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 מה בעלון
 מ"מ.  22האם עוד מכנים את הגשם הראשון יורה? המנה היתה מכובדת  ,ירד היורה בשבוע שעבר

 פוס, לא משחקים הוא אומר –חזית העולם היו מאז בחירות בארה"ב והנשיא היוצא אינו מסכים ב

 הקורונה עוד מתקיימת בין סגרים ומבטיחים חיסון באופק הקיץ הבא

הקורונה הפיחה יצירתיות  –באוקטובר. נהגנו לציין בסוכות והשנה  6של משמר הנגב יום הולדת רשמי 

התחלות" כתבה וקיימנו אותו בטיול בין אתרים לפי כתב חידה של אלון דגני ובסיום חלוקת הספר "בקצות ה

 רותי רוזנבלום.

 ניתאי קרן, יו"ר ועד ההנהלה מפרט בסיכום על מה שנעשה ותוכניות

קבוצת מייסדי הקיבוץ החליטה לזמן חברים משכבות קליטה מהראשית עד ימינו לספר על קליטתם. סיכום 

 מומוס -כתבהפגישה הראשונה בעלון עם דברי פתיחה על הרציונל 

 ועוד על אנשים שתורמים לכך. דות על מה שנעשה בתקופת ניהולו של יורם באגודהיוסף ארז מוסיף עוד תו

קצת מידע מהחינוך החברתי, שיחות אוטנטיות שהדוור מנהל, שוב תזכורת על רצון לפתוח עונה חמישית 

 באקדמיית משמר הנגב

 .שכונת השבעים עברה עוד משפחהלשאלות שנאספו מהמדרכות ו

 האגודהוגם פרוטוקול של ועד 

 

צולם ממרומי העפרוני.  ,תמונת השער: הגן החדש בכניסה ממעוף הציפור

 ביצוע: צוות נוי משמר הנגב אסף מלול  -תכנן
 

  74למשמר הנגב מלאו  

 מודדים גשם  מסרה: נעמי אלון 

  !יוסף ארז –עוד כמה תודות 

  ניתאי קרן, מנהל ועד ההנהלה –משולחן  ועד ההנהלה 

  רשמה: הילה מגידוביץ –פרוטוקול ועד האגודה 

  אהד בן שחר –אקדמיית משמר הנגב 

  מומוס –רושמים היסטוריה 

  השנה הראשונה –משמר הנגב 

 שיחות וואטסאפ עם הדוור 

  מסר: יואל ארזי מנהל החינוך החברתי –כמה ומי בחינוך החברתי 

 נר זיכרון חודש נובמבר 

 שאלות מן המדרכה 

 שכונת השבעים 

 אי הנכדברכות לדורית דקל לנישו 
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  74למשמר הנגב מלאו 
 "...ביתי שיתוף וצוותא"

 חג גדול.של משמר הנגב.  40 -מילים אלו נכתבו ע"י יהושע צפריר לחג ה

 והיום:

  .שנים 74ביתי משמר הנגב כבר 

 .לפנות ערב התכנסו ובאו כמאה מטיילים לכתב חידה בעקבות השלטים הכחולים

הובילו והקשיבו, ותיקים ויודעי דבר השיבו וכולנו הרווחנו. בסיום חילקה רותי  'פלג'י המצווה כיתת נב

 נכתב בפייסבוק של משמר הנגב      .החדש. להתראות בשבילים רּהפ  רוזנבלום את ס  

 

יצאנו לפתור את חידת הבניינים שעיצבו את ההיסטוריה של המקום. בתום פתרון החידות בשלוש קבוצות 

. "בקצות ההתחלות –ביתי משמר הנגב " – ּהר  פ  חלה לקבל מידיה של רותי רוזנבלום את ס  חזרנו לנקודת ההת

 –הילדים שלא מכירים "שתו" את הסיפורים המבוגרים שהגיעו בשנים האחרונות התעניינו. ובני הקיבוץ 

 מחוויות הילדות.  קּול  אבות לבני המצווה כיתת 'פלג' ח  

 יתאים גם לשנים הבאות.חג משק מקורי "הודות" לקורונה. 

 בשנה הבאה צריך לקבל יותר תשומת לב! 75 -חג ה

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  70-הוצבו בחג השמועדון לפני הטיול בעקבות השלטים הכחולים על בניינים מתכנסים על דשא ה

https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923361860201&set=pcb.3689645387712504&__cft__[0]=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923311860206&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923311860206&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923311860206&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
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הכניסה הראשונה לקיבוץ ליד האקליפטוס                                                  הבריכה    

   1963 - נחנכה ב
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 243.9מהממוצע הרב שנתי    9% –מ"מ  22ירדו  5.11.20 -ב  

 
 מסרה: נעמי אלון 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923408526863&set=pcb.3689645387712504&__cft__[0]=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923361860201&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923361860201&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923408526863&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923408526863&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923408526863&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923408526863&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923458526858&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923458526858&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923548526849&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=656923548526849&set=pcb.3689645387712504&__cft__%5b0%5d=AZV_e7LYOiRqOpNS8uupxVBj2oEZL21ORkjU-EGFGKpD5_nHAm0A3blzQqj7N-2BHoF0TFN7ZYguQzXYMoORp7hjzcs7KoCrtc4qa1l9dlhiuDWN6ppro1jRrh1rv1X0uYK9ymLfOxlcmw-NPrBh3u5FPlnBwu93ktbjrB60A0QK4AI94Sc4ZvFYKS9QCtNobL0&__tn__=*bH-R
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    !!!עוד כמה תודות 
חברה מגובשת   טוב חברתית תרבותית חינוכית הנגב מראשיתו נחשב לקיבוץמשמר 

לא כל כך מוצלח...למעלה מ ההיינו תמיד אחד הקיבוצים הגדולים באזור על אף מצבנו הכלכלי  וקולטת.

משך השנים ...זה השפיע על הבנים שלנו בהצלחות היו מעטות מאוד השנה נאבקנו לשפר את רמת חיינו.  60

כמו כל   המוניהם ועל איכות החיים שלנו...לא היה כסף מספיק לטפל במראה החיצוני של היישוב..שעזבו ב

 אם אין תקציב מספיק לממש את הרצון.... יםדבר רצון ואנשים לא מספיק

בנים רבים חזרו קלטנו  ,ה בכל בית וביתתשנה מצבנו השתפר ורמת חיינו על 16 ם שינוי אורח חיינו לפניערק 

 שים והיישוב מתפתח ופורח!!!!!מאות אנ

הכניסה ליישוב,  שנים האחרונות ומגיע עכשיו לא יכיר את המקום !!! 10  אדם שלא ביקר במשמר הנגב

 אבל בלי תקציבים היה די מוגבל!!!!!  היה די מטופח  והנוי שאמנם הפינות אשפ התאורה הכבישים והמדרכות

 

מראה היישוב.. אני רוצה לשפר את השנים שהיה מנהל האגודה ופעילותו  4במגזין האחרון יורם סיכם את 

   להודות לו על תשומת הלב המיוחדת בנושא הזה.

  .בלי תקציבים ותמיכה אין אפשרות לעשות דבר

דשאים בבטיפול   שממשיך בהתמדה  ליואש  מר על הניקיון והסדר בחצרע למשה  ב תודות לאורי קורסיהור

 !!!שנעים לחיות בו   יפה ומטופח  לפארק  חיים ושאנ  ולאריאל וצוותו בנוי שהופך את המקום  היפים שלנו

 

לבית בורוכוב ובלי   ולצקת מדרכה רחבה ונוחה   לזפת את הדרך לבית הקברות  אני רוצה בהזדמנות זו להציע

 שלנו ... גיע עם הקלנועיתשנוכל אנחנו הוותיקים )וגם זקנים( להכדי  מדרגות 

 

   ושוב תודה גדולה לכולכם שזכינו לראות את זה .. 

 יוסף ארז

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלמוניות בלהבים בשבוע שעבר לאחר הגשם                               
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   09/11/2020 
 

 משולחן ועד ההנהלה
 

האחרונים  וזאת לאחר תקופה לא  להלן דיווח על מספר נושאים בהם עוסק הוועד המנהל בחדשים

 קצרה שלא דווח בעלון.

 
 שיתוף פעולה עם ועד האגודה 

בה נסקרו המבנה הארגוני והוצגה מניפת  ימה ישיבה משותפת לשני הוועדיםבסוף יולי התקי

 האחריות של שני הוועדים המצורפת להלן

 
לאחריות ותקציב  2021 -בריבוע האדום פעילויות שישנו הגדרה בשנה הקרובה : הנוי והדואר יעברו ב

האגודה.  הדיון על הרווחה נפתח  לבקשתנו על רקע היות הרווחה משיקה בהיקף פעולתה העיקרי גם 

כון יותר לחבר נשלנו גם לתקציבים גדולים של הקיבוץ והרצון ולאוכלוסיות גדולות מחברי הקיבוץ  

אחריות.  על  מיקום הרווחה יתקיים דיון בקרוב  בין שני הוועדים  וזאת לאחר שנעמי לביא לסמכות 

 תפקיד.תשלים כניסתה למנהלת הרווחה החדשה 

חברי הקיבוץ את ים גדולים של יחוסר הבנה והפנמה בקרב ציבורכי קיים הדיון בין שני הוועדים חשף 

 .(המנהלים אדווק חוויםלמרות שאת עיקר הבעיות הנגב )מבנה הדו ראשי הקיים במשמר ה

לניהול האגודה וכן הצטרפות של חברים חדשים,  יקיימו שני  על רקע כניסתו של נועם שטהל

תעמוד בסימן  2021הוועדים בחודש הקרוב ישיבה משותפת להכרות ולמידה. אנו מקווים ששנת 

 שיפור וחיזוק שיתוף הפעולה ויחסי העבודה בין שני הוועדים לטובת היישוב כולו.
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 חידוש פעולת צוות צמיחה דמוגרפית

גרפית הניע בעבר את כל תכניות הצמיחה אשר הביאו אותנו עד הלום. הצוות פועל צוות צמיחה דמו
 כצוות תכנון אסטרטגי המכין דיונים אסטרטגיים לוועד ולקיבוץ בנושא הצמיחה הדמוגרפית.

., החליט וועד הנהלה לחדש את פעילות 70 -משפחות לשכונת ה 41על רקע השלמת פרק בקליטת 
 לטות בנושאים הבאים:צמ"ד כדי לקדם דיון והח

  הגדרת גודל מיטבי ומדיניות קליטה –המשך צמיחה 

  יישור קו עם החלטות שונות ועדכון שלהן וניהול הקליטה הפרטנית לבתים  -יישום והטמעה
 קיימים ובתי יורשים 

בצוות חברים: הילה שנהב,  תומר רכטמן, עירית שיפריס, ניתאי קרן ונציג מוועד האגודה 
 צוות כבר החל בעבודתו ובקרוב נפגוש נושאים לדיון וקבלת החלטות.הקהילתית. ה

 

 מעבר חברים בעצמאות כלכלית לחברות מלאה

 בפני הוועד הוצגה  הצעה שגיבש צוות שכלל את גילי מולכו, הילה שנהב, גיל פוגל, עירית שיפריס
 וניתאי קרן המציג את המסלול ותנאי המעבר כולל ההיבט התקציבי ומסגרת התהליך.

בדיון בוועד התברר כי למעט שינויי קלים, התנאים המהותיים והעיקריים כבר  אושרו בהחלטה 
 . 2018שהתקבלה על ידי הקיבוץ בינואר 

 
ינתן שהמגבלות הכוונה ליזום מפגשי הסברה עם המשפחות והקורונה לא מסייעת בכך. בה

 מתגמשות, אנו מקווים לקיים מפגשים אלו עד סוף השנה.
 
 

 עיגון זכויות החברים בדירותיהם ושיוך דיור

מהלך עיגון הזכויות נמצא בעיצומו, כאשר צוות שיוך וועדת תכנון עובדים על הכנת המסמכים 
המדינה על אופי הדיווח לחתימה מול החברים ורואי החשבון מכינים את הקרקע למו"מ מול רשויות 

 ותוצאותיו.
בימים האחרונים נחשפנו להמלצות ועדה בראשות עדיאל שומרון יו"ר רמי, הנוגסת בתנאי חלופת 
האגודה ששבה בחרנו. המלצות אלו חושפות את העוינות לה אנו זוכים ברשויות התכנון ונראה שנאלץ 

כו קיבוצים שכבר קיבלו החלטות לקיים מאבק על הוראות המעבר, אותן הנחיות שלפיהן יצטר
 להתנהל בחלופה זו מול המדינה.

על רקע מורכבות הנושא, תיאמנו פגישות עם עורכי הדין ונציגי התנועה הקיבוצית לבצע הערכת 
 מצב ולשקול את צעדינו.

 
 
 
 ניתאי קרן
 יו"ר ועד ההנהלה
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 

 
  26-10-2020ך:תארי

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

 דימה מקרנקו, שירה טדגי, הילה עמר חברי וועד נבחרים:

 נעם שטהל מנהל אגודה נכנס:

 , יואל ארזי יניב פייביש, דקלה יסעור, מעיין גלקרמעיין ללזרי, אייל גרנסייה, מוזמנים נוספים: מועצת חינוך: 

 יורם ענבר )מנהל האגודה(  מוזמנים קבועים:

  )ועדת ביקורת(  משה וולפמןמוזמנים קבועים: 

 

 מהלך הדיון: 

 פרידה מיורם ענבר, מנהל אגודה יוצא וקבלת מנהל אגודה נכנס, נעם שטהל   .1

 חברי וועד חדשים: שירה טדגי, הילה עמר, דימה מקרנקו

 נעם שטהל  -מנהל אגודה חדש

 זכויות חתימה:  .2

א. אישור נעם שטהל כמורשה חתימה ברשימה א' )לרבות חתימה בחשבון האגודה ומסמכים 

 אושר פה אחד ע"י ועד האגודה  -מחייבים(

 יורם ענבר סיים את תפקידו כמנהל אגודה ושמו יוסר מרשימת מורשה החתימה. .ב

ה אותה. אפרת בעלת חשבונות ראשית וליאת מחליפ תאפרת רותם מסיימת את עבודתה כמנהל .ג

המקומי )ברשימה ב'(.  נדרש להחליט האם להוסיף את ליאת  דזכות חתימה באגודה ובווע

 לרשימת מורשה החתימה.

 סוכם:

 אדיר יפיץ לוועד רשימת מורשי חתימה מעודכנת.

שלוש ישיבות הוועד הקרובות יוקדשו ללימוד והגדרה של  -חדש אגודה מנהל וכן חדשים וועד חברי .3

 ולקיים ישיבה אחת לשבועיים לשעתיים.  שתפקידי הועד. לכן עד לאישור התקציב עלינו להיפג

נעם מציין שיבוצע תהליך של עדכון ברמה התפעולית וברמת ההגדרות הפורמליות והיחסים בין 

הגופים המנהלים השונים ביישוב. תתקיים ישיבה משותפת עם ועד ההנהלה של הקיבוץ ללימוד 

 חלק שייכלל בלימוד של הוועד.  –וני, בהנחיית יו"ר הקיבוץ ניתאי קרן. תקנון האגודה המבנה הארג

 נעבוד על עניין לויאליות, יחסים של הוועד מול כלל הקהילה, אג'נדות אישיות ועוד. 

 אני מאמין: -נעם

 יצירה של קהילה אחת ממגוון אוכלוסיות  -קהילתי בינוידברים מהותיים:  2ראה 

כל -ותיקים, חברים בעצמאות כלכלית, חברי קיבוץ חדשים, חברי אגודה ולא חברי קיבוץ חברי קיבוץ

 האוכלוסיות הללו צריכות להתאחד וזה תפקידנו

ההגדרה אינה  –מ. חינוך, וועד הנהלה של הקיבוץ, הנהלת הקהילה  – שונים גופים בין עבודה יחסי
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 חיכוכים. ברורה ושיתופים שונים מתחככים ולא מתקדמים בעקבות 

 סגנון העבודה של נעם: סדר יום ברור שיפורסם מראש ושמלוות אליו הצעות החלטה. 

 אך לרוב לשם דיון ממוקד תגענה הצעות החלטה.  -יהיו דיונים לאיסוף התייחסויות

 

 מועדון לחבר  -22:30-20:30 –יום ושעה למפגשים: יום שני, בשעה 

 י הוועד. לשלוח את התקנון לכל חבר -בקשה שהועלתה

 שנים.  3-הועד החדש נבחר ל

 הגדרות הסמכות של הוועד מופיעות בתקנון. 

 כל אחד מחברי הוועד נתן את האני מאמין שלו.  .ד

 

 רשמה: הילה מגידוביץ 

 

 

 

 

 

 

אקדמית משמר הנגב
 קול קורא למרצים גם כעת ולמרות הקורונה

אומנם במח ור החולף היא סיבכה לנו את הפעילות תו  
פרויק  , למרות הקורונה, אבל גם השנה, כדי תנועה

בעלי ידע ייחודי   , שוב קורא לכם  אקדמית משמר הנגב 
מפגשים או יותר   להציע קורס קצר של , בכל תחום שהוא

או בכל נושא אחר אותו , מדעים והנדסה, שפות, באומנויות
 תהיו מוכנים לשתף עם הקהילה

מקסימאלי אינם דרישות קדם לתפקיד  או גיל מינימאלי, ניסיון בהוראה באקדמיה הישראלית, תואר אקדמי 

   נשמח לשמוע מכם בהקדם, מרצים
אנא פנו  , בהצעות לקורסים קצרים

 tarbut.mishmarhanegev@gmail.comלצוות התרבות משמר הנגב 
ben-shahar@cs.bgu.ac.il        -   בן שחר  לאהדאו 

כל הקורסים יערכו כמובן לפי כל ההנחיות , בהגיע היום
.ובאישור צוות הקורונה בקיבו , של אותה עת
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ההיסטוריה: המחוללים, השחקנים את  דהיינו מי כותב - טוריוגרפיהסהכל החל במחשבה על הי

 -כי בזה מדובר  -  ושמא יש בכתיבת תולדות משמר הנגב  והיכן הנשכחים במזיד או בשוגג?  הראשים?

בקצות  על בתים ואנשים,  - אלבום הסוקרים את יישובנו מנקודות מבט שונות . שני ספרים בפורמאטםנשכחי

מה במשמר הנגב הביא  ,שואלת בצדק של שניהם, ם, העורכתורותי רוזנבלו תיעוד חשוב.  מהווים - ההתחלות

 .הצטרפו למקום, חשים אותו שגם אנשים שמקרוב לייחוד

שכבה, מן -שכבה ת משמר הנגבישחבורה קטנה מתכנסת בקביעות ו"מקלפת" את אוכלוסי - דשיםוזה כמה ח

בהם  נסויות שונות. בנקודההקדומה ביותר ואילך. בכל רובד מתגלה סיפור אנושי מרתק, מסלול חיים והת

משמר הנגב, את נופה הפיזי,   נפגשים מפעלנו עם הפרט אנו שואלים אותו כיצד הוא ראה, כיצד הוא חווה את

הרי היא כבר מופיעה  -יום, במרקם, בעשייה -את נופה האנושי, את העשייה. מכאן ואילך השתלבותו ביום

 .עכשווית  , להאיר מזוויתהנ"ל. אנו רק מבקשים למלא חוסרים בשני הספרים

 

לסמן  למטרה מסוימת, להצביע על מטרות, דרכי פעולה, כיאה לכל קבוצה המתאגדת במניפסט רצינו לפתוח

משהו להתגנדר בשם כמו "ההיסטוריונים החדשים"  -שאבד עליהן הכלח, להיות פוסט דרכים מתנגדים, לשלל

. לה ענוהי –כל יום שלישי. אם תקבלו הזמנה  בדרך כללאו "הצעירים". לבסוף נשארנו "אנחנו", מתכנסים, 

 .ההיסטורית הן נר לרגלינו האמת ת ובקשתרּוב  הח   הרימו קול זעקה.. - אם נדמה לכם שנשכחתם

 

 השנה הראשונה –משמר הנגב 
 בפגישה נוכחו: אזרה גולן, אמתי בן צור, מומוס, רותי רוזנבלום, מרגלית זלצמן

     . .   -ב השיחה. ה תמליל מקוצר של 

בראשיתה של משמר הנגב היו שלוש קבוצות  אנשי מצודת בורוכוב בכפר סבא. עולים חדשים שהגיעו ברובם 

  .שהיא הכשרת חפציבה והקבוצה של המחנות העולים 1946ביוני   באונית המעפילים "ביריה"

. מצודת בורוכב היתה המפעל מצודת בורוכוב היתה מחוברת למפלגת פועלי ציון שמאל שתמכה בה כספית

  ההתיישבותי היחיד של מפלגת פועלי ציון שמאל.

היינו קבוצה של המחנות העולים מכל הארץ. היינו הכשרה צעירה במעוז חיים במסגרת  מספר, אמתי בן צור 

שנתיים והיה צריך להחליט לאן הולכים. הגענו לבית הערבה כמחנה פלמ"ח ולא ידענו אם במשך  הפלמ"ח 

ההחלטה להצטרף למצודת בורוכוב  נחנו רוצים להישאר בבית הערבה. ידענו שאנחנו רוצים קיבוץ חדש. א

היתה לאחר ביקור קבוצה מהגרעין של המחנות העולים. את ההכשרה עשינו בקיבוץ חפציבה. והתנועה 

 בורוכוב. מצודתהחליטה עבורנו שנצטרף ל

 . 1946בורוכוב לקיבוץ המאוחד בוועידה ביגור ביוני  דריסת רגל להתיישבות התקיימה בהצטרפות מצודת

הפיקוד  בחורות 3-בחורים ו 27אנשים  30יצאו ממצודת בורוכוב  1946באוקטובר  6ביום העלייה על הקרקע 

. היה ברוחמה ממנה יצאה שיירה לגבעה של ביר מנסור שבהמשך תולדות המקום נקראת הגבעה הראשונה

 חוקוק, מהנוער העובד ואנשי סולל בונה. קיבוץ הגיעו לעזור מאיש.  100קיבלנו עזרה של מתנדבים יחד היינו 
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אוהלים, מקלחת, בית שימוש שדה. היה פיגום עליו מיכל מים של  3צריפים,  3למחרת בבוקר עמדו על הגבעה 

להזרים מים למקלחת ולמטבח. הביאו  קוב לרגלי המיכל היתה משאבה והיה צריך להפעיל אותה ידנית כדי 2

 מרבית הקבוצה הראשונה היו עולים חדשים שלא ידעו עברית.לנו מים, חלב ולחם. 

 ,שלושה שבועות אחרי הקמת ביר מנסור הקיבוץ המאוחד אמר לנו -אמתי משלים את סיפור הגעתם לנקודה 

 להגיע לביר מנסור. ,הכשרת חפציבה מהמחנות העולים

בה  ראה כמקום  מצודת בורוכוב הנקודות וביניהן  11על עליית  'דבר'וקרא בעיתון בבן שמן מומוס שהתחנך 

אליה ביר מנסור, החליט להפסיק את לימודיו והגיע לעל הקרקע  תהעלהקבוצה שכשיסיים את לימודיו ליעד  

 .ומיד הוזמן לפרוק שקי דשן כימי מהמשאית  18 -ביום הולדתו ה 1946בדצמבר  3 -ב

איש. לכל קבוצה  15ום ומנתה אחרי יום העלייה והכשרת חפציבה כבר היתה במק שבועותהגיעה מספר  אזרה

והציפיות שלה. בחלוקה גסה הסתמנו שתי קבוצות. העולים החדשים והכשרת  היתה האידיאולוגיה שלה

של היישוב  . ההורים שלהם היו האליטה הפרולטריתבארץחפציבה. הכשרת חפציבה היו ילידי הארץ התחנכו 

. למרבית העולים להם איפה להיות היה נסעווכשהם  והם דאגו לבניהם שיצאו להתיישבות ושלחו חבילות

פיהם. לשתי הקבוצות היו ציפיות שונות: העולים בהחדשים לא היו קרובים בארץ והעברית לא היתה שגורה 

כפי שחונכו  להיות עובדי אדמההחדשים רצו להיות מעורים, שותפים לעשייה, ללמוד את השפה, מקצוע, 

בתנועה וזה לא התקיים. יתר על כן לרוב העולים לא היה אף אחד בארץ. )לז'ק בורשטין היה אח ולמומוס 

      אחות(.

  

עבודת חוץ.  הם הגיעו  –לעבודה בגבעת ברנר  -העולים החדשים –בהעדר משק במקום שלחו חלק מהחברים 

 יום וזה הוסיף למתח ואצל אחדים, לניכור..-מקום, אינם מעורים ביוםב ושבועיים. לא נמצא -פעם בשבוע

)ישראל  בפועל מי ששולט במשק ובנשק הם אלה שהיה להם ידע קודם. בחקלאות ובהכשרה צבאית. זלה  

הדונם שקיבלנו מן  2000את  D4 -חרש ב)בן ציון גינצבורג(  . קוקו 'כדוריבית הספר החקלאי 'היה בוגר נלקין( 

הנשק שהותר לנו  –להחזיק בנשק. הם היו אנשי המשק. זלה היה אחראי על הנשקייה  ידעו.ל. הם הק.ק

להחזיק במסגרת משטרת היישובים. ההגנה שלחה לנו נשק שהוחבא בסליק בתוך המחנה. בבוא משלוח לילי 

תרוץ לפתיחת  שמעון גפן המא"ז, היה מכריז על עוצר כדי שלא יראו איפה מסתירים אותו. "העוצר" היה גם

החבילות או לקומזיץ לילי במטבח.  הם היו "מורמים מעם".  המקום היחידי שבאמת היה מחוץ לתחום היה 

חדר הקשר. שושנה ואליעזר רפאלי איישו אותו אחרי שסיימו את הכשרתם. היה בו משדר מוסווה במזוודה 

בצריף הדרומי ומכיוון שהיה   מוגבה ט האליקרפטר ומפתח מורס. חדרם היה הקיצוני  ביותר ל  ק  קטנה, מ  

כעובי  –יותר מעל הקרקע החלל בינה לבין הרצפה היווה  תיבת תהודה. הרצפות היו מעץ  המחיצות   דקות 

 נקודות קווים, נקודות... -כך שהשכנים יכלו לשמוע את  שירת מפתח המורס. קווים –של דיקט 

האסיפות התנהלו בעברית, אידיש וצרפתית  ועד שכל  .לאסיפה כמו לארוחות, כמו להשכמה צלצל הפעמון

 כמנהג פעולה בסניף של התנועה . הישראלים ראו בזה משהו מוזר.  –האנשים התכנסו העולים רקדו 

 

חלק ניכר מהאנשים שיקראו לא מכירים את השמות שעשו את משמר הנגב.  ה 

 .ה מן  להתיידד  איתם הם מופיעים בצמתים הראשונים
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  וואטסאפ עם הדוורת ושיח

  1שיחה מס' 

 ג': היי איציק הגיעה חבילה ל י' ? – 19:41השעה 

 איציק: הדואר של היום טרם מוין 

 האם יכולה מחר בבוקר מוקדם י' בלחץ  :ג'   - 19:55בשעה 

 איציק: כן שירות זמין ראוי שיתוקצב בהתאם!

 ג' : הקהילה בגרעון גדול – 20:00שעה 

   2שיחה מס' 

 א' איציק מתי הדואר פתוח? 14:00השעה 

 איציק: סליחה עם אני מדבר?

 א ' : הבת של ג'  

 איציק: לא זכור לי שהתקבלה עבורכם חבילה

 א': כן אבל שלחו לי עכשיו מנקסט הודעת סמס שהחבילה הגיעה לארץ!

 איציק: בדרך כלל יש פער של מספר ימים בין קבלת הידיעה עד הגעת החבילה לכאן

 

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

 
 

 
 שיר גזית, ענת הררו כהן, אופיר לוי  :צוותה  - חניכים 43עופרים : 

אופיר בכר , טל אלגריסי , עופרי רכטמן  צוות:  ה – חניכים 47איילים : 

  . בובה, נעם מולכו

  ., אור בן שחר זהבית כהן, אורית איזילוב הצוות:   -חניכים  44כפירים: 

 . , נעם כהן אדרי שחר סמדגה הצוות:  - חניכים  89נעורים : 

  .ון'מיתר פיצ :צופים : מרכזתה

 
 מסר: יואל ארזי
 מנהל החינוך החברתי
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 חודש נובמבר

 
  15.11.1962 -1910, בעלה של בינה ז"ל אביהן של לאה  שניר ואילנה יזקסון  1959חברנו משנת  -  לאון איזקסון

 
  29.11.1969  - 15.9.1903אביהם של גדליה ז"ל ואסתר אגמון  – יעקב וייסגלוס

 
  22.11.1971 – 6.1.1935רעייתו של יואל אשל, אמם של עמיר ודקלה  1955חברתנו משנת  – ליבלה צ'לקוף

 
  14.11.1977 - 14.8.1942אחיו של שלמה אורן    בנם של שרה ומרדכי וולשצ'ובסקי ז"ל, -  אליהו אורן

 
  22.11.1977  - 2.3.1928ועוזי  ז"ל  , בעלה של ברכה גליקי ז"ל, אביהם של איתן1951חברנו משנת  -  מכסי גליקי

 
   2.11.1978 -  20.10.1917  סבן של לימור ורוני גונן – משה גולדמן

 
  9.11.1983 - 15.8.1897 אביו של יוסף יגב ז"ל  – יעקב ארי יגודניק

 
  25.11.1984 –  20.1.1896   אמה של אילנה אגמון -  ברטה סוננד

 
  30.11.1994 - 25.5.1905    אמו של חיים שפירא ז"ל  – חיה שפירא

 
  1.11.1998 - 17.3.1904  אמה של קלרה כרמי  – שרה אפשטיין

 
  17.11.1999 - 29.1.1927אמה של מילה גזמן  -חנה מרנץ    

 
  23.11.2000 –  15.7.1908משה לוי פוזננסקי ז"ל וחביבה  אביהם של  – שלום לוי

 
 בעלה של אילנה, אביהם של  1948חברנו משנת  – גדליה אגמון

                          24.11.2005 - 2.8.1928    נועם, דרור ושי  אחיה של אסתר אגמון                        
 

 ד גוטקינד ז"לרעייתו של ג 1953חברתנו משנת  – אסתר גוטקינד
 17.11.2007 -  14.8.1928 ז"ל    אמם של ירי דגן, צלילה פרץ ויואב  גוטקינד                            

 
 אביהם של חברינו ז"ל  בעלה של דבורה  1950חברנו משנת  – משה בורנשטיין

  17.11.2008 - 21.6.1924        אבירם, יואש, רחל מולכו                             
 

 יל, לירן וינאייאעדי ז"ל בנו בכורו,  בעלה של דליה, אביהם של  1974חברנו משנת  – פרדי גרנסיה
18.1.1942  - 21.11.2009    
 מהכשרת תל יוסף רעייתו של דוד אלון ז"ל  1947חברתנו משנת  -  לאה אלון

  6.11.2010 - 24.7.1929אמם של גיל ז"ל דבורה, חן, צפי                     
   22.11.2012 - 2.3.1943,  1967חברנו משנת     -    יצחק לסרי

 
                                     רעייתו של ישקה ז"ל אמם של 1950חברתנו משנת  – טובה )טובצ'ה( שיינלנד
   7.11.2013 - 25.12.1925נחקה ז"ל וצילה שניצר  

 
  24.11.2016 - 28.12.1951מילר ז"ל  אחותם של הדס פלג ואופיר מילר  בתם של בתיה ויאיר – בת שבע מילר

 
  12.11.2017 -  11.11.1931רעייתו של יעקב ז"ל, אימן של ענת, אריאלה, הדס  1950חברתנו משנת      - יהודית סד

 
  18.11.2019 – 30.6.1930אחיה של פנינה גזית ז"ל    דודם של אמנון, איל, עמוס גזית  - שלמה )שלמק( אייזברוך
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 ?לפני מספר שבועות נמסר דו"ח על הליך בחירות מנהל/ת הכולבו. מה התקדם בנושא זה 

 

 ין?ילפני מספר שבועות פורסם מכרז לתפקיד מרכז משק. מה התקדם/התחדש בענ 
 
  ראוי לפחות פעם בשנה לקיים סקר דעת קהל על שביעות רצון החברים/ הלקוחות מהתנהלות נותני

 השירות הרבים הנמצאים במסגרת התקציבים והמיסים.
 

 
 
 

 
 

י' בכיתה אביב בכיתה יב',  גפןוילדיהם:  עמליה ואלמוג עובדיהמשפחת בשעה טובה,   לפני שבוע עברה 

 שעברה לביתה החדש בשכונה.  20 -בכיתה ד' . משפחת עובדיה היא המשפחה ה נגהבכתה ו'  בר

 

 

  ברכות 

 לדורית דקל

 לנישואי הנכד אמיר עב ל דור

 ברכות לכל המשפחה!

 

 

 

 


