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 מה בעלון
 

שנים. מקווה שהזיכרון לא  25. )עפ"י התאריך העברי והתקבל כמועד ממלכתי( יום הזיכרון לרצח רביןהיום זה 
 רץ הזאת.אאת מה שאירע ב ידהה ולא יטושטש והדורות הבאים שלא חוו את הזעזוע בזמן אמת יבינו

 
יב מנוכחות של אירוע ינכון, ביישוב קטן כמו שלנו נחוץ פחות מאשר במדינה כדי לנהל נכון את מה שמתח

ר ממנהלי המדינה הוא מכוון ליצור כאוס. רק ד  בריאותי בסדר גודל של מגפה. אך מה שאנחנו רואים ומקבלים כש  
 מתגלים בעוצמתם.ח גם הם על מאבקי אגו נפס בגלל שמתאים לאדם אחד.

במשמר הנגב, מערכת החינוך לגיל הרך חזרה לפעולה בהתאם להנחיות והכל מתנהל למישרין הודות לניהול הנכון 
 וההגיוני. על כך דקלה יסעור שעל הגיל הרך ויואל ארזי על החינוך החברתי כותבים.

 
וכבר התקיימה נאחל לו הצלחה!  כפר עזה יורם סיים את תפקיד מנהל האגודה. נבחר לנהל אותה נעם שטהל מ

ישיבה ראשונה בארגונו. באותו מעמד גם נפרד ועד האגודה יחד עם מועצת החינוך מיורם בשיחה וברכות ולמחרת 
 גם התקיים ראיון איתו. הכל כאן בעלון.

 
עונת הרחצה בבריכה היתה קצת משונה. מגבלות, הפסקת פעילות ועוד... על כך הופנו 

 איר ברג, מנהל הבריכה מזה מספר שנים.שאלות לי
 

שהובטח  ,רוזנבלום, סיימה את משימת כתיבת הספר השני על משמר הנגב-רותי אור
לספר זה הכותרת ממשיכה להיות  . 70-להיכתב לאחר צאתו לאור של הראשון לחג ה

 ביתי משמר הנגב וכותרת משנה מגדירה את תוכנו "בקצות ההתחלות". איך הכל
 התחיל ועוד... שיחה איתה כאן בעלון.

 
 מה לספר על עצמהה נעים להכיר את גלית קישינבסקי , יש ל

 
 קצת היסטוריה על מגפות קודמות ותובנה על הנוכחית. ועוד...

 תמונת השער: גן אדם ואדמה גינון בשילוב כלים חקלאיים

 תכנון: אסף מלול ביצוע: צוות נוי משמר הנגב

 האגודה, מסיים ראיינה: מרגלית מנהל -יורם ענבר 
  יואל ארזי, מנהל החינוך החברתי –יורם      
 תכנית הגן     יורם היקר,  הילה מגידוביץ בשם ועד האגודהל 
  דורית גזית –ליורם 
  דקלה יסעור –מהנעשה בגיל הרך 
  דקלה ותודה מההורים –תודה על התנדבות בתקופת הסגר 
  מנהל החינוך החברתי -יואל ארזי –מענה החינוך החברתי והקורונה 
 רוזנבלום שוחחה: מרגלית-"ביתי משמר הנגב, בקצות ההתחלות" שיחה עם רותי אור 
 נעים להכיר: גלית קישינב סקי 
 ועדת בנים מברכת את ניר אלון לגיוסה לצה"ל 
 עונת הרחצה בבריכה בצל הקורונה, שאלות ליאיר ברג שאלה: מרגלית 
 תרגם וביאר: מומוס 17-מגפה במאה ה 
 האם ההיסטוריה חוזרת: השפעת הספרדית והשפעתה על הבנת מגפת הקורונה שלחה: ג'קי אלון 
  רשמה: הילה מגידוביץ 7.9.2020-מפרוטוקול ועד האגודה 
 ברכות לאמירה גפן להולדת הנכד 
 שה קוששה נפשה"ימפגש להשקת הספר: "א 
 הנגבליכה הבינלאומי במשמר היום ה 
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 מנהל האגודה, מסיים  -יורם ענבר
 ראיון

 
יורם ענבר נכנס לתפקיד מנהל האגודה הקהילתית. יורם הוא מנהל האגודה השלישי מאז הוקמה  2017בפברואר 

. מנהל האגודה הראשון היה איתן רוזנבלט ששימש כמנהל הקהילה הניסיון הזה לשאת שני 2011האגודה בשנת 

 40%-יקט, לא צלח, ולאחר כשנה וחצי הוחלט לאתר מנהל/ת אגודה שזה תפקידו/ה בכובעים שיש ביניהם  קונפל

. הדס השלימה  50% -שנים שמהלכן עלה היקף המשרה ל 4משרה. נבחרה הדס פלג ששימשה כמנהלת האגודה 

שמתוכם אחד מהם היה יורם  2משרה במקום אחר. לאחר סיום תפקידה צוות איתור בחר מתוך מספר מועמדים 

בר שאף נבחר לתפקיד. הכף נטתה לכיוון בחירת יורם עקב היותו חבר ותושב משמר הנגב והיותו פנסיונר דבר ענ

שנים  4שאפשר לו לתמרן בזמנו  וכך הוא נכנס לתפקיד עם ראייה מערכתית ותוכניות פעולה. השבוע לאחר כמעט 

במועדון לחבר. הברכות הכתובות יופיעו נפרד ועד האגודה יחד עם מועצת החינוך מיורם בשיחה וברכות וארוחה 

בסוף הראיון שנערך איתו לאחר מכן. ההקדמה המפרטת את ההיסטוריה של הועד נרשמה כאן, כדי לתת 

 פרספקטיבה למה שנעשה עד כה.

 
כלכלי, מה הניע אותך להיענות למלא תפקיד -מרבית חייך המקצועיים היו בתחום עסקי

 קהילתי? -ניהולי בתחום החברתי
כשעסקתי בתחומים העסקיים, אחד הדברים שאפיינו אותי היה הפיתוח העסקי. אפשר לראות זאת בשתי 

קדנציות של ריכוז משק , בפוליביד , בפלסים שבקיבוץ מרחביה ובשגיב שבמשאבי שדה וכיו"ר בנגב אקולגיה . 

פעול בו בכמה ממשקים כשיצאתי לפנסיה חשבתי שיש מקום להשקיע בבית. ניהול האגודה נראה לי  כמקום ל

 שאותם רצוי מאוד לשנות והאמנתי שביכולתי לבצע זאת. 

 האם הבנת עם בחירתך לניהול האגודה מה נדרש בתחום הקהילתי?
לא הכרתי כלל את המערכת של האגודה אבל הכרתי את המערכת הקיבוצית וכשהשתתפתי בשולחן העגול 

שבאפיונים שלהם דומים לעסק כלכלי. הבנתי פחות או יותר הבנתי מה קורה וראיתי לנכון לתת מהניסיון שלי 

מה מצריך התפקיד בפעילות השוטפת. דברים רבים לא הכרתי כמו הקשר עם המועצה, ועד מקומי. כשריכזתי 

אמרו לי תרשום את זה באגודה ואת זה בוועד המקומי. כשנכנסתי לאגודה  הבנתי  70 -את הצד הכלכלי של חג ה

  יותר משמעויות .

 האם הגעת לתפקיד עם תוכנית עבודה?
להשתנות כמו נושא טיפוח הסביבה והתברואה. אמרתי לעצמי עוד קודם שחייבים  היו דברים  בראש מעייניי 

שצריך להיות בהם שינוי. ובאמת כבר בחודשים הראשונים הגעתי להבנה עם אור גל, יו"ר האגודה, שנוסיף עוד 

בר נוסף היה איך לבנות מערך פרויקטים בבסיס תקציב האגודה ולא כוח אדם כדי להשתלט על הנושא. ד

להמתין לחודש אוקטובר כדי לדעת אם נשאר כסף לפרויקטים .כשבוחנים אותם ומתכננים את  הביצוע , בפועל  

נעשה בשנה הבאה. כשנכנסתי  לתפקיד , התקציב לאותה שנה כבר היה מוכן ואת רעיון הפרויקטים כבר יישמתי 

כראויים  .  הפרויקטים הם תוכניות לביצוע באותה שנה שהוועד מאשר2020,  2019, 2018בים הבאים בתקצי

לביצוע. כל הרעיון הוא לבצע בלי לחץ של זמן ואי וודאות. כמו כן ניתן לתכנן פרויקטים גדולים כמו " שיקום 

 שנים וכעת נותר לסיים יפה.  3משק חי"  שנמשך ע"פ פני 
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 ולממש את תוכניותיך לאגודה? האם הצלחת להניע
 התגשמו . גם אם לא במלואם, נזרעו הזרעים ופורחים הפרחים! ירוב חלומותי

עמדות סגורות בצבע ירוק, מודל שראיתי במטה אשר בצפון.  5הוצבו  פינות אשפהסוגיות בתחומי יזמות שונים: 

עובדים בחצר. ביחד בדקנו בקיבוצי הסביבה מה מתאים לנו. והדוגמה הזאת של פינת אשפה  4הוקם צוות של 

 רצועות גינון יפותעמדות .  עוד פרויקט שהתבצע הוא  16החלופה שהלכנו עליה. יש עוד כברת דרך לסיום  ההיית

הכביש ליד הבית של נילי ואילן דור עד בית הביטחון דבר ששינה לגמרי את הנוף לכל מי שעולה במדרכה מ

יה עוברת יראשית זו.  וגם נוי סביב המגרש המשולב. הדגש היה לשפר בהקדם את האזורים בהם רוב האוכלוס

 בכל יום.

ריאה ירוקה היתה מכרעת. עדין נותר  שנים. תמיכתי בהשארת 3על פני ₪ אלף  150בסכום של  פרויקט משק חי

, יוזמה ברוכה של קבוצת צעירים היפני שיקום הגןלסיים את הפרויקט בצורה הולמת ולאפשר פינת פיקניק . 

 שזכתה לתמיכתי .

, החל בתנופה גדולה השנה. בוצעה הנגשה במדרגות בית בורוכוב בהקמת מעקה. מדרכה בבית פרויקט הנגשה

הקמת " שטח  – בתחום הבטיחותה למרחב כפירים כחלק מהשיפוץ שבוצע השנה. העלמין, הפיכת הכניס

סטרילי " בתחנת הסעת הילדים, גידור ראשי המקלטים באזור מבני החינוך, מעקים במדרכות היורדות 

, במפרים רבים להאטת הנסיעה ועוד. קצרה כאן היריעה ) באזור המטווח( לכבישים, גדר סביב המחצבה

 השינויים שחלו בחצר. להעלות את כל

אפשר לבצע פרויקטים מתמשכים אם זה נכנס לסל התקציב. יש לראיה הכללית של הקיבוץ  חשיבות רבה והוא 

 נותן מענה ליוזמות.

 ה. תמיכתי היית " פרויקטי דגל " גדולים ומשמעותיים לכלל תושבי הקיבוץ ונחת עבורי 2אנחנו לקראת סיום 

הראשון, מדרכה חדשה עם תאורה לאורך כביש  קשיי תקציב לא פשוטים.בלתי מסויגת לביצועם למרות 

מימוש יוזמתו של  ,שיפוץ בית בורוכובהכניסה הפנימי בשילוב תערוכה לכלים חקלאיים ופינת פיקניק. השני, 

עדין  נדרש תקציב נוסף להשלמת האקוסטיקה והריהוט הפנימי. יש  תומר רכטמן עם קבוצת נשים צעירות.

 הקמת ועדת איכות הסביבה וסיף זאת מתקציב האגודה. בלי תכנון לא היו מתבצעים הפרויקטים הללו.צורך לה

לאחרונה התגבשה הועדה והחלה ליזום פרויקטים חשובים. לאחרונה  שנים. 3אף היא קמה ביוזמתי כבר לפני כ 

 , אף היא עם תכניות טובות לקידום הפעילויות בקיבוץ .ועדת ספורטהחלה לפעול 

וועד החדש/ישן יראה באופן הפעולה הזה חשיבות הכולי תקווה שהתנופה הזו תמשך גם בשנים הבאות. ו

 בתקציב האגודה.

חשוב ביותר!!  חלק גדול מהפרויקטים והשינויים שבוצעו, גובשו עם היזמים ובצוותים. היו להם שותפים רבים 

כמנהל אגודה היה לתמוך ע"פ מעמדי כמנהל הדגש שלי בתהליך קבלת החלטות בעיקר בשולחן עגול ובוועד. 

 אגודה, ללא סייג באותם פרויקטים   משני מציאות בתרומתם המכרעת בהווה ולטווח ארוך !!

 האם עקרונות הניהול תקפים גם בתחום הכלכלי וגם בתחום החברתי?
להתאזן. אני באופן יש דברים בעקרונות העבודה שלקחתי מהכלכלה העסקית כמו מקורות ושימושים שחייבים 

עקרוני מתחיל מהשימושים ולא מהמקורות . תוכנית עבודה לשנה הבאה ופעילות מתקנת כדי להניע את 

המערכת קדימה מתבססת על שימושים של תקציב. אם משכנעים את היו"ר ואחר כך את הוועד ובהמשך זה 

בהוספת מיסים. בנושאים רבים  אכן מקובל, יימצאו המקורות או ע"י צמצום בסעיפי הוצאה מסוימים או

הצלחתי לשכנע ואלו היו בסופו של דבר בבסיס התקציב. כדי להעלות את רמת השירות וטיפוח הסביבה תוך 
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אין אפשרות לבצע ע"י לקיחת הלוואה אלא בשכנוע התושבים שהשיפור  שיפור מתמיד, זה בא ממיסים לאגודה.

 בסביבה וברווחה מעלה את איכות החיים.

עידוד יוזמות, הובלת תהליך של  שנות תקציב(, ניתוח הנתונים, 3שליטה בתקציב )עמידה יפה ב  סוגיות

הסכמות, הם קיימים גם במערכות העסקיות. התמקדות בנושאים שהם "ליבת העסק" או נשמת אפה של 

 הקהילה, בהם התמקדתי היו נר לרגלי. במקביל  השקעתי מאמץ גדול גם בחינוך.

לות אחרות לקהילה שלנו, אצלנו קיימת ערבות הדדית ושיתוף בדרגה גבוהה מאוד. לנושא כאשר משווים קהי

החינוך נתתי דגש רב והייתי דומיננטי בהנהלת החינוך ומועצת החינוך למרות שלא הייתי נבחר ציבור. חתרתי 

נדרש כסף. להגדיל את תקציב החינוך תוך שימת דגש לחזק את איכות המדריכים בחינוך החברתי. לשם כך 

חלק מכספים אלו מגיע מהמועצה וחלק מכריע מההורים בגיל הרך והחינוך החברתי. אנחנו מקבלים הד חיובי 

 מאד מהמועצה על מערכת החינוך שלנו שנחשבת בעיני המנהלים  למובילה מבין הישובים במועצה. 

ב. אם נחבר "ם מלידה עד כיתה יילדי 300 -אני מחבר את שביעות הרצון מכלל מערכת החינוך שיש בה למעלה מ

 את שביעות הרצון הזאת עם הסביבה המטופחת ברוב המקומות, אני חושב שיש כאן הצלחה.

בהמשך לדברים הקודמים, רואים זאת בתקופת הקורונה. כשיש לתושבים ולנוער זיקה חזקה למקום, קיימת 

 גם הנכונות להתנדבות ופעילות משותפת מתקיימת בצורה טובה.

נו  ממגוון ושטף ינוסיף את התרבות שבתקופתי היו  לה שני צוותים שעשו מלאכתם נאמנה, אפשר לומר שנהנ

 פעילויות.

השקעתי הרבה זמן בשיחות אישיות עם התושבים במיוחד כאשר היו חריגות חמורות בתחום הבטיחות. לצערי 

 לא תמיד זה הצליח. ויש לא מעט לעשות בתחום.

 פקודך?מה הקורונה עשתה לת
ְלָמה שעשתה הקורונה עוד נדרשת פרספקטיבה. במדינה יש בעיות ניהוליות אין סנכרון בין הגורמים השונים ויש 

הרבה אי ודאות מהקונפליקט בין הצד הבריאותי והכלכלי. הרבה דברים לא התממשו. אם נשווה אלינו ,  אנחנו 

 מאוד.מקבלים בשיחות הזום עם המועצה שהמערכת כאן מתפקדת טוב 

 130הייתי  בראש צוות תפעול קורונה . עבדתי עם הצוות ושינינו את הרכבו במהלך התקופה. גם כשהיו בקיבוץ 

מבודדים המערכת תפקדה  ולא היה משבר. תקציב האגודה מתנהל כסידרו ללא חריגות. בתקציב החינוך 

גיד את דברם. אני השתדלתי לתת המורכב מאוד נעשות התאמות נדרשות. על התפקוד שלי התושבים צריכים לה

 מענים ככל שניתן. לפעמים היו חילוקי דעות אבל סך הכול זה עובד טוב.

 שנות ניהול האגודה  היית מארגן את התפקיד אחרת? 4 -כיום לאחר כ
צריך  2022האם אפשר לארגן אחרת את התפקיד? לפני זמן מה שוחחת עם ניתאי בסוגיה זו.  להערכתי בתקציב 

בצד הארגוני מנהל אחד של הקיבוץ והאגודה. תקציב אחד ויו"ר אחד. זה מתבקש והבשלות לכך קיימת  להיות 

 . זה בהחלט ישפר את התפקוד של מערך השירותים לכלל התושבים . 

 רצית להמשיך עוד קדנציה מה תכננת לעשות?
בהחלט היה צריך  להיעשות על ידי  שנים היו עוזרים בתהליך חיבור הוועדים. החיבור עצמו 4היכרות וניסיון של 

 מנהל אחר. 
יש עכשיו פרויקטים גדולים בהתהוות. אחרי איגום התקציבים חשבתי שאמשיך עד סיום שיפוצי מבני החינוך 
ובעיקר מועדוני הנוער. יש עוד פרויקט גדול של שיפוץ בריכת השחייה שטיפלתי בו ובקרוב תוצג לתושבים 

 תכנית אב לשיפוץ.
שלמות את ההחלטה על החלפה. אני בטוח שחלק מהזרעים, השתילים, העצים, ינבטו, יצמחו, ילבלבו קיבלתי ב
 ויפרחו. 
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 לכל מי שסייע בידי להצלחה בשיפור פני המקום ורווחת התושבים . זה הזמן להודות

 תודה להנהלת החינוך איתה עבדתי ופעלתי יומם ולילה .

 תמכה ועזרה לי .אני מודה בכל ליבי לאתי, אשתי היקרה, ש

 ארוכה הדרך ועוד רבה המלאכה לשיפור מתמיד בכל תחום ותחום. 

 כמו ברכיבת אופניים, "מי שלא מפדל, נופל" !!

 ראיינה: מרגלית

  
 ליורם

 ערבוב של דברים לסיכום השנים

 שמבחינת החינוך היה טוב סוער ומלא חיים

 ויכוחים ודרישות ללא סוף ועד הקצה

 ליד הכיור בקפה לא הרפו ממך ומאיתנו

 היית התומך, הגב והעזרה בשעת משבר

 וגם הדורש המוכיח בשער שאינו מוותר

 רעיונות תלושים שנשמעו הזויים

 הפכו למציאות, עובדה בשטח ולמעשים  

 הסבר אחד שלך הפך לשלושים

 עד שנפלו ללא כוח מוותרים ותשושים

 שימושים ומקורות אצלך מילים שגורות

 ולא משאיר בשטח ספקות וגרורותלא מוותר על פסיק 

 ך"אז דע לך שהדפים של אפרת הם לא התנ

 ואנחנו יודעים שאתה לא מפסיק עכשיו וגם לא נח

 מאחלים לך בריאות עשייה ואתגרים נוספים

 קרוז בים, סיבוב בעולם ועל האופן נכדים

 ובשם מערכת החינוך לך אנו מודים

 מיואל דקלה, מועצת חינוך ובעיקר הילדים

 תודה

 

 יואל ארזי בשם מערכת החינוך
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 ורם היקר,י
 מילה טובה –מתוך יהודית רביץ 

 "אפילו בשרב הכי כבד
 ידעתי שהגשם עוד ירד
 ראיתי בחלון שלי ציפור
 אפילו במשב סופה וקור.

 לא פעם זה קשה...
 אבל לרוב מילה טובה
 מיד עושה לי טוב

 רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה..."
 

 י מילים טובות בנוסף למילות השיר...תאנחנו רוצים לשתף איתך יותר משאז 

החזקת בתפקיד מנהל האגודה כארבע שנים, בהן פעלת המון לטובת הקהילה לטובת הפרט ולרווחת הכלל. 

האמנת בדרך שלך, עם תפיסת עולמך האופטימית והערכית, וכאשר היו לא פעם מכשולים, המשכת והלכת ישר 

ען הטוב בו אתה מאמין לרוב בזכות נחישותך, הקיבוץ בו גדלת הפך למקום טוב יותר, ואנו מבטיחים עם דעתך למ

 כחברי ועד האגודה שנדאג לחתור לטוב ולעשייה.

 המשך להיות אדם טוב נמרץ, מעורב ולהוות חלק עיקרי מקהילתנו

 מאחלים לך המשך שנים של עשייה, בילויים, הגשמה ומשפחתיות.

 חברי וועד האגודה  שלוחה מאיתנותודה ענקית 

 

  

 ליורם

 עשיתי... עשיתי... עשיתי,

 סיכום כהונה כמנהל אגודה

 ואומרת תודה:

 עוד כמובן מה לשפר, אך בהחלט יש הוספת את החצרן, והמאצרות, יש -שקדת ליפות את פני החצר     נראות 
 במה להתגאות.

נחסמו ע"י מעקות ומנעו התפרצות אל הכביש, אולי בגלל זה  –הירידות המובילות אל הכביש הפנימי        בטיחות
 .... אך מנענו מצב ביש.הסעהחרנו ליא

 נלחמת על בטיחות הסעות התלמידים, גייסת חבר ופחות את ההורים.. אך אין ספק שנמנעו אסונות מיותרים.

ות בגדר מפני כלבים... העזת והורדת שעות השמירה, הצבור התרגל ראה שלא נורא, חסמת הפרצ       ביטחון
 גנבים... תמיד יהיו..

 הנגשת את בית הקברות לקלנועיות ולמבוגרים, לקחת ביד את היו"ר כדי להבין את הצרכים...     נגישות 

כוב, ולסיים ופרויקטים רבי תקציב, הצלחת להנגיש ולשפץ את בית בור 3בשנה שעברה בעת הזאת מול         בינוי
 והגינון מתקציב  משרד החקלאות, כן הסתיים חלק מתכנית משק חי.את פרויקט המדרכה 

 הצלחת לאייש שתי יו"ר בחינוך..    בחינוך
 סיימנו את השיפוץ בכפירים. קידמנו תוכניות לנעורים,  ונתקענו באיילים...

תוך תמה תקופה רבת פעלים, לעיתים התשת, לעיתים בילבלת את בעלי התפקידים. אך בידיעה שהכל נעשה מ

 דורית גזית                                      ביתי משמר הנגב. –במובן הרחב של המילה  –מחויבות ואהבה לבית שלך 
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 מהנעשה בגיל הרך,
שנת תשפ"א נפתחה בשמחה והרבה תקווה לשנה טובה ואחרת בעקבות הקורונה,כידוע עבדנו בהנאה ובמרץ 

 כשלושה שבועות, עד פרוץ הסגר.

וות יצא לחל"ת וההורים נשארו עם הילדים בבית, כדי להקל במעט נערכו פעולות הפגה קהילתיות ברחבי שוב הצ

 הקיבוץ עם מתנדבים מהישוב )דבורהלה בן יהודה, חנה גבאי, שמואל רייזמן, יהונתן פרידמן.( 

יה לטווח יותר חזרנו לעבודה בגנים תחת מגבלות הקורונה ומתוך תקווה שהפעם זה יה 18/10ביום ראשון ה 
 ארוך.

 אז קצת על הצוותים המסורים שלנו:

 תינוקות. מובילה את הצוות סמדר דקל פרידמן ולצידה רחל ועביר. 11סביון )בית התינוקות( 

 פעוטים. מובילה הלנה ולצידה סמדי, אפרת ואודליה. 15שנתיים(  –נורית )גילאי שנה 

 סמדגה ולצידה תהילהילדים. מובילה טליה  12תות )גילאי שנתיים ( 

 ילדים. הגננת אירנה ולצידה דינה ארונין, עליזה, גליה ועדה. 33( 3-4רימון )גילאי 

 ילדים. הגננת לנה ולצידה מיכל, אבישג ורחלי. 34( 4-5פקאן )גילאי 

 בצוות המחליפות ורוניקה דגני ודנאל.

הוות מקום בטוח ושליו עבור ילדינו עם אין ספק שמדובר בצוות מנצח שמצליח למרות התקופה הלא יציבה הזו ל
 מחויבות, אחריות, מקצועיות ושמחה.  

 תודה לצוות המופלא.

 דקלה    .נאחל לכולנו שנה בריאה ובתקווה לשגרה ככל הניתן

 
 
 
 
 

 תקופת הסגרבתודה על התנדבות 
 
 
 
 

בתקופת הסגר לערוך לילדי מערכת החינוך, הילדים וההורים מודים מקרב לב לאנשים היקרים מאד שהתנדבו 
 :הגנים פעילויות הפגה

 ומהנות נותיבשעות יצירה מגוונות, מעני – בן יהודה דבורהלה

 .הטיול לגבעה הפורחת על שעות הסיפור ועל חנה גבאי

 בשם החינוך דקלה גל יסעור .נו מאדיתודה לכם אנשים טובים נהנ.על שעות הסיפור רייזמן ויהונתן פרידמן שמואלול
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 מענה החינוך החברתי והקורונה. 
 

לאחר תקופה ממושכת של "שגרת קורונה", אני שמח לעצור ולעדכן בנעשה בחינוך החברתי. כולנו עדיין בעיצומה 

 של תקופה מורכבת, שהחלה עוד בחודש מרץ וסופה עדיין אינו נראה באופק. 

 סגר והגבלות , סיכון בריאותי, עומס נפשי וכמובן הנחיות המשתנות מידי שעה . 

מאי, אנו מנסים לתת פתרונות, בין המותר, האסור והאפור.  –בתוך כל אלה, ובשונה ממה שעשינו בחודשים מרץ 

 בציר של סיכוי וסיכון, לחשב מקסימום סיכוי במינימום סיכון. 

של יש מאין , פעילויות יומיומיות מקומיות מתובלות בסדנאות חיצוניות, לילה לבן בין כל אלה יצרנו חופש גדול 

 ו. -בחולות , ואף טיולי סוף שנה לנעורים ולילדי ד

מבחינת החינוך החברתי נותר בעינו על פי מתווה  והמענה לנוערעם פתיחת שנת הלימודים יצאנו כולנו לסגר 

ו( ניתן בשעות הצהריים, אחר הצהריים, -)א המענה לחברת הילדים שנבנה לטובת הפעילויות ועל פי ההנחיות.

 והערב )תלוי גיל(, תוך תיאום והתחשבות בשיעורי הזום. 

ו קיבל מפגש חברתי הפעלתי במשך שעתיים כל יום בתקופה האחרונה.  –אני שמח לעדכן שכל ילד מכיתות א 

ת, רואים את השמחה והכייף שלהם. כל אלו  נותנים לנו ראינו )ועדיין רואים( את הילדים והנערים מגיעים לפעילו

 הרגשה שאכן דייקנו במטרה וזאת הרגשה טובה ומחזקת. 

 מילים אלו אינן מילות סיכום, אלא שיתוף בנקודת הזמן הנוכחית. 

נכונו לנו עוד אתגרים ומהמורות, שינויים והנחתות. מחכה לנו הרבה חשיבה ומעשים, על מנת לדייק את 

 ות ואת הסיכונים הקיימים, לפרקטיקה של פעילות לנוער ולילדים במציאות שמשתנה. המציא

מאחל לנו שאכן נעמוד במשימה ונמשיך להיות בריאים בגוף ובנפש, על מנת לאפשר את המיטב לילדים ולנוער 

 במשמר הנגב. 

 מודה לכם על האמון ושיתוף הפעולה. 

 יואל ארזי. 

 מנהל החינוך החברתי
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  משמר הנגב ביתי
 בקצות ההתחלות

 רוזנבלום-שיחה עם רותי אּור
 

משמר הנגב.  שיוכל לבטא אתהיה מועד וציון דרך שרבו הרעיונות איך לצקת בו תוכן משמעותי  70-חג ה

להיסטוריה המספרת את המאורעות היה מקום נכבד. כאשר נאספו הרעיונות בבוקרו של יום שישי אחד במועדון 

לכתוב את סיפור המקום מהיבטים  – תהיהתרומתה לחג שתי רוזנבלום החליטה רו 70-לקראת שנת ה

בשל הצורך . "על בתים ואנשים –ביתי משמר הנגב "לדרך כתיבתו של הספר הראשון  המסוימים, כך יצא

 בשייכתחלק מהנושאים נשארו לא מסופרים ולרותי היה ברור שיהיה ספר המשך לעמוד בלוחות הזמנים, 

..."שמו של הספר   . וכמו שרותי כותבת בהקדמה:"בקצות ההתחלות – ביתי משמר הנגב" –בניחותא. וזה הספר 

" בא מתחושת הנגיעה בקצוות, בתחילתן של ההתחלות, ורק בחלק מהן. שכן, אין סוף בקצות ההתחלות"

   להתחלות ואין קץ לשאיפות".

   

על  –בקצות ההתחלות" הוא ספר המשך לביתי משמר הנגב האם הספר "ביתי משמר הנגב" ובכותרת משנה "
 בתים ואנשים?
לפרק לספר הראשון,  לא נכנסבשל אילוצי הזמן על הענפים ש החלק בעיקר ,המשך של הראשון הוא  הספר בחלקו

של המקום  והייחוד שהם המציאות ,מיםבבקרקע ו  העוסקהפרק על הענפים  אפשר לשייך לענפים גם את 

  החברתי. טכמובן שיש לכך השלכות גם על ההיבבנות משק חקלאי התמודד כשבאים לשאיתם יש ל

מהכתיבה שהוא יוביל אותי. חלק גדול  החומר לאןעם לזרום  החירותשהתחלתי לכתוב את הספר לקחתי את כ

ר. היו כמה שאלות, רעיונות ועל פיהם הלכתי והגעתי יה ק   לאן שהגעתי.א תוצאה של למידה וח 

לייחוד הזה שגם  אנשים שהגיעו מחוץ למשמר   מה במשמר הנגב הביא -:הנושא החברתיהיתה שאלת המפתח 

 .? יותר מחברי הקיבוץ שחיו את הקשיים והתסכוליםהרבה הנגב זיהו והעריכו 

ר המרכזי  ק   . כשהחלק האחרון "לפני ולפנים" של הספר שמופיע בחלק הראשון זה היה נושא הח 

 הבט נוסף לחלק הראשון של הספר.משלים את המעגל החברתי ונותן 

 
חומרים  -את הסיפורים הספר מספר את סיפור תחילתו של היישוב מההיבט הכלכלי והחברתי איך בחרת 

 מאיזו נקודת מבט?
ובתהליך שהם עברו שאפשר את הגעתם של הענפים.  םהתפתחותבהספר אינו עוסק בהיבט הכלכלי אלא יותר 

מהכתיבה על חלק משמעותי מה שאנו מכירים כיום. כמובן שמתוך הדיבור על הענפים ניתן ללמוד החברים. לר

 ,אחרת  מזווית ובעיקר את החברות, נתן הזדמנות להציג את החבריםדבר ש הוא מה שהחברים סיפרו.הענפים 

    עם התכנים.והשתלבו  יבחרתי בסיפורים שריגשו אות, משעשעת

-בתיה פרידמןשל  דבריםונים שבחרתי בגלל התוכן וגם חשיבות של מי אמר אותם. למשל היש קטעים מהעל

ה לא כתבה בעלונים אבל היתה מחוברת ומזוהה עם העבודה 'שהוא מכלי ראשון. בתינקעל המצב בלול.   ה'בתינק

    .בלול. זה חזק ואוטנטי

ומוסיף צד הומוריסטי. יחד עם זאת נאמר עליה שהיתה החולבת הטובה  ,שעבדה ברפתה 'פייגלוהסיפור של 

 ביותר ברפת.
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 .האם הספר מבוסס גם על ראיונות עכשוויים עם חברי משמר הנגב או גם מחומרים שמצאת בארכיון 
ונאלצתי אך אי אפשר שלא להבחין בחברים הרבים כל כך שכבר לא אתנו, ספר מבוסס גם על ראיונות עכשוויים ה

  להסתפק במה שהם כתבו בעלונים.

האם זו  ,70-,תחילת ה60 -מצרפת בסוף שנות ה ושהגיע"משמר א' וב'  חברי גרעין בבחרת לסיים את הספר 
 ביקורת מסוימת על מצב החברה של משמר הנגב באותם ימים?

אותה עורכת העלון ב רשטון שהיתהועל כתבותיה של   ,עם דן גרשון השיחעל  בכתיבה על הגרעין הסתמכתי

הקבלה והקליטה של הגרעין. הראיונות שלה  בעייתור על טפרוז'ק כיוונהובכך  ת חברי הגרעיןוראיינה א ,תקופה

היו נוקבים. היה לי חשוב להביא את דברם של אנשי הגרעין. אי אפשר לדבר על החברה במשמר הנגב בלי להביא 

 נראה לי מתאיםאבל לאחר החלטה על העריכה זה  ה מקרי.מקום הפרק בסוף הוא במידה רבאת ההיבט הזה. 

 לאור הקליטה רחבת ההיקף של היום.

 

 מה למדת מהוצאת הספר הראשון לגבי הספר השני?
בעיקר תיקוני טעויות. הספר הראשון נכתב בלחץ של זמן וזה הכתיב את מסגרת הספר. בספר הזה השני היה לי 

 שהיתה על ההגהה הילה שנהב .ינוחה ויכולתי לעשות עוד תיקון ועוד תיקוןזמן וזה עשה את ההבדל. הייתי יותר נ

 והתייחסה גם לתכנים ובדקה בקפידה שוב ושוב.

על התמונות  איכות הנייר, הצבע, צורת הפונטים  על הקפידהרינה , על העיצוב הגרפישהיתה  ורינה פיינשטיין 

 ה מכובדת כשמחזיקים את הספר ביד.הרגשאת  נותן  שבחלקן קטנות וכמובן ישנות .הכל יחד

בנוסף לעומס בעבודתן. לימדו אותי לקחת את הזמן ולתת  בהתנדבות בזמנן הפנוי.שתיהן עשו את העבודה 

 לדברים לזרום בקצב שלהם.

  .מרוצה מהתוצאהמאוד  אני ו

 

 איך לדעתך יגיבו החברים החדשים ושאר אנשי המקום?
 ,בדקו ביישובים אחריםמשמר הנגב אחרי שלמקום. אלה שהחליטו לבוא לזה תלוי בכל אדם איך הוא מתחבר 

שלא הכירו. יכולים אולי למצוא בספר את ההסבר לבחירתם. אחרים יפגשו את משמר הנגב והחליטו דווקא כאן. 

חלק מהם הם בני המקום או נכדיהם של המייסדים ומכירים חלק מהאנשים שהספר מדבר עליהם וזה חיבור. 

בילדים חדש ה םעמוס בסידור ביתשלהם אלה שייקח זמן עד שהספר ידבר אליהם מפני שהיום יום ויהיו כ

  וסיפורם. ועדיין לא פנויים לאנשי המקום ובעבודה

 
 ואריאלה גליקיגולן י העלון שמן של אזרה כמבקשת להתנצל על כך שנשמטו משמות עוראני 

 

 
 שוחחה: מרגלית
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 נעים להכיר
 

 קישינבסקיגלית : והפעם
 א' )שם זמני( תושבת הרחבה

 
 
 

 
 

 
 איך הגעתי למשמר הנגב?

 

בלי לתת לי לסיים מבאחת מהשיחות עם הילה עמר, סיפרתי לה שאנו מעוניינים לבנות בית בקיבוץ,  2007ביולי 

הרחבה שאמורה להתחיל ממש עוד חודש, באוגוסט". כאן את המשפט אמרה לי "תגיעי למשמר הנגב, מתוכננת 

בקיבוץ כרמיה שאותו עזבנו עקב ההתנתקות, ואז עברנו לקיבוץ גת. אכן הגענו  - גוררנו בעבר בשני קיבוציםהת

לקיבוץ והתרשמנו מאוד מהמקום הרי הכרנו את המושג של שטחים גדולים ומרחבים פתוחים וגם את חיי 

לתי לעבוד בחברת קמהדע. קרבה לעבודה, באותו זמן התקבמבחינת ההתאים לנו גם המיקום הקהילה השונים. 

 2007בספטמבר  ,ההצעה של הילה החלטנו שזה הזמן "לתקוע את היתד" וכך היהלאחר ההתרשמות ויחד עם 

  עברנו לקיבוץ.

 
 ?מה אני עושה בחיים

 

, כבר 2007בת"א ומאז  IPGראובני פרידן  בהשכלתי אני מעצבת גרפית. עם סיום הלימודים עבדתי במשרד פרסום

י עובדת בחברת "קמהדע" בקיבוץ בית קמה. אני מנהלת את מערך הגלובלי של הנדסת אריזה משלב שנה, אנ 13

ועד לאריזה הסופית לשיווק. זאת  עבודה מול הרגולציות במדינות השונות -הניסויים הקליניים, רישום המוצר 

 שאני עוסקת בו.חברה שנמצאת כל הזמן בעשייה ובפיתוח, זה מאתגר, מעניין ובמיוחד בתחום הרחב 

 GLASSIAקצת על קמהדע. קמהדע זו חברה שמייצרת תרופות להצלת חיים מפלסמה אדם. מוצר הדגל שלו הינו 

, נסיוב לנחש נוגדן נגד כלבת, מחלת ריאות קשה. תרופות נוספות הן: 1-המיועד לחולים עם חוסר חלבון אלפא

 צפע, נסיוב לנחש אפעה ועוד.. 

לפיתוח וייצור הנוגדן לקורונה. כבר בחודש יוני קמהדע הינה  לילות כימיםנו עובדים היום בתקופת הקורונה, א

 החברה הראשונה בעולם שיצאה עם אצווה לניסוי קליני, מנוגדן שנלקח מפלסמה של חולים שהבריאו מהמחלה. 

יפול למחלת כט תכשיר נוגדנים מבוסס פלסמה אנושיתלפני מספר ימים נחתם הסכם עם משרד הבריאות לייצור 

 .הקורונה

בנוסף בחודשיים האחרונים אני מתנדבת במסגרת צח"י לתחזק את הקשר עם המבוגרים בקיבוץ. קיבלתי תחת 

אחריותי ארבעה זוגות מקסימים. זלצמן יהודית ומנדל, זלצמן מרגלית ולולו, לוי שמעון וטלילה וולפמן יעקב 

ק, הבנתי שאולי אני מכירה אותם בפנים, מהשבילים וז'אנין. הקשר התחיל טלפונית והבנתי שזה לא מספי
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בקיבוץ, שלום שלום אבל לא מקשרת שם עם פנים, לכן בסוף החגים התקשרתי וביקשתי לפגוש אותם לכמה 

 דקות. המפגשים היו נחמדים ובמיוחד נהניתי מתגובת ההתרגשות שלהם. 

 
  ?מי הם קרוביי במשמר הנגב

 

המשפחה הגרעינית שלי... בעלי, אדריאן מנהל פרויקט בחברת מפטגון, חברת תכנון והנדסה. מתנדב במד"א כבר 

שנה, יחד עם אייל גולדברג הם נותנים מענה לקהילה וגם מוצא זמן להתנדב במתמיד, טל בתי הבכורה  15מעל ל 

תלמידת כיתה  9.5במד"א רהט, מעיין בת תלמיד בכיתה י"ב, גם הוא מתנדב  17.5בצבא, עידן בן משרתת  20בת 

 ה' בבי"ס "ניצני הנגב" והכלב אטו שהצטרף למשפחה לפני שנתיים וחצי.

 
 ?כמה מילים על משמר הנגב

 

לא יצא לפועל במידי, אלא רק לאחר שנה וחצי  ההרחבהעברנו לגור בקיבוץ, אבל פרויקט  2007אכן בספטמבר 

גרנו מעל משפחת כרמל. באותה תקופה, היה משהו עד אז וש שנים... אשר התחילו בפיתוח התשתיות ונמשך כשל

אינטימי, קטן יותר, תחושת שייכות, להיות חלק מהקהילה, המפגשים בשכונה ללא גבולות וחומות, בילוי 

במדשאות ברחבי הקיבוץ, משחקים ביחד גדולים וקטנים, התארגנויות לארוחות והמעורבות של כולם, זאת 

 וויה. הייתה בהחלט ח

אני מודה שהיום שהילדים כבר גדולים אני פחות מעורבת בקהילה, אבל כן רואה את העשייה, אירועי התרבות 

השונים, העזרה אחד לשני, זה לא מובן מאליו. כשאני משתפת עם חברים מקיבוצים אחרים על העשייה 

מה יש לנו באני מרגישה ש אשר מתקיימת בקיבוץ עם הילדים מגיל יסודי עד נוער, והמעורבות החברתית

 וכיף לראות את זה.מאוד !! אנחנו במקום טוב להתגאות

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  אותך,

 לגיוסך לצה"ל ניר אלון

 הצליחי במשימות השירות הצבאי
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 עונת רחצה בבריכה בצל קורונה
ההכנות לעונת הרחצה בבריכה כבר החלו כאשר פרצה הקורונה לסדר היום שלנו. ההתלבטויות היו רבות. מה 

לבין הצורך לשמור על הנחיות.  ,שהבריכה תפתח לציבור הקשיים כדיתהיה ההתארגנות, מה נדרש כדי לצלוח את 

האגודה ומנהל האגודה עד תום באחריות יאיר ברג מנהל את הבריכה כבר מספר שנים. הפעלת הבריכה נמצאת 

שנדרשו יותר תשומת לב ומעורבות היה מקום לשאול את יאיר על מה נעשה  זו  יורם ענבר. בעונה –עונת הרחצה 

 בתקופה זו. 

 כשפתחו את עונת הרחצה היתה כבר קורונה. איך נערכתם לפתיחת הבריכה?

לה שהיתה אמורה לפתוח את העונה )נויה גזית( ( המצי 1ההכנות לפתיחת העונה נעשו כרגיל למעט שני דברים: 

לא הספיקה לסיים את הקורס למצילים בעקבות הקורונה ולכן היינו צריכים לתמרן ולמצוא מצילים מחליפים 

ולוודא שנעמוד בתנאי התו  ינו כל הזמן בקשר עם המועצה כדי לקבל הנחיותי( ה 2עד שהיא תסיים את הקורס. 

 הסגול.

 תך כמנהל הבריכה? מהי מסגרת אחריו 

מסגרת האחריות שלי נוגעת כמעט בכל דבר שוטף של הבריכה וחדר המכונות, ניקיון, מציאת עובדים ושיבוצם, 

 בטיחות המתרחצים, אירועים בבריכה וכו'

 ?היכן היה הקושי בתמרון בין הנחיות הקורונה  לבין הציבור

שומע ומבין מה שהוא רוצה ולפעמים זה יוצר מצבים אני חושב שהקושי היה שלא היו הנחיות ברורות, כל אחד 

ים אבל חשוב לציין שהרוב המוחלט של המתרחצים נשמע להנחיות גם צלא נעימים שצריך להתווכח עם מתרח

 וברוב העונה לא היינו צריכים להתמודד עם זה. ןאם הם לא בהכרח מסכימים אית

 איך אתה מסכם את עונת הרחצה  השנה? 

 תגרת אבל עברנו  גם אותה. נקווה שהעונה הבאה תהיה יותר קלה. עונה בהחלט מא

 שאלה: מרגלית
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  17 -מגפה במאה ה

 
 1687באפריל  30מכתב הגב' דה סוויניה* לבתה, יום ה' 

 
 ! ובייחוד, ילדתי היקרה, בל תבואי לפריז

כאש בשדה קוצים. המלך ומאזרין**   שמא יחזה כיצד הפורענות הזאת פושטת עלינו, מתפשטת ,איש אינו יוצא

 .פוקדים עלינו סגר בדירתנו

 .מר ואטל***, המקבל בסדירות את משלוחי הדגים שלו, מספק את הארוחות באמצעות שליח

שהכל מהללים   י**** ,כל זה מעציב אותי, השתעשעתי במחשבה שאצפה ב"השקרן" ,הקומדיה של האדון קורני

 .אותה

 .בחצר ועל חידושי האופנה האחרונים  יכולה לספר לך על התככים האחרונים לנו ואיני קצת משעמם

המשלים של מר   על דה לה פאייט. אנו מתענגות מדלין-עם ידידתי היקרה הגב' מארי חבאילאושרי אני נפגשת בה

מוכות בדבר"." והמשפט : "לא כולן מתו אך כולן ה  ל "החיותזה ע ובייחוד, אגב אורחא,  ין*****ידה לה פונט

 ."נדבקו

 .המונעת תדבקות קיוןיאווירה של נ ל עוטים אותן בוורסיי. יש כעיןוהכ ,האופנה עתה זו  ;שולחת אני שתי מסכות

 וגם את פאולינה. אני מנשקת אותך יקירתי

 
בתה נישאה לאציל שסר חנו בעיני המלך והוא נצטווה לשוב לנחלתו.   (1696.-.1626.)* הגב' דה סביניה

 .14-מכתביה של האם לבתה מהווים תאור של חיי החצר בימי המלך לואי ה
 .14-שר ויועץ קרוב של המלך לואי ה 1661 - 1602מזארין .)  **החשמן

הדגים  שמשלוח נסיך. התאבד כיוון שר האוצר ובהמשך של טבחים בשרות ( רב1671*** ואטל.)....
 חגיגית לא הגיע בזמן .  לסעודה

 ( מחזאי . מפורסם בעיקר בשל המחזות הקלאסיים שלו. 1684 - 1606)  **** קורניי
 ? ןיי( .מי לא מכיר את משלי לה פונט 1695 - 1621ין. ) י***** לה פונט

 
 אר : מומוסיתרגם וב

 . 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



16 
 

  www.atarmishmar.org.il   30.10.2020י"ב בחשוון תשפ"א   2141עלון מס' 

 
 חוזרת: השפעת הספרדית והשפעתה על הבנת מגפת הקורונההאם ההיסטוריה 

 
 חיים זלקאיעורך עיתון אבג  שקייםמאוניברסיטת בן גוריון  גיא ביינרמתוך ראיון עם ההיסטוריון 

 
"האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה ואנחנו פשוט לא לומדים מספיק? והאם ידע רחב יותר אודות 'השפעת 

 פרופ' גיא ביינרם להיערכות טובה יותר למגפת הקורונה?   חיפוש תשובות אצל הספרדית' היה מוביל את העול

 ליון חללים.ימ 50 -שנה והפילה יותר מ 100 -שחוקר את השפעת שהכתה בעולם לפני כ

 
 ... באיזה אופן הכינה אותנו השפעת הספרדית להתפרצות של נגיף הקורונה?

 
מתחילים לייצר זיכרונות לאחר שאירוע מסתיים, אך למעשה, זיכרון של באופן אינטואיטיבי, אנו מאמינים שאנו 

אפשר אף לטעון שבאופן פרדוקסלי הבניית הזיכרון מתחילה עוד  אירוע היסטורי מתחיל כבר במהלך התהוותו.

לפני האירוע, כיוון שהאופן שבו אנו מפרשים את האירועים שאנו חווים מושפע מציפיות וחרדות שנוצרו מראש 

ל סמך זיכרונות היסטוריים של אירועים קודמים. גם אם נדמה לנו שמגפת הקורונה נחתה עלינו כעת ללא שום ע

התראה מוקדמת ומבלי שיכולנו לדמיין משבר כזה, במובן מסוים הגילוי מחדש של 'השפעת העולמית' הכין אותנו 

ם אלה, אבל כבר יש לנו מעין זיכרון לתסריט דומה. מוקדם עדיין לדעת כיצד נזכור את מה שאנו חווים בימי

 תקדימי שחוזר אחורה למגפה עולמית מלפני מאה שנים.

 
 מחקרים היסטוריים אודות אותה מגפה נוראית?מה אפשר היה ללמוד מניתוח 

 
ההיבט הייחודי ביותר במחקרים ההיסטוריים אודות 'השפעת העולמית' הוא שתמיד מסתיימים בפרק המתריע 

 בסדר גודל כזה עלולה לחזור ולהכות שוב, ולכן נדרשת מאיתנו היערכות בהתאם.גפה מעל כך ש

 
 אז מה אתה אומר שמגפת הקורונה היא עדות כואבת לכך שההיסטוריה חוזרת על עצמה?

 
בשנה שעברה לימדתי במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון סמינר שנתי אודות 'ההיסטוריה, 

למיטב ידיעתי היה זה הקורס הראשון  בעולם שהוקדש באופן   ;מגפת השפעת הגדולה' הזיכרון והשכחה של

בלעדי לנושא. כעת, לאחר שהובהר עד כמה הסוגיה רלוונטית, סביר להניח שבשנים הבאות חוגים להיסטוריה 

ן עד כמה ברחבי העולם יכניסו לסילבוס של הוראת 'העת החדשה' יחידות לימוד בנושא זה, ואולי נשכיל להבי

 חשוב לעמוד על הקשר בין הכרת העבר להבנת ההווה, ולהיערכות לעתיד" 

 

 שלחה: ג'קי אלון 
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 

 
  07-09-2020ך: תארי

 אפרים סוחמי, מרגלית זלצמן, אדיר בן חמו, נעמה אלוש, הילה מגידוביץ :נוכחים ועדחברי 

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

  )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 

 מהלך הדיון: 

 

 , משה עמר מציגים את הנושא. שי אגמוןרתם גליקי,  :ועדת איכות סביבה .1

  שבוצעו ובתכנוןפרויקטים 

 חנות יד שנייה  .א

 המועצה(.  עםילוט גננות ברת קיימא )פרויקט פייצירת במסגרת תהליך לוקיצוץ גזם  פינוי גזם  .ב

 דונם( ערוגות גינון אורגניות  2-3גינה קהילתית ) .ג

  ים ממוחזרמחומרים  תחרות חנוכיות  .ד

 יום ניקיון  .ה

 סדרת הרצאות בנושא קיימות ואפס פסולת  .ו

 פינוי גגות אסבסט .ז

 לטוסטוסים חשמליים מתן תמריץ   .ח

  .זמותויהפרויקטים והפועלה ובקידום ווועדת איכות סביבה הביעו תמיכה בחברי וועד האגודה 

 (.הנושא יוצג בשולחן עגול)הקיבוץ  תיאום עם מהלכים: , יש צורך לבצע מספר וקיצוצו נושא פינוי הגזםב

 בדיקת עלויות עם המועצה.  ואופן השימוש בגזם המקוצץ.

את מגביל  55עיף בו סתקנון ועד האגודה בלבצע תיקון  ההבקש הוצגה - לתקנון האגודה 55תיקון סעיף  .2

לקדם שינוי סעיף זה בתקנון,  כל חברי הוועד כדי  הנושא נבדק מול עו"ד לשנתיים.   הקדנציהתקופת 

  .שנים 3הקדנציה ל  תמכו בשינוי הארכת

של מועמדים  פניות 5 -יום הישיבה הוגשו לאדיר ויורם  כקנכון למועד  -  דמועמדים חדשים לווע .3

 תתקייםאורי אורן, דרור שנהב ומיכל ראובן(. ) חברי ועד שפרשו  3למלא את מקומם של שאמורים 

 אסיפה והצבעה בנושא. 

עו"ד של האגודה  עםהתייעצות  התקיימה -על בחירת חברי וועד אגודה 70ה ונתהצבעה של חברי שכ .4

התקנון. לאחר בדיקה נוספת ותקדים ההצבעה בקיבוץ להנהלת הקיבוץ  עפ"י הרשוםדחתה את העניין ש

 . 70ה ונתעם וועדת קלפי כדי לאפשר זכות הצבעה לחברי שכ הנושא נבדק
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 70-וההחלטה בדבר הצבעת חברי שכונת הנציגי וועד חדשים  ור החינוך "יויבחרו:  בהצבעה הקרובה 

 תוצג באסיפה לאחר קבלת אישור מועדת קלפי.

בשבוע שעבר. סוכם שתגבה  פגישה ראשונה עם הבורר נעשתה -בוררות בנושא הלוואת הביוב של הקיבוץ .5

 עדות מהתושבים וזה יוצג לבורר. 

 מפגש הבא לאחר החגים. ה

 יש תוכנית לדילול הטווסים.  -טווסים .6

 התקדמות פרויקט שדרת המדרכה, פינת כלים חקלאיים, פינת פיקניק, הכוללת תאורה.  .7

מרפסת שנסגרה ושימשה כספרייה ופונתה למקום אחר הפכה לחלק ממרחב איילים. אין   -שיפוץ איילים .8

 מ"ר.  12א מעל יהיתר מועדת התכנון המחוזית לאשר בלי בניית ממ"ד  גם עקב שטח התוספת שה

   במבנה הנוכחי של מנהלת החינוך  מועדון הנוער, הקצאת המקרקעין ל  .9

. גלית בן שחר מתכננת סקיצה למבנה אלטרנטיבי לת החינוךמנהחודשים יש לפנות את מבנה  8-9תוך  .10

 ת החינוך.למנהל

 רשמה: הילה מגידוביץ 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 ברכות!

  לאמירה גפן

 להולדת הנכד

 בן לשי וליאור גפן

 לאסתר ויוסף ארז להולדת הנין
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 מפגש להשקת הספר 

 

  –אישה קוששה נפשה 
 ספר שהוא מסמך תיעודי ויצירה ספרותית

 אנחנו, לאה מורג, ליאורה באומן ורחל כהן. חברות במועדון הנגב של הסורופטומיסטיות.
בשנים האחרונות התנדבנו במקלט לנשים שחוו אלימות בבאר שבע ונחשפנו לסיפוריהן של 

הנשים האמיצות השוהות בו. בהשראתן נכתב ספר זה. הספר מהווה מסמך תיעודי ויצירה 

 ספרותית.
נם מולבנים ומוגשים בצורה חדה וחריפה. מטרתנו בחשיפת הספר לעורר הנושאים בספר אי

 את המודעות בנושא אקטואלי זה.
 מבקשות להיפגש לצורך חשיפת קולן של הנשים, סיפוריהן, הרגשות והמסרים בעקבות.

הספר הינו מיזם התנדבותי. חשוב להדגיש כי בהפקת הספר והפצתו אין לנו עניין כלכלי. כל 

ודה על הספר, הכתיבה העריכה ההפקה, העיצוב, ההדפסה וההפצה, נעשים תהליך העב

 כולם בהתנדבות כל ההכנסות מהספר יוקדשו לטובת המעון לנשים שחוו אלימות.
 בשעה חמש ברחבת המועדון. 1.11.2020המפגש יערך 

 054-6614233  רישום אצל מילה גזמן

 

  

 יום ההליכה הבינלאומי
 

 

 בשילוב המועצה במשמר הנגב של ועדת ספורט אירוע ספורט 
  07:00בשעה  30.10.20מועד התחלה בבוקר יום שישי 

שם יחולק שי סוף המסלול בפאב הישן   09:00מועד סיום שעה 
 לנרשמים

  ק"מ  2לכיוון המטווח לאורך הגדר מרחק של  מכיכר הפרחיםיציאה 

 ם ומסכה.בבקשה להצטייד בבקבוק מיהליכה בקפסולות משפחתיות. 
 
 

 

 
 


