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 מה בעלון
הערב תמה שנת תש"ף אותה קיבלנו לפני שנה בברכה ונפרדנו מקללות תשע"ט. ציפינו וקיווינו כמו כל 

לשנה בה שאיפותינו יתקיימו תקוותינו יתממשו. לקראת מחצית דרכה היא תפסה אותנו במשמר  ,התחלה
 הנגב, בארץ ובעולם והציבה תמרור של אי ודאות ושמה קורונה.

אנחנו פותחים שוב שנה חדשה ולא ננטוש את התקווה למימוש שאיפותינו. אך התנהלות של המערכת 
ונם ואנחנו שוב בסגר לתקופת החגים שכולם שמחים לקראתם מדי שאמורה להגן על אזרחיה איבדה את אמ

שנה. השכלנו במהלך החודשים האחרונים שאנחנו קהילה סולידארית וזה מקנה לנו במקומנו הקטן ביטחון 
 ותקווה שכולנו עוזרים למי שנחוצה לו עזרה ועידוד.

אה מהאי ודאות שנהיה נאחל שהשנה שירדה אלינו עם שקיעת השמש של תש"ף תהיה מבטיחה ביצי
בריאים כדי לממש את שאיפתנו לגדול ולצמוח במיוחד עתה עם התחלת כניסתן של המשפחות לשכונת 

 השבעים.
בעלון טקס ראש השנה עם הקטעים, הברכות השירים והתינוקות שלא עלו בשבועות לטקס. תודות למי 

 שהיה שותף להכנתו.
 בן חמו יו"ר האגודה, של דקלה ויואל ממערכת החינוך. ברכות של ניתאי קרן יו"ר הקיבוץ, של אדיר

 ועוד התחלה חדשה לזיוה נבון שהתחילה בניהול בית ספר "סיגליות" בשכונה אף היא חדשה בבאר שבע.
 הילה שנהב, ועדת קליטה על השנה החדשה וחברים חדשים

 ועדת איכות סביבה מסכמת שנה
 ם תומר רכטמןשימור בית בורוכוב יביא להתחלה חדשה שיחה ע

 בפוליביד זוכרים את איתן גליקי ז"ל
 איציק בונים כותב הערות על שלהי הקיץ וגילי מולכו על הבחירות שעשתה  לדעתו ההנהלה.

 ובשכונת השבעים כל שבוע יש יותר אורות בבתים. 

תמונת השער: שנה טובה תשפ"א על רקע בוגנוויליה לבנה המטפסת על 

 אקליפטוס מול משק חי

  עשר ירחי משמר הנגבשני 
 עבודת פסיפס של עדי כספי על קיר המרפאה 
 ראש השנה תשפ"א 
  דקלה גל יסעור ויואל ארזי –ברכת מערכת החינוך 
  רוזנברג, ענת חייק, שלומית -תשפ"א צוות החג: תמר פוגל, דפנה בירן –תודות ראש השנה

 שטיקמן, לילך טהר
 ...מלאו אסמינו בר... ובתינו הומים מתינוקות"" 
  "ניתאי קרן, יו"ר הקיבוץ –"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה 
 אדיר בן חמו ברכה מיו"ר האגודה -קהילת משמר הנגב היקרה 
 ברכות לדורין ואור להולדת הבן עומרי, לעידית ושחר רון להולדת הבן אביב 
 זיוה נבון מנהלת בית ספר "סיגליות" ראיינה: מרגלית 
  ציק בוניםאי –הערות  –שלהי קיץ 
 ברכות ללנה ודמיאן להולדת הבן עומר 
  הילה שנהב, ועדת קליטה –שנה חדשה חברים חדשים 
  סיכמה: רתם גליקי –ועדת איכות סביבה מסכמת שנה 
 שימור בית בורוכוב פגישה עם תומר רכטמן  נפגשה: מרגלית 
 ועדת בנים מברכת את היוצאים למכינות ושנת שירות 
 זוכרים את איתן גליקי בפוליביד 
 רשמה: הילה מגידוביץ 10.8.2020 -פרוטוקול ועד האגודה ב 
  גילי מולכו –ניצחון המערכת על האזרח הפשוט 
 ברכות לאתי ודיויד לוי להולדת הנכדה תמר 
 שכונת השבעים 
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 שנים עשר ירחי משמר הנגב
 

 תשרי
 "בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד"

 בסימן קליטת משפחות צעירות ברחבת בית בורוכובקבלת חג ראש השנה תש"ף  -

 טקס הסרת הלוט משלט "בית חם" בבית מורשת -

 טקס יום כיפור בחדר האוכל ותפילות במועדון -

,  73 -הכנות לחג סוכות, פעילות הנעורים לוותיקים, הפנינג בני שמעון במשמר הנגב, חג המשק ה -

 הקפות שמחת תורה במועדון

 
 חשוון

 יורה ועל גגי רקד""בחשוון ירד 
 

 קול קורא להצגת מועמדות לתפקיד מנהל/ת קהילה במשמר הנגב -

 האקתון ראשון בבני שמעון במתחם "עידן הנגב" ממשמר הנגב השתתפו עשרה -

 

 כסלו
 " בכסלו נרקיס הופיע"

חג חנוכה: סדנת לפידים, מצעד לפידים, מפגן אש ע"י הצופים. הדלקת נרות קהילתית וחפש את  -

 בר מצווה, ימי הולדת עגולים  –המטמון למשפחות )עידו דגני(, חנוכה לוותיקים ע"י כיתת "ורד" 

 ( 2019מאור לוי מקבל בועידת ישראל לחקלאות פרס הוקרה על גידול מטעים ) -

 עור מקבלים מלגות הצטיינות לנוער מבני שמעוןגפן עובדיה ורז יס -

 בחירות למזכ"ל התנועה הקיבוצית. נבחר שוב ניר מאיר. -

 

 טבת
 "בטבת ברד"

 מקבלים אותה בפאב "המכבסה" ,החלה 2020שנת  -

 הוקמה גדר בטיחות סביב המטווח -

 

 שבט
 "ובשבט חמה הפציעה ליום אחד"

 שש במשמר הנגב. וותיקים עם ילדי גן-שמונים ו –מיזם קהילתי  -

 בר מצווה מארגנת טיול ט"ו בשבט –כיתת "ורד"  -

 אסיפה על מיקום עתידי של מועדוני הנוער -

יום. כדי לבחון היתכנות  60 -ועד האגודה החליט לדחות את ההצבעה על מיקום מועדוני הנוער ב -

 הקמתם בצריף חדר האוכל
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 מר הנגב בארגון אהד בן שחרעונת רביעית של אקדמית מש -

 
 אדר

 "באדר עלה ניחוח מן הפרדסים"

 ז' באדר( 2.3.2020) 23 -בחירות לכנסת ה -

 אסיפה לבחירת מנהלת קהילה מועמדת עירית שיפריס אשל -

 הצבעה בקלפי לבחירת מנהלת הקהילה עירית שיפריס אשל -

 איציק בוניםהוק לבחינת הצריף כחלופה למועדוני הנוער מרכז: -הקמת צוות אד -

 החלטה לא לקיים מסיבת פורים בחדר האוכל מחשש להתקהלות –פורים בצל קורונה  -

 ילדי הגן בתהלוכת תחפושות -

 סגירת פעילות ב"בית החם" בגלל הקורונה -

 סגירת מערכת החינוך בגלל הקורונה -

 בגלל קורונה עד"-סגירת "בית גיל -

 אסיפה על היערכות במשמר הנגב בקורונה -

 אפשר לקחת אוכל בחמגשיות –סגירת חדר האוכל לאכילה  -

 לעבור להצבעה אלקטרונית הצעה באסיפה -

 החלטת ועדת קליטה להקים צוות איקלום מרכזת אתי ענבר -

 
 ניסן

 "בניסן הונפו בכוח כל החרמשים"

 הצבעה אחרונה בקלפי ידנית האם לעבור להצבעה אלקטרונית -

 בשעה שהמשפחות הגרעיניות בלבד ישבו לשולחן הסדר ליל סדר וירטואלי. שידור הקלטת הסדר -

 טקס יום השואה והגבורה משודר בוידיאו  -

 

 אייר 

 "באייר הכל צמח"

 טקס זיכרון לנופלים שודר הטקס בוידיאו הציבור צפה בבתים בגלל הקורונה אי אפשר להתקהל -

שמחה בערב עברה עגלת בטקס יום עצמאות הוקלט ושודר בוידיאו. אי אפשר להתקהל מתנדבים  -

 בין הבתים וחילקו משקאות. למחרת מתנדבים חילקו שי לכל משפחה

 הוצגה לציבור תוכנית מתחם כלים חקלאיים ומדרכה מארמון דוד עד תחנת הדלק. מתכנן אסף מלול -

( שם זמני: "על  24.4.20)ל' באייר תש"ף   1ירית שיפריס מוציאה דף מידע מס' עמנהלת הקהילה  -

 המשמר"

 עומר בחום קיצוני. איסור התקהלות והדלקת מדורותל"ג ב -

 ( 22.5.20הצבעה אלקטרונית ראשונה על דוחות כספיים )כ"ח באייר  -
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 חוזרים ללימודים  בקפסולות בגנים ובית הספר אחרי חודשיים חופשה כפויה  -

 
 סיוון 

 בסיוון הבכיר"

 מוקדים כדי לצמצם התקהלות 3 -חג שבועות ב -

 ם סיום תפקידו במסגרת ועד ההנהלהמסיבת פרידה מקרלוס ע -

  2019אסיפת אגודה להצגת דוחות מאזן  -

 . הכלהמציל יאיר ברג עד לסיום הכשרתה של נויה גזית כמצילה 31.5.20 -פתיחת עונת הרחצה ב  -

 תחת מגבלות קורונה

 נבחר בהצבעה אלקטרונית שם קבוע לדף המידע השבועי: "כאן משמר הנגב" -

 כהן נחושתן ביקשה לסיים את תפקידה ויצא קול קורא לתפקידיו"ר מועצת חינוך נעמה  -

 
 תמוז

 "במוז ואב שמחנו אחר קציר"

טו כמשקיפה עד השתכללות אגזית ושיר לוצ ןנבחרו נציגי ציבור לוועד ההנהלה: גיל ענבר, אמנו -

 חברותה וארין שיבובסקי כמשקיפה

 מתחיל החופש הגדול של תקופת קורונה -

 לעיגון זכויות חברים על דירותיהם מתקיימת אסיפה על הסכם -

בית מנהלת החינוך. חלופת נגב  –קולות  177 -הצבעה על מיקום מועדוני הנוער המיקום שנבחר ב -

 קולות 173אקולוגיה קיבלה 

  10.7.20 -התקיימה הצבעה על עיגון זכויות החברים על דירותיהם ב -

 חג מחזור כיתת "כוכב" -

 אנשים בעקבות קשר עם חולים מאומתים 100ו לבידוד נכנס –השפעת הקורונה במשמר הנגב  -

 דגל המדינה ודגל שחור הונפו על מגדל המים. אריאל גבאי מספר על הביצוע ועל הפגנות בבלפור -

 אורלי פסל נבחרה לנהל את בית הספר לחינוך מיוחד במבואות הנגב -

 המשפחות הראשונות 4שכונת השבעים קולטת את  -
 

 אב 
 קציר""באב שמחנו אחר 

 יצא קול קורא לבחירה לתפקיד תמי ברקן פרי בר סיימה תפקיד מנהלת הרווחה היישובית -

 פתיחת חנות "הזדמנות יד שנייה" בבית מורשת יוזמות רתם גליקי ותמי ברקן פרי בר -

מועמדים לניהול האגודה: יורם סהר, נועם שטהל בהצבעה נבחר נועם  2אסיפת אגודה להצגת  -

 שטהל

 רטהוקם צוות ספו -

 שכונות במשמר הנגבהוקם צוות למיפוי שמות  -
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 הגיעו משפחות חברים חדשים המיועדות לשכונת השבעים גרות בשכירות עד סיום בניית ביתן -

 

 אלול
 "ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה והתחלנו את שירנו מהתחלה"

 בר מצווה כיתת "ורד"  -

 ! ילדים   29טקס קבלת כיתה א' "נחליאלי" בבריכה.  -

 עלייה לאוויר של אתר חדש לכל אחד ניתנת הגישה מוזמנים להירשם -

 מילים ולחן "שניים עשר ירחים": נעמי שמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודת פסיפס של עדי כספי על קיר  הממ"ד של המרפאה
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 ראש השנה תשפ"א
"קהילה יקרה, השנה אנחנו נחגוג קצת אחרת. כולנו 

המבודדים והחולים במועצה חשופים לעליה במספר 
ועלינו לשמור על התנהגות תקינה כדי שזה לא יגיע 

 ליישובנו.
יחד עם ההקפדה אנחנו מבינים שהטקס חשוב למורל 
הקיבוץ ולא חגגנו יחד מאז פורים, לכן אנחנו מבקשים 

 מכם להירתם למאמץ  ולשמור על כל הכללים:
ומעלה,  6מסכות על האף והפה לאורך כל הטקס מגיל 

לשמור מרחק במיוחד  –והפעם בלי נשיקות וחיבוקים 
איש. בבקשה עזרו לנו לשמור על זה. נא שמרו על  20מהמבוגרים שלנו. ישיבה בקפסולות של 

הילדים קרוב אליכם. לא תהיה ישיבה על מחצלות לפני הבמה. הכיבוד יגיע אליכם ארוז 
 אישית.

משפחות מבודדות או בסיכון שאינן מעוניינות להגיע לטקס הוא ישודר בלייב בפייסבוק 
ובערוץ הקהילתי בכדי שתוכלו לחגוג יחד איתנו בבטחה. הצטיידו בבקבוק מים אישי ובחולצה 

 לבנה חגיגית.
 בברכת שנה טובה"

 צוות ראש השנה
כדי להכין את טקס קבלת השנה  שהוקםהחג מצוות   הודעה זו קיבלנו כל תושבי משמר הנגב  

 שנת תשפ"א –החדשה 
 

 צביקה בלושטייןבטקס בירך 
 :והנינים עם בני זוגן הנכדות והכלה על הבמה עמד כל השבט: יניב, סילביה הבן

שנים כאשר הקיבוץ היה עדיין בחיתוליו ניטע עץ מזן בלושטיין. העץ הזה צמח  73"לפני 
צמחו וחמישה ניצנים הפכו לענפים: יובל, נורית, יניב, יואש, מירה. מענפים אלה  לתפארת 

הסתעפויות, משלושה עשר ההסתעפויות צמחו ענפונים, ענפים קטנים. כרגע  13 –הסתעפויות 
מניניי: ממשפחת אלפסי: מיקה, סול, ליאם וממשפחת כהן גיא, גפן,  6בקיבוץ שוהים וגדלים 

 ון משפחת גימלים.ג  
אני מבחינתי מרגיש כאן גן עדן. אני ממליץ לכולכם ומאחל לכם אריכות חיים וריבוי נינים ואז 

 תרגישו כמוני בגן עדן. שנה טובה!"
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ַקּוֹות ַלָשָנה ַהֲחָדָשה  ַאר ִלי לְׁ  -ּוָמה ִנשְׁ

ָצת ַחָלָשה יֶׁה קְׁ ִתהְׁ ָצת ֲחָזָקה, שֶׁ יֶׁה קְׁ ִתהְׁ  שֶׁ

ַתזְִׁכיר ִלי  ָעִדין וְַׁהּמּוָכרשֶׁ ר הֶׁ דֶׁ ת ַהסֵּ  אֶׁ

ַלח ַלסּוָכר ין ַהּמֶׁ ין ָהַרע, בֵּ בֵּ ין ַהּטֹוב לְׁ  בֵּ

ת ַהסֹוִפים ּגֹור אֶׁ ָחלֹות, ִתסְׁ ַתח ִלי ַהתְׁ ִתפְׁ  שֶׁ

ִטירֹות ַלִליּטּוִפים. ין ַהסְׁ מֹור ַעל ָהִאיּזּון בֵּ  וְִׁתשְׁ

 )נועם חורב(
 

 המשתנה, בשנה שחלפה למדנו להתאים עצמנו למציאות

 למדנו לקבל את חוסר הוודאות ולפעמים גם את הפחד שעלה.

נוכחנו לגלות עד כמה מערכת החינוך שלנו חיונית ומשמעותית בימים של יציאה 

גילינו, אך לא בהפתעה, צוותי חינוך מסורים שמגיעים כל בוקר לילדינו עם ים  מהשגרה,

 של אהבה.

 שה...והנה גם זאת הסתיימה ונפתחת לנו אחת חד

 הרבים, לשינויים הסתגלותנאחל לכולנו שנה של גמישות ויכולת 

 נאחל שהשמחה והעשייה המבורכת תמשיך לחגוג במסגרות החינוך שלנו.

 שנדע לחיות יחד כקהילה בתחושה שאנחנו פה תמיד, האחד בשביל השני,

 שיחד זה כוח וחוסן ושמחה.

 מביאים יום יום לעבודהלומר תודה על ש יםולצוותים הנפלאים שלנו רוצ

 את הלב והנשמה

 , להורים, לילדים ולצוותים שנה שלמשמרלכולם, לתושבי  יםמאחל

 צחוק ולמידה., בריאות מיטיבה, שמחה

 שנשכיל כולנו למצוא את חצי הכוס המלאהים מאחל

 ונהנה מכל שניה.

 שנה טובה                                     

 דקלהיואל ו
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 תשפ"א -תודות ראש השנה

 

שכל שנה נרתמים  יניב פייביש והילה מגידוביץ -ראשית נפתח בתודה גדולה לצוות התרבות
 לעזרה בכל אשר נבקש ובזכותם אנחנו מצליחות לקיים טקס כל שנה לפי המסורת.

ולצביקה בורנשטיין ומשפחתו  אדיר בן חמוהמנחות החינניות  לנויה  אזולאי ויעל חפץתודה 
 .על הברכה לקהילההענפה 

דפנה  וליבי רוזנברג, דורון ושגית פינדיס, אדווה שיר  -תודה למופיעים בטקס בשירה והקראה
 והילה אלעזרי, פלג גרנסיה, מאיה גרינוולד ונטלי פוגל, עמית דינסטג, נעם טדגי ועמית טהר.

 ולכיתת נחליאלי על הריקוד והשיר המקסים. למעיין קרימבה וסמדר פרידמןתודה 

ליבי ויובל רוזנברג, מתן אביב ונטלי פוגל,  -תודה לצוות התפעולי המקסים של אריזת הכיבוד
 לוטם חייק.

וצוות  למאור לויוקונדיטוריית מרטין על הכנת החלות המתוקות,   לתמיר רוזנברגתודה 
 קוטפי הרימונים על רימוני משמר הנגב.

 תוצרת משמר הנגב -על עיצוב החולצה לתינוקות פנה רוזנברג ולילך טהרלדתודה 

)מהבידוד( על העזרה  ליעקב רכטמן ואלון דגניעל צילום הטקס,  למירית שיבובסקיתודה 
 שעמל על ההגברה.  לארנון יגבהטכנית בשידור הטקס, תודה מיוחדת 

 יזה כיף שיש נוער כזה. א -תודה לנערים הנפלאים שעבדו בחום, שסידרו, הגישו, סחבו

 ותודה גדולה לקהילת משמר הנגב על עמידה בנהלים המחמירים ועל שיתוף הפעולה. 

 

 בברכת שנה טובה יותר רק בריאות לכולנו

 צוות ראש השנה תשפ"א: 

 תמר פוגל, דפנה רוזנברג, ענת חייק 

 שלומית שטיקמן ולילך טהר.
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   הומים מתינוקות..."ובתינו  ...מלאו אסמינו בר"
בטקס  חג שבועות מדי שנה עולים לבמה התינוקות שנולדו משבועות עד שבועות. השנה לא התקיים טקס 
מרכזי וחגגנו בשלושה מוקדים. צוות ראש השנה החליט לשלב השנה בטקס את הצגת התינוקות בזרועות 

 7תינוקות. ומשבועות נולדו עוד  19ו כהתחלה חדשה של שנת תשפ"א.  משבועות עד שבועות נולד –הוריהם 
 תינוקות. 

רוני אשרניצקי, גליה ללזרי, גון כהן, רוני שיטרית, לוטן בר אור, אדם מלול,  ענבר גליקי, חגי עמר, ניר ברבי,  
יונתן שיינפלד, רימון קוסובסקי, אסיף עומר, עידן פוגל, דניאל ברגר, גיא מקרנקו, כרמל אדלטין, דריה כהן, 

 ילקנסקי, רותם רוקח, יאיר ו
 אלון גרינפילד, גפן גלעד, איתן לוצאטו, כליל ברגר, עומרי גולומב, אביב רון, עומר פוקלמן

 

 
 רוזנברג ולילך טהר עיצבו את הלוגו:-דפנה בירן

 תוצרת 

 משמר הנגב

 
 
 
 
 
 
 
 

 ן כהן לובש את חולצת תוצרת משמר הנגבגו  
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 "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה"
"תכלה שנה נראה שהשנה לא ניתן להתחיל לברך לשנה החדשה בלי הלוגיקה היהודית המסורתית: 

ויחד עם זאת, בתוך השנה המקוללת שהייתה, התגלו בנו הברכות והעוצמות  וקללותיה, תחל שנה וברכותיה"

 שבדרך החיים הקיבוצית. 

ישראל העוצמתית והחזקה ביטחונית  אומרים שחוזק השרשרת הינו כחוזק החוליה החלשה, והינה, מדינת

וכלכלית, קורסת לתוך עצמה פוליטית וחברתית, זאת כאשר החוליות החלשות בחברה דואגות להזכיר לכולנו 

 שהן שם והן חלק מאתנו ושכולנו קשורים ותלויים זה בזה, אם בחלוקת האחריות ואם בסיוע ההדדי.

ה בשעתו היפה. ערכים של ערבות הדדית ואחריות לעומת מדינת ישראל, התגלה הקיבוץ במהלך הקורונ

חברתית התגלו במיטבם, זאת כאשר חברים וממלאי תפקידים נותנים כתף בהתארגנות עצמית למופת. אכן 

 במהלך מגפת הקורונה, התגלה הקיבוץ במיטבו.

 לבד מהקורונה עמדה שנת תש"פ בקיבוץ בסימן של הערכות ארגונית מחודשת. 

יהולית בין העסקים לקהילה, שינינו מבנה התקציב כך שלסעיפי הערבות ההדדית מוגדר החזרנו ההפרדה הנ

מקור מחייב מהעסקים והם אינם מופיעים כחלק מהגרעון, טיפלנו בנושא הגדלת הפנסיה ויצירת מקור 

להגדלה זו, אנו מקדמים את עיגון זכויות החברים בדירותיהם וגם הגדרנו מחדש את ממשק העבודה בנושא 

 הרווחה בין האגודה לקיבוץ.  

במהלך השנה הקרבה ימשכו השינויים הארגוניים והפרסונאליים גם בקיבוץ וגם באגודה ואנו מקווים לייצב 

 המערכת מחדש ולהמשיך לפעול לשיפור איכות השירות לחברים בכל התחומים.

תוצג בסוף השנה הנוצרית, ש 2021על כל מה שנרצה לעשות וההישגים שנרצה להשיג, נפרט בתכנית העבודה 

 אבל על דרך העשייה וההליכה ביחד אני מבקש לברך ולאחל עם תחילת השנה העברית:

 .שיהיה בנו הכוח לשמר קפסולה של איכות ושפיות במציאות הגועשת סביבנו 

 .שנדע לגייס את העוצמות הקיימות בנו להפוך המקום אפילו לטוב יותר 

  ולהתחדש ביחד מתוך הגיוון והשונות.שנדע לחבר עולמות ולצמוח 

 .שנדע לפעול בשיתוף פעולה תוך כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות 

 .שנמשיך להיות ערבים זה לזה ולדאוג לחוליות החלשות 

 

 ניתאי קרן
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 יקרה,משמר הנגב ה תקהיל
ללמידה קדימה מניסיון ו לתודה על מה שנעשה וזה הזמן לסקירת ביניים, מסתיימת שנה ומתחילה לה שנה,

זה הזמן להציב לעצמנו יעדים ולחלום קדימה ברמה האישית המשפחתית  עבר, מהישגים וכישלונות.

 והקהילתית.

רכם משמעותית, חווייתית, לאחל לכל אחד ואחת מכם שהשנה החדשה תהיה בעבו אני מבקש לפני הכל 

 .ןרגעים של מנוחה ושביעות רצו ומעניקהמעשירה, מלמדת, מאתגרת 

 .שנה של התקדמות, למידה והתפתחות -יוובשאיפות ושהשנה הזו תהיה בעבור כל אחד בעולמו, באתגרי

ולם. גדולה שימצא פתרון למגפה הקשה שפקדה את הע השנכנס אל השנה החדשה באופטימיות, אמונה ותקוו

תאהבו  תעריכו ותוקירו את הקשיים והמשברים כי הצמיחה באה מלמטה. ,תיהנו מההצלחות קטנות כגדולות

תעניקו ותבקשו,  במשפחה בקהילה. ,ברע, בעשייה ובחידלון. תאמינו בעצמכם בחברים ,את עצמכם בטוב

ית שעושה את כולנו תושיטו יד באהבה וקבלו עזרה באהבה ובגאווה. תהיו אתם בכל קשת הצבעים האנוש

 טובים יותר ואנושיים יותר ., מעניינים יותר, חכמים יותר

 

 הישגים ושינויים., צפויות לנו בשנה זו הזדמנויות חדשות ואינסופיות, אתגרים, עשייה, עבודה קשה - בקהילה

היה מורכב, ובחירת מבנה החינוך העתידי של הנעורים, התהליך בחודשים האחרונים היינו עסוקים בבחינת 

מלא רגש וחילוקי דעות כאשר הבחירה הושלמה באופן דמוקרטי בקלפי. מדובר באירוע קהילתי מכונן 

ובשבירת שיא ההצבעות בקלפי מאז קום האגודה. לאחר סיום ספירת הקולות וקבלת החלטת הציבור צוות 

 ת שלב הבניה של המבנה.חודשים נראה את השופל מתחיל א 9 -וה כי בעוד כותכנון החל לעבוד וכולי תק

מנהל האגודה הנבחר נעם שטהל. בשונה מהעבר, הציבור לקח חלק עם  נתחיל בתהליך החפיפה החגים  לאחר

בבחירת מנהל האגודה ואני שמח על כך. מעורבות הציבור הינה חשובה להצלחת התהליך. בהזדמנות זו אני 

וקידום בלתי פוסק של שיפור ותהליכים בחינוך,  שנים של השקעה, תמיכה 4רוצה גם להודות ליורם ענבר על 

 תודה רבה על העשייה הענפה והמרובה! –בתרבות ובסביבה 

 

של חברת מגוון, המערכת משלבת גם  תבימים אלו השלמנו תהליך הטמעת מערכת יישובי- תתקשורת יישובי

( וגם אפליקציה מתקדמת בה נרכז את כל אירועי הקהילה,  /https://www.atarmishmar.org.ilאתר חדש ) 

והתחברו בצורה קלה  EffectGo תועוד. מוזמנים להתחבר, הורידו את אפליקציי םהודעות חשובות, פרוטוקולי

 ומהירה לכל התכנים בקהילתנו.  

 

פירים עבר שיפוץ נרחב שהושלם לאחרונה, וכן אנו מזגנים ישנים, מרחב כ 10-השלמנו החלפת כ –בחינוך 

. בגנים יש תוכנית מסודרת להחלפת החלונות הישנים ובהתאם עופריםלהתחיל בשיפוץ מבנה איילים ו םצפויי

 שנה הבאה.הלתקציב ננסה לקדם זאת השנה או במהלך 

גם להודות לה על  נחושתן את תפקיד יו"ר החינוך, וזה המקוםכהן  בעמדת היו"ר השנה סיימה נעמה 

 ההשקעה וקידום מערכות החינוך. בקרוב נכריז על ההצבעה למועמד חדש לתפקיד זה.

https://www.atarmishmar.org.il/
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עד לאירוע הקורונה המערכות תפקדו בהתאם לתוכנית השנתית כאשר בהתאם לאירוע נעשו התאמות 

צב החדש וחשיבה מחוץ לקופסא בכדי לאפשר חזרה לשגרה "שונה", פעילויות הקיץ התקיימו תוך התאמה למ

 ללא תקלות ובהצלחה רבה. הוהשנה החדשה נפתח

לקבל  ותמוכנאף שעות רבות בחשיבה ותכנון ו משקיעותה ובכללם מועצת חינוך להנהלת החינוךתודה גדולה 

, בייחוד במצב החדש בו הקהילה ורותמת אתגם החלטות קשות כדי לייצר מערכת בסטנדרטים גבוהים 

 אשר מאתגרת ומפתיעה את המערכת כל פעם מחדש באופן אחר... עננת הקורונהמעלינו רחפת מ

 

בשיתוף כחלק מאסטרטגיית הוועד בהשקעה ושיפור תשתיות השנה השלמנו פרויקטים רבים: –בתשתיות 

פורה ביחד עם הנהלת הקיבוץ פרויקט המדרכה יצא לדרך, פרויקט זה משלב פיתוח מדרכה לאורך  פעולה

פרויקט שכולל תאורה לאורך השביל, נוי, פינת פיקניק עם תערוכת כלים  יד,עד לארמון דו הכדורגלמגרש 

 חקלאים.

 

חנים שיפור והנגשת המבנה. בנוסף, אנו בלבסמוך לבית בורוכוב השלמנו התקנת מעקה אשר יסייע   - הנגשה

 לציבור הוותיקים.  םההנגשה גם לכלי הרכב החשמליי

שה לחלקה המזרחית והדרומית ואף ביצענו שיפור באחזקה בבית העלמין הקמנו תשתית של שבילים והנג

 .ןהאתר ובביטחו

 

 השלמנו את מסתורי הפחים בסמוך למכבסה ובשכונת ההרחבה. - שיפור פני הישוב

פרויקט מיפוי הישוב יצא לדרך ובקרוב יפורסמו פרטים נוספים ע"י הצוות שנבחר לטובת העניין.  מדובר 

 ות בכדי לאפשר ניווט קל יותר ובינוי הקהילה להגדרת שמות אחידים.במיפוי הישוב וחלוקתו לפי שמ

 

לדרך ברכות למצטרפים החדשים!  וצוות ועדת ספורט ובניית תוכנית אסטרטגית יצא ןריענו –ספורט 

במגרש הדשא.  לגבי אולם  תאורה תקןולאחר מאמצים רבים אני שמח לבשר כי בקרוב ת :תשתיות הספורט

 הספורט אנו בוחנים מספר אפשרויות והזדמנויות חדשות במקביל להוספת מגרש סחב"ק בישוב.

 

השנה יותר מתמיד הורגשה יעילות ותפקוד צוות צח"י אשר נאלץ להמציא את עצמו מחדש לאור  -צוות צח"י  

ת הייעודי לטפל בכל האירוע. צוות צח"י אירועי הקורונה. לאחרונה הוקם צוות תפעול קורונה שהוא הצוו

מורכב בעיקר ממתנדבים אשר עושים ימים כלילות בכדי לאפשר המשך שגרה ביישוב וסיוע למשפחות 

 תודה רבה ענקית לכם! –הנזקקות 

 

. אנו ןהביטחו יהצלחנו לבצע שיפור בתשתיות הגדר והמצלמות ואף ישנה ירידה בכמות אירוע -בטחון  

 . מה לשמרוכמובן גם , בעניין זה איך ומה לשנות ולקדםושבים כאגודה תמיד ח

 

הפתעות ומפגשים , התקיימו אירועים רבים ומגוונים, צוינו חגים, מסורות ומאורעות בלוח השנה -תרבות  

להילה ויניב, צוות זה המקום להודות התאמות למצב החדש. ווכן תרבות בקפסולות קהילתיים במהלך השנה 
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אירועים במתווה  ומפעיליםאשר מאתגרים כל פעם מחדש את ההנהלה ברעיונות יצירתיים  התרבות שלנו,

 החדש והמגביל!

 ולסיכום

והתאמת המערכת לקהילה צומחת בריבוי  ,כמעט כל התחומים תבתהליכים עמוקים של בחינ אנחנו

אובייקטיבים  סטטוסים, בצרכים משתנים באתגרים ובהזדמנויות שנכונים לנו בעת הזו. חלקם אתגרים

 וחלקם אתגרים ארגוניים. 

באופן טבעי, בעתות שינויים יש תחושה עמוקה של חוסר יציבות ובהירות, אני מאמין בלב שלם שהתקופה הזו 

ובחינת הדברים לעומק היא הזדמנות אמיתית לחולל את השינויים הנדרשים לצד שמירה על הדברים 

 הטובים,  המסורות וצביון הקיבוץ.

אני מאמין שבכוחות הקהילה, ההון האנושי העצום שיש בה, נוכל בשנה החדשה להתמודד עם האתגרים  

 הצפויים ועם אלה שיפקדו אותנו במפתיע,  ונצליח עם השינויים הנדרשים לשמור על רוח משמר הנגב. 

 

 

 שנה טובה, שנת בריאות, שנת שגשוג, ועשייה משמעותית.
 שלכם,

  אדיר בן חמו, יו"ר האגודה.

 
 
 

 ברכות!

 לדורין ואור 

 עומרי להולדת הבן

 את ליובל

 נכד לאסנת ודרור אגמון

 נין לאילנה אגמון

 ברכות לכל המשפחה!
 
 
 

 ברכות!

 לעידית ושחר רון

 אביבלהולדת הבן 
 אח ליותם ומאיה

 ברכות לכל המשפחה!



15 
 

  www.atarmishmar.org.il 18.9.2020ערה"ש תשפ"א  2138 עלון מס'

 

 זיוה נבון מנהלת בית ספר "סיגליות"
 

תשפ"א יצאה לדרך, ילדים ואנשי צוות פקדו את בתי הספר נרגשים ומלאי שנת הלימודים 
התלהבות לקראת בואה של השנה. עבור זיוה נבון, תושבת ותיקה בקיבוץ שלנו, השנה נפתחה 

, בית בית ספר חדש בשם "סיגליות" בהתרגשות כפולה ומכופלת, זיוה מונתה בשנה זו לנהל 
של העיר באר שבע. השכונה הצעירה  המערבייםשכונה שנבנתה במבואותיה ספר הממוקם ב

שנים,  21זיוה נבון עוסקת בחינוך מזה  נבחרה לנהל.היא זכתה לבית ספר בתחומה ואותו 
בשנים האחרונות עבדה בבית הספר "ניצני הנגב" , במהלך השנים חינכה כיתות, הייתה חלק 

כזת בתפקידים מובילים בבתי הספר בהן לימדה, מצוות הניהול של בית הספר, שימשה כר
 ובשנים האחרונות אף הדריכה צוותים בבתי ספר שונים במחוז דרום במסגרת תכנית מרום. 

 
 איך נבחרת לתפקיד?

היה מכרז לחיפוש מנהל/ת לבית הספר שהוקם בשכונת "סיגליות" ולקחתי בו חלק. התהליך היה בשני שלבים 

ם היו ממשרד החינוך ומהרשות של עיריית באר שבע. שאלו אותי על התפיסה בפגישה הראשונה המראייני

החינוכית שלי על "אני המאמין" שלי כאדם. שאלות ספציפיות על ניהול בית ספר. לשלב השני הוזמנתי כדי 

למקד את יכולותיי בניהול בית ספר "סיגליות" הפנל היה יותר מצומצם בו השתתפה חפצי זוהר, סגנית ראש 

 יר רוביק דנילוביץ וממונה על תיק החינוך ועוד אשת צוות.הע

השאלות הפעם התמקדו בבית הספר "סיגליות" על מחשבות ועשייה איך אנהל בפועל  אם אקבל את המשרה. 

שאלות מעמיקות הנוגעות בתפיסה החינוכית שלי, בראייה העתידית שלי כמנהלת ובחזון. לאחר מספר ימים,  

 את תפקיד ניהול בית הספר. הודיעו לי שקיבלתי 

כשקיבלתי את הבשורה בטלפון הייתה התרגשות גדולה , הרגשתי שנפלה בחלקי הזכות לקבל בית ספר חדש, 

שאני יכולה להתוות בו דרך, לקבוע את הרוח ואת הלך הרוח שיובילו את בית הספר. גם האפשרות שניתנה לי 

רקום חלומות ולהוציא את החלומות שלנו לפועל. נקודה לבחור את הצוות, את החלוצים, שיחד איתם נוכל ל

נוספת שהוסיפה להתרגשות היא העובדה שבית הספר הוא באוריינטציה סביבתית ונמצא בסמוך לשלושה 

גן החיות וכפר רפאל , הכפר לבעלי  -  ZOO -מקומות בעלי חשיבות סביבתית וחברתית: החווה החקלאית, ה

יהיה לקיים שיתופי פעולה עם שלושת הגופים הללו היא אינה מובנת מאליה צרכים מיוחדים. הגישה שאפשר 

 והיא רק מציתה את ההתלהבות והציפייה להקמה של משהו אחר. 

 
 מהו בית ספר סיגליות?

בית ספר "סיגליות" הנו בית ספר צומח ,זו השנה הראשונה לפעילותו. בינתיים נבנה השלב הראשון שלו ויש בו 

כיתה א' קטנה כיתה ב' רגילה, כיתה ב' לחינוך מיוחד  – 4מא' עד ג'.  מספר הכיתות הוא  תלמידים 60כרגע 

וכיתה ג'. הכיתות קטנות. חלומו של כל הורה שילדיו ילמדו בסביבה אינטימית, מכילה. בעתיד בית הספר 

ה עדיין לא תלמידים. כרגע הוא אינטימי, באווירת משפחה. השכונ 700עשוי להתרחב ולגדול ולהכיל עד  

מאוכלסת. בית הספר יצמח ואיתו גם הצוות. הילדים כמו הצוות הם חלוצי בית הספר. צמיחת בית הספר 

תהיה מהירה. אך כיום כל דבר שקורה בו מעורר התרגשות של ראשוניות כמו ציוד חדש שמגיע, עוד פינה 

 שנבנית, עציץ חדש ועוד ועוד...
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פעולה עם כל הקהילה המקומית. החשיבה  היא של קיימות וסביבה בראייה עתידית בית הספר יצור שיתוף 

לכן בבית הספר לא משתמשים בכלים חד פעמיים, מעודדים מחזור, ואחד הערכים שיובילו את העשייה זה 

 כבוד לאדם ולסביבה, יחסי גומלין עם הסביבה.

יכות ומוגנות השנה ניצור תקנון בנוסף אנו שוקדים בימים אלו על בניית הקשר עם הילדים, ויצירת תחושת שי

בשיתוף הילדים ההורים והצוות החינוכי, נכין סמל ולוגו ועוד פעילויות חינוכיות שהתבססו על שיתוף הילדים 

בקפסולות, אנחנו לומדים שבוע מלא, כל כיתה  וההורים. למזלנו, כרגע, בשל היותנו קטנים, אין למידה

 מעודדים שמירה על היגיינה, עטית מסכות, שמירת מרחק ועוד. בכיתת האם שלה, עם זאת אנו מקפידים ו

בשנה הבאה  ב"ה תפתח בבית הספר חטיבה צעירה שזה בעצם גן חובה ילדים  אלה ישתלבו בבית הספר 

 ככיתה א'. 

 
 ניהול בית ספרמה זה אומר 

אוד מבינים שקשת לפני הכול התפקיד חדש לי, ואני לומדת כול יום מחדש עוד ועוד דברים חדשים, מהר מ

האחריות של מנהל היא רחבה ומגוונת. החל מהרמה הארגונית ועד לרמה האנושית. זה מתחיל בבניית קשרים 

 אל מול הצוות החינוכי, סייעות, עובדי מנהלה, התלמידים, הרשות , הפיקוח, ההורים, בעלי תפקידים ועוד ..

ניית צוותי חשיבה ועד אוזן קשבת עבורם ברמה של פיתוח וטיפוח הקשר עם הצוות, החל מהכשרה פדגוגית, ב

אוורור רגשות. כבית ספר חדש כל יום הוא יום חדש, כל יום קורים דברים וישנה התרחשות, החל מהחלק 

הטכני הזמנת ציוד חדש וקבלה של ציוד בסיסי לבית הספר. אחריות על דיווח משכורות/ שעות לצוות הבית 

 ספרי, ועד לחלק התוכני. 

הלת אני נכנסת לכיתות ואף מלמדת מספר שעות זה מאפשר לי להישאר מחוברת לשטח לאהבה האמתית כמנ

 שלי , שהיא לגעת בלבם של הילדים.

להיות מנהל זה לזכור מאיפה באת, לשמור על מי שאתה ומה שאתה.  באתי מהשטח והחיבור שלי לשטח 

 מאוד יכול לסייע לי בעבודת הניהול.

 
 עצמאות בניהול?את מרגישה שיש לך 

היום גם המשרד וגם הרשות מאוד מעודדים פדגוגיה אחרת, חדשה, אני מקווה שאצליח ליישם את  כן,

 ,החדשנות ולהביא את האמונה שלי לתוך בית הספר, יחד עם הצוות החינוכי וההורים. יש לנו רוח גבית

 ופלטפורמה מצוינת שיאפשרו לנו להוציא את החלומות שלנו לפועל.  

 
 ה את מאחלת לקראת השנה החדשה?מ

תיפרד מאתנו  האני מאחלת לכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה, שנה של שפיות ובריאות לכולנו, שהקורונ

 ותשאיר רק את הדברים הטובים שהיא הביאה. שתהייה שנה של אחדות וערבות הדדית. 

כול ההיבטים, שיחד עם הצוות ברמה האישית אני מאחלת שבית ספרי החדש, הבייבי שלי, יצמח, יגדל ב

החינוכי וקהילת בית הספר נעלה מעלה מעלה ונצליח ב"ה להוציא את החלומות של כולנו לפועל, שבית 

 הספר יהווה בית ומשפחה ,מקום של צמיחה, הצלחה ושגשוג .

 חג שמח לקהילת משמר הנגב ולכל בית ישראל!! 

 
 ראיינה: מרגלית



17 
 

  www.atarmishmar.org.il 18.9.2020ערה"ש תשפ"א  2138 עלון מס'

 שלהי קיץ
 הערות 

 
 הצריף
דר היום האפשרות לשפץ את צריף חדר האוכל עבור מועדון נעורים סמספר חודשים הורדה )לעת הזו( מלפני 

 שהיה בין התוכנית למקורות קבע ששוב הצריף יישאר יתום.₪ אלף  300-400פער של בערך  ופעולות נוספות.
 

מ"ר" האם לא הייתם  15-20שוו בנפשכם כל אחד ואחת שיש לו במגרש הפרטי המשויך לו "מבנה לא גמור של 
 משקיעים בו מכספכם ומתאימים אותו לשימוש  מניב כלשהו? 

מ"ר במרכז  650אני מצר על חוסר היכולת להתעלות בחשיבה ובראייה כוללת להציל ולנצל מבנה מרכזי של 
 הקיבוץ לטובת הכלל?

 
 מבנה ארגוני

לפני כשנתיים הצבענו על ניתאי כיו"ר חדש לקיבוץ וזאת מתוך חשיבה שלעת הזו ראוי שיהיה יו"ר שבא 
מהסקטור החברתי ויחזיר את המבנה הארגוני הישן לקדמותו הקיבוץ/"חבריו" הם הריבון על כל הנכסים 

ורק לצרכי זכות שימוש. זיכיון או  הציבוריים. העברתם לאגודת המתיישבים או פעילויות פרטיות הינם אך
 השכרה מותנית.

שינוי ההחלטות שלנו בעניין הצטרפות לקיבוץ כחברים מטה שוב את היחסים הדמוגרפיים ומתעל אותנו 
 במהרה לבחירת הנהלה קיבוצית אחת שיש בה זהות וועדים.

 
 פנסיה

כר הממוצע במשק, שזה גבוה מהש 45היתה אמורה להיות %  2021 -בהמשך להחלטות  קודמות הפנסיה ב
 בהרבה מהסכום עליו המליצה ההנהלה לשנה הבאה.

בועדת פנסיה יושבים "נציגי ציבור" חברים שלא תומכים בהחלטות שהתקבלו בעבר. כמו כן חברים רבים 
הנהלה זה מצביע על מגמת הקטנת הסולידאריות לעברם של החברים שהקימו את ה צעתהתם בתמכו בהצבע
 יונרים חדשים )גילוי נאות גם אני משתייך לקבוצה זו(.הקיבוץ ופנס
בשנים האחרונות סכומי כסף מפירות נכסים לא הועברו והנפגעים העיקריים מכך  –שורה לעניין קותזכורת ש

 הם הפנסיונרים.
 

 החלפת נושאי משרה
 במוסדות השונים התקבלו החלטות על החלפת נושאי משרה.

 ובמקרים  אחרים גם כן יש סחבת. ,נמשכת במקרה אחד כמעט שנה ההחלפהמסיבות שאינן ברורות   
 

 נגב אקולוגיה
נגב אקולוגיה אמורים היו לבנות מבנה משרדים ליד פוליביד. אחרי עבודת תכנון ארוכה ויקרה הפרויקט לא 

 יצא אל הפועל עקב ביטול אישורי הבנייה מטעם רמ"י )הרשות מקרקע ישראל(.
 והיילנו צריך להיות עניין רב מאד בכך שהמשרדים ופעילויות תפעול נוספות של החברה הגדולה והצומחת הזו 

 בשטח הקיבוץ.
עד אשר יושלם מבנה משופץ לנגב אקולוגיה רצוי וראוי לתת את המבנה של שרה כרמל לשימוש המשרדים 

 שלהם שתופסים  מקומות של בינוי למשפחות.
הן בשכר דירה והן בשימושים בענפי שירות. קל מאד למצוא פתרון למשרדי החינוך השארתם כאן תורמת 

 ומשרד מנהל אגודה במבנים אחרים.
כמו כן ראוי שנפתח מערכת יחסים הדדית של שיתוף עובדי החברה והנהלתה במשמר הנגב כמו השתתפות 

 חדר האוכל/ מכבסה/ חינוך וכו'. באירועים תרבותיים, בבריכת השחייה ושימוש שלהם בענפי שירות שלנו כמו
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אני מציע לבחון אפשרות בניית המשרדים החדשים באחד המקומות הבאים: בסככות הרפת ליד שקמה, 
 בצריף, באולם אירועים.

כש גומלין/ ואינטרסים הדדיים. אני מציע להחיל זאת על רבהסכמים בין מדינות מופיע לא פעם סעיף של 
 קולוגיה.מערכת היחסים שלנו עם נגב א

 דוגמאות אפשריות:
 לנו שכר דירה. יקנומשרדים עבורם ומבנים לפעולות מפעלים 

קמה יעלו את נפח הפעילות של נגב אקולוגיה –רכישת קומפוסט של נגב אקולוגיה  לשקמה ומרפת משמר
 לטובת ורווחת שני הצדדים.

 שימוש במכולות פינוי אשפה כאשר משפצים/בונים בית.
 שלהם. להיעזר במסגרייה

 ועוד כהנה וכהנה ככל העולה על רוח היצירתיות.
נמצאים באם מישהו מנושאי המשרה הכלכליים יחדד את העיפרון  בעניין זה יתברר שסכומי כסף רבים 

 לטובת ורווחת שני הצדדים. ונגישים 
 

 מיסים
מיסים אינם מספר מיסים הם תוצאה של פעילות עליה אנו מסכימים/ וסולידאריות בין  –אמשיך תמיד לטעון 

השותפים. מי שרוצה לשמר פעילויות גם אם אינן רווחיות. מי  שרוצה וחושב שיש להעצים את מקום העבודה 
 מיסים.וע!!! את הפעילות ואם צריך, להעלות צבשל החברים כתוצאה משימור הפעילות אנא שיסכים גם כן ל

 
 סיפור עלויות  ענף נהג  הבית

אם רוצים שהפעילות תימשך נא  :הפנתה בקשה לחבריםההנהלה  בשנה מסוימת התגלה גרעון בפעילות. 
החברים הצביעו על העלאה ממוקדת. בסוף השנה כשנעשה דוח הענף המיסים  .להעלות מיסים ואכן כך היה

 הועברו להירשם כגלובליים.הצבועים לא נרשמו בהכנסות הענף מפני שהמיסים 
 

 בגיליון הבא אציע כתוספת לתקציב תשלומי מס צבועים לכל התושבים )סוג של סולדאריות(
 

 קיץ חם עבר עלינו
 ונוסף למזג האוויר המהביל חלקנו את אירוע הקורונה שמתנהל ומנוהל כאן!!! נכון.

 עמדת אדם , למי שהוא"יש בינינו לעת הזו הרבה חילוקי דעות "לימדו לעשות הפרדה בין 
 

 שנה טובה 
 ושמרו מרחק

 
 איציק בונים 

     
 
 

 ברכות!

 ללנה ודמיאן

 עומר להולדת הבן
 אח לסול

 ונכד לסוזי ומנואל פוקלמן

 ברכות לכל המשפחה
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 שנה חדשה וחברים חדשים 
 

 שלום לכולם,

" אחרונים בחלק שקרוב כפי שניתן לראות בשבועות האחרונים, לאט לאט שכונת השבעים מקבלת "טאצ'ים

יותר לשלב ב' של ההרחבה, ומדי כמה ימים ניתן גם לראות עוד ועוד אורות בבתים ההולכים ומתאכלסים 

 בשעה טובה! 

עד סוף החודש פחות או יותר אנו צופים כי יאוכלסו שתי השורות הצפוניות בשכונה )הרחוב הראשון בשכונה(  

יות יותר )הרחוב השני בשכונה( יאוכלסו בשלב יותר מאוחר וכן השורה המערבית. שתי השורות הדרומ

 בהדרגה.

במעבר המשפחות לבתי הקבע שלהן, למעשה מסתיים תהליך נוסף בקליטה של המשפחות, שהראשונות שבהן 

. המעבר לבתי הקבע, שהחל באמצע יולי, משמעו כניסת 2017)ורובן הגדול( התקבלו לחברות בראשית 

מה שכרוך בכך ואנו כבר רואים חברים בשכונה שהצטרפו ומצטרפים לוועדות שונות חברותם לתוקף, עם כל 

משפחות  41בקיבוץ. לא ניתן להקל בחשיבות של צעד משמעותי זה בחיי קהילת משמר הנגב, עת מצטרפות 

בזמן מאוד קצר למניין החברים. מאז החלטתנו, לפני מספר שנים, לקלוט רק לחברות מלאה, אנו מרחיבים 

 אשונה את מעגל חברי הקיבוץ בקבוצה כל כך גדולה.לר

אנו מקווים כי המשך הבנייה יתקדם כמתוכנן וכי בסביבות נובמבר יאוכלסו בתים נוספים בשכונה וכי עד 

 יוכלו להיכנס אחרוני החברים החדשים לבתיהם. 2021אפריל -מרץ

משפחות  5ירות המושכרות שהתפנו עם המעבר של המשפחות הראשונות לבתי הקבע, התאפשר לנו להכניס בד

נוספות משכונת השבעים שבונות בשורות האחרונות, והתגוררו עד כה מחוץ לקיבוץ. משפחות אלו נדרשו 

לדירות למשך מספר חודשים עד שתסתיים בניית ביתן. שתי משפחות נוספות הגיעו לקיבוץ בימים האחרונים 

שנותרו להתגורר מחוץ 70-משפחות משכונת ה 2רגע רק ונכנסו ישר לבית הקבע שלהן. כך שלשמחתנו יש כ

לקיבוץ עד שבית הקבע שלהן יהיה מוכן, ושאר המשפחות כבר חיות בינינו. אנו, בוועדת קליטה, רואים 

חשיבות במגורים של הנקלטים בקיבוץ טרם הכניסה לביתם, והגעתן של המשפחות לקיבוץ כבר עכשיו מאוד 

 שלהם.משמחת וכמובן מסייעת בקליטה 

עתה, עם הכניסה של המשפחות לבתי הקבע והגעתן לקיבוץ של משפחות חדשות בחודשים האחרונים, 

הקהילה שלנו גדלה ותוססת ונושא האקלום מקבל צורך דוחק וחשוב ביותר. על כן הוחלט להשקיע בכך 

בה או אם משכונת השבעים, מההרח –מאמצים ולפתח את הפעילות לשם שילוב חברי הקהילה החדשים 
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נקלטים הבונים במגרשים בתוך הקיבוץ. כרגע זהו מרכז הכובד בתחום הקליטה. לאחרונה הוקם צוות אקלום 

פעיל ורחב, בהובלתה של אתי ענבר מוועדת הקליטה, שיעסוק ביתר שאת בחיבור של משפחות החברים 

טים חדשים וסיוע החדשים בקהילה, אם בליווי של חברי צוות האקלום למשפחות, בקבלת פנים של נקל

בהתאקלמותם, אם בהצמדת משפחות מאמצות, באירועים המפגישים את הנקלטים החדשים והקהילה 

 המגוונת והרחבה של משמר הנגב, שילוב בוועדות ובצוותים ועוד. 

  ?בקליטה ומה עוד צפוי לנו

משפחות בנים  6מעבר לתחום האקלום שבו יש עבודה רבה בזמן הקרוב, אנו נמצאים בתהליך קליטה של 

המועמדים לחברות ולבנייה במגרשים מבונים ושאינם מבונים בתוך הקיבוץ. כאשר יתקדם תהליך עיגון 

הזכויות במגרשים, כחלק מתהליך שיוך הדירות, נוכל לסיים את התהליך מולם ולקבלם לחברות, והם יוכלו 

חר שעיגון הזכויות במגרשים יסתיים, לחתום על מסמכי הקליטה יחד עם מסמכי עיגון הזכויות. כמו כן, לא

נוכל להתחיל תהליכי קליטה גם של יורשים ישירים, הממתינים שניתן יהיה לקבלם לחברות עבור בתי 

 הירושה שלהם.

צלילה,  –בהזדמנות זו של התחלות חדשות והמשכים מרגשים, אני רוצה להודות לצוות הקליטה המסור 

 נים של עבודה בתחום ומחויבות לנושא הקליטה בקיבוץ.מרגלית, אתי, קרולינה ולואיס, על ש

ולאחל לכולנו שתהיה שנה טובה, שבה הקהילה שלנו תצמח ותפרח, תהיה מלוכדת ומגוונת, שנדע לקבל כל 

 אחד ואחת עם השונות שבינינו, ושנהיה כולנו בריאים.

 הילה שנהב

 ועדת קליטה

 

 

 

 וריהבשנה טובה ופ את היוצאים למכינות ושנת שירות

 יצאה לשנת שירות בגרעין רעים של הצופים בירושלים הגר כהן וינר

 יצא לשנת שירות במתחם נעמן וכפר מסריק לפעילות עם נוער אביב אלון

 יצא למכינת הגליל העליון בכפר הנשיא מעין יסעור

 יצא למכינה  שקד  טל

 יצא למכינת אשלים יהונתן לוצאטו

 יצאו למכינת רוח נכון בירושלים ונויה אזולאי דורון סמדג'ה



21 
 

  www.atarmishmar.org.il 18.9.2020ערה"ש תשפ"א  2138 עלון מס'

 עדת איכות סביבה מסכמת שנהו
וועדת איכות סביבה הוקמה לפני שנתיים במטרה לחזק את החיבור בין האנשים למקום ולאדמה, באמצעות 

העלאת המודעות ומתן כלים בנושאי קיימות, ותמיכה במערך האקולוגי בגבולות הקיבוץ. את השנה החולפת 

 שני פרויקטים חדשים ומרגשים שיצאו לדרך ממש לאחרונה:מסכמת הוועדה עם 

במסגרתו הגזם הנאסף מתחומי  - פרויקט טיפול בגזם

במקום להישלח להטמנה  ונשאר בקיבוץרוכז מהקיבוץ 

בדודאים. פעם בכמה חודשים יבוצע קיצוץ של הגזם 

באמצעות מקצצת תעשייתית, ולאחר תהליך התפרקות 

ערימות הגזם יהפכו לקומפוסט לשימוש ענף הנוי ותושבי 

המהלך מאפשר החזרה של הגזם לאדמה ונחסכת  הקיבוץ.

ואנו  ,פיילוט מועצתיב מדובר ההסעה וההטמנה שלו.

בעתיד יצטרפו למהלך יישובים נוספים במועצה. שוים מקו

הפרויקט מבוצע בשיתוף הנוי ומהווה אבן דרך נוספת 

 קיימא.-במעבר לקראת גננות בר

באוגוסט נפתחה בבית מורשת  – תן "הזדמנות שניה"-חנות קח

. החנות הוקמה בשיתוף עם תמי תן-חנות יד שניה בסגנון קח

. שימוש בפריטי יד רווחהברקן במסגרת תפקידה כמנהלת ה

פסולת. ניתן להביא לעמדת האיסוף וצמצום צריכה מוביל לשניה 

בכניסה בגדים, צעצועים, ספרים, כלי בית ועוד במצב טוב, 

 .ולהגיע בשעות הפעילות להתחדש

  11:00-14:00, שישי 16:00-18:00שעות פתיחה: שלישי 

עלאת מודעות בנושאי איסוף פסולת וקיימות. בין היתר , עסקה הוועדה בהסברה והלשני פרויקטים אלו בנוסף

איסוף דפי ל הוהוצבה עמדבקיבוץ חולקו בתיבות הדואר מגנטים המפרטים את סוגי פחי המחזור ומיקומם 

משתתפת בישיבות וועדת איכות הסביבה היישובית נציגה מהוועדה כמו כן, טיוטה מול תיבות הדואר. 

כגון: צמצום פסולת להטמנה ועליית במועצה  תייםסביבם עילות בנושאיעם הפ המועצתית ושומרת על קשר

 על שטחים פתוחים. ושמירה מחזור, חינוך סביבתיהשיעורי 

פרויקט משמעותי שכולל  –תוקם הגינה הקהילתית  ובהמשךבשנה הקרובה יושלם פיילוט הטיפול בגזם, 

מודעות ההסברה והעלאת ה תימשך לצד זאת,חינוך, קהילתיות, קיימות ועוד.  ביניהםנגיעה בתחומים רבים 

בהזדמנות זו אנו מודים לכל מי שסייע ומסייע להגשמת  הרצאות בנושאים נבחרים.ובבכלי הפרסום השונים 

 פרויקטים אלו ומימוש פעילות הוועדה.

 ♥מאחלים לכל קהילת משמר הנגב שנה טובה 

עיה וולקן, משה עמר, אמיר פרץ, שי אגמון, אלדד דקל, ר

 רתם גליקי , מעוז דור היה ויצא לחו"ל לפוסט דוקטורט

 (פרויקט הגזם בקיבוץ ניצנים)
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 שימור בית בורוכוב
 פגישה עם תומר רכטמן

במעמד אורחים רבים מאוהדי משמר הנגב ותורמים שראו בהנצחת  1958בית בורוכוב נחנך בדצמבר 
בר בורוכוב המנהיג הרוחני של פועלי ציון שמאל והוגה הדעות של התנועה מעשה גדול. את תכנונו 
נתנו לשמואל ביקלס אדריכל חבר בית השיטה שתכנן מבנים רבים ברחבי התנועה הקיבוצית וגם 

עדון לחבר נבנה עפ"י תכנונו. המבנה המיוחד שהיה אמור לשמש מרכז תרבותי אזורי זכה המו
לתשבחות ותשומת לב של העולם האדריכלי. והגוף המשמר אתרים בישראל העניק לו ציון גבוה 

 בעדיפות לשימור.*
לקבל  קבוצה של חברים צעירים חשבה שיש למנף את רעיון השימור ופנו לגורמים ממשלתיים על מנת

מענקים שיאפשרו את הביצוע. לפני כחודש הוזמנו תומר רכטמן וסמדר פרידמן לישיבת ועד האגודה  
כדי לדווח על התהליך ועל השלב בו נמצא השיפוץ. המבנה עדיין מגודר כאתר בנייה, בביקור של חברי 

 ועד האגודה   אפשר היה לראות גם בשעת לילה את החזרת הצבע לבית.
 ר נועדה כדי לסבר לציבור את השלבים מתחילת הדרך.השיחה עם תומ

 
 תומר, באיזה שלב של השיפוץ הבית בורוכוב נמצא?

בית בורוכוב נמצא בשלב סיום העבודות והשיפוצים. הצפי לסיום והגשת המבנה הוא לאחר החגים. נותר 
 המבנה כלומר ריהוט ראשוני לתפקוד התחלתי. להשלים את הטיפול באקוסטיקה ואיבזור

 
 ספר על התהליך שהוביל לשיפוץ בית בורוכוב

התחלנו צוות מתנדבים מהקיבוץ שכלל את סמדר פרידמן, אריאל גבאי איילת אשל, נילי  2012במהלך שנת 

במהלך שלח ועוד אנשים שהצטרפו בקיום יוזמות במטרה להתניע את הרעיון של איך להשמיש את המבנה. 

 השנים התקימו במקום אירועים ופעילויות: תערוכות, ירידים, אירועים קהילתים, חוגי מוזיקה והופעות.

מיליון  0.5ממשרד החקלאות. לאחר שנתיים עוד ₪ מיליון  0.5 –הצלחנו לגייס סכום משמעותי  2017לקראת 

המועצה לשימור אתרים,  ומורשת. שותפים לפרויקט השימור הם: מתוכנית מורשת במשרד ירושלים₪ 

 המועצה האזורית בני שמעון, האגודה הקהילתית והקיבוץ.

חודשים והוא התבצע עפ"י הגדרות שימור מחמירות שבית בורוכוב נמצא בהן בדרגת  8 -השיפוץ התחיל לפני כ

שימור מחמירה. המשמעות היא שלא ניתן להחליף כמעט דבר רק לבצע שיפוץ הקיים. לדוגמה: הדלתות, 

אפשר לפי הגדרת שימור פחות מחמירה לבנותן מחדש אך לא בדרגת השימור שנקבעה עבור בית בורוכוב לכן 

 הן תוקנו אך לא הוחלפו.

 
 האם יש חשיבה מהם התכנים שהבית יכיל?

הקו שהנחה את הפרוגרמות והתכניות שהוגשו היו החזרת הבית להיותו בית תרבות, מוסיקה ופעילות 

תחילת גיבוש  19-, ה18-יסה של מודל שהובא ממערב אירופה והתקיים במאות הקהילתית. עפ"י התפ

פרולטריון עם המהפכה התעשייתית. מעמד זה רצה לבנות בית עם שיכיל פעילויות תרבות לפועלים העמלים. 

לפי מודל זה נבנו ברחבי ההתיישבות העובדת בתי עם. אפיון זה איפשר קשת רחבה של רעיונות להפוגה 

ית אותם ניתן ליישם החל מחוגים, בית קפה, מקום להתכנסויות, פינה לאנשים שרוצים לעבוד במהלך תרבות

 היום ) עמדות מחשבים(, מופעים קטנים, תערוכות מתחלפות ועוד.
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יש לציין שמאחורי המבנה יש גינה מתקופת בית הספר המקומי שפיתח עזיז בו הפעיל את הנערים לבניית גינה 

 מצפה שישקמו אותה.  אקולוגית והיא 

 לאחר המפגש עם ועד האגודה להצגת הפרויקט סוכם: 

 . לקרוא לאמנים, יזמים, בעלי רעיונות ומתנדבים כדי לקיים תהליך משתף לגיבוש קונספט   1
 והפעלה.     

 .. לקדם ולתעדף את הפריטים הנדרשים להפעלתו 2

סיום השיפוץ מהווה אבן דרך בהחזרת המבנה לתפארתו ולשימוש הקהילה. היכולת לייצר תנועה של אנשים 

במבנה והפיכתו לשוקק חיים היא שתאפשר את שימורו ואת הפיכתו לעוגן משמעותי בתחומי התרבות 

 ויות השונות. והקהילה בקיבוץ. זה המקום להודות לכל מי שלקח חלק וסייע בתהליך הן בחשיבה והן בפעיל

 

  חומר נרחב יותר על  הקמת בית בורוכוב בספר "ביתי משמר הנגב" על בתים ואנשים
 שכתבה רותי רוזנבלום

 
 

 ראיינה: מרגלית
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 בפולביד זוכרים את איתן גליקי

הודיע המנכ"ל גבי מגן שהאולם החדש שהוקם  בקבלת חג המסורתית לראש השנה בפוליביד

 ,לקלוט ולהפעיל את מכונת הבלוקים החדישה ייקרא 'אולם איתן' לזכרו של איתן גליקי ז"ל

שעבד שנים רבות בפוליביד. לשתיית לחיים לכבוד השנה החדשה הוזמנו אריאלה והילדים. 

יבבו מאד את איתן. זכרו המחווה הזה ריגש את המשפחה וגם את עובדי פוליביד שהעריכו וח

 מעתה יהיה גם בציון עבודתו המסורה בפוליביד מלבד זכרו כיוצר ומבצע במוסיקה.

 שנה טובה וזכרו של איתן יישמר! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המבנה החדש בפוליביד
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 
 

  10-08-2020ך: תארי

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

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

 חסר  :)ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 מהלך הדיון: 

 מבנה בית בורוכוב:  .1
וסמדר פרידמן דיווחו על  הועד בבית בורוכוב לפני הישיבה. תומר רכטמן חברי התקיים סיור 

התקדמות השיפוץ. הוחלט שיש לפרסם קול קורא להקמת צוות לגיבוש רעיונות לתכנים שיתקיימו 
 ₪ אלף  15במבנה. יש צורך בשיפור האקוסטיקה בעלות של  

2.  
סיגל שלו, ליעד דרור, עומרי גלקר,  :נציגי ועדת ספורט ליעד  דרור ודני עמר הציגו את הקמת הצוות

 ון, דני עמר, אורן ערןשחר ר
 אופן השימוש במתקן והגדלת התדירות בשימוש בו -אולם ספורט

 שילוט, הקמת מסלולים
 התקנת ברזיות 

 הפעלת פעילויות ספורטיביות 
 הוספת חוגי ספורט לילדים ולמבוגרים 
 מתקני ספורט לבריכה למגרש המשולב

 סקר חוגים ופעילות ספורטיבית 
 אזורים ציבוריים מתקנים פונקציונאליים ב

 ₪ אלף  250הערכה  רכיבת שטח  -בייק פארק
 ₪ אלף  8-10מרוץ משמר הנגב הערכה 

   -שיפוץ אולם הספורט
 הקמת קורס הכנה לצבא בסגנון "אחרי" 

"מגרש סחבק" במימון  -הוצגו תוכניות שכבר גובשו עם המועצה שכוללת הוספת מגרש כדורגל קטן 
ותאורה. יש כוונה להיפגש עם אנשי המועצה באגף הספורט לגיבוי כספי מועצה מבוסס דשא סינטטי 

 ממנה.
 עדכונים:

בעקבות האקתון של בני שמעון   הרעיון שהוחלט לבצע: הקמת  שביל מועצה בין הישובים שיעבור  
בדרכים קיימות, בשיתוף עם וועדת איכות סביבה.  וועדת איכות סביבה שוקדת על מספר פרויקטים: 

 , שימור סביבה, מחזור של גזם, ועוד2יד חנות 

 אסיפה ביום רביעי הקרוב על מנהלי האגודה הנבחרים.  .3

עם סיום תפקידה  של תמי ברקן פרי בר והוצאת קול קורא להחלפתה מנהלת  -רווחה יישובית   .4
הקהילה שיפריס הציעה שהתחום יהיה באחריות מנהלת הקהילה. והעברת נושא הצרכים המיוחדים 

 .פקידות מי שייבחר לתלאחרי

יורם( , נציגי הקיבוץ )ניתאי ועירית( אדיר , תמי התקיים דיון בנושא עם נציגי האגודה )  29/7/2020ב  .5
 מתחום הרווחה.נציגות המועצה ו
  . 

 רשמה: הילה מגידוביץ 
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 יצחון המערכת על האזרח הפשוט.נ
 

עם אי הדיוקים בלשון המעטה מאד אם נשמע או נתפס קצת כנודניק. אבל קשה לי ומתנצל אני מצטער 

בדבריו של ניתאי בעלון הוא כותב שבניגוד לפרסומים  בדבריו של יו"ר הקיבוץ כפי שנכתב בעלון הקיבוץ.

 לניהול הכלבולית  ההתקשרות עם מועמד חיצוני הייתה רק אחרי שהצוות הגיע למסקנה שאין מועמד מתאים

אז איך ניתאי יכול להסביר שביום שאליו כביכול הוזמנו רק חברי קיבוץ להציג את  מבין חברי הקיבוץ.

ראיינו את חברי הקיבוץ הם שהם נכנס לראיון חבר קיבוץ שובל. כלומר לפני בכלל  מיד אחרי רחל  מועמדותם

מצאו אותה מתאימה לניהול בנוסף ביום שהזמינו את רחל להודיע לה שהם לא  כבר הזמינו מועמד חיצוני.

וכבר  .הם הודיעו עוד לפני השיחה עם רחל למועמד משובל שהוא נבחר להיות מנהל הכלבולית ,הכלבולית

 ממה שכתב יו"ר הקיבוץ. אז העובדות הם קצת שונות ביקשו מרחל לעשות אתו הכרות ופגישת עבודה.

ם לכך שהמנהל או המנהלת הבאים של הכלבולית תגרו תהחלטת וועד ההנהלה של הקיבוץ בעניין מנהל

הכלבולית כנראה לא יהיו מבין חברי הקיבוץ. כן הם יכולים להיות מרוצים הם הצליחו במשימה שלהם לגרום 

לכך שעוד משרה של ניהול גם אם לא בדרג הבכיר תהיה של אדם חיצוני. להבדיל מהמקרים של תפקידים 

חברת קיבוץ , הוא אחר כאן המקרה וץ לא הגיש מועמדות.ניהול הבכירים ששם אפשר לטעון שאף חבר קיב

 של כל הצוות שעובד אתה לא הספיקו מול צוות האיתור ומול הנהלת הקיבוץ. מלא בתמיכה ואמון 

לעשרות קיבוצים בתחום הכלבו והמזון הם טוענים שבכל  םמבדיקה שעשיתי עם שני אנשים שמלווים ומייעצי

לא מעט מקרים הניהול הוא בידי חבר ותיק שעובד ב .או המרכולית הם חברי קיבוץ מנהל הכלבו הקיבוצים

הם טענו בפני שהם לא מבינים את  .ומסתייע בידי מלווה או יועץ מקצועי מהתחום שנים רבות בכלבו

, לא מספיק טובת מנוהל ליתגם הטענות כביכול שהכלבוההתנהלות של הנהלת קבוץ משמר הנגב במקרה הזה. 

פחות קצת שנה שעברה אולי הייתה  .בצורה מאוזנת תמנוהל ליתכאן העובדות לא נכונות רוב השנים הכלבוגם 

הציגו להנהלות הקיבוץ  שבועותמראה רווחיות גבוהה מאד. לפני מספר  בוליתהשנה הכלאבל טובה. 

יותר של שנתי מחזור  עם. מפעל  2019את התוצאות העסקיות של פוליביד לשנת )הכלכלית וועד ההנהלה( 

שקל הציג הפסד גבוה מאד של מיליוני שקלים. אף אחד אף אחד מחברי הנהלות הקיבוץ ששמע  ןמאה מיליומ

, האם המנהלים אשמים לשאול האם יש צורך להסיק מסקנות לגבי המנהלים את הדיווח לא העלה בדעתו

הייתה הגרועה  2019ושנת  ותבכישלון. וזאת לאחר שבשנים האחרונות התוצאות בפוליביד בהחלט לא טוב

בנוסף אני לא זוכר שמישהו מבעלי  . כולם שתקו סגרו את פיהם כולל בעלי התפקידים הבכירים בקיבוץ.מכולן

 התפקידים הבכירים שמכהנים היום נשלח לאבחון מקצועי כפי שדורשים היום ממי שייבחר לניהול הכלבולית 

 .מה שנקרה "חכמים על קטנים"

 גילי מולכו

 

 ברכות!

 לאתי ודיויד

 תמרלהולדת הנכדה 
 בת לנעמה ויגאל

 ברכות לכל המשפחה!
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 שכונת השבעים
הבן מעין  70 -דקלה, חגי הילדים רז ועומר עברו בשבוע שעבר לביתם בשכונת ה משפחת יסעור

 סיים יב' ועבר לצעירים. בשעה טובה! 

 יומיים לביתם, בשעה טובה!לבנת ויפתח וילדיהם נוה, אגם וכליל עברו לפני  משפחת מזור

 , הילה ורן וילדיהם שיר, אדוה ואלון עברו אתמול לביתם, בשעה טובה!משפחת אלעזרי

 מיכל ועמית וילדיהם  אור, איתי ורותם עברו אתמול לביתם, בשעה טובה! משפחת רוקח

ה אביב  ונכנסה הישר לבית –, אופיר וארנון ובתם הקטנה משפחת כהניהשבוע הגיעה אלינו 
 בשכונה. ברוכים הבאים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לו יהי

 


