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 מה בעלון
 

 ַחֵתַפ שתגיח וְת2011 בכל מקום בעולם תהיה זו שנת 24:01בשעה .  לסופה2010 מגיעה שנת בחצות
 בה יתרחש שינוי נוסף באורחות ,אילו ציפיות יש לנו במשמר הנגב לקראת שנה זו. תקוות וציפיות

א וחברים מת דנדהקמת האגודה הקהילתית בה יהיו חברים מק.  השנה כבר לא נהיה לבד?חיינו
,  אליהם יצטרפו בנים שבחרו לבנות בית במשמר הנגב גופה,חדשים המתגוררים בשכונת ההרחבה

 . 2011באופן עצמאי בשנת " ללכת"זו הקהילה שתחל 
 .  התקווה שהתמהיל יצליח

 
חלקם ענה , נשאלו מספר חברים?  חולפת תוך כדי קריאת העלון מה היה משמעותי בה2010שנת 

 . עונה על השאלהנאמר במשך השנהשמה תגובה שכבר  היתה יב וגם חלק אחר לא הג
 צביקה - הציג את חלקו,התחום ופקד עלשמי שמ ,היתה אסיפה על תכניות המשק והקהילה

 . קהילה-איתן רוזנבלט,  משק-אמסל
בית ספר שני הולך , חגגו ימי הולדת עגולים כמדי שנה, ערב נשים מוצלח בסתם יום של חול היה

 . מדווחת רותי רוזנבלום– במועצת בני שמעון הגדלה ונרקם
 . אמתי בן צור על תולדות משפחתו–מקלט הספרים אירח הפעם ספונטנית את המארגן 

אמתי , אך למרבה הצער בזמן האחרון בבלאגן,  מוצאים בו הכל–לוח המודעות בקיבוץ הוא מוסד 
 .יו דברים מעולם אך כפי שהמדור היה היה מדווח ה.בן צור כותב על הנושא

 . תומר רכטמן מחבר ביניהם–אגודה קהילתית , 2010מונדיאל , הסברה
 . פינת המתכון בעלון–אריק אלון יזם וכתב 

 . בישוללה–לוי לבשל ליולדת -יוזמה גם של נילי שלח
  בה הכל–והפינה הקטנה 

 עד סיום עריכת העלון מלבד אבק לא ירד עלינו גשם
 ? כדי שתרד עלינו על השדות על הגינותמה לעשות לך, הגשם הסרבן

 ?האם  לשיר
 ,היורה שמע נא
 , רד מהר הגנה

 , קום וקפוץ מעל ענן
 .ותרקוד עימנו כאן

 !היורה
 עץ ימחא כפיים
 שיח במצלתיים
 וכולנו פה נרון

 גשם גשם בששון
 !היורה

 
 ? מה היה לי משמעותי בה– 2010 �
 הילהק תוכנית משק ו– 28.12.10 -אסיפה ב �
  רשם איתן רוזנבלט– 2.12.2010 - מ–קול הנהלת הקהילה פרוטו �
  24.12.10הצבעה בקלפי  בתאריך  �
  הלן נגבי–נושאים לבקורת  �
  דפנה דגן–ערב נשים  �
  דפנה דגן–ימי הולדת עגולים  �
 .  רותי רוזנבלום– סיכום פגישת צוות בית הספר עם המועצה -מהנעשה בחינוך �
  משפחתו אמתי בן צור על–מקלט הספרים מארח  �
  תומר רכטמן–אגודה קהילתית ומה שביניהם , 2010מונדיאל , הסברה �
  אריק אלון–פינת המתכון  �
  מעלונים-היה היה  �

 לוי- נילי שלח–בישוללה  �
תערוכת היו זמנים בחדר ,  ירקות ופירות במרכוליתחדש למחירי לוח –הפינה הקטנה  �

     2011 –וד השנה החדשה מסיבה לכב, אלי טננבאום ממליץ על חיסונים' דר, אוכל
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 – 2010שנת 
 ?  מה היה לי משמעותי בה

 
 השנה החלה באסון . היתה שנה סוערת מאד באירועים עולמיים וארציים 2010שנת 

ארז קארפ שגם סיפר את ' רעידת האדמה בהאיטי בה היה לנו חלק קטן בדמותו של דר

דיאל בדרום אפריקה שריתק את בקיץ היה המונ. סיפור המשלחת הישראלית בה השתתף
 לפני סופה של השנה היתה טרגדיה שהתרחשה השריפה בכרמל  . העולם במשך חודש

 שנה 100התנועה הקיבוצית ציינה ?  האם תהיה רק ציון בלוח השנה,אנושית וסביבתית
במשמר הנגב עוסקים הרבה בנושא גיבוש קהילה לקראת הקמת .  לקיומה בסדרת אירועים

.  וכמובן כשנשאלת השאלה ברמה האישית יש תמיד סיפור.תפת עם התושביםאגודה משו
 .  בשנה זומה היה משמעותי עבורם פניתי למספר חברים שיספרו 

 
 יהושע צפריר

כשהייתי בבית חולים . סֵנּאני רואה את זה ְכ. הדבר המשמעותי ביותר עבורי הוא ההחלמה שלי"
החזיקה אותי במודעות כדי , הבת שלי, אורה. לעצמיהייתי מחוץ . לא ידעתי שאני שם, סורוקה

חזרתי , ואחרי חודש, היא התקשרה לרופא שהיה האופוטרופוס שלי. שאני לא אשקע לגמרי
 .כי חודש הייתי מחוץ לעצמי. לעצמי

וערב אחד אחת מהאחיות שאלה , היו שם חלונות גדולים. הייתי במחלקה הפנימית בבית חולים
. אמרתי לה שאני רגיל לפני השינה לנקות חלונות. כי ניקיתי את החלונות, אותי מה אני עושה פה

 .היא החזירה אותי למיטה ומאז חזרתי לעצמי

 
 שולה וקסלר

 . אמה וקסלר– נולדה עוד נכדה 2010ובמרץ ,  אורי ישראלי– נולד לי נין 2009בסוף 
 .אני שואבת את כל הכוחות מן המשפחה

החשוב פחות התנגשויות והדבר העיקרי . בוץ רגיעה אחרי ההפרטה אני מרגישה שיש בקי2010 -ב
 . אלדד בונה פה את ביתוישהמקום התרחב והבן שלהוא 

" ערב נשים"בינתיים למשל . אני לא חושבת שלא יהיו בעיות. עתיד למקום, אני רואה בהתרחבות
מרגישים טוב התחושה שמתקבלת מהתושבים היא שהם . י תושבות מילא את המועדון"שאורגן ע

 .תמיד היינו. ומשמר הנגב היא חברה פתוחה
קיבלנו כל אחד ולא תמיד זה היה . הבסיס לזה שרוב השכבה של הותיקים הם יוצאי תנועה

 .אך האווירה שקיימת השנה היא טובה. לטובה
-גיל"יש אווירה טובה ב. זה חשוב למקוםווהשנה כל התוצרת נמכרת , זה מקום נהדר" עד-גיל"

פה אני מרגישה את האווירה של הקיבוץ . מתעניינים אם מישהו לא מגיע. עוזרים אחד לשני". עד
 . שהעבודה חשובה-של פעם

אני . בנתיב העשרה, הבן של שחר,  ארבל–מצווה של הנכד שלי -לפני חצי שנה היתה במשפחה בר
,  איש דתיארבל ישב עם סבא שלו מצד האם שהוא, כשנכנסתי. כל הנכדים היו. מאד התרגשתי

התפילין ובית הכנסת היו בהווי , באתי מבית דתי והטלית. זה בפני עצמו ריגש אותי. עטוף בטלית
כשארבל עלה להוציא את ספר התורה עם סבא שלו  שהיה מקושט . של משפחתי בבלגיה

אני בכיתי , ף בטליתוישי הבכור שלי עט, קרא את ההפטרה שלו ואחר כך, ות צבעוניותחבמטפ
זה ריגש . כל הטקס היה מאד משמעותי עבורי. אמרתי שאני רוצה לברך את ארבל. ותמהתרגש

אני יודעת את זה כי אחיו . אותי כי סיפרו לי שאבא שלי במחנה ריכוז התפלל שלוש פעמים ביום
 " אני מאמין: "אבי ענה, וכשאמרו לו תראה יהודים עולים בלהבות שחזר משם סיפר לי

 .עם תחושת המשך. אד משמעותי עבורי השנהבגלל זה הטקס הזה היה מ
 



 il.org.atarmishmar.www                                                                                              4 

  31.12.2010א  "ד בטבת תשע" כ1901' עלון מס

 
 עופרה אילן

עצם העובדה . הגורמים למידבור מחדש של הארץ, לגבי הסביבה המשתנה היא המשמעות שלי 
ל "לחו תחושה שנסענו והיתה לי. שכחו את הדרום, שבגשמים האחרונים שהביאו ברכה או אסון

 .בלי דרכון
 משפחתית לקראת הגיוס היתה אווירה של ההיסטוריה בפגישה. שני נכדים ראשונים הלכו לצבא

: עד שהבת שלי אמרה. כמו דור ההורים והסבים) בה ההורים היו בפעילות בטחונית(המשפחתית 
אתה לא חייב לשאת : "אני מרגישה הרבה רעל באוויר ופנתה לאחיין המתגייס ואמרה לו

 ".תעשה מה שאתה יכול, ההיסטריה על הכתפיים

  

 
 לרמרים ברס

 :שני דברים חשובים קרו לי  השנה ובזכותם הגעתי לבית הנשיא 

 .נשבע בבית הנשיא באביב אחרון ו,  מונה לשופט ,  איתיהבן שלי : הראשון

 . אירוע מרשים וחשוב 

קיבלנו , ) מרכז סיוע לנשים נפגעות בנגב ( ן "במסגרת השתתפותי כמתנדבת בעמותת מסל: השני

 .ב הטוב לשנה זו מאת הנשיא את האות למתנד

 . וצעד חשוב מאוד בחיים שלי , שני האירועים האלו היו מאוד מרגשים
 

 שיהיה לנו רק טוב 

 
 

 מילה גזמן
 .עברה שנה משמעותית מאוד עבורי

 .מתחילת השנה בעבודה התחלנו תהליך ניתוח מערכות מידע 

 .עכשיו נמצאים בשלב קבלת החלטה להמשך הדרך

 . מרכזי לקיבוץ"סדר פסח" את   הצלחנו להחזיר2010 -ב

 . החוג נרשם בחוברת חוגים של המועצה, יצא לדרך חוג ריקודים סלונים למבוגרים

 .לעצמי למדתי נוהלי אכילה נכונה ובריאה

 . באוירה מרגשת ורוחנית)הבן של נטלי ויגאל ( במשפחה חגגנו בר מצווה לאיתן

 .ובחופש השתתפנו בבר מצווה בארצות הברית 

 
לכתוב על ,  קיבל את השאלה ותמה מה הוא יכול לספר רוזנבלוםאלכס

 ועיניכם קוראות שלאחר הרהור נוסף היה לו ?2010 -משהו משמעותי עבורו ב
 .   2010 -הרבה מה לספר על מה היה משמעותי עבורו ב

 
 הי וזו שתהי–השנה שהיתה 

 
 מאת אלכס רוזנבלום

 
ללוות אותנו בשנים , ימשיכושחשים בקיבוץ קי הזכות לקחת חלק בתהליכים המתרלנפלה בח
 . הקרובות

 
 .ובחצרות הגנים, במגרשי משחקים, זה כיף לראות את הילדים הרבים בשבילי הקיבוץ

 .בעיקר בשביל זה המאמץ היה כדאי.  הרבה שניםחווינוזו הוויה שלא 
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 : שכונת קהילתית
,  משפחות כבר גרות בשכונה15. ניתהשכונה הולכת נב. הולך ומסתיים:  מגרשים33הכולל ' שלב א
חודשים הקרובים נבצע דרך המועצה את השלמת ריצוף הבמהלך . 2011 יעברו עד מרץ 11-ועוד כ

הכולל ) שטח ציבורי פתוח(פ "הקמת שצ, כולל ערוגות וצמחיה בצידי הריצוף, שני הכבישים
 .עצים ושיחים, דשא, מתקני כושר, משחקי ילדים

הנחת צנרת (השלב הבא . הסתיים שלב של הכנת התשתיות הצמודות: שים מגר35הכולל ' שלב ב
מילוי שני הכבישים : בהמשך. נמצא בשלבי תכנון סופיים) תאורה וחברת החשמל, בזק, הוט

אני תקווה שבתקופה . כל זה יתבצע במהלך החודשים הקרובים. במצע מהודק ושכבה של אספלט
רובם כבר עברו . ויחתמו הסכמים עם המשתכנים, לנהיהקרובה נסיים עם הביורוקרטיה של המ

 .כל העבודות יתבצעו במכרז דרך בני שמעון. את ועדת הקבלה

 .הושלמה במלואה, תאורת גדר וחפיר,  הכוללת דרך פטרוליםהגדר החדשה

 נתחבר 2011במהלך .  שתי תחנות השאיבה הושלמו וממתינות לחיבור החשמל:תשתיות ביוב
 . ונחסל את בריכת החימצון, רהט) פכיםמכון טהור ש(ש "למט

 :בקיבוץ

,  שחלקו הוסב למשרדי הנהלת החינוךTVבית אפקט :  מבנים3שיפצנו השנה : שיפוץ מבני חינוך
 מועדון הנעורים שהשיפוץ כלל החלפת –" המרכזון", "תות"מבנה הנהלת החינוך שופץ לטובת גן 

 .גג האסבסט

בשבועות הקרובים נסיים את ! השכונה קום תקום, אמוןלמרות הסקפטיות וחוסר ה: שכונת בנים
אי מתן . פיתוח המגרשים וגם תחילת בנית הבתים, אחריה הקבלה לחברות, החתימה על הסכמים

 הוסר כנראה בשלב זה מהפרק הודות – מול השכרת הדירות –היתרי בניה בתוך המשבצת 
 .התנועה הקיבוציתלמאבק של 

נבנתה והופעלה בעזרת כספי משרד התחבורה וכספי פיתוח של  הסובה :סובה בכניסה לקיבוץ
 . המועצה

 .אני תקווה שבשנה הבאה נצליח לפתח נוי בצידי הסובה ולהפוך את הכניסה לקיבוץ למרהיבה

 .  הושלם השבוע:מגרש מתקני ספורט וכושר למבוגרים

 .ו בגגון בימים הקרובים תסתיים העבודה והסככות יכוס: פרגולות במרפאה והמועדון

 :למעט, הושלמה התקנת מערכת מדי מים לכל בתי הקיבוץ:  מערכת מדי מים

 מבנים בשכונת צעירים שבהם צנרת המים ומערכת המים החמים משותפת לארבע 8 .א
 .והפרדה ביניהם עולה ביוקר רב, דירות

 מקומות שבהם הנוי 32חסרים עוד כ .  מדי מים במערכת הנוי משמר הנגב12הותקנו  .ב
כולל החלפת מדי מים , עבודה זו תושלם בימים הקרובים.  משקה ללא מדי מיםעדיין

 .ישנים במונים ממוחשבים

 .אנו נכנסים עתה לחיבור גינות פרטיות של החברים למד המים של הבית .ג

למעט מספר מדי מים לא תקינים , נראה שהמערכת פועלת היטב,  חודשי הפעלה8לאחר  .ד
גם מערכת קריאה הממוחשבת של המונים ). י המיםיצרן מד(י ארד דליה "שהוחלפו ע

כשיש . ויש מספר מועט ביותר של בירורים בנוגע לצריכת המים, פועלת היטב
 .   הנושא מטופל מידית, תקלה/בירור

 נושא נוסף

אנו בשלבי תכנון מפורט לניצול המים שיוצאים אחרי תהליך אוסמוזה : פוליבידמניצול מים 
 . הפוכה במפעל

מים אלה הם מי שתייה שלאחר התהליך . ק בשנה נשפכים כיום לביוב" אלף מ60 עד 50 כמות של
אנו מתכננים להשקות במים .  אבל מותרים להשקיה– המליחות גבוה/מקבלים מוליכות חשמלית
כל אזור הבריכה והגבעה , חורשת שבעת המינים, חורשת הזיתים, אלה את מגרש הכדורגל

 במים אלה גם החורשה שתישתל בין השכונה הקהילתית לבין יתק להיות מושנתמתוכנ. הפורחת
 .  הגדר החדשה

היום יש לנו מפה עדכנית של כל קווי המים .  בוצע במחנה בעזרת ארגון עובדי המים:סקר מים
 .לא בוצע סקר למערכת ביוב). ללא קווי נוי(לשתיה במחנה 
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 סקר זה נדרש כדי לקבל רישיון .י חברה חיצונית בעזרת עובדי חשמליה" בוצע ע:סקר חשמל
 .י רשות החשמל"דבר זה נדרש ע. י הקיבוץ לצרכנים השונים בחצר"מכירת חשמל ע

 :2011פרויקטים על הפרק בשנת 

 )גורם חיצוני(שדה תאים פוטו ואלטאיים בין בריכת החמצון לבין כביש הכניסה  .1

במידה ). יצוניגורם ח(ש רהט "סקר איכות הסביבה בהקשר להקמת תחנת כח ליד מט .2
הפרויקט יצא לדרך , י המנהלת והאסיפה"והקמתו תאושר ע, והסקר לא יראה חריגות
 .תהליך זה ייקח שנתיים לפחות. ברמת התכנון והאישורים

לאחר אישור של הממשלה להשקיע בשדרוג . תכנון תשתיות במחנה על פי הפרצלציה .3
שוני ואומדן תקציבי למשרד אנו נדרשים להגיש תכנון רא, תשתיות בישובים חקלאיים

 .כדי להיכנס לרשימת הזכאים, החקלאות

 ").ורד"ובית , במקום הספרייה" תמר"גן (שיפוץ שני מבנים נוספים לחינוך  .4

 .ספריה למקום שהנהלת הקהילה תקבעההעברה מסודרת של  .5

כולל פתרון בטיחותי לחיבורי השבילים לכביש , בנית חניות נוספות לאורך הכביש הפנימי .6
העבודה . י מהנדס כבישים ובתאום עם ממונה הבטיחות שלנו"עבודה זו תתוכנן ע. זה

שילוט , על השבילים שמתחברים לכביש" במפרים", נוספים על הכביש" במפרים"תכלול 
 .ותמרור

 מספר פרויקטים לטובת הקהילה שיוחלט עליהם בהנהלת הקהילה .7

 )כולל שיפוץ של מגרש הכדורגל(פרויקטים בנוי  .8

  יבוצעו בעזרת כספי הפיתוח של המועצה– 8 עד 3הסעיפים מ כל 

 

כוון שלא נוכל לסיים את מערכת . ו בשבט בשכונה"רצינו לבצע לקראת סוף ינואר נטיעות ט
הנטיעות יהיו בין השכונה הקיימת . נבצע את הנטיעות יותר מאוחר בשנה הבאה, ההשקיה עד אז

 . לבין הגדר

 . יה בתקציבי הפיתוח ובכמות המים שתעמוד לרשותנוכמות העצים שנוכל לשתול תלו

 

 .ועוד הרבה עבודה לפנינו, נעשה הרבה, כפי שאתם רואים

 

 .אני שמח שניתן לי לקחת חלק פעיל בביצוע של העבודות האלה לטובת חברי ותושבי משמר הנגב

 

 ,    בברכת שנה אזרחית טובה

 אלכס

 

 
 

 2010תמה שנת 
 

 , עם מתקני ספורט  וכושר למבוגריםמגרשהלשער  העלון נבחר 
 .2011לייצג את סיומה ואת תחילת שנת 

 
   . בכושר מלא להתחיל התחלות חדשות במשמר הנגב2011מגיעים לשנת 
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  במועדון28.12.2010ביום שלישי 
 :סדר יום

 מידע ושאילתות
  משק וקהילה– 2011תקציב 

 
 

 מידע ושאילתות
 

 . 1. ופיין בשלושה תהליכים חשובים שימשכו בחלקם שנתייםחודש דצמבר א: איתן רוזנבלט
 כיצד – חודשים בריכוז תומר רכטמן 8תהליך שהחל לפני  . 2. בניית חזון קהילת משמר הנגב

הקמת  . 3). כמו החלטות על נושאים שיעברו לטיפול בועד האגודה(מוקמות אגודות קהילתיות 
 .שכונת הבנים
 ?האם לבנים יש זכות בחירה. קס בוחריםצריך להכין פנ: אמתי בן צור

. רק להם יש זכות בחירה. תהיה רשימה מפורטת של החברים ותושבי ההרחבה: איתן רוזנבלט
יכול להיות . הועד יבחר לשנתיים. הבנים יוכלו להצטרף לבחירה עם ההסכם איתם ייחתם עד אז

 . בהרחבהבברור חיל יש גם יצוג לשוכרי דירות שהם לא. שהם יהיו משקיפים
 

  2011תוכנית משק 
 

 מרכז המשק  – מציג צביקה אמסל
  מנהלי הענפים והתאגידים ושל ההנהלה הכלכלית -התקציב הוא תוצאה של עבודה של חודשיים 

 . ויש להכנתה שותפים רבים וחשוב שיהיו יותר חברים נוכחים באסיפה
, קמה-רפת משמר, שקמה, ולוגיהנגב אק, פוליביד: בתוכנית מוצגים היעדים בתאגידים ובענפים

 .ן"נדל, אנרגיה" אל הנגב", מרכז אירועים
העברת רפת העגלות לבית קמה לכן ההשקעה של בניית סככות וכן הגדלת : תוכנית ההשקעות

לכן ראוי להעביר , הפעלת הרפת בשני אתרים היא בזבזנית. העדר בעקבות הגדלת מכסת החלב
 .ישארו במשמר הנגב נבחנים רעיונות לניצולןלגבי הסככות ש. את כולה לבית קמה

השימוש בקומפוסט הוא . משטח הקומפוסט ברוחמה פעיל והגיע לתפוסה  מלאה: נגב אקולוגיה
 .בתכנון להקים משטח קומפוסט נוסף. א"עונתי וצמוד לתקופת זריעת תפ

 .הפרויקט הסולארי לא מופיע בהשקעות: סמי פיין
  .2011 -ולא יוקם ב, ובשני אנחנו מטפלים. בועדה המחוזיתפרויקט אחד נעצר : צביקה אמסל

לא טוב שהציגו את . יש פעילות בתאגידים ויש להציג באסיפה גם את היעדים: יורם ענבר
בהנהלת חשבונות כבר יש תוצאות של חודש אוקובר ואפשר היה .  חודשים9התוצאות רק לגבי 

, היא מה היא המדיניות של חלוקת רווחיםשאלה אחרת . לבצע את החישוב גם לגבי השנה כולה
. חשוב שהחברים יקבלו תמונה כללית יותר, לגבי הפנסיה. במיוחד לאחר ההסדר עם הבנקים

 ?האם יש יעד אליו רוצים להגיע
כדי ) תוכנית משק(ח "לפי מה שמסתמן מדברי החברים יש להבהיר את הגשת הדו: נמרוד זיו

 - יש תכנון ל2011 -ב. יש מצב חדש: לגבי חלוקת רווחים. אותוחובתנו לשפר . שיהיה יותר ידידותי
בכל התאגידים יש לנו .  שנים קדימה ומתוך זה לגזור את העמדה לגבי השקעות ומשיכת רווחים5

 .שותפים שצריך לקבל את הסכמתם
 .יש מקום לדיון ציבורי מה עושים עם הרווחים

 .העודפים בתאגידים ישמשו לפנסיה:  אמתי בן צור
בכוונתנו לגבש סדר יום חדש . חצי שנה לאחר ההסדר, נמצאים עתה בשלב ביניים: צביקה אמסל
רצינו להכניס אותו לתוכנית זו אך הוא לא היה מוכן והעדפנו " ינאי משאבי מידע"בעזרת חברת 

לאור המסקנות שיוגשו מהגשת העבודה איתם יוכל . להגיש את תוכנית המשק במועד הזה
 .בינתיים זה תקציב ביניים. להתקיים הדיון

זוכרים . (  יפה שתוכנית המשק מוגשת עוד לפני תחילת השנה החדשה-הערה ושאלות: אלי רכטמן
אך מגישים אותה לחברים זמן קצר מאד ) שנים שהתוכנית היתה לפעמים מוגשת בחודש אפריל

שרות להקים לול  האם לא נבדקה אפ. בלול₪  אלף 100בתוכנית מוצגת השקעה של . לפני האסיפה
 . חדש כאשר סביבנו מוקמות חוות לולים חדישות

עוד לפני הסדר החוב שאלתי למה לא יוצרים שורה בה נרשם דיווידנד לחברים גם אם המספר 
  . 0שיהיה רשום הוא 
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העבודה .  אנחנו כפי שאמרתי לפני עבודה יסודית שגם נושא הדיוודנדים יוצג בה: צביקה אמסל
 ".ינאי משאבי מידע" חברת כאמור היא  עם

התוצאות שקיבלנו לא היו רציניות . לגבי הלול בחנו אפשרויות עם קבוצות העוסקות במשחתות
הלול גם במצב הנוכחי מציג תוצאות טובות אך יש לתקן ליקויים . וכך גם לגבי שיפוץ הלולים

.  כי יש עודף פטמיםהיום לא מגדילים לולים. שביניהם יש ליקויים בטיחותיים כמו מיכלי המים
אין הצעה . התוצאות המקצועיות בלול הן טובות . 6 מדגרים במקום 5.5השנה מסיבה זו גידלנו 

 .מתאימה להרחבת הלול מגורמים בתחום
 

 תקציב הקהילה
 

  מנהל הקהילה– מציג איתן רוזנבלט
 היא אותו " שותפות"ה. הנושאים שיועברו אליה ינוהלו על ידה, עם בחירת האגודה הקהילתית

חלק של הקיבוץ באגודה השיתופית בה ישארו סעיפים שאינם עוברים לניהול האגודה 
 40" שותפות"לפעילות ה ₪ 300: יהיה בנוי באופן הבא ₪ 540מס הקהילה שעומד על . הקהילתית

שיהוו את התקציב של האגודה הקהילתית והוא יהיה מחוייב  ₪ 200 -לקרן לעזרה הדדית ו₪ 
 ).  רווחכוונת ללא מוסד(ר  "לט כי היא משמשת כמלכבאיזון מוח
.  ממנו35 %הפנסיה של החברים צמודה לשכר הממוצע במשק  והוא . 1:  הערות2: ראובן כהן

רוצה  . 2. מים, חשמל, כביסה: כמו. השכר הממוצע יורד ואילו מחיר השירותים והמוצרים עולה
כמו . ם שקיימים מאז שהקיבוץ הזה קייםיש דברי. זו נקודה חלשה. להתייחס לנושא ההסעות

. כיום יש יחס אישי של הנהגים. ביניהם גם ההסעות שהן צורך חיוני. הנוי ובריכת השחיה, העלון
 10מה שמוצע זה רכב של . רוצים להחליף את ההסעה ברכב גבוה שיקשה על הנוסעים המבוגרים

של הוצאה " ההפסד. " ההוצאההוא לא יוכל לכסות את. אי אפשר יהיה למלא אותו. מקומות
צריך לקיים את ההסעה במתכונת . אפשר יהיה למצוא את הסכום הזה, ₪  אלף 40חריגה של 

 .מתכונן להגיש הסתיגות לסעיף הזה. הנוכחית
 2010 -ב. י רשם האגודות"י התקנות לא מורידים את גמלת היעד  שנקבעה ע"עפ: נמרוד זיו

לכן אין הרעה בתנאי התקציב . נכון שמחיר השירותים עולהתשלומי הביטוח הלאומי עלו אך גם 
 .של הגמלאים

הכרטיסיות .  שעות היציאה והאיסוף יהיו כמו היום,לפי התוכנית. בקשר להסעות: איתן רוזנבלט
 .ימכרו בכולבולית

אות ובמקביל יש הלו. לחודש ₪ 200היום מוסבר שאנחנו נשלם לאגודת המתיישבים : אלי רכטמן
 שאין בה את הפונקציות שהיו במרכזיה הישנה המרכזיה החדשהריכים להחזיר עבור שאנחנו צ

כך גם לגבי . ובכל זאת ממשיכים לשלם עליה.  מספר מזוהה וחיוג חוזר, כמו מספר אחרון
 מחזירים את ההלוואה על התקנת הסיב האופטי משלמים עשרות אלפי שקלים – האינטרנט

 ?תקיים דיון על השירותי האלהאיפה יכול לה. ואנחנו לא מרוצים
 .מה זה אומר לגבי השירות שנקבל. חפרו תעלה לשכונה הקהילתית להכין חיבור 

. אבל למעשה שני חברים בגיל העבודה מאבדים אותה, לא יודע איזה חשבון עשו: רכב הסעות
רכב ההסעות הזה לא יוכל . נוסף לזה הנהגים האלה עושים שירותים למרפאה לבנקים ועוד

לא יכול להיות שמישהו מרוויח מההסעות ואנחנו מפסידים . מישהו לא עשה חשבון. לעשות אותם
 .מענף ההסעות
אם הולכים להקים את האגודה . יש מקום לפרט יותר את תוכנית הקהילה: דניאלה גרבר

 .כל גרעון יחולק בין החברים, והתקציב שלה חייב להיות מאוזן
איך האגודה תצליח בנושא . רונות לא ערוכים לתוכנית מאוזנתאנחנו לפי מה שקורה בשנים האח

נוסף לזה למה אין .  שנים האחרונות מסיימים בגרעון3 -החינוך להיות מאוזנת כאשר אנחנו ב
אני כבר לא מדברת שאין נתונים מספריים לגבי החברים וכל שנה . נתונים לגבי מספר הילדים

 .מעירים את הדבר הזה
לגבי האינטרנט יש .  הפונקציות החסרות יעלו הרבה כסף–שר למרכזיה בק: איתן רוזנבלט

כדי לבצע . יעקב רכטמן העביר מכתב לכל התושבים לגבי התחברות פרטית. תקופות שיש בעיות
 .אותה יש לפנות אליו כדי לא לעשות נזק לכולם

 קטן פעמיים יעשה עם רכביזה . יהיה רכב שיעשה את השירותים הקטנים שהיום נהג הבית עושה
 .בשבוע

נעשתה עבודה לגבי צפי הגידול של אוכלוסיית הילדים בחינוך לשנים הבאות בהתחשב בהרחבה 
 .בשלושת השלבים

אם ירצו להמשיך אותם יש . בר מצווה וחג מחזור, החינוך המשלים כולל פרויקטים כמו פולין
 .להוסיף תקציב

 
 .   על תוכנית המשק ותוכנית הקהילה31.12.2010הצבעה בקלפי ביום שישי : משה וולפמן
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 2.12.10 מתאריך 1019/' פרוטוקול הנהלת קהילה מס

 
 

, אסנת אגמון, רותי רוזנבלום, אסתר בורנשטיין, אתי ענבר, גיא נחושתן, איתן גליקי: נוכחים
 יעקב וולפמן , איתן רוזנבלט 

 דבורה בן יהודה , מרים וולפמן, א" מש–איציק כהן : מוזמנים
 
 
 

  לאחר דיון קצר הוצעו שמות החברים לתפקידים ):מוזמן איציק כהן(בחירת בעלי תפקידים  .1
וכן המלצות . ת ועדת פנסיה/מרכז, ת ועדת אסיפות/מרכז, ת ועדת תרבות/מרכז: הבאים

 איציק להעביר באחריות.  ר האגודה"שמות חברים שיהיו בועדת האגודה הקהילתית ויו
 . סיכום הנושא

 ):יהודה-דבורה בן, מוזמנות מרים וולפמן (העברת הספריה .2

 . מחייב השקעות בנגישות. בית בורוכוב: 1חלופה 
 . מחסן+ חדר לימוד אולפן : 2חלופה 

מרים טוענת שבעבר הספריה היתה בבית . עדיפות ראשונה בית בורוכוב : עמדת ועדת תכנון
 מבנה .ב. רחוק. א –דבורה ומרים מתנגדות . לל המרחק מלב הקיבוץבורוכוב והועברה בג

 .  לא ניתן להצמיד מדפים על הקיר-עגול
 

אוכלוסיה צעירה ,  שכונת בורוכוב ושכונת הבנים מתקרבים מאוד– כעת בית בורוכוב –רותי 
י פעילויות "הורים וחברים ע, חייבים למשוך את הילדים. שיתכן ותעשה פעילות מזמינה

 . אטרקטיביות
 – פעילויות פנאי ליד הספריה – בעד להפיח חיים בבית בורוכוב –שאר חברי ההנהלה 

 .  אפשרויות שימוש
 .  להעביר את הספריה לבית בורוכוב לאחר שיותאם לכך:הוחלט

 

 איתן רוזנבלט : רשם      

 

 

 
 
 
 

  מול הכולבולית13:00 – 08:00 מהשעה 24.12.2010ביום שישי 
 

  הקיבוץת בחירת נציגי ציבור למנהל:הנושא
 יבחרו לשנתיים כפי שפורסם במכתב שכתב נמרוד זיו יהחברים המוצעים 

 ינאי שטיקמן, ירי דגן, אנין וולפמן'ז,  אילה גזית : הבחירה כמקשה אחת
 

  1 –  נמנע 27 –נגד  , 69 –בעד 
 

ח מבקר הקיבוץ אשר מתתיהו על נגב אקולוגיה "אישור דו: הנושא
 לצותיווהמ

 
  7 –  נמנע 11 –  נגד 72 –בעד 
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 נושאים לביקורת
 

 .2011ועדת ביקורת החליטה על נושאים שיהיו בביקורת בשנת 

 

 .המנהלת, צביקה אמסל וההנהלה הכלכלית, איתן רוזנבלט והנהלת הקהילה: לת הקיבוץההנ . 1

בקרת השימוש ,  המשקשליטה על ועדות הקהילה וענפי, תהליכי קבלת החלטות: פירוט הבדיקות

 .בדיקת יישום החלטות ועמידה ביעדים שנקבעו, בכספי ציבור

 

 . כספית וחברתית–מעקב אחר קידום התהליך : שיוך דירות . 2

 

 .גבייה, הקצאה,  מדיניות–ניהול הנושא בכללותו : השכרת דירות . 3

 

 ,בברכה

  הלן נגבי

 

  נשים ערב
 

 .מפתיע, טעים, דון לערב מהנהערב של חול הוזמנו כל הנשים למועבסתם 
 .האווירה היתה נהדרת

 .כולנו היינו קהילה אחת. מבוגרות, צעירות, תושבות, חברות, היו שותפות למפגש
 .ושוב בהדגשה היה ערב מוצלח מאד

 .קירות בתינו' יציאה לערב אחד מד
 

 !תודה
 .לזיוה נבון והצוות שהיה איתה

 
 התרשמה דפנה דגן

   

 
 ימי הולדת עגולים

 
 . ימי הולדת עגולים של שנה זו2010גו בשבת האחרונה של שנת לפי מיטב המסורת חג

 .מי שהגיע נהנה מערב נחמדאך . אמנם לא כל בעלי השמחה הגיעו לחגיגה הכללית
 . מרב גולן ונגן נוסף בשם צליל, הנעימו את המפגש מתן גולן

השולחנות ועליה היה כתוב שם בתחילת הערב היתה פעילות סביב תבנית של מנדלה שהונחה על 
הברכות נקראו בקול לטובת כל . ה ברכות ואיירה אותה/המשפחה כתבה לו. ת השמחה/בעל

 .ת השמחה/הקהל עם הדגשה מיוחדת לבעל
 .נקראה ברכה כללית לכולם וברכה של ועדת רווחה

 .קינחנו בעוגת יום הולדת וכיבוי נרות
 ולשתף בו את בני המצווה של אותה ,מי חג החנוכה יש מחשבה לשלב את האירוע באחד מי,לעתיד

 .שנה
 .סילביה בלושטיין ודפנה דגן, אסתר בורנשטיין, רחל בירן: תודה לשותפים בארגון הערב

 "בבית"תודה לאיתן גליקי שארגן את ההגברה ולמירית שיבובסקי שצילמה למגזין 
 
 

 דפנה דגן: מסרה
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 עצהסיכום פגישת צוות בית הספר עם המו

 23.12.2010 -בהפגישה התקיימה 

נציג בית , איתי זינדברג, החינוך'  מנהל מח–יהודה נגר , ר המועצה" יו-סיגל מורן : נכחו בפגישה 

 .כולם חברים  בצוות  התכנון של בית הספר,    נציגת חצרים–בתיה דויטש , קמה במליאה

רותי , גילת לעאל, סיני פסל, רלילך טה, איציק ששון, ענת פלד, נעמה נחושתן: ממשמר הנגב

 .רוזנבלום

 

 30 –לא יותר מ ,  תלמידים400-450ההחלטה של המועצה היא שיהיו שני בתי ספר של : סיגל מורן

העיקרון . 1/9/2011פתיחת בית הספר צפויה ל  . ובכיתות הנמוכות אף פחות, תלמידים בכיתה

לא סביר שיהיו בבית הספר משמר הנגב לכן , הוא שיהיו שני בתי ספר שווים מבחינה דמוגרפית

 .וגבעות בר בלבד

ההנהלה תגבש שתי חלופות . ההחלטה על הרכב בתי הספר תהיה בתוך התהליך ובאופן שקוף

לאחריה יקבע צוות בית הספר שיורכב . ההחלטה תתקבל במליאה . שיובאו למליאת המועצה

במקביל דואגים לכך שהתהליך לא . רובו יקבע שם בית הספר וצביון בית הספ,  מנציגי הישובים

 .ברור שהדבר ישפיע עליהם מאוד, יפגע בניצני הנגב

הרצון שלנו . שלא נהיה קיבוץ יחיד, בעיקר לגבי האיזון, ההורים במשמר הנגב  מאוד חוששים �

 .הוא שיהיו איתנו עוד שני קיבוצים משמעותיים

 .מבקשים לקבל את  הצפי הדמוגרפי של הישובים במועצה �

אין לנו כעת . כך שקשה להגיד היום מי יהיה משמעותי, בכל הישובים יש צמיחה דמוגרפית: גלסי

 .מידע לגבי הצפי הדמוגרפי

 ?האם הילדים שיכנסו לבית הספר יצטרכו ללמוד באתר בנייה �

כך , כאשר יבנו את  החלק השני של בית הספר הוא יהיה מופרד לחלוטין מאזור  הכיתות : סיגל

זה תנאי , ג יהיה גמור- אשכול כיתות א2011בספטמבר . יהיו בקרבת אתר בניהשהילדים לא 

 .לפתיחת בית הספר

 . יש לנו השגות על השאלון שפורסם להורים �

 . לתת אימפקט לתוך התהליך כדי לקבל החלטותהמטרת השאלון היית: סיגל

 .ית הספר החדשאנשים מניצני הנגב צריכים לעזור בבניית ב, אם רוצים שני בתי ספר דומים �

 אך לאחר מכן הוא יגדל ויהיה,  מניצני הנגב דאנחנו מדברים על זה שבית הספר החדש ייוול: סיגל

 .בצלמו

 .ס קיבוצי"האם בית הספר החדש יהיה בי �

ס חילוני שלא מנותק "אבל אני יודעת מה זה בי, ס קיבוצי"אני לא יודעת מה זה בי: סיגל

אנחנו נמצאים , לגבי ניצני הנגב". ס בני שמעוני"בי "-פריס כ"אנחנו מדברים על בי. מהמסורת

 רצריך להיזה, זו נקודה רגישה. כעת בנקדה שבה אנחנו הולכים לחבר את צוות ניצני הנגב לתהליך

 .לא יהיה מצב של פתיחת אזורי רישום ביסודי.       לא להפיל את ניצני הנגב
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 הקשר ביניהם והקשר לחינוך החברתי צריך לדאוג ששני בתי הספר יהיו מתואמים מבחינת �

 .בישובים

 .תהליך ההחלטה יהיה כזה שלמליאת המועצה יוגשו שתי הצעות להחלטה: סיגל

 . חשוב שההצעות יגיעו לישובים מבעוד מועד כדי שנוכל להגיב ולהעלות רעיונות נוספים �

ך להבין שתהליך צרי. מתחייבת שיהיו לפחות שבועיים בין פרסום החלופות למועד ההחלטהסיגל 

חשוב לנו להגיע  למצב שמגיעים להחלטה , ויותר מזה, כזה חייב להיות מובנה עם תאריכי יעד

 . ולצוות הקמה

 .   עם סיגלשהורי משמר הנגב רוצים להיפג �

 

בפגישה תוצג תוכנית בית . סיגל מורן ויהודה נגר יבואו למשמר הנגב להיפגש עם אנשי משמר הנגב

 . להורים להציג בפני סיגל את השאלות והחששות בנושא בית הספר החדשותינתן, הספר החדש

.                                במועדון20:00 בשעה 11/1' הפגישה תתקיים ביום ג

 !.כולם מוזמנים

 

 קר'יהודה נגר וולדימיר פיצ, סיכום פגישת רכזי החינוך עם סיגל מורן

 מטרת הפגישה להציג את תוכנית בית הספר
 . מנהל מחלקת הנדסה במועצה–קר 'י ולדימיר פיצ"התוכנית הוצגה ע

לשם כך היה צורך , לבקשת צוות התכנון של בית הספר לא יבנו כתות בשתי קומות

 . ליישר את הגבעה

מבואה שיכולה ,  כיתות לימוד6: בכל אשכול כיתות יהיו.  בשלב הראשון יבנה אשכול כתות אחד

או חדר מיוחד , מעבדה(חדר ספח ,  תתאפשר בה פעילות שכבתיתכך ש,  ילדים90 -להכיל כ

לפי משרד החינוך . מוגניםמחדרי הספח יהיו חדרים . ושני חדרי שהייה למורים, )למקצוע מסוים

זה שבכל אשכל יהיה . אך הדבר אפשרי בכתות מקצועיות, מוגןמלא ניתן לעשות כיתת אם בחדר 

 .ד" הצורך  הגעה  מיידית של הילדים מהכתות לממיאפשר במקרה, ד"חדר ספח  שהוא גם ממ

וישמשו גם את , סיבנו במקום מגרש ספורט ואולם ספורט הם יבנו כאשכול פי' במקביל לשלב א

 . דונם40ס מתוכנן פארק של "לצד ביה. גבעות בר

הפגישה הבאה של  רכזי החינוך עם סיגל תהיה בחודש הבא בשטח המיועד לבית הספר בגבעות 

 .בר

 11/1א לשאול ולהתרשם בפגישה ביום ג ואתם מוזמנים לב, באתי כאן רק את עיקרי הדברים ה

 .במועדון

 רותי רוזנבלום

 בשם צוות בית הספר
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  מספר על משפחתו , אמיתי בן צורתתתתאֶאֶאֶֶא

 
היה שכ בעברו מטעם מפלגת העבודה " ח,מושב תדהרב חבר ,המפגש המתוכנן עם שמואל אביטל

ר העמותה למען הקשיש במועצה "וכיום יו , 2001 -ם חברתיים בממשלת שרון בשר לשירותי

. באי מקלט הספרים לא התפזרו.   לא התקיים בגלל אי הבנה על המועד,"בני שמעון"האזורית 

 .המספר היה אמתי בן צור על משפחתו לאחר שמישהו בקהל אמר  לו ספר על משפחתך

 : אמתי סיפר

אמי ואחי הבכור וסבתא אימו של אבי שעברה , היו אבי , 1924 -יה במשפחתי עלתה לארץ מגרמנ

 .  והיתה איתה גם מטפלת, גלגלי עץ– אירוע מוחי והיתה רתוקה לכסא גלגלים

. ר לכלכלה אמי היתה אשה עם רוחב אופקים אך עקרת בית"אבי היה ד. המשפחה הגיעה לחיפה

 .1928 -אחרי שנה נולד אחי השני ואני נולדתי ב

היזם היה . שקנתה את אדמות מפרץ חיפה" החברה להכשרת מפרץ חיפה"י היה המזכיר של אב

 .יוסף לוי שהיה יוזם של פרויקטים ציבוריים וביניהם גם את הקמת העיר נהריה

ל את אדמות מפרץ חיפה ואבי נשאר מחוסר עבודה ופרנסה והקים " קיבלה הקק1927בשנת 

 אז נפסק הקשר עם 1940הפעילות הזאת נמשכה עד כל . סוכנות ביטוח של חברה איטלקית

, למרות ניתוק הקשר עם החברה האיטלקית. החברה האיטלקית עקב פרוץ מלחמת העולם השניה

אבא נאלץ . אבא המשיך בעסקי ביטוח ועם קום המדינה כבר היתה לו חברת ביטוח עצמאית

 . שנה75 למכור אותה אך המשיך לעסוק בתחום בסוכנות ביטוח עד שמלאו לו

 השנה בה נולדתי החלו בבניית 1928 -ב. י השכרת חדרי אירוח"אמי השתתפה בפרנסת המשפחה ע

 . שנה30אמי ניהלה את המלון במשך .  פנסיון על הכרמל-מלון

עלייה זו הקרויה העלייה .  עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה עלו יהודים מגרמניה30 -בשנות ה

 .תםטסייעה בקלי אמי , החמישית

וראה בדרך השלום את האלטרנטיבה " ברית שלום"אבי היה פציפיסט מובהק פעיל גם ב

 .למיליטריזם עליו היה חינוכנו בבית הספר הריאלי בו למדתי

 .הורי ראו בהגשמת שלושת בניהם בקיבוץ את ההמשך הישיר לציונות שהביאה אותם לארץ

 . תה לארץ כוולשטייןי כל אחים כשם עברי למשפחה שעל"השם בן צור נבחר ע

אך , שהקים בארץ מדינה ריבונית, כל סיפור משפחתי מקפל בתוכו פיסה מההיסטוריה של העם

 .יש לה עדיין דרך ארוכה כדי לבנות נורמות של חיים כמו במדינות עם רצף שלטון עצמי

 

רוק שמקלט הספרים נבנה בעקבות פי, אמתי יודע לספר והיה מעניין לשמוע את סיפור משפחתו

 . הספריה בבית ההורים לאחר פטירתם

     

 

  בדצמבר13 -המפגש התקיים ב
 מרגלית: רשמה
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 לוח המודעות
 

חנה עשתה . חנה בן צור תלתה מודעה מופנית למתנדב או מתנדבת לקבל אחריות על לוח המודעות
 .עכשיו התעייפה וגם נפגעה, זאת במשך זמן רב

 .  של כולנולוח המודעות הוא כעין כרטיס ביקור
לחדר האוכל או , לכולבולית, כל אחד עובר לידו בדרך לדואר, אפשר לקבל ממנו מידע מעודכן

 .סתם במעבר
יעביר , ימריץ להשתתף בפעילות ציבורית, יבליט את מה שצריך להבליט, כשהלוח ערוך בטעם

 .וגם יאפשר הבעת דעה או בקשה, מידע אישי
 

, ...תוסיף נעץ שנפל, דואגת להוריד בזמן מודעות שעבר זמנן, רצוי שתהיה  עין ששמה לב למודעות
 ".שלומפריות"בקיצור , חוסר תשומת לב, ולא נקבל כרטיס ביקור שמראה על רשלנות

 . לוח המודעות חשוב שישמור על שיגרה ובמקביל יבליט יצירתיות
חשוב ,  קבועאו בעלות תוכן, מודיעות על פעילות מתמשכת, מודעות המופנות לציבור מסוים

 . בצבעם ובכיתוב שלהם ימשכו את העין, אבל בצורתן, שישמרו על מיקום קבוע בלוח
אם יישמר כתיב נכון ושפה . ביחד מקרינות המודעות חלק מאופיו של הישוב ותרבות יושביו

המודעות הן גם כר נרחב ליצירתיות אמנותית ביד . עברית תקינה ישמש הלוח גם כמורה ומחנך
 .בוגם במחש

 
אבל רצוי שישים לב שתלה אותה , כל אחד רשאי לכתוב מודעה ולתלות אותה על לוח המודעות

 . ברשות הרבים וייתן כבוד לתושבי היישוב וגם לאורחים העוברים במקום, בפרהסיה
 

 :כמה תקלות שחוזרות על עצמם
 )לא תמיד בדיוק באמצע(מודעה תלויה על נעץ אחד  -
 .ו כולהחלקה א, מודעה שנתלשה ברוח -

 . מי שהוא מצא לנכון לכתוב את הערותיו על מודעה -

 .טית של הלוח כולותמכלול המודעות תלויות בלי ראייה כוללת ואס -

 .או שנתלתה מוקדם מדי, מודעה שעבר זמנה -

 . חסר פרופורציה, לא מקומי, פרסום של גורם מסחרי -

ב וגם ישמור על כללים בסיסיים בעיצו, חשוב שיהיה קריא, כתב היד -
 .המודעה

  
חנה סיימה את התנדבותה בשמירה על צורתן של לוחות המודעות בבנין המרכזי במשמר . כאמור

לכל מי , בהנחיה ובמילה טובה, לעזור בעצה , כפי שתמיד הייתה מוכנה, היא מוכנה, אבל, הנגב
 . וכך תוכל להמשיך ולתרום לתרבות המקומית הקשר הרחב של המילה תרבות, שייפנה אליה

 
 אמתי בן צור

 

 
  ! תודה

 
 .שרת בנאמנותמ ו, שאינו נרתע אף פעם מקריאה לעזרהליוסף גזמן

  18.12.10 –הפעם זה קרה בשבת לפני הצהריים ו
  .סמרטוטי רצפה שחמקו להם וירדו בקו הביוב וסתמו אותו

 .שתי דירות מוצפות במי ביוב והנזק שגרמו לציוד: והתוצאה
 .הסתוםחרר את ייד גם הפעם בא ושה שיוסף מגלה תמיבאותה תושי

 .  אך לולא עזרתו מי יודע מה היה קורה,אנחנו אמנם נשארנו לנקות
 .שבת בצהרים היתה ויש לזכור זאת 

 :  מאדמודים לו
 יואל אשל ומרגלית זלצמן



 il.org.atarmishmar.www                                                                                             

 15 

  31.12.2010א  "ד בטבת תשע" כ1901' עלון מס

    אגודה קהילתית אגודה קהילתית אגודה קהילתית אגודה קהילתית , , , , 2010201020102010מונדיאל מונדיאל מונדיאל מונדיאל , , , , הסברההסברההסברההסברה
    ... ... ... ... ומה שביניהםומה שביניהםומה שביניהםומה שביניהם

 
 שלום לכולכם 

 

 ההסברהרצף מפגשים עם הציבור כחלק מתהליך במהלך חודש דצמבר קיימנו 

 במקלט 20:00 בשעה 3.1.2011ולמי שטרם שמע או מכיר ביום שני ה . להפעלת האגודה הקהילתית

, ושאלות ותשובות" מילון מושגים"שלחנו קובץ : כחלק מהתהליך.  מפגש הסברה נוסףםהספרים יתקיי

קיימנו חוגי בית עם הבונים , ותף לכל ההנהלותערכנו מפגש הסבר מש, קיימנו דיון על החזון שנוצר

 -כ נפגשנו ושוחחנו עם יותר מ"בסה . שני מפגשים במועדון לחברבשכונה החדשה ובנוסף נערכו' בשלב א

 . איש100

כן בחרנו לא להכביר  ל,בתאי הדוארו ים האחרונים נערמו הדפים והמילים במפגשיםבמהלך החודש

 :    הציג חמש נקודות מרכזיות מתהליך ההסברה לת חשבנו לנכון ועם זא,במילים

 לקחת חלק פעיל בהובלה ופיתוח הקהילה    המעורבות והנכונות להתגייס  �

 !!!   המפתח להצלחההםבהיבטים השונים                           

  - על הצביון הכפריכיבוד ושמירה תתקיים תוך  הקהילתיתפעילות האגודה �

 . שנוצרהחזון ותתנהל לאורו של משמר הנגב יחודי של קהילתי הי            

 . סובלנות והסכמותפיתוח ובינוי קהילתי הינו תהליך הדרגתי וממושך הדורש  �

 ם  בהיבטי לכלל תושבי הישוב האגודה הקהילתית תנהל את העניינים הנוגעים  �

  .המוניציפאליים והקהילתיים                    

  נדרשת סובלנות ושותפות בין כל  -הכשרה ולימוד  שנת  תהיה2011שנת           �

 .הגורמים               

. זכתה נבחרת ספרד בגביע העולמי, בתום המונדיאל שנערך השנה בפעם הראשונה ביבשת אפריקה

מעניין לראות כי מרביתם הגיעו למסקנה ?  מה הביא לזכייתה בגביעבסיכום נתבקשו הפרשנים לנתח

שחקנים מוכשרים שראו בראש של  גרש קבוצה מגוונת העמידה על המ, יותר מכולםד נבחרת ספר-כי

לצד , היכולת של כל אחד מחברי ההרכב להביא לידי ביטוי את תרומתו. ובראשונה את הצלחת הקבוצה

 !!!   היא שהביאה לזכייתה הראשונה,היכולת לחבר ביניהם

 האגודה  ר של "ועד ההנהלה ולתפקיד היובתחילת השבוע הפצנו מסמך הפונה להצגת מועמדות לו

 . והבחירות יתקיימו  בסוף חודש ינואר9.1.2011 ההרשמה תהיה למשך שבועיים עד ה. הקהילתית

  .0546614344 או לאיתן רוזנבלט 0546614382את הפניות להצגת מועמדות יש להגיש לתומר רכטמן 

  במסגרת וועד ההנהלה של ליזום ולפעול, ללהוביאנו קוראים לחברי האגודה הקהילתית המעוניינים 

 . האגודה להציג את מועמדותם

   -חברים אשר אתם  מוצאים לנכון שיכהנו בגוף זה בפנייה אישית לאנו מבקשים את התגייסותכם

 !!!להגיש את מועמדתם

 שבת שלום

 וברכת הצלחה לכולנו בדרך ובשנה החדשה

 צוות הערכות להפעלת האגודה הקהילתית
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 משמר הנגב

 זה כולנו         

 מחברים את המעגלים   
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אחרי מה .  בשער של הקיבוץ פגשתי את רבקה אלוק, לפני כמה ימים חזרתי מנסיעה בבוקר

וביקשתי ממנה מתכון מהעבר או , סיפרתי לה על הפינה החדשה בעלון? ומה שלומך? נישמע

 .סיכמנו שניפגש למחרת. מתכון עם סיפור קטן, מהילדות

בתוכה היו , יאה קופסת קרטון יפההיא הוצ. בבוקר למחרת מצאתי את רבקה ממיינת מתכונים

 .קופסת האוצר של רבקה, מסודרים מתכונים עם סימניות מתויקות לפי נושאים

תשמע אני לא זוכרת מתכונים מהילדות ובכלל במשפחה שלנו צוחקים כי היינו מכינים חביתות "

רבקה ". אבל אתמול הכנתי לעינב וניב מרק פול ועדשים וכולם ליקקו את האצבעות, אחד לשני

ל לימדו אותה "האחיות של דדה ואימו ז, מספרת עוד שהיא מבשלת רק אוכל מהמטבח המרוקאי

אמא של דדה הייתה אמנית הבישול והכינה את כל החומרים , את הכל על הבישול המרוקאי

 .לבישול בעצמה

 פול ועדשים-מרק מרוקאי חורפי

שר להוריד את הכמויות בחצי באופן אפ, בערך'  ל5כמות של סיר , מתכון של האחיות של דדה

 .שווה

 חומרים

 בצל גדול קצוץ או מגורד בפומפייה

 דקות 10-משרים את הפול במים חמים מאוד כ(בלבד  שקית פול ירוק של סנפרוסט מקולף 1/2

 )ומקלפים

 ירוקים שטופים שקית עדשים 1/2

 )ירוקים את אותה הכמות עדשים, אפשר במקום (שחורים שטופים שקית עדשים 1/2

 זר כוסברה שלם ללא גבעולים

 כוס לא גדולה של אטריות דקות

 כף גדושה של רסק עגבניות

  כוס שמן קנולה 1/2

 אבקת מרק עוף, פלפל שחור, מלח

 הכנה     

על אש '  דק2-ולטגן כ, להוסיף את הרסק עגבניות והתבלינים, בסיר גדול לטגן את הבצל להזהבה

 )' ל5של ( סיר3/4ק העדשים והכוסברה לכסות במים להכניס את הפול הירו, נמוכה

 5, להשלים טעם עם התבלינים הרצויים, לבדוק שהקטניות רכות ומוכנות, ולבשל לא פחות משעה

 .לפני סיום להכניס את האטריות הדקות' דק

 .ולפני בוא הגשם, מומלץ לאכול את המרק עם לחם שחור או פיתה

 תודה רבה לרבקה אלוק 

 ולם    ובתאבון לכ

אריק אלון                                    אריק אלון                                    אריק אלון                                    אריק אלון                                    
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  הָיה ָהֹיָה
   1.1.1971בטבת '  ד825' מעלון מס

 פינת המודעה הקטנה

 נעלים חדשות לפי נוהג חדש

 :חוה קורסיה אשר קיבלה על עצמה את תפקיד ההנעלה לחברים מבקשת להודיע

הדבר דרוש לה על מנת . עת האחרונה את כל הקבלות על הנעליים שנקנו ביש להחזיר מיד 

 "...זנבות"ובלי " רגל ימין"להתחיל את פעולתה ב

יכולים  לפנות אליה , המעוניינים לדעת מה הם, קיימים נוהגים חדשים לגבי קנית נעליים, כמו כן

 ).על כך ראה מודעה על לוח המודעות(ביום הקבלה 

 ...יום קבלה.. אבידה נמצאה

 .של מודעות שונות" אסתטיות"שמענו לא פעם הערות לגבי ה, ודעותואם הזכרנו את לוח המ

 !!מתאים בהחלט לנוף שלנויתכן ששלנו . לוח המודעות משקף לא פעם את פרצופו של הקיבוץ

, אך אולי אפשר שמודעות כתובות, זה עניין של אימון רב, "כתיבה תמה"לא כל אחד כותב ב

ולא יכתבו על מפיות , )ישנן כאלה לועדות. ( ה נאההמתפרסמות מדי שבוע בשבוע תהיה להן צור

 ...למשל, היום תקוני רדיו: שולחן בעפרון דהוי

 

 

 בישוללה

 ,בנות יקרות

 .ברצוני להתחיל מסורת של בישול לאם היולדת

 ???מה זה אומר

 זה אומר

 .תקבל לביתה תבשילים מעשה ידינו, בחודש הראשון לאחר הלידה, שכל מי שתלד

 .וכל יומיים מישהי אחרת תכין ותביא" סידור עבודה"נעשה מין , וצה וברגע שמישהי יולדתנתארגן  קב

 .אתן מוזמנות ליצור עמי קשר אם אתן בעניין

 .בקיצור כל מי שאוהב לבשל ולתת, אבות ודודים, מוזמנים להצטרף גם סבתות וסבים

 יש גם רשימה על לוח המודעות ואפשר להרשם או פשוט להתקשר

054-6614663  

 ...היולדות כבר בפתח, אז קדימה

 תודה

   לוי -נילי שלח
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 עכשיו גם אפשר לקרוא
 דאגה שעכשיו גם נוכל לקרוא את המחירים המוצעים בכולבולית,  לוי-נילי שלח

 .לירקות בצד ימין ולפירות בצד שמאל
י שמות הירקות והפירות רשומים לפ. אכן השלט המאוייר והצבעוני מאיר עיניים

 ).לא צריך לחפש את הגזר דקה עד שמוצאים את מחירו( ' ב–' סדר הא
מאירה לנו בכולבולית את ) הלוח הוא גדול(, שלכאורה היא קטנה, יוזמה כזאת

 .העיניים
  !כל הכבוד

  מציגה חנה בן צור– תרבות משמר הנגב – "היו זמנים"תערוכת 
מודעות שחנה  תערוכת  חדר האוכל הינההתערוכה המקשטת את הקיר המערבי של 

: ערבי שבת בנושאים שונים, חגי הקיבוץ. בן צור איירה והכינה במשך השנים
חתונות משותפות קבלה לחברות של , המרפאה החדשה, פתיחת המכבסה החדשה

, מספרים על מסעם לאפריקהל "זל ועמרם גבאי "משה וקסלר ז, "עירית"בני כתת 
 .ריעה רחבה ומגוונת של תרבות משמר הנגבי. זאב צחור מספר על בן גוריון ועוד

 

 !חיסונים, חיסונים, חיסונים
 ,לחברי ותושבי משמר הנגב  שלום רב

אני ממליץ ). חזירים ביחד בחיסון אחד+ רגילה (אני ובנותי חוסנו בחיסון לשפעת 
 .להתחסן בדחיפות

 .חלון ההזדמנות הוא לימים בודדים
 בריאות שלמה

 אלי טננבאום' דר
  

  

 2011 –ה לפתיחת השנה החדשה מסיב
 

  מסיבת סילווסטר מתורפת31.12.2010 -יום שישי ה
 במועדון צעירים משמר הנגב

  בירה ונשירה– 21:30

  2011 – לפתיחת השנה החדשה המסיבה – 23.30
 

 !ושתיה חינם ₪ 20כניסה 
 

 


