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 מה בעלון
קורונה שמכתר את העולם נגיף   – "כתר"חודשים, ה 11 -סבב שלישי של בחירות ב -נקלענו למשולש ברמודה 

כל אוניה שנקלעה למשולש ברמודה ירדה למצולות.  בגבול עזה.  "מי כבר סופר"למקום אחד, וסבב של והופכו 
 וביישוב הפצפון משמר הנגב? ,זה "על מצבו של האדם..." בעת הזו. מי ישלח חבל הצלה לנו בארץ הקטנטונת

 
 11נגיע למקום הקלפי שלנו במועדון לחבר ל ה צ ב י ע  פ ע ם  ש ל י ש י ת בתקופה של  2.3.2020ביום שני 
 חודשים. 

 
 ט"ו בשבט... נטיעת עצי פרי באזור החינוך הגנים ובתי הילדים. יש תקווה...עוד על 

 עירית שיפריס היא המועמדת לנהל את הקהילה במשמר הנגב. כותבת לחברים מכתב להיכרות
 ומה חושבים על השפעת רוח בית כנסת במשמר הנגב החופשית?

 הותקן במסדרון תאי הדואר ) החייאה( ועוד חידוש: מכשיר דפילטור
 נדחתה ההצבעה בקלפי על מיקום מועדוני הנוער(  25.2.2020)  בעקבות ישיבה של ועד האגודה 

עם מועצת החינוך שבעקבותיה התקיימה אסיפה  בישיבה משותפת 3.2.2020 וגם פרוטוקול ועד האגודה
 מסודרת על הצגת חלופות למיקום מועדוני הנוער.

 כל התכונה המקומית מופנית ל פ ו ר י ם.כשחלף ט"ו בשבט 
 הגשמים עוד יורדים והשדות מכריזים, פעמינו לא ב י ב. 

  2.3.2020תמונת השער: בחירות 
  צוות הגיל הרך  -ט"ו בשבט בגנים 

  חוה קורסיה, אלון דגני 55 -ו 53הבית החם: פגישות 

 נעים להכיר: עידית רון 

 ר הנגב חופשיתאז אומרים שבית כנסת לא ישפיע... משמ 

  מועמדת לניהול הקהילה במשמר הנגב –עירית שיפריס 

  רשם: אדיר בן חמו 3.2.2020פרוטוקול ועד האגודה הקהילתית בתאריך 

  מנהל  –יו"ר האגודה, יורם ענבר  -אדיר בן חמו –דחיית ההצבעה בקלפי על מיקום מועדוני הנוער
 האגודה

 מכשיר דפילטור 

  להולדת הבת כרמלברכות לתמנה ולוטן אדלטין 

 ברכות לאתי ויורם ענבר, למיכאל דגני להולדת הנכדה 

 הקמת מוזיאון הנח"ל 

 מודדים גשם מסרה: מאיה חיים 

  גלגולו של משלוח", פורים בחדר האוכל " ביר מנסור" –פורים בפתח" 
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 "ו בשבט בגניםט
 
 

ביום חמישי, י"ח בשבט, באיחור קל בשל מזג האוויר הסגרירי, קיימנו כמיטב המסורת את טקס ט"ו בשבט 
 בגנים. 

התכנסנו כולנו לטקס בו הופיעו ילדי הגנים הבוגרים בשיר ובריקוד, התכבדנו בסלט פירות טעים ויצאנו 

 לנטיעות. כל גן נטע עצי פרי בסביבות הגנים ובחצרות. 

מעומק הלב, לאריאל פרידמן ולמאיר, עובדי הנוי המסורים, שהכינו את השטח, הביאו את  רצינו להודות

 העצים ובסבלנות רבה הסבירו לילדים איך שותלים ושתלו איתנו ביחד.

 

 היה חגיגי ושמח.... נעקוב אחרי התפתחות העצים ונקווה לאכול מפרותיהם בשנים הבאות.

 

 צוות הגיל הרך
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  55 -ו 53פגישות 
 
 

 

הרשומה בכל התעודות הרשמיות  חוה קורסיהבבית החם  התארחה  2020בפברואר  7 -בבוקר יום שישי ה

סודית לבריה"מ בשנות השמונים ה השליחותעל  כאווה. פרט זה חשוב לציון ויתברר בהמשך בסיפורה של חוה 

 של המאה שעברה.

בבית פרטי אליו זומנו מורים מטעם אוניברסיטת תל אביב  שהתקיימה  וכך מספרת חוה: "זומנתי לפגישה 

הדבר היחיד שידענו הוא שאנחנו כמורים לעברית נשלח לשליחות סודית. המורים נשאלו אם יש להם  ,לעברית

דרכון זר כי יש חשיבות להסתיר את הזהות הישראלית. לא היה לי דרכון זר אך נשארתי בקבוצה ואמרתי 

ובו השם אווה  ון שאוכל להסדיר עבורי דרכון זר הודות להיותי נשואה לאזרח צרפתי )אורי קורסיה(. הדרכ

 סודר במהירות. 

השליחות הסודית היתה להביא חומרים מהארץ בנושא ישראל ויהדות וללמד עברית אנשים באופן פרטני 

מתח רב  והקושי איתה היה שגילתהלמורה שמוצאה מארגנטינה.  "שודכתי"מוסקבה.  למסע הזה בובוילנה 

 ה בה שהינו בבריה"מ. בכל המצבים להם נקלענו שהכבידו על התקופ וחששות 

ההוראה המפורשת היתה לא לדבר עברית בינינו, רק אנגלית. כאשר לא ידעתי מילה באנגלית כתבתי בעברית 

 ואח"כ שרפתי את הפתק.

הגענו לנמל התעופה במוסקבה והיה לנו משקל עודף. פתחו לנו את המזוודות והחרימו את כל החומר 

אותם לא ש דגלי ישראל גדולים בתוך כיסי שמלה 2צלחתי להסתיר . הספרים קלטות ועוד הישראלי שהבאנו

גילו.  עקב ידיעתי את השפה הצ'כית יכולתי להבין מה אומרים.  כדי שלא נהיה חשופים נלקחו  דרכונינו  

 הישראלים ע"י המארגנים שלנו. אבל ידענו שאנחנו תחת מעקב. 

מקסימה ביקרנו בבית הכנסת בבית הקברות. לימדנו מעלות העיר  28הגענו לוילנה הטמפרטורה היתה מינוס 

על  תריסים מוגפים. החומר שהוחרם היה חסר לנו. לימדנו  עברית, קצת תנ"ך בבתים בהם האנשים עברית 

 במשך השבוע ובשבת טיילנו בעיר.  כל זאת   חגים 

ביום הראשון נו כשנחתנו ב של מוסקבה כדי להשיג את החומרים שהוחרמו מאיתַר ַ הגענו למוסקבה ונעזרתי ב  

לשחרר את החומר כדי  עם אחד התלמידים שישמש כמתורגמן לשדה התעופה  נסעתי  לבואנו לבריה"מ. 

ולשמוע קלטות של שירים  ספרים ותמונות  מתוךשהוחרם. קיבלנו אותו וכך התלמידים במוסקבה זכו ללמוד 

 מיוחדת.בהבנת הנעשה בארץ.היתה זו חוויה רב  שהיו לעזר ישראלים 

לקראת החזרה ארגון חשאי ששמר על הקשרים בין ישראל ויהודי בריה"מ ידעו מה קורה לנו.  –לשכת הקשר ב

  .הדרכונים הישראלים לארץ קיבלנו את 

  .  בפראג השתתפתי בסמינר ללמוד עברית. פעמים בבריה"מ 40הייתי מאז אותה שליחות 

הייתי בשליחות במשך שנתיים בסנט פטרבורג אורי הצטרף. הייתי סגנית המנהל בבית הספר. בשנות התשעים 

בתי ספר לעברית ולמדתי בסמינרי "לכת". בתקופת שהותנו שם בקרו בנימין נתניהו  )ואשתו( שאז רק  44היו 

היתה ענפה בתחום החגים.  . הפעילותנבחר לראשות הממשלה, בבית ספר "שורשים" . ביקר גם יאסר עראפת
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פעמים כדי לאפשר לציבור הגדול להשתתף כשהמקום לא יכול להכיל  9פסח חגגנו במשך השנתיים שהיינו שם 

את כולם באותו זמן. היו לנו דרכים כיצד להסתיר מידע מהשלטונות העוקבים אחרינו כמו  פנקס בו רישום 

 כתובות בלשון סתרים.

י את מאשה פיינשטיין  שתוכל לענות לשאלות של ארגון ואדמיניסטרציה לאחת הנסיעות לבריה"מ צרפת

 בלט, קונצרטים, מוזיאונים.ממוסדות התרבות הרוסיים  ,אורי ואני ,ה הרוסית. כמובן נהנינו מאדפבש

 אחרי שנתיים ביקשתי לחזור. ביקשו שאשאר שנה נוספת לא הסכמתי. התגעגעתי.

   שמזג האוויר בחוץ היה קר.  היתה תחושה של חום בתוך הבתים בעוד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא היה אורח בבית החם, הוא חלק מיוזמי בית מורשת וידועה   אלון דגניבפברואר  21 -בבוקר שישי ה

 התייצב לפני המסך  להאיר את הנעשה ב"עין העדשה".אלון  . בבית החםתמיכתו בהקמה ובנעשה 

ימים  4"אני לא צלם ולא עיתונאי, אני יוצר". זו ההצהרה הברורה שאמר, "אני יוצר ועורך ראיונות ורעיונות. 

בשבוע  אני  מלמד ב"יובלי הנגב" בית הספר היסודי השני של בני שמעון ומפעיל חממה. לכל  לילד יש  בה צמח 

שנים אני עורך את  22של הקיבוץ.   53 -לטיפוח ואני גם מארגן טיולים. הסרט הראשון שהכנתי היה לחג ה

 מגזין "בבית" שאת שמו חשבתי שיש לקרוא "תוצרת בית" אבל הוא לא נקלט. 

שנה לערך האחריות עברה  22או בקיבוץ היו שותפים רבים, קרלוס ברסלו ריכז וערך. לפני יליצירת מגזין הויד 

 לידיים שלי.

. אני לא רושם את 24/7אשר כל הפוקוס המחשבתי פעיל שנים? רק כ 22אז איך אפשר להיות רלוונטיים 

 הרעיונות. אם יש כאלה שאינני זוכר סימן שלא היו מספיק משמעותיים. 

אפשר לעשות תוכן למדיה הזאת רק אם יש עניין אישי והתחדשות. אם זה מתחיל לשעמם אותי אני מחדש. 

עד לשבוע זה. התוכן צריך  572 –לאורך השנים שיניתי, חידשתי את הפתיחים של המגזינים. היום מניינם 
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בש בלימון" כך זה מחליק .  כיצד מביאים נושאים גם ביקורתיים? ע"י ערוב "ד100עד  0להיות מעניין מגיל 

בגרון. יש לציין שאין אף קיבוץ שמתמיד כמונו בהוצאת מגזין וידאו  כל שבועיים לאורך זמן רב. השנה 

 מגזים לאורך השנה.  4התבקשנו להוריד עלויות והורדתי 

 –סדרת  2004 -ב 100יצאו סדרת  – 2000. במספרים הסידוריים לפי מאות: בשנת  1997-המגזין הראשון יצא ב

היה משאל מדרכות מה  500 -. כשיצא המגזין ה500סדרת  2016 -ב 400סדרת  2012 -ב 300סדרת  2008 -ב 200

 .   500 -דעת הציבור על כך שיצא המגזין ה

המגזין יצא השתנו בהתאם לטכנולוגיה. פעם המראיין נתן מיקרופון למרואיין  ושיטות הצילום והאופן ב

 מוצמד לדש הבגד.  המיקרופון  מעים רק את התשובות בלי תיווך המיקרופון הנייד. ונשמעו השאלות. היום שו

נושאים קבועים לאורך השנים השתנו. היו חידות מקום שאיפשרו אחר כך לעשות כתבה על פתרון החידה, 

 היה "הכר את התושב" כשהיו פחות תושבים שהצטרפו. 

השירים והתמונות במגזין מכוונים לתוכן.  בסוף המגזין לנפטרים מוקדש החלק הראשון של המגזין.  בחירת 

 מביע את דעתי על  סיטואציות עכשוויות. 

 הכי קשה לבחור תמונות למדור "היה היה". בקטעים אלה מופיעים חברים שחיו בינינו ואינם.

תיים. שנים ערכתי מגזין חודשי למועצה. נדרש היה לנסוע להכיר ולעקוב אחר האירועים המועצ 13במשך 

 הפעילות הסתיימה כאשר יצאו למכרז להפקת המגזין ובשבילי זה כבר לא התאים.

אני אוהב הפקות המחוברות לבמה ולמופעים כשהוידיאו הוא חלק משמעותי בהם. המציאות  לדעתי צריכה 

 ."להיות צבעונית, ואני משקף אותה בעין עדשת המצלמה
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 נעים להכיר 
  עלון, אני מקווה, לראייןבכל 

 חבר/ה מקהילת משמר הנגב,

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה. 

 השאלות הן זהות לכל מרואיין והפעם:

 עידית רון
 גרה בשכונה ב'

 
 איך הגעתי למשמר הנגב?

אחרי מספר שנים של מגורים במרכז חזרנו אל הדרום 
שבע, בידיעה שזהו מעבר זמני עד שנמצא את ביתנו. וחיפשנו במשך המון זמן בית.  המטרה היתה -לבאר

למצוא בית במקום  בו נוכל למצוא חינוך טוב לילדינו וקהילה בה אפשר להתחבר לאנשים. החיפושים נמשכו 
נו. משמר הנגב היה יחקרנו וחיפשנו את המקום שבו נרצה לגדל את ילד כשנתיים בהן הכרנו את האזור

המקום שהתאים לנו ביותר, כשנודע לנו שיש בית למכירה מיד עשינו את כל המהלכים להגיע לכאן. ואנחנו 
 מרוצים מאד.

 מה אני עושה בחיים?
התמחות שלי היא בדיגיטל, שנים וה 12בהכשרתי אני מעצבת גרפית. למדתי במכללת שנקר. אני עצמאית כבר 

 בניית אתרים, אפליקציות, כל מה שרואים במסכים. ובנוסף כל העולם הרחב של עיצוב גרפי.
בשש השנים האחרונות בנוסף להיותי עצמאית אני גם ראש המגמה לעיצוב מדיה במכללה הטכנולוגית בבאר 

 שבע, שם אני מרכזת ומרצה במקצועות העיצוב. 
טק ממנו גם הגעתי לפני היותי -קהלי יעד: חברות וארגונים במיוחד בתחום ההייכעצמאית יש לי שני 

 עצמאית, ולקוחות  של עסקים קטנים, להם אני מעצבת בעיקר בתחום האינטרנט וכן בונה ומעצבת אתרים.       

 קרוביי במשמר הנגב 
אני נשואה לשחר שעובד באמדוקס בפארק התעשייה של שדרות והוא מנהל פיתוח בתחום התוכנה. ילדינו 

 . 14בשם עו  ִזי וחתולה לונה בת  11בגן פקאן. יש לנו כלב בן  4.5בכתה ב' )סיקסק(, מאיה בת  7.5יותם בן 

 באר שבע.אני ילידת באר שבע ושחר בילדותו מניר משה ובבגרותו עבר להתגורר גם כן ב

 כמה מילים על משמר הנגב
שמחה מאד שהגענו לפה. חיפשנו הרבה זמן מקום בדיוק כזה. הקהילה קיבלה אותנו יפה. הילדים התאקלמו 

ממש תוך שעות מהרגע שהגענו באוגוסט האחרון, שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים של יותם. עבורנו זהו 

שה רושם שזוהי קהילה איכותית. לא נתקלנו בקשיים, ואנחנו שינוי משמעותי, זה בדיוק מה שחיפשנו. עו

 שמחים מאוד שהגענו.

 כרגע אנחנו מכירים אנשים בעיקר דרך הילדים וכך גם את הוריהם, 

אנחנו אוהבים להיות חלק מקהילה כך שזה מתאים לנו מאד. אני מתעניינת בדברים שקורים כאן. הילדים 

ו הדרך להכיר. אנחנו מרגישים שלעבור למשמר הנגב הייתה ההחלטה משתתפים בכל החוגים והפעילויות וז

 הטובה והחשובה ביותר עבור משפחתנו.
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 ...אז אומרים שבית כנסת לא ישפיע 
 ו בשבט המסורתי. טיול בהפקה וארגון של כיתת בר מצווה."נערך טיול ט 15.03.20ביום שבת 

היה מושלם, הטיול היה מוקפד ומאורגן למופת.  רצומח וירוק, מזג האווי הטיול היה יפיפה, הנוף משגע, הכל
בנקודת הסיום אורגנה עמדת ארוחת בוקר מפוארת ומושקעת אך מסורת אחת בלטה בחסרונה, מסורת הכנת 

 שנה שהחליטו בהינף יד להעלים. 30-הפיתות, מסורת בת יותר מ
 

מדוע הוחלט לוותר על מסורת זו נאמר לנו שהוחלט  כאשר פנינו לאחת ממארגנות הטיול בניסיון להבין
 "לגוון" ולהביא פיתות קנויות במקום.

מעט תמוה שמכל המסורות והפעילויות דווקא במסורת המצריכה הדלקת אש בשבת הוחלט "לגוון". על 
 ההחלטה לוותר ו"לגוון" לא קיבלנו תשובה עד עצם כתיבת מילים אלה. ההשאלה של מי היית

 
ב"גיוון" לא חשפו לכלל ההורים בכיתת בר המצווה, את חלקם זה תפס בהפתעה גמורה. לא היה  את הצורך

, לחשיבה משותפת, פשוט נקבעה עובדה. הכל נעשה בשקט בשקט, כאילו תמקום להבעת עמדה, להתייעצו
 במקרה, כדרך אגב, בלי שישימו לב.

 
לאט לאט, מגמת "הרגלה" שמבקשת מקרה זה מתווסף למגמה שהולכת ומתעצמת, מגמה שמתגנבת לה 

 2019לשנות רק קצת, מבקשת "לגוון" "לשדרג", "להתאים"... זו לא הפעם הראשונה שאנו נתקלים בה: פסח 
 - 2020הדרת נשים בהקפות במועדון לחבר והנה גם ב  - 2019בקשה שלא יאכלו חמץ במרחבים, שמחת תורה  -

 ו בשבט."הימנעות מהדלקת אש בשבת בטיול ט
 

, לראות את האחר, לחבר את הקהילה. אי אפשר לבקש להתחשב בצרכים ומסורות להתחשב מאתנומבקשים 
לבטל מסורות קיבוציות רבות שנים. מדוע ילדינו לא יכולים ליהנות מהמסורות עליהם מאידך דתיים מחד ו

 גדלנו אנחנו? מדוע חייב לבוא זה על חשבון זה? מדוע לא לקיים גם וגם? 
כבד את הקהילה על כל גווניה ולאפשר לכל חבריה להחזיק בספר תורה? מדוע לא להכין פיתות מדוע לא ל

בטאבון לצד פיתות קנויות לאלה הבוחרים לא להדליק אש בשבת? מדוע לא לאפשר אכילת חמץ בפסח לצד 
 מקום המאפשר שמירה על מסורות דתיות?

כים של יחד, של קבלת האחר, של גישור ורצון זו דוגמא להדדיות, זו דוגמא לקהילה מחוברת אלה הם ער
 לחיות פה זה עם זה. 

 
ישנה תחושה שהכיוון אליו אנחנו הולכים הוא חד כיווני,  שאין מקום לגם וגם, יש רצון למחוק ולבנות מחדש. 
זה הרבה מעבר לכן פיתות בטאבון או לא. זה קשור לשמירה על המסורת הקיבוצית, לשמירה על ערכי המקום 

 ל אופיו, על איזה בית, קהילה אנחנו בונים ומשאירים לילדינו.וע
מי שההלכה אינה מאפשרת לו לקיים את המסורת בה בחר לצד מסורות אחרות, שנמצאות פה כבר שנים, אינו 
מבקש מהאחר "להתחשב", הוא מבקש מהאחר לוותר. לוותר ולמחוק את המסורות, העקרונות והערכים 

 את אלה החשובים לו.הקיימים ובמקומם לשים 
 

אלה אינם הערכים עליהם גדלנו. אנחנו מאמינים בפלורליזם, בקבלת האחר, בפתיחות ובשיח. המסורות שלנו 
לא פחותות בחשיבותן מכל מסורת אחרת. האנשים, המקום, העשייה החינוכית, הערכים והאווירה המיוחדת 

ל משמר. אנחנו לא מוותרים על הבית, לא שבגינה הצטרפו תושבים חדשים חשובה לנו ונשמור עליה מכ
 מוותרים על הקהילה.

 באותה נשימה, אנחנו רוצים להודות למארגני הטיול ולכיתת ורד המקסימה.
לאחל לכם שנה של עשייה משמעותית מלאה בערכים, אהבת אדם ושמירה על מסורות קיימות תוך אימוץ 

 חדשות.

 ,שומרים על הבית
 .משמר הנגב חופשית
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 משמר הנגב שלום,לחברי 
 

  –, מועמדת לתפקיד מנהלת הקהילה עירית שיפריס אשלמ
 לקראת אסיפת חברים משמר הנגב

 
אשל, אני בת וחברת קיבוץ נען, נשואה ואם לשלושה. כיום אני משמשת כמנכ"לית מקהלת  שמי עירית שיפריס

האיחוד של התנועה הקיבוצית במשרה חלקית, ובמקביל לכך אני מעוניינת להמשיך בתפקידי ניהול במערכת 

 הקיבוצית היקרה לליבי.

 

יפה לפעול בעולם תוכן חברתי בעל שנים עשיתי מעבר מהתעשייה לתחום הניהול הקיבוצי מתוך שא 5 -לפני כ

משמעות. הקיבוצים עברו בשנים האחרונות שינויים עמוקים בתפיסות החיים, ובעקבותיהם יש צורך לעדכן 

את שיטות  העבודה וכלי הניהול ולהתאימם גם לשינויים הפנימיים בקיבוץ וגם לדרישות הרגולציה והמדינה, 

 ר.שבשונה מהעבר כבר אינן נשארות מחוץ לגד

 

 אני רואה את תפקיד מנהלת הקהילה כעוסק בשתי רמות:

על מנהלת הקהילה לשמש אוזן קשבת ודלת פתוחה לחברים ולעיתים גם לתווך בינם לבין  –ברמת הפרט 

 מוסדות הקיבוץ או גורמים חיצוניים בנושאים שונים, אישיים וגם עקרוניים.

 

על מנהלת הקהילה לפתח ולטפח תשתית ארגונית מותאמת לצרכי הקהילה ולהחלטות הקיבוץ.  -ברמת הכלל

להפעיל את ענפי הקהילה בהתאם לייעודם באופן מקצועי ויעיל, ליישם את החלטות הקיבוץ בנושאי הפרט 

 )כגון פנסיה, צרכים מיוחדים, בריאות וסיעוד( ולחתור לעדכון ושיפור החלטות היכן שנדרש.

 

להגדיר מה רוצים )מגוון קולות ורצונות שונים(,  –תגר הוא לעשות את כל זה תוך כדי דיאלוג עם החברים הא

 שאתם תבחרו.ולעדיפויות  להבין מה יכולים )בוחן המציאות( ולהוביל למקום הנכון ביותר בהתאם לערכים

העסקים והן ברמת בתפקידי הקודם כמנהלת העסקים של נען הובלתי תהליכים משמעותיים הן ברמת 

הקהילה. נוכחתי לדעת שהתהליכים האסטרטגיים המהותיים ביותר לחיים הקיבוציים נמצאים בצד 

 הקהילתי/חברתי, ובהם אני רוצה לעסוק.

 

אני גדלתי בקיבוץ הישן, חזרתי אליו לאחר שהפך למתחדש וחוויתי קליטה בעצמי. היום אני מבינה לעומק 

יבוץ, ולצידן את העוצמה שלו והמעטפת שהוא מעניק ליושביו. לא פשוט את השבריריות והפגיעות של הק

לשמור על נווה המדבר הזה, מי כמוכם יודע. זה דורש ניהול והשקעה, הגדרת מכנים משותפים בקרב ציבור 

מגוון, ארגון מחודש של שירותים כדי להתאימם לצרכי ההווה ועוד. ניהול בקיבוץ הוא תפקיד מורכב וייחודי, 

 ורש הבנה של חיי הקהילה, הבנה כלכלית ויכולת להוביל תהליכים המשלבים ביניהם.הד
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כל אלו מציפים  –השינוי באורחות החיים, חזרת הבנים למשק וחדירת מוסדות המדינה לתוך חיי הקיבוץ 

 אתגרים חדשים הדורשים חשיבה אסטרטגית. כיום, לאחר התמקצעות של מספר שנים, אני מאמינה ביכולתי

 להוביל תהליכים אסטרטגיים וביצועיים אלו, תוך הסתכלות רחבה אשר רואה גם את הכלל וגם את הפרט.

 אשמח להעמיד את הידע והניסיון שלי לטובת הקהילה במשמר הנגב.

 
 תמצית קורות חיים מקצועיים:

 
ובעקבות האופי . בנוסף לתחומי האחריות הקלסיים של ניהול העסקים מנהלת עסקים בקיבוץ נען 2015-2019

 הספציפי של נען, עסקתי גם בתחום הקהילתי והובלתי בו תהליכים משמעותיים כגון:

 ניהול תקציב הקהילה 

 )הפרטת שירותים )מים, מים חמים, גז, ביוב 

 ניהול ענפי החצר: בינוי, תשתיות, אינסטלציה, חשמליה, נוי, נגרייה, אנרגיה, תקשורת 

 ניהול ענפי שירות נוספים: בריכה, אורווה, ביגודית 

 יו"ר ועדת תכנון הישוב ואחריות על משרד התכנון 

 טיפול בפניות אישיות של חברים ובחובות חברים לקיבוץ 

 )גיבוש נוהל דירות זמניות )דירות אגודה 

 יזמים( וגיבוש נוהל יזמים 80 -טיפול בהסדרת סטאטוס העצמאיים )כ 

 קהילה )מדיניות השכרות ומחירון(ת נכסי ושכרטיפול בהסדרת ה 

  2017התאמת חוברת השינוי לדרישות חוק המיסוי בקיבוצים  
 

 2007-2015 מבקרת פנים בתעשייה אווירית. 

 2004-2006 על מל"ט, תעשייה אווירית.פמנהלת תפעול בפרויקט פיתוח במ 

 2000-2003 שיווק בחברת   תמנהלMaxBill Ltd.  לפיתוח תוכנה.אפ –, סטארט 

 1993-1999 על בחו"ל ובנתב"ג-ראש צוות טיפול ביטחוני בנוסע בתחנות אל. 
 

 השכלה:

 תואר ראשון במנהל עסקים ומדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון 

 תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון 

 תואר שני במדיניות ציבורית וביקורת פנימית מאוניברסיטת בר אילן 

 קורס דירקטורים של המי"ל , קורס מנהלי עסקים וקורס קרקעות של התנועה הקיבוצית 
 

 . 80מסלול בנות משקים בנח"ל, תפקיד אחרון מ"פית טירוניות במחנה  :1989-1992שירות צבאי 
 : קומונרית בנוער העובד והלומד, קן רמת עוז פ"ת. 1988-1989שנת שירות 

 
 תודה על תשומת הלב, עירית
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 

 

  03/02/2020 תאריך

 אפרים סוחמי, מרגלית זלצמן, דרור שנהב, דורית גזית, אדיר בן חמו :נוכחים ועדחברי 

 נעמה אלוש 

 : הילה מגידוביץ , אורי אורן חסרים

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

 חסר- )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 

 –מועצת חינוך  החלופות  למועדוני הנוער ע"י יו"ר  והצגתמפגש משותף עם נציגי מועצת חינוך  .1
 נעמה כהן נחושתן

לאחר החלטת ועד האגודה על מיקום מועדוני הנוער פנתה נעמה כהן נחושתן, יו"ר מועצת החינוך 
ועד האגודה ומועצת החינוך. באמצעות מצגת נעמה הציגה להציג את החלופות בישיבה משותפת של 

את החלופות ואת העקרונות המנחים להמלצת מועצת החינוך בחלופה של נגב אקולוגיה ושרה כרמל.   
צב בו יש חילוקי דעות בין שני  מלאחר מכן התקיים דיון בין חברי וועד  האגודה כיצד להמשיך  ב

 ר את ההחלטה לאסיפה.הוועדים. והוחלט ע"י הצבעה להעבי
 
 תוצאות הצבעה האם להעביר את ההחלטה לאסיפה: 

  6:  בעד   
 0:  נגד   

 פה ולהצבעת חברי האגודה .יההחלטה בנושא מועדוני הנוער תעבור לאס

 ההצבעה בקלפי תוצאות –אישור התקציב  .2
 73 -  בעד
 23 -נגד

 אושר . 2020תקציב האגודה       

 :עדכונים  .3

  מזגנים  9שיפור אחזקת מבני החינוך השלמנו התקנה של ל 2020במסגרת תוכנית העבודה
 מזגנים בחדרים לא ממוזגים. תכולל שדרוג מזגנים ישנים והוספזה  בגנים השונים 

  גיוס כספים נוספים שיסייעו באבטחת המקלטים ליורם ואדיר בשת"פ המועצה  פועלים
 המועצה תסייע בסכום מסוים.  הנושא בבדיקה .ושדרוג ארונות חשמל בגני הילדים, 

  הנהלת הקיבוץ ואגודה נפגשו עם נציג חברת "מגוון"  – תמערכת אפליקטיבי \פורטל יישובית
מפעילים פתרון יעיל ונחשבים למובילים בתחום, התקבלה הצעה ראשונית ולאחר אישור ש

 הנהלת הקיבוץ נתקדם בתוכנית היישום .

    systems.com/-https://www.effectאתר החברה : 

בהמשך לעדכון בישיבה הקודמת  ) בה הוצגה פניית המועצה לייעד את אולם ספורט   -אולם הספורט  .4
לפעילות התעמלות קרקע( התקיימה פגישה של יורם עם יוסי טוביאנה ראש אגף הספורט במועצה להצגת 

:  קירוי המגרש המשולב, הוספת שערים )בכדי לאפשר למגרש לשמש כמגרש קטרגל( , קבלת בקשתנו
 קדימות בקול קורא להקמת מגרש דשא סינטטי בקיבוץ.

 

 

https://www.effect-systems.com/
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תקציב ההתוכנית מבוססת שתוכנית רב שנתית ו שאין תחושת חלק חברי האגודה  –תוכנית רב שנתית  .5
דיון בנושא עדכון  .ויש צורך לערב חברי אגודה נוספים  בהובלת תהליכים  ,אינה הדרך הנכונה לפעול כיום

רשימה זו  .משימות \תוכנית רב שנתית יהיה הנושא העיקרי בפגישה הבאה, כיום יש רשימת יעדים 
 מתעדכנת  עקב  הדרישה לשינויים ופעילויות בלתי צפויות לדוגמא חוק הנגישות.

 

דיווח  איןשה כי מלבד הקמת צוות בית הכנסת לא נעשה דבר וגם לאחר האירוע התחו –שישי שיתוף  .6
סקר בקרוב  יתקייםבעניין בית הכנסת  נמסרו עדכונים.התקציב  בו הוצג  האסיפשב, אדיר עדכן מפעילותו
לעדכן לעתים יפעל יחד עם ניתאי לשם כך נעשה ע"י הצוות  עללדווח יש ש מקבל את הערה  .ע"י הצוות

  קרובות יותר.
בות בכדי רתקציב הת לשם כך תוגבריעד לשנה הקרובה כצוות התרבות קיבל זאת  -בנושא מסורות  

  .להשיב פעילויות ומסורות
ואף לאחרונה קיימנו דיון בנושא בכדי  יםאנו בוועד דואגים לשקף ולפרסם פרוטוקול – תקשורת ושקיפות

ורטל יישובי אשר יהווה כלי תקשורת במקביל יש התקדמות לגבי יישום של פ .םלשפר את הפרוטוקולי
 נוסף לתיקשור. 

   .שנות פעילות בוועד האגודה דרור החליט לפרוש 4לאחר  -דרור שנהב .7
, פרסום קול קורא להחלפת דרור ומיכל יפורסם עדוהשנים שתרמת בהשתתפות בו 4רור, תודה על ד

 בשבועיים הקרובים .
 
 
 

 רשם : אדיר בן חמו 
 

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

 דחיית ההצבעה בקלפי על מיקום מועדוני הנוער
 

 לתושבים שלום רב 

  
חתימות חברי  30יו"ר הקיבוץ, המתבססת על  -בפנייתו של ניתאי קרן   25/2/2020 -ועד האגודה דן אתמול    

שאמורה להתבצע ביום שישי הקרוב   ,לדחות את ההצבעה על מיקום עתידי למועדוני הנוער  הקיבוץ,
 קיבוץ על הקצאת קרקע לטובת האגודה לצורך תפעול המבנים.  ולקיים אסיפת  28.2.2020

  
 להלן החלטת הוועד .  
  

 יום . 60לאשר את הבקשה לדחיית ההצבעה ב  .1

 לנצל את הזמן הנקוב לבחינת משמעויות שיפוץ צריף חדר האוכל הישן . .2

קיום אסיפת קיבוץ בנדון, לרבות הסבר לחברים על רישום מתחם נגב אקולוגיה/שרה כרמל  .3
 .  בתב"ע

  

  
 יו"ר האגודה -אדיר בן חמו 

 מנהל האגודה -    יורם ענבר

... 



13 
 

  www.atarmishmar.org.il   28.2.2020ד' באדר תש"ף  2124עלון מס' 

 מכשיר החייאה, מחזיר את קצב הלב במתן שוק חשמלי  – מכשיר דפילטור
 

תתבצע בימים הקרובים באחריות מנהלת הרווחה נרכש והותקן במסדרון תאי הדואר. הדרכה והפעלה 
 מכשירים. האחרים הם בבריכה ובמרפאה. 3בר. כיום יש  -היישובית תמי ברקן פרי

 יוזמה של יורם ענבר מנהל האגודה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ברכות!
 לתמנה ולוטן אדלטין

 כרמללהולדת הבת  
 לרג'ין וחנן אדלטין

 להולדת הנכדה

 המשפחה!ברכות לכל 
 
 
 

 ברכות!
 לאתי ויורם ענבר

 למיכאל דגני
 להולדת הנכדה
 בת לגלית ושחר

 ברכות לכל המשפחה!
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 קמת מוזיאון הנח"לה
 

  ,המשקים בני ,הגרעינים חברי כל ותעוד באיתור אלו בימים עוסקת ל"הנח עמותת יקרים חברים
 .בחטיבה והלוחמים ,הפיקוד
  ..לעזרתכם זקוקים אנו  (מוזיאון) ל"הנח מורשת אתר הקמת לצורך
 .המצורף הלינק בתוספת אישי באופן חבריכם לכל זה סמס הפיצו אנא
 רשםיולה הלינק על ללחוץ שצריך מה כל

  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElZQIhOWKVAkG75TLbLweq5jmPiC_Hgh
hQ/viewform-Gkvty3l-BRIS 

  
  ,בקיבוץגרעינים  חבריויש  נוספת התעניינות ויש הבמיד להתקשר יש שאליו קשר איש

                               054-2020825הוא  אדם קאוון אנדרטת הנח"ל  
 .רבה תודה בהמשך יפורסם לגביו עשמיד גרעינים ערב יתקיים בעתיד

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"מ 234.2מ"מ  מתחילת העונה  5ירדו  24.2.2020 -ב

  241.9 –מהממוצע הרב שנתי  97%שהם 

 

 מסרה: מאיה חיים

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElZQIhOWKVAkG75TLbLweq5jmPiC_HghBRIS-Gkvty3l-hQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElZQIhOWKVAkG75TLbLweq5jmPiC_HghBRIS-Gkvty3l-hQ/viewform
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 ! חתפב םירופ
 

 ממשיכים במסורת של "גלגולו של משלוח"

 לים'יהשנה בארגון המרחבים 'כפירים' ו'אי

הרשמה על לוח המודעות   19:00 -ל 17:00בין השעות  5.3.2020ביום חמישי הבא 

   .אצל אופיר. הדגש על "תוצרת בית" 052-4269292במספר  או
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  –הפעם נוסטלגיה בחדר האוכל  פורים 

 לילה יורד על ביר מנסור""

  22:30החל משעה  6.3.2020בשישי בלילה 

 
 

 


