשל ואני. היום אני מאמן קבוצה מגבעות בר. 

פעמים בשבוע אבל אין מספיק שחקנים כי גם אם בפועל יש אנשים בקבוצה תמיד מישהו    4אנחנו משחקים  

מיני  זה    נעדר מכל  המינימום למשחק  לא    2סיבות.  ללמוד משחק מרתק.  לבוא  לאנשים  קורא  אני  אנשים.  

 נדרש כוח פיזי. זה משחק בו יכולים לשחק צעירים ומבוגרים נשים וגברים. מוזמנים!!!  

נק מקבל תנופה  אהמשחק דורש ריכוז רב ובזמן המשחק שוכחים את כל העולם. זה יתרונו של המשחק. הפט

 . בפועל משחקים אותו בכל העולם.  2024  -כמשחק תחרותי באולימפיאדה הבאה ב בכך שייכנס 
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 אז איפה הומצא המשחק?  
 

רסיי. כיום משחקים עם כדורי מתכת אך ההתחלה  אהמשחק הומצא בצרפת בדרום צרפת ליתר דיוק באזור מ

שחקן    היתה כל  הכדור.  וקוטר  למשקל  התייחסות  גם  מוגדרים  לחוקים  מעבר  במשחק  יש  עץ.  כדורי  עם 

 כדורים אישיים.   3  -מצטייד ב

 חזרנו עם חווית משחק טובה עם הישג לא צפוי ואולי נחשוב לנסוע לתחרויות נוספות בעתיד. 

 מילה ויוסף גזמן נסעו במשלחת של להבים. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צביקה, משה, דני, קרלוס עם המדליות  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ליד מגרש הפטאנק בקורפו הרביעיה 
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 אני אם פונדקאית
 

   3.6.2022בשעה טובה, ביום שישי 
 נולדה פונדוקונית מהממת ויפיפייה לזוג הורים מושלמים ומהממים.  38+3בשבוע 

 מושג... אנסה.. זהירות פוסט ארוך.איך מסכמים תהליך פונדקאות מטורף כזה ??? אין לי 
תמיד היה לי חלום לתת את המתנה הכי גדולה שאפשר לתת.  הרצון להיות פונדקאית תמיד דגדג לי... אבל  

 רציתי הרבה ילדים צמודים בגיל... 
יעלה,   של  לידה  בחופשת  ואז  ילדים.  חמישה  לי  יש  כי  פונדקאית,  להיות  אפשרות  לי  שאין  חשבתי  תמיד 

. אז נכנסתי לאתר של משרד הבריאות וגיליתי  איתי אייטם על פונדקאית שיש לה ארבעה ילדיםהחמישית ר
 שאני ממש על הקשקש בכל הקריטריונים של הוועדה לנשיאת עוברים. 

 החלטתי שאני אהיה פונדקאית.
עם   שוחחתי  שונות,  לסוכנויות  התקשרתי  פונדקאית,  להיות  יכולה  אני  איך  בלברר  התהליך  את  התחלתי 

המתווכחת  אל  והגעתי  המלצות...  קיבלתי  התהליך    פונדקאיות,  את  שהפכה  אשכול  עינב  והיחידה  האחת 
 למסודר וברור יותר. הגיעה אלינו לשיחה וישר ידענו שאיתה אנחנו הולכים לתהליך. 

 הרגיעה, תמכה, חיזקה והרגישה כל שלב שעברתי ועברנו. 
 ם בדרך שאותם הצלחתי לעבור. התהליך לא היה פשוט והיה די מורכב, היו מחסומי

הזוג המהמם   את  לי  שידכה  עינב  עוברים...  לנשיאת  האישור  את  לקבל  שלי  האישי  התהליך  של  זמן  באותו 
ידעתי שלזוג הזה אני רוצה לעשות את התהליך. היה לנו חיבור מהרגע הראשון   שכבר במפגש הראשון שלנו 

 ולהכיר. שעינב הפגישה בינינו להסביר לנו על התהליך 
אני והאמא המיועדת ישבנו במפגש הראשון ובכינו מהתרגשות ומהסיפור הבלתי נתפס שלהם. זוג עם בת אחת  

... ולאחר מכן שוב לא הצליחו גם עם    לאחר ניסיונות טבעיים ורק לאחר טיפול פוריות שהצליחו רק פעם אחת
 טיפולים. אישרו להם פונדקאות. 

ם לעולם, ובכלל לקבל את זה שמישהי אחרת תיכנס להריון במקומך... זאת  כל כך לא מובן מאליו להביא ילדי
מחשבה לא פשוטה בכלל כאישה. צריך להגיד תודה על כל רגע ועל הזדמנות, להעריך ולהוקיר תודה על מה  

 שיש.
  ברגע שהחלטנו שאנחנו צועדים ביחד אל התהליך, העניינים זרמו עד להגשת הטפסים לוועדה לנשיאת עוברים.

 ברגע שהוועדה אישרה, נפגשנו עם הרופא והתחלנו את התהליך. 
ההפקדה הראשונה לא הצליחה וגם ההפקדה השנייה לא הצליחה. לא הבנתי מה לא בסדר? הכל היה מדויק  
תמיכות...(.   רק  הורמונים,  של  מלאה  התערבות  ללא  טבעי  תהליך  על  )הלכנו  הביוץ  הדם,  בדיקות  מבחינת 

לעצמי וגם לאמא, חיוביות ואופטימיות אבל בפנים לא הבנתי איך לא נקלט אצלי??  ניסיתי בכל פעם לשדר  
 הרי הכל בא בטבעיות אצלי, הכל זורם, אז איך זה לא הולך?
לי טוב... רצינו  יהייתי צריכה להבין שהגוף שלי כנראה מרגיש שזה לא ה ריון שלו וגם משהו רגשי לא עובד 

 . תאומים והרופא לא אישר לנו
נו גם במחסום רגשי עם הרופא וגם במחסום לוגיסטי, כי בדיוק בית החולים שעשינו את ההפקדות  אז נתקל 

תתעכב   השלישית  שההפקדה  לחכות  מוכנות  היינו  לא  חודשיים...  כמעט  של  שיפוצים  למתכונת  נכנס 
החגים. צריך  בחודשיים... אבל כדי לעבור רופא, בית חולים, זה מצריך לוגיסטיקות מטורפות ואנחנו יום לפני  

היינו   ולנסות.  לוותר  לא  החלטנו  אבל  אפשרי...  הבלתי  גדר  על  זה  אחד.  ביום  הפרוצדורה  כל  את  להספיק 
באזור מרפאתו של ד"ר זיידמן שבמקרה היתה שם המזכירה שלו ששמעה את הסיפור ההזוי ומיד התקשרה  

ד"ר זידמן המדהים קיבל אותנו    וסידרה את כל הלוגיסטיקות. שלחה אותנו למלא טפסים ו... החלפת רופא.
והבין את הצורך שלנו לנסות כמה שיותר מוקדם. עשה זאת באדיבות, בחיוך בסימפטיות וברגישות עם צוות  

 המרפאה  המהמם שלו.  
בשוק   עליו  הסתכלנו  והאמא  אני  להפקיד?  תרצו  כמה  שואל:  זיידמן  וד"ר  השלישית  ההפקדה  את  ביצענו 

 עוברים.  3. הופקדו לי יל את הסיכוי לתאומיםואמרנו  כמה שאפשר כדי להגד
 חיכינו שוב שבועיים כדי לבצע את בדיקת הבטא כדי לאשר היריון. 

זהו נקלטתי! אני בהיריון! רק שלא ידענו כמה נקלטו. שתינו נרגשות וצריכות לחכות בסבלנות עוד שבועיים  
 וחצי כדי לבדוק דופק ולדעת כמה נקלטו. 
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יומיים אחרי שדיווחתי שאני חיובית, האמא המיועדת מתקשרת אלי ומבשרת לי שהיתה אצל רופאת הנשים  
 .  7 -שלה לביקורת והיא גילתה שהיא כבר בשבוע ה

 איזו התרגשות מטורפת!!! 
רק שעכשיו היינו בשבועיים של מתח מטורף, כי לא היה לנו מושג כמה נקלטו אצלי... ואצלה כבר יש אחד...  

 חר שבועיים גילינו שנקלט אצלי רק עובר אחד.לא
 יהיו תאומים אבל בהפרש של חודש ולא מאותו רחם...הזוי, מרגש ובלתי נתפס.

ואני התחלתי היריון שלי גבוה  נכנסה להיריון בסיכון  שלהם, בתקווה ששני ההיריונות  יעברו בשלום.    -היא 
יקה, כל סקירה חייבת להיות בסדר. זכיתי בזוג שהיה  כל בד  היריון שהוא לא שלך יש בו אחריות גבוהה יותר,

זוג   איתם,  יש חיבור מדהים  ועדיין  עלי במיליון  לי  ושסמכו  שלי  לי להתנהל כרגיל עם אורח החיים  שאפשר 
 אחוז. 

 גם אני דאגתי שההיריון הזה יעבור כמו שאר ההיריונות שלי ובאחריות מלאה.
כחודש טובה  בשעה  ילדה  המיועדת  לא    אז... האמא  היריון  לאחר  ומתוק  בריא  תינוק  קיסרי...  בניתוח  לפני 

פשוט עם הרבה תמיכות ותקווה שההיריון יצלח כמו שצריך. המון חשיבה חיובית. מעריצה אותה! ואני ילדתי  
הגעתי בפתיחה   יולדת ברכב.  הייתי  עיכוב בבית  עוד שנייה  והכי מהירה שלי...  רגילה  בשישי האחרון בלידה 

 ועקת לאחיות את התשובות ואומרת להן שאם הן לא מעלות אותי עכשיו אני יולדת בקבלה... מלאה כשאני צ
 המהממת בבית חולים סורוקה.  נרית טלדנויילדה אותי 

 .נולדה להם תינוקת מהממת ומתוקה
אז זכיתי להעניק ולהביא חיים לעולם הזה, לא רק בשבילי ובשביל המשפחה שלי, אלא למשפחה אחרת. זאת  

המטורף  התרגש התהליך  את  עברתי  שבאמת  לעיכול  קשה  קצת  עכשיו  מטורפת.  והרגשה  כמוה  שאין  ות 
 והריגשי הזה ... ושזה נגמר. 

שותף מלא לתהליך המטורף הזה. בלעדיו הכל היה הרבה    ה המהמם שזרם איתי והי  יעקב רכטמןמודה לבעלי  
 יותר קשה. 

פעילים מתעניינים ומתוקים כאלו בכל התהליך    לחמשת הילדים  המתוקים שלנו שהבינו, דאגו והיו שותפים
 המופלא הזה. 

למשפחה שלי, לאמא שלי והאחים שלי שקיבלו הכל בהבנה ובפתיחות ועזרו והוקפצו בכל מה שהייתי צריכה.  
 שירית שמריהו, ורדית שמריהו, אביאל שמריהו אורנה שמריהו.
שיש לנו. הרבה בריאות לכולם, שנדע להיות  אז ברוח החג, התחדשות, הביכורים והוקרת התודה על כל מה  

 תמיד בצד הנותן ולדעת תמיד לחשוב בצורה חיובית. 
 שיהיה חג שמח! 

 

 נכתב לראשונה  כפוסט בפייסבוק 

 נועה שמריהו רכטמן 
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 אגודה קהילתית  -פרוטוקול ועד הנהלה

 
 . , במועדון לחבר11.5.22  רביעייום תאריך הישיבה: 

קפלן,  -דגני, מיקה לואיס -טדגי, עירית כרמי-הד בן שחר ,שירה ישראליוגיא וילק )יו"ר(, א  נוכחים: חברי ועד

 עמר. -אלוש, דימה מקרנקו, הילה מגידוביץ, הילה דגני-נעמה רוזנבלום

 אליסיה ליסובייה, אפרים סוחמי )ו. ביקורת(. מוזמנים קבועים: 

 

 :על סדר היום

 

 .11.04.2022, מתאריך בה קודמתשיאישור פרוטוקול של י. 1

 .מצגת נפרדת -בריכת שחיה. 2

 מציגה הילה מגידוביץ.  -נוהל אירועי תרבות בקהילה. 3

 .לפי הטבלה של דימה  ,2021 -ו  2020ביצוע החלטות  -נושאים אסטרטגים. 4

 עדכונים מאת גיא ואליסיה. . 5

 

 :מהלך הדיון

 דרך מיילים.  -פרוטוקוליםאישור . 1

בימים אלו סוגרים  , נבחרה האופציה למפעיל חיצוני.  אופציות להפעלת בריכת שחיה   2הוצגו    -בריכת שחיה.  2

 הסכם.

 . יש לתקן נושא ביטוח ובטיחות ולפרסם לציבור -במבנה ציבור ובמרחב הפתוח םנוהל אירועי. 3

 .25.05.2022,  עבר לישיבה הבאה  -נושאים אסטרטגים. 4

 :עדכונים. 5

הצוות, יש  -מגרשי משחקים   -גיאא.   היועצת שתתן דגשים פדגוגים  נהגיא עדכן על התקדמות  חושב  ,  צוות 

נכון להיום, יש מספר הצעות מחיר שצריך לבחון אותם מול    בשלבים.  , שיתבצעלבצע חידוש מגרש המשחקים

 התקציב.  

ל   -ביטחון  -אליסיה  ב. תקציב  אושר  הקודמת  בעשייה,  השקעובישיבה  התחלנו  פוליביד.  מבנה  מול  בגדר  ת, 

 . 10.05.2022ב סיים  ,בתקופת הרמדאןבלבד, לחודש  שהעסקנונוסף השומר  נעדכן.  ה

 אוכלוסייה הכולל הגדרות התפקידים, צרכים של , רווחה אשכולמים אלו אנו בונים יב -רווחה              

הארגוני  הו  וההנהלה                              מבנה  האגודה  לוועד  נציג  המסקנות,  לאחר  הנגב.  משמר  לקיבוץ  שיתאים 

 את המבנה החדש, ולאחר מכן יוצג לציבור.

הרךהחינוך                 מדלבהמשך  -גיל  עדכון  נקבעי תהליך  הרך,  בגיל  למטפלות  השכר  עם    וניות  שיחות 

 הרך, שעם סיומן, נצא לדרך.  הגיל הורי  

 לפי דו"חות הביצוע מול התוכנית, אנו עמודים ביעדי התקציב.  -פברואר  -דו"ח אגודה ינואר               
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 :החלטות

. כמו כן יתבצע  לצורך הפעלת הבריכה לעונה הקרובה "גפן באביב"להתקשר עם חברת  -בריכת שחיה  .1

 עדכון בשעות הפתיחה ונוהל אירועים בקיבוץ, יעבור ריענון בישיבה הקרובה. 

 אושר .  -של תושבי קיבוץ משמר הנגב , תרבות,םינוהל אירועים פרטי .2

 .מנהלת אגודה -: אליסיההרשמ

 

 

********** 

 

 

 פרוטוקול מועצת חינוך
 10/5/22תאריך: 

שרוןשיינפלד  רותי   נוכחים: גלארמה  ,  ענת פניג-פלג  ,  תמרפלד-ליכטר  ,  ניבעמר-שלח    ,  מעייןגבאי  ,  ,  ללזרי  , 

 .ליסובייה ואליסיה  גל יסעור דקלה ,מאור , אלדד עמר  הילה

 

 סדר יום:

 האם הם מתאימים במתכונתם הנוכחית  –מרחבים  .1

 העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .2

 עדכונים של אלדד ודקלה  .3

 

 מהלך הדיון:

 ים והבאת הצעה להחלטה בפני מועצת חינוךמרחבדיון בנוגע ל .1

 קע: ר ●

ים, עלה הצורך מרחבמתוך שיחות שונות שהתקיימו במועצת חינוך על נושאים הקשורים ב •

 ינו. לבחון האם המתכונת בה הם פועלים כיום היא נכונה ורלוונטית לימ 

 מצב נוכחי:   •

בשתי מתכונות  כיום פועלים )עופרים א, עופרים ב, איילים וכפירים( המרחבים כלל  ▪

 חופש ושגרה.  –

עד  ו)בהתאם למרחב(   8:30או  7:30בחופש המרחב פתוח במהלך כל ימות השבוע בין  ▪

16:00  . 

בשגרה ילדי המרחבים מגיעים לארוחת צהרים ולאחר מכן יש לכל ילד זמן מרחב עד   ▪

 16:00השעה  

 , זו המתכונת בכל המרחבים בכל ימות השבוע.  מלבד מרחב כפירים ▪
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  3מרחב כפירים אמור לעבוד במתכונת של  בעבר, מועצת חינוךה של על פי החלט ▪

בשל שיעור ההשתתפות הנמוך של כיתת  יום . כיש יום צופיםובנוסף  ימים בשבוע 

  ימים  5המרחב פועל ומתוך ניסיון להגדיל את השתתפות הילדים, , תלתן )כיתה ו'(

ועוד שלושה ימים   לפעילות   שמתוכם לכל כיתה יש יום שרק היא מגיעה בועבש

 ימי פעילות.   4מקבלת  ו(  )ה, בפועל כל כיתהשהמרחב פתוח לכלל הילדים, כך ש

 נתונים:   ●

 כלל ילדי הקיבוץ רשומים ומגיעים  –עופרים א' ו ב'  •

 אחוז גבוה של ילדים רשומים וגם מגיעים.  –'( ד-איילים )ג' •

 אחוז רישום ואחוז הגעה נמוכים.   –  ו'(-)ה' כפירים •

ו' יש פחות היענות להגיע למערכת -גם ברמה המועצתית רואים שבכיתות ה' יש לציין כי   •

 החינוך הבלתי פורמאלית. 

פירים, גם  פעילה, ממליץ כעת לבצע את השינוי רק במרחב כ ההנהלה הבתמיכת  מאור   אלדד  ●

ילים אותו על עוד  ח ם השינוי עובד במרחב אחד לפני שמאבהתאמה לגיל וגם על מנת לראות קודם 

 מרחבים. 

  ,כיוון שקיימת תחושה שמרחב כפירים כפי שהוא מתקיים כיום אינו עונה על הצרכים של הילדים ●

 המרחב.   תנהלבו מ מודלהובאה הצעה בפני מועצת חינוך לשנות את ה

: הנקודה המרכזית שהנחתה את בניית המודל הינה הכנת ילדי כיתות ו' למרכזון  להחלטהצעה ה ●

לגרום לילדים להיות שותפים  , לייצר פעילות שבה הם יהיו יותר פעילים ופחות "מופעלים" וכן הצעיר

 . )למידה מבוססת פרויקטים( PBL פעילים בקהילה. מתוך כך עלה רעיון לבנות מודל של 

 : יתכנוהת  עיקרי •

 ימים בשבוע.  3המרחב חוזר לפעילות של   ▪

 במשך השנה יהיו לילדי המרחב כמה פרויקטים בשיתוף עם הקהילה:  ▪

   – ה'  כיתה ●

o  מרחב פתוחליומיים יום בשבוע יוקדש לפרויקט ועוד . 

o  .הפרויקטים יהיו מוכוונים לנושא החברתי 

    -כיתה ו'  ●

o  למרחב פתוח יום עודוי פרויקטיוקדשו ל יומיים בשבוע . 

o  .הפרויקטים יהיו בדגש על מעורבות בקהילה ועשייה למען הקהילה 

פעילות   ,עביר ביחד עם חבריו לקבוצהי כל ילד במרחב כפירים  ,בנוסף, אחת לחודש ▪

למרחבים הצעירים. התנסות זו תעצים אותם ותאפשר להם לעבוד על מיומנויות של  

 הדרכה ועמידה בפני קהל.

המודל על פיו יעבוד המרחב ידרוש פחות כוח אדם ועם זאת כוח אדם איכותי שיוכל   ▪

 .  )כך שלא צפוי שינוי בהוצאות השכר במרחב( להוביל את התהליך
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 ורים לחלק מהפרויקטים. לתקצב מנט שיתכן כי יידר ▪

 דגשים שעלו בישיבה: ●

מפני שהילדים נמצאים בעומס )בית ספר,  ( 3  -ל 4  -) מפעילות   ימי את להפחיתחשיבות  יש •

  מאוד  להיות יכול זה אלו בגילאיםו( שכולן הן מסגרות חברתיות צופים, מרחבחוגים, 

במהלך   חברתי   זמן שאינו חשיבות ריגשית ומנטלית שיהיה להם גם זמן  יש.  ומציף אינטנסיבי 

 השבוע. 

ו', זקוקים לתוכן שונה. כיתה ו' צריכה יותר הכנה לעליה למרכזון    - גילאים אלו, כיתות ה' ו  •

והובלת יותר הנחיה ומיקוד בנושא החברתי בתוך הקבוצה ל הצעיר אך כיתה ה' זקוקה 

הפרויקטים צריכים להיות שונים ומכוונים לצרכים השונים של , הפעילויות ולכן  , המדריך

 הגילאים האלו. 

 . תפתוח' שבו הם נמצאים בפעילות חופשי מרחב'  של  זמן גם'  ו לכיתה  לתתחשוב  •

 עלויות. לשים לב לידרשו דמות מנחה שאינה מהמערכת וצריך   מהפרויקטים חלק •

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג ויציג אותה בהמשך  ההצעה אושרה. אלדד יבנה את התוכנית למרחב  ●

 ולאחר מכן להורים.  למועצת חינוך

  

 העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .2

  – קיימו עם מספר הוריםבהמשך לדיון קודם שהתנהל בנושא, ולשיחות שחברי מועצת חינוך  ●

המצגת . חברי מועצת החינוך עברו על (24/5, 23/5) נבנתה מצגת אשר תוצג להורים בשיחה 

 ונתנו את הערותיהם. 

 

 עדכונים של אלדד  .3

 למרחב איילים.  וואזנה ליאורלעופרים א' ו ועקנין שיר  :במהלך פסח נקלטו שתי מדריכות חדשות ●

 לגייס אותם לעבודה בחינוך.מאור ינסה   אלדד  ובקרוב שנת שירות  מסיימים כיתת תמר בני/ות   ●

כמו כן, ביה"ס ניהל שיחות עם ילדי משמר    .ביה"ססביב נושא ההסעות יש הקשחה של הנהלים מצד   ●

 התנהגות במהלך ההסעה. כללי  הנגב בנושא 

הנוער   ● לכלל  יפתח  האירוע  הבוגר.  המרכזון  עם  ביחד  הצעיר  למרכזון  מדורה  מתוכננת  בעומר  בל"ג 

למרכזונים(  בקיבוץ   רשומים  שאינם  נערים  ס)גם  התנהגויות  לצמצם  רצון  ברחבי  ימתוך  כוניות 

 הקיבוץ. 

 כל מרחב מכין משהו לטובת הל"ג בעומר הקהילתי.  ●

ולכן לא יהיה זמין במהלך השבוע של החתונה. נעשתה חלוקת אחריות/עבודה    19/5אלדד מתחתן ב   ●

 מנהלת הקהילה.  –עם הצוות. בבעיות דחופות ניתן לפנות לאליסיה 
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 חודש יוני 
 

   2.6.1948  – 14.3.1928   נפל בסדום במלחמת העצמאות, בן דוד של יוסף טנצר ז"ל          -  חנוך זיידבנד
   7.6.1963 -אמה של דורה מגריל  ז"ל נפטרה ב          -אדל רבינוביץ

 בנם הבכור של דוד ולאה ז"ל בן כיתת "עירית" נפל במלחמת  ששת הימים                 – גיל אלון
 1.4.1949 –     6.6.1967 

   
 פלג  , הדסז"ל בעלה של בתיה ז"ל אביהם של בת שבע 1949חברנו משנת             – יאיר מילר

   25.6.1974 -17.7.1926ואופיר                                 
   24.6.1980  -ועוזי  נפטרה בז"ל  אמו של מקסי גליקי ז"ל סבתם של איתן          -רבקה גליצקי 
   29.6.1984  -אלון ז"ל נפטר ב-אביה של פאני בר        - םחנוך טננבוי
   20.6.1985 -13.3.1931אמה של אריאלה רון   1957חברתנו משנת              - אילנה ארד

   17.6.1986 -אביה של יונה טורנר נפטר ב          - יהודה שושן
        2.6.1988-  6.8.1912אמה של אתי ברקוביץ   רעייתו של שמחה ז"ל  1956חברתנו משנת         - רוזה ברקוביץ
בנט  משנת             –  עקיבא  חנה  1954חברנו  של  ועדנה    ז"ל   בעלה  גבי  ז"ל,  נגה  של  אביהם   ,1.7.1932-  
12.6.1990   

 24.6.1990 -26.2.1911אביה של חוה קורסיה בעלה של נעמי ז"ל         - קרל רוביצ'ק
 והר ז   ,בעלה של ז'ן ז"ל  אביהם של יורם, דליה, גיל 1946חברנו משנת       – ז'ק בורשטין

  16.3.1925 - 19.6.1996 
 בעלה של חוה ז"ל  כוב  והיה במצודת בור 1946חברנו משנת   -  יוסף שטפר )שטוקי(

  28.6.2001   -  20.10.1920 ז"ל סרוסי -אביה של יעל שטפר
   23.6.2003  -  14.7.1916   ז"ל  אמה של מיכל עמר          -  קלמנס זרדז

     2005ביוני   1 -ומשה לוי   נפטרה ב  ז"ל  אמם של חביבה פוזננסקי              - שורה לוי
                                       רעייתו של יעקב ז"ל אמם של עופרה, רן ז"ל ואורית  1947חברתנו משנת    - שושנה כהן

9.3.1927 - 28.6.2006 
 בנם של שושנה ופנחס ז"ל  בן כתת "עירית"  הבן הראשון של משמר הנגב,              - עופר גולן

                15.10.1947- 11.6.2009    
 בעלה של רחל ז"ל  אביהם של רמי, תמר ז"ל,  ארנון   1952חברנו משנת         - יוסף יגב
                  15.2.1929 -  28.6.2011        
   27.6.2012  - 29.6.1956בנם של שושנה ויעקב ז"ל  בן כתת "צבר"       - רן כהן

 אורנה פרייברג,  רעייתו של נוח ז"ל  אמם של ויקטור,  1970חברתנו משנת  – רחל מליקובסקי 
    17.6.2013  - 23.5.1922בן עוזיו, גיורא, רינה גל   מירטה     

  רעייתו של אפרים, אמם של איריס פרץ, טל, אליאור  1980חברתנו משנת       -אורלי סוחמי 
     31.1.1958  - 26.6.2014    

 טל, שי, אדווה אאודה, אביהם של -בעלה של נטע כספי 1991חברנו משנת      -דידייה אאודה 
      16.7.1961- 20.6.2015    

 בת כתת "איילה" אימן  של אביטל, הגר, עירית    1964חברתנו משנת          -  ברכה רחמן
      23.5.1946  - 25.6.2018    
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 8/6/22משמר הנגב               יוחזר הקבוץ לחבריו 

    !!! *לא רציונלי     
 .   שתיקה כהודאה

 פרסמתי כתבה  אודות החלטות לא רציונליות  .    27/5/22בעלון משמר הנגב מיום 

 גות  מהעובדות כפי שהצגתי      י לא ראיתי ולא שמעתי תגובות המסתי תגובות   תומכות )בעל פה( 3למעט 

 מסיק אני מכך שצדק  בדברים שפרסמתי  

 בריכת השחייה  ** 
 על פתיחת עונת הרחצה  בבריכה שלנו    ימים ספורים לאחר פרסום  הכתבה התבשרנו

 ובתוך מלל ההוראות וההנחיות  כמובן ג"כ שעות פתיחה למתרחצים .  

 בפרסום הראשון שעות הרחצה היו לחלוטין לא רציונליות .לא ערכיות ולא מתאימות 

 )הדבר שונה במעט עקב דרישה מוצדקת התושבים (  

 סיבות החלטה כזו על שעות פתיחה קורית משלוש 

 האחת דרך בניית  תקציבי האגודה  

 ה מנהלים טכנוקרטים שמודדים כל דבר דרך החור שבגרוש י השני

 השלישית לא השכלתם**** !! לשמור כספים כרזרבה )מעסקת נגב אקולוגיה (לפעילויות שוטפות וחריגות  

 *** תקציב אגודה 

 בשיטה הנהוגה כיום  לוקחים את סך מקורות התקציב ומחלקים לפעילויות השונות  

 לא פעילויות  יה,יזה נחמד ויפה ומתאים כאשר אין שום שינויים / אין בלתמ"ים  )לא גודל האוכלוס 

 . זה מתאים אך ורק לספרי למוד  חומר גלםלא עלויות  חדשות, לא צרכים מזדמנים ****לא עלויות שכר,

 תרבותיים ( ערכיים, חיצוניים,  ם,ילהכנת תקציב, המתעלמים מגורמים נוספים )פנימי

 בניית תקציב  כ"כ חלק ממקורות התקציב הינו מס שנקבע מראש ולא כתוצאה מפעילות  .הדרך הנכונה ל-

 לרשום הוצאות ואת הפער למסות )מס צבוע(  הינה להסכים על פעילות , לרשום מקורות הכנסה.

 *לאחרונה פורסם מאמר של "דניאל כהנמן " הקובע ששימוש בהחלטות אלגוריתם הן הראויות ביותר  

 **הבריכה   )נבנתה ברובה מכספי פיצויים מגרמניה  (   עבור החברים  

 ₪   בלבד בשנה  20000לויות התפעול  של מקסימום שעות לעומת המינימום הינו של כ הפער ביו ע  

 לזה לא היה כסף . אבל להשקעות ענק במבני חינוך של מיליוני ₪  מאותו כיס ! זה עבר בקלות    

 ***החלפת מתקני מגרש המשחקים  כדוגמא  לחוסר הגיון באי השארת כספים כרזרבה   

 לחם על חלוקה אחרת של כספי פירות הנכסים הם נושאי המשרה השונים ילה **** מי שהיו צריכים 

 איציק בונים       שיהיה לכולנו  קיץ חם    ורציונלי  בבריכה         
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  בספרייה ספרים חדשים
 ספרות עברית 

 

 מאיר שלו   –אל תספר לאחיך  •

 דניאל מעוז  –אוסף צדפים   •

 גושן -אילת גונדר   –רילוקישן   •
 
 

 ספרות מתורגמת 
 

 מוניקה הסה  –נערה במעיל כחול   •

 ג'ני לקוט  –המלחמה של הדי   •

 ד"ר אדית אווה אגר  –הבחירה   •

 ג'אן קלוד גרומברג  –סחורה יקרה מכל   •

 מאלי אן כ 'מרג  –ן רהחנות למכשירי כתיבה בטה •

 י ליאן מוראט   –תשעה זרים מושלמים  •

 וש' אלקה ג –ה  נאמנות החי  •

 יוז רין  תק  –הסוד   •
 
 
 
 
 

  ברכות!

 לעדי כספי 

 ניב עב"ל  תהילהלנישואי הבת 

 לפייגלה לנישואי הנכדה 

 ברכות לכל המשפחה!
 
 
 
 

 


