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אנחנו נפרדים בכאב מחברתנו מיכל עמר. ועם  2015בטרם הלכה מאיתנו שנת 
 תחילתה של השנה החדשה אנחנו מלווים אותה למנוחה. יהי זכרה ברוך!

 
 מה בעלון

 
היתה סוערת גדושת אירועי מתיחות וטרור.  2015, הקודמת  2016חילה שנה אזרחית חדשה ומספרה היום הת

דים יוצרים את המציאות יטיפאדת הסכינים. היחנהאינתיפאדה שמתרגשת עלינו מדי יום קיבלה את השם אי
 ולא הקבוצה או הארגון.

שכל יום אנחנו לפני בחירות חדשות.  נדמה ,חודשים מאז 9-היתה שנת בחירות. למרות שעברו כ 2015שנת 
מתלהמת וממשיכה ללבות קיצונים. שריפת בית על יושביו בכפר  ,רשתותההאווירה בתקשורת הממוסדת ו

 .עד כמה שזה נשמע אוקסימורון דומא גילתה את קצה הקרחון של אנרכיזם דתי קיצוני
ים הולכים ונעלמים מכדור הארץ הקרחונים הממשי –ואם מדברים  על קצה קרחון מטפורי הרי הקרחון 

תופעות איתני טבע משתוללים, שיטפונות, שריפות, קור עז וחום קיצוני, כנראה גם הם תוצאה של והתוצאה, 
 מעשי האדם.

 ואצלנו,
נמשכו הגניבות בבתים ובחצר, במשק חי גנבו עיזים ובבית הקברות את המצלמות. הסביבה אינה אוהדת 

 .בלשון המעטה
ירטואלי. שהעולם יירגע ושל מטה וברחוב הושנה שתפיח בנו תקווה לרגיעה ברחוב  2016שתהא שנת 

 מהסכסוכים הרבים שמתנקזים לרצון לכפות פונדמנטליזם.
קיבלנו פירות  –חושבים על כולם. הכלכלה יציבה ומתקדמת  –אצלנו היתה שנה טובה. יש לנו רווחה יישובית 

ופים כדי שתהיה תנועת נוער לנוער שלנו ועל כך יש לברך. חבל שלא הוחלט על תנועת הצ –מהנכסים. בחינוך 
 צלח ההמשך עם תנועת הנוער העובד.

 
 בעלון יש סיכום הדברים הבולטים שעברו עלינו ואצלנו.

 . 2016תקציב לשנת  מוגשאסיפת אגודה ב

 .'בית ביאליק'ה בשירים אישיים של ניצולי שוא תיהודית סד קיבלה תעודת הוקרה על השתתפות בערב הקרא

 .. חברים שהכירוהו מספרים עליובתחילת דצמבר היה מפקד "חיות הנגב" הלך לעולמוששמחה שילוני 

 

 לכתה של חברתנו תאבלים וכואבים א
 

 מיכל עמר
 טליה, דני, זיו, אסף משתתפים באבלם וצערם של משה, 
 ובני משפחותיהם

 בית משמר הנגב
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עצבה  2016למשמר הנגב, מסמל את תחילת  70 -בשער הלוגו הנבחר לשנת ה

 אותו עירית רחמן

 
 
 

 עירית רחמן על עיצוב הלוגו
שלנו שלא נגמרים עם ברושים  השדות –בעיצוב הסמל חשבתי על שדות ילדותי 

 וציפורים...
 לטייל בהם זו הנאה ולעלות בעלייה הביתה חזרה מרגש אותי תמיד מחדש.

 אני גאה על כך שאבא שלי מוביל את תחום השדות בקיבוץ בהצלחה.
 ומחוברת למה שקורה גם מרחוק. –מקבלת בקביעות את העלון והמגאזין 'בבית' 

 ביני משמר הנגב הכי יפה ואין כמו בבית. –ב חייתי בלונדון, שוויץ, ארה"
 אוהבת אתכם ונתראה.

 

  2015מאירועי שנת  

 25.12.2015 -הצבעה בקלפי ב  

 רשמה: אורלי גל 20.12.2015 -פרוטוקול ועד האגודה ב 

 רשמה: מרגלית 23.12.2015 -פרוטוקול אסיפת מתיישבים ב 

  "לה וקסלר, אמתי וחנה בן צורשיחה עם מומוס, שו –שמחה שילוני, מפקד "חיות הנגב 

 שיריה ותעודת הוקרה ליהודית סד –ניצולי שואה כותבים שירה  -עדים ראשונים ואחרונים 

 נר זיכרון ינואר 

  הפינה הקטנה:  גדר בטיחות בחדר האוכל מלגות מהמועצה, תערוכת ציורים של יוסף ארז בחדר
  האוכל, 

 
 

  2015מאירועי שנת 
 

 ינואר

  שנות פעילות בתרבות משמר הנגב 4סיימו  נבוןהילה שנהב וזיוה 

 החליפו אותן כצוות תרבות ענבל ואייל גרנסיה 

  2015התקיימה אסיפת אגודה להצגת תקציב  

  2015תוכנית משק וקהילה לשנת (  12.1.2015)  הוגשה באסיפה  

  :אורלי גל, אילן החלפת משמרות בהנהלה הכלכלית יצאו: דוד רובינשטיין, דיוויד לוי והדס פלג נכנסו
 דור, אילן גזמן

 קיבל אחריות על ענף השרברבות הידי מילרסיים פעילותו כמנהל ענף השרברבות.  יוסף גזמן 

  משאבי אנוש פנו לדב מילבר להחליפה.ביקשה לסיים את עבודתה בדוארשוש נווה . 

 חן וולדמן-בתו טל ערןספריה בימי רביעי יזמו ב סיפור לטף 

 ובהתחלנו לשלם אגרת בי 

 ל"התגייסה לצה שירה מינדל 
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 השתחררה מצה"ל אליז גזמן 

 זכרה לברכהפנינה גזית  נפטרה חברתנו 

  להוריה יוליה ואביב כהן  רומינולדה 

  להוריה אורן ועידו הללי דגןנולדה 
 

 פברואר

  במועדון ליוסף גזמןושוש נווה לנערכה מסיבת פרידה 

  תוכנית ביקורת לרכש ולבטיחות על אסיפה 

 מקבלים רק דמי שכירות'זר מעדנים'תווה ההתקשרות עם שינוי מ . 

  :יניב פייבישנבחר בקלפי כנציג ציבור למועצת החינוך 

  לוועד האגודה גר בשלב ב'   בן חמו אדירנבחר 

 התחילו לשפץ את חדר האוכל 

 התחילו את בניית הממד"ים בגן רימון, גן פקאן, גנון תות 

  זכרו לברכהיהושע צפריר נפטר חברנו 

 השתחרר מצה"לגרבר  רותם 

 להוריה שרון ודניאלנוגה ארמה  נולדה 
 

 מרץ

  חוגגים את פורים תשע"ה ב: גלגולו של משלוח, קריאת המגילה במועדון, הפנינג פורים על דשא חדר
 בחדר האוכל לצעירים  בגופם ובבית בורכוב לצעירים ברוחם –ושתי מסיבות פורים למבוגרים  האוכל

 שנות פעילות 3סיים את תפקידו כמנהל משאבי אנוש לאחר תומר רכטמן ביקש ל 

 ( הליכוד: חלוקת המנדטים17.3.2015בחירות במדינה ):  כולנו  11, יש עתיד  24, המחנה הציוני  30 ,
הרשימה הערבית המשותפת   5, מרצ  6, ישראל ביתנו  6, יהדות התורה  7, ש"ס  8, הבית היהודי  10
13  

 ארץ בהובלת מערכת החינוך יום המעשים הטובים ב 

 נועה רכטמןבארגון  3 -מרוץ משמר הנגב ה 

  מתגייסת לצה"לאלימלך עמית 

  נולדה להוריה פזית ואּורישילה אורן 

  נולדה להוריה ליאת ואֹוריגוני גלנטה 

 
 אפריל

 טקס ערב יום השואה ליד האנדרטה השנה בארגון נעמה כהן נחושתן 

 כרון לחללי משמר הנגב בחדר האוכללראשונה התקיים טקס בערב יום הזי 

 לישראל על דשא חדר האוכל 67 -טקס יום העצמאות ה 

 אסיפה על תוכנית לקליטת חברים חדשים לברות מלאה 

 מתגייסת לצה"ל  שיר בן שחר 
 

 מאי
 

 הוצבה מגונית חמישית בגן השעשועים 

  בורכוב ליד בית 'חורשת ל"ג בעומר'חוגגים ל"ג בעומר בחורשה שכבר קיבלה את השם 
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  נפרדים מארגון  וגילי מולכו הילה שנהבחג השבועות ביריד וטקס ליד השכונה שלב ב'  את  חוגגים
 החג לאחר עשור

 הותקנו מצלמות בבית הקברות 

 איציק בונים מקבל את פעילות הדואר 

  תאי דואר 100נוספו עוד 

 בית בורכוב הוגדר כפרויקט לשימור 

 ם למבוגרים, לנוער ולילדים התקיים מסע אופניים בשלושה מסלולי 

  מציל:  נחשון שניר –פתיחת הבריכה לעונת רחצה 

 כתת 'חצב' ארגנה פגישת מחזור 

 למשמר הנגב 70 -מפגשים ראשונים לחשיבה על חג ה 

  נולד להוריו רווית ויוסי רועי רם 

  נולדה להוריה שגית ואבישיזיו פינדס 

  נולדה להוריה נועה ויעקבשקמה רכטמן 
 

 יוני

 תורגל תרחיש רעידת אדמה ביישוב "יבצח 

 זכרו לברכה דידיה אאודה נפטר חברנו 
 

 יולי 

 הציגו עורכי הסקר ,התקיימה אסיפת יישוב על היבטים סביבתיים בהפעלת גנראטור מופעל בגז 

 התקיימה אסיפה על זיקת החבר לדירת מגוריו בהשתתפות עורך דין ליעד סידר 

 של משמר הנגב 70 -גובשו פרויקטים מובילים לשנת ה 

 על אירוח וקינוח התקיים ערב נשים במועדון 

 "שמעון דיין הוציא לאור ספר: "מלוא הטנא אהבה 

 כתת 'דובדבן' מסיימת לימודיה וחוגגת חג מחזור 

  'מציינת במסיבה את סיום שנת המשימותכתת 'כוכב 

  שעוזרות בהתקשרות לשיחת חוץ ועוד כמה פונקציות  9יש לנו מרכזיה חדשה ואפשר להפסיק לחייג
 וקבלת שיחות

  ונפגשים לאירוע במשמר הנגב 50בני כתת 'דקל' בני 

  ודנים על  70 -הילדים בחגיגות הבמערכת החינוך מסבים לשולחנות עגולים על שיתוף הורים, שילוב
 תנועת הנוער

 התגייס לצבא לאחר שנתיים לימודים בר אגמון 

 השתחררה מצה"ל ניצן ארונין 
 

 
 אוגוסט

 

 הוספת תא שירותים לנכים –ילו לשפץ את המועדון התח 

  90שרה וגיורא גלקר הוציאו ספר על חייהם בארגנטינה ועל שנותיהם במשמר הנגב וגם חגגו לגיורא  

 70 -קריאה לעיצוב לוגו לחג ה  

 טקס פתיחת שנת הלימודים על דשא חדר האוכל 

 יצאה לשנת שירות בפנימיית 'עלומים' ןיקמטטל ש 
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 יצאה לשנת שירות בקיבוץ צובה נויה גזית 

 השתחררה מצה"ל אריאל דור 

 נולד להוריו ויקי ומקסי גבריאל ארבסקי 
 
 ספטמבר

 התקיימה אסיפת הסבר על שיוך פירות נכסים 

 טקס קבלת שנת תשע"ו על מגרש כדורגל 

  מיכל ראובןישובית בראשה עומדת ימוקמת ועדה לרווחה 

 זכרו לברכהןאביה של נורית אור ,מוטקה פרידמן נפטר , 

  זכרו לברכהדוד דור נפטר חברנו 

  זכרה לברכהאמה של  חברתנו יהודית גלעד ,דולי גטהנפטרה , 

  שלומית גונןמחליפה את  הקשישים והסיעוד פעילותלרכז את טליה גבאי נבחרה 

  מסיימת עשור בתפקיד של ריכוז בריאות ורווחהאסתר בורנשטיין 

  לרכז את ועדת קליטהנבחרה ע"י ועד ההנהלה הילה שנהב 

  צוין בטקס בחדר האוכל ובתפילות במועדוןיום כיפור 

  נחוג בבניית סוכה ומאכלי עדותחג סוכות 
 
 אוקטובר

 ( בסוף סוכותחג המשק ) 70 -ופתיחת שנת ה 69 -ה  

 'צינור הגז הגיע ל'פוליביד 

  זכרה לברכהשרה דור נפטרה חברתנו 
 

 נובמבר

 ה לרכז את ועדת קבלהנבחרה ע"י ועד ההנהל מרים ברסלר 

  עיזים וכבשיםנגנבו ממשק חי 

 נגנבו המצלמות מבית הקברות 

  תום אגמוןו תומר מולכוהשתחררו מצה"ל 

  דן אגמוןואיתן גזמן התגייסו לצה"ל 
 

 דצמבר
 

  ועוד תוכניות מגוונות ערב הצדעה לוותיקי משמר הנגב אורגן ע"י כתת בר מצווהחנוכה תשע"ו 

  70 -פינות ואירועים במשמר הנגב לכבוד חג ה –ן תחרות צילום בסמארטפו  

 שכל תושבי משמר הנגב נקראו להשתתף בו "קהילה פורחת" 70 -החל מיזם פרחי קרמיקה  לשנת ה 

  גאיה ענברושקד דגני התגייסו לצה"ל 

  נולדה להוריה עינב וניבטוהר אוחנה 

  זכרה לברכהמיכל עמר נפטרה חברתנו 
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 ! 2016ואה של שנת בואו לחגוג את ב

 
  22.30בפאב בשעה  1.1.2016ביום שישי 

 
 . בירה ראשונה חינם ₪ 15דמי כניסה 

 
 מצפים לראותכם!

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 גאיה ענבראותך 

 על גיוסך לצה"ל

 גיוס מעניין ומוצלח                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות!

 לעינב וניב אוחנה

 טוהרלהולדת הבת 

  ה ודדה אלוקברכות לרבק

 להולדת הנכדה

 ברכות לכל המשפחה!
 
 

 13:00 – 08:10בין  25/12/15יום שישי     , וחברים בעצמאות כלכליתחברים
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  -.ב(6.)סעיף שנים  3 אורך הקדנציה של יו"ר קרן ערבות הדדית יהיה בן .1
   6   -נגד     54  –בעד  

 
 עדכון תקנון ערבות הדדית:.  2

     8    -נגד     54     -בעד  יותר משתי קדנציות רצופות.יו"ר הקרן לא יכהן 
 
  :.  המלצת ועד ההנהלה על המועמדים להנהלת קרן מילואים3

 
 נמנע –נגד    55    –בעד זאבי רחמן:     51 –בעד  אירית יגב, 

 
  1 –נמנע      3     -נגד    60  –בעד נחשון שניר: : בחירת מרכז ועדת אסיפות מועמד .4

 

 1 - נמנע  24   -נגד    40  –בעד  : ירי דגן :המועמד המומלץ ע"י ועד ההנהלה -בחירת מנכ"ל הקיבוץ .5
 

  מומלץ על ידי הועד לשנתיים: -קדנצית המנכ"ל לקדנציה הקרובה בלבד )כל מנכ"ל( .6
 

  3 – נמנע     11   -נגד   49    –בעד                
 

 צלילה פרץ, אתי ענבר, ענת ליכטר פלד::דת קליטהמועמדים לתפקיד נציגי הציבור בוע .7
 

  8   -נגד     50     -בעד  -צלילה פרץ 
  14 –נגד     38    -בעד    -אתי ענבר   

  7  -נגד    52 –ענת ליכטר פלד  בעד 
 
 
מועמדים לתפקיד נציגי הציבור בועדת קבלה)הדרוג יהיה ע"פ מקבלי מירב הקולות בעד ובלבד  .8

אסנת אגמון, מרגלית זלצמן, אזרה גולן, תמי ענבר, חנן פלג, אלון עולה על כמות הנגד(:שכמות הבעד 
 נמנע –נגד  -בעד  דגני:

 

 ל חוסר בהירות תהיה הצבעה בשבוע הבאלעל סעיף זה בג

 

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

 

 

 

 

 

 
  29%מ"מ שהם  70.9מ"מ סה"כ מתחילת העונה:  3.6 – 31.12.15גשם אחרון 

 מ"מ 242.5מהממוצע הרב שנתי : 
 מסרה: מאיה חיים
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
 20-12-15: תאריך

 תמי ענבר. טליה גבאי, שרה בורנשטיין, הדס פלג, אדיר בן חמו, אורלי גל, :נוכחים

 מרגלית זלצמן, ינאי שטיקמן, אוהד בן שחר, חסרים:

 , חן ביטוןגזית  , דוריתפייביש  , יניביסעור , דקלהקרפ מועצת החינוך: גליה –מוזמנים 

 מהלך הדיון: 

 אישור פרוטוקול קודם. .1

 ישיבה מיוחדת להצגת תוכנית ותקציב חינוך  .2

 גליה הציגה סיכום של החינוך, תוכנית העבודה והתקציב המתוכנן )מצ"ב מצגת(: .3
 הוא על הגיל הבוגר. השנה דגש החינוך

 התקציב שהוצג נמצא בגרעון גדול גם אחרי תוספת התקציב שהועד אישר לשנה זו.
מעבר למורכבות שיש בניהול תקציב חינוך, כאשר כל שינוי במספר הילדים יכול להשפיע משמעותית 

סת הכנ –על הגרעון/עודף, מתבצעים השנה שני שינויים מהותיים בעלי משמעות תקציבית כבדה 
הצופים ומנהל נוסף לחינוך החברתי )אשר הכרחי כתוצאה מגידול מספר הילדים במערכת(. למרבה 

 הצער, שינויים אלו לא הובאו בחשבון בעת התכנון הראשוני של התקציב וקביעת שכר הלימוד.
תקציב הועד בנוי ברובו מסעיפים קשיחים, שלא ניתן לצמצם בהם, וצמצום נוסף בסעיפים שאינם 

ו דורש תהליך של בחינה ודיון ציבורי )כאשר מדובר בסגירת פעילויות(. על כן הובהר כי האפשרות כאל
ועד להוסיף תמיכה לחינוך היא על ידי הגדלה נוספת של המיסים והובהר והיחידה שקיימת כרגע ל

ת הקושי שיש בצעד כזה. צוות מועצת החינוך חש שאינם יכולים לפנות לגיוס הפער מההורים כהצע
 הועד.

, ועם  ₪אלף  80אם לא תינתן התמיכה הנוספת שנמצאת בדיון עם המועצה, הגרעון יהיה בגובה מעל 
 כל הכאב יהיה צורך לחשוב מחדש על האפשרות להכניס את הצופים בשנה זו.

גליה העלתה שוב את הנושא של יתרות, והובהר לה כי תקציב החינוך אמור בעקרון להיות מאוזן 
וא. התמיכה שנותן הועד היא בגובה הסכום המקסימלי שביכולתו לסייע לחינוך לסגירת ממקורותיו ה

פערים. במידה שהסכום לא נדרש באופן מלא על ידי החינוך, היתרה משמשת לפעילות אחרת אשר 
באותה שנה נכנסה לגרעון. זהו האופן בו הועד מנהל את תקציבו ואין כוונה לשנותו. הזכרנו בישיבה 

ועד נוצלו בשנים האחרונות ווז ניכר של תקציבי הפיתוח וגם עודפי תקציב שנוצרו בכי גם אח
 לשיפוצים ולחידוש הציוד בחינוך בצורה מקיפה.

 סוכם:
  ₪אלף  42מאחר שאין כרגע מקור לסגירת הפער של 

הועלו מספר רעיונות לסגירתו שלא ניתן להבטיחם מראש )מנת הועד המקומי שאינה סופית, יתרות 
 "מ(.בצ

הוחלט להתחיל כרגע את השנה עם גרעון בתקציב, תוך מחויבות של מועצת החינוך להגיע לאיזון 
תקציבי במהלך השנה, זאת על ידי נקיטת צעדים שבתחום סמכותה, כגון: צמצום ההוצאות 
במקומות שניתן, בדיקת אפשרות חוקית לקליטת ילדי חוץ בגנים, שיתוף פעולה עם מערכת השכרת 

לקליטת משפחות עם ילדים בגילאים המתאימים, קליטת ילדים מבחוץ / בני משפחה דירות 
 לקייטנות בקיץ.

על מועצת החינוך להתחיל כבר עכשיו בטיפול בשינוי המדיניות הנדרשת לנושאים של קליטת ילדים 
 יסגר בשנה הנוכחית.יטנות, הנסיעה לפולין ועוד, על מנת שהפער ילקי

 נושאים לישיבות הבאות.

 מוזמן דדה –הצגת נושא שמירה  .1

 לאחר שתתבהר תמונת התקציב. – (שפר יוסף) עזבונות כספי להשגת יועץ עם התקשרות .2
 גל רשמה: אורלי
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 אסיפת מתיישבים
 רשמה: מרגלית זלצמן

  , במועדון לחבר20:00בשעה   23/12/2016 רביעייום  מועד האסיפה: 

 חומר שנשלח לחברים לפני האסיפה:

 הנושאי האסיפ

 )ועד מקומי ואגודה(. 2016הצגת תקציב  .1

 בחירת חברי ועד אגודת המתיישבים: .2

 :הארכת קדנציה
 )יו"ר( אורלי גל

 אדיר בן חמו
 טליה גבאי 

 מרגלית זלצמן
 שרה בורנשטיין

 תמי ענבר
 בחירת חברים חדשים לועד:

 אפי רוזן
 דרור שנהב

 ורד סתוי
 

 .2016ת המתיישבים והועד המקומי לשנת כמבקר אגוד BDOאישור המשך עבודה עם משרד רו"ח  .3
 

  23/12/15לקראת האסיפה בתאריך 
 לאגודה וועד מקומי שיוצג באסיפה . 2016הסבר על התקציב לשנת 

התקציב הינו תקציב מאוחד של תקציבי האגודה והועד המקומי, כאשר החלוקה הפנימית בין התקציבים 
 ם לגבי מקורות ושימושים נאותים לתקציבי ועד מקומי.מתבצעת משיקולים של עמידה בהנחיות משרד הפני

 כל הנושאים אשר אנו בוחרים לבצע מעבר לסכומים הללו מתבצעים באגודת המתיישבים.
 

כמדי שנה אנו מזכירים שהתקציב מנוהל כתקציב כולל. אנו מתחייבים לעמידה במסגרת התקציבית הכוללת, 
 ו חסכון מאפשר לכסות חריגה בסעיף אחר(ולא בכל סעיף בפני עצמו )כאשר סעיף שיש ב
עדיין לא נקבעו סופית. התקציב המוצג  2016ועד המקומי לשנת והקצבות מהמועצה, וגורמי רשות אחרים, ל

 יותאם עם קבלת הנתונים הסופיים מהמועצה במהלך הרבעון הראשון.
 

לחודש , לסכום  ₪ 234מסכום של השנה ניאלץ להגדיל את דמי הועד המשולמים על ידי כל חבר ותושב בישוב, 
 לחודש. ₪ 250של 

 
 הצורך להעלאת המס הינו מהנימוקים הבאים:

לא הועלו מאז, למעט הצמדה למדד, למרות עליה ניכרת של העלויות  2012דמי הועד שנקבעו בשנת  .1
 בכל תחומי האחריות של הועד )משכורות, חשמל, מים, מחירי מזון, ספקים ..(

תקציב החינוך נקלע למצוקה בעקבות אי קבלת החזר צוק איתן ועלית שכר המינימום. בנוסף לכך  .2
השנה תהיה קפיצה בעלויות עקב החלפת תנועת הנוער )הוצאות מיוחדות של שנה ראשונה( וכן יש 

ילדים במערכת(.  250צורך להוסיף מנהל לחינוך הבלתי פורמלי עקב הגידול במספר הילדים )מעל 
נו מציעים להגדיל אך ורק לשנה זו את הסכום המועבר לחינוך, ולנקוט במהלך השנה בפעולות אנח

 שיחזירו את התקציב לגודלו הרגיל.

, וכן להתחיל לעבוד על פי 70הנוי במצב לא טוב. במטרה ליצור שיפור משמעותי לקראת שנת ה  .3
סת קבלן לנוי. החלטה זו יעול והורדת עלויות בהמשך, הוחלט על הכניתוכנית עבודה שתאפשר 
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שנתיים של -מחייבת להגדיל את התקציב בשנה זו, ובתקווה שנוכל להוריד את התקציב כתום שנה
 עבודה מסודרת.

לכבוד שנת השבעים )בנוסף לכך   ₪אלף  50: תקציב התרבות גדל ב 70הגדלת תקציבים לשנת ה .4
פחות לשנה זו נחזיר את מגזין שמרבית תקציב התרבות הרגיל יופנה לנושא זה(, וכן הוחלט של

 הוידיאו לתדירות של אחת לשבועיים.

ישובית, הוספת תמיכה יחלק מהגידול בתקציב הינו בגלל תחילת העבודה של רווחה  –בריאות ורווחה  .5
 לגלעד והכפלת הסכום המועבר לבריאות. 

 
עלויות הניהול  אגודת משמר הנגב מתנהלת בצורה יעילה ובתקציבים נמוכים יחסית למקובל )בפרט

נמוכות מכל אגודה אחרת(, בשנה האחרונה נדרש מאמץ מאד גדול כדי לגמור ללא חריגה תקציבית, ולכן 
 אנו מבקשים את אמון הציבור ואישור לתקציב המוצע. 

 בברכה,
 אורלי גל, יו"ר האגודה וועד המקומי

 הדס פלג, מנהלת אגודת המתיישבים.
 ועד אגודת המתיישבים

 ל דף תקציב מפורט במזכירות**ניתן לקב
 

 פרוטוקול האסיפה
 

 יו"ר האסיפה: הדס פלג
 יו"ר האגודה: אורלי גל

 אורלי גל: הארכת קדנציה לחברי ועד האגודה. 
שנים בבחירות המתקיימות במועצה האזורית  5 -הועד המקומי, שהוא ועד סטאטוטורי ונבחר פעם ב

 . נבחר לפני שנה בבחירות שנוהלו על ידי המועצה
,  מאחר שאנו שומרים על זהות ועדים פרסונלית עם ועד 2018החברים בוועד המקומי יכהנו עד שנת 

אגודת המתיישבים,  אנו מבקשים מהציבור להצביע על הארכת קדנציה של חברי הועד הנוכחי שהסכימו 
עד להמשיך בתפקידם. לקראת הבחירות הבאות של ועדים מקומיים ניערך גם להחלפה של חברי ו

 האגודה.
ועד  ולפני כן שרון אלימלך עזב את וחברי הועד אוהד בן שחר וינאי שטיקמן ביקשו לסיים את חברותם ב

 היישוב, לכן היתה פניה לציבור להחליפם. 
 נענו לפנייה: אפי רוזן, ורד סתוי ודרור שנהב.

 אנו מודים לאוהד בן שחר וינאי שטיקמן על פעילותם בועד.
שר בהצבעה רחבה את המועמדים החדשים, אנו רואים חשיבות רבה בכך שועד ממליצים לציבור לא

האגודה ייצג את כל שכבות הציבור, וכן כניסת אנשים חדשים תאפשר ראיה רעננה באתגרים העומדים 
 לפנינו, ובחשיבה מחודשת על סדרי עדיפויות בניהול הישוב.

 המועמדים מציגים את עצמם:
שנים. הדס פנתה אלי וסיפרה על פעילות ועד האגודה  3שנים. בהרחבה  6 -גב כ: אני גר במשמר הנאפי רוזן

שנים וחשבתי שיש לי הכישורים לתרום  29והחלטתי להיענות לפניה. סיימתי עכשיו שירות בצבא במשך 
למקום. רציתי לעשות זאת לפני כן אך לא היה לי זמן. אני יכול לתרום בנושאי תקציב ומניסיון החיים 

הילדים שלי גדלים פה וראוי שכל מי שחי פה יתרום. אני בא בנכונות מלאה ומקווה שאועיל לקיבוץ שלי. 
 ככל יכולתי.

 
ילדים נשוי להילה. עד כה השתתפתי בעיקר בתחום התרבות  3 -שנה אבא ל 16: אני בקיבוץ דרור שנהב

ץ.  הייתי בעתודה ולאחר הפניה של הדס אני מוכן גם להמשיך לתרום בהתוויית הדרך של הקיבו
 האקדמאית והכרתי את הילה. אני איש תוכנה ועובד בתעשייה בפארק עומר. קודם עבדתי במרכז.
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שנים במשמר הנגב. תחילה בשכירות ועכשיו  7גרה כמעט  39ילדים. בת  2: נשואה לדקל יש לנו ורד סתוי
כי חיפשנו גן לילדה ואהבנו את  בשלב א' . הדס פנתה אלי וזאת היתה הזדמנות לבוא ולתרום. הגענו לכאן

 המקום. רוצה לקחת חלק בחשיבה ועשייה לאן המקום ממשיך בשנים הקרובות.
  3סעיף 

  BDOאישור המשך העבודה עם משרד רואי חשבון 
אורלי גל:  על פי התקנון אנו חייבים לאשר כל שנה את משרד רואי החשבון. אנחנו שבעי רצון מהעבודה 

 את העלויות, הנמוכות יחסית, וממליצים על המשך עבודה עמו. שהמשרד עושה, בדקנו
  2016תקציב האגודה לשנת 

אורלי גל מסבירה את אופן בניית התקציב. יש התחייבות לעמוד בסך כל התקציב ולא מול כל סעיף. 
 התקציב קטן מול השנה שעברה ויש עדיין אי ודאויות. התקציב המגיע מהמועצה עדיין לא סופי. 

לאפשר עמידה בכל היעדים שהגדרנו לעצמנו והפעילויות שהתחייבנו אליהן, הוחלט בועד האגודה כדי 
(. מאז הקמת  234לכל תושב. )כיום כל תושב משלם  250 -להגדיל את דמי הועד שנגבים מהתושבים, ל

שך האגודה לא היתה העלאת מיסוי , למעט הצמדה למדד לפני שנתיים )לא העלו את התשלום לתושב במ
 שנים(.  4

בתקופה זו התייקרו כל העלויות: משכורות )שכר מינימום עלה באפריל השנה( , חומרים, חשמל, מים, 
 מחירי ספקים שונים. 

בצד החיובי התחלנו לקבל השנה השתתפות העסקים בשמירה, ואנו מקווים להמשך התהליך, אך מצד שני 
 היו הוצאות גדולות על בטחון ולא צפוי שהן ירדו.

תקציב החינוך נקלע למצוקה. בחינוך לא התקבלו החזרים מצוק איתן. השנה הוחלט להחליף את תנועת 
הנוער והצטרפנו לתנועת הצופים. זה מצריך הקמת סניף מקומי מהתחלה ודורש הוצאות גבוהות 

קב בשנתיים הקרובות. אין צורך להסביר את חשיבות תנועת הנוער לילדים שלנו. וכבר רואים שינוי ע
 התחלת עבודת המדריכה. בעקבות גידול במספר הילדים יש צורך בהוספת חצי משרה של מנהל/ת. 

לקיבוץ הוחלט על שיפורו ועל  70 -מצב הנוי בקיבוץ לא טוב. מחפשים מספר שנים פתרון. לקראת שנת ה
 התנהלות יותר מסודרת ע"י הכנסת קבלן.

 . 70-גאזין 'בבית'  לפעם בשבועיים גם לכבוד חג הוהוחזר המ 70 -תקציב התרבות הועלה לקראת חג ה
נושא נוסף שהוכנס לפעילות הוא רווחה יישובית. בעקבות השתנות הישוב, עלה צורך לספק מענה לצרכי 
הרווחה של כלל התושבים. עד השנה נושא הרווחה טופל במסגרת הקיבוץ ונתן מענה בעיקר לחברי 

כל התחומים והציג תוכנית עבודה שלפיה הוקם צוות רווחה  הקיבוץ. במהלך השנה פעל צוות שבחן את
 יישובית והתקציב הנוכחי..

היו טענות למה מעלים מיסים. בקיבוץ יש אפשרות לקבל מקורות נוספים לתקציב כמו מהעסקים או 
 הלוואות. באגודה אין מקורות מלבד תקציב המועצה ומיסי התושבים.

 חלוקת עוגת התקציב:
 לנושאים מוניציפאליים: נוי, תאורה, מדרכות ₪אלף  781 - 34%
 ביטחון ₪אלף  441 - 19%
 נושאים חברתיים ₪אלף  483 - 21%
 חינוך ₪אלף  196 -  9%

 אלף  ניהול   331 - 15%
 אלף בצ"מ )בלתי צפוי( 39  - 2%

 
דת : נושא השמירה והביטחון עלו מדי פעם וגם לקראת שנת התקציב. נעשתה התייעלות בהורהדס פלג

 יום שישי בשמירת השער והוחזרו מרכיבי ביטחון כמו החזקת גדר ועוד שהמועצה הורידה לפני שנתיים.
 ועד האגודה.והצבעה בסוף השבוע הבא. מוזמנים לבוא להצביע ולתמוך בחברים החדשים ב

 

 שמחה שילוני , מפקד "חיות הנגב"
קשר שלו עם משמר הנגב מתחיל עם התחלת היה במותו. ה 96לפני שבועיים הלך לעולמו שמחה שילוני בן 

 . 1947מלחמת העצמאות מיד עם קבלת החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 
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ראשוני המגויסים היו הרזרבה של הפלמ"ח ברחבי הארץ. הרזרבה החיפאית בפיקודו של שמחה שילוני  והם 

וו את "חיות הנגב הגיעו כמחלקה למשמר הנגב. מכאן יצאו לפעילויות בשטח עד שעברו לניר עם והי

 המפורסמים. על השם שהוצמד להם בהמשך.

בהיותם במשמר הנגב התגבשו לחבורה לוחמת אשר "דאגה" גם להשגת אמצעי תחבורה שהחרימו מערבים 

 שנסעו מעזה לבאר שבע.

רושם גדול בהיותו מנהיג ואדם משכמו ומעלה בתקופה בה  , שהיינו אז קיבוץ צעיר, שמחה שילוני עשה עלינו

 לא היו דרגות לבעלי תפקידים בצבא. שמחה היה איש שקט ושקול ואדם מוסרי מאד.

בהיותו סמכות בלתי פורמלית התייעצנו איתו בשורה שלמה של דברים שהבולט בהם היה ויכוח שהיה בינינו 

אמו על עופר, הבן הראשון של משמר הנגב, בנם של שושנה ופנחס גולן. הויכוח היה האם לפנות את הילד עם 

ואיתם גם נשים בהריון להרצליה לפלוגת "משאבים", לעתיד לבוא, קיבוץ משאבי שדה? היו שהתנגדו לפינוי 

וחשבו שיש להשאיר את הילד עם כולם. כולנו נהיה בגורל אחד בעת מלחמה. הוחלט להתייעץ עם שמחה והוא 

ילד  הד לטפל בו. )לשילוני כבר היפסק שיש לפנות את שושנה ועופר למרכז הארץ. היה מי שסיפר שגם יעץ כיצ

 משלו(.

 עד(.-המחלקה גרה בתוך הקיבוץ בצריפים שהיו ליד מגדל המים )היכן שנמצא היום בית גיל

עם היוודע שחיפה שוחררה יצאו החבר'ה החיפאים בהורה סוערת אליה  1948במאי  1 -זוכרים שכאשר ב

 הצטרפו חברי הקיבוץ.

בעץ. היה לו סטודיו בבנימינה, מקום מגוריו, שם שמר והציג את עבודותיו.  שמחה שילוני היה גם אומן. פיסל

היה לו גם אוסף גדול של עצים דמויי פסלים שאסף בסביבות מגוריו ובעיקר בחוף הים אותם הציב במגרש 

 פרטי ליד ביתו.

 קלת' אפיקים. שמחה שילוני היה מהנדס תעשייה ועבד עם שלושה מפעלים שייצרו לבידים שהגדול בהם היה '

הכינוי "חיות הנגב" שמחה מספר בראיון שנערך איתו: " בתקופה הזאת התגבשה היחידה וחיפשה לעצמה 

סמל, והסמל שנמצא היה הגמל. מלבד זה, תוך כדי החורף הזה נראינו פיזית מרושלים מאד בלבוש. לרובם היו 

הסתכל עלינו, לא  פעם זרק: "אתם נראים היינו מתרחצים לפעמים, ומי ש –זקנים, שערות פרועות, להתרחץ 

 כמו חיות". איכשהו זה נדבק. אני לא יודע מי יזם את השם ואיך זה התחיל, אבל התחילו לקרוא לנו כך."

הקשר עם שמחה שילוני ו"חיות הנגב" נשמר לאורך זמן ומדי פעם היו מתכנסים בבריכה של משמר הנגב 

 למפגשי נוסטלגיה.

מפקד "חיות הנגב":  מומוס,  שולה וקסלר,  –שילוני  יזמו וסיפרו על שמחה

 אמתי וחנה בן צור.

 
 
 
 

 
 

 חודש ינואר
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  18.1.1966 -אביו של ראובן כהן, נפטר ב – דוד כהן

  21.1.1972 -, נפטר בז"ל  אביה של שרה דור – נתן רדזנובסקי

  31.1.1973 -אביו של מקסי גליקי ז"ל, נפטר ב -  יוסף גליצקי

, בעלה של שושנה ז"ל, אביהם של מיכאל, עידו, אלון, גיתית  1951חברנו משנת  – דגני בן ציון

  23.1.1989 -וגיא   נפטר ב

  20.1.1995 -דוד אלון ז"ל  נפטר ב אחיו של  – גדליה אלון

, אביהם של גיל ז"ל, דבורה, חן וצפי נפטר ז"ל  , בעלה של לאה 1946חברנו משנת  – דוד אלון

  2.1.2000 -ב

)היה במצודת בורכוב( בעלה של דורה ז"ל,  אביהם של  1946חברנו משנת  – כתריאל מגריל

  10.1.2000 -אריה, רוני וצביקה  נפטר ב

 12.1.2005 -אמה של נורית אורן נפטרה ב  - אדית פרידמן

בעלה של גינה ז"ל אביהם של מיכאל ז"ל, דניאלה ז"ל,  1952חברנו משנת  – יוסף שיבובסקי

   24.1.2005 -ועודד נפטר ב מאיה

  17.1.2006 -אביו של מנואל פוקלמן  נפטר ב – חוליו פוקלמן 

  5.1.2008 -אמה של ראדה גודלפדר נפטרה ב -  עדה זנבילוביץ

 רעייתו של אריה אמם של טלי ראך וגיל 1957חברתנו משנת  – לולה מרטינובסקי

  7.1.2009 -נפטרה ב   

 28.1.2011 -נפטר ב 1968 חברנו משנת  -  מישל וארי

  17.1.2014 -אמם של סוזי פוקלמן ודוד רובינשטיין נפטרה ב – דורה רובינשטיין

רעייתו של ישראל ז"ל אמם של עמוס, אמנון, אייל  נפטרה  1949חברתנו משנת  – פנינה גזית

  20.1.2015 -ב

 
 
 
 
 
 
 
 

 ניצולי שואה כותבים שירה –עדים ראשונים ואחרונים 
 

, התקיים ערב שירה ב'בית ביאליק' בו הוקראו שירים שנכתבו ע"י ניצולי שואה ביניהם  2015השנה,  באפריל
. השבוע קיבלה יהודית תעודת הערכה והוקרה על השתתפותה במיזם שריכזה רוני יהודית סדהיתה חברתנו 

ית מאז השחרור גלילי ב'בית ביאליק' ובבני שמעון באותו חודש. מתוך חמישה עשר שירים שכתבה יהוד
נבחרו שני שירים אותה קראה  ,ועד ראשית קליטתה בארץ לאחר עלייתה לארץ בירקנאוממחנה ההשמדה 

 ב'בית ביאליק'.
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 להלן דברי הפתיחה של יהודית לפני הקראת שיריה:
, כשהסתיימה המלחמה, נשארתי בודדה בעולם. הורי נספו וכל משפחתי. אמא ואבא חסרו לי מאד.  14"בגיל 

 שעבר עלי, לא הרפו ממני.יתי בודדה והזיכרונות של מה הי
 היו לי סיוטים.

אחרי השחרור מבירקנאו הייתי כחצי שנה בבית חולים, חולה מאד. התאוששתי, עברתי לסנטוריום בו שהיתי 
למעלה משנה. בסנטוריום עלה בי הצורך להוציא מתוכי את הגעגועים, את הפחדים ואת הזיכרונות. לא היה 

 ם מי לחלוק את הכאב.לי ע
בבית המרפא קיבלנו מחברות ועפרונות מהצוות הרפואי והחינוכי. התחלתי לכתוב ולהביע את המחשבות 

 אל הדף. –והרגשות שלי 
 הכתיבה עזרה לי לפרוק במעט את המשקעים, אפשרה לשחרר מעט מהזוועות שעברתי. 

יכרונות האיומים מן המלחמה ובמיוחד ממחנה כתבתי גם יומן זיכרונות. הז ;שירים 15 -כתבתי בפולנית כ
 ההשמדה בירקנאו, מלווים אותי עד היום ואיני מצליחה להשתחרר מהם.

 ובכאב שקיימים עד היום. בהיותי בסנטוריום כתבתי בגעגועים 1945נכתב בספטמבר  אמאהשיר 
ראיתי את אמי בפעם כש יבהיותי כבר בארץ, כתבתי את השיר כהד לרגשותי 1949 -נכתב בסילבסטר השיר 

  1945 –האחרונה ערב השנה החדשה 
 

 סילבסטר
 גבירותי ורבותי,

 האם תדעו איזה חג היום בעולם?
 קץ השנה הישנה. –סילבסטר 

 הבה נשתה לחיים לכבוד השנה החדשה.
 

 ובין האנשים הנהנים, העליזים,
 לב אחד בוכה.

 לב יתומה.
 מסביב רוקדים,

 היין בכוסות עולה על גדותיו.
 וגם אני רוקדת,
 וגם אני שרה.

 
 אני רוצה לברוח

 מהמחשבות החוזרות על עצמן,
 מחשבות החונקות את הגרון.

 המחנה האיום.
 

 ערב חורפי
  1944בדצמבר  31נשף סילבסטר 

 ס"ס עם פרגול בידה.-אשת ה
 דוחפת אותי חזרה לאחור,

 .מחוץ לשורה בה אימי
 אוי! איזה סבל!

 
 שבריר של דקה 

 ם בנבכי ליבי.חתום לעולמי
 

 שני השירים  תורגמו מפולנית ע"י חברנו יהושע צפריר
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 השיר 'אמא' פורסם בעלון של ערב יום השואה במשמר הנגב

 

 

 
 לגב' יהודית סד

 שותפה לערב שירה ב'בית ביאליק' ובבני שמעון

 ניצולי שואה כותבים שירה –עדים ראשונים ואחרונים 
 בו הקראת משירייך.ודה על ההשתתפות בערב מיוחד זה, ת

 ערב בו השתתפו ניצולי שואה ובני דור שני ושלישי לשואה.
ערב בו בני הדור ראשון, שני ושלישי לשואה קראו שירים שנכתבו במהלך המלחמה או 

 .לאחריה
על הכרת היצירה והיוצר שפועל בחברה הישראלית, משפיע ומטביע את חותמו בדרך 

 ה.יצירתית על התרבות הישראלית וזהות
על השתתפות בהצגת היצירה שנוצרה לאורך החיים, המבטאת את תהליך הקליטה 

 והשתלבות בהקמת מדינת ישראל.
 על הצגת האומנות כמראה למעגלי החיים וכמעצבת זיכרון.

היצירה ועל התרומה שלך להבנת חשיבות העיסוק ביצירה והעלאת  על השיתוף בתהליך
 הנושא לסדר היום הציבורי.

דורי שבו -הסיפור האישי מדור לדור למען חיזוק שרשרת הדורות והשיח הביןעל העברת 
תסופר תרומת הדור הראשון לשואה להקמת וביסוס מדינת ישראל, גם בפן האומנותי 

 יצירתי.
אנו מודים על שותפות במפגש שהוא זכות לחברה בישראל. מפגש הפועל לשימור הזיכרון, 

צירה אשר בוראת מסמך היסטורי, אנושי, אומנותי דרך העדויות של השורדים וחשיפת הי
 המצמיח תקווה והמשכיות.

 
4/2015  

 בברכה והוקרה
  רוני גלילי

 שירת המגירה
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 מלגות מהמועצה
 

שמעל'ה דיין על ספרו "מלוא הטנא אהבה" ואופיר גולדברג  : משמר הנגב מלגות מהמועצהבהשנה קיבלו 

 ט. על התנדבותו במד"א בסניף רה

 כה לחי! ויישר כוח!

 

 תערוכת ציורים בחדר האוכל
 

 תערוכת ציוריו של יוסף ארז בחדר אוכל 

  90 -לציון יום הולדתו ה

 
 גדר בטיחות בכניסה לחדר האוכל

 
הוצבה גדר הבטיחות החדשה בכניסה לחדר האוכל. הגדר הרעועה והזמנית שהיתה מוצבת במקום הוסרה 

 שהושלם שיפוץ חדר האוכל והורחבה הכולבולית. לאחרהדבר קרה יותר מחצי שנה 

 
 
 
 

 2016 –שתהא השנה האזרחית החדשה 
 טובה לנו ולכל העולם                                  
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