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 מה בעלון
מהר מאד שוכחים את התלאות, הקשיים, העלבונות ואף את השמחות  2020אנחנו כבר "עמוק" בשנת 

טובה ועל המדינה היא הביאה שתי מערכות בחירות הביאה אלינו. כל כך קיווינו שתהיה  2019ששנת 
אנחנו כבר יודעים שתהייה אחת. ובתקווה שלא יותר.  גם אם נשקיע את  2020מכוערות ובלי הכרעה. על 

תשומת ליבנו בנעשה ביישובנו הקטן שגדל בשנה האחרונה אי אפשר להתעלם מהסובב אותו. המדיה 
 ה טובה ומוצלחת מקודמתה.שתהי 2020נדחפת בכל סדק. נותר לברך את 

בעיקר במשמר הנגב. אירועי חנוכה המגוונים ובסיומם גם קבלת השנה  2019בעלון נסקרו אירועי 
  2020האזרחית 

בריאות ורווחה כפי שהיא קוראת -חברה –תמי ברקן פרי בר עדיין לא סגרה שנה בתפקיד מנהלת "חבר" 
 לתפקידה והיא מדווחת על ארגון ועשייה נרחבים.

די  יסיגל מורן בתפקיד ניהול –הבית החם הוא כבר שגרה של ימי שישי והפעם אורחת ישנה חדשה 
 מנכ"לית הארגון ברנקו וייס. -דומה לתפקידה לראש המועצה

 מנהל החינוך החברתי, יואל ארזי מסכם שליש ראשון על הנעשה בתחום זה
  90שמלאו לה  חגגו ימי הולדת עגולים ומהם נלקחה הברכה לאזרה

 פרוטוקול ועד האגודה
 נעים להכיר את רעות פז

 ועל הפתעת הגשם האחרון

 בית בורוכוב זוכה לשיפוץ מבפנים 2020תמונת השער: 
 

  2019מאירועי  

  צוות תרבות –רשמו: הילה ויניב  2020תודות לחנוכה, למסיבה לקבלת השנה האזרחית 
  חמוטלימי הולדת עגולים: ברכה לאזרה כתבה נכדתה 

  יואל ארזי, מנהל החינוך החברתי –לקראת  סיום שליש ראשון בחינוך החברתי 
 ברכות לתמי וגיל ענבר להולדת הנכד הראשון 

  משחקי שולחן, סיגל מורן, מנכ"לית ברנקו וייס 48 -ו 47פגישות  –הבית החם 
 נעים להכיר: רעות פז 
  איציק בונים –שינויים בעבודת הדואר 

  רשמה: הילה מגידוביץ 15.12.2019פרוטוקול ועד האגודה 
 תנחומים לאחות המרפאה שושי מלך שלום לפטירת אחותה 

 תנחומים לעמליה עובדיה לפטירת אביה 
 בר-רווחה: תמי ברקן פרי-בריאות-מהנעשה ב"חבר" חברה 

 נר זיכרון חודש ינואר 
 גדר בטיחות סביב המטווח 
 מודדים גשם מסרה: מאיה חיים 

 
 
 

 מוצלחת  2020שנת 
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 2019מאירועי שנת 
 

 ינואר
 

 ( 4.1.19)  2019אושר תקציב האגודה לשנת  -

 המספר הראשון: ברול זלצמן –התחילה פעילות "בית חם" בבית מורשת  -

 ניתאי קרן נכנס לתפקיד יו"ר הקיבוץ -

 (24.1.2019הוגשה תוכנית משק וקהילה באסיפה ) -

 ( 25.1.19משמר הנגב  במרכז אירועים )כנס "שישיתוף"  של כל תושבי  -

 בר מצווה –אורגן ע"י כתת "צבי" טיול ט"ו בשבט  -

 פניג, יאיר ברג, מיכל לב-התקבלו לחברות גל ואוהד פלג -

 בני שמעון בהדרכת מתן גולן מועצתיצאנו לסיור ליקוט מתנת  -

)לבאר שבע יוסי בירן הצליח לסדר כניסת תחבורה ציבורית לתחנת האוטובוס בתוך היישוב  -
 ולראשון לציון(

 התגייסה לצה"ל נוי משה -

 נפטר בננו אהוד לוצקי זכרו לברכה -

 להוריו ענבר ואלדדנולד  אלמוג דקל  -

 אריאל בלובשטיין נולד להוריו נאווה ודניאל -

 תום גזית נולדה להוריה קרן ובר -
 

 פברואר

 איציק בונים משנה את פני "מול הדואר" לחנות "יד שתייה" -

.  1חלופות הציגה האדריכלית לידיה מלדבסקי:  4הצגה ראשונה של תוכנית למתחם הנעורים של  -
. משרדי נגב אקולוגיה וסטודיו  4. מחסן בגדים,  3מבנה הנהלת החינוך, .  2מבנה מרחב עופרים, 

 שרה כרמל

 ראובן וינר זכרו לברכה , חברנו לשעבר, הובא לקבורה בבית העלמין  -

 להוריה שירן ויניבאלה כהן נולדה  -
 

 מרץ 

 פורים במשמר הנגב: גלגולו של משלוח, קריאת המגילה, עדלאידע ופורים הוליווד בחדר האוכל -

הצבת שלט "ברוכים הבאים" בכניסה לקיבוץ. עבודת פסיפס משותפת של תושבי משמר הנגב  -
 בהדרכת שרה וענבר כרמל

 כן או לא -בקיבוץ  קול קורא להקמת צוות רחב לבחינת סוגיית בית כנסת  -

 מנגינת חיינו" -"תווי חייו –ערב לזכרו של איתן גליקי  -

 רותם סתווי נולדה להוריה ורד ודקל -

 יובל גולומב נולד להוריו דורין ואור -

 התגייסו לצה"ל: ניתאי טויטו, רעות פוזננסקי, ירין אוחנה, עדן בן שחר -

 אופק רוזןהשתחררו מצה"ל: עומר נוה, רועי גרבר, אופיר גולדברג,  -
 

 אפריל

 ביקור אגף החינוך של המועצה במערכת החינוך של משמר הנגב -

 )כתה ד'( הגיעו לביקור במשמר הנגבבני גילם של כתת "דולפין"  -ילדי רהט -
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 יריד אביב בבית בורוכוב -

  9.4.2019 – 21 -בחירות לכנסת ה -

חברים ניצולי שואה סיפרו: ברול זלצמן אצל רוחמה ונוריאל, עדה טנצר אצל  –"זיכרון בסלון"  -
 שרית נאמן, שולה וקסלר אצל סיגל שלו

 דחייה והתקרבות –י מים עשילוב צבעי שמן וצב -דבורה בן יהודה מציגה תערוכה בחדר האוכל -

 דור דמרי נולד להוריו שי ונמרוד -

 יעלה רכטמן נולדה להוריה נועה ויעקב -

 יסו לצה"ל: ליעם גרינוולד ורואי אלימלךהתגי -

 נפטרה חברתנו חביבה פוזננסקי זכרה לברכה -
 

 מאי

 טקס ערב יום השואה באנדרטה -

מועמדים לקבלה לחברות: ארין שיבובסקי, עדי בורנשטיין ומעיין חמד, רות לוי, דנה ונמרוד  -
  10.5.2019 -התקבלו בקלפי ב  רפפורט

 שירה בציבור ומופע קרקס ערב יום העצמאות: טקס, ריקודים, -

  אישור בקלפי תקנון פנסיה מעודכן -

 ל"ג בעומר בפאב הישן עם מתקני חבלים, ארוחת פויקה ופיתות על סאג' -

 ( 22.5.19ניר זמיר, ראש המועצה הגיע לפגישה עם תושבי משמר הנגב ) -

 (30.5.2019והפנינג ) 7 -מרוץ משמר הנגב ה -

 לברכהנפטרה חברתנו דבורה בורנשטיין זכרה  -

 נולדה גאיה ארמה להוריה שרון ודניאל -

 מיכל לב ויאיר ברגנישאו  -

 התחיל פיילוט להפחתת שעות שמירה בשער  -
 

 יוני 

 ( עם ארוחה על האש1.6.2019) 2019נפתחה עונת הרחצה  -

 ( 9.6.2019יריד שבועות ) -

 (22.6.2019כתת "צבי" חוגגת בר מצווה ) -

  מויות פרטיותהאגודה פרסמה תקנון לשימוש במתקניה ליז -

 גילי אושרניצקי נולד להוריו רוני )אאודה( ויניב -

 גליה ללזרי נולדה להוריה מעין וארז -

 
 יולי

 יפתח מזור מקים ספריית רחוב במסדרון תאי הדואר -

  2018אסיפת אגודה להצגת מאזן  -

 חג מחזור כתת "שזיף"  -

 סדנת כושר במים לפנסיונרים הרצאות ופעילות בבריכה -

 לוח טרמפים לתועלת הציבור –יוזמה של יפתח מזור  -

 בעלות על אתר "דודאים" שותפה לבני שמעוןהמ 49%נגב אקולוגיה רוכשת  -

 טקס סיום שנת פעילות בצופים שבט "איתן" יוצא לעצמאות )אין יותר ליווי מדריכים מבחוץ( -

 נפטר חבר האגודה אורן לוצאטו זכרו לברכה -

 ויובל נוה השתחררו מצה"ל יובל סמדג'ה -

 מילר  והידי  קביליס אביבנישאו   -
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 אוגוסט

 עת מטע אבוקדויחדש בשקמה: נט -

ועדה: יורם ענבר, לאה שניר, אסנת אגמון, והקמת ועדת פנסיה. יו"ר הועדה: דיוויד לוי, חברים ב -
 דגני–עירית כרמי 

 משפחת סתוי, ורד ודקל וילדיהם, עומרי, נועם, עמית ורותם יצאו לשליחות בקנדה -

 עד לספר על התפתחות המועצה ולענות על שאלות -לראש המועצה, התארח בגי ניר זמיר -

 רוני שיטרית נולדה להוריה מירי ומוש -

 לוטן בר אור נולד להוריו מעיין ולירן -

 שירן רסה השתחררה מצה"ל -

 יגב  זכרה לברכה בת משמר הנגב ואחותו של ארנון יגב–נפטרה תמר וונטש  -

  31.8.2019)(  "ולים לכיתה א',  שמה במשמר הנגב: "דוכיפתטקס קבלת ילדי הגן הע -
 

 ספטמבר
  

 (10.9.2019התקיים תרגיל צח"י יישובי ) -

 "האונם" באוכל ויצירת מנדלות עם פרחים  –פלות והמטפלים ההודים חוגגים את חג הקציר טהמ -

  17.9.2019 -מועד ב' ב 22 -בחירות לכנסת ה -

 ( 22.9.2019דשא חדר האוכל  )תחילת שנה לפעילות הצופים על  -

 יעל שטפר זכרה לברכה, בת וחברת משמר הנגב נפטרה בבארי -

 טקס ראש השנה תש"ף על דשא בית בורוכוב -

 קביעת שלט "בית חם" על צריף בית מורשת. מעשה ידיה של שרה כרמל -

 אדם מלול נולד להוריו אדווה ואסף -
 
 אוקטובר

 

 אוכל ותפילות במועדוןטקסי ערב יום כיפור ויום כיפור. בחדר ה -

  5.10.2019הסתיימה עונת הרחצה בבריכה  -

 נפטרה רוחה קריתי  חברתנו  זכרה לברכה -

 ענבר גליקי נולדה להוריה רתם ואופיר -

 חגי עמר נולד להוריו תמר ואסף -

 יונתן שיינפלד שובל נולד לאמו רותי -

 שון גולדפדר סיים שנתיים שירות לאומי -

 המשק, הפנינג המועצה ושמחת תורהאירועי חג סוכות ובהם חג  -

 קריאה לפתיחת עונה רביעית של אקדמיית משמר הנגב -

 ורוניקה וזיו דגני מתקבלים לחברות -
 

 נובמבר

 צעדים 5חלוקת מגנטים על  –ועדת איכות הסביבה של משמר הנגב פעילה  -

 /ת קהילה במשמר הנגבלקול קורא להצגת מועמדות לתפקיד מנה -

ברוך  דודם של אמנון ואיל גזית ואחיה של פנינה גזית ניזיה )שלמק( אנקבר בבית העלמין  שלמ -
 חברתנו זכרה לברכה

 יהלי ענבר התגייסה לצה"ל לאחר שנת שירות -

 השתחררו מצה"ל אופיר לוי וסהר אלון -

  10ההאקתון הראשון של בני שמעון ממשמר הנגב השתתפו  -
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 דצמבר

 

 נוספת ניר מאירבחירות למזכ"ל התנועה הקיבוצית נבחר לקדנציה  -

חג חנוכה נחגג במספר אירועים: מצעד לפידים וכתובות אש ע"י הצופים, מסיבת חנוכה בחדר  -
 "ורד" –האוכל עם מחפשים את המטמון המשפחתי וחנוכה לוותיקים ע"י כתת בר מצווה 

 טקס חלוקת מלגות במועצה קיבלו מלגות: גפן עובדיה ורז יסעור -

 פיילוט צמצום שעות שמירה בשער הצליח  -

 טליה מינדל השתחררה מצה"ל -

 שקד דגני השתחרר מצבא קבע -

 רימון קוסובסקי נולדה להוריה תמר ומעיין -
 

 
 
 
 

  2020מקבלים את 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 בפאב "המכבסה"
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  2020למסיבה לקבלת השנה האזרחית  לחנוכה תודות
 ... ולנו נשאר רק להודות....השנה האזרחית הסתיימה 

 !21.12.19מסיבת הרחוב בחדר האוכל  -תודה לנעה שמריהו רכטמן ולנאווה ברג על בליסיבה
  תודה לאנבלה על המיתוג ועיצוב הלוגו!

 !בליסיבה תודה לארנון יגב וקרן גזית ולכל מי שבא, סתם ככה
 
 

 חג החנוכה נחגג במהלך דצמבר בשלושה ערבים מגוונים:
 

 סדנת לפידים, מצעד לפידים ומפגן אש: 22.12.19
 תודה לדבורל'ה על פעילות יצירה בדגש על מחזור, שהפעילה בנועם ובחיוך!

תודה על מצעד לפידים ומפקד אש יחיד מסוגו בניצוחם של גיא וילק, מרכזת שבט הצופים, אורית 
 איזילוב, כל הגדודים והנוער הפעיל והנפלא שלנו! עלו והצליחו!

 
 חפש את המטמון משפחות 26.12.19

 תודה לעדה טנצר וגיורא גלקר על הדלקת הנרות
 "חפש את המטמון"תודה לעידו דגני על ההפעלה המיוחדת ב

 תודה לכל הילדים שלקחו חלק והפגינו יצירתיות וספורטיביות!
 

 ערב חנוכה לוותיקים 29.12.19
 ן ערב מקסים לותיקיםוהוריהם על ארגוכתת "ורד"  תודה לילדי כיתת בר מצווה 

 ימי הולדת עגולים בחדר אוכל:
 .ברנדס ותניסיגב  ארנון  דגני, תודות לטליה גבאי, סיגל שלו, עירית דגני, דפנה דגן, יואל אשל ואלון

 בעלי השמחההמשפחות והמצטרפים שבאו לכבד את  ,כמובן תודה לכל החוגגים
 

 מגידוביץ ודימה מקרנקותודה למובילי הסופניות לאורך כל החג: אלחנן 
 תודה לאיש ההגברה המאיר שלנו ארנון יגב

 תודה ע נ ק י ת לצוות החג המהמם: גיא וילק, ליעד דרור, פזית אורן, שגית פינדס, יורם ענבר
 

 במסיבת סילבסטר בפאב "המכבסה":  נסחטה עד הסוף 2019
 תודה לכל השותפים במבצע סוף השנה...

 הגברה ללא פשרות -ארנון
 די ג׳י-נעה שמריהו רכטמן 

 דגני עינב -כוכב הבר
  ה'אורי אלוש, דורון סמדג-צוות עזר

, שיר ויוגב לוצאטו, שירה ואבירם טדגי, עופר פלדפבר עינב דגני, אנאבלה  המפיקים, ומקבלי הפנים:
 טריתיגרובייס, מוש ש

 
 תודה לכולכם שהשתתפתם!

 שמחים לשמח!
 
 

  שלכם, תרבות משמר הנגב,
 והילה. יניב
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 ימי הולדת עגולים
 של אזרה ברכה אותה נכדתה חמוטל

 
 

 סבתוש, את סבתא מיוחדת במינה     ,  90סבתוש שלנו היום בת 
 אין עוד כמוך על פני האדמה!      וזה בהחלט גיל מרשים

כל שיחה איתך תמיד היא מרתקת      תשעה עשורים חלפו להם כך
 ואת הנכדים והנינים את תמיד מפנקת    מוצלח חלקבהיסטוריית המדינה לקחת 

 יום הולדת או חג זה תמיד מלבב,        
 מנערה תל אביבית חדורת ערכים 

אז לא רק היום, לכבוד יום ההולדת      שפנתה להגשים וקיבוץ להקים,
 דעי שאת אשה מאד מיוחדת     ועוד לפני שהמדינה נוסדה,

 ממשיכה להתפתח בלי לחדול     פה בקיבוץ כבר היתה עבודה...
 ולא מפסיקה ללמוד ולגדול        

 חלוצה שחורת תלתל, נעימה ונחמדת
 את סבתא מעוררת השראה ביותר    רוקדתאת  בתמונות רואים איך בשדות 

 שכל נכד ונין זוכה להיות לך חבר      וגם כשלא הכל  היה קל
 דוהרת, וגם כשעל הקלנועית את      לא ויתרת על המורל

 
 בואו נרים לכבודה כוס לחיים    עברו הרבה שנים, עליות ומורדות,

 נברך, נחבק, ונמחא לה כפיים.   קרו הרבה דברים שמחים, קרו גם אסונות
 סבתא, המון המון מזל טוב     ובסופו של יום, עמוק בתוך הלב

 וכל שתרצי, לו יהי בקרוב.     בחרת באהבה, ולא רק בכאב.
 מאחלים לך בריאות, אהבה ושמחה,        

 מאיתנו החברים וכל בני המשפחה
 

 אז מזל טוב, סבתוש ועוד המון איחולים וזו ההזדמנות להוקיר ולהודות,
   השנים 90ליום ההולדת,  על האהבה, והשמחה והארוחות הטובות

 ואנחנו יודעים יותר מכולם אם את ופנחס לא הייתם מתעקשיםשהרי 
  את הסבתוש הטובה ביותר  לנו פה השורשיםלא היו צומחים 

 בעולם!!! שהופכים את כולנו למשפחה מלוכדת
     ואותך לאבן הראשה המאחדת
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 שליש ראשון בחינוך החברתיסיום  לקראת 

19.12.2019  

אנו לפני חופשה ואירועי חנוכה המציינים את סיום השליש הראשון של השנה בחינוך החברתי. לקראת 

החופשה יערכו הרבה פעילויות מהחינוך החברתי לקהילה, דרך הצופים, המרחבים ושנת בר מצווה. חשוב 

ת שבאופן להדגיש שאירוע מהסוג הזה הינו רק "קצה הקרחון" והקהילה רואה את המוצר המוגמר. האמ

אישי פחות חשוב המוצר המוגמר אלא הדרך ההשקעה , המחויבות של הילדים/נערים לכל פרויקט בנפרד. 

 ולכן הצלחה של אירוע מבחינתי נמדדת בתהליך ולא בתוצאה הסופית. 

ואכן עברנו ארבעה חודשים כמעט מתחילת השנה כאשר החינוך החברתי פעיל, בטוח, יוזם, ואיכותי 

מרחבים, נעורים -שנתיים האחרונות. הכוונה הינה בכל תחומי העיסוק של החינוך החברתי לפחות כמו ב

וצופים. לקראת השליש השני האתגר הגדול שלי הינו גיוס כוח אדם בעקבות סיום עבודה של חלק 

מהצוותים, מסיבות שונות של מציאת מקום עבודה, חופשת לידה, גיוס לצבא וכו'. מקווה שאכן יימצא 

 ת המתאים על מנת לשמר ולחדש את הפעילות החברתית במשמר הנגב. הצוו

 לסיום כמה נתונים מרכזיים נכון לסיום שליש זה: 

 במערכת  .  96%ילדים שזה  129ילדים מתוך  124במרחבים רשומים 

 .במערכת. 82%נערים שזה  92נערים מתוך  78בנעורים רשומים    

 במערכת . 90.5%שזה  221וך רשומים מת 202סך הכל בחינוך החברתי 

 במערכת .  81.5%שזה  157חניכים מתוך  128בצופים רשומים 

 . מאחל לכולנו חופשת חנוכה מוצלחת ומהנה 

 יואל ארזי

 מנהל חינוך חברתי

 
 

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

 ברכות!

 לתמי וגיל ענבר

 להולדת הנכד הראשון

 בן לאורי ויסמין

 המשפחה!ברכות לכל 
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  48 -ו 47פגישות 
הגיעו מעטים לבית החם לשחק  2019יום השישי האחרון של שנת  27.12.2019בשישי 

 חדשים שנקנו מכספי הפיקדון של מיכלי שתייה שהוחזרו לסופרמרקט. משחקי שולחן

   אנשים יש ערך מוסף. ביןלכל מפגש 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עד לפני שנה ראש  – סיגל מורןהתארחה בבית החם  3.1.2020 -ב  2020ביום שישי הראשון  של שנת 

 20שנים ובסה"כ שירתה את המועצה  10 –קדנציות  2המועצה של בני שמעון. הייתה בתפקיד זה במשך 

 שנה. 

יים ולהמשיך שנים נהדרות וחשבתי מתי לס 10"סיימתי לפני שנה  את תפקיד ראש המועצה, היו אלה 

הלאה" כך פתחה סיגל את דבריה בפגישה עם באי הבית החם. " בתפקיד בו שרתתי נגעתי בכל תחומי 

החיים של התושבים וחשבתי מה עושים אחריו כשמגיעים "לשיא הקריירה" בגיל צעיר יחסית. לא תכננתי 

שנים  20עתי לפני להיות ראש מועצה. למעשה אף פעם לא תכננתי את השלב הבא בחיים. למועצה הג

 לקריאתו של פאול שנבחר לראשות המועצה.

ביום שסיימתי חפיפה עם ניר זמיר, ראש המועצה החדש של בני שמעון, טסתי ללונדון ואחר כך לנמיביה 

 שם טיילה באותה עת הבת שלנו 

ך ראשי מועצות אזוריות ל"יש עתיד" מתו-עוד בטרם סיימתי את תפקידי, הצטרפתי עם מספר חברים

אבל, עם חזרתי  .חשיבה לעשות את הטוב והחשוב למען אזרחי המדינה. לא באנו עם דרישות או ציפיות

מנמיביה הוכרזו בחירות ומצאתי את עצמי  ברשימת  המועמדים לחברי הכנסת. לאחר התלבטויות רבות 

ליאיר לפיד, ראש הרשימה,  ואמרתי שהחלטתי סופית שאני לא מעוניינת פניתי  ובטרם נסגרו הרשימות  

 במסלול הפרלמנטרי ולכן בקשתי שלא להיכלל ברשימת המועמדים לכנסת.

בשנה האחרונה, עבדתי כעצמאית: ליוויתי מספר ראשי רשויות חדשים, עבדתי "כמנטורית בכירה" 

יגים חוצת מגזרים בתפישת ממלכתיות לחיזוק ארגון הפועל במטרה לבנות רשת מנה  -בעמותת "מעוז"

החוסן החברתי והכלכלי. הייתי גם חברה בצוות שהקים מנכ"ל משרד הפנים שבנה רפורמה לקידום 

באתונה בה הודגשה התפישה    OECDבמדינת ישראל, ובמסגרת הצוות השתתפתי בועידת  " האזוריות"

 ת לכידות באותו מרחב חיים במטרה לצמצם פערים.של שותפויות בין גופים שונים ברמה הלאומית, יציר
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קדנציות  3נאבארי שהיה ראש מועצת חורה  במשך -במקביל לכל אלו, חברתי לידידי,  ד"ר מוחמד אל

מנהיג ברמה לאומית  הקים עמותה בשם "ינאביע"   -מוחמד .ועשה בה מהפכה בכל תחומי החיים בה

השינוי הנדרש מבפנים. התחומים בהם הוחלט לשים את  )נביעה( כדי לסייע לחברה הבדואית לחולל את

הדגש  בתוכנית הם: ליווי הרשויות, אורח חיים בריא, חינוך ותעסוקה.  המדינה מתוך הבנה בסיסית שיש 

 25%לשים דגש להעלאת החברה הערבית ובעיקר הבדואית הזרימה תקציבים נדיבים. אך תת ניצולם )רק 

. הוכחה  לכך היא תוצאות מבחני פיז"ה בהן התלמידים הערבים הגיעו ( לא הביאה את התוצאה המקווה

במסגרת ינאביע, ליוויתי מקרוב את עו"ד עבד אל עזיז , ראש  לתוצאות נמוכות.  לראש המועצה נבחר עורך

המועצה החדש של כסיפה. יחד בנינו תכנית אסטרטגית לישוב, ליוויתי אותו מקרוב בבניית הצוות המוביל 

 .נו יחסי אמון וידידותיונוצרו בינבמועצה 

במהלך השנה שעברה קיבלתי מספר הצעות מעניינות. כאמור, לא ידעתי מה אני מחפשת אבל אמרתי 

תמיד שאני מחפשת להצטרף לארגון שיש לו משמעות ושאני אהיה בו משמעותית. וכך קרה שכאשר הגיעה 

 מיהו ומהו הארגון, הבנתי שזה מה שחיפשתי.  ההצעה להיות מנכ"לית 'ברנקו וויס' ולאחר שלמדתי לעומק

שוויצרי שהקים מכון שקרוי על שמו –מהו ומי הוא ברנקו וייס? ברנקו וייס היה יזם ופילנטרופ יהודי  

לקידום חשיבה טובה, למידה משמעותית והוראה איכותית בישראל.  המערך החינוכי הגדול הוקם לפני 

משמעותיות: רשת בתי הספר שבמסגרתה בתי ספר מעולים לנוער  שנים. במכון פועלות שלוש יחידות 30

בסיכון הפרושים על כל רחבי הארץ, ובתי ספר שש שנתיים )רבים מהם במועצות אזוריות(, יש גם בית ספר 

גם הוא בית ספר המשתייך לברנקו וויס.  היחידה  "כוכבי המדבר"ערבי אחד, ישיבה חרדית וכמובן.. 

-הנחיית מורים, מורי מורים ופדגוגיה הפועלת בלמעלה מבדה המתמחה יוכן, יחהשנייה היא יחידת הת

התוכניות המתמחה בפעילות 'בלתי פורמלית' לבני נוער  ידתרשויות מקומיות בארץ והשלישית, יח 100

 ובמסגרתה לדוגמא פועל בהצלחה מזה שנים רבות הפרויקט הלאומי לנוער ישראלי, בני העדה האתיופית. 

והמטרה היא ליצור שינוי בחברה הישראלית. לצמצם פערים בהעלאת החלשים  2000  -עובדים כבארגון 

נים הקרובות הארגון יעמיק וירחיב את פעילותו בקרב האוכלוסיות שולא בהורדת החזקים. אני תקווה שב

 החלשות בכלל והאוכלוסייה הבדואית בפרט.  

 ס בישראל.זה עתה סיימתי חודש ראשון כמנכ"לית ברנקו ויי 

 
 על השאלה איך פער ההשכלה של הנשים הבדואיות לבין הגברים בחברה הבדואית ישפיע? 

 : הנשים הן אלה שיביאו לשינוי בחברה הבדואית.תשובה

 על איך אפשר לשלב אנשים מבינינו לפעילות זו שסיגל דיברה עליה?

 אנשים שירצו להשתלב ברעיונות ובביצוע שברנקו וייס מציעים.מ: יתקבלו בברכה הצעות/רעיונות תשובה
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 נעים להכיר 
  בכל עלון, אני מקווה, לראיין

 חבר/ה מקהילת משמר הנגב,

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה. 

השאלות הן זהות לכל מרואיין 

 והפעם:

 רעות פז
 גרה בהרחבה א'

 
 איך הגעתי למשמר הנגב?

אני בת קיבוץ בארי, הצטרפתי לקהילת משמר הנגב, לפני כעשר שנים בעקבות בן זוגי נתי פז, בן משמר 
 הנגב.

, , תלמידה במבואות הנגב17-, גר בבאר שבע וליה בת ה23, גרה בתל אביב, גל בן 26: מאי בת  3-אני אמא ל
 משמר הנגב. , וראש גדוד בצופיחניכה בחברת הנעורים

 
 בחיים?מה אני עושה 

 . במקצועי אני עוסקת בריפוי

בטיפול בתינוקות  ,ומקרוביוטית בתזונה סיניתבדיקור סיני,  במשך השנים התמחיתי

 ובצמחי מרפא. ברפואה יפניתבדיקור קוסמטי,  ,בשיאצו ,ילדים

טופלים ומטופלות, תינוקות, ילדים , אני עוסקת בריפוי מברפואה סינית שנותיי כמטפלת 20  במשך

 ניים כמו ניתוחים וזריקות.ובוגרים הזקוקים לחוויית ריפוי שאינה תלויה בתרופות והליכים חודר

לשפר משמעותית את הבריאות ומחולי, ועוזרת  מחוסר נוחות, מטפלת באנשים הסובלים מכאביםאני 

 שלי.והמטופלות ואת איכות החיים של המטופלים 

שחרור ושיטות נוספות לשיאצו, דיקור סיני,  הכוללאני עושה זאת בעזרת שילוב ייחודי שאני פיתחתי 

ועל מערכות הגוף השונות כמו  ל האיברים הפנימייםע ,ות המשפיעות על השלד והשריריםנקודות מיוחד

 מערכת החיסון, מערכת העצבים, הדם והלימפה.

 

אני מלווה הורים לתינוקות וילדים החולים בתדירות גבוהה, עוזרת לצמצם משמעותית את השימוש 

אני עושה זאת בעזרת תהליך   ה.להיות ילדים בריאים יותר עם מערכת חיסון איתנ כדי שיגדלובתרופות 

הכולל טיפולים המותאמים במיוחד לתינוקות וילדים ומשתמשת בשיטה המשלבת כלים טיפוליים כמו 

 עיסויים, דיקור עדין, צמחי מרפא ועוד.

כתינוקות  אשונות של חיינומבוגרים, יכולות לנבוע מהשנים הרנו ההרבה מהמחלות הקיימות, גם ב

התזונה שאנו בוחרים להציג בפניהם, צמצום  וילדים. להבנתי, הדרך בה אנו בוחרים לטפל בילדים שלנו, 

האנטיביוטיקה, מרחיבי הסמפונות והסטרואידים שאנו , משמעותי בכמות התרופות, משככי הכאבים

 וח ולהפוך לבוגרים בריאים יותר. משפיעה מאוד על יכולת הגוף שלהם לשגשג ולפר -נותנים להם 

 ם ממשמר הנגב והסביבה.בשני העשורים האחרונים אני מטפלת במבוגרים, בתינוקות ובילדי

 , המייצרת פורמולות מצמחי מרפא. 'ברא צמחים'אני גם עובדת בחברת 

http://reutcare.co.il/PAGE8.asp
http://reutcare.co.il/PAGE25.asp
http://reutcare.co.il/PAGE24.asp
http://reutcare.co.il/PAGE24.asp
http://reutcare.co.il/PAGE24.asp
http://reutcare.co.il/PAGE7.asp
http://reutcare.co.il/Article1.asp?ArticleRowID=7053
http://reutcare.co.il/Article1.asp?ArticleRowID=7053
http://reutcare.co.il/Article1.asp?ArticleRowID=7053
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מרפא  אני מלווה ומדריכה מטפלים ומטפלות ברפואה סינית ברחבי הארץ, ומלמדת אותם לעבוד עם צמחי

 ומוצרים נלווים.

זוהי דרך נפלאה עבורי להפיץ את רפואת הצמחים והרפואה הטבעית ולעזור לכמה שיותר אנשים למצוא 

 את הדרך לריפוי טבעי.

 
 קרוביי במשמר הנגב

משמר  , וראש גדוד בצופיחניכה בחברת הנעורים תלמידה במבואות הנגב 17בן זוגי נתי פז,  בתי ליה בת 

 פוזננסקי חמי, אביו של נתי.ויעקב  הנגב.

 
 כמה מילים על משמר הנגב

 הגעתי למשמר הנגב, כעבור שלוש שנים עברנו לגור בשכונת ההרחבה שלב א'. 2008בשנת 

 אני מאוד מרוצה מהחינוך במשמר הנגב ומהפעילות של הצופים. 

שדואגת למגוון של אני משתתפת בחוג יוגה, פילאטיס והעיצוב המתקיימים בסטודיו של נועה הנפלאה, 

 פעילויות כדי לשמור על הכושר והבריאות שלנו.

כשהגעתי למשמר הנגב היו פה מעט מאוד ילדים וצעירים, עם השנים אני שמחה לראות את הישוב הולך 

 ומתפתח, מתמלא בחיים חדשים וברוח רעננה. 

יה הוותיקה, את שלל דרך הקשר שלי עם חמי, יעקב פוזננסקי, אני רואה את היחס שיש פה לאוכלוסי

 הפעילויות, והאירועים שמתקיימים פה ואת התמיכה שניתנת בשעת הצורך.

אני מאחלת לישוב משמר הנגב, לתושבים ולתושבות, לחברים ולחברות,  המשך צמיחה ושגשוג, חברות 

 טובה וחיים משותפים בקהילה אכפתית, תוססת ומתפתחת.

 
 
 

 
 
 
 

 שינויים בעבודה במשרד הדואר
 

 דואר נע שינה את שעות הגעתו, עקב כך השתנו גם כן שעות פתיחת משרד הדואר 
 והן תהיינה כדלקמן

 13:00 -ל 10:00ה בין השעות -בימים א  

  17:30עד  16:30ביום ג' המשרד יפתח גם בין השעות  
 

העלייה בכמות המכתבים והחבילות לא מאפשרת לנו להספיק את חלוקתם במסגרת 
 שהוגדר.התקציב והזמן 

 לכן ייתכנו עיכובים בחלוקת הדואר 

  לא יהיה ניתן לקבל שרות בדואר שלא בשעות שהוגדרו 7.1.2020ממועד זה 
 

 איציק בונים
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 

  15/12/19 תאריך

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

 נעמה אלוש אדיר בן חמו,

 חסרה: מיכל ראובן 

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

 )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 

 וועדת ביקורת .1
 כמרכז ועדת ביקורת העביר לוועדה את פניית ועד האגודה לדון בנושא הלוואת הביוב משה וולפמן

 ביקורת על החינוך תוצג בישיבה הבאה של הוועד. ה

 

 עדכונים .2

בהתאם להחלטה בסיכום בדוח בנות יהחלה לה תיורם ענבר: סוללת העפר הנושקת לגדר ההיקפי

 שמירה וביטחון שנמסר  ע"י דדה ויורם. 

 תועלה בשולחן עגול.  –שאינו מאובטח בפוליביד  טע הגדר סוגיית ק

 , מטרד שקיים בכל יישובי האזור. סוגיית הכלבים תידון בשבוע הבא במועצה

 שיהיה לו יותר "קל" לפתוח את השער.  -יטופל הנושא שעובד בנגב אקולוגיה שכפל לוחית זיהוי

 העגול. אדיר ציין שבטחון התושבים חשוב ביותר ויידון בשולחן 

 

  רווחה .3
 חודשים.  8מסרה דיווח על פעילות הועדה. תמי בתפקיד  מרכזת ועדת רווחה יישובית  תמי ברקן         

   מבוגרים, ילדים.חולי קנה, יסוגיות פרט,  זתחומי הפעילות:          

 , כיצד מייצרים שייכות למי שנולד או הגיע לחיות ביישוב סוגיית הקהילה, תחושת השייכות

 הוא המרכזי.  -צוות רווחה פעילות הועדה במספר תחומים. 

הוקם צוות לעסוק בתחום זה:  סיגל  לשם הגברת ההתנדבות -צוות התנדבות ומעורבות חברתית

ה, רונן ', אלון סמדגמוש שטרית ,איל גרנסיה עירית כרמי דגני,  ואליה יצטרפו שלו תנהל  אותו 

 ק השייכות. וזילחשיבה על פרויקטים התנדבותיים לח -פרייברג

עם ילדי גן פקאן. המטרה היא יצירה של חיבור  יםחיבור של הוותיקמטרתו  " 6 -ו 80"פרויקט 

 ארוך טווח בין ילד לוותיק. 

הפטירה ועד תום משפחה מהיהודית גלעד  אחראית וחנה גבאי מגבה אותה.  ליווי   -צוות אבלות

 הלוויה. הטקס 

תחום הרווחה  מסגרתו בהפעלת מערך החירום בראשות  גיא וילק  ב -צוות חירום יישובי ) צח"י( 

 בר, טליה גבאי ומיכל ראובן.-פעילות תמי ברקן פרי

 שתפקידם משמעותי בשעת חירום. יש אנשי קשר  לכל הוותיקים 

נעשתה אבחנה בין צוות מניעה לצוות  .ער וצעיריםלבני נו -הטרדה מיניתלצוות טיפול ומניעה 
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להביא מרצים מהשורה הראשונה להסברה  מתכננים 2020מוגנות )מטפל במקרי אד הוק(. בשנת 

 לציבור. 

 , והדס פלג. בר-פרי תמר אלמוג, תמי ברקן -צוות מוגנות

 ניב גבאיתמר אלמוג, יוסי מלכה,  -צוות מניעה

מרפאה מאחריות הקיבוץ לאגודה. תמי גורסת כי זו החלטה שיש מרפאה: יש פנייה להעביר את ה

 ואיננה יכולה להינתן בלא הבנה עמוקה של המשמעויות.  לבחון אותה

 כל הפגישות חסויות. 

 תקציב: בעיקר עלויות של שכר. 

 
 

 דדה מסר דיווח על שמירה וביטחון  .4

 האגודה 477משלם הקיבוץ,  155מתחלק:  2019לשנת ₪  אלף  632תקציב האגודה לשמירה ובטחון: 

 ₪ . אלף  370לכן נטו האגודה משלמת  ₪  אלף  107אגרת השמירה היא  

 .  370תוכנית שמירה ובטחון -PPדף 

אדיר מבקש לבדוק את נושא הוצאות הרכב, אולי לנסות ליסינג.  -כחול לבן -חברת השמירה

 מגיעה מעלייה בשכר.  אבטחה. העלייההבחודש לפני מע"מ עלות ₪ אלף  21מדובר על 

 לטובת חברת כחול לבן בהשוואה לעלויות של חברות אחרות.   40%יש פער של 

 אדיר מבקש  לבדוק את חברת כחול לבן. דדה התבקש לעשות זאת. 

 ₪.אלף  300תקציב הביטחון לפי האומדן יהיה 

 

 

 הילה מגידוביץ   –רשמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנחומים 
 ירת אביהלעמליה עובדיה  ומשפחתה על פט

 צדוק נוטקוביץ
 בית משמר הנגב

 

 תנחומים
 לאחות המרפאה שלנו שושי מלך שלום על פטירת

 אחותה  
 באנגליה

 בית משמר הנגב
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 2020ינואר  -רווחה -בריאות -"חבר": חברהמהנעשה ב
חודשים מאז קבלתי על עצמי את תפקיד רכזת הרווחה היישובית.  תקופה של למידה  9 -חלפו כ

 יה ובראיה שלי את תפקידי.יוהתבוננות, בדיקה ומחשבה. אני מבקשת לעדכן אתכם בעש

האחד, סוגיות פרט של חברים המתמודדים עם  -יה מרכזייםיעסקתי בחודשים אלה בשני תחומי עש

לקיבוץ  םחיים שונים. והשני, סוגיות קהילתיות ופיתוח מעני רווחה ייחודיירועי יקשיים ומצוקה סביב א

 שלנו.

אודות הסוגיות הנוגעות למשפחות ויחידים. אדגיש כי אני  לא ארחיבמטבע הדברים, ומפאת צנעת הפרט, 

ן . כל צורך שעולה מטופל לגופו ונעשה ניסיופרטיים זמינה ונכונה לסייע ככל יכולתי במצבים משבריים

ישובית וכלה יהחל בארגון ארוחות, הפניה לעובדת הסוציאלית ה -מתמיד לחפש מענים מתאימים

 סיון.יבתמיכה, ליווי והקשבה. והכל תוך שמירה בלתי מתפשרת על סודיות וח

יה חברתית כשהמטרה שעומדת לנגד עיני היא יבהקשר הקהילתי אני משמשת כתובת לפיתוח יוזמות לעש

 ומשמעות. , שייכותברתית ופיתוח חוויה ואוירה קהילתית של נתינהדריות חיביסוס סול

עבודת הרווחה נעשית באמצעות צוותי עבודה הפועלים בתחומים שונים. יש מקום מרכזי לשיתופי פעולה 

עם יורם ענבר כמנהל אגודה וקרלוס ברסלו כמנהל הקהילה, דקלה גל יסעור  -בין בעלי תפקידים שונים

מניעה, יואל ארזי בחינוך החברתי וטליה ליבלר גבאי בתחום הסיעוד, הגיל השלישי בגיל הרך ובצוות 

 עם מור צמח עו"ס יישובית מטעם המועצה.שוטפת ופורה והצרכים המיוחדים. כמו כן, נעשית עבודה 

 אציג בקצרה מפעילות הצוותים:

מור צמח )עו"ס( ואני. הצוות  : יורם ענבר, קרלוס ברסלו, טליה ליבלר גבאי,רווחה פעילה -צוות הנהלה* 

ה. צוות זה מהווה יכנס על בסיס קבוע ומהווה את התשתית הממסדית ליוזמות ולעשילהתהחל 

פלטפורמה לדיון בנושאי רווחה המתעוררים בעבודה השוטפת. פעילות הרווחה מוצגת באופן שוטף בפני 

 הצוות.

החל זה מכבר בפעילותו. בראש הצוות עומדת  -צוות מניעת התנהגויות סיכוניות בקרב ילדים ובני נוער* 

יואל ארזי ואני. צלע הכרחית ומשמעותית  הם נציגי  -דקלה גל יסעור. בעלי תפקידים קבועים המשתתפים

הכוללת  2020הציבור: ניב גבאי, תמר אלמוג ויוסי מלכה. הצוות אמון על בניית תכנית שנתית לשנת 

כוניות בהקשר של ילדים ובני נוער. אדגיש כי הצוות יהגויות ספעילות להגברת מודעות ומניעה של התנ

רועים פרטניים אלא מתמודד עם תופעות חברתיות קהילתיות. לאחרונה פרסם הצוות פניה יאינו מטפל בא

בימים אלה פורסם פלייר  לציבור כדי למפות את הנושאים "החמים", בהם נעסוק  בשנת העבודה הקרובה.

להורי הנעורים ובלוחות המודעות לצורך להגברת המודעות והמעורבות ההורית סביב חגיגות השנה 

 האזרחית החדשה )הסילבסטר(.

", אשר יפעל ברגישות צוות מוגנות" הוקם,  פוגעניבעלי אופי  קשים פרטניים ם* לצורך טיפול באירועי

מסוכנות. הצוות יסייע בהפניית הנוגעים בדבר לאנשי המקצוע ובמקצועיות במקרים של פגיעה או 

חברות הצוות: הדס פלג, תמר אלמוג  המתאימים ויעסוק בהתמודדות הקהילתית במקרים מעין אלה.

 ותמי ברקן.

ימשיך לפעול להעלאת המודעות לנושא ועוסק מעת לעת בטיפול בסוגיות של  -צוות מניעת הטרדה מינית* 

 מיני. נכון לעכשיו חברות בצוות מרים ברסלר ואני. פוגענות על רקע 

פועל בהובלתה של יהודית גלעד. הצוות מלווה מרגע פטירת אדם ועד לטקס הקבורה. מספק צוות אבלות * 

תמיכה למשפחה ומהווה כתובת לבקשות וצרכים בשעה מורכבת של פרידה מבן/בת משפחה. הצוות אמון 

 גם סיוע בתכנון טקס הלוויה, ברגישות, ע"פ צרכי המשפחה.על ביצוע החלקים הלוגיסטיים כמו 
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 ומפרידה ללידה...

מאז כניסתי לתפקיד ערכתי ביקורים אצל הנשים אחרי לידה, והבאתי עימי שי קטן לכל משפחה. אני 

 רואה חשיבות סמלית בברכת התינוקות החדשים המצטרפים אלינו.

שנים )!!!( ועדיין חי,  9 -" שנוסד במשמר הנגב לפני כבהקשר זה אני מבקשת לציין את פרויקט "בישלולה

קיים ומבשל... בניצוחה של הילה אלעזרי. במסגרת הפרויקט נהנו עשרות משפחות מארוחות בריאות 

בהשקעה  מוגשותומגוונות שמבשלים מתנדבים למשפחות אחרי לידה, במשך כחודשיים. הארוחות 

 ולהכיר אנשים חדשים. ובאהבה רבה ומהוות הזדמנות נהדרת לפגוש 

אשר אמון על ההתמודדות היישובית בשעת חירום. צוות צח"י הרווחה היישובית שותפה פעילה גם ב

מטרת צוות הרווחה בהקשר זה היא איתור ומתן מענה לצרכים פרטניים שמתעוררים  )ופעמים רבות 

ציגות הרווחה הן מיכל ראובן, מוחרפים( בזמן חירום. צוות החירום היישובי מובל ע"י גיא וילק כאשר נ

טליה גבאי ואני. הצוות מפעיל מערך מתנדבות אשר שומרות על קשר עם ותיקים ללא בני משפחה בקיבוץ, 

בשעת חירום. לכל מתנדבת קבוצה של מספר חברים ובאחריותה לעמוד עימם בקשר שוטף בשעת חירום 

 מצב של איום ביטחוני. שעולים בתקופות מועדות כגון םולהתריע על צרכים ייחודיי

. את הצוות יובילו צוות מעורבות חברתית –צמ"ח   צוות מרכזי וחשוב ביותר  המוקם בימים אלה הוא

. חברים בו אייל גרנסיה, רונן פרייברג, אלון סמדג'ה, מוש שטרית ותמי ברקןדגני ו -סיגל שלו ועירית כרמי

מטרת הצוות היא להרחיב ולבסס מיזמים התנדבותיים בתוך הקיבוץ וכן להניע לעשייה קיבוצית ערכית 

לצורך חיזוק הסולידריות  2020פעילות זו מהווה את פרויקט הדגל של שנת העבודה למען החברה. 

ש יוזמות החברתית, העמקת תחושת השייכות, ויצירת שותפות ומעורבות בין דורית בקיבוץ. הצוות יגב

התנדבותיות בעלות ערך אישי וקהילתי, המסייעות לפרטים או לקהילה כולה. פרטים נוספים והרחבה, 

 בקרוב.

אי אפשר היה  -אני מעריכה ומודה לחברי הצוותים העובדים בהתנדבות ומהווים ציר מרכזי בעשייה

 לעשות זאת בלעדיכם!

ו באירועים משמחים של לידת תינוקות ולהעביר אסיים בבקשה מחברי הקהילה כולה, לידע ולעדכן אותנ

אלינו את פרטי הנולד )שם, מין ות.ז( על מנת שנוכל לעדכן את מרשם התושבים. כמו כן, נבקש לידע אותנו 

בפטירה של קרובי משפחה מדרגה ראשונה שאינם מתגוררים בקיבוץ )הורים, אח/ות( על מנת שנוכל 

 ע במידת האפשר.להציע ניחומים, לפרסם בציבור  ולסיי

 בתחומי החברה, הבריאות והרווחה.אמשיך לדווח מעת לעת על הנעשה 

יה החברתית יאני מזמינה כל אחת ואחד לפנות במידת הצורך וכמובן לקחת חלק מעורב ופעיל בעש

 הברוכה והמקדמת שעומדת לפתחנו לטובת ולרווחת כל משפחת משמר הנגב!

הלת החינוך. ימי העבודה שלי: ראשון, שני משרד הרווחה היישובית נמצא במבנה הנ

 בר-תמי ברקן פרי                                                                                   054-7980311טל   ורביעי.

 

 

 

 

 שקד דגני אותך
 לשחרורך מצבא קבע

 הצלחה בחיים האזרחיים
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 חודש ינואר

  18.1.1966 - 20.9.1880, ז"ל אביו של ראובן כהן – דוד כהן

  21.1.1972 -  29.6.1892ז"ל    אביה של שרה דור – נתן רדזנובסקי

  31.1.1973 -  21.12.1897   אביו של מקסי גליקי ז"ל -  יוסף גליצקי

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

  23.1.1989 -15.11.1927תית וגיא   גי

  20.1.1995 -20.4.1921דוד אלון ז"ל   אחיו של  – גדליה אלון

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

14.5.1926 - 2.1.2000  

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

  10.1.2000 -  18.6.1914  אריה, רוני וצביקה 

 12.1.2005 - 28.1.1929  אמה של נורית אורן  - אדית פרידמן

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

   24.1.2005 - 19.9.1929   ז"ל, מאיה ועודד

  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

   4.6.1932- 7.1.2009  

 28.1.2011 - 6.1.1935      1968חברנו משנת   -  מישל וארי

  17.1.2014 - 2.12.1927אמם של סוזי פוקלמן ודוד רובינשטיין  – נשטייןדורה רובי

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

12.7.1928 -  20.1.2015  

 – 15.11.1973שיטה" -בנם של יעקב ז"ל ואביבה תבדל"א  בן כתת "סלעית -  אהוד לוצקי

7.1.2019  
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 גדר בטיחות סביב המטווח
 

פניים והוקמה גדר בטיחות על דופן המטווח שגובהו יצר מפגע בטיחות. הגדר הוקמה להגן על רוכבי הא
 וההולכים סביב גדר הקיבוץ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גשם ם מודדי
 

 מ"מ 241.9מהרב שנתי  38%מ"מ שהם  90.9מתחילת העונה  ,מ"מ 40נמדדו  4.1.2020 -בשבת ה

 מסרה: מאיה חיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחנת הביוב בכביש ההיקפי נוצר אגם. מעבר המים לא מכיל כמות גדולה של גשם ויש לנו מראה כזה ליד 

 מ"מ.       20 -כל פעם שיורדים יותר מ

 

 

 


