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 מה בעלון
 

, עשרים עשרים, מספר מתגלגל יפה על הלשון החלה בתחושה של עשור חדש נפתח עם אפשרויות 2020שנת 
גדולות. בחיי השגרה לא שמנו לב שהעולם, עולם הטבע "שנכנע" לטכנולוגיה לא משלים עם הזרימה 

 ברצון לשעבד אותו. הליניארית של התפתחות טכנולוגית. הכדור שלנו מאוים ע"י מעשי האדם
הקורונה עד כמה שהיא נראית שבאה ממקום מסוים ולא נבלמה היא תזכורת שאין מעשים בלי השפעה 

 רחבה.
הקורונה שיצרה דפוסי התנהגות חדשים כדי לבלום אותה יצרה גם קוטביות. בקהילות קטנות כמו שלנו 

ולות שחיזקו את החלשים ונתנו טעם טוב היא נתנה שיעור טוב לחוסנה של קהילה. לאורך כל השנה נבנו פע
 שיש בקהילה כמו שלנו שבנויה מקבוצות שונות ורבדים רבים. לפעמים לחיינו יחד עם חוסר הנחת

אותה טכנולוגיה שאולי יצרה כר נרחב להתפשטות הוירוס גם היתה בפן מסוים שלה גשר בין אנשים כמו 
 רתי.הזום באמצעותו "נפגשנו" ואיפשר הקלה בריחוק החב

תקוות של פתרון תחלואה שהתפשטה במגפה. שעולם התרבות יחזור להיות חלק  2021נאחל לבואה של שנת 
 מחיינו אצלנו במשמר הנגב, בארץ ובעולם. כי מה אנחנו ללא מפגשים תרבותיים וקהילתיים?

ד עינינו אבל אי אפשר בלי טובה לזום שהיה כמו מערת הזומזום של עלי בבא והביא לנו את הרחוק לנג
 במחשב.  ועוד מילה טובה לצוות התרבות שהקורונה הוציאה ממנו פעילות יצירתית.

  
 ניתאי קרן יו"ר הקיבוץ מסכם את השנה

 נעם שטהל, מנהל האגודה מציג את חודשי הלמידה שלו בתחילת התפקיד
 יורם ענבר אימץ את "שביל בני שמעון" למקטע של משמר הנגב עם צוות שארגן

אסיפה לבחירת מנהל  –ות משמעותיות התקיימו בשבוע האחרון של השנה המאתגרת הזאת שתי אסיפ
שהיתה גם שנת התמודדות עם הקורונה ולהציג את  2020עסקי, אסיפת אגודה להצגת תכני הפעילות של 

 ויעדיו. 2021תקציב שנת 
 נעים להכיר את דורית דמרי

 שנפתחה בתקווה   2020במשמר הנגב עם תחילת  אירועיםובתחילה ציון 
 

תמונת השער: שורת הבתים הבאה בשכונת השבעים שתאוכלס בשנה זו שמתחילה 

 אנחנו מקווים שתהיה טובה יותר 2021 –היום 
 

  2020מאירועי  
  ניתאי קרן יו"ר הקיבוץ – 2020סיכום שנת 
  נעם שטהל –משולחנו של מנהל האגודה 
 ת לועדה לצרכים מיוחדיםלבחירת מנהל עסקי ונציגו 23.12.2020 -אסיפה ב 
 נעים להכיר: דורית דמרי 
  "שביל בני שמעוןצוות  יורם ענבר  -מחלום למציאות –"שביל בן שמעון 
 2021תקציב  30.12.2020 -אסיפת אגודה ב  
  רשם: נעם שטהל –פרוטוקול ועד אגודה קהילתית 
 עירית כרמי דגני -מכתב מהביטוח לסוף השנה 
 הולדת הבןל ברכות למירי ומוש שיטרית 
 נר זיכרון חודש ינואר 
  שירה טדגי –לצוות הספרייה הנפלא 
  מצוות הספרייה –תודה לשירה טדגי 
 ספרים חדשים בספרייה 
 מרחיבים את הכביש 
 מודדים גשם מסרה נעמי אלון 
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 2020מאירועי 
 

 ינואר

 מסיבה לקבלת השנה האזרחית בפאב המכבסה -

 ( 15.1.20) 2020אסיפה על תוכנית משק וקהילה לשנת   -

 (21.1.20) 2020אסיפת אגודה על תקציב  -

 ( 24.1.20הצבעה בקלפי על תוכנית משק וקהילה  ) -

 ( 31.1.20) 2020קלפי לאישור תקציב האגודה לשנת  -

מנהלת הגיל הרך,  דקלה יסעור+ וילדי גן פקאן בשיתוף פעולה בין  80מפגש בני  –שש  -ו 80פרויקט  -
ומנהלת חברה, בריאות  טליה גבאי –הלת הסיעוד והגיל השלישי גננת גן פקאן , מנ דרבשובסקי לנה

 בר-תמי ברקן פריורווחה 

 נולדה אסיף עומר להוריה חן וזיו -

 נולד עידן פוגל להוריו תמר וגיל -

 נולד דניאל ברגר להוריו נטלי ואיתן  -

 טוהר מלכה התגייס לצבא לקורס טייס -
 

 פברואר
 

 ךאקדמית משמר הנגב עונה רביעית יוצאת לדר -

 מצווה ארגנה טיול ט"ו בשבט-כיתת "ורד" בר -

 ( 12.2.20אסיפה על קביעת מיקום מועדוני הנוער  ) -

 ( 25.2.20דחיית ההצבעה על מועדוני הנוער בישיבת ועד האגודה  ) -

 נולד גיא מקרנקו להוריו שיר ודימה -

 נולדה כרמל אדלטין להוריה תימנה ולוטן -

 נולדה דריה כהן להוריה ג'ינה ואיציק -

 ף נחושתן התגייסה לצה"לסו -
 

 מרץ

 ( 2.3.20) -  23 -בחירות לכנסת ה -

 ( תחילת החשש מקורונה 6.3.2020מסיבת פורים שלא התקיימה  )  -

 ( 9.3.20פורים תש"ף ) -

 (4.3.20עירית שיפריס אשל ) –אסיפה לבחירת מנהלת קהילה  -

 ז אותו איציק בוניםהוק לבחינת צריף חדר האוכל כחלופה למועדוני הנוער. מרכ-נבחר צוות אד -

 על כל המדינה. כולל מערכת החינוך 15.3.20-הקורונה הגיעה לישראל ולקיבוץ הוחלט על סגר מה -

 אסיפה להיערכות לקורונה, נהלים להתנהגות בכולבו לית ובשאר מוסדות ציבור ובמרחב הציבורי -

 הוקם צוות תפעול קורונה -

 טרוניתאלק –אסיפה לאישור למעבר להצבעה בקלפי ממוחשבת  -

 הוקם צוות איקלום זרוע של ועדת קליטה לליווי חברים חדשים מרכזת: אתי ענבר -

 ( 13.3.20קלפי  ידנית נבחרה עירית שיפריס למנהלת הקהילה )  -
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 יאיר וילקנסקי נולד להוריו מיכל ואושרי -

 רותם רוקח נולדה להוריה מיכל ועמית -

 מאיה ראובן התגייסה לצה"ל -

 יובל שובל השתחרר מצה"ל -
 

 אפריל

( אור גל מרכזת  3.4.20אלקטרונית )  –הצבעה אחרונה בקלפי ידנית לאישור הצבעה בקלפי ממוחשבת  -
 את ההצבעות האלקטרוניות  בקלפי הממוחשבת

ליל סדר בסגר שידור ליל סדר שהוקלט ושודר בשעת ההסבה של המשפחות  הגרעיניות לסדר לפי צו  -
 הקורונה

יבור בטלוויזיה. המארגנות: תמר אלמוג, מרים ביטון, צודר לטקס יום השואה והגבורה הוקלט וש -
 מיטל בן חמו

 טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה מוקלט ומשודר לציבור במדיה האלקטרונית -

 ה' באייר תש"ף 29.4.20עדיין ללא התקהלות. מוקלט ומשודר במועדו   72 -טקס יום העצמאות ה -

 בחידון הציוני הארצי שודר ביום העצמאות משפחת בונים משתתפת -

 יציאה מהסגר לשגרת קורונה. צוות תפעול קורונה מפרסם הודעות יומיות -

 אסף מלול מפרסם את תוכנית מתחם "כי האדם עץ השדה" -

יוצא לאור  עם שם זמני "על המשמר" עורכת עירית שיפריס מנהלת הקהילה תדירות:  1דף מידע מס'  -
 פעם בשבוע.

 לדברג ושחר דנן התגייסו לצה"ליובל גו -

 בורנשטייןועדי  חמד מעייןנישאו  -
 

 מאי

 מערכת החינוך חוזרת בהדרגה לפעילות לאחר סגר הקורונה -

 מפגשי הסבר על עיגון זכויות החבר בדירתו מסביר עורך דין ליעד סידר -

רש ליד אולם חג שבועות בשלושה מוקדים לפי הנחיות הקורונה: ליד שער הבריכה, במגרש כדורגל, מג -
 ספורט

 אור גל מפרסמת הנחיות לקראת הצבעה אלקטרונית ראשונה -

(. המציל בחודש הראשון יאיר ברג ובהמשך  31.5.20בצל הקורונה ) 2020פתיחת עונת הרחצה לקיץ  -
 נויה גזית שהשלימה קורס מצילים.

  24.5 – 22.5-הצבעה ראשונה בקלפי הממוחשבת על דו"חות כספיים ב -

ובקשה לשמירה על ההנחיות ובהן עטית מסיכה ושמירת  31.5.2020 -בחדר האוכל בחזרה לשגרה  -
 מרחק בישיבה ליד השולחנות

 אלון גרינפילד נולד להוריו איריס וארי -

 גפן גלעד נולדה להוריה נעם ובועז -
 

 יוני 
 

 עד אחרי סגר ממושך-בתחילת יוני חזרו לפעילות בבית גיל -

לוועד ההנהלה  נבחרו גיל ענבר, אמנון גזית ושיר לוצאטו  התקיימה קלפי לבחירת נציגי ציבור -
 (. ארין שיבובסקי נבחרה כמשקיפה 70 -כמשקיפה עד השתכללות חברותה ) במעבר לביתה בשכונת ה

 הצבעה על שם קבוע לדף המידע. נבחר "כאן משמר הנגב" עוצב ע"י אנבלה פלדפבר -
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 פורסם קול קורא לבחירת מנהל האגודה -

 רא לבחירת יו"ר למועצת חינוךפורסם קול קו -

 קמה-פורסם קול קורא לתפקיד דירקטור לרפת משמר -

 התקיים ערב הוקרה למתנדבי קורונה בפאב הישן -

 נבחרה ועדת איתור לבחירת מנהל עסקי שיחליף את ירי דגן -

 נשאו שוהם  כהן ועודד פרץ -
 

 יולי

גיה/שרה כרמל לבין בניין הנהלת התקיימה הצבעה על מיקום מועדוני הנוער בין החלופות: נגב אקולו -
 למבנה הנהלת החינוך. 177 -לנגב אקולוגיה/שרה כרמל ו 173החינוך. התוצאות: 

התקיימה אסיפה על הסכם עיגון זכויות החברים על דירותיהם בנוכחות עורך דין ליעד סידר המלווה  -
  12.7 – 10.7 -את הקיבוץ בתהליך שיוך דירות. הקלפי התקיימה ב

יוזמות תמי  24.7.20 -יחת חנות יד שנייה "הזדמנות יד שנייה"  שהיתה אמורה להתקיים בנדחתה פת -
 עקב הקורונה. בר ורתם גליקי.-ברקן פרי

 אנשים בבידוד הגנתי 100-אירוע של מבודדי קורונה רבים למעלה מ -

 כיתת "כוכב" חוגגת חג מחזור על דשא חדר האוכל -

 ת וחדר האוכלכולבולי –קול קורא למנהל/ת ענף המזון  -

 קול קורא לתפקיד מרכז/ת ועדת ביקורת -

 התקיימה ישיבה משותפת של ועד ההנהלה וועד האגודה -

 בר מסיימת תפקידה כמנהלת רווחה יישובית -תמי ברקן פרי -

 קול קורא לתפקיד מנהל/ת הרווחה היישובית ולבעלי צרכים מיוחדים -

 אורלי פסל נבחרה לנהל את בית הספר לחינוך מיוחד -

 עקב מטפלת מאומתת י בית תינוקות והוריהם נכנסו לבידודילד -

 מנהל האגודה ייבחר באסיפה –החלטה בוועד האגודה  -

ראשונה משפחת עמר הילה, דני וילדיהם ואחריהם שיר, דימה  –מתאכלסים  70-בתי שכונת ה -
 וילדיהם, קרן, בר וילדיהם 

 הוקם צוות איתור לבחירת מנהל האגודה -

 מצה"ל והוא אזרח ותושב במשמר הנגבאביר ברנדס השתחרר  -

 איתן לוצאטו נולד להוריו שיר ויוגב -

 כליל ברגר נולדה להוריה ענת ואיתן  -
 

 אוגוסט

 חולי ומבודדי קורונהמהודעות קבלת ה רבקה אלוק מתנדבת לרכז את  -

 10עד  -תן בבית מורשת נפתחת במגבלות קורונה עטיית מסיכה ו-חנות קח –"הזדמנות שנייה"  -
 בו זמנית. אנשים

אסיפה לבחירת מנהל אגודה: מועמדים: יורם סהר מכרמים, נעם שטהל מכפר עזה. בקלפי נבחר נעם  -
 שטהל

אלוש, הילה מגידוביץ ומרגלית זלצמן -הוקם צוות למיפוי שמות במשמר הנגב בצוות: נעמה  רוזנבלום -
 מוועד האגודה. אייל גרנסיה צורף לצוות.

ופע סיכום שנת בר מצווה. התקיים בסוף הקיץ במגבלות קורונה על כיתת "ורד" למצוות. מציינת במ -
 דשא חדר האוכל.
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 ילדים 29 –שיא במספר ילדים  –קבלת כיתה א' נחליאלי במתחם הבריכה  -

מעיין  -סנדרה ותומר, גלקר -דורין ואור, רכטמן-: גולומב 70-משפחות נוספות עוברות לשכונת ה -
 -ניב ויובל, פוקלמן -תמר ומעיין, גבאי -ג'ינה ואיציק, קוסובסקי -ןאיריס וארי, כה –ועומרי, גרינפילד 

 נורית ויניב. -מיטל ואסקיאל, רבינס

לשנת שירות יצאו הגר כהן וינר, ואביב אלון, למכינות: מעין יסעור, שקד טל, יהונתן לוצאטו, דורון  -
 סמדג'ה ונויה אזולאי.

 עומרי גולומב נולד להוריו דורין ואור  -
 

 ספטמבר

בספטמבר לאחר לידה ארוכה. כל אחד ביישוב קיבל הודעה על  1-פורטל משמר הנגב עלה לאוויר ב -
שם משתמש וסיסמה. מעתה כל ההודעות ליישוב עוברות דרכו. מפעילת הפורטל והכתובת לשאלות: 

 אור גל.

 זיוה נבון מנהלת בית ספר סיגליות בבאר שבע בשכונה החדשה -

 ת הרווחה וצרכים מיוחדים. נעמי חברה בקיבוץ רבדיםנעמי לביא נבחרה לתפקיד מנהל -

 טקס ראש השנה על דשא חדר האוכל בהתאם להנחיות קורונה. -

 )ראש השנה( 18.9 -סגר שני על כל המדינה החל מ -

 מערכת החינוך פועלת רק בפעילות הפגה. -

 אולם החדשבבפוליביד הנציחו את איתן גליקי זכרו לברכה  -

 את השנה החולפת ועדת איכות הסביבה מסכמת  -

הילה  -לבנת ויפתח, משפחת אלעזרי -דקלה וחגי, משפחת מזור -עברו משפחת יסעור 70-לשכונת ה -
 אופיר וארנון -מיכל ועמית, משפחת כהני -ורן, משפחת רוקח

נויה  –סיום עונת הרחצה בבריכה עם החלת הסגר השני. מצילים בעונה זו: יאיר ברג ומרבית העונה  -
 גזית

דה לבחירת יו"ר מועצת חינוך מועמדת מעיין ללזרי ונציגים להשלמת ועד האגודה: הילה אסיפת אגו -
 עמר, שירה טדגי, דימה מקרנקו, יריב נבון, קיקי לוטרובסקי 

 אביב רון נולד להוריו עידית ושחר -

 עומר פוקלמן נולד להוריו לנה ודמיאן -

 נישאו רינה פיינשטיין ורועי נחמיה -
 
 

 אוקטובר

  6.10.2020למשמר הנגב  שנים מלאו 74 -

טקס ערב יום כיפור על הדשא חדר האוכל. תוכנית הטקס צולמה והוקרנה בלופ במשך שעתיים. על  -
שולחנות הונחו אלבומי הנפטרים. הכל לפי הנחיות הקורונה. במועדון תפילות יום כיפור לפי הנחיות 

 הקורונה.

נבחרה מעיין ללזרי ליו"ר מועצת חינוך.  קלפי לבחירת יו"ר מועצת חינוך, ונציגים לוועד האגודה -
 לוועד האגודה נבחרו: הילה עמר, שירה טדגי, דימה מקרנקו.

 במשמר הנגב מפגינים למן הדמוקרטיה גם קלנועיות השתתפו ליד כיכר הפרחים. -

 תם ולא נשלם –שיפוץ בית בורוכוב  -

 קול קורא  למרצים לעונה חמישית –אקדמיה משמר הנגב  -

 בקצות ההתחלות" -הוציאה ספר שני: "ביתי משמר הנגברותי רוזנבלום  -

 שנים 4 -כ במשך יורם ענבר סיים תפקידו כמנהל האגודה -
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 נעם שטהל נכנס לתפקיד ניהול האגודה -

 קול קורא לתפקיד אחראי/ת ארכיון -

 יום ההליכה הבינלאומי גם במשמר הנגב. ארגנה ועדת ספורט בשילוב המועצה -

 מטוס נפל בשדותינו המדריך והטייס נהרגו תאונת אימונים בחיל האוויר, -

 ניר אלון התגייסה לצה"ל -

  משהשליו רוחם נולדה להוריה שיר  -
 

 נובמבר

שנים בהנהלת חשבונות מונתה להחליף את אפרת רותם בניהול צוות  3ליאת טל חברת אורים עובדת  -
 הנהלת חשבונות.

 ימים 6חזרו לפעילות ימים. ילדי הגנים  5ד' למשך -חזרה לבית הספר של כיתות א' -

חידון ברחבי הקיבוץ וחלוקת הספר שכתבה רותי רוזנבלום: -סיור –שנים למשמר הנגב  74לציון  -
 בקצות ההתחלות" -"ביתי משמר הנגב

 שיפורים במרפאה: דלת כניסה אוטומטית ותא שירותים לנכים. -

ארוך. מחליפה את  כולבולית וחדר האוכל לאחר תהליך –רחל מולכו נבחרה לנהל את ענף המזון  -
 לידיה ברקן

 קול קורא לנציג/ה להשלים את הועדה לצרכים מיוחדים -
 שנים סיים והדירקטוריון בחר בדרור מאיר 12 -ניהל את פוליביד כ –בפוליביד חילופי גברי גבי מגן 

 דבורל'ה בן יהודה עושה אתנחתא מוסיקלית שבועית לוותיקים בבית מורשת -

 מוסיף תאורה חבדשא עצים והפיתו 70-ה נוי מתפתח מלביש את שכונת -

 עמליה ואלמוג עברו לביתם בשכונת השבעים -משפחת עובדיה -

 תמיר דמרי התגייסה לצה"ל -
 

 דצמבר

 אחריו ירד גשם להשקותו 5.12.20טקס לחנוכת גן " כי האדם עץ השדה" בשבת  -

 בע של המשפחהפלג הגיע בחלקים והוצב בשכונת הצעירים כבית הק-בית בהזמנת גל ואוהד פניג -

חנוכה תשפ"א במספר מוקדים וימים: סדנאות והצגות, חנוכה לוותיקים נערי/ות כיתת "פלג" בר  -
מצווה חילקו מבית לבית את שי המועצה. מצעד לפידים בנר חמישי של חנוכה בשדה בין שתי 

 ההרחבות.

קתן לבתי יוזמה של תניס להשתמש בכספי פיקדון הבקבוקים לקניית לביבות וחלו –לחנוכה  -
 הוותיקים

 ( מועמדים: תומר רכטמן, מתתיהו ספרבר מקיבוץ יהל23.12.20אסיפה לבחירת מנהל עסקי ) -

 (30.12.2020)  2021אסיפת האגודה להצגת תקציב  -

 אורי אלוש  ודניאל גולדפדר התגייסו לצה"ל. -

  28.12.2020   -ב  למשפחת שטרית נולד בן -
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  2020סיכום  
 "ר הקיבוץיו –ניתאי קרן 

 
עמדה כולה בסימן הקורונה. בקהילת משמר הנגב הייתה ההערכות מהירה וטובה והיא  2020שנת 

של הקהילה שהביאו לידי ביטוי בצורה  היפותמלווה אותנו כשגרה מאז. אין ספק שהיו אלו השעות 
עה ערכי המקום ויכולות הקהילה. הקורונה פרצה לעולם בינואר שנה שעברה והגי אתמרשימה 

יתן ובמרץ השנה נוכל לראות את ההתחלה של הסוף ילישראל במרץ, שנה אחרי נמצא החיסון ומי 
 גמל מכללי הריחוק החברתי.  יולה

, כדברי  , למרות שהסוף קרב עלינו להמשיך ולשמור על האחריות החברתית ועל עצמנונתייםיב

  ".ההתחלה סופה שלבל זו כנראה וף, אהס תחילתלא אפילו  הז ,הסוף ה אינווינסטון צ'רצ'יל: "ז
 

הייתה שנת מפנה לטובה לעסקי משמר הנגב  2020בניגוד לחששות שהיו בתחילת המגיפה, שנת 
)בעיקר בזכות ההתאוששות עסקית משמעותית בפוליביד(. לאחר שנתיים מאתגרות כלכלית זו 

וליביד בתשלום התקזז הגידול  בהכנסות מפ 2020בהחלט בשורה טובה. יחד עם זאת, בתקציב 
אנו צופים באופטימיות זהירה  2021שנת להבוררות. ויישום תוצאות לאחר סיום  וזאת לחברת דוראל

 המשך המגמה החיובית בתוצאות.
   

למרות המציאות המאתגרת שאפיינה את השנה האחרונה, המשכנו לקדם כבשגרה את תהליכי קבלת 
כלים האלקטרוניים לקיום האספות וגם המעבר ההחלטות. מהר מאוד הטמענו את השימוש במגוון ה

להצבעה האלקטרונית הקל. השנה התמודדנו עם יישום השינוי הארגוני של הפרדת המשק מהקהילה. 
ובסוף השנה השלמנו את  ברסלו כמנהלת קהילה חדשה ונפרדנו מקרלוסשיפריס קלטנו את עירית 

הסדרים ותקנונים  רכדי עדכנו ואישרותהליך איתור ובחירת המנהל העסקי הבא של הקיבוץ. תוך 
בהזדמנות זו אני מבקש להודות מכל הלב לקרלוס ברסלו ולירי דגן על עשייה רבה ומבורכת   שונים.

 לטובת הקיבוץ. 
 

 2021בנוסף לשינויים הארגוניים החלטנו השנה על הגדלת הפנסיה וגם סימנו לכך מקור. בתקציב 
גם וגם הגדלת הפנסיה , קיטון בגרעוןהתייעלות וגם גמה של שיוצג בימים הקרובים אנו ממשיכים מ

אנו פועלים בצורה מדודה כדי לא אשר מקזזים אחד את השני, . בתהליכים אלו הקטנת מס איזון
 לא על החברים. גם להעמיס יותר מידי, לא על העסקים ו

 
ברים מחברות אסטרטגיים לא התקדמנו כפי שרצינו בתהליך העברת חבתחום קידום התהליכים ה

הדבר מהקושי לקיים מפגשי הסברה אינטימיים נבע בין היתר בעצמאות כלכלית לחברות מלאה. 
שהתכוונו לקיים עם החברים בעצמאות כלכלית. יחד עם זאת בניצוח רותי גרשון וצוות שיוך, קידמנו 

תום על באופן משמעותי את תהליך עיגון הזכויות של החברים בדירה, בתקווה שניתן יהיה לח
 המסמכים הנדרשים מול רשויות המס כבר בינואר.  

 
במקביל לעיסוק שלנו בעיגון הזכויות היינו עדים למתקפה של הנהלת רמ"י על חלופת האגודה והשנה 
 הקרובה תעמוד כנראה בסימן המאבק מול רמ"י על האפשרות ליישם חלופה זו בהתאם להחלטותינו.

נכנסות לבתיהם ובכוונתנו להניע  70 -ים את משפחות שכונת הלקראת תחילת השנה הקרובה אנו רוא
 בחינה מחודשת של מדיניות הצמיחה הדמוגרפית.

 על התכניות לשנה הקרובה מוזמנים החברים להגיע ולשמוע באסיפה שתתקיים בנושא.
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  משולחנו של מנהל האגודה
 

את חודש אוקטובר הקדשתי ללימוד לפני שלושה חודשים הגעתי למשמר הנגב והתחלתי בחפיפה עם יורם. 

והיכרות עם "המערכת הרשמית" של האגודה והקיבוץ. מצאתי אגודה דינמית, מרובת יוזמות ופעילויות, 

מנוהלת לעילא ולעילא בזכותם של מנהלים מוכשרים ומסורים. בניצוחו של יורם ובתמיכתם של חברים רבים 

לות ענפה בכל תחומי החיים. בעלון הבא אפרט יותר על שמשקיעים מזמנם וממרצם בהתנדבות, מתקיימת פעי

 הנעשה בכל אחד מהתחומים שמנוהלים על ידי האגודה.

החל מנובמבר אני נושא באחריות לניהול האגודה. במשך הזמן, מעבר לניהול השוטף, אני לומד להכיר גם את 

אסתכן בהסקת מסקנות חפוזה  "הסיפור הלא רשמי" של משמר הנגב. זאת מתוך פגישות ושיחות עם תושבים.

 ואצביע על כמה מאפיינים בולטים שנחשפתי אליהם.

  .רוח יזמית. במשמר הנגב חברים ותושבים רבים שמגלים יוזמה ומקדמים מיזמים בתחומים מגוונים

 תקשורת קהילתית, תרבות, חינוך, איכות סביבה ועוד.

  חיי חברה וקהילה. אמנם מגיפת הקורונה חיי קהילה. אני חש ברצון וצורך של תושבים רבים לקיים

 מגבילה את היכולת להיפגש, אבל הצורך קיים.

 התגוררו במשמר  2013מתחים בין קבוצות. האוכלוסייה בקיבוץ חוותה גידול מסיבי בעשור האחרון. ב

!  בתוך כך נוצר ריבוי של סטטוסים אשר מביא למתחים 1,000הסתיימה עם  2020נפשות.  750הנגב 

 ם.מובני

  שיח טעון. השיח הציבורי בין תושבים לבין מנהלים וממלאי תפקידים וגם בין תושבים לבין עצמם

 מגיע לעתים קרובות לטונים גבוהים ומלווה בביקורת נוקבת.

  .התגייסות לעשייה 

. אני 2021כל אלו הביאו אותי ואת עמיתי להנהלות האגודה והקיבוץ להציב את הבינוי הקהילתי כיעד לשנת 

סמוך ובטוח שנדע לרתום את הרוח היזמית, את הרצון לחיי קהילה ואת הנכונות של חברים להתגייס, כדי 

 לחזק את החיבורים בין מרכיבי האוכלוסייה ולשפר את התקשורת בין התושבים לבין המנהלים.

 נאחל לכולנו שהשנה האזרחית שמתחילה עכשיו תאיר לנו פנים כפרטים, כמשפחות וכקהילה.

 מנהל אגודה –שטהל  נעם
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  900במועדון, בזום, בפייסבוק, בערוץ   20:00בשעה  23.12.2020ביום רביעי 
 סדר יום:

 יו"ר האסיפה: נחשון שניר
 , תמר פוגלסיגל שלו :ועדה לצרכים מיוחדיםבו מועמדות לחברות בחירת . 1
 
 מתתיהו ספרבר ותומר רכטמן .הצגת מועמדים לניהול עסקי:  2
 
 . הסדר רשת ביטחון3
 

. נענו היצא קול קורא להשלמתהועדה צרכים מיוחדים החליטה שצריך לעבות את הועדה ו: ניתאי קרן

 לקריאה סיגל שלו ותמר פוגל. הועדה ממליצה לצרף את שתיהן. הן יציגו עצמן.

 

ת עצמי להצטרף תי אעילדים. הצ 4: אני בת משמר הנגב גרה בשכונת הבנים נשואה לגיל ולנו תמר פוגל

. אני עובדת סוציאלית ואני חושבת שמהמקצוע שלי אני יכולה לתרום בתחום ועדה כי רציתי לתרום בנושאול

יש לי תואר  פיסטית. וכבר כסטודנטית לתואר ראשון עבדתי עם אנשים עם תסמונת דאון.אופסיכוטר קלינית

עקיפים או ישירים בתחום צרכים ראומה ופוסט טראומה. עבדתי במגוון תפקידים טשני בהתמחות ב

ועוד תפקידים שקשורים  ה. כעובדת סוציאלית עבדתי עם עמותת אקי"םמשפחות אומנ הנחיתימיוחדים. 

טיפולית לנפגעי נפש. בשנה האחרונה אני עובדת ב"עמך"  עמותה המטפלת בניצולי שואה וגם בקליניקה 

אחד צריך להתאים לו  ל כך שכ י צרכים מיוחדים מתייחסת לבעל שמגיעים אליה עם מגוון בעיות אישיות. 

משהו.  זה לא משהו שאני באה לעשות בוועדה כי יש פה גם עניינים כלכליים, אבל גם את זה צריך להגיד 

 לאנשים בצורה רגישה, אמפאטית ומבינה ולהסתכל על אנשים אלה כאנשים. זה מה שאעשה בוועדה. 

 

ואחר כך עברתי ץ. הייתי פעילה בדברים חברתיים. עבדתי שנים בקיבוץ : אני בת קיבוץ וחברת קיבוסיגל שלו

והרכבים  אחראית על ההסעות  שנים האחרונות אני עובדת במרפאת שיניים, 21בכמעט   .לעבוד בפוליביד

תפקידי במרפאת שיניים ואחראית על ההסעות מלווה לא מעט את החברים שלנו בעלי  תוקף מובקיבוץ. 

פעילה בועדת ספורט, אחראית על המתנדבים בשנתיים האחרונות  מעבר לאנשים האחרים.צרכים מיוחדים 

וגם כאן מתוקף תפקידי אני פעילה עם בעלי צרכים מיוחדים מלווה אם צריך לבדיקות וטיפולים.  בקהילה. 

עושה  שדעך בגלל שנפתח הבית החם וזה בסדר. כל התפקידים והעבודות שאני את 'קפה פנסיונרים' ארגנתי 

ועשיתי מביאים אותי בשלה לתפקיד הזה. אני רגישה לבעיות הפרט וצרכיו ורואה עצמי מתאימה לתפקיד 

 שהצעתי את עצמי ומאמינה שאשרת אתכם בצורה מיטבית.

 

 בחירת מנהל עסקי -סעיף

 

דיויד  ניתאי קרן: נבחר צוות איתור לתפקיד מנהל עסקי להחלפת ירי. בצוות האיתור: איל תדהר, הדס פלג,

להגיש  לוי, גיל פוגל ואנוכי. לקחת לנו זמן בגלל הקורונה וגם התקשינו למצוא מועמדים. חשבתי שצריך 
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מועמדים. קיבלנו קורות חיים ושלחנו לאבחונים והגענו לתומר רכטמן ומתי ספרבר. מרגישים נוח  2לבחירה 

 מועמדים. 2שהבאנו 

 

שנה להקים  40 -בר קיבוץ יהל ומתגורר כרגע במודיעין. נולדתי בארה"ב. הגעתי לפני כ: אני חמתי ספרבר

קיבוץ  קיבוץ חדש בערבה. הקמתי אותו יחד עם הגרעין. עבדתי בתמרים, ברפת והקמתי את ענף הארחה ב

ערדום' ' ים האזורייםיהל. הייתי גזבר ויצאתי  למשך שנתיים להדריך גרעין לקיבוץ. אחר כך עבדתי במפעל

ועסקתי בהתיישבות הצעירה. השלמתי תואר שני בבן גוריון במינהל עסקים. חזרתי לקיבוץ   בערבה, ו'ערדג'

את  4נו את ההרחבה שלנו, הגדלנו פי נשנים. עסקתי בתכנון אסטרטגי. תכ 12יהל והייתי מרכז משק במשך 

הקיבוץ.  אשתי עבדה במרכז  מטע התמרים, קידמנו את עסקי המקרקעין של הקיבוץ וחיזקנו את ענפי

ה בו עסקתי בתכנון "במודיעין והחלטתי למצוא עבודה במרכז  ומצאתי עבודה כמרכז משק בקיבוץ קלי

ה והגדלת מטע התמרים. לקידום הקיבוץ הוקם שדה "אסטרטגי ובהקמת הרחבה, הסדרת המקרקעין של קלי

שק קיבוץ אלמוג שהיה בקשיים כלכליים ה עברתי לרכז את מ"שנים בקלי 5דונם. אחרי  100סולארי של 

 שנים. 4והייתי בו גזבר. חזקנו את הענפים ואת ענף התיירות. הייתי בו בתפקיד זה 

התמניתי ע"י התנועה הרפורמית לחברת הימנותא שהיא החברה הכלכלית של קק"ל להשבחת מקרקעין. 

סיימתי אותו. זו היתה השתלמות שנים עד שמפלגה אחרת קיבלה את התפקיד ו 5הייתי בתפקיד זה במשך 

ה ובאלמוג. לפני שנכנסתי לתפקיד בחברת "מקצועית טובה בנושא מקרקעין בזווית אחרת מזו שעסקתי בקלי

 הייתי חבר דירקטוריון בקק"ל. "הימנותא"

ילדים ויש  3בסופי שבוע אנחנו מגיעים ליהל ואני פעיל בקיבוץ בתחומים כלכליים וחברתיים. אני נשוי לנו 

. לגבי משמר הנגב צריך לתחזק ענפים קיימים ולחפש יזמויות וגם ליצור קשר של החברים  65נכדים ואני בן 

 עם העסקים.

 

מדעי ההתנהגות, ניהול וכלכלה ילדים. תואר ראשון  3נשוי לסנדרה  41: כולכם מכירים אותי. בן תומר רכטמן

     דמי המכללה למינהל.ייעוץ ופיתוח ארגוני המסלול האקתואר שני   בן גוריון,

 בשנתיים וחצי האחרונות הייתי מנהל קהילה ומנהל אגודה בקיבוץ סעד. 

בעשר השנים האחרונות הייתי שותף במשמר הנגב להקמת האגודה הקהילתית אחר כך הייתי בתפקיד מנהל 

יטה לחברות משאבי אנוש בתקופה שנמרוד זיו היה יו"ר ובצוות של צמ"ד שהכין את התנאים והרעיון לקל

 מלאה.

 החלטתי להגיש מועמדות למנהל עסקי להבטיח לחברים ביטחון סוציאלי.

הנגב והגליל הייתי בתפקיד שבו למדתי איך בונים מכרזים שונים והייתי שותף למיזם תל  הממשלתי  במשרד

א דומה שבע ובהכנת תקציבים לעוטף עזה. הייתי לאחרונה בתפקיד מנהל קהילה ואגודה בקיבוץ סעד שהו

והעברתי מהלך של שינוי באורחות חיים, הסדרה של קרנות ₪ מיליון  20למשמר הנגב. ניהלתי בו תקציב של 

פנסיה, קרן מילואים, מודל של סיעוד פנימי כמו במשמר הנגב, תהליכים של תשתיות בשכונה החדשה. יש לי 

שנים  3 -שמל ירוק של המועצה. בהיכרות עם המגזר הכפרי והקיבוצי. אני חבר במליאת המועצה וחבר בח

 האחרונות חבר בהנהלה הכלכלית של משמר הנגב. 

 ההנהלות במשמר הנגב הובילו קו זהיר ומצד שני לדאוג ולהמשיך לפתח את המשק.

 נושאים שבהם מנהל עסקי נדרש לטפל: 5יש 
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 שימור וחוסן כלכלי, ניהול מקצועי, תוכניות עבודה, יעדים

 פיננסיים להמשיך צמצום סיכונים

 שיוך פירות נכסים

 המשך פרויקטים בתאגידים ובתחום הסולארי

 לחפש הזדמנויות עסקיות

 לצרף את ההון האנושי להנהלות

לנווט את המשק עם צוות בסביבה אנושית שאפשר בה לעבוד במרץ ובמוטיבציה. לעשות שינויים במה 

 שעובדים פחות טוב.

ויש לי כושר הקשבה, יכולות ביצוע וראייה אסטרטגית לפיתוח  מרגיש את כובד התפקיד ומחויבות לאחריות

 המשק והקהילה.

 

: משהו בקשר לקורונה. בזמן משבר כמו קורונה לא מחליפים מנהל אגודה. מקווה שלא נשלם על אילנה אגמון

 זה.

השני היום ירי הוא בעל התפקיד היחיד מהמקום. כל השאר הם מבחוץ. אין מספיק אנשים מתוכנו. המועמד 

   עשה דברים נהדרים אבל זה המשך של ירי. צריך להעביר את המקל לדור הבא.  65לתפקיד שמביאים הוא בן 

 בתומר. 100%וצריך לתמוך בתומר. צריך ניהול צעיר. וירי צריך לעזור לתומר. תומכת 

 

לתפקיד וגם היום קולות. חשבתי אז שתומר מתאים  3חודם של  לעשנים עברו וירי נבחר אז  3: מרים ברסלר

שנים ותומר עשה "בית ספר" בסעד. חשבו אז שתומר צעיר. אפשר להגיע לתפקיד  3חושבת כך. בינתיים עברו 

כזה גם בגיל צעיר. תומר בנה פה את ביתו. בתפקיד שמלאתי בועדת קליטה עבדתי צמוד לתומר וראיתי שהוא 

 נו והוא מוכשר.רציני ויש לו מוטיבציה לפתח את הבית שלו. תומר הוא משל

 

: אני עכשיו בכובע של ועדת איתור שראיין  את המועמדים. את תומר ראיינו מיד בהתחלה. שני גיל פוגל

המועמדים ראויים ואתם יכולים לעשות את הבחירה שלכם. צוות האיתור החליט להביא את ההחלטה 

 לאסיפה. 

 

משמר הנגב. צריך לקדם את ההון האנושי שלנו.  : לצערי לא טיפחנו את ההון האנושי והניהולי של זאבי רחמן

גם אם שני המועמדים היו זהים יש עדיפות למועמד של משמר הנגב. כי הוא לא ירצה להיכשל. ואחת 

 המשימות שלך תומר הוא לטפח את ההון האנושי.

 

מה הוא  : הדברים שזאבי אמר אני מקבל ומסכים. המועמד השני שמעתי מה הוא עשה ולא שמעתישמעון לוי

המשכיות של ירי שייצב את המצב. היתרון שלנו לבנות משהו כלכלי. היו החלטות צריכה להיות רוצה לעשות. 

פרסונאליות שלפעמים היו לטובה ולפעמים לא לטובה. מקווה שתומר יוכל לכוון את משמר הנגב למה שיהיה 

 בעתיד.
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שאלה. זקוקים להנהלה צעירה לקדם את הקיבוץ.  ך כל: מבחינתי יש לנו מועמד מבפנים ואין על כדיויד לוי

 תומר מגיע עם רקורד מרשים ויכול לקדם פרויקט קהילתי וגם עסקי בהצלחה.

התפקידים הקודמים שלו מכשירים אותו לתפקיד. אני כמנהל ארגון עובדי הפלחה פוגש מרכזי משק רבים 

 אנחנו צריכים הנהגה חדשה.ותומר הוא מעל לממוצע של מרכזי המשק בקיבוצים. והוא צעיר ו

 מוסדות המדינה שהוא מכיר. מתומר הוא פרויקטור ויכול לגייס אנשים שיכולים לעזור מהמועצה האזורית ו

 ה ואלמוג הם יחד אפילו לא מגיעים לחצי משמר הנגב. "מתתיהו ספרבר ניהל שלושה קיבוצים יהל, קלי

עומת צעיר עם ברק ביניים זה איתות לצעירים. נתוני בחירה בין אדם מבוגר בעל ניסיון שלא מכיר אותנו ל

 הפתיחה של תומר הם טובים יותר מכל מרכזי המשק לדורותיהם.

 

: תמיכה חד משמעית בתומר. אני מלווה אותו מספר שנים בקיבוץ ומחוץ לקיבוץ ובשנתיים גילי מולכו

משאבי אנוש, וצמיחה דמוגרפית  האחרונות אנחנו יחד במליאת המועצה. תומר עשה תפקידים רבים בקיבוץ:

 והקמת הצוות שהביא להחלטה שיקלטו בהמשך רק לחברות מלאה.

תומר עבד מול רשויות ומשרדי ממשלה. יש לו כישורים לעבוד בצוות ולגייס חברים צעירים והוא יכול להוות 

 אפשרות להשתלב. דוגמה. קלטנו הרבה משפחות ובהן יש פוטנציאל לצעירים וזה יהווה דוגמה שנותנים להם

. הם יודעים לפתח ולמשוך 30 -בשנה האחרונה אני מזכיר בבארי ושם כל שדרת הניהול היא צעירים בגילאי ה

 צעירים לפעילות. תענוג לראות את זה שצעירים ממלאים את תפקידי הניהול.

 מר הנגב.תומר יידע לנווט ולנהל, להיעזר ביועצים לפי הצורך. תומר הוא האדם הנכון עכשיו במש

 

: אני מרגיש נוח שחשבנו שצריך להביא אפשרות בחירה בין שניים. אין תחליף למנהיגות מקומית. ניתאי קרן

 מקדם המקומיות הוא משמעותי.

  1.1.2021 –ההצבעה בסוף השבוע הבא 

 

 לא נותר זמן. יגיע לאסיפה קרובהביטחון  לסעיף השלישי על רשת 
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 נעים להכיר
 הפעם:דורית דמריו

 
 

 
 
 
 אחים.  3, גדלתי בבאר שבע ויש לי עוד 46שמי דורית דמרי אני בת 

 
 איך הגעתי למשמר הנגב?

חיפשנו מקום איכותי לגדל את ילדינו... התחלנו במיתר אחר כך שמענו שכמה קיבוצים פתחו את דלתותיהם 
איציק בונים קיבל אותנו במקום באווירה  והחלטנו לבדוק מקרוב. ביקרנו בבית קמה ואז הגענו למשמר הנגב.

 באופן המחייה ובערך המוסף שיש במקום הזה.
 וחצי שנים בהרחבה א'. 10אנחנו גרים במשמר הנגב כבר 

 

 מה אני עושה בחיים?
שנים. התחלתי את עבודתי בירוחם, אחר כך עברתי לעבוד בבי"ס "בארי"  23 -אני מורה לחינוך גופני מזה כ

 8ביקשתי ללמד באזור מגוריי... לקח קצת זמן אך הגעתי ל"ניצני הנגב" ובו אני מלמדת כבר  בבאר שבע ומשם
שנים, אני מקדמת את נושא הבריאות בבית הספר. השנה התחלתי את לימודי תואר שני בחינוך גופני 

 לאוכלוסייה בהדרה ובסיכון.
 

 קרוביי במשמר הנגב
וחצי שמשרת בפיקוד  20מי "מכתשים". אימא לשחר בן אני נשואה לאיתן שהוא מנהל משמרת במפעל כי

לומד בכיתה ו'  12וחצי, נמצאת בטירונות של חי"ר גבולות בפלוגת אריות הירדן, אדר בן  18דרום, תמיר בת 
 וחצי בכיתה ד' ב"ניצני הנגב". 9ב"ניצני הנגב" וענבר בת 

בתים זו מזו בהרחבה א' וזה  2ת במרחק אחותי ליאת רוזן ומשפחתה בנו את ביתם פה במשמר הנגב ואנו גרו
 כיף גדול.

  

 כמה מילים על משמר הנגב
משמר הנגב זה מקום נהדר לגדל בו ילדים ואנחנו שמחים על הצעד הזה ומאמינה שגם כשהילדים שלנו יגדלו 

 ויעזבו את הקן אנחנו נמשיך לגור פה, ליהנות מההוויה, העשייה והעושר התרבותי.
 

 ספרמשהו שאני רוצה ל
אני רוצה לספר שלפעמים מפריע לי לראות התנהגויות שהרסו את התמונה הורודה שהיתה לי על הקיבוץ... 
הייתי רוצה להמשיך לראות את הקיבוץ פורח ומתפתח, גם בגישה וגם ברוח ושאנשי ההרחבה והקיבוץ ישלבו 

 יד ביד ויפעלו לטובת כולנו כי בסופו של דבר אנחנו קהילה אחת.
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                          מחלום למציאות –בני שמעון "  " שביל
 

התקיים במועצה מפגש " אקאתון " בו הועלו רעיונות לפעילות משתפת ומעצימה של  2019: בשנת  רקע כללי

 2020במהלך המועצה לשנים הקרובות . בסיומו של תהליך הוחלט על פרויקט "שביל בני שמעון"   יכל יישוב

שנה  70 – 2021בש צוות פעולה ) באגף יישובים ( . הישובים החלו לגבש תכניות פעולה לשנת החלה המועצה לג

בימים הקרובים יתקיים   . מתווה השביל הבסיסי בין הישובים הוצג. האזורית בני שמעון להקמת המועצה

פרויקטים בתוך ולאחר מכן ייצאו " קולות קוראים לביצוע ראשוני של ה םמפגש בין רכזי הצוותים היישוביי

 . ביצוע "השביל " יתפרס על מספר שנים היישובים.

    " השביל  " הוא חיבור בין הישובים  יחד עם חיבור בתוך כל ישוב .

בשל גודל שטח המועצה, תתבצע חלוקה לדבוקות של ישובים. הדבוקות תחוברנה  -  שביל בין היישובים  - 1 

                                     ת לאורכו של השביל, יוקמו פארקים.                                                                                             ין מסוימויאחד גדול. בנקודות ענ לשביל

המתאר את התפתחות הישוב על כל רבדיו. השביל הפנימי  אף הוא מחולק  שביל פנימי בתוך הישוב - 2

 היסטוריה ערכים, בין מקומות ומבנים "מספרים" אשר מספר את סיפור המקום, מסורות, שביל פיזים. לשניי

 )יתוכננו רצף של פעילויות כהמשך  על כלל גווניה   ההמחבר בין כלל האוכלוסיי " שביל חברתי "ועוד . 

 ל "שישי שיתוף"( .

המועצה המלווים את היישובים בפרויקט זה . התקיים מפגש ראשון במועדון עם נציגי   2020בחודש אוגוסט 

לאחר מכן הוצאתי לכלל הציבור הסבר על הפרויקט וקול קורא להקמת צוות ורכז/ת לנושא . הקול קורא 

הפסקה בפעילות המועצתית בנושא ולאחרונה חודשה הפעילות.  הנשאר יתום ...  בשל אירועי הקורונה היית

פעולה.   לאחר מספר שיחות עם חברים באגודה שהיו במפגש ומעורבים כל ישוב התבקש להכין ולהציג תכנית 

בנושא השביל ושיחה עם נועם שטהל, החלטתי להרים את הכפפה ולרכז את הצוות.                               

"מגרש"  . כלל הפעילות הזו חייבת להיות ב שיחול באוקטובר הבא 75השביל " שלנו משתלב היטב עם חג ה "

 בתמיכה של " ועד האגודה " וועד ההנהלה של הקיבוץ.  ל האגודה,ש

 צוות " שביל בני שמעון " 

שי אגמון, זאב רחמן ואריאל גבאי .                                                                   ,איל גזית, רתם גליקי יורם ענבר אלון דגני, –ריכוז 

 שיתמכו בכלל הסוגיות לרבות צדדים חברתיים . יצורפו עוד מספר חברים/ות

 תכנית פעולה

בחודש האחרון ריכזתי עם מספר חברים מספר הצעות שהועלו בשנה האחרונה פרויקטים אלו יהוו חיבור טוב 

ה לקיבוץ. הפרויקטים ישתלבו ב"שביל הפנימי". אלו כמובן רעיונות גולמיים ראשוניים . ישל כלל האוכלוסי

ע"י הצוות המורחב בעזרת כלל הציבור רעיונות נוספים. כל אלו יגובשו סופית בצוות המורחב  בהמשך יצורפו

                                           לתכנית תקציבית ולוח זמנים ויובאו לאישור הועד ואסיפת האגודה.                                                                  

ף לרעיונות והצעות לפעילות בהיבט הפנימי , הועלו מספר הצעות לפרויקטים סביבתיים מחוץ לקיבוץ בנוס

 ק"מ . 2בטווחים של כ 

 

 

        יורם ענבר                                                                                                                    

 ני שמעוןצוות שביל ב
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 אסיפת אגודה
  900בזום ובערוץ  20:30במועדון בשעה   30.12.2020ביום רביעי 

 סדר יום: 

 עדכון שוטף

  2021הצגת תקציב 

 

לא יהיה שינוי במיסוי. ההצבעה עליו תהיה ביום  2021מוגש תקציב : יו"ר האגודה -אדיר בן חמו

  16:00עד יום שני בשעה  8:00משעה  3.1.2021ראשון 

 70-ים להצביע עבור התקציב כל חברי האגודה מלבד החברים שעדיין לא עברו לביתם בשכונת הרשא

 וזאת לאחר התייעצות עם עורכת הדין שלנו.

בראשית הדברים רוצה להודות ליורם ענבר שהיה   2020מציג את סיכום  :נעם שטהל, מנהל האגודה

יהולו והמנהלים השונים לגבי שלד התקציב הן פרי נ 2020עד לפני חודשיים מנהל האגודה, ותוצאות 

היו לי חיים קלים כי נכנסתי לשלד התקציב ולעבודה המסודרת של צוות  הנהלת חשבונות  2021של 

 שמכין, מרכז ומנגיש את המידע שקשור לתקציבים.

 : 2020סיכום 

 ניהול האגודה, אוכלוסייה, תקציב , שישיתוף .1

 יואל ארזי –ך החברתי דקלה יסעור, החינו –חינוך הגיל הרך  .2

 נעמי לביא נכנסה לתפקיד -רווחה יישובית   .3

 נמשך באותה מתכונת גם השנה 2019 -ביטחון, בטיחות, הנגשה. צמצום השמירה שהחל ב .4

 מעקה בבית בורוכוב -שיפור פני היישוב והנגשה .5

 ספורט פעילות  משולבת עם המועצה ביום ההליכה הבינלאומי .6

 ורהמשק חי השלמת הבריכה וגיד .7

 השקעות ותקציבי פיתוח .8

 

  2021הצגת תקציבים ויעדים 

שנים צריך ליצור קהילה שצריכה  10 -הגידול המהיר של האוכלוסייה ב –בינוי קהילתי וקשרים קהילתיים 

 לשמור על רמה מסוימת של קהילתיות ויהיו לכך משאבים.

 ויעדים 2021תקציב 

 . חינוך המשך תמיכה מתקציב האגודה 1

 ת נשאר אותו גובה תקציבי. תרבו 2

  75 -. שביל בני שמעון + חג ה 3

 . בטיחות ושיפור ההתנהגות בכביש ובדרכים 4

 . הנגשה במכשירי שמיעה בפעילות ציבורית 5

 . שיפור מתקני האגודה 6
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 / הסכומים באלפים 2021תקציב פרויקטים 

  10  -הנגשה 

 נלקח מתקציב פיתוח – 0-מסתורי פחי אשפה 

 ישולם משוטף ביטחון – 0 –בטחה מצלמות א

 מזגנים/חלונות/חשמל – 20 –שיפור באחזקה/גיל רך 

 בקשות חדשות

  20 –היישוב שילוט ומיפוי 

 ישולם מתקציב פיתוח – 0 -בית בורוכוב השלמות

  15 –מתקני ספורט 

  10 -שביל בני שמעון  

  75 –סה"כ 

 

 הצעת החלטה להצבעה בקלפי

 פי שהוצג ע"י הועד.כ,  2021קציב האגודה לשנת האסיפה מחליטה לאשר את ת

. בסמכות וועד האגודה להסיט בין  5%לאחר אישור התקציב, בסמכות מנהל האגודה להסיט בין הסעיפים עד 

 .)ביחס לסעיף המדובר 15%הסעיפים עד 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 
 

 דניאל גולדפדראותך, 
  לגיוסך לצה"ל לקורס טיס

 בהצלחה!
 
 

 

 

 

 



18 
 

  www.atarmishmar.org.il  1.1.2021י"ז בטבת תשפ"א   2145עלון מס' 

 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
 21-12-2020תאריך:

הילה  ,אפרים סוחמי, דורית גזית, מרגלית זלצמן, אדיר בן חמו, נעמה אלוש, דימה מקרנקו נוכחים: חברי ועד

 .הילה מגידוביץ שירה טדגי,, עמר

 נעם שטהל )מנהל האגודה(;  מוזמנים קבועים:

 סדר יום:

 7.12.20ד מאישור פרוטוקול ישיבת וע .1

 .2021דיון על תקציב האגודה למשך ה .2

 מהלך הדיון: 

 לאחר תיקונים. הפרוטוקול אושר .1

 

 . 2021דיון על תקציב האגודה ל משךה .2

a.  חיזוק קשרים בין כלל מרכיבי  –בינוי קהילתי בראש תכניות העבודה תוצב מטרת העל
 הקהילה במשמר הנגב.
 יעדים כלליים נוספים:

i. ה בטוחה במדרכות ובכבישים.בטיחות, בדגש על תנוע 

ii. התנהגויות במרחב הציבורי ו אכיפת כללים 

iii.  .המשך השקעה בפרויקטים. הוצגה לוועד תכנית ראשונית להתייחסות 

b.  .תכנית כספית 
 הצעת אדיר לשימוש בכספי פיקדון לצורך איזון התקציב לא התקבלה.

ן את הצרכים של אש"ח )העלאה לעומת שנה קודמת( ולבחו 175-הוחלט לתקצב חינוך ב
 מערכת החינוך והיכולות של האגודה בכל רבעון.

c.  אש"ח בחלוקה: 75התקיים דיון על השימוש בתקציב הפרויקטים. הוחלט להקציב 
; הנגשה 10; שביל בני שמעון 15; מתקני ספורט 20; יוזמת שילוט 20תחזוקה בגיל הרך 

10. 
 בהמשך תוכן תכנית רב שנתית.

d.  החומר יופץ 2020נעם יתבסס על החומר שחולק בדיוני תקציב  –פורמט להצגה לציבור .
 בין חברי הועד להתייחסות ולהשגת נוסח מוסכם.

e.  30/12/20אסיפה להצגת תקציב האגודה ותכניות העבודה מיועדת ליום רביעי  –לו"ז .
 האסיפה תתקיים בזום. הצבעה בקלפי בסופ"ש שאחרי האסיפה. 

 
  רשם: נעם שטהל
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 2020בר דצמ 30

 מכתב מהביטוח לסוף השנה
 לחברים שלום

 
 תכם לבדוק במידה והיו לכם ואני מזמינה א נוספת הסתיימה לה שנת ביטוח 

 
 רפואיות בשנה שחלפה, האם מגיעים לכם החזרים מביטוח הבריאות.הוצאות 

 
 כמו כן, במידה והתאשפזתם, יתכן כי מגיע לכם פיצוי ולכן מומלץ לפנות אלי 

 
 .הנושאלבדיקת 

 
 ניתן להגיש תביעות עד שלוש שנים מקרות  מקרה הביטוח, אנא פשפשו בזיכרונכם 

 
 בכל ספק כלשהו, התקשרו ושאלו. ובניירותיכם.

 
 כי על מנת לברר אפשרות של קבלת החזר מהביטוח  דגישבהזדמנות זו חשוב לי לה

 
 ביצוע  טרםעל  ניתוחים  )כולל בדיקות פולשניות( , מומלץ ביותר לפנות אלי 

 
 הניתוח.

 בברכת בריאות שלמה
 

 כרמי דגני עירית
054-6614452 

 
 
 
 

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

 

 

 

 ברכות!

 למירי ומוש שטרית

  להולדת הבן

 אח לנעם ורוני

 ברכות לכל המשפחה!
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 חודש ינואר

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

  21.1.1972 -  29.6.1892ז"ל    ל שרה דוראביה ש – נתן רדזנובסקי

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

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

  23.1.1989 -15.11.1927וגיא   

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

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

14.5.1926 - 2.1.2000  

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

  10.1.2000 -  18.6.1914  אריה, רוני וצביקה 

 12.1.2005 - 28.1.1929  אמה של נורית אורן  - ידמןאדית פר

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

   24.1.2005 - 19.9.1929   מאיה ועודד

  17.1.2006 -אביו של מנואל פוקלמן  נפטר ב – חוליו פוקלמן 

  5.1.2008 -לפדר נפטרה באמה של ראדה גוד -  עדה זנבילוביץ

 רעייתו של אריה אמם של טלי ראך וגיל 1957חברתנו משנת  – לולה מרטינובסקי

   4.6.1932- 7.1.2009  

 28.1.2011 - 6.1.1935      1968חברנו משנת   -  מישל וארי

  17.1.2014 - 2.12.1927אמם של סוזי פוקלמן ודוד רובינשטיין  – דורה רובינשטיין

רעייתו של ישראל ז"ל אמם של עמוס, אמנון, איל   1949חברתנו משנת  – זיתפנינה ג

12.7.1928 -  20.1.2015  

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

7.1.2019  

 
 
 
 
 



21 
 

  www.atarmishmar.org.il  1.1.2021י"ז בטבת תשפ"א   2145עלון מס' 

 לצוות הספרייה הנפלא,
 

 עות ארוכות עם מעט מאד הפסקות.במהלך החודשים האחרונים ביליתי כאן בין כל הספרים ש

וכך כמעט כל בוקר הגיעה אחת מכן עם חיוך של בוקר טוב, מתעניינות מה שלומי וכמה זמן עוד נשאר עד 

 "שאשתחרר" מהמבחן.

    מכל ה  מתקשרות לשאול אם הכל בסדר במידה ולא הגעתי ומאחלות  הצלחה גדולה.

 תן לי הרגשה של בית שני ושל משפחה.תודה שהפכתן את הזמן שלי בספרייה לנעים ונת

 יישר כוח על העבודה המסורה

 ועל אף שאין סיכוי שאחזור ללמוד בקרוב אני אגיע לבקר ולשאול ספרים.

 ושוב תודה.
 

 שירה טדגי
 
 
 

  תודה לשירה טדגי

 

 על המתנה שהעניקה לספרייה: קומקום חשמלי וסט קופסאות לקפה, תה, וסוכר.

 לב, היתה זו הפתעה נעימה מאד, אנחנו מודות לך מקרב

 לא רגילות לפרגון כזה. 

 צוות הספרייה
 

***** 
 
 

 ספרים חדשים בספרייה
 

  גבריאל גרסיה מארקס –סיפורו של ניצול 

  קמילה לקברג –כלוב הזהב 

  ג'ואנה קאנון –הצרה עם עזים וכבשים 

  יונס יונסון –האנאלפביתית שידעה לספור 

  סוזי סטיינר –הנעדרת 

 אלנה פרנטה –שקר של המבוגרים חיי ה 

  דליה אונס –שירת סרטני הנהר 

 גיום מוסו - העלמה והלילה 

  סנטה מונטיפיורי –מרינה של הים 
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 מרחיבים את הכביש
 

ושלב ראשון שלו הסתיים   2019 -מאשל הנשיא לבית קמה, שתוכנית הרחבתו יצאה לדרך ב 264בכביש 

טרקטורים ועוד כלים כבדים שמפלסים את השטח להמשך העבודות  , רואים "סימני דרך"  של 2019באוגוסט 

 לסלילת מסלול נוסף.

נוחות בשנים הקרובות. אבל בסוף "המסלול" יהיה כביש שהמשאיות ועומס התחבורה  -יש לצפות להרבה אי

 של היום לא יכביד. משמר הנגב יהיה על "כביש ראשי".   

 

 

 

 

 

 

 מ"מ 15ירדו  16-17.12.20-ב

 26%מ"מ שהם  63.5לת העונה מתחי

 מ"מ 243.9מהממוצע הרב שנתי 

 

 מסרה: נעמי אלון

 

 

 שתהיה לנו ולכל העולם

 

המסכות יהיו והריחוק החברתי 

 מאחורינו


