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 מה בעלון
האוויר צלול לאחר כמויות הגשם שירד כמעט ברציפות בשבוע שעבר. היום יום ראשון בשבוע ושלא כרגיל 

 העלון יוצא בו במקום ביום שישי. 
אפשר לראות את היישובים הקרובים לנו מצדו המערבי, אופקים ואת  כשעומדים סמוך לגבעה הראשונה

 מבואותיה של נתיבות. נפלא!
ושם' ראשי מדינות או פקידים של מדינות מהעולם המערבי בעיקר, לתת כתף לעם  בסוף השבוע התכנסו ב'יד

 -שנים לשחרור מחנה אושוויץ ע"י הצבא האדום ב 75היהודי ששליש ממנו ניספה באירופה ובאפריקה, לציין 
הפך המפגש  שהפנו לעם היהודי באותה עת היא זו שאפשרה את השואה. כאן הקרה  . הכתף  27.1.1945

 רוע תקשורתי על גבול הפסטיבל. לאי
פעילות הגופים המרכזיים, הקהילה, העסקים והאגודה בהיא גם שנת פתיחה  2020תחילת השנה האזרחית 

 סיקור האסיפות שתוכניות השנה הוצגו בהן מופיע בעלון. 
ש על המפגש וש 80 –דורית גזית קוראת לאיחוד ועדים, ברווחה יצרו מיזם מקרב לבבות בין מבוגרים וילדים 

 ועוד מתחום הרווחה מיזם בישלולה שממשיך לפעול בארגונה של הילה אלעזרי. כתבה תמי ברקן. 
 גם אנחנו גאים. .נחלת ערן" ומקבל הוקרה -עלה נגב'ישראל גלעד אוסף כוחות ומתנדב ב

 מקצועה.הבית החם אירח את מעין לפידות גלקר על תחום 
 .על דבריו הבוטים של שר החינוך רפי פרץתגובה של מערכת החינוך במשמר הנגב 

 אקדמיית משמר הנגב פותחת בעוד כעשרה ימים את העונה הרביעית.
   גם פרוטוקולים של ועד האגודה 

 ממליצה.ו מסבירה ,הלקטת אביבית ג'וטיל סיור ליקוט נבטים ש באיחור,אולי קצת  ,ובהתאם לעונה
 

ליצור זרימה ומיחזור לבריכת תמונת השער: הערוץ שמתנדבי משק חי בנו כדי 

 בעלי הכנף 

 
  מעין לפידות גלקר – 49הבית החם מפגש 
 15.1.2020 -תכנית משק וקהילה ב -אסיפה  
 על תוכנית משק וקהילה 24.1.2020 -הצבעה בקלפי ב 
  לפנות להילה אלעזרי –בישלולה 
  דורית גזית –איחוד הנהלות זה צו השעה 

 80  בר ברקן-רשמה: תמי פרי –ושש 
  השלמות( 2019מאירועי( 

  דורון אלמוג –' נחלת ערן -עלי נגב'ישראל גלעד מקבל תעודת הוקרה על התנדבות ב –אחד משלנו 
 רשמה: הילה מגידוביץ 30.12.2019 -פרוטוקול ועד האגודה הקהילתית ב 
 רשמה: הילה מגידוביץ 6.1.2020 -פרוטוקול ועד האגודה הקהילתית ב 
 21.1.2020 -אסיפת האגודה ב  
 ברכות לזיו וחן על הולדת הבת אסיף 
 ברכות לתמר וגיל פוגל על הולדת הבן עידן 
 מכתב תגובה מהחינוך במשמר הנגב על דברי שר החינוך רפי פרץ 

 ברכות לשלמה ואסתי אורן על הולדת הנכדה אורי בת לעומר ודרור 
 לקטת צמחיםברקוביץ -אביבית ג'וטי –ליקוט נבטים 
  בת להילי וגידג'ה עיילה  להולדת הנכדה ומיכאל  ברכות  לישראלה לוי 
  אהד בן שחר –אקדמיית משמר הנגב עונה רביעית 
  מסרה: אודט וולפמן –האופטיקאי מגיע 
  מסרה: מאיה חיים –מודדים גשם 
 קשת לאחר גשם צילם: אהד בן שחר 
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  49פגישה 
 . מעין  לפידות גלקרהתארחה בבית החם  10.1.2020 -ביום שישי ה

ין באה לשתף מעולמה המקצועי כעובדת סוציאלית תעסוקתית ומאמנת אישית וקבוצתית מע
 לפיתוח קריירות.

 נושא הפגישה היה: 'האם באמת הכל אפשרי אם ארצה? סיפורי הגשמה מעולם התעסוקה'
 . 8.5  ואוִרי בן  12.5מיה בת   15מעין,  כלה לאלברטו גלקר,  נשואה לעומרי ולהם שלושה ילדים: עידן בן  

 מקצת ממה שמעין סיפרה: 
'אני בת תל יוסף, בכיתה ז' עברנו אני ומשפחתי לקיבוץ ברקאי. התחנכתי במוסד החינוכי 'מבואות עירון' 
שבקבוץ עין שמר, יצאתי לשנת שירות ב'שומר הצעיר', משם המשכתי לצבא ב'חוות השומר' כמשקית הוראה 

 ת במחווה אלון.  בברקאי הייתי עד אחרי הצבא.שנים כקצינת הדרכה ראשי 3והשתחררתי אחרי 
שנים, התקבלנו לחברות  ואנחנו בונים  6ב, שם הכרתי את עמרי. חזרנו למשמר הנגב לפני "יצאתי לטיול בארה

 את ביתנו בשכונה ג'.
השנים האחרונות מתמחה בעבודה סוציאלית  10-השנים האחרונות כעובדת סוציאלית וב 18-אני  עובדת ב

תעסוקתית ובאימון לפיתוח קריירות בעולם העבודה ובגיל השלישי. אני מאמנת אנשים וקבוצות, מדריכה 
ומכשירה אנשי מקצוע להובלת תהליכי שינוי תעסוקתיים עם התמחות בעבודה עם אוכלוסיות מעוטות 

ופועלת איתם ועם  הזדמנויות. אני פוגשת נשים יחידניות, נוער חרדי נושר, צעירים בסיכון, משפחות בעוני
אנשי המקצוע המלווים לקידום רווחה באמצעות תעסוקה. במקביל, אני עובדת עם הקהל הרחב המחפש דרך 

 להתפתחות לשלב המקצועי הבא וזאת ברוח הידע והכלים  של עולם הפסיכולוגיה חיובית.
 

יה מעניין להתמקד התלבטתי במה לשתף את האנשים של הבית החם כאשר יואל אשל פנה אלי. חשבתי שיה
בעולם העבודה, כמו שנחווה ונתפס על ידי מקימי הקבוץ, להבין יחד איתם מהו מושג 'עבודה' עבורם, להציג 
את תפיסת העולם המקצועית שלי, שבהשראתה פועלת, בליווי אנשים למימוש פוטנציאל בעולם העבודה. 

 ללא קשר לצבע, גיל, זמן או נסיבות חיים.האמונה שלכולנו הזכות )ואולי גם החובה( למימוש פוטנציאל, 
 אז והיום. –כל זאת, בחיבור לסיפור הקיבוצי 

 
 צבעים שונים עלו שאלות של: מהי עבודה בשבילי? 5 -ב עבודהדרך מצגת עם המושג 

סרטון של 'שמעון פרס מחפש עבודה' פתח שיח על משמעות העבודה בחיינו,  נבחנה השאלה האם עבודה היא 
צעי ועוד. לציבור הבית החם היו תובנות רבות לגביו: עבודה היא כורח המאפשר להתפרנס, משאב ערך או אמ

 בהתפתחות, מסגרת חברתית, עניין. עבודה היא גם מקור לתסכול.
איך אדם יכול להגיע לקיים  -לחלום, לבחור, להגשיםשלוש מילים שהוצגו במצגת והן פותחות עולם שלם: 

 את הרצף הזה?
פה בסיפורי מקרה, בהם, כנגד כל הגיון או סיכוי, אנשים 'פרצו מעין שית

 .דרך', בין היתר בזכות אומץ לעשות דברים שנתפסו בלתי אפשריים
 

השיח עם הוותיקים היה מעניין ומעורר מחשבה, מאיר ומעיר, מפגש עם 
 הרבה תובנות לכלל השותפים בו.
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 במועדון 20:00בשעה  15.1.2020ביום רביעי 
 יו"ר האסיפה: נחשון שניר

 סדר יום:
 
 דחיית מועד הצטרפות החברים בעצמאות כלכלית לחברות מלאה בהטבה לשנה.  1
  2020. תכנית משק וקהילה  2
 

הקיבוץ קבע תאריך לסיום תהליך  קליטת חברים בעצמאות כלכלית וחברי אגודה לחברות מלאה  : קרן ניתאי
ראינו שנדרשת עבודה רבה ולא הצלחנו לסיים אותו  2020התאריך פברואר בו יקבלו הטבה במגרשים. 

. זה יגיע 2021בתאריך שנקבע לכן מציעים לאסיפה להאריך בשנה את המועד לקבלת ההטבה לפברואר 
   להצבעה בקלפי.  

 
זקוקה : ראיתי על לוח המודעות מכרזים לבעלי תפקידים. חסר לי בעל תפקיד לצרכים שהקהילה דורית גזית

להם. באגודה צריך להחליף מנהל. זה הזמן לחשוב אחרת. שתהיה הנהלה אחת כדי שהדברים שמחליטים יהיו 
ברורים ולא החלטות של הנהלה אחת שנוגדת את החלטות ההנהלה השנייה. לדוגמה הוחלט בוועד ההנהלה 

ההורים כבר נחתמו  להעלות את מחיר הארוחה לילדים בחדר האוכל בתקופה זו של השנה שההסכמים עם
לקראת תחילת שנת הלימודים בספטמבר. הכל סודי התייעצויות עם עורכי דין. מרגישה חוסר נחת מהאופן בו 

גם פרסום שעות  ?מתנהלים הדברים לפי הדוגמה שאמרתי. צריך להתנהל אחרת. מי רואה את צרכי הקהילה
 הפתיחה של הדואר הוא גם סממן של ההתנהלות הזאת.

הרחבה וקיבוץ. זה מיצר אתגרים. לא נכון קיום שכונת  : הבעיה שדורית הציגה היא בעיה של ןניתאי קר
. יש להתקדם בתהליכים גם  עם ועד האגודה. זה על סדר היום קיום מפגשים בין ועד ההנהלה לעצור את הכל

 וועד האגודה. בשנה הקרובה תהיה התמודדות בנושא.
 עכשיו לגבי תוכנית משק וקהילה

ה שעברה קראנו לה שנה פיננסית ולא יכולנו לחלק רווחים. השנה שינינו את מבנה התקציב וזו תהיה שנת בשנ
 היערכות.

עסקים. יש ענפים מה תקציב הקהילה צריך להיות מאוזן.  המקור לתקציבי הפנסיה והערבות ההדדית הוא 
לא צריך לסבסד והם ואותם  שיש להם ערך ליבה ואותם יש לסבסד וענפים אחרים שאין להם ערך ליבה 

תחרותיים. פעולות גירעוניות  שאינן עונות על ההגדרה ערכי ליבה יש לצמצם משנה וצריכים להיות מאוזנים 
 לשנה.

. צירוף חברים בעצמאות  2. עגון ואבטחת זכויות חברי הקיבוץ בדיור ובפנסיה.  1שלושה יעדים אסטרטגים: 
. עיצוב מנגנון משותף לוועד ההנהלה ולוועד האגודה לטובת  3ה. כלכלית ותושבים מההרחבה לחברות מלא

 היישוב.
הוקמה ועדה לצרכים מיוחדים כנדרש והיא תגיע לאישור  – 2020: יעדי הקהילה בתוכנית קרלוס ברסלו

ההנהלה ולאחר מכן לאסיפה עם תקנון חדש.  עקב חשיבות הקליטה של המשפחות החדשות מוקם צוות 
ע"י חיבור אישי. הוקמה ועדה לאיחוד סטאטוסים: גילי מולכו,  שילוב החברים החדשיםאיקלום שיסייע ב

ניתאי, הילה שנהב וקרלוס. לגבי רווחה ובריאות בודקים פתרונות אזוריים. גם תעסוקה לפנסיונרים צעירים 
ערך הרווחה היישובית ויורם ענבר הקימו מ תעם מחלקת השירותים החברתיים במועצה. תמי ברקן מרכז

לחודש. וענת וצלר, יועצת הפנסיה תמשיך ₪  100 -מתנדבים להגדלת המעורבות החברתית.  הפנסיה תעלה ב
לאחריות האגודה, שנה זו יעברו  שימוש בהן בתושבים שותפים הללוות חברים. העברת פעילויות בהן כל 

החומרים הנחוצים הועברו לרמ"י  –תוקדש לבניית הסכמות והכנה משותפת להעברתן לאגודה.  שיוך דירות 
תהליך הבינוי הקהילתי שהחל  יות חברים על דירתם.וומצפים לתשובה. בינתיים נתקדם בתהליך עיגון זכ

ימשך בתהליך להגיע להסכמות. צוות לבדיקת סוגיית בית כנסת הוקם בליווי ניתאי. יש יב"שישיתוף"  
 חדש.לשמר, מה לת מה נומיות בבחילהעמיק את השיתוף הקהילתי ולטפח את המסורות המק

 שינוי סטאטוס העובדים בקיבוץ ליחסים של עובד ומעביד והחברים יחשבו לעובדים שכירים.
 350 –הסכום המקסימאלי למס איזון לחודש לבית אב  ₪  4400 -הפנסיה תעלה ל₪(  208מס הקהילה יישאר  )

 3לשאר החברים תוספת ₪  12מחיר הנסיעה ₪  2יתווספו  80תעריפי הנסיעה ברכב הסעות: לחברים מעל ₪ . 
 ₪  25מחיר הנסיעה ₪  3לתושב ₪  20מחיר הנסיעה ₪ 
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 למנת ילדים. ₪  1בענף המזון תוספת של 
 .ריםבענף השכרת הדירות מתוכננת ירידה בהכנסות בעקבות העברת חלק מהדירות לרשות החב

 ₪  5.5 –אגורות לק"ג כביסה המחיר  40 -במכבסה עליה ב
 : כחלק מהדיונים יש לעשות מיפוי של הצרכנים המשתמשים בשירותי הענפים השונים.יורם ענבר

 
עמדנו בתקציב הקהילה תוך הקטנת מס איזון והגדלה מסוימת בפנסיה המשולמת ע"י  - 2019:  סיכום ירי דגן

מכוניות עמד בתוכנית. והתייעלות ברכב ההסעות. לא הוקטנו  3 -הקטנת הצי ל  העסקים. ענף הרכב לאחר
עלויות הטיפול בפנסיה. תשלומים שנדרשו מהחברים החדשים עבור תהליך שיוך דירות התבצעו. השנה הקשה 

. החדש השוק וכשלון המיזםמצב  בגלל הן  . התוצאות בפוליביד  2020שעברה על פוליביד תשפיע על תוכנית 
נגב חברת  וחיים. ובשקמה נעשו מהלכים אמיצים והתאגיד יצא מהמצב הקשה ובנה צוות טוב ובחר גידולים ר

  2020 -ההשפעה של כניסה לבעלות בחברה הכלכלית )דודאים( תתבטא ב .אקולוגיה עמדה בתוכנית
רי נוסף ונקבל את גדלה פעילות הנדל"ן  זה לא יימשך בשנים הבאות באותה רמה. הוקם שדה סולא 2019 -ב

 שכר הדירה של המבנה החדש בפוליביד.
 הרפת בתקופה לא טובה עקב המדיניות הלא ברורה של משרד החקלאות. התוצאות המקצועיות טובות.

שנחזיר את ההלוואה שנלקחה  יאחר₪ תהיה רווחיות של מיליון  2025 -מרכז אירועים מ – 2020עקרי תוכנית 
 תהיה יותר מעודדת. 2020לבניית המבנה. מקווים ששנת 

 
: אני רוצה להגיב על הדברים של קרלוס לגבי העברת החברים למעמד של שכירים תחת ההגדרה מנדל זלצמן

של שינוי סטאטוס. זה שינוי מהפכני כי התנועה הקיבוצית נלחמה על כך שחברים אינם שכירים בעסקי 
עובד ומעביד. זה בסיס לתביעות של חברים. יכול להיות במעמד של  הקיבוץ ואין מצב בו הקיבוץ והחבר הם 

 שהתנועה החליטה לשנות כיוון. האם אנחנו רוצים ללכת בכיוון הזה? צריך לחשוב פעמיים על הנושא הזה.
 

הדין היועצים לנו על כוונתנו : בשלוש החודשים האחרונים ניהלנו דיונים עם רואה החשבון ועורך ירי דגן
שכירים. אין המלצת מהתנועה אבל מניעה. מעמד להעביר את החברים העובדים בקיבוץ ובתאגידים ל

קיבוצים. המהלך נעשה מפני שחברים לא מקבלים דמי אבטלה. יכול  30-40 -היועצים עוסקים בנושא זה ב
ל זה יקל על העובדים. במשך השנים ביטחנו להיות שבשנה הראשונה יהיה תשלום גבוה בביטוח הלאומי אב

היה לפי גובה המשכורת שלו.  את החברים בבטוח הלאומי לפי שכר מינימום ומי שנפגע בתאונה הפיצוי שלנו 
 תאגידים האחרים ועם עובדים בקיבוץ. אולי צריך לקבל אישור האסיפה. , בנפגשנו עם העובדים בפוליביד

 
 . 2019 -בשל המשק והתאגידים מראה יציאה מהירידה  2020תוכנית 

  ₪  11.689.000דו"ח מקורות ושמושים בגובה 
 ערבות הדדית ישירות מהעסקים לקהילה

 
 : החוברת יפה וברורה ולא שכחו  לרשום את האוכלוסייה.איציק בונים

דר עם המספרים. זה לא ברור בין מה לרוב המצטרפים לפנסיה  בעתיד לא יצטרכו לשלם פנסיה. זה לא מסת
כי כבר בשנה שעברה היה צריך להעלות את הפנסיה בסכום  שאני רוצה שיעלו בפנסיה לבין הרשום. יש פער.

 יותר גדול.
 

 המצב יהיה משופר יותר. לא יעיק החוב הקיים. 2023: החל משנת ירי דגן
 

 יםעל שני הסעיפ 24.1.2020: הצבעה בקלפי בשישי נחשון שניר
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  13:00 – 8:10בין  24.1.2020ביום שישי 
 

 רחבה להצטרפות לחברות מלאה.הותושבים ב נושא: דחייה בשנה של ההטבה, לחברים בעצמאות כלכלית
 

  לסעיף זה ההצבעה היא רק לחברי קיבוץ

 
  8 –נגד   30 –בעד 

 
  15.1.2020) כפי שהוצגה באסיפה בתאריך  2020נושא: אישור תכנית משק וקהילה 

 
  6 –נגד    36 –בעד 
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 יחוד הנהלות זה צו השעהא
כבר תקופה ארוכה שאני מתלבטת עם עצמי וגם בשיחות עם ניתאי מה המבנה הניהולי הראוי, מי רואה את 

 קהילה שמשתנה מבחינה דמוגרפית, מבחינה תרבותית וגם במבנה המשפחה.התמונה הכוללת של 

אז מי צריך לראות ולחשוב מה הצרכים? הנהלת קיבוץ שהיא רק קיבוץ ועוד הנהלה שהיא של כולם חברי 

 קיבוץ  וכל מי שלא חבר קיבוץ, תושבים בתוך הקבוץ ובהרחבה. תפקידו של  איזה גוף ניהולי  לחשוב:

אין לו מדרכה להולכי רגל... פעם אולי לא היה צורך, אך זהו הכביש המפריד בין כביש פנימי ש .1

המגורים לבתי הילדים... הוא הכביש הכי  עמוס והכי לא בטוח.  )נכון שבאופק פרויקט התשתיות 

 שאיני יודעת איך ומתי יצא לפועל.(

קם בשימוש שעות מה המרכזים החברתיים שנחוצים ? כיצד משתמשים במבני הציבור שכיום חל .2

בודדות בשבוע ושאר הזמן אינם בשימוש, אך הוצאות קבועות יש, לעיתים יד אחת מעבירה ומשלמת 

 ה עבור השימוש..יליד שני

ורים היכן? המיקום שבו חיים היום שויך ויש הממתינים כדי לממש את השיוך, אז כיצד מקבלים ענ .3

 החלטה?

,  ואולי פיצה או מקום 60אולי כיום נחוץ בית קפה קטן מקום מפגש שיפתח פעמיים בשבוע לטובת בני ה 

לאכול עבור משפחות עם ילדים? . ניתן להסתובב באזור ולאו דווקא בקבוצים ולראות עסקים קטנים  

מסעדה רק כמה שמצליחים למשוך קהל וגם להתקיים בכבוד... לכו למשל לקלחים. גם בברור חיל פתוחה 

ערבים בשבוע , בשובל מועדון קטן שמהווה מקום מפגש. אפשר למתוח פנים לספריה שתהווה מקום מפגש 

 לילדים  עם הוריהם לשעת סיפור, ג'ימבורי, אולי נגריה שיתופית. יש עוד רעיונות רבים  שאיני יודעת עליהם. 

, האחד למנהל קהילה, שחל שינוי מכרזים 2כי על לוח המודעות יש מדוע אני כותבת עכשיו..? 

בהגדרת תפקידו ומרכז ועדת תכנון. עיינתי בשניהם ... אני לא רואה בהגדרת תפקיד מרכז ו. תכנון הגדרה 

כיצד צריך להראות הישוב. כיום כל ישוב נבנה עם תוכנית הלוקחת את הצרכים והישוב נבנה סביב התכנון. 

החינוך, אך עכשיו מבנה הציבור רובם עומדים בשיממונם, וצריך הקבוץ הישן שם את מרכזו במבנה הציבור ו

מנהל  -חשיבה יצירתית כיצד להפיח חיים במבני הציבור או להתאימם לצרכים המשתנים. וסיבה נוספת 

 האגודה יורם ענבר אמור לסיים את תפקידו.

י ל"חושבים קהילה" כי זו הזדמנות לחשוב מחדש מה המבנה הניהולי הנדרש, בבחירתו של ניתאי היה ביטו

הייתה תחושה שהמרקם החברתי והלכידות מתפוררים. כמו כן כניסתם העתידית של החברים החדשים  לבתי 

הקבע.. "תפשיר את הקפאת החברות" והם יהיו חברים בעלי זכות הצבעה, ואולי יוכלו אף הם למלא 

 תפקידים.

תיו לא הניבו את השינו המיוחל מבחינה "שישיתוף" שהתקיים בשנה שעברה, יכולה רק לחוש שתוצאו

 חברתית. 

לאחד הנהלות, לחשוב אולי על  תפקיד שיאחד את ניהול הקהילה וניהול האגודה, מישיבתי  –לכן זה הרגע 

באגודה רואה איך הנהלה אחת  לא פעם בהחלטותיה פוגעת בהנהלה אחרת, כך לדוגמה החלטה חד צדדית 

.  ויש נים תעריפי החינוךמעודכהמועד בו שאינה מתחשבת בשנת הלימודים  להעלות את מחירי המזון לילדים ,

 כמובן דוגמאות נוספות.
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כמובן אין אמת אחת אך עובדה שזה מעסיק את התנועה הקיבוצית כפי 

 שפורסם  רק לאחרונה.

של רשם האגודות השיתופיות: מדברים על הבעיות העומדות בפני  2-כנס השנתי הה

 האגודות השיתופיות
הכנס שנערך ביום שני בקריית שדה התעופה, עמד בסימן איתור בעיות שעומדות בפני האגודות 

השיתופיות, החקלאות והמגזר ההתיישבותי, ובניסיון לבחון אותן ולשמוע כיצד ניתן להתמודד עמן. 

חליףבקרוב יסיים מירון הכהן את תפקידו כרשם האגודות וימונה לו מ  
27.12.19 

 

המושב השלישי עסק באתגרים מבניים וקהילתיים ביישוב הכפרי, ודנו בו על ריבוי הגופים המנהלים 

ביישוב אחד וכיצד מתמרנים בין הגופים והוועדים השונים הפועלים באותו יישוב, כאשר כל גוף מנסה 

במושב ד"ר אילת גלס, ראשת אגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית, השתתפה   לדחוף לכיוון שלו.

"אצלנו,  והשיבה לשאלה האם כדאי לעבור למודל של ועד מנהל אחד או ביטול כליל של הוועד המקומי:

בקיבוצים, יש קליטה שנמשכת עשרות שנים וקבוצות שונות שחיות באותו קיבוץ. כאשר הוועד המנהל 

פות פעילה מצד עובד כמו שהוא צריך לעבוד, הוא מאפשר יותר פיתוח קהילתי של היישוב עצמו, השתת

חברי הקיבוץ וקשר עם ההנהלה, שמובילים לקהילה אחת מתפתחת. בעולם אוטופי קל יותר לנהל יישוב 

טוסים. יחד עם זאת, חשוב לזכור אבאמצעות גוף אחד, ובתנועה הקיבוצית יש עידוד לאיחוד סט

גוף ממונה אחדשהמטרה הסופית היא לנהל קהילה מגוונת ולכן לא תמיד ניתן לעשות זאת רק דרך  ." 

 קראו עוד על

 

 מס איזון .1

בעול  , מאז יש קבוצת חברים שבמשך כל השנים  נושאת 2004... להזכיר  ב ימס איזון חל מיום השינו

 מס זה. היה בכך "היגיון" כשדברו על הכנסות מעבודה, ומתוך תחושת סולידריות.

אך לאחר שהוחלט על השיוך וחברים מקבלים הכנסות מדירות שקיבלו, הכנסה היא הכנסה לצורך 

המיסוי בכל מקום אחר.... אך רק לא לערבים הנצחיים שמשלמים עשרות אלפי שקלים במהלך שנים 

 אלו? 

סיק מס זה לאלתר. קוראת להצביע . נגד התקציב.. כך שיוסר מס האיזון, שרק מעטים יש להפ

 נושאים אותו. אני יודעת  שאנחנו מיעוט... אך אי ביטולו  זו כבר עריצות הרוב.

 

 דורית גזית

 
 
 
 
 
 

https://kibbutz.us16.list-manage.com/track/click?u=6852388b5a168512ba8df1148&id=6890f50150&e=b7d0e22003
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 ושש במשמר הנגב 80

התכנסו במועדון קבוצת וותיקים וילדים נרגשים וחוששים לקראת פתיחתו של מיזם האחרון ביום שני 

, עם ההתאמות "וארבע 80"הרעיון למיזם נולד בהשראת תכנית הטלוויזיה המדוברת  , אצלנו בבית.יייחוד

 לצרכים ולקולות המקומיים שלנו.  

מנהלת ם לנה דרבשובסקי גננת גן פקאן, יחד עיסעור, -דקלה גל ,מדובר בשיתוף פעולה בין החינוך לגיל הרך

 בר.-תמי ברקן פרי, רווחה  -בריאות -מנהלת ח.ב.ר חברהו גבאי -הסיעוד והגיל השלישי בקיבוץ טליה ליבלר

מפגשים בני כשעה, בין ילדי גן פקאן לקבוצת ותיקים בקיבוץ, המתכנסים לפעילות זוגית  8התוכנית כוללת 

 וקבוצתית משותפת.

יצירת מפגש בין דורי  ערכית חינוכית הבונה גשר בין דורי המקדם אהבת אדם וכבוד אנושי.זוהי תכנית 

משותף ומהנה ובו בילוי זמן המבוסס על הכרות ושוויון.  הנחלת ערכי התנדבות ותרומה לזולת ולחברה, 

הדגימו את מחקרים רבים  .נפש בריאה בגוף בריא -סבלנות וסובלנות. קשר בינאישי כמקדם בריאות נפשית 

ההשפעות החיוביות של מפגש בין ילדים לוותיקים, המסייע בהתפתחות הילדים, תורם למצבם הנפשי של 

 .הוותיקים ואף משפר את מצבם הבריאותי

תוכנית התנדבו ילדים רבים ולפיכך התקיימה בגן פקאן הגרלה. הוותיקים התגייסו בשמחה השתתפות בל

. החלטנו לעבוד בקבוצה קטנה על מנת להגביר את ההזדמנות להכרות אינטימית יוחדתלהשתתף בפעילות המ

 משמעותי בין המשתתפים.אישי ומפגש 

התוכנית הוגשה  ת העבודה השנתיות.ובאופן קבוע לתוכנייכנס עלה יפה ישבמידה ו בפיילוטיצוין כי מדובר 

ברכת הדרך. מועצה אזורית בני שמעון לפיקוח החינוכי של הגן וזכתה בכל האישורים הנדרשים, וכמובן, ב

 תמכה ועזרה ברכישת מגוון משחקי שולחן להנאת המשתתפים. תודה!

 המפגש הראשון התמקד בהכרות קלילה ונעימה ומשחק משותף. כולנו יצאנו נשכרים!

ת , מוסיקה, יצירה ומלאכה ועוד הפתעוילדות זיכרונות -יכללו תכנים ועשייה מגווניםהעתידיים המפגשים 

  רבות.

 הפתיחה השאירה לנו טעם של עוד... מצפות כבר ליום שני הקרוב! 

 

 טליה, דקלה ותמי                                                                                                                       

 בר-רשמה: תמי ברקן פרי
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  80מפגש בין חברים בני 

 שש ומעלה וילדי גן פקאן בני

 

 

 

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

 

  2019מאירועי 

 
 חודש ינואר

 
  23.1.2019 -זכרו לברכה, אביו של דורון, נפטר ב רם שלו

 
 

 חודש אוגוסט
 

 השתחררה מצה"ל נעם מולכו
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 אחד משלנו
ארגנטינה, אשר למרות מחלתו, מתנדב במרכז , פנסיונר חולה סרטן מקיבוץ משמר הנגב, יליד ישראל גלעד

 שנים. 3נחלת ערן מזה  -החקלאי בכפר השיקומי עלה נגב

יע באופן קבוע פעמיים בשבוע לכפר והוא ממש אחד מהצוות. הוא מסייע במגוון מטלות שוטפות, גישראל מ

כים רבים על פני כל מי עובד עם המטופלים והדיירים, נותן יד בכל מה שצריך ובעיקר מכניס אושר ומעלה חיו

. הנתינה שלו והנכונות לתת מעצמו שנתקל בדרכו. לישראל מבט מחייך, תמיד, והוא מוכן לעזור בכל רגע

 הובילה אותו להתחיל ולהתנדב גם במקומות נוספים בכפר.

הצוות במרכז החקלאי רואה בישראל כאחד משלהם והם זוכים ליחס מיוחד ממנו כאשר בכל סוף שבוע שולח 

 להם לנייד שבת שלום וברכות אישיות.

כאות הערכה על עשייתו, קיבל ישראל אות מתנדב מצטיין. רוח ההתנדבות שלו לאורך השנים רק הלכה וגדלה 

הנות ממנו עוד הרבה שנים יואנחנו מקווים ל

 נחלת ערן.-פה בעלה נגב

תודה על עשייתך האדירה, המוטיבציה 

 והרצון. תודה שאתה חלק מהמשפחה.

ריאות והחלמה מלאה ועוד הרבה שנים ב

 טובות ביחד ישראל יקר.

 יישר כח. גאים בך ואוהבים אותך.

 מתוך הפייסבוק של דורון אלמוג

ישראל מקבל תעודת 
 הוקרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עם דורון אלמוג ישראל 
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 

  30/12/19 תאריך

, הילה מגידוביץ, מרגלית זלצמן, אורי אורן, דרור שנהב, דורית גזית, אדיר בן אפרים סוחמי :נוכחים ועדחברי 

 נעמה אלוש חמו,

 חסרה: מיכל ראובן 

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

 )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 : ניתאי קרן ונעמה כהן נחושתןמוזמנים

 מהלך הדיון: 

 

 :ניתאי .1
 וועד האגודה:-וועד ההנהלהמשיקים בין ניתאי הגיע לדבר על נושאים 

  . מיכל ראובן בו השתתפה שולחן עגול לדיון ב בהמשך   - הלוואת הביוב
את  דוחההיא ש בעקבות בקשת ועד האגודה להביא את הנושא לפני המבקרת נמסרה תשובתה

  .תחוםב של עורך דין העוסק היא לקבל חוות דעת והמלצתה הבקשה 
  אפשרות אחרת היא ללכת לבוררות        

 החלטה צריכה להתגבש בוועד האגודה -לגבי מבנה החינוך
  בנושאוועד ההנהלה יקדם דיון ויגבש החלטות  -דמי קבלה

 נעמה נחושתן: 
  ,למרות הגדלת תשלומי ההורים ,אחזקההעלויות הציגה את מצב הבטיחות הקשה של מבני החינוך  ו

כדי להשלים החלפת מזגנים לא תקינים וארונות חשמל לא בטיחותיים. חוות ₪  אלף  30-יש חוסר ב
 .צורך בהחלפת זכוכיות החלונות בחומר בטיחותי לא שבירעל ה דעת של יועץ בטיחות  

לקדם תחילה את החלפת המזגנים ובמקביל להכין תיק עם הצעות מחיר עבור שאר הפערים  הצעה:
 . 2020-2021מהלך שנת אשר יושלמו ב
 מידע מיורם:

 מענק ממשלתי "סחבק"ולקבל  ₪ אלף  80ב  תשתתףי המועצה "שיפוץ ע -מגרש כדורגל       
 מועצה הציעה לשפץ את האולם ולהשמיש אותו לאתלטיקה קלה.  ה -אולם ספורט

 בכך שאר השימושים באולם ספורט לא יוכלו להתקיים.
 , עומרי גלקר(פוקלמן אורן ערן, סיגל שלו, דמיאן - פניות  4 ו התקבל -קול קורא לוועדת ספורט

  לשמש את המשטרה.בודקים אם המטווח יכול  -המטווח

הילה תבצע בדיקה מבחינת  -לברר מה עלויות ייעוץ משפטי -החלטה לגבי ייעוץ משפטי או בוררות .2
טי, אפרים יבצע בדיקה לגבי עלויות ולוחות זמנים ותציג בישיבה הקרובה את הנתונים לגבי יעוץ משפ

 בוררות . 

  בשנה נוספת להאריך, יש אפשרות  31/01/2020מסתיימת ב  ,יורם ענבר - קדנציית מנהל האגודה  .3
 לאחר דיון  הוחלט להעמיד  להצבעה אם להאריך בשנה או סיום התפקיד בתום הקדנציה. 

 4הארכה של עוד שנה: בעד 
 4נגד הארכה של עוד שנה: 

 סעיףלפי  להכריע ריו"ל מאפשר התקנון בהתאם לתקנון האגודה במקרה של שיווין קולות בהצבעה 
     לפיכך, ההחלטה על חיפוש מועמד מתאים למנהל האגודה התקבלה . . בתקנון 67

 רשמה: הילה מגידוביץ  
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 

  06/01/20 תאריך

סוחמי, הילה מגידוביץ, מרגלית זלצמן, אורי אורן, דרור שנהב, דורית גזית, אדיר בן אפרים  :נוכחים ועדחברי 

  חמו,

 : נעמה אלוש חסרה

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

 )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 

על החלטתה לפרוש מהוועד, אנו מודים למיכל על ההשקעה במהלך השנה  המיכל ראובן הודיע .1
 האחרונה .

 .לבוררות ויועברהנושא בבדיקה  -הלוואת הביוב .2
          מאחר וקיים הסכם בין האגודה לקיבוץ יש לכבד אותו ולשלם את ההתחייבות לשנה הקרובה ולא       

   .להפר את ההסכם
עוץ משפטי  או ילי סוגיית הביובב לפנותהליך מול הקיבוץ, האם הצבעה לגבי המשך התהתקיימה 
 בוררות:

 6בעד בוררות: 
  1נמנע: 
 0נגד: 

 1.5  -מחיר הארוחה  בחדר האוכל ב בחודש נובמבר התקבלה החלטה בקיבוץ על העלאת -חדר אוכל .3
חינוך  הוחלט ומכתב של מועצת ארזי  נציג החינוך יואל  בו השתתף לכל ילד, לאחר משא ומתן  ₪ 

 ולבנות תוכנית לשנה הבאה. ₪  1  -ב להעלות

 תקציב: .4
 הסבר על סעיפי תקציב

כגון   צמצום הוצאותיאפשרו ששינוים בהם  יש סעיפים אשר צריכים לפתוח אותם ולנסות לבצע 
 בחינה נוספת של עלות ביטוח אגודה, אחזקת מבנים )לגייס איש אחזקה(, מועדון לחבר, ועוד 

  .יבחן לעומק את ההסכםצוות ש הוא הנוי , יוקם  שיש לבדוקבעל תקציב גדול ענף נוסף 
 : 2020ההצבעה לגבי תקציב  

 . ללא שינוי במיסוי האגודה 
 7בעד: 

 0נגד:        
 
 

 הילה מגידוביץ   –רשמה 
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 אסיפת אגודה
 במועדון לחבר 20:30בשעה  21.1.2020ביום שלישי 

 סדר יום:
 ושאילתות. מידע  1
  2020. הצגת תקציב  2
  BDO. אישור משרד רו"ח  3

 
 

 נתוני אוכלוסייה
 
 2019הערות  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

  367 372 375 369 368 375 367 חברי אגודה
מתוכם 

 חברי קיבוץ
מתוכם  בעצמאות  35 256 260 266 266 271 277 279

 כלכלית 
תושבים 

 אחרים
התקבלו  61מתוכם  245 223 198 191 188 170 158

לחברות בונים 
  70 -בשכונת ה

ילדי  73מתוכם  334 311 297 269 261 254  224 ילדים
 חברים

סה"כ 
 אוכלוסייה

749 799 817 829 870 906 946  

 
 מידע ושאילתות

: לאחר שאיציק ששון ביקש לסיים את חברותו במועצת חינוך נדרש לבחור לו , מנהל האגודהיורם ענבר
מחליף/ה. הציגו מועמדות נאווה ברג  בלובשטיין ושרון  ארמה ענבר. התפרסמו קורות חיים של שתיהן במייל 
ר ובתאי הדואר. עורכי הדין שלנו לא מצאו מניעה ששרון תציג מועמדותה. ההצבעה עליהן תהיה יחד עם אישו

 . מי שרשאי להצביע הם חברי האגודה. 31.1.2020 -תקציב האגודה ב
 מועמדות ראוי ששתיהן תבחרנה למועצת חינוך. 2: חושב שאם יש איציק בונים
: הוחלט עוד בתקופת מנהל האגודה איתן רוזנבלט להקים מועצת חינוך בה יהיו מיוצגים כל דורית גזית

הסקטורים בחינוך: הגיל הרך, בית הספר והנעורים ונציגי ציבור. עכשיו לאחר מספר שנים החלוקה הזאת 
 כבר לא קיימת ואין נציגות לכל שכבת גיל. 

ק בונים לא מתאימה כי אנחנו לפני הצבעה אבל יש נכונות : כרגע ההצעה של איצייו"ר האגודה אדיר בן חמו
 לשנות את השיטה. 

בקיאה בתהליכים הנעשים באגודה. ולא ברור לי מה רשום בתקנון אבל אני חברת אגודה לא : אני מרי רכטמן
הל ומתברר לי שאין לי רשות וזכאות לבחור את מנהל האגודה. בעבר רק חברי ועד האגודה הצביעו מי יהיה מנ

לבחור את המנהל אותה אפשרות  האגודה. היום האוכלוסייה גדלה. ואני שואלת למה אין לכל חברי האגודה 
גם אם אין זה רשום בתקנון. אני רוצה שידונו בנושא ועד אז להקפיא את המהלך של בחירת מנהל האגודה 

 ,את גם ע"י כך שכל הציבורשנעשה רק ע"י הועד. מדברים כל הזמן על הצורך בקירוב לבבות אפשר לעשות ז
 יהיה שותף לבחירת המנהל.  ,חברי האגודה
: תפקיד התקנון הוא לעשות סדר. בחירת מנהל האגודה נעשית בוועד האגודה לפי יו"ר האגודה אדיר בן חמו

 התקנון.
 : צריך לברר איך יתקיים הנוהל אותו ביקשה מרי.איציק בונים
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  2019סיכום פעילות האגודה 
.  מערכת  990 -תגיע ל 70 -בשנה  זו גדלה ולאחר קליטת החברים לשכונת ה  :  האוכלוסייהאדיר בן חמו

במרחבים ₪  100 -החינוך פעלה כסדרה.  יש צרכים של כוח אדם. השנה הועלו תשלומי ההורים בגיל הרך ב
 -מכיתה א' .ילדים 104 ארוך. בגיל הרךהלימודים היום את  לבטל במועצה היה צורך להיערך עקב ההחלטה 

 בנעורים 79 -במרחבים ן 127ילדים ונוער. מתוכם  206 –יב' 
ה, מוגנות, טיפול עהוקמו גם צוותי משנה, מני  .בר ברקן-תמי פרילנהל  רווחה היישובית נבחרה  באפריל ל

הרווחה, מנהל בהטרדה מינית, צוות צח"י, צוות אבלות, קשישים וצרכים מיוחדים. יש תיאום בין הנהלת 
 האגודה ומנהל הקהילה ומנהלת קשישים וצרכים מיוחדים.

בוצעו פעולות  בביטחון  היה צורך לפעול נגד פריצות לבתים והשחתה בבית העלמין, חדירת כלבים משוטטים.
לזיהוי רכבים ע"י מספר הרכב, הגברת הוצבו מצלמות  ע"י תיקון הגדר, הצבת מצלמות. גם בשער  מיגון

של גורמי אכיפה והסיירת הירוקה, דיפון הגדר ע"י סוללת אספלט מקורצף וכורכר כדי להקשות על נוכחות 
 .₪ אלף  80חפירה מתחתיה. בוצע בהצלחה ניסיון להפחת שעות שמירה בשער שיביא לחיסכון של 

גדר יש פיקוח קבוע ותורנות הורים בתחנת ההסעה.  הוספו פסי האטה על כביש הכניסה, הוקמה  -בטיחות
את  הגנה על שפת המחצבה באזור המטווח. לא הצלחנו להפחית נהיגה לא אחראית של הורים המושיבים 

 על ברכיהם בנהיגה בכבישי היישוב. ילדיהם 
עמדות מסתור לפחים. שופרה ההשקיה במגרש כדורגל ונקנה  מתקן  2בשיפור פני היישוב הוקמו עוד 
 לתברואה לניקוי ושטיפת פחים.

וצע שדרוג  בהקמת בריכה חדשה לבעלי כנף עם משאבת מיחזור למים, שולחנות וספסלים ניקיון ב במשק חי
 .כללי

התקיימה פעילות מגוונת לכל הגילאים בעזרת חברים ובני נוער רבים.  התקיים ערב מוזיקלי לזכרו  בתרבות
ים חמים בארגונו של פעילות בבית מורשת במסגרת בת מתנהלתשל איתן גליקי, בתקווה לקיימו מדי שנה. 

 יואל אשל ותניס ברנדס שעל ידה עוזרות כרמלה בן שחר ואמירה גפן.
 התארגן צוות נוסף לפעילות רחבה יותר. ספריהב

להמשך התהליך. אחד  ויש רצוןבתחילת השנה התקיים מפגש "שישיתוף" של כל התושבים  – בינוי קהילתי
 חודשים כדי להביאו לציבור. 8צוות שמקיים פגישות  כבר  הנושאים שעלו בו האם בית כנסת כן או לא. הוקם

בוצע תכנון אב לשיפוץ הבריכה. היא תוצג לפני הציבור. מתוכנן שיפוץ גדול  – השקעות ותקציבי פיתוח
.  2019במרחב איילים התכנון וקבלת היתר בנייה לקראת סיום. הוחל שיפוץ בית בורוכוב בשבוע האחרון של 

₪ מיליון  1על מקום סופי להקמת מועדוני הנוער. באמצעות המועצה אנחנו מקבלים עבורם עדיין אין הסכמה 
 ממפעל הפיס.

מראה על עמידה ₪  7.630.000סה"כ ₪  4.935.000החינוך ₪  2.695.000 -  2019הצפי לסוף שנת  – תקציב
בהקצבת המועצה  הנובעת מגידול באוכלוסייה, עליה מסוימת₪ אלף  50בתוכנית עם יתרה תקציבית של 

 והכנסות בלתי צפויות.
 

לאחר שנפגשנו עם חברת תקשורת לפני כשלושה  אנחנו לקראת הכנסת פתרון אפליקטיבי לתקשורת ביישוב
שתיתן פתרון  טכנולוגי לכל צרכי התקשורת. שיקוף המידע נעשה ע"י פרסום פרוטוקולים של ועד שבועות 

 האגודה בעלון.
 במתקני האגודה ע"י אנשים פרטיים. כמו הבריכה, מגרש כדורגל, אולם ספורט.פורסם תקנון לשימוש 

 נעמה כהן נחושתן –נבחרה יו"ר למועצת החינוך 
    ובקרוב תוקם ועדת ספורט ע"י חברים שנענו לקול קורא.    7התקיים מרוץ  -בספורט

 
 : ראיתי שיש שמירה בשישי בלילה. גיא וילק

 שנתית או כל תוכנית לטווח ארוך ואיך עומדים בתוכנית. 5שיש תוכנית בתוכנית שמציגים לא ראיתי 
 : בנינו תוכנית רב שנתית לפרויקטים ומתקנים, שיפור המרחבים והקמת מועדוני נוער.אדיר בן חמו

שנתית היא תוכנית  רב שנתית של יעדים ואומדן מחיר לכל יעד, כשיודעים מה רוצים  5: תוכנית גיא וילק
 ורות. מצפה לראות יעדים למספר שנים קדימה.ומחפשים מק

 ? אולם ספורטומה קורה עם  ? : האם יש תוכנית לתחזק את התעלה מסביב לגדריניב פייביש
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: כרגע משקיעים בתחזוק הגדר  ואח"כ נטפל בתעלה. יש קול קורא לגבי אולם ספורט. המועצה אדיר בן חמו
כז להתעמלות קרקע ונצטרך למצוא פתרון למשחקי כדור מר –מוכנה להשקיע כדי ליעד אותו למטרה אחת 

עלות מיסים. בשנה ההמתקיימים בו. כרגע חשוב לנו לשפץ את המרחבים. נעשו שיפורים בתקציב בלי ל
 –ו  80יש רצון לחיזוק הקהילתיות ע"י גורמי הרווחה ביישוב כמו פרויקט  הקרובה נטפל בנוי. ביעדי השנה 

 לדי גן פקאן.שש מפגשים של מבוגרים וי
  2020יעדי 

  570 –תושבים מספר משלמי המיסים  1000 -תגיע עד סוף השנה ל אוכלוסייהה
 חיזוק הקהילתיות ע"י הגדלת התקציב וטיפוח מרכיבי ההתנדבות בקהילה. 

 .הוגדל התקציב לפעילות גדולה ומגוונת וניצול תקציבי המועצה וארגון טיולים משותפים בתרבות
 .המשך תהליך לקראת הכרעה בסוגיית בית הכנסת -בינוי קהילתי

 .דגש על שיפור התחזוקה בגיל הרך – בחינוך
 .גידור חלק מהמקלטים– בטיחות
 בסלילת מדרכה בבית העלמין מהשער עד לחלקה המזרחית, הצבת מעקה במדרגות בית בורוכו – הנגשה

 .ואנדרטת השואה, חלוקת מכשירי שמע במפגשים ואירועים ציבוריים
 .גידור הבריכה –במשק חי סיום הפרויקט 

שיפוצים: במבני החינוך החברתי: איילים, כפירים ומתחמי מועדוני הנוער, השלמת שיפוץ בית בורוכוב, בניית 
 מדרכה בכביש הגישה ופינת פיקניק ומתחם לתערוכת כלים חקלאיים

 
    לנפש ( ₪  275ללא שינוי במס ) תקציב מאוזן

 מגידול באוכלוסייה ותוספת קטנה בהקצבת המועצה₪ אלפי  87 -גידול ב –מקורות 
, הנהלה וכלליות על פי שיהיה מיועדים להחזרת הלוואה הביוב, נוי, רווחה, תרבות₪  אלף  194  -שימושים 

 .סיכום עם הקיבוץ
הגעה להסכמות במהלך השנה בתחומים הבאים: נוי, דואר,  –יישור קו תקציבי וניהולי בין הקיבוץ והאגודה 

 בריאות, הוצאות כלליות. דגש על בחינה יסודית וייעול בהוצאות הנוי.
 

 ( 4.6%)גידול של ₪  7.982.000 – 2020סה"כ תקציב האגודה לשנת 
  5.4%גידול של  -₪  5.200.000החינוך   3.2%גידול של   ₪  2.782.000תקציב האגודה 

  
זה כך. פרויקט אין  : יש סוגיות תכנון שתכנון רב שנתי הוא אפקטיבי. אך יש סוגיות מסוימות שורם ענברי

 גדול המוצג בתחומים מסוימים כמו רווחה ותרבות אבל אפשר להצביע על מגמות.
רא שנים. יש תוכניות שאינן מגובות תקציב אך כאשר יש קול קו 5 -: הוגשה למועצה תוכנית לאדיר בן חמו

ולקוות שנזכה בו. לשדרוג משק חי קיבלנו סכום חד פעמי למרות שלא זכינו בקול  אנחנו יכולים לגשת אליו
 קורא. התוכנית במשק חי נעשתה באופן מסודר והשנה נסיים אותה בשלב הרביעי והאחרון. 

נראה נצטרך המועצה ערכה סקר דמוגרפי ביישוביה וממנו אנו למדים מה יהיו הצרכים בתחום החינוך וכ
לבנות עוד גן ונבדקים התנאים איך לקבלו. כמות הילדים לא מאפשרת פעילות המרחבים כפי שהם היום 

 ונצטרך לפצל אותם לפי כיתות. וזה דורש תקציב.
פנינו להנהלת הקיבוץ להפנות חלק מדמי הקליטה של הנקלטים על מנת לבצע פרויקטים של האגודה. לאגודה 

 כמו מועדוני הנוער.  ביצוע פרויקטים גדולים.אין מקורות נוספים ל
על כך יערכו  2020-נושא שיעלה הוא איחוד ועדים. יישור קו תקציבי עם הקיבוץ בנוי, בדואר, בבריאות. ב

 כדי שיחולו על כל התושבים. דיונים  בוועד האגודה
 .תוכנית לשיפוץ הבריכה ולאחר מכן יוגשו הערות ותהיה חשיפה לציבור – 2019 -ב

 900 -אלף ל 731 -גדלה הקצבת המועצה מ 2014ים קודמות. מאז נהתוכנית המוצגת כאן באסיפה מציגה גם ש
 אלף שהמועצה הקציבה למשמר הנגב.

והם יפנו דירות אליהן ייכנסו תושבים חדשים שיגדילו  70 -לאחר מעבר החברים החדשים לבתיהם בשכונת ה
 את סך התקציב.

 חינוך. ילתחזוקת  מבנ₪ אלף  25ונוסף לכך עוד ₪ אלף  170השנה האגודה מעבירה לחינוך 
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ואם לא משתמשים ₪ אלף  300השנה  .לשוטףמשתמשים בהם  לפיתוח ולא תקציבי המועצה לפיתוח צבועים 
 בהם אפשר להעבירם משנה לשנה. 

 בעקבות ארגון מחדש של השמירה בשער. ₪ אלף  107יוותר עודף של  2019בשנת 
 בחינוך כי שנת החינוך מתחילה בספטמבר.  2019קשה לאמוד את סיום 

שנים. הוועד החליט לפתוח ולברר אותו אבל  3בנושא הלוואת הביוב נעשה הסכם מול הקיבוץ שהתקבל לפני 
  ₪ אלף  143כרגע עד לשינוי ההחלטה ע"י בוררות יש לשלם את הסכום שהוקצב לשנה זו 

 פשרות להשלים יותר מהתוכנית זה יתבצע.אם במהלך השנה יתברר שיש א
כדי ₪ אלף  15שא הביוב. זו לא בעיה בין הקיבוץ והאגודה. כי כל מי שקנה כאן מגרש שילם ו: לגבי נגיא וילק

 זה תשלום פעמיים.₪ אלף  143שולם למועצה. אומרים שצריך לשלם השנה ולשדרג תשתיות בקיבוץ הישן 
 .ומעניין ה והתקציב מוצג היטב: החוברת ערוכה וקריאאיציק בונים

מיסים הם על  אלא על סולידריות. כשמדברים  , , יישוב ותושביםהדברים שאני רוצה להגיד הם לא על כסף
למרות שאין לי ילדים בחינוך. אם יעלו כחבר אגודה  לא מספר הם תוצאה של פעילות.  יש לי עניין בחינוך 

צעדים קדימה ובהתאם לבקש מהתושבים. צריכים  4להסתכל  מיסים הדבר יאפשר יותר פעילויות. צריכים
לצבוע את הפעילויות. צריכים תקציב יותר גדול וכך יהיה יותר קל לבצע את כל הפרויקטים. התושבים הם 

 הריבון.
 צריכים להשמיש את הצריף למועדון נוער והדבר ייזכר לטובה בשנים הבאות.

 ספורט.צריכים להיזהר בעניין שותפות של אולם ה
 : חסר לי בתקציב לא רק השנה אלא גם בשנים קודמות מה נעשה עם העתודות.יניב פייביש

העתודות הן בקרן של חשבון האגודה והן מהוות גישור לתקציבים שהמועצה נותנת לפרויקטים  אדיר בן חמו:
אלף  300הסכום בה  אך אינה מחזירה מיד לכן יש צורך בסכומים לגישור בפער הזמן. זו כרית ביטחון. השנה

 ₪ 
 

    BDOסעיף אישור  האסיפה להמשך העבודה עם משרד רו"ח 
 

 על תקציב האגודה 31.1.2020 -הצבעה בקלפי ב
 
 

 ברכות!

 לחן וזיו עומר

 אסיףלהולדת הבת 
 למשה עמר להולדת הנכדה

  ברכות לכל המשפחה!
 

 

 !ברכות

 לתמר וגיל פוגל

 עידןלהולדת הבן 
 אח למתן, אביב, נטלי

 לחנהל'ה וגיורא גרינוולד

 להולדת הנכד

 ברכות לכל המשפחה
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 תגובה מחינוך משמר הנגב על דברי שר החינוך רפי פרץ
 

14/1/2020 
 להורים שלום, 

בישיבת גננות ומובילות, שהתקיימה אתמול, הקדשנו זמן לדיון על אמירותיו של שר החינוך והחלטנו לחדד 

 הנגב מתנגדת לאמירות אלו ואינה מוצאת להן מקום בקרבנו.ולהבהיר כי דרכנו בגיל הרך במשמר 

 אנו דוגלים בחינוך לערכים שבבסיסם כבוד וסובלנות. 

חשוב לנו ליצור שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד ולאפשר להם להתפתח עפ"י דרכם תוך יצירת אוירה 

 המאפשרת את השונות והגיוון.

 יו, העדפותיו ובחירותיו.אנו מקבלים כל אחד ואחת ללא קשר לנטיות

 נמשיך לטפח חברות, כבוד סובלנות וסבלנות.

 צוות חינוך הגיל הרך משמר הנגב.

 

 
 
 

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

 ברכות!

 לשלמה ואסתי אורן

  יִר או  להולדת הנכדה 
 בת לעומר ודרור

 ברכות לכל המשפחה!
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   ברקוביץ -אביבית ג'וטי עורכת הלקטת  ליקוט סיור
 
 
 
 
 

 נבטי חוביזה

 ליקוט נבטים
 : כדי לשמור על הסביבה בזמן ליקוט נבטים, חשוב להקפיד על:כללים

. לא מלקטים נבטים שלא מכירים. אם לא מכירים את הנבט, לסמן אותו ולהשאיר במקומו, לעקוב אחריו  1
 ולגלות איך נראה הצמח הבוגר.

 . לא מלקטים בשמורת טבע. 2
 ם ומשאירים את רוב הנבטים לגדול.מלקטים פרטים בודדי 3
 

 נבטי חרדל

 הם נפוצים וטעימים מאד. הם גדלים בשולי דרכים, ובשולי יער.
 סימני זיהוי

 . הנבטים שעירים לגמרי 1
 . הפסיגים )העלעלים הראשונים( הם בעלי מפרץ והעלים הראשונים בצורת כינור 2
 מתוק מאד-. טעם העלים חריף 3
 

 חרדל? למה כדאי לאכול נבטי

 Bוקומפלקס של ויטמין   A C E Kויטמינים: 
 מינרלים: עשירים בברזל, סידן, סלניום, אבץ, מגנזיום

 איך אוכלים?
 )אחרי זיהוי ודאי( מוסיפים לסלט, אפשר להכין קציצות

 

 נבטי גדילן

 מלא בחומרים פעיליםוהגדילן אלוף ניקוי רעלים ובגרסת הנבט בריא 
 איפה הם גדלים?

 דרכים, ליד בתים ובבתי גידול טבעייםבשולי 
 סימני זיהוי

 . הפסיגים מעוגלים 1
 . העלים הראשונים בעלי שפה משוננת )בהמשך קוצניים( עם עורקים לבנים. 2
 . טעם העלים נטרלי עד מריר 3

 למה לאכול נבטי גדילן?
כולסטרול וטריגליצרידים,  נוגדי חימצון, מעורר מערכת החיסון, מגן על הכבד, אנטי סרטני, מסייע בהפחתת

 מונע נזקי קרינה ורעילות.
 ? )אחרי זיהוי ודאי( אוכלים נבטים טריים ורעננים מוסיפים לסלטים לא מחממים.איך אוכלים

 
 
 



20 
 

  www.atarmishmar.org.il  26.1.2020כ"ט בטבת תש"ף   2122עלון מס' 

 חוביזה )חלמית או מעוג(

החוביזה הוא שם ערבי של מספר צמחים: חלמית קטנה, חלמית גדולה, חלמית מצויה ומעוג כרתי. כולם 
 הבדיל ביניהם. החוביזה טעימה מאד. חשוב לאכול אותה ללא חימום.למה ואין צורך נראים דו

 ? נבטי החוביזה גדלים בשולי דרכים ליד בתים ובתי גידול טבעיים.איפה גדלים
 סימני זיהוי

. הפסיגים בצורת לב. הרבה פעמים אנשים חושבים שזו נביטה של רקפת. אבל נביטה של רקפת לא נראית  1
 כך.
 היָל  העלים הראשונים בצורת כִ  . 2
 . טעם העלים נטרלי וטעים מאד. 3
 

 חוביזה?נבטי  למה כדאי לאכול 
יש בהם הרבה ויטמינים ומינרלים ברזל וסידן. מרגיעים גירויים במערכת העיכול והנשימה. מצוינת למצבי 

 יותר מאשר בגזר.   Aשיעול יבש ולמערכת העיכול. יש בה ויטמין 
 לבשל ולחמם אותם.אין כדי לקבל את היתרונות הבריאותיים 

)אחרי זיהוי ודאי( אוכלים את הנבטים טריים בלי חימום. ההרגל להכין מהם קציצות הוא  איך אוכלים?
 בעייתי כשמכירים את החומרים הפעילים בחוביזה.

 

 סרפד

 מח הבוגר ולכן קל ללקט אותם.ויטמין של הטבע. הנבטים עדיין לא צורבים כמו הצ-הסרפד הוא המולטי
נבטי הסרפד גדלים במקומות בעלי חומציות מאוזנת בדרך כלל בבתי גידול טבעיים וגם  איפה הם גדלים?

 בגינות.
 סימני זיהוי

 . הפסיגים עגולים ויש להם מפרץ קטן בקצה. 1
 בל הן רגישות לחום.. העלים הראשונים בעלי מחטים דקות ושפה משוננת. מחטים אלה הן הסיבה לצריבה א 2
 . טעם העלים מתקתק וטעים 3

 למה כדאי לאכול נבטי סרפד?
ויטמין של הטבע, טיפול בחוסר ברזל, מטהר דם, מזין וממריץ, אנטיהיסטמינים. עוזר במצבי -המולטי
 אלרגיה.

 איך אוכלים? 
רותחים, המחטים  אפשר לרסק בבלנדר ואז המחטים לא ידקרו. או לחלוט במים אפשר לאכול נבטים טריים.

 רגישות לחום. 
 
 
 

********** 

 ברכות!

 רגנטינהאבלהילי וגידג'ה 

 עיילה להולדת הבת

  לישראלה לוי ומיכאל

 להולדת הנכדה

 לטלילה ושמעון לוי

 להולדת הנינה

 ברכות לכל המשפחה!
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 שלום לחברי קהיליית משמר הנגב
  

 לדרך!שנת הקורסים הרביעית של "אקדמית משמר הנגב" יוצאת 

 מצ"ב פלייר עם הקורסים המוצעים, מערכת השעות והנחיות לרישום.
הנכם מוזמנים לבקר באתר הפרויקט בכתובת האינטרנט 

 http://mishmaracademy.wixsite.com/academy המעודכנת

  

 עה אתם מוזמנים לפנותכרגיל, בכל שאלה או הצ
 shahar@cs.bgu.ac.il-ben  או באימייל  2029653-050   לאהד בן שחר בטלפון

 t.mishmarhanegev@gmail.comtarbu או לצוות התרבות משמר הנגב באימייל

 .באיחולי לימוד מהנה ומעשיר גם בשנת האקדמיה הרביעית
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   האופטיקאי
 

  25.2.2020 -אדי האופטיקאי יגיע למשמר הנגב ב
 

 אודט וולפמן מסרה:
 

 
 

 
 

 
 מ"מ 241.9מהממוצע הרב שנתי  81%שהם מ"מ   195מתחילת העונה ירדו  ,מ"מ 9.5ירדו   24.1.2020 -ב

 מסרה: מאיה חיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צילם: אהד בן שחרקשת מקסימה מעל החשמליה 

 
 
 
 
 
 
 


