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 מה בעלון

והיה 2 במגבלותשנה וחצי  2רונהבתקופת הקו מגבלות שהוטלוהחלו להסיר עתה זה  2לינווערת עברה עסתקופה 
צידי  הקשה לשניהמפחיד  עהאירו ,"שומר החומות" – ברור התאריךי לא תמיד תי צפוי תקופאירוע מלחמת

 2מאוחר יותר אותו שבועיים שמר הנגב וציינוידיים במ לא הרימוך א2 תחג שבועוהביא לדחיית הגבול 
 2לדאוג לטפח, הצילכל יום ל מתייצבתויה התושבים ונשמחת נפתחה ל הבריכה
מת כוסית חגיגי בהר יבל גם גווןוהמעמד קרות עמד קבלה לחבת נרגשות לממשפחו 2יעו שבוע הגה באסיפה

 2יןי
גם וכמובן 2 מןף את משה וולפסוחמי שיחלירים אפ –ורת חדש ר ועדת ביק"יו הע לבחירם הוצאסיפה גאותה ב

 2הוצגו בה קרת הכינהשהמבועדת ביקורת תוצרים של 
 2ברים במכתבבמרפאה ומהחמהעבודה נפרדה  שנים 8במשך  האחות - רץ המוכרת שוופנינה 
 עלה בבריכההפלחדשה ארגנות ה התזית מציעגדורית 
לכבודן ו 2שבועייםברות בעוד שמית בקלפי לחת שיתקבלו רהמשפחו 2את  גדתשמא חוברתה העלוןובסוף 

 2יגיתלה חגתה אסיפת קבהי
 
 

  0202ונת הרחצה כה בעירבה :השערתמונת 

 

  קשתבדחייה מתבשבועות 
 הטקסוכנית ת 
 רכטמןתומר  –סקי המנהל הערכת ב 
  ביץמגידוהילה  –ג שבועות חתודות 
  לה מגידוביץהישלחה  –ס מהטקתמונות 
 דורית גזית222 המים טוביםיכה בבר 
  חותשוורץ האה פנינ –תקופה סיום 
  ם הוותיקים ודאגה לחברילשירות 
  טהלנעם ש :רשם  -ב     אגודה קהילתיתה ועד הנהלפרוטוקול 
 חדשיםרים חב 
  יםהשבעלשכונת 
 וחות כספייםם ואישור דצרכים מיוחדי אישור הסדר 6821265 -ת באלקטרוניבעה הצ 
  דש בעלוןחמדור 
  ההבריכפתיחת 
  דש יונייכרון חוזנר 
 ך תהליך שיויקורת על צגת דוחות בה, ורתועדת ביק ר"ת יובחיר, ברותחעל קבלה ל 622265 -בה אסיפ

 המבנה הארגונידירות ועל 
 6665רות חודש יוני לקבלה לחבדים מועמ  
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 בדחייה מתבקשת שבועות

 
שרצה להגן עלינו  הביא לדחיית טקס שבועות והתאריך הנבחר היה שבועיים לאחר זה " שומר החומות"

טוב תגידו מה זה 2 באייר' ז באייר במקום ו"שבתאריך העברי היה י 682126665ביום שישי : המצוין בלוח השנה
, (תסמוך לשבחל באשר זה כ ) ג בעומר"כי אם אפשר להזיז את יום העצמאות ואת ל ,כנראה לא משנה? משנה

 2 2גם אחרי שבועיים ביכורים , גם לחגוג טקס שבועותאפשר 
 2תתודובהמשך ו 2צוות חדש התניע השנה את החג

 להלן תוכנית הטקס עם השמטות מתבקשות 

 טקס שבועות

 !!! נגבערב טוב ושבת שלום לבית משמר ה: איריס

 !וחג שבועות שמח! ברוכים הבאים: פנינה

 !אז בואו נחגוג את החג הכי קיבוצי שיש! אחרי ימים לא קלים שעברו על כולנו מגיע לנו לחגוג קצת : איריס

אדם סוקר את מה שהטבע עשה למענו ואת מה , בשעת קציר ובציר2 חג השבועות הינו חג הביכורים והקציר: פנינה
ועתה כל אזרח בישראל יודע כל האומר "2 שלי"באותה שעה יבטא בפיו את המילה הגאה 2 יע כפיושיביא לביתו ביג

 2 חייב לדאוג גם לאחרים" שלי"

את הבטחת הצדק , לצד העמקת שורשינו בארצנו, עלינו להדגיש, את חג הביכורים, כשאנו חוגגים את חג הקציר: איריס
שבין אדם , עלינו להדגיש את המצוות החברתיות, ם את חג מתן תורהכשאנו חוגגי2 כיסוד החברה היהודית, החברתי

 2 שהן יסוד היהדות, לחברו

, רימון שביכר, אשכול שביכר, יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה: כיצד מפרישים ביכורים: פנינה

 2 הרי אלו ביכורים: קושרו בגומי ואומר

 !!מר הנגבאז בואו נראה אם אתם שולטים בביכורים של מש

 _____109? __כמה ילדי גיל רך יש לנו בקיבוץ: איריס 52

 __105? _יב -ז_, 141__ו -א? יש לנו' כמה ילדי כיתות א עד יב: פנינה 62

 בשנת שירות  5חיילים ו _ 25? _כמה חיילים יש לנו בקיבוץ: איריס 32

 _29? _06ונת ה כמה משפחות עברו לבתים החדשים בשכ: פנינה 12

 --02--- ?(מחג שבועות הקודם)כמה ילדים נולדו השנה בקיבוץ : איריס 12

 !ועכשיו קבלו את הביכורים החדשים של הקיבוץ: פנינה

 הורים איריס וארי -אלון גרינפילד  
 הורים נועם ובועז -גפן גלעד  
 הורים שיר ויוגב -איתן לוצאטו  
  ןהורים ענת ואית -כליל ברגר  
 הורים דורין ואור -עומרי גולומב  

 הורים עידית ושחר -אביב רון 
 הורים לנה ודמיאן  -עומר פוקלמן 
 הורים שיר ומשה  -שליו רוחם 
 הורים מירי ומוש יונתן שיטרית 
 הורים אופיר ואמיר -רונה פרץ  
 הורים מעיין ועדי -אוריה בורנשטיין  
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 הורים ענבר ואלדד -בארי דקל  
 ברג הורים מיכל ויאיר-לבגאיה  
 הורים עופרי ואסף -איתמר בובה  
 אמא נוגה בורנשטיין -בר בורנשטיין  
 הורים קשת ונתן -נלי ברסלו  
 הורים אלינור ואלעד -ארבל נגר  
 הורים טל ועופר -מיכל גרווייס  

 שירן ויניב כהן -מיה כהן 

 הורים אסף ותמר -עידו עמר 

 

 2 לשאת ברכה לחג תומר רכטמןאת נציג הנהלת הקיבוץ  אנו מתכבדות להזמין לבמה

חג השבועות הוא חג הביכורים וחג החקלאות והשנה אנו חוגגים את השנה שחלפה בסימן צמיחה "

נה ברצוני לברך את צוות התרבות והמתנדבים שלא ויתרו ועל אף הדחיה בשל ובראש ובראש2 והתחדשות

ולקיים חג מרכזי זה המאפיין את המגזר הכפרי ומקיים  המצב הביטחוני החליטו להמשיך את המסורת

 2 מסורת רבת שנים

 55, משפחות 15על ידי  06מסתיים אכלוס שכונת ה  הבימים אל2 נפשות 5666קיבוץ משמר הנגב מונה כיום 

 2נמצאות בשלבים לקראת בניה בתוך הקיבוץ וחלקן יובאו בשבוע הבא להצבעה לחברותנוספות משפחות 

מבין המאזנים הטובים ביותר שהיו במשמר  -עמדה בסימן צמיחה והעידו על כך הדוחות הכספיים  6666שנת 

2 שנה מהטובות בתולדותיו –פוליביד: המבנה המתואגד שלנו מאפשר גיוון מקורות ומייצר חוסן ויציבות2 הנגב

ו את מפעל המחזור לפני כחודשיים חנכנ2 לרווחי שיא 6666ב  המשנה לשנה צומחת והגיע –נגב אקולוגיה

הרפת מראה סימני 2 יש סיבה להתמיד ולא להפסיק למחזר -החדש בדודאים שאמור בקרוב להתחיל לעבוד

  2פוליביד ותבתחום הסולארי בימים אלו אנו מתקינים עוד לוחות על גג2 התאוששות

העסקיות  הציגה את התוצאות 6666 -ש שיקמה מגדילה את רווחיה משנה לשנה וב"גד -בתחום החקלאי

לצערנו שנה זו לא בורכה בגשמים  !ש "יישר כוח לכל צוות הגד -השנים האחרונות 1 -הטובות ביותר ב

 606בבית קמה התפילות עזרו קצת יותר וירדו 2 מ שמביאים אותנו לתחום הבצורת"מ 506ובמשמר הנגב ירדו 

א "בתחום תפ 2ייאסף עד סוף החודש מהיבול והכל 533במועד זה נותר לקצור עוד 2 מ והיבולים נראים טוב"מ

אנו תקווה כי מטע 2 יפס'כנראה נצטרך לאכול יותר צ -השוק מוצף מעבר לביקושים והדבר ישפיע על המחירים

 2הרימונים והחוחובה יתנהגו לפי כמות ביכורי הילדים שנולדו ומצבנו יהיה טוב

 

הייתה טובה  6665ש נה הבאה נוכל לספר שבששתהיה שנה זו שנת ביטחון ושקט ו לכל בית משמר הנגבמאחל 

 "2מקודמתה

 חג שמח

 :ברכת סיום

 2יהי רצון ונזכה לראות את ביכורי שנה זו צמחים וגדלים ומכוננים שינוי בעולם: איריס

לבנות ולעשות לתיקון עולם ולריפוי , וכשם שחגגנו השנה את ביכורי אדמתנו כך נזכה בכל שנה להמשיך וליצור

  2  ולמען ילדנולמעננו , הסביבה
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 תודות חג שבועות
 ,קהילה יקרה

 
התנדב וארגן עמנו את ההפקה הנהדרת , תרם, חג השבועות מאחורינו וכמובן שברצוננו להודות לכל מי שסייע

 !!של החג
 : ונכנס לפרטים

 :תודה לכל צוות החג ההוגים והמבצעים
 איריס סוחמי פרץ

 חנה פרידמן
 פרנס לינה

 מושיקו אלפסי 
 עמוס פרייברג

  רבינסנורית 
 פנינה יעקב
 ענבל ארוש

 :בצהרי החג תודה למי שסייע בהקמה
 עמוס פרייברג, אריאל פרידמן

 !!! בהקמה בסידור ובחיסול, בתכנון  העזרהתודה על 
 : תודה למי שסייע בקיפול

 נעם עמר, מתן עמר, עמוס פרייברג
 אור בן שחר :לסדרניתתודה 

  .שהם מגידוביץ: תודה למפעילת תחנת השזירה

 
 2סבוןהבועות  על הכנת תודה לאלחנן מגידוביץ

 2'עמדת הסאג איוש על לעמוס פרייברג
 2נהדר קהשנה בצ שהביא לנולתמיר רוזנברג 

 
  בהזמנת הפרחיםוהייעוץ על העזרה  אורנה פיירברגלגדולה תודה 

  על ההגברה אורי אלמוג ואביעד בן חמויגב  לארנון 
 2סהטקנקודות החשמל והבאת הגנרטור לשטח על  יניב כהןל

  2והמיוחדת ההנחיה הווקאליתעל , לאיריס ופנינה מצוות שבועות
 , כל הכבוד על לא מעט חזרות וריקוד מקסים, כל הבנות המקסימות שרקדולתודה 

  2ןשל ילדי הג הפקאן על ההופע גןוילדי  ללנה הגננת, על הברכה שנשא בטקס  לתומר רכטמן
  !הנעימים על השירים פרץואדר נעם , ברק דרור, מייה כהן: להקת הילדיםגדולה לתודה 

  !!בטקס הליווי של התיפוףעל  לניר דרורתודה גדולה 
 2ועל פעול עמדת הכנת האגרטלים על הכנת הריקוד להורי התינוקות לנורית רבינס
ערימות , הכנת שטח הטקס, על הבאת הכלים החקלאיים ניב בלושטייןיו נעמי ירוחים אלון, לצוות שקמה

 .החציר ומכולת החיטה המהווה אטרקציה לכל הילדים

 
רבים וטובים עזרו בעריכת החג ואנחנו מקווים ששמו של אף אחד לא נשמט מהרשימה ואם שכחנו קבלו 

 .סליחתנו
 

 הילה מגידוביץ
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 הילה מגידוביץ: שלחה –תמונות מהטקס 
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 .בבריכה טובים המים
 ניכנס אחת ושתיים

 ונצלול אנ ניכנס

 כמו דגים בים כחול

ואכן אין מקום בו נפגשים כל כך הרבה , השיר של פניה ברגשטיין מלווה את כל הקהילה מילדות ועד זקנה

 222ילדים וטף, הבנים, החברים, הקהילה, ודהחברים מהאג

עונת הקיץ פותחת את סוגרי הבתים בעיקר 2 אם יש מקום שבו המפגש הוא בלתי אמצעי בקהילה זו הבריכה

התפקידים והמפגש , מכל המסכות" מתפשטים"בבריכה בקלות , "שומרי חומות"אחרי שנת קורונה ומבצע 

 .שווים ונהניםהוא מפגש של 

 מנצחת אך הבריכה222 גיאוגרפים, פסיכולוגיים, רות קהילה אפשר למצוא פירושים סוציולוגייםמבחינת הגד

 2בילוי ופנאי לרבים, את כולם בכך שמהווה מקום מפגש

 ?ואם כך

שנה  38)אך לאף אחד אין אפשרות למנף את המקום בשעות פתיחה שונות , איפה יש עוד מתקן הפתוח לכולם

ומאז כמעט ולא השתנו (222 56:66 –ונסגרת ב  0:66 –אחרי הצריף שלי נפתחת ב קייטנת אגד מ222 אני כאן

 "2 חכם בצל"ימים של פתיחה מוקדמת תחת הכותרת  3שנים להשיג  1הצלחתי לפני 2222 שעות הפתיחה

ריח וכיף 222 אולי בעקבות הקורונה התרחבו עסקי הרוכלות וניתן ליצור עוד צרכים חדשים שיוסיפו טעם

 ?רביםלטובת 

אולי תוספת סככת צל בעלות עשייתה תחזיר עצמה עד סוף ? מישהו בדק מה עלות המים המתאדים מדי קיץ

 ?העונה ותתאזן עם צריכת המים המוגברת

אך עד שזה , היא סוגיה אחרת 222 אני שואלת כי שיפוץ הבריכה שתעמוד בתקני משרד הבריאות222 וזאת

 ?את מעגל החושבים מה טוב עבור רביםהאם לא כדאי לשתף ולהרחיב 2222 יקרה

 ?האם לצוות הבריאות אין אמירה לגבי שעות שהייה בשמש

זוכרת שיש המגיעים בעל 222 הציבור מרבית להרחיב את מעגל החשיבה לרווחת  –קוראת להקמת ועדת בריכה 

ז אין מקום יותר "ובכו22 ויש בנים שלא מגיעים אך הוריהם וסביהם עדיין כן2222 כורחם כשהנכדים מגיעים

 2מרכזי עבור כל כך הרבה נהנים כמו הבריכה

 

 6665דורית גזית מאי 2222 אשמח לתגובות
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 סיכום תקופה

 ,חברים יקרים

לעבוד במרפאת הקיבוץ וכך כך מהר הגיע הרגע בו אני נאלצת , שנים מאז חזרתי אליכם בשנית 8חלפו להן 

 2להיפרד מכם וזאת בשל פרישה לגמלאות

 !שמחה ועצב, הרגשות מעורבים, הלב צובט

 !הזמן קצר והמלאכה מרובה2 אך ההיגיון גובר על הרגש ואומר לי שה הזמן בו צריך להיפרד

 2משימות ולשם כך צריך להתפנות, חלומות, יש לי תוכניות

 !!!נהניתי מכל רגע, שמחה על הזכות והעונג שנפלו בחלקי לשרת אתכם ולעבוד למענכם

מה שנתן לי תמיד את ההרגשה שאני , מחבק ואוהב, מוקיר, מעריך, יחס חם, ים יקריםזכיתי לקבל מכם חבר

 2בבית ועל כך אני מודה לכולכם

 2לפחות להתקשר, מבטיחה לקפוץ לבקר ואם לא

 ( 6166051152)מוזמנים גם אתם לשמור על קשר 

 !!!אוהבת ומאחלת לכולכם בריאות איתנה

 !!!שנשמע רק בשורות טובות

 !!!אמן

 ינה שוורץפנ

 

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

 לשירות ודאגה לחברים הוותיקים

קיבלה מהקהילה קלנועית לשימושה בתפקיד של טיפול בחברינו המבוגרים הזקוקים לאוזן  תניס ברנדס

 2קשר עם המטפלות הסועדות אותם בבתיהםו2 קשבת לדאגה ומילוי צרכים של יום יום שהגיל יוצר

 2כיאה לתפקיד בשירות הגיל השלישי והרביעי  OLDSMOBIlE: על הקלנועית נתלה שלט
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית 

  3-5-0202:תאריך

  ,טדגי-ישראלישירה , עמר-דגני הילה ,דימה מקרנקו, אלוש-רוזנבלום נעמה, (ר"יו)גיא וילק  :נוכחים חברי ועד

 2דגני-עירית כרמי ,הילה מגידוביץ, קפלן-מיקה לואיס, אהד בן שחר

 (ביקורת)משה וולפמן ; (מנהל האגודה)נעם שטהל  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 עדכון שוטף .2

 סיום ניסוח מסמך להפצה לציבור –פניות אל חברי הועד  .3

 ניסוח קול קורא+ סיום דיון על הגדרת תפקיד  –מועצת תרבות  .4

, נהיגה, כלבים, יות אכיפה של החלטות ציבוריות בתחומים של חניהדיון והחלטות על מדינ –מדיניות אכיפה  .5

 רעש ועוד

 2221תקציב + אישור זכויות חתימה  –ועד מקומי  .6

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 אושר ללא הערות

 

  .דיווח מנהל האגודה 62
מתחילים 2 ב"ל תשפ"הסתיימה הרשמה לגיל הרך לשנה2 מערכות החינוך חזרו לפעילות מלאה

 2היערכות לקיץ
 2ג בעומר"התקיימה פעילות ל –תרבות 
מועמדויות  0הוגשו 2 י"ר צח"הדס פלג נאותה להחליף את גיא בתפקיד יו –י "שמירה וצח, בטחון

2 י"מ של הדס בצח"ענת פלד ליכטר תשמש כמ: עדכונים אחרי הישיבה2 לנציגי ציבור בוועדת בטחון
 2אייל גולדברג, רועי גלעד, יעקוב רכטמן, ידמןסמדר פר: לוועדת בטחון נבחרו

 2אריאל גבאי החל לעבוד כממלא מקומו של אורי קורסיה –חצר ותברואה , נוי
 2הותקנו תאי דואר נוספים –דואר 

 2  5131נערכים לפתיחת בריכת השחייה ב –ספורט ופנאי 
 2בתעבורהמתקיימת עבודה מול המועצה האזורית בנושאי בטיחות  –בטיחות והנגשה 
 2מתקדמת עבודה לתכנון מרחב במבנה הסטודיו של שרה כרמל –תשתיות ופיתוח 

 

  ."אוזן קשבת"פניות אל חברי הועד  32
 2שהוצג לוועדאושר המסמך 2 הוועד רואה חשיבות בקיום ערוצים רבים ונגישים לפניות תושבים

 2המסמך יופץ לציבור
 2אינטרנט וכן לפתוח תיבת פניות פיזית בדוארבאחריות מנהל האגודה להקים תיבת פניות באתר ה

 

  2מועצת תרבות 12

 2הוועד דן בנוסח קול קורא לגיוס נציגי ציבור למועצת תרבות, 121265בהמשך לדיון מ
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 2להלן עיקרי הגדרת מועצת התרבות

  :מטרה

 2 במקביל להתפתחות מסורות חדשות, שימור התרבות והמסורות במשמר הנגב 52

 2 החיבור והשותפות בין כלל חברי קהילת משמר הנגב, תחיזוק תחושת השייכו 62

  :שיטה

י התרבות ותכלול נציגי ציבור ממגוון רחב של גילאים 3הקמת מועצת תרבות שתלווה את רכז

 2 שפונה לכל הציבור בקיבוץ, מתוך רצון לייצר תרבות מגוונת, ותפיסות

 2 להגשת מועמדויות לאחר פרסום קול קוראקלפי במועצת התרבות תורכב מנציגי צבור שייבחרו               

על בסיס המסמך שהוצג ומאשר קול קורא לגיוס , הוועד מאמץ את ההצעה להקים מועצת תרבות: הוחלט

 . נציגי ציבור

 

 2 מדיניות אכיפה .5

 2מנהל האגודה יישלח הצעה מבעוד מועד2 מקוצר זמן נדחה לישיבת הוועד הקרובה

 

  .ועד מקומי .6

 2מדווח בפרוטוקול נפרד2 בת ועד מקומיהתקיימה ישי

 

  נעם שטהל: רשם

 
 
 

 חברים חדשים
 

 ורוניקה וזיו דגני
 " סיקסק"כיתת   9בן  דניאל   "דולפין"כיתת ( כמעט) 20וילדיהם אביב בת 

         "דוכיפת"כיתת  5.7בן עדי  

חברים מלאים לאחר שעברו לבית הקבע שלהם בשכונת  0202מחודש מאי 

 .בורוכוב
 

 לשכונת השבעים
  32 -שכונת השבעים קיבלה את המשפחה ה

 

 חודשים 5.7ואיתמר בן  4עופרי ואסף בובה וילדיהם יונתן בן כמעט 

 .מחודש מאי הם חברים מלאים
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  6821-3621 -ב חות כספיים"ודו הסדר צרכים מיוחדים"תוצאות הצבעה על אישור 

 צרכים מיוחדים ( תקנון)אישור הסדר 2  5
  26 –בעד 
  1 –נגד 
  6323 -אחוז הצבעה 600בעלי זכות הצבעה  21: כ מצביעים"סה

 
ח "י רו"ע 5021265כפי שהוצגו במפגש הנהלות בתאריך  6666חות כספיים ומאזן "אישור דו2  6

 אופיר מורידיאן
  13 –בעד 
  0 –נגד 
  66266אחוז הצבעה  600בעלי זכות הצבעה  26כ מצביעים "סה

  
 
 

 
 

 מדור חדש בעלון
 

 ...לכתוב המלצות על מוזמנים

 ...ועוד מתכונים לבישול ואפיה, מסלול טיול, הצגה, ספר

 .הגתה ותרכז את ההמלצות דפנה בירן

 ins.co.il-dafnabi@hrel  –מייל  8824462-274' טל

 

 

 פתיחת הבריכה
האירוע " באדיבות)" 00.7.0202 -ל 27.7.0202 -פתיחת הבריכה נדחתה מה

. השנה נויה גזית היא המצילה כבר מתחילת העונה"(. שומר החומות"המלחמתי 

 !בהצלחה

 

 

 

mailto:dafnabi@hrel-ins.co.il
mailto:dafnabi@hrel-ins.co.il
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 חודש יוני
 

  62225018 – 512325068  ל"בן דוד של יוסף טנצר ז, נפל בסדום במלחמת העצמאות          - חנוך זיידבנד
  02225023 -נפטרה ב ל"אמה של דורה מגריל  ז          -אדל רבינוביץ

 נפל במלחמת  ששת הימים" עירית"ל בן כיתת "בנם הבכור של דוד ולאה ז                – גיל אלון
 52125010 –    22225020 

   
 פלג הדס, ל"ז ל אביהם של בת שבע"בעלה של בתיה ז 5010חברנו משנת             – יאיר מילר

  612225001 -502025062ופיר וא                                
  612225086 -ועוזי  נפטרה בל "ז ל סבתם של איתן "אמו של מקסי גליקי ז         -רבקה גליצקי
  602225081 -ל נפטר ב"אלון ז-אביה של פאני בר        - חנוך טננבוים

  662225081 -532325035אמה של אריאלה רון  5010חברתנו משנת             - אילנה ארד
  502225082 -אביה של יונה טורנר נפטר ב          - יהודה שושן

      62225088-  22825056אמה של אתי ברקוביץ   ל "רעייתו של שמחה ז 5012חברתנו משנת        - רוזה ברקוביץ
 -52025036גבי ועדנה   , ל"אביהם של נגה ז, ל "ז בעלה של חנה 5011חברנו משנת           – עקיבא בנט

562225006  
 612225006 -622625055ל "אביה של חוה קורסיה בעלה של נעמי ז        - ק'קרל רוביצ

 והרז  ,גיל, דליה, ל  אביהם של יורם"ן ז'בעלה של ז 5012חברנו משנת       – ק בורשטין'ז
  522325061 - 502225002 

 ל "בעלה של חוה זכוב היה במצודת בור 5012חברנו משנת   -  (שטוקי)יוסף שטפר 
  682226665   -  6625625066 ל "זסרוסי -אביה של יעל שטפר

  632226663 - 512025052  ל "ז אמה של מיכל עמר        - קלמנס זרדז
     6661ביוני  5 -ומשה לוי   נפטרה ב ל "ז אמם של חביבה פוזננסקי             - שורה לוי

                                      ל ואורית"רן ז, ל אמם של עופרה"רעייתו של יעקב ז 5010חברתנו משנת    - שושנה כהן
02325060 - 682226662 

 ל "בנם של שושנה ופנחס ז" עירית"בן כתת  , הבן הראשון של משמר הנגב            - עופר גולן

                5125625010- 11.6.2009   
 ארנון,  ל"תמר ז, ל  אביהם של רמי"בעלה של רחל ז  5016חברנו משנת        - יוסף יגב

                  512625060 - 682226655       
  602226656 - 602225012"  צבר"ל  בן כתת "בנם של שושנה ויעקב ז     - רן כהן

 , נה פרייברגאור, ל  אמם של ויקטור"רעייתו של נוח ז 5006חברתנו משנת  – רחל מליקובסקי
   502226653 - 632125066רינה גל  , גיורא, בן עוזיו מירטה     

  אליאור, טל, אמם של איריס, רעייתו של אפרים 5086חברתנו משנת       -אורלי סוחמי 
     352525018 - 622226651   

 אדווה ,שי, אביהם של טל, אאודה-בעלה של נטע כספי 5005חברנו משנת     -דידייה אאודה 
      522025025- 662226651   

 עירית , הגר, אימן  של אביטל" איילה"בת כתת   5021חברתנו משנת          -  ברכה רחמן
      632125012 - 612226658   
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 במועדון ובזום  66:66בשעה  62226665 -יום רביעי ב
 הילה שנהב: בחירת נקלטים חדשים מציגה2  5
 ר ועדת ביקורת"ם סוחמי ליובחירת אפרי2  6
 מבקרת פנים –הלית הלר  –ח ביקורת מבנה ארגוני מציגה בזום "דו2  3
 
 

במשך שנה וחצי איתם צוות קליטה עשה 2 משפחות לקבלה לחברות מלאה 2הערב מציגים : הילה שנהב
יג את עצמה הפעם בניגוד לפעמים קודמות כל משפחה תצ2 תהליך ארוך וכולם עברו בהצלחה את כל התהליך

באחד העלונים האחרונים כל משפחה כתבה על עצמה וזה גם יופיע בעלון הקרוב 2 כדי שכולם יראו במי מדובר
 2ואחרי זה נציגה של המשפחות לברך ונרים כוסית

, וגיל כהן (בלושטיין) גל, רוחמה ועמוס פרייברג, נועם ובועז גלעד, ותומר פרקל(  דיין)רונית : המשפחות
  .ומושיקו אלפסי(  בלושטיין)מיה  ,ואלדר פרץ( חמיסו)איריס 

 :באסיפה זו לחברות שהתקבלו הנקלטיםמברכת בשם  איריס סוחמי פרץ
 !חברים יקרים

 2קליטה ובתחילת דרכנו כחברים בקיבוץ ברצוננו לומר מספר מילים עת אנו עומדים בסיום תקופת
אין ספק שיש אתגר בחזרה הביתה כבוגרים עם 2 וץכולנו בני ובנות הקיבוץ השבים לאחר תקופה בה חיינו בח

 2קל וחומר שהבית השתנה ואינו כפי שהיה כשעזבנו, משפחה וניסיון חיים
הקהילה שגדלה והקיבוץ המשתנה הביאו עימם רוחות של שינוי והתחדשות יחד עם ניסיון חשוב לשמר את 

 2בוץ למקום שנעים לכל תושביו לחיות בוהכוח של קהילתנו הקטנה טמון ברצון להפוך את הקי2 הטוב הקיים
 2זו הסיבה המרכזית שהביאה אותנו להחליט לבנות פה את ביתנו

 2בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לוועדת קליטה על העזרה והטיפול בקליטתנו
 2  נתראה בשבילים

 
זה ערב מיוחד של  זה תמיד מרגש והיום בשבילי2 אני רואה את החבורה שמתקבלת לחברות: צביקה בלושטיין

שהבנים חוזרים ומגדילים  מברך את הקיבוץ2 של משפחה מתרחבת ביישובהקיבוצי הציוני חלום ההגשמת 
 2ממליץ לקבל את כולם2 את החברה ואת הקהילה ואז כולנו מתברכים

 
 ר ועדת ביקורת"בחירת אפרים סוחמי ליו – 0סעיף 
 :ר היוצא של ועדת ביקורת"היו משה וולפמןמציג 

שנים של ריכוז ועדת ביקורת ביקשתי כבר לפני שנה וחצי להתחלף אבל זה לקח זמן למצוא  021ני מסיים א
את האגודה ואת הועד , כל מה שנעשה בקיבוץ והיא משמשת את הקיבוץאחר  הועדה עוקבת  2מועמד ראוי

 2דרכו מועברים תקציבי המועצה לאגודהשהוא הולך עם ועד האגודה והמקומי 
תפקודית וההמלצות הבחינה הדוחות הביקורת לא רק מהבחינה הציבורית אלא מ וקבלת 2חשוב זה תפקיד

זה לא גוף של נציבות  2כבר מיושמות תוך כדי הגשת הדוחות לגופים המבוקרים עוד לפני הצגתם לאסיפהש
2 ןשיכול לפתור אותים מתא אמנם אנחנו מקבלים פניות של חברים אך מעבירים אותן לגוף 2 תלונות הציבור

אמנם תקציב הועדה התכווץ לחצי אבל כל שנה נבחרים גופים ונושאים שיש 2 בוחנים כל שנה נושאים לביקורת
 2מקום לבחון את התנהלותם

 2 מצפה לאפרים עבודה מעניינת ורבה וממליץ שנבחר בו
 

לנו עזור ועדת ביקורת היא גוף משמעותי בקיבוץ לא תפקידו לבקר אלא ל2 רוצה להודות למשה: ניתאי קרן
בנעימות , בנוכחות שלו בסגנונו למשה היה תפקיד משמעותי בעצם השתתפותו בישיבות הועד2 בהתנהלות

 2ואפרים אתה נכנס לנעלים גדולות אבל רכות ונעימות2 ובתבונתו
 2עכשיו אצור קשר עם הלית שתעלה בזום להציג את דוחות שיוך הדיור והמבנה הארגוני

 2ואחד על המבנה הארגוני2 חות ביקורת אחד על תהליך שיוך דירות"דו 6תי ערכ: הלית הלר מבקרת פנים
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2 ח"עירית שיפריס ורותי גרשון וקיבלתי את תגובותיהם לדו, ירי, ח שיוך דירות דיברתי עם ניתאי"על דו 
 2ח המלא"אפשר לפנות לנטע לקבל את הדו

המלצתי לבחור 2 וכיום עוסקת בסיום י האסיפה והיתה אחראית על שיוך דירות"ועדת שיוך דירות נבחרה ע
מומלץ שהתקציב יאושר 2 התקציב הוא מתוך התקציב השוטף של הקיבוץ2 6653-מחדש את הצוות שנבחר ב

 2י מנהלת הקהילה שאחראית עליו"ע
נפתח חשבון ייעודי בו יש זכאים וחייבים כשבסוף התהליך 2 הצוות עסק במערכת האיזונים שהוחלט באסיפה

 62להיות  החשבון צריך
2 בעקבות הביקורת עלה שיש מספר מצומצם של חברים חייבים שההנהלה החליטה לאפשר להם פריסת חובם

ל הקיבוץ הסדיר את הנושא עם הנהלת חשבונות "בעקבות הביקורת מנכ2 דבר שלא איפשר מענה לצד הזכאים
 2בכל מקרה הם לא צריכים להיפגע מכך2 כך שהתשלום לזכאים יבוצע

 2 825626651 -באסיפה ב שעודכן 532026660 -ב ע מנגנון יישוב סכסוכים בנושא שיוך דירותהקיבוץ קב
הזמנה  פרסמה ת שיוך דירו צוותרכזת ש לאחרזאת  2ערעור על גודל המגרש –שני חברים  פנו להליך בוררות 

 2גיש השגותחבר לה לכל
מלץ ומ 2ישורו באסיפהלחברים לפני אוהועבר בוץ של הקי יטהיועץ המשפ י"נערך ע יותזכוון עיגהסכם 

ם התאם לשינוייותנאים בסייגים  ול בהסכמיםנדרש לכל בכל מקרהוך הסופי ט השיולפורמיותאם  שהנוסח
 2ן בנושאמעורך די קבל חוות דעתלומלץ מ 2טתבצורה מפור, נהרשויות המדיי "עו עשיקב

 
 2יים חתמנול ההסכם בינתענו ביקורת שלא חתמח ה"בדוצוין  :דגני-כרמי עירית

 
ח "דו ו אחרי הגשתוהם נחתמ ן זכויותמים לעיגוההסכנחתמו  2מותינהל לא נחמול המ ההסכמים :ענברורם י

 2רתהביקו
 

 2ול המינהלו הסכמים ממשלא נחתבחשבון  צריך לקחת :הלרהלית 
 

ן את יך יהיה לעדכפה וצרם החלונוי ברישויהיה שכמובן שי י חלופת האגודהט על שינואם נחלי :קרןניתאי 
 2םוגם את ההסכמיחלטות הה

 
 בעלון הבאה הארגוני ח המבנ"דועל כה אילוצי עריעקב  
    
 
 

 אסיפהמתקבלות במשפחות  שש
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 לקבלה חברות מועמדים
 למשמר הנגב

 

 

  0202 יוני
 

 ,שלום לכולם
 2קבלה לחברות מלאההמועמדות לשל בני משק משפחות  1אנו שמחים להציג 

 2משפחות אלו נקלטות למגרשים מבונים ושאינם מבונים בתוך שטח הקיבוץ

 
וההצבעה לקבלתם לחברות תתקיים , 62226665 המשפחות יוצגו באספה שתתקיים ביום רביעי

 2שבוע שלאחר מכןב
 

2 לקבלה לחברות עברו בהצלחה את כל תהליך המיון והקליטההמוגשות לאספה כל המשפחות 
ואשר יבנו את ביתן בקיבוץ , משפחות אלו מצטרפות לקבוצה איכותית שכבר קיבלנו לחברות

  2בהחלק פעיל כ, יתרמו לקהילתנוו
  הילה וועדת קליטה ,בברכה
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 מיה ומושיקו –משפחת אלפסי 
 
, 0בת )סול , (כיתת יעלב, וחצי 0בת )מיקה , (31בת )מיה , (32בן )מושיקו  -אנחנו משפחת אלפסי , עים מאודנ

 .(גן רימוןב, וחצי 3בן )וליאם ( כיתת נחליאליב

 .ובתם של סילביה ויניב בלושטיין ,מכיתת אייל ,קיבוץהבת  מיה

 .מושיקו יליד ירושלים

 .036652גרנו בירושלים עד 

 .בזמנו הפנוי נהנה מרכיבה על אופני כביש ושטח2 6668מושיקו עובד במשרד החוץ משנת 
הם ספורט ובישול  התחביבי2 בתאילנד והשאיפה היא לעסוק בזה הגרהמשפחה מן שעיצוב גרפי בז מיה למדה

 2וצפייה בסדרות איכותיות

 

 .836652 -שנים בתאילנד ב 1יצאנו לשליחות של , במסגרת עבודתו של מושיקו

 .גרנו בלב בנגקוק בתוך קהילה ישראלית גדולה ומגוונת וגילינו כי טוב ונעים
 כמובן גם כדי להיות קרובים למשפחה של, ן החלטנו שאנחנו רוצים לגור בקיבוץזוהי אחת מהסיבות שבגלל

 2כאשר חזרנו מהשליחות, כך הגענו לגור בקיבוץ לפני כשמונה חודשים .נויולגדל כאן את ילד מיה

 .נראה כאילו הם גדלו כאן כל חייהם, מבחינת הילדים
השקט והשלווה ואת תחושת את , את הפשטות, את החיים לצד הטבע, אנחנו אוהבים את ההווי הקיבוצי

 .העצמאות והשייכות שהילדים שלנו מרגישים כאן
 2בהרחבה א׳ ובהמשך עתידים לגור בתוך הקיבוץבית אנחנו שוכרים , נכון להיום
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 תומרו רונית – משפחת פרקל
 

לאחרונה הצטרף , שלשנים מעל יואל א 2מתגוררים במשמר הנגב מזה , איתמר ואיילת, רונית, אנחנו תומר

 2החתול החביב, ביב'למשפחה ח

 

 2ל ומהנדס החברה בחברת אגם תבור"סמנכ2 בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית, 16תומר בן 

בוגרת תואר ראשון במזרחנות וצבא , 12בת 2 ה דיין חבר קיבוץ משמר הנגב'בתו של שמעל, רונית בת משק

מנהלת תחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי , שות האכיפה והגבייהעובדת בר2 גוריון-וביטחון באוניברסיטת בן

 2במחוז דרום

ואיילת בת 2 רוכב על סוסים וחובב קפוארה, 53איתמר בן 2 ילדינו מתחנכים בחינוך האנתרופוסופי בבאר שבע

 2מנגנת בסקסופון ותופים, 55

 

לתת לילדינו חינוך קהילתי וחיי בחרנו לקבוע את מקום מגורינו בקיבוץ בשל הקרבה למשפחה ובשל הרצון 

 2קהילה וחברה עשירים ומגוונים

 2ומחיי הקהילה בקיבוץ, אנחנו נהנים מהשקט והמרחבים הפתוחים
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 גל וגיל –משפחת כהן 
 
 

 ,וםשל

 .(בן שנתיים בגן נורית)וגון ( בגן תות 3תאומים בני )גפן  ,גיא: ילדים 3-הורים ל, ל כהןיאנו גל וג
 2משמר הנגבישוב מבועים לגור בהיהגענו מ לפני כשנתיים

 
, יפים'ג: שלו תחביביםה2 חלקי חילוף משומשים לרכביםלבעל מגרש סחר , רכבהעצמאי בתחום , (33בן )גיל 

 .טרקטורונים וכל הקשור לשטח

ה סיימ .ין ומרים פודהורצריונכדה לצביקה בלושט ,יןישל סילביה ויניב בלושט םבתהיא , בת משק ,(35בת )גל 
 2ניקיון ושמירה, מנהלת משרד כוח אדםככשנתיים ועובדת במשך , יהתשנות לימודי נטורופ 1 לאחרונה

 

 .אנו מתגוררים כרגע בדירה הצמודה לצילה ומורדי שניצר
לבנות ניתנה לנו ההזדמנות לבחור  לשמחתנו2 חיי החברה והקהילה בקיבוץ גרמו לנו להתאהב בחיים בקיבוץ

 2כאן את עתידנו
חיי הקהילה במחכים בקוצר רוח להמשיך ולחיות את חיינו בקיבוץ ולגדל את ילדינו בחינוך וו אנחנ

 .הקיבוציים לצד משפחתנו ההולכת ומתרחבת בקיבוץ
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 איריס ואלדר – משפחת פרץ
 

 
 2(1) ולילי הכלבה ,(8)ואדר ( 56)נעם , (16)איריס , (16)אלדר , אנחנו משפחת פרץ, נעים להכיר

בעלת תואר ראשון במדעי המדינה , כיתת דרורבת  ,ל ואפרים"ז( אורלי)הבת של איזבל , (סוחמי)איריס 
עבדתי במטה , (קדימה)כ לשעבר יואל חסון "לאחר הלימודים עברתי התמחות בלשכתו של ח 2וסוציולוגיה

ובעקבות )לאחר שנולדו הילדים 2 יפו-א"הבחירות של ציפי לבני וכיועצת לימודים במכללה האקדמית ת
ומאז אני עוסקת בתחום השוקולד  ,פניתי לכיוון שונה ולמדתי קונדיטוריה אצל אסטלה( ל"התאונה של אמי ז

 .ולבלות עם חברים( לכיף)לאפות , אני אוהבת לקרוא ספרים2 ובעלת עסק לערכות יצירה בשוקולד לילדים
כלכלה ומשפטים באר ראשון ושני ללימודי תו הפנ, הצבאי כחובש קרבי ולאחר שירות 2ים-אלדר גדל בבת

אלדר מומחה בתחום המשפט 2 ולאחר התמחות פתח משרד עורכי הדין המתמחה בעולם המשפט הפיננסי
, לשחק כדורסל, אלדר אוהב לקרוא2 נותן שירותי ליווי משפטי לחברות ועוסק בליטיגציה מסחרית, המסחרי

 2ספורט אתגרי אבל הכי אוהב את הים

 :שנים התחתנו והבאנו לעולם שני ילדים מתוקים 55לפני  2ומאז אנחנו יחד, 66בגיל , הכרנו בצבא
ילדה סקרנית שאוהבת ללמוד , אוהבת לקרוא, מנגנת על פסנתר, פעילה בצופים, ('ה)בכיתת תלתן , 56בת  ,נעם

 2םילד שמאוד אוהב לשחק עם חברי, ('ב)בכיתת דוכיפת  ,8בן  ,אדר2 הולבלות עם החברות ובחיק המשפח
 2הלהרכיב פאזלים וללכת לחדרי בריח, לשחק יחד משחקי קופסא, כמשפחה אנחנו אוהבים לטייל בארץ

לאחר שניסינו לגור בעיר ובמושב הגענו למסקנה ו, עברנו לקיבוץ אחרי שהתגוררנו בבת ים ובמושב חצב
ראינו את  ,בקיבוץ כשהיינו מגיעים לבקר2 שחשוב לנו לגדל את הילדים בסביבה עם קהילה צעירה ומתפתחת

בנוסף , המעבר לקיבוץ עשה לנו טוב והכרנו2 השינויים החיוביים שהוא עבר והחלטנו שמתאים לנו להשתקע בו
בייחוד בתקופת הקורונה גילינו 2 וכמובן שאין כמו לגור קרוב לאבא ,הרבה חברים חדשים, לחברים הקיימים

 2איזה קיבוץ נהדר יש לנו
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 ובעזנועם  –משפחת גלעד 
 

 .טל וגפן גלעד, נועם, אנחנו בעז, נעים מאוד
 

בעז 2 הוא בנם של יהודית וישראל גלעד ואחיהם הצעיר של אורן ורועי, הנגב בכיתת צלף בן משמר, 31בן , בעז

 .ל כקצין בקבע באגף התכנון"וכיום משרת בצה ,גוריון-למד גיאוגרפיה והיסטוריה באוניברסיטת בן
גוריון ועובדת -רפואית באוניברסיטת בן-למדה הנדסה ביו, יעקב מאוחד אשדות בת קיבוץ, 31בת , נועם

 .גת כמהנדסת תהליך באינטל קריית
 עברנו להתגורר יחד במשמר ,6656-ב ,ולאחר השחרור, נפגשנו במסגרת הנוער העובד והלומד במהלך הצבא

 .ילדים 6התחתנו בפאב הישן ונולדו לנו  6652-ב .הנגב ומאז אנחנו כאן

 .לשחק עם חברים ולבלות עם הסבים והסבתות, אוהב להרכיב פאזלים2 מתחנך בגן רימון, וחצי 3טל בן 

 .הכי אוהבת לשחק עם טל ולאכול, בגן סביון, חודשים 56גפן בת 
 

 2החי ואת הסוסים באורוו לבקר את החיות במשק, ללכת לים ולבריכה, כמשפחה אנחנו אוהבים לטייל
  2ם לבנות סוף סוף את ביתנו בקיבוץאנחנו שמחים ומתרגשי
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 רוחמה ועמוס – רותם-משפחת פרייברג
 

 2ואופיר, יאיר, רוחמה, עמוס: רותם-אנחנו משפחת פרייברג
 66502אנחנו גרים במשמר הנגב בדירה מעל אורנה ודוד מאז ספטמבר 

 

 . ונן וחגיהבן הצעיר של אורנה ודוד ואח של ר ,בן קיבוץ מכיתת הרדוף, 38בן , אני עמוס

 ,עובד בבולה סטודיו באשקלוןאני היום 2 המכון הטכנולוגי בחולוןHIT- בהכשרתי אני מעצב תעשייתי בוגר

 . בתפקיד מסגר ומעצב
בהכשרתי אני פסיכותרפיסטית 2 ישוב בית חשמונאי אשר במרכז בארץיבמקור מה ,32בת , אני רוחמה

 . הוליסטית וכיום עובדת בחברת פרסום בבאר שבע

 .נהנית בגן נורית ,בת שנתיים ,אופירו .מתחנך בגן פקאן ,121בן  ,אירי
 

 2לראות ולהכיר מקומות ואנשים חדשים ,לטייל, בטבע ,אנחנו מאוד אוהבים כמשפחה להיות בחוץ
 2מעריך אוכל טוב וחברה נעימה2 לתקן ולעצב, לבנות, עמוס אוהב ליצור

 .חובבת קריאהו, וץשיחות וטיולים ארוכים בח, רוחמה אוהבת אנשים
אחרי 2 וקצת כמו שאנחנו גדלנ, תמיד חלמנו לגדל את הילדים שלנו כמה שיותר קרוב לקרקע ולטבע שבחוץ

 הבנו שהגיע הזמן להשתקע ,שנים בתל אביב ולקראת הלידה של יאיר בננו הבכור 56-קרוב ל

 . ולמצוא מקום שיהיה לנו לבית
 

 ,מתמלאים בביטחון ועצמאות, הילדים פורחים2 ר והלב נפתחהלחץ השתחר ,מאז שהגענו לקיבוץ ולדרום
מחזקים קשרים עם חברים , אנחנו מכירים אנשים חדשים2 נעים במרחב הזה כאילו היו כאן מאז ומתמידו

אנחנו מתרגשים ושמחים על 2 כל יום מחדש חלק מהמרקם הקהילתי המיוחד שיש כאןבומרגישים , ותיקים
 2לתרום ולהיתרם מכל מה שהמקום יכול להציע, לתת ,ת משמר הנגבהזדמנות להיות חלק מקהילה
 

 


