
 

 מרגלית זלצמןעורכת 
  www.atarmishmar.org.il  21.8.2020א' באלול תש"ף   2136עלון מס' 

 

 לבורוכוב יש מעקה
 



2 
 

  www.atarmishmar.org.il   21.8.2020א' באלול תש"ף   2136עלון מס' 

 מה בעלון
. היתה זו חופשת קיץ שנדרשו לה חשיבה מיוחדת כי הקורונה ממשיכה לאתגר את החופש הגדול מגיע לסיומו

האם אתם מכבדים אותי בהתחלה בספטמבר כמו כל שנה והוא ישאל  1 -כולנו. בעוד עשרה ימים יתייצב ה

 השינויים התדירים נותנים לחשיבה ולתכנונים צורך בתעוזה ובשינויים. ,חדשה? הסתירות בהנחיות

 דורית גזית מודה לצוות החינוכי של משמר הנגב.

על תמי פרי בר ברקן סיימה תפקיד דורשני ברווחה היישובית ומסכמת את התקופה. ויורם ענבר מודה לה 

 האיתנה בו. לתמי ברקן ולרתם גליקי מיזם מוצלח "הזדמנות שנייה" בבית מורשת.עמידתה 

הקורונה הזמינה מצוות 'בית חם' חישוב מסלול איך להמשיך לקיימו מבלי "לשבור" כללים שהחלו כבר 

 .  והתקרבות באוכלוסייה שצריכה קירוב להשתרש בעקבותיה, מסכה, ריחוק חברתי 

ועמדים לתפקיד מנהל האגודה. אסיפה שהתכנסה בעקבות פניה לבחור את מנהל אסיפת אגודה זימנה שני מ

 האגודה ע"י הציבור ולא ע"י ועד האגודה.

  2021 -ו 2020צוות ספורט מציג תוכניות מרשימות לשנים 

מתבקש שנקרא לשכונות בשמות ולא באותיות. קם צוות מיפוי שמות כדי לשתף את כולנו בבחירת שמות 

 ראויים. 

 ים להכיר את אפרים סוחמינע

 הבאות!וארבע משפחות של חברים חדשים הגיעו להתגורר איתנו עד שביתם יושלם. ברוכות 

 פרוטוקול ועד האגודה

 

 נבנה מעקה לרווחת הציבור –תמונת השער: נגישות לבית בורוכוב 
 

 מילה טובה מילה רעה/ נעם חורב 
  דורית גזית   -ה!  תוד –וציוותי החינוך  לדקלה ויואל 
  תמי ברקן –סיום תפקיד מנהלת רווחה יישובית 
  יורם ענבר, מנהל האגודה –עם סיום תפקיד מנהלת הרווחה היישובית 
  רתם גליקי, תמי פריבר ברקן –תן -חנות קח –הזדמנות שנייה 
 נעים להכיר: אפרים סוחמי 
 ועדת בנים מברכת את אביר ברנדס לשחרורו מצה"ל 
  לבחירת מנהל אגודה 12.8.2020אסיפת אגודה 
  דו"ח ביקורת ועדת קליטה, העברת חברים למעמד שכירים, אישור  7.9-9.8ההצבעה אלקטרונית :

 לבחירת מנהל אגודה 17.8-19.8-תמורות מעסקת אנרג'יקס לפנסיה הצבעה אלקטרונית  ב
  סיכום פגישה לקראת השנה החדשה רשמה: טליה גבאי –צוות בית חם משמר הנגב 
 הכין דני עמר –ורט משמר הנגב צוות ספ 
 תוכנית מיפוי שמות במשמר הנגב: הילה, אייל, מרגלית, נעמה 
  רשם: אדיר בן חמו 27.7.2020פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
   יפתח מזור    -הרחוב  חדש בספריית 
 2020קיץ  70 -ברוכות הבאות המשפחות לשכונת ה  
  תודה לתברואנים –מלכודות זבובים 
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ה // נעם חורב ה טֹובָּ ה, ִמילָּ עָּ ה רָּ     ִמילָּ
י  הּו זֹוֵרק לִּ ישֶׁ מִּ ה טֹוב!״ –כְּשֶׁ אֶׁ ה נִּרְּ ״ַאתָּ  

לִּי ַלחְּשֹוב גַע, בְּ רֶׁ ַבֵטל אֹותֹו בְּ  ֲאנִּי מְּ

ה!״ ה עֹושֶׁ ַאתָּ ה שֶׁ ת מָּ יְך: ״ֲאנִּי אֹוֵהב אֶׁ שִּ ם הּוא ַממְּ  וְּאִּ

ַשנֶׁ  ַטנָּה...״ ּומְּ יר: ״ ַבקְּ טִּ ת ַהנֹוֵשאֲאנִּי ַמפְּ  .ה אֶׁ

ד!״ יּוחָּ הּו מְּ ה ַמשֶׁ י: ״ַאתָּ הּו אֹוֵמר לִּ ישֶׁ מִּ  כְּשֶׁ
ינֵף יָּד הֶׁ  ֲאנִּי הֹוֵדף אֹותֹו כָּכָּה, בְּ

ה גָּדֹול!״ ַמע, ַאתָּ שְּ ַעֵקש: ״תִּ תְּ ם הּוא מִּ  וְּאִּ

ֹּל  .ֲאנִּי עֹונֶׁה: ״זֶׁה ֹלא ֲאנִּי, זֶׁה ַהַמזָּל...״ וְּזֶׁה ַהכ

הּו ישֶׁ מִּ ל כְּשֶׁ עָּה ֲאבָּ ילָּה רָּ י מִּ  - זֹוֵרק לִּ

ה ת ַאַחת בְּרּורָּ ל ֱאמֶׁ יהָּ כְּאֶׁ יַיֵחס ֵאלֶׁ תְּ  ֲאנִּי מִּ

ּה ֵהיֵטב ֵריאֹות, וְּזֹוֵכר אֹותָּ  וְּלֹוֵקַח לָּ

ב לֵּ ר ֶאְצִלי בַּ  .ְוִהיא נְִנֶעֶצת ְכמֹו ִסיכָּה, יָּשָּ
ַדם ֲאנִּי נִּרְּ נֵי שֶׁ פְּ ה, לִּ יטָּ   ּוַבַליְּלָּה, ַבמִּ

ים  ֲאנָּשִּ י, כּולָּםהָּ ים מּולִּ רִּ ַכבִּים, עֹובְּ  ַהמְּ

ה ירָּ קִּ ת ּודְּ ל בִּיקֹורֶׁ ם ַעל ַהַגב כָּ  ַוֲאנִּי סֹוֵחב שָּ

ָאה ים מּול ַהַמרְּ גָּמִּ ת ַהחּולְּשֹות וְַּהפְּ יַח אֶׁ  .ּוַמנְּצִּ

ין ַהֲאמִּ נּו לְּ יד ַקל לָּ מִּ תָּ  וְֵּאיְך זֶׁה שֶׁ

ין  ֵהן ַסכִּ ילִּים שֶׁ זֶׁל, לְּמִּ ֵהם ַברְּ לְּבֹונֹות שֶׁ עֶׁ  לְּ

רֹוב מֹור קָּ נּו לִּשְּ ה לָּ שֶׁ רֹוב-וְּכָּל כְָּך קָּ  קָּ

נּו  ַמזְּכִּיר לָּ י שֶׁ ל מִּ ת כָּ נּו ַגם טֹוב –אֶׁ יֵש בָּ  .שֶׁ
 

תיחתה לדקלה ויואל... המסיימים עוד שנת עשייה חינוכית עם המון אי ודאות, וכבר שוקדים במרץ על פ

מחדש ... )לרשותם שבוע...( ולצוותים שעבדו סביב  השעון... שמנקים ומכינים את הבתים לקליטה מחודשת, 

מחליפים שמות על הקולבים והמגירות, משנים קבוצות הורים בוואטצאפ... כדי להעביר הודעות, על כך 

 מילים טובות.. היו חזקים ותמשיכו להצעיד בכבוד.

"יורים" מילים בלי לברר את הדברים, קצת צניעות ויותר אמונה, מנהלי המערכת ולנו לציבור שבקלות 

עובדים ימים ארוכים גם בבידוד וגם בסגר כדי לָשֵמר את הצוות ושהכל יהיה בסדר... חוסר הוודאות מלווה 

עד  . )כן... לספוראת כולם, ולא תמיד יש תשובה מידית, חשובה השהייה כדי שתצא הודעה מסודרת ואמינה

10 .)... 

לעתים טוענים כלפי המערכת "אנחנו לקוחות..." אך צר לי לכתוב, חינוך זה לא עסק במובן הרגיל, ואין שירות 

 לקוחות שמוסרים לתיקון וכעבור יום אוספים...

מאחלת שתתחיל שנה טובה, לכל הילדים בראש ובראשונה, וגם להורים... אך קחו אוויר... תמלאו את 

 שימה עמוקה, קצת סובלנות  וקבלה.הריאות וקחו נ

ולמנהלים והצוותים ומועצת החינוך שבהתנדבות יושבת לחשוב ולגבות... גם אם לא תמיד בקצב המצופה 

 לדרישות, חינוך הוא לא חשבון שהתשובות נחרצות.

 דורית גזית    שתהייה לכולנו שנה מלאה עשייה ואופטימיות... חרף אי הודאות.
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8/2020תמי ברקן  -רווחה יישוביתסיום תפקיד מנהלת   

קבלתי על עצמי את המשימה לכונן מחדש את מערך הרווחה היישובי, בביתנו משמר הנגב.  וחצי לפני כשנה

של המתגבש תפקיד זה הגדרת שונות אשר התעדכנו והשתנו ע"פ השינויים באופיו  קיבל לאורך השנים 

של הדדיות ותמיכה בין חברתיים הקיבוץ. ההחלטה הערכית לראות את עצמנו כחברה שפועלת ע"פ עקרונות 

ושמחתי לקחת חלק פעיל ביישומה. חברי הקהילה הנה החלטה חשובה ורבת משמעות  

ולנסות להטמיע את מערך  את צוותי העבודה בנושאים השוניםולחזק לקומם צורך ראיתי כמשימה ראשונה 

ווחה ככתובת זמינה ונגישה לפניות עבור אנשי הקהילה בסוגיות פרט ובמגוון תחומי רווחה. בד בבד ראיתי הר

לנגד עיני צורך בולט לשמש כגורם הפועל לחיזוק הסולידריות החברתית ותחושת השייכות תוך פיתוח חוויה 

ומעורבות חברתית.  , עזרה הדדיתמקומית של נתינה  

איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, בשגרה ובחירום ופיתוח מענים ברוח זו פעלתי לקידום 

מכשירי דיפיברילטור במרחב  2הצבת  -יצאו לדרך מיזמים קהילתיים מגוונים סוציאליים במצבי חולי ומשבר.

ושש" המופלא אשר  80הציבורי )בתקווה שלא נזדקק...(, חלוקת ברכת שי למשפחות לאחר לידה, פרויקט "

יש את ותיקי משמר הנגב עם ילדי גן פקאן. הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה מבורך ומוצלח בין דקלה גל הפג

יסעור, טליה ליבלר גבאי ואנוכי וזכה לתגובות חמות ואוהדות. בתקופת הסגר ניסינו להקל את ההתמודדות 

וות התרבות ובניצוחה חלוקת פרחים, שי בפסח וביום העצמאות, בשיתוף עם צ -עם מחוות "מרימות מוראל"

תן שלנו -המרהיב של סיגל שלו. על אף פרוץ הקורונה לחיינו הצלחנו להוציא לפועל את הקמת חנות הקח

"הזדמנות שנייה" שמהווה פלטפורמה לשיתוף ומפגש. בשיתוף פעולה נהדר עם רתם גליקי ובסיוע האגודה 

: -)תבואו ) 13-15ובימי שישי  16-18לישי והמועצה, הפך החלום למציאות והחנות פתוחה ומזמינה בימי ש

לקחת ולתת(. קצרה היריעה מלהכיל את העשייה המגוונת וכולי תקווה שההדים הורגשו והגיעו לכולכם. 

על החיבורים בנינו ועל החוסן של כל אחד ואחת מאיתנו,  -שהרי חוזקה של קהילה היא בשימת דגש על אנשיה

 וכולנו יחד.

על סיום תפקידי, וזאת כדי להודיע לאחר התלבטות קשה וממושכת ת החלטתי ברמה האישית והמקצועי

יה המקצועית שלי.ישהנה  לב ליבה של העש ,להתפנות לעבודה טיפולית  

אשר פגשתי בעלי תפקיד  .את בעלי התפקידים בקיבוץ מקצועיותפגשתי דרך משקפיים תקופת עבודתי במהלך 

קץ בניווט ספינת משמר הנגב אל עבר התפתחות, שגשוג, ופריחה.  ליבם במקום הנכון ועוסקים במסירות אין

תודה מיוחדת  אני רוצה להודות לכולכם על שנה מעניינת מלאת אתגרים, שיתופי פעולה ועשיה משמעותית.

לאדיר בן חמו ויורם ענבר על ההזדמנות שנתנו לי בבחירתי לתפקיד, תודה על שיתוף פעולה פורה ועל איזון 

מיכה למתן מרחב וחופש פעולה. נכון בין ת  
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ואני מקווה ומאמינה שמי שתכנס תחתי לתפקיד תביא איתה ראיה  יםרבהאתגרים בה הדרך עודנה ארוכה ו

אשמח לעמוד לרשות בעלי התפקידים בהתייעצויות שונות וכן בביצוע חפיפה רחבה ורצון לתרום למען כולנו. 

 עם מי שתיבחר לאייש את התפקיד.

שלמה ובריאות טובה לכולנו.בברכת רווחה   

 להתראות בשבילים,

בר-תמי ברקן פרי  

******* 

 

 

 היישובית עם סיום תפקיד מנהלת הרווחה
 

 לתמי,                                                                                          
                                      עם סיום תפקידך בניהול רווחה יישובית

 
היה לפני כשנה וחצי כאשר העליתי אותך על מדרגות הקרון האחרון  ברכבת הניהול  של הרווחה באגודה, זה 

ממש לפני שיצאה מהתחנה. נכנסת לתפקיד הדורש מעורבות בקהילה אותה לא הכרת כל כך למרות השנים 

סטטוסים של  4ץ. קהילה קיבוצית מורכבת בה מתקיימים הלא מעטות מאז הגעת עם משפחתך לקיבו

והידע הרב בתחומי טיפול מהקשים ביותר. לרגע לא הצטערתי על בחירתי בך כיד  ךתושבים. סמכתי על ניסיונ

 ימיני בניהול האגודה.       

והשלמת את נכנסת לתפקיד לאחר תקופה ארוכה ללא איוש. בשקט, ללא רעש וצלצולים, למדת את המערכת 

השורות בצוותי המשנה. תוך שיתוף פעולה, נבנתה תכנית עבודה אתגרית עם דגש על התנדבות ושיתוף בין 

 הסטטוסים השונים בקהילה.

תכנית מדהימה, " שמונים ושש". פעילות משותפת של  הגולת הכותרת של שת"פ עם מערכת החינוך היית

 קשישים עם ילדי גן . 

מאוד על המארג המשפחתי בקרב אוכלוסיות רבות, הציפה בעיות קשות שהטיפול  "הקורונה" שמשפיעה חזק

 בהן הוא בליבת עיסוקך.

לצערי החלטת לסיים את תפקידך בקיבוץ. כל  זאת, לא לפני השלמת חלום של פתיחת  "חנות יד שנייה" אשר 

חברתי, תבורכי על כך .                                מחברת חלקים שונים של תושבי הקיבוץ. עמלת תקופה ארוכה על הקמתו של המיזם ה

 תמי זכיתי לעבוד עם שותפה שפעלה בשקט ובצנעה , מכילה ובעלת יושרה .         

 תודה על שיתוף הפעולה הפורה .

 יורם ענבר 

 מנהל האגודה
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 חנות קח תן  -הזדמנות שניה

. בשל אילוצי "הזדמנות שניה" נפתחה לקהל חנות קח תן מקומית בשם 7/8/2020ביום שישי 

, לשמחתנו עוררה החנות התלהבות והגיעו לא מעט רוע פתיחה חגיגייהקורונה נמנענו מקיום א

 אנשים לקחת ולתת.

חנות ממוקמת בבית מורשת והוקמה מתוך מחשבה על שימור ושילוב בין ישן וחדש, ומתוך 

 רציונל אקולוגי של שימוש חוזר וצמצום צריכה. 

בית מורשת, בחלק המקורה, הוצבו עמדות איסוף לחפצים שאין לכם עוד צורך בהם. בכניסה ל

העמדות עצמן הן עגלות כביסה ישנות ששיפצנו לטובת העניין. מוזמנים להביא לנו בגדים 

מעניינים )לגדולים וגם לקטנים(, נעליים במצב מעולה, תכשיטים, צעיפים, תיקים, צעצועים 

 שלמים ונקיים. -יאה וכלי בית. נשמח לקבל חפצים במצב מצויןומשחקים לילדים, ספרי קר

יש לנו חולצות בי"ס במידות שונות,  –במהלך חודש אוגוסט מתקיים יריד חזרה לביה"ס 

 ילקוטים וציוד נלווה.

 לוקחים ונותנים  –נשמח לראות את כולכם 

 7980311-054ותמי ברקן  8838656-050לפרטים נוספים: רתם גליקי 

 

 הזדמנות שנייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בר ברקן-צילמה: תמי פרי
 

 בבית מורשת                  
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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/ת

 : והפעם
 אפרים סוחמי

 
 
 
 
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
ה "מולדת" מצרפת לנמל חיפה. קיבל אותנו חנן אדלטין ומשה וקסלר היה נהג המשאית. הגעתי יבאני הגעתי

ד שנשאר במשמר הנגב. אנחנו היינו הגרעין הראשון של התנועה מצרפת יחבר'ה. אני היח 30עם גרעין שהיו בו 

עין ב' ממנו נשארו  חברים יותר זה היה גרעין א' אחריו הגיע מצרפת גר . 1968עלינו בספטמבר  , 60 – בשנות ה

 בקיבוץ.

הגענו למשמר הנגב בלילה, לא ראינו כלום. בבוקר למחרת הרושם הראשון היה שיש הרבה אור, אין עננים 

הרבה שמש וחם. לא היו הרבה עצים, זו היתה ההתרשמות. גרנו בבניינים שליד חדר האוכל )היום שכונת 

 חבר'ה בחדר.   3הצעירים( 

 
 עושה בחיים?מה אני 

בהתחלה מיד כשהגענו עבדתי מספר חודשים בפרדס ובמטעים, לפני הגיוס לצבא, העברתי קווי השקיה 

בצבא נפצעתי וחזרתי למשמר הנגב לשל"ת לפני שאר חברי אחר כך התגייסנו ו ולמדתי לנהוג בטרקטור. 

י שם שנה וחצי אבל הגב כאב לי הגרעין. נכנסתי לעבוד בפוליביד במכונות הראשונות של ייצור כוסות. עבדת

בית הספר לטבחות ב ,. מפוליביד עברתי לחדר האוכל עבדתי כשנה והציעו לי ללמוד בישולולא יכולתי להמשיך

ימים הייתי מגויס. חזרתי  72"תדמור". במהלך הלימודים פרצה מלחמת יום כיפור וכמובן גויסתי ובמשך 

רה.  כשסיימתי נכנסתי לעבוד במטבח הייתי הטבח הראשי ל"תדמור" אבל לא השלימו לי את התקופה החס

. יואל אשל היה אז המחסנאי וכשהוא שנים. רציתי לנוח מהמטבח והציעו לי לעבוד במחסן בפוליביד 10במשך 

 5( הייתי אקונום  1991שנים מחסנאי בפוליביד. פנו אלי להיות אקונום  ) 6המשיך הלאה החלפתי אותו. הייתי 

עבדתי כשנה בפאמא ואחר כך בתברואה כשנתיים.  ., עזבתי את האקונומיה1995 –פרטת המזון שנים. אחרי ה

 – 1998ביקשו ממני לעזור למשה וקסלר שניהל את המטווח וכשהוא חלה החלפתי אותו. ניהלתי את המטווח )

תוכנית עסקית למטווח ולמעשה הוא גווע. חיפשתי עבודה מצאתי בבילו סנטר במרכז לריהוט  (. לא בנו 2005
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גן לא התמדתי שם וכשפתחו את מוקד המועצה הייתי שם מוקדן במשך שנה. ואז הציעו לי להיות טבח 

 שנים עד הפנסיה. 6במטבח של שובל שם עבדת 

ות מתנהלות בקיבוצים אחרים ורשמנו תקנון הקמתי את ועדת אסיפות ויחד עם צוות בדקנו איך האסיפ

עם עדכונים מתבקשים. הוחלט באותו זמן שמשדרים את האסיפות. הייתי עד היום  לאסיפות שפועלים לפיו 

 כיום אני חבר בוועד האגודה. .בועדת בטיחות וריכזתי אותה. חבר בעוד ועדות, תרבות, חינוך

ביב של הנבטה והשרשה של זרעים וצמחים. יש לי חממה קטנה עכשיו שאני פנסיונר אני מקדיש יותר זמן לתח

 שאני מנביט בה זרעים מכל הסוגים ומצליח. 

 
 במשמר הנגב קרוביי

בכיתה ב'. מתכננים לבנות בית   7.5בכיתה ה' ואדר בן  10בתי איריס, בעלה אלדר פרץ וילדיהם נועם בת כמעט 
 במגרש שבחרו בתוך הקיבוץ. 

 
 הנגבכמה מילים על משמר 

טוב שהיה שינוי במשמר הנגב למרות שמשפחתנו סבלה מהתהליך בתחילת הדרך. השינוי עשה צדק עם 

 מרוויח זה מה שיש לך.שאתה החברים כי מה 

 אני מבסוט מהחברים החדשים, אנשים איכותיים שמגדילים את האוכלוסייה.

 

 

 

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

 

 

 

 
 אביר ברנדסאותך 

 
 לשחרורך מצה"ל

 
 הצלחה בדרך החדשה
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 אסיפת אגודה
 

  20:30במועדון בשעה:  12.8.2020ביום רביעי 
 

 יו"ר האסיפה: נחשון שניר
 

 יורם סהר, נועם שטהלסדר יום: בחירת מנהל אגודה מועמדים: 
 

: האסיפה התכנסה להציג מועמדים סופיים של צוות האיתור למנהל אגודה. בחודש ינואר השנה, אדיר בן חמו

ועד האגודה קיבל החלטה לרענן את השורות ביניהם את תפקיד מנהל האגודה.  צוות האיתור: הילה 

גלקר שמתמחה בייעוץ ומשאבי אנוש. תחילה מגידוביץ, מרגלית זלצמן אדיר בן חמו מוועד האגודה ומעיין 

צוות האיתור לקח החלטה  סומנו אפיון התפקיד הציפיות מהמועמדים, ומה מחפשים כמנהל אגודה.

 80תוך כדי התקבלה עצומה חתומה ע"י  אסטרטגית באיתור מנהל אגודה עם כישורים שיתאימו לצרכים.

חברי האגודה. זו הפעם הראשונה שהציבור יצביע ויבחר את  תחברים שמבקשים שהבחירה תתקיים ע"י אסיפ

מועמדים מתוכם  38מועמדים שיציגו את עצמם. סה"כ הגישו  2צוות האיתור מביא לבחירה מנהל האגודה. 

 2בהם רק אחד מהקיבוץ הגיש מועמדות. הם הוזמנו ליום מרוכז לראיונות עבודה ומתוכם מובאים  7נבחרו 

 גב. נתחיל עם יורם סהר ואחריו נועם שטהל.שאינם מחברי משמר הנ

 
 יורם סהר:

חזרו לקיבוץ ונכד אחד. הייתי גדשניק אח"כ  2ילדים  3אני חבר קיבוץ כרמים. שכן מהמועצה. יש לי בת זוג 

עבדתי בכפריית שוקת, הייתי מרכז משק, גזבר. למדתי עבודה סוציאלית ומנהל עסקים וגישור שזה חשוב. 

מנהל אגודה באור הנר וסיימתי עכשיו. לא רציתי להעמיד שוב מועמדות באור הנר כשנגמרה שנים  4הייתי 

 הקדנציה. אשמח לשאלות.

שאלה: בראיון עבודה איתך הצגת את ניסיונך הרב מאור הנר. מהם האתגרים באגודה בקיבוץ שיש בו 

 הרחבה. איך התמודדת עם סוגיות מורכבות ואיך ניהלת אותן?

 
נהל אגודה ראיתי חשיבות לחזק את מערכת החינוך שהיא אבן מרכזית, התרבות, הנוי : כמיורם סהר

שאני מסיים באור הנר אני יכול להגיד בשקט שמערכת החינוך עובדת כהשמירה וכו' והשירותים האחרים. 

בצורה טובה. כשחזרנו מסגר הקורונה כל הצוות שרובו לא מהקיבוץ חזר לעבודה ולקראת שנת הלימודים 

 ואים את מחויבות הצוות וכל מערכות האגודה עובדות טוב.ר

לאור הנר  היה משבר גדול בחינוך וגם בין האגודה  יילדים במערכת החינוך כשהגעת 300נפש  850באור הנר יש 

והקיבוץ על עלויות הפיתוח. התקיים תהליך של גישור עוד לפני שהגעתי שנעשה ע"י המועצה והגיעו להסכמה. 

לטובת האגודה והיה צריך להחליט מה עושים איתו ויצרנו תהליך שבו הוקמו ₪ כמה אלפי  –נאסף כסף 

צוותים מהקיבוץ ומהאגודה ועבדתי במקביל עם שני הצוותים כדי להפסיק את הויכוחים מהעבר ומזה יצאו 

ת יחסים . זה הרגיע את הרוחות ועשינו פרויקט חברתי גדול כדי שתבנה מערכפרויקטים יפים עם הכסף הזה

קבוצות ויצרנו פעילות משותפת של ערבי שישי עם תוכן והיה סיכום בסוף  20 - אחרת. חילקנו את כולם ל

שבוע בירושלים של כל הקיבוץ. נעשה גם פרויקט עם מערכת החינוך לבנות ממשק עם השטח ולבחון איך היא 

 צריכה לעבוד. זה גוף שנפגש פעם בשבוע.
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 ישוב שקולט לחברות? : אור הנר הואאיציק בונים

 
 : יש הרחבה ועכשיו בונים שכונה לקליטה לחברותיורם סהר

 
 מה תקציב החינוך?

לשתי מערכות  .משתדלים לאזן אותה. את החינוך החברתי קצת קשה לאזן₪ מיליון  3.5: מעל יורם סהר
 החינוך הגיל הרך והחינוך החברתי יש מאזנים נפרדים.

 
 מנהל האגודה במערכת החינוך?: מה מקומו של אדיר בן חמו

 : מנהל האגודה ממלא תפקיד מרכזי במערכת החינוך.יורם סהר

 למה עזבת את אור הנר?

 שנים ועוד שנה ולא רציתי להעמיד מועמדות פעם נוספת.  3: גמרתי קדנציה של יורם סהר

בים שם קטנים תומכת יותר בישובים זה מאפשר לעשות יותר דברים. התקצי ,המועצה שלנו, בני שמעון

 והאגודה חיה ממה שהתושבים משלמים.

 
: יש לא מעט סוגיות של הרחבה מול הקיבוץ פעמים קשות פעמים פחות. פחות שביעות רצון מניהול סיגל שלו

מנהל האגודה. יש סוגיות שעולות כמו בית כנסת. מעוניינת לדעת איך תתנהל בקיבוץ שלנו איך זה יגיע ליישום 

 ח כאשר יש אנחנו ואתם?דברים על פני השט

 
: כשהגעתי לאור הנר היה כך והיום פחות. הבינו שהאגודה משרתת את כולם, מחנה אחד. יש ליצור יורם סהר

בסיס של אמון. יש סוגיות שגם עלו באור הנר. מטפלים בהידברות. לכנס צוותים. הרעיון הוא ליצור שיח נכון 

 עזר בייעוץ מבחוץ.וליצור הבנות ומנגנון לפתור סוגיות וגם להי

 

 מה החוזקות שלך?
 

פרויקטים ויש לי קשר עם אנשי : החוזקות שלי שאני איש עבודה ובא לעשות דברים לעשות יורם סהר

 המועצה כדי לקדם דברים. אני פחות טוב ביחסי ציבור לגבי עצמי. כשאני  בא למקום אני באמת בא לעבוד .

 

 שטהל: עוברים למועמד הבא. נועם אדיר בן חמו
 

נשוי למירה אב  53: רוצה להודות לצוות האיתור ולחברי משמר הנגב שהזמינו אותי. אני בן נועם שטהל

לשלושה בוגרים אני בן וחבר כפר עזה. מרבית הקריירה המקצועית שלי הייתי בעולמות אחרים, בתעשייה, 

ים אני מנהל אגודה בכפר עזה החודשים האחרונ תניהול ושיווק. יש לי תואר בכימיה ובמינהל עסקים. בעשר

 -. אני מעורב בחיי הקיבוץ בעשייה חברתית במוסדות ובועדות. הייתי ברוב ציוותי השינוי בשנות הבה אני חבר

. הייתי בצוות שלקח על עצמו להוציא את כפר עזה ממשבר. מיומנות 2004 -עד השינוי ב 90 -דרך שנות ה 80

 השנים האחרונות אני מכיר היטב. 40 -של ניהול קהילתי בדילמות של הקיבוץ ב

 60היכנס לניהול קהילתי וזה מה שאני עושה ללפני שנה החלטתי לעשות שינוי ועזבתי את עולם התעשייה   ו

 משרה בשאר הזמן  שלי אם אוכל לעשות זאת במשמר הנגב

להתוות כיוון, מה החזון מה הרצונות של כלל חברי  לתפיסתי למנהל יש כמה תפקידים אבל העיקריים 

הקיבוץ, האגודה ומי שלא חבר קיבוץ. מה שחשוב זה סך כל הרצונות של השותפים. השני: לנהל מנהלים, 
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מנהלי תחומים מתן כלים ולאפשר חופש פעולה הגדרת האמצעים שעומדים לרשותם. לתת לאנשי המקצוע 

מנהלי התחומים אחרי שהוגדרו המטרות וניתנו  עלפקיד בקרה לעשות עבודתם. שלישי: למנהל יש ת

האמצעים תפקידו של מנהל האגודה היא לשאול אחת לכמה זמן איפה היית ומה עשית. הישגים מול מטרות, 

איך ניצלת את התקציב איך אתה משמר את כוח האדם שלך והאם הלקוחות מרוצים. יש להסיר מכשולים 

 בפני המנהלים.

להיות נאמן לתפקידים אלה. ניהול ידע ומידע, שיתוף הציבור בידע ומידע לדווח ובצד השני אני משתדל 

ניסיון ותפקידי להבין מהו הניסיון שנצבר ולהפוך אותו לתוכנית פעולה. הניצול נכון של הידע . לשאול

פגש עם להכיר את החברים והתושבים להי המשימה הראשונה שלי היא להקדיש זמן להיכרות כל המערכות

ומה לתהליכים רחוקים יותר. להכין תוכניות מותאמות למקום.  תר מידיומדגם מייצג ולבדוק מה נדרש לפת

 חלקם יתאימו למשמר הנגב. ,יכול להיות שתהליכים שהייתי שותף להם בכפר עזה

 

למשמר הנגב אחוז משרה והיקף המשרה שפורסמה  60 -איך תוכל לעבוד כאן כשבכפר עזה את ב: דורית גזית

אחוז משרה? באיזו תדירות תפגוש את היו"ר עכשיו נכנסה מנהלת קהילה חדשה ליומיים איך יהיה  50-היא ב

הסנכרון שלך עם המנהלים האחרים במשמר הנגב, מה הזמינות שלך? ודבר נוסף, אני קוראת לאיחוד ועדים 

 איך אתה כשכיר זה יעניין אותך?

 

שעות, איך אתה רואה שתוכל לחלק את הזמן שלך בין  24תחליף היה זמין תה א: מנהל האגודה ששמעון לוי

 כפר עזה ומשמר הנגב? 

 
אבל זה לא נמדד בשעות. אם תבחרו בי העבודה שלי לא תימדד בשעות  50: אחוז המשרה הוא נועם שטהל

אחד  רים.למנהלים האח ואני יודע איך לחלק את הזמן שלי. גם אם הייתי במאה אחוז משרה יש אחריות 

 התפקידים של מנהל הוא לנהל צוותים שלהם יש אחריות.

דבר בסיסי שזה יישוב אחד. מטרה משותפת לחיות חיי קהילה צריך לדעת  . ניהול הקיבוץ והאגודה זה מורכב

משותפת. צריכים לקבוע הנהלה פעילה. היום בוחנים בכפר עזה לאחד את תפקיד מנהל האגודה והמזכירה 

לאדם אחד. איחוד ועדים זו שאלה גדולה האם ניתן לבצע. האם בקיבוץ שכל תושבי ההרחבה  )מנהלת קהילה(

יתקבלו לחברות האם ניתן לבטל את האגודה? זו שאלה וזה לא ברור זה עדיין לא רלוונטי כאשר יש כמות 

  כזאת של תושבי הרחבה.

 

 שאלה: האם תמשיך להיות מנהל האגודה בכפר עזה? 
 התשובה היא כן: נועם שטהל

 שאלה:  איך תוכל לנהל גם את האגודה במשמר הנגב?

שאלה: בקורות החיים שלך ישנו לא מעט ניסיון ורקע ריאלי/פיננסי איך אתה חושב להתמודד עם הפן 

 החברתי ועבודה מול קהילה מגוונת? ומה הן החולשות שלך?

יון ובעשרה החודשים האחרונים זה מה שאני : יש לי הרבה ניסיון של עשייה ציבורית וצברתי ניסנועם שטהל

עושה, אני מנהל אגודה קהילתית שחלק ממנו תפעולי וחלק ממנה הוא לנהל יחסים בין אנשים ותהליכים 

 קהילתיים.

 החולשות שלי שאני צריך לצבור ניסיון באחד על אחד עם אנשים ופחות טוב לנהל משברים אישיים.
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  לא יכולה להחזיק את התקציב ללא תמיכת הקיבוץ.שאגודה : בנוגע לתקציב הדגני-עירית כרמי
 

: בניית תקציב ובקרה יחד עם המנהלים. לחרוג מהתקציב זה לא בא בחשבון. יש דרך ע"י הקטנת נועם שטהל

 –הוצאות או ניצול אפשרויות של המועצה והמדינה. כלי נוסף להתאים גביית מיסים מהתושבים ועוד כלי 

 להגיע להסכמות עם הקיבוץ. אילו שירותים האגודה נותנת לתושבים, לעסקים.

 תודה רבה.

 

: ההתנהלות הכספית של האגודה היא ללא חריגה ואפילו נמצאת ביתרה. יש שימוש במקורות בן חמו אדיר

 אחרים לגיבוי ההוצאות והפרויקטים.

 

האחד  . אני רואה שני תהליכיםבתאריכים של הבחירות למנהל האגודה : לפי דעתי התבלבלנואיציק בונים

והשני זה יוחזר  .קחו ממני כספיםישאומר אני רוצה לראות חסכון יעלה כמה שיעלה אני פה טוב לי אל ת

 הקיבוץ לחבריו ואני מכיר מישהו שכותב על זה.

 מיסים זה לא מספר זה תוצאה של פעילויות.

הבאנו את ניתאי שיתאים את הקיבוץ לכיוון החברתי ואנחנו המבנה הארגוני,  לפני שנתיים שינינו את

אנשים רק לחברות. עכשיו עברה כמעט שנה מסיום הקדנציה של מנהל האגודה בינתיים בחרנו מאז  מקבלים 

 ועוד מעט ירי מסיים לא יהיו חברי קיבוץ בראשי ההנהלות. חיצונית  מנהלת קהילה חדשה

צריך שיהיה מישהו  המועמדים האלה. 2דברים לאחריות האגודה. יש פלונטר בעיתוי בחירת העברנו יותר מדי 

 שיענה לנו מחר בבוקר אפשר אמנם לענות מכפר עזה וכשאני צריך אני מתקשר לרבדים.

אם יש צורך בכך כמו לתמוך  התושבים שישלמו יותרכל צריך לסמן ולצבוע את המיסים ואפשר לבקש מ

 תחילת השינוי כשהמיסים היו גבוהים.אפשרות לכך לעומת  היום  יש לנו בחינוך. 

 

: חברים יתבלבלו בין המנהלים. יהיה קשה לסנכרן בין כולם. לא הבנתי מה אדיר אמר בקשר דורית גזית

 להחלפת מנהלים.

 
ב : אני לא חושב שיש עיתוי מושלם. ההחלטה על החלפת מנהל האגודה היתה בינואר. זה התעכאדיר בן חמו

בגלל הקורונה. בקשר למנהלים מבחוץ שיהיו הרוב אז אף אחד חוץ מיורם לא הגיש מועמדות מהקיבוץ. יש 

חדש האגודה השמנהל זה  תר יבחן מחדש. ונכון יויהרבה תפקידים שלא השתנו כמו המועדון וגם הביטחון 

 הוהועד קיבל אות 2020 -יהיה מעורב בבחירת מנהלים חדשים. ועדת ספורט הציגה תוכנית אסטרטגית ל

. השיחבשביעות רצון. יש מקום לשינוי, דם חדש מביא רעיונות  וזה טוב לקהילה. המטרה להוריד את רמת 

המועמדים שהוצגו היום מתאימים למטרה זו. צוות איתור ראה בנועם מועמד מועדף. החשש לגביו היא 

 חלוקת זמנו.

 

 : אם לא רוצים להצביע עבור אף אחד מהמועמדים איזה דרך יש? שמעון לוי
 

 : אפשר להוסיף התנגדות לשניהם.נחשון שניר
 

     16:00שעה  18.8עד יום שלישי  8:10 -מ  16.8ההצבעה ביום ראשון 
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עד יום ראשון  08:10שעה 7.8.2020ביום שישי  

  16:00שעה  9.8.2020
 
 אישור דו"ח ביקורת ועדת קליטה.  1
 

    מבעלי זכות הצבעה %  מהמצביעים  %   מצביעים      תשובה
 

  57.03   89.82                150בעד           
 

   6.46   10.18     17       נגד 
 

  63.5הצבעה  %  263בעלי זכות הצבעה   167סה"כ מצביעים 
 
 העברת חברים העובדים בקיבוץ למעמד שכירים.  2
 

  65.79                                                      91.46                                        150בעד      
 

  6.14     8.54     14נגד         
 

  71.93הצבעה  % 228בעלי זכות הצבעה   164סה"כ מצביעים 
 
 
 'קס כמקור להגדלת הפנסיהימעסקת אנרגתמורות  . אישור סימון 3
 
 

  47.81     66.46  109  בעד 
 

  24.12        33.54  55  נגד
 

  71.93בעלי זכות הצבעה   % הצבעה    164סה"כ מצביעים 
     

 
 
 

 
 
 
 

 19.8.2020עד יום רביעי  08:10משעה  17.8ביום שני 
  16:00שעה: 

 
 בחירת מנהל לאגודת מתיישבי משמר הנגב

 יש לבחור אחד מן המועמדים
 
  81 %                        135ל                  נועם שטה 1
 
  19 %      31  יורם סהר   2
 

  29   נמנע
 

  44.22אחוז הצבעה    441בעל זכות הצבעה     195  -סה"כ  מצביעים   
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 צוות ספורט משמר הנגב
, ליעד דרור, עומרי גלקר, אורן ערן, שלוסיגל 

 שחר רון, דני עמר
 

 ספורטמטרות ועדת 
 קהילה בריאה עם מודעות לפעילות גופנית 
 ארגון אירועי ספורט לקהילת משמר הנגב 
 הרחבת היצע החוגים במשמר הנגב 
 הרחבת היצע מתקני הספורט ברחבי משמר צמצום שעות מסך

 הנגב
 הנגשת הסביבה לטובת אורח חיים בריא 
 עידוד לפעילות גופנית ופיתוח מיומנויות קורדי נציה אצל ילדים 

 
  2020תוכנית 
 הערות עלות סטטוס תאריך יעד משימות

הנחיות שימוש 
 באולם ספורט

יש לתלות שילוט  ₪  190 בוצע 2020 3רבעון 
בכניסה לאולם 

 ספורט
שילוט מסלולי 

 ריצה
להקצות אחראי  נדרש בירור לא החל 2020 4רבעון 

ולתקצב את 
 הפעילות

התקנת ברזיות 
במסלולי ריצה 

מוסכמים ובאזורים 
 מראש

נערכה חשיבה לגבי  נדרש בירור בתהליך  3רבעון 
מיקום יש לבדוק 
מול המועצה איך 

 ניתן לקדם
פעילויות 

ספורטיביות, מרוץ, 
ניווט, תחרות 
שחייה, כדור סל 

 רחוב וכו'

  לא נדרש בתהליך  4רבעון 

 שימור והוספת חוגי 
ספורט לילדים 

 ומבוגרים

  לא נדרש בתהליך לא נדרש

מתקני ספורט 
לבריכה ולמגרש 
המשולב : כדורעף, 
חופים, כדור מים, 

 רשת טניס וכו'

  נדרש בירור לא החל  4רבעון 

סקר חוגים ופעילות 
 טיביתרספו

: הפנינג תוהעדפ לא נדרש בוצע בוצע
ספורט, שיפוץ 

 האולם, חדר כושר
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מתקנים 
פונקציונליים 

 באזורים ציבוריים

  4רבעון 

 

לגבי נערכה חשיבה 
מיקום. יש לבדוק 
מול המועצה איך 

 לקדם

 
 
 

  2021תוכנית 
 הערות עלות סטטוס תאריך יעד משימות

נערכה חשיבה לגבי  ₪  250.000 בתכנון 6.2021 בייק פארק
מיקום. יש לבדוק 
מול המועצה איך 

 ניתן לקדם
 40.000 עלות כללית בתכנון 5.2021 מרוץ משמר הנגב

ש"ח  תקציב 
 ₪  10000המועצה: 

 

נדרשת חשיבה לגבי     10.2021 שיפוץ אולם ספורט
 אולם ספורט
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 סיכום פגישה לקראת השנה החדשה -צוות בית חם משמר הנגב
 17.08.2020 

 אלן דגני, טליה גבאי.שחר, תניס ברנדס, אמירה גפן,  -משתתפים: יואל אשל, כרמלה בן

 צוות הבית החם של משמר הנגב הגיע למספר מסקנות חשובות היום:

מכיוון שהוותיקים משתייכים לאוכלוסיית סיכון לא ניתן כיום להפעיל את הבית החם במתכונתו  .1

הרגילה בגלל סכנות הידבקות בקורונה, גודל המבנה של בית מורשת, העבודה הרבה של חיטוי המקום 

ואחרי כל מפגש וכוח האדם הדרוש )והחסר לנו( להגבלת המשתתפים ורישום מראש, מדידת לפני 

 וכל זאת בימי שישי בבוקר. -חום, שטיפת ידיים, ניקוי וחיטוי המקום בתחילת כל מפגש ובסופו

 

 2021טליה הציעה לשאר חברי הצוות שבמקום שלא תהיה שום פעילות לוותיקי משמר הנגב עד לשנת  .2

( להבאת סדנאות, הפעלות והרצאות מבחוץ 2020דצמבר  -נעשה ניסיון של ארבעה חודשים )ספטמבר

אחת לחודש בחסות הבית החם )כלומר תקציב הבית החם יכסה הפעלות אלה( שיוזמנו אליהם כלל 

י הקיבוץ. המפגש הראשון יהיה בספטמבר לכבוד ראש השנה וייערך בחוץ ברחבה של המועדון וותיק

 לחבר. 

 

טליה תיקח אחריות על מפגשים אלה ופרסומם בשיתוף פעולה עם צוות תרבות משמר הנגב וביידוע  .3

בר שניידר ועירית שיפריס. הרישום יעשה מראש אצל טליה בצמוד להנחיות על פי מספר האנשים 

מותר וטליה תרכז את הבאת המנחים מבחוץ. חברי צוות הבית החם יעזרו לטליה במפגשים אלה כל ה

 אחד לפי יכולתו. 

 

יהיה ניתן להפעיל את  2021צוות הבית החם יתכנס שוב ויבדוק אם בשנת  2021לקראת חודש ינואר  .4

יבחן את הניסיון הבית החם במתכונתו הרגילה על פי מצב הקורונה בארץ. בפגישה זו הצוות גם 

 שנעשה בארבעת החודשים שקדמו לפגישה ויקבע האם להמשיך במתכונת זו או להפסיקה.

 

 רשמה: טליה גבאי

 

 העתקים:

 מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון  -בר שניידר

 מנהלת קהילה, משמר הנגב -עירית שיפריס

 צוות תרבות משמר הנגב -הילה מגידוביץ' ויניב פייביש
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 2020אוגוסט 

 תכנית מיפוי שמות במשמר הנגב.

 תושבי משמר הנגב היקרים, 

 וצמיחתולאור התחדשותו  מה שקיים היום.בקשות לקביעת שמות שכונות במקום  לוועד האגודה הגיעו

 , הבקשות התקבלו בשמחה.  המבורכת של משמר הנגב

מרגלית זלצמן ונעמה אייל גרנסיה, הוחלט בוועד האגודה להקים צוות שכולל את הילה מגידוביץ,  צוות:

 רוזנבלום אלוש כראש הצוות. 

בסוף התהליך, לכל יעילה ונוחה ברחבי הקיבוץ.   ,הכוונה קלהתחושת שוויוניות, המהלך ייצור  :המטרה

 הקיבוץ.בסביבה ובנוף  וישתלבש שכונה יהיה שם ובקיבוץ יוצבו שלטי הכוון

 התהליך המתוכנן: סיכום עיקרי 

 . , כולל השכונות העתידיות לקוםמעודכנתהמפה ההקיבוץ יחולק לשכונות, על פי  .1

על: שמות שכונות, שמות  בהחלטותכל שלב יתוקשר לכל הגרים בקיבוץ, ויכלול שיתוף הציבור  .2

 , סגנון שילוט. וכיכרות שבילים מרכזיים

 ב.  –שמות השבילים המרכזים יהיו מאותו עולם תוכן ולפי סדר א  .3

שכבר מופיעים על בשלב מאוחר יותר. )המספרים ו יותאמו לפרצלציה ויטופל –ים על הבתים המספר .4

 מותאמים למה שעתיד להיות(.  'ג ,'ב ,'בהרחבה אהבתים 

 

 בקרוב.  –עוד פרטים והתחלת ההצבעות 

 בינתיים, תתחילו לחשוב על שמות....

 בריאות לכולם!

 הילה, אייל, מרגלית ונעמה.  
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 

  27/07/2020תאריך

 אפרים סוחמי, מרגלית זלצמן, דורית גזית, אדיר בן חמו, נעמה אלוש,  :נוכחים ועדחברי 

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

  )ועדת ביקורת(  משה וולפמן-חסרמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 

 סטאטוס בית הנעורים  -מועדון נוער .1
בהצבעה בקלפי נבחר בית מנהלת החינוך כמקום למועדון הנוער. מועצת החינוך תבדוק את התוכנית 

כדי לשים דגשים המתחייבים מהיות שתי קבוצות גיל במבנה.   יורם יטפל מול המועצה באישורים 

הקמת מועדון  הנוער בהנהלת החינוך והגשת תוכנית המבנה לקבלת מענק מפעל הפיס.  בהחלטה על 

 ש להיערך לקראת תכנון מקורות .נדרשת הקצאתו לרשות המועצה.  י

 

 משק חי , הוצג ע"י דני נווה ,  -מטרד הטווסים  .2

  ממשק חי.  מטרד רעש הטווסים בתלונה על משפחת נווה פנתה מספר פעמים 

  .י החייםלקדם תהליך דילול כמות הטווסים ושאר בעל : החלטת הוועד

 70 -הפרסום עבור כלל חברי האגודה לרבות תושבי שכונת ה –פרסום קול קורא לנציגי ועד חדשים  .3

 אשר בשלב ראשון יהיו כמשקפים ולאחר מימוש חברותם ישולבו כחברי ועד אגודה מן המניין .

 

סוגיית הדרך  לקיבוץ בענייןהאגודה  בהתאם להסכמה בין וועד  – 70 -גישור סוגיית בטיחות שכונת ה .4

יש לפתור בהסכמה הדדית  את המחלוקת על התנועה  70 -המחברת בין שכונת הרחבה ושכונת ה

הפתרון המוסכם יועבר ו . הגישור יהיה באחריות האגודה  70המחבר את   הרחבה ב' לשכנת ה  בכביש

הצעות  הקמת  2 התקיים מפגש בין נציגי המנהלת והרחבה ב' , העלו  6/7/2020בתאריך , לשולחן עגול

בסיכום הפגישה הוסכם כאשר להלן הסיכום דרך חלופית שתתחבר בסמוך לגדר  סלילתמחסום או 

 על פתרון משולב .

  

יוצב מחסום ליד ביתו של סיני ) סוף הרחוב בהרחבה ב' (. ממשק הפעלה והמיקום המדויק  .1

 ההתקנה בפועל .כל זאת לפני  לאחר אישור ומימון הקיבוץ להמלצה זו.  יקבע בהמשך

תעבור בכביש העובר   70שכונת ה    בשל העובדה שבחצי שנה הקרובה כל התנועה אל .2

אל  70של שכונת ה  " חדר החשמל "   הרחבה ב' מוצע לבחון שימוש בדרך עוקפת מכיווןב

 . 70הכביש המערבי ב שכונת ה 

 ₪ אלף  100 כ  נהעל הכנת דרך כורכר וסלילת אספלט ראשו הצעת המחיר של קבלן הפיתוח 

 עלות גבוהה  סוכם לרדת מחלופה זו .הלאור 
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חניית על הוועד דורש הקפדה , וועד האגודה מאמץ את הפתרון המוצע ע"י צוות הגישור  ה:החלט
 ברחוב הנ"ל . רכבי התושבים ע"פ התכנון,

 

האחריות יש לבחון שינוי ארגוני בו עירית שיפריס  הקהילה  תע"פ הצעה של מנהל  -רווחה יישובית   .5

כיום    ת, תהליך החלפת מנהלת הרווחה היישובימהאגודה אל הקיבוץתעבור  על הרווחה היישובית

היה כפופה הרווחה היישובית החדשה ת מנהלתמהווה הזדמנות טובה ליישום השינוי הארגוני ובו 

 לא למנהל האגודה. הקהילהלמנהלת 

יורם( , נציגי הקיבוץ )ניתאי אדיר , תמי קיים דיון בנושא עם נציגי האגודה ) צפוי להת.   29/7/2020ב  .6

 מתחום הרווחה .נציגות המועצה ועירית( ו

בצע את השינוי ולהתקדם עם לא ל –המלצת הוועד  בישיבת הוועד הבאה כאשר רעדכון בנושא יימס

 ולדאוג שלא תהיה פגיעה בשירותי הרווחה לכלל חברי האגודה.  האיתור

 

 : אדיר בן חמו םרש

 
 
 
 
 

 / יפתח מזורחדש בספריית הרחוב
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  2020קיץ  70 -לשכונת ה ברוכות הבאות המשפחות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.10 בת , ליה : 4.10 בן איליי: –ליטל וקובי והילדים  –משפחת אביטבול 
    2.5 בן  גילי : 

 מעל שלומית גונן כעתגרה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6בת  טליה:   10 בן עמית :  14 בן הילה  ורונן וילדיהם: נועם: –משפחת דינסטג 
  2 בן  עידן:
 מעל משה עמר כעתגרה 
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, גבע בן  5,כרמל בת כמעט  6דנה ונימרוד וילדיהם: אילון בת   –משפחת רפפורט 
 שנתיים וחצי

 גרה כעת בשכונת הוותיקים ליד חנה ואמתי בן צור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חודשים 8דניאל בן   3נטלי וירון ברגר וילדיהם: אלה בת  –משפחת ברגר 
 גרה כעת מעל אפרים סוחמי
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 מלכודות זבובים 
 

מלכודות זבובים באזור מול תחנת הסניקה של הביוב. רעיון מוצלח  16נתלו  ,הגדרלאורך 

 .כבר לא יציקו ,לא כל הזבובים השתכנעו שזה מתאים להם. ואלה שכן. ללכוד זבובים במקור

 תודה לתברואנים
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