
2020-קיבוץ משמר הנגב 

הנקודות בנגב11במסגרת 1946הוקם ביום כיפור ➢

מודל רשת ביטחון, 2004קיבוץ מתחדש מ ➢

:  סטטוסים 3➢

(אגודת מתיישבים)בתים בהרחבה קהילתית 68➢

משפחות בעצמאות כלכלית19➢

.השאר חברים מלאים➢
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אוכלוסיות בישוב

חברי קיבוץ

תושבים –חברי אגודה 
קבועים וחברי קיבוץ

כלל התושבים בישוב

מועצה
ועד 

מקומי

אגודת  
מתיישבים

מוסדות הקיבוץ



מתן שירותים משמר הנגב

מועצה

ועדיםקיבוץ

רשות מקומית
–שירותים מוניציפליים 

,  תברואה, חינוך פורמלי
מוקד פניות

שלוחה  –ועד מקומי 
של המועצה לנושאים  

נקיון–לועדשהאצילה 
,  תברואה, תאורה, הישוב

חינוך , שמירה ובטחון 
חברה, גינון, לא פורמלי

–ועד אגודה 

שירותים נוספים
,בעל הקרקע

,שותפות החברים
עסקים

ועד 
מקומי

שולחן  
עגול

שירותי ניהול
מבני ציבור



אסיפת ישוב

הועדיםר "יו
(זהות פרסונלית)

אדיר בן חמו

ועד מקומי

ועדת מכרזים  
(שולחן עגול) ועדת ביקורת

ועד אגודת 
מתיישבים

מועצת  
מנהל אגודהחינוך

ישוביתרווחה 

,צוות מניעה
צוות אבלות

,צוות מתנדבים
,מניעת הטרדת מינית

מוגנות
,  3גיל, בריאות)

(צרכים מיוחדים

י"צח

שירותים  
מוניציפליים 

נוי , תברואה
,  (ניהול הקיבוץ)

,ה"שפ
בית עלמין

בריכת שחיה

שירותים  
חברתיים    

,  ספורט, תרבות
תקשורת קהילתית

משק חי

שמירה ובטחון הנהלת החינוך

גיל רך חינוך 
חברתי

ועד/מבנה ארגוני אגודה



מנהל קהילהל"מנכ

כספיםעסקים

נכסיםתאגידים

:כפופים לאסיפה

עזרה הדדית•
קרן מילואים•
ביקורת•
אספות•

תקציבח"הנה

אשכול תשתיות וענפיםפיתוחן"נדל
,  נוי, דאר, תכנון, מזון, מים, תכנון

בטיחות

ר"יו

קיבוץ משמר הנגב  
2020

אשכול זכויות
חלוקת פירות  , שיוך דירות, פנסיה

פניות חברים, הנכסים

אשכול בריאות
,  ותיקים, בעלי צרכים מיוחדים

רווחה , מרפאה, סיעוד

אשכול צמיחה
השכרת  , ועדת קליטה, ד"צמ

צוות אקלום, דירות

אשכול שירותים
,  חשמל, מכבסה, נוי, דאר, רכב

, מספרה



חינוךקהילהעסקים
שירותים  
מוניציפליים

ענפים
תאגידים
תשתיות
קרקעות

הדדית. ע
פנסיה
סיעוד

מרפאה
ד"צמ

הסעות
מכבסה

מזון

חברתי
גיל רך

תרבות
ספורט

תקשורת
תברואה

בית עלמין
בריכה

משק חי

ועד אגודהועד הנהלה

ר אגודה"יור קיבוץ"יו

רווחה
נוי

דאר

אסיפת אגודהאסיפת  קיבוץ

מבנה ארגוני משותף–משמר הנגב 



האגודות2נושאים שמשרתים את 

(50%–ניהול קיבוץ )נוי ❑

(השתתפות ענפים, אחוז האגודה40%–ניהול האגודה )שמירה ובטחון ❑

(מהמרפאה50%–ניהול הקיבוץ )בריאות ❑

תקציבים  . ניהול האגודה למעט קשישים וצרכים מיוחדים)וחברים ישוביתרווחה ❑

(מנוהלים בנפרד

(50%–ניהול הקיבוץ )דואר ❑

(השתתפות האגודה, ניהול הקיבוץ)תשתיות ❑

(שולחן עגול–גוף מנהל ומכין )ועד מקומי –תקציבי פיתוח ❑

(נגישות, בטיחות)פרויקטים , ביטוח משותף, גלעד: השתתפויות אגודה❑



דמוגרפיה
256:חברי קיבוץ ➢

35מתוכם עצמאות כלכלית ➢

(גרים במקום73)חברים 91בנוסף התקבלו לחברות ➢

.111: (שאינם חברי קיבוץ)חברי אגודת מתיישבים ➢

955: אוכלוסיהכ "סה➢

.348: ילדים ➢

:מתוכם. 168: תושבים ➢

.ושנת שירותחילים30➢

.בעלי צרכים מיוחדים8➢

.הורים ובני זוג של חברים➢
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צמיחה דמוגרפית

:2020-21צפי גידול ב 

שהתקבלו לחברות  91)ומגרשים בשטח המחנה 70אכלוס שכונת ה ➢
(גרים בקיבוץ כתושבים73מתוכם –וצפויים לאכלס ביתם 

ומספר בתים , צפי לקליטה נוספת של יורשים במסגרת שיוך דירות➢
.בהרחבה 9
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תהליכים חברתיים ומבניים
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.  2011פועלת עצמאית משנת , אגודה קהילתית רשומה ומאושרת➢

לחברות מלאה בתנאים של בניית בית ( ח"אגש)קליטה לקיבוץ ➢
.קבע

2015שיוך פירות נכסים מ ➢

. י"רמבסיום תהליך מול –חלופת האגודה –שיוך דירות ➢

.סטטוסיםבתחילת דיונים על איחוד➢

תהליך בינוי קהילתי לכלל הישוב➢

מתבגרתלאוכלוסיהמענה ➢



שותפויות בעסקים

.כשותפויותמתואגדותרוב הפעילויות המשקיות ➢
.משואות יצחק-משמר הנגב –פוליביד➢

.אקולוגיישרותים, חצרים, משמר הנגב–נגב אקולוגיה ➢

.בית קמה -משמר הנגב –שיקמה גידולי שדה ➢

.בית קמה-משמר הנגב –רפת משמר קמה ➢

.קורניש–משמר הנגב -לולי משמר הנגב ➢

.נופר-משמר הנגב –נופר משמר הנגב אנרגיה סולארית ➢
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פרויקטים בינוי ותשתיות
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.תכנית לשדרוג תשתיות בקיבוץ הישן➢

שכונות ומגרשים בשטח הישוב-בינוי ➢

ע"התבעדכון , הסדרת קרקעות זמניות: הסדרה חוקית ➢

התאמת הבריכה לתקני משרד הבריאות➢

שדרוג ותוספת מבני חינוך וציבור: האוכלוסיההערכות לגידול ➢


