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 מה בעלון
 

 57לאחר  ח להקים אותהבנט הצלילפיד ת הצוו. שראליש ממשלה בי 11:.7מהשעה  51.2.7.75ראשון מיום 

ל תשפיע ע אי היציבותלי יודע אומי . יביצ עדיין לאו מתיש ,קשה היהזה . הבראשותהו בנימין נתנישל שנים 

 . מדקא להחזיק מעגורמיה דוו

 למצדה עם שחרעלייה  –ת אחת מן המשימוווה קיימה שנת בר מצשהגיעה ל' פלג'תת שלנו כ הקטןכפר וב

 .חוויהת גודל המספרים אברכת ההורים ותמונות ה .המלח ביםזריחה לראות 

. לקבלתם בפועלבר הצבענו ף השבוע שעות ובסום לקבלה לחברהוצגו המועמדיכשבועיים לפני אסיפה ב

 .בהמשךהשמות 

תה הציגו באו .7.7ת ם לשנהאחרוני דוחותיהת שאת ר ועדת ביקור"את תפקיד יולמלא  חמי נבחרסואפרים 

 .אסיפה

 ההנהלהופעילות ועד כים מהלם הקיבוץ מסכר "יו –קרן אי נית

 .מיםשטיין מספר רשצביקה בלובאוטובוס  ירושליםלה לע' שקמה'צוות 

 

 
 
 

 ה יסעורלדק :שלחה. דהעל המצ' גפל'כתת  :שערהתמונת 
 
 

  וריםההברכת  – עולה למצדהמצווה בר  –' גפל'כיתת 

 ןקרניתאי  – 7.75יוני  הוועד המנהלר "יו משולחן 

 נה הארגוניח ביקורת המבעל דו השלמת סקירה 7.2.7.75 -בסיפה א 

 ר ארזאסת -תודה 

  רשמים שטיין מספרצביקה בלו, רושליםמטייל בי, שדהדולי ג –' מהשק'צוות 

  רבותלמועצת ת מועמדותלהגשת  אקורקול 

 ותוזמות קהילתילי קוראול ק 

  לנעם שטה :רשם 72.1.75 -ב ילתיתקה אגודה ועדפרוטוקול 

  תיתבאגודה הקהיל קשבתאוזן 

 בל עינ"עבהבן דור לנישואי י וסיני פסל לאורלרכות ב 

  ל שני"ארז עב לנישואי הבןואתי ענבר ליורם , ענברגלוריה לברכות 

  תדוחות ביקוראישור , עדת ביקורתר ו"ליופרים סוחמי בחירת א : 55-51.2.75 -טרונית באלקהצבעה 

 לה לחברותארגוני וקבלמבנה , דירות לשיוך

  הול משמר הנגבלתרום לני אחד יכולכל 

 משמר הנגבבקווי חשמל קת תחזו 

 



3 
 

  www.atarmishmar.org.il   52.2.7.75א "בתמוז תשפ' ח 7512' עלון מס

 בר מצווה עולה למצדהכיתת   –" פלג"יתת כ
בהדרכת  והמדריכים למצדה יחד עם ההורים" פלג" עלתה כיתת לפני עלות השחר  יוניב 55 -ביום שישי ה

 .יאל גבאי לקיים משימת בר מצווהאר
 

 ברכת ההורים
 ,כתת פלג אהובה, נערות ונערים אהובים

עברנו שנה וחצי של מגפה . שנת מצווה היא שנה משמעותית והשנה שלכם הביאה איתה אתגרים לא פשוטים

. בילויים, חברות וחברים, מפגשים, חוגים, בלי בתי ספר. והכניסה אותנו לסגר, שטרם הסתיימה, עולמית

 ...תבזבזהשנה שה –כמעט אפשר להגיד 

 !השנה שלכם היתה דווקא מלאת משמעות ביותר! אבל לא

 .התנסיתם בסגר ולמדתם להעריך את החירות. קירבה, אהבה, התנסיתם בגעגועים ולמדתם להעריך חברות

 להתנדב, להעניק, למדתם לתת –לקחו לכם 

 לתקשר ולאהוב, למדתם להתקרב -הרחיקו אתכם

 

, מכל דבר, טובים יותר, ערכיים יותר, בוגרים יותר, מחוזקים, ה שלכםשנת המצוו, אתם יוצאים מהשנה הזו

כמו שאתם מיוחדות ומיוחדים כל אחת בדרכה . ואתם קיבלתם שנה מיוחדת במינה. לומדים –תקופה ואתגר 

 .וכל אחד בדרכו

 , קחו מה שלמדתם וחוויתם

וצאו . להיות בכל רגע של בחירהאת הגאווה במי שאתם הופכים , הוסיפו לזה את האמונה שלנו בכן ובכם

שאנחנו , היו אור גדול לעולם! אל תבזבזו! אתם כאן: לדרך של בגרות עם המשפט שכתוב על החולצות שלכם

 .אנושי יותר וחברתי יותר, בטוחים בכוחכם להפוך אותו לטוב יותר

 ,אוהבים אתכם וגאים בכם

 ההורים
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 ר הוועד המנהל"משולחן יו
 0202יוני 

 עבודת הוועד וסיכום חצי שנתי
 

 , חומות ומתוך מטרה להתכנס להשלמת תכנית העבודהבעקבות החזרה לשגרה אחרי הקורונה ומבצע שומר ה

חיבור מחדש של חברים חדשים בוועד לתכנית הן דן בשיפור עבודת הוועד באמצעות בקיים הוועד שתי ישיבות 

חברי הקיבוץ מוזמנים לראות בחברי . הגברת השיתוף והאחריות של חברי הוועד בדרכים שונותהעבודה ו

 .הוועד כתובת להעלות נושאים לסדר היום ולקבלת מענה בנושאים בהם עוסק הוועד

 :בתכנית העבודה לשנה זוהעמידה ביעדים שהוועד הציג מצב להלן סיכום חצי שנתי של 

 
 

 סטאטוס רציונאל יעד

ועדכון בחינה 

של המבנה 

 יהארגונ

את הכוונה להעמיק ולדייק  •

, העסקים לקהילהההפרדה בין 

וליעל חלוקת לחזק הניהול הפיננסי 

כמו . העבודה בין הקהילה לאגודה

גם לעדכן ולרענן הגדרות 

 .התפקידים

( ח"הנה)בימים אלו עוברת מחלקת הכספים 

תהליך שינוי ושיפור שבו יתווספו למערכת מנהלת 

 .ת כספים/חשבונות חדשה ומנהל

ח ועדת ביקורת "בפני הוועד והציבור הוצג דו

לדיון  בנושא וצוות שוטף החל בהכנת החומרים

 .לאסיפה ובמהלך יולי ולאחר מכן להביאבוועד 

בחינת 

הצרכים 

וייצוב קרנות 

הפנסיה 

 והסיעוד

בקרנות שקיימת על רקע שחיקה  •

הצרכים עדכן עלה הצורך ל

אתר לת אלו לשרת ושאמורות קרנו

 .מקורות למילוי הקרנות בהתאםה

קרן )דיון בנושא החל עם הגורמים הנוגעים בדבר 

קרן לעזרה הדדית והיועצים , מילואים

לאחר והוא ממתין להמשך טיפול ( האקטוארים

בוועד  הכוונה להביאו לדיון . כניסת מנהל כספים

 .במהלך אוקטובר

יישום שיוך 

 הדיור

מטרה להאיץ הוועד שם לעצמו  •

יישום תהליך השיוך כדי לחלץ את 

מיטב התנאים במציאות בה המנהל 

פועל כדי לפגוע בחלופת האגודה 

 .ובתנאי השיוך בפרט

אנו פועלים בתכליתיות כדי לפתוח תיק שיוך 

 :במנהל בשני ערוצים

 השלמת עיגון הזכויות והדיווח לרשויות המס .5

 תהליך המסתיים בימים אלו –

בכוונה י "קידום ההיבטים התכנוניים מול רמ .7

 .להגשת התיק במהלך אוגוסט

עדכון מדיניות 

הצמיחה 

 פיתהדמוגר

הכוונה לאחר השלמת פרויקט  •

לעדכן מדיניות לבחון , .2 -שכונת ה

הדמוגראפית והחלטות הצמיחה 

 . הקיבוץ

צוות יעודי לנושא השלים  הכנת תחזית צמיחה 

המשמעויות  דמוגרפית בחלופות שונות על

טה והעומס על מערכות יהנגזרות מכך לנושא הקל

הכוונה להביא הנושא לדיון משותף עם . החינוך

 .ועד האגודה באוגוסט
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ף חברים צירו

בעצמאות 

כלכלית 

ותושבים 

 לחברות מלאה

עם  יםמפגשליזום  הכוונה הייתה 

החברים בעצמאות כלכלית להצגת 

משמעויות ויתרונות ההצטרפות 

לחברות מלאה  וקביעת מועד 

 . אחרון להצטרפות בהטבה

שנת הקורונה מנעה מאתנו קיום המפגשים 

נראה כי לא , ובעומס המשימות לקראת סוף השנה

ההצעה למעבר לחברות . נגיע לטיפול בנושא השנה

 .כול לפנותמלאה קיימת וכל מי שמעוניין י

עיצוב מנגנון 

ניהול משותף 

לוועד ההנהלה 

 ולוועד האגודה 

, לאחר בחירת ועד אגודה חדש

לחיזוק הקשרים בין תוכנן לפעול 

הוועדים וליצירה משותפת של 

דפוסי ותהליכי עבודה של שיתוף 

 .פעולה בין שני הוועדים

סומנו , התקיימה ישיבה משותפת לשני הוועדים

והם נמצאים כבר משותף נושאים לקידום 

 . בתהליך עבודה משותף

 
 
 
 

 
 
 

 
י מבקרת הפנים "שהוצג ע ביקורת המבנה הארגוניח "דו על  02020202אריך השלמת סקירת האסיפה מת

 הלית הלר
 

האצלת סמכויות על מנת , הארגון מגדיר באמצעות המבנה הארגוני תחומי עבודה וגבולות אחריות: הלית הלר

ארגון המלצתי שמדי תקופה ה. אמצעי עזר בקיום פעולות הארגון הלהגשים את מטרות ויעדי הארגון ומהוו

 .יבחן להתאימו להתנהלות הקיימת וזאת באישור האסיפה

ל ומנהל הקהילה שמטרתה לקיים מפגש "מנכ, ר"במסמך המבנה הארגוני הוגדרה הנהלה פעילה המורכבת מיו

לתיאום ומורכב ממנהלי " צוות שוטף"פועל שבפועל היא לא הוקמה במקומה נמסר . בין מנהלי הקיבוץ

טה רשמית בדבר קיומה של הנהלה פעילה ואם יוחלט לא להקימה להגדיר מה ההמלצה לקבל החל. הקיבוץ

 .   תפקיד הצוות השוטף

ל "ר ולא למנכ"הוחלט על שינוי הגדרת תפקידה של מנהלת הקהילה כך שמנהלת הקהילה כפופה ליו 7.52 -ב

 . י הוועד"הקיבוץ והבחירה מאושרת בקלפי  ולא רק ע

קידים של המנהל העסקי וניהול הקהילה ויש להכניס אותו למבנה הארגוני לאחרונה היה שינוי בהגדרות התפ

 .ניתנה זכות זו לא אפשרות להצביע ולמנהל ת הקהילה יש ולבחון את המבנה הלא שוויוני שבו למנהל העסקי 

וביטול תפקיד )מנהל העסקי המומלץ לבחון מחדש את נושא אחריות תקציב הקהילה לאור שינוי הגדרת 

 .מנהלת הקהילה אינה יכולה לממש את אחריותה בניהול ענפי הקהילה ללא אחריות על התקציב. (ל"המנכ

אין במבנה הארגוני התייחסות לוועדות ומציעה לכלול אותן במבנה הארגוני ולהגדיר אותן וכן לקיים בחירות 

 .לוועדות שהקדנציות שלהן הסתיימו

זה כולל חלוקה בין המשק  ,א עדכון המבנה הארגוניח מקיף וחשוב בתוך חודשיים נבי"הדו: ניתאי קרן

 .אחריות וסמכות של בעלי תפקידים וגם נושא הקדנציות. והקהילה
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 7.51 -היתה החלטה ב. בחרנו בועדת ביקורת את נושא המבנה הארגוני כי זה לא היה ברור: משה וולפמן

יה מזכיר קודם היתה מזכירות ה. ר "זה שיש בקיבוץ יומאותו מבנה ארגוני כיום  ששינתה אותו ומה שנשאר 

ר קיבוץ שחולש על שני הגופים "ומרכז משק ובשנתיים האחרונות חזרנו למצב הקודם ומה שנשאר זה יו

. המלצות של הליתלקבל את ה צריך לאשרר את המצב הזה כי לא מבינים את המבנה הארגוני ויש . הניהוליים

את המבנה הארגוני סומך על ניתאי שיביא . לא הגיוני שלמנהלת הקהילה אין זכות הצבעה בוועד ההנהלה

 .מקווה שההמלצות יתקבלו ויובאו לדיון ולהחלטה. בפועל

 בין עלי התפקידיםשר בין בומה הק לבוא לאסיפהשצריך  המסמךלגבי אשרור שאלה  : דגני-עירית כרמי

זו בהגדרה ישיבה פתוחה   הלותפתוחה של ההנשיבה צגו ביהויים שהדוחות הכספוכן לגבי  יבוץ האגודה והק

בין בעלי לי הקשר סר ח ?קיןזה תהאם . פיאישור בקלהובאו להדוחות הכספיים  זאת  פה ובכללא אסי

 .גודהקיבוץ ובאתפקידים ב

כל  עלהחליט ידרשו להחברים אם . סיפהלבוא לא וני צריךשל המבנה הארגי שהשלד אמרת :קרןי ניתא

התקבלו  של הועדותתפקיד ת הגדרו. םמתאצוות , סקיתעהלה הנ, ההנהלהועד . ה יהיהז התפקיד תהגדרו

  .םוצוות מתאעסקית לה הנה, (היה לא תהיהאם ת)ה הנהלת קהיל ,ועד הנהלה, אסיפה :הגופים. יפהבאס

ניין של תי זה עלדע חות הכספייםהדולגבי . נושא האגודהיוצג ואז , יע על המהותולהצב ת השלדלהציג א צריך

 שהם לא חברישמי לדון  צריכים. כדי להציג את הדוחות הכספיים ותתוחה של ההנהלקיים ישיבה פוהג לנ

 .ניעל המבנה הארגוכשנדבר כך  עלנדבר . ון הקיבוץימה עם תקננעשתה הלהארגוני ה במבנ. א יצביעוקיבוץ ל

היפגש רים לבמדינה מאפשאם . םם האלה בזואת הדיונילא לנהל להבא  ,מבקש  :ה להליתפניי :ןוולפממשה 

 .באסיפהיון המתקיים היה בדיח "דומציג צריך שמי ש

 .מל מהזוםגיך להתחיל להצרי :קרן תאי ני

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  !תודה
 

 ףלכתו של יוס עם ים והדואגיםהתומכ, מיםהמנחהודות לכל לרוצה אני 
 

 והמשפחה ארזאסתר 
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 מטייל בירושלים, גדולי שדה – 'שקמה'צוות 
 צביקה בלושטיין מספר רשמים

 
ארגן התו .שיאשעובדת בבית הנ רועי, קמהתו של מנהל שי רעיי"עא יבבית הנשביקור הזמנה ל קיבלו 'שקמה'ב

אוטובוס לכולם עלו (  51.2.75)השבוע  עובדי המשרד יצאו ביום שלישי, המפעילים, העובדים, הצוות  .סיור

 אלון דגני הטיל עליו משימת תיעוד. םכובעי שניטיין הצטרף לטיול כשעל ראשו צביקה בלוש. ונסעו לירושלים

 לו ידע ויצביקה עצמו אינו חף מ. ובכובע השני הוא אביו של יניב בלושטיין מרכז הפלחה המפגש בבית הנשיא

 .צוות נוסעי האוטובוסהשתלב היטב ב. עבר חקלאייש 

יש ערך " יד ושם"לביקור מודרך במוזיאון " יד ושם"היה ביקור ב, מספר צביקה, השלב הראשון של הטיול"

אין זו שוטטות בין אולמות וחדרים אלא קבלת דגשים מהיסטוריון שחידש לי דברים וגם דרך . מוסף

ה תחילה בדואים התקבליהודים ושתי הקבוצות  ביןהפרדה ה . הביקור התקיים בשתי קבוצות. התבוננות

מצריך הסבר  מה שמובן וידוע ליהודים  .התאימכמ התבררה ,של גזענותבה גוון ראה היה שיש ונ ת גבה בהרמ

 .נוסף ובשפתם

י הגרמנים שתיעדו בגאווה את "ורואה את התמונות המזוויעות שצולמו ע" יד ושם"כל פעם שאני מגיע ל

 .איך הגיעו לשפל שגובל באי אנושיות.  אני מזדעזע, אכזריותם

ם ולא שהם מבולבלי והרגשתיים רים הקשהתמונות וההסבלנוכח הבדואים  של על רשמיהםלתהות ניסיתי 

 . בפני המצלמהנו להתבטא נע

 .ההמשך היה חוויה קולינרית במסעדה מזרחית כשאכלנו ארוחת צהריים

רחו יא. הגענו מוקדם מן השעה היעודה והמתנו לקבלתנו. ברחבי ירושלים הפקוקה והגענו לבית הנשיא נסענו

 בזמן. ים אירועים בבית הנשיאאותנו במרכז המבקרים וסיירנו בלובי הגדול שמקבל חשיפה כשמסקר

ם נו בקרבת מקוקני, שנות כהונה 2למפגש עם הנשיא ראובן ריבלין שבעוד כשלושה שבועות יסיים ההמתנה 

מדרגות בחצר בית הנשיא ואז הופיע כבוד הנשיא ראובן ריבלין צולמנו יחד איתו ה עמודלאותנו   כיוונו. גלידה

 . אישייםבזמן זה החלפתי איתו מספר משפטים . י לשכת העיתונות"ע

על השותפות בין משמר הנגב ובית קמה ועל המועצה האזורית בני " שקמה"סיפרנו לנשיא על גידול רימונים ב

את ן צרבה דגפנה ד .שנבנה מחצי חבית ייןשתיל רימון שתול באדמה מיוחדת בעציץ , הענקנו לו שי .שמעון

  .וה יערוולקני בנו ממכון הולנד ר דורון"י ד"עעל זן מיוחד של רימונים שפותח  לו  סיפרנו  .תוב על החביתהכי

 .הקרוב" בבית"י וצילמתי במצלמת וידאו את המפגש שישודר במגזין הקלטת

 .ם מגווניםם וריגושיהרהורישל היה זה יום 
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 קול קורא להגשת מועמדות למועצת תרבות
 ?להשפיע? לשנות? לשמר? ת באופי התרבות במשמר הנגב.רוצה להיות מעורב

 
, שמר הנגב להגיש את מועמדותם לתפקיד נציג ציבור במועצת תרבותועד האגודה מזמין את תושבי מ

 2 מוקמת בימים אלוש

 

 : של מועצת תרבותהעיקריות ה יתומטר

 שימור התרבות והמסורות במשמר הנגב . 

 תוך התאמה לכלל תושבי הקיבוץ, ליווי התפתחות של מסורות חדשות. 

  צרכני התרבות המקומית במשמר הנגבהגדלת מספר . 

 : ידיה העיקרים של מועצת התרבותתפק

 מותאמת למגוון שכבות גיל קביעת מדיניות שמאפשרת תרבות. 

 תכנון לוח אירועים שנתי וחלוקת תקציב. 

 מעורבות בקביעת קווים מנחים לאירועים ולחגים. 

 יצירת צוותי חגיםלסיוע לגיוס ו. 

 לאישור ועד האגודהלמועצת תרבות עתידיים נהלי עבודה  ניסוח. 

 

 .  ותפעל כיד ימינם של רכזי התרבות( בהתאם לצורך, או יותר)עצת התרבות תתכנס אחת לחודש מו

 :הגשת מועמדות

 ( בכל סטטוס)כל תושב  רשאי להגיש מועמדות 

 22; 25-21; .22-2; 15-21; .1עד   - יהיה נציג אחד לפחות בכל שכבת גיל, בכל מועצת תרבות+ 

  57ב 71/2/75שישי ניתן להגיש מועמדות עד ליום:... 

 בקשות להצגת מועמדות יש להעביר למייל :aguda@mhanegev.org.il .ת לשלוח פסקה /על המועמד

 . במועצת תרבות ה/מדוע חשוב לך להיות חבר - ה ועוד פסקה המתייחסת לשאלה/שמספרת על עצמו

 ועד שיפורסם בהמשךבחירות למועצת התרבות יתקיימו במ. 

 

 252-0277722או לנעם  250-6909602מוזמנים לפנות לנעמה , לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aguda@mhanegev.org.il
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 הנגב משמר הקהילתית האגודה
 קול קורא ליוזמות קהילתיות

 0202אפריל 
 

ופעילותם של , יוזמתם, ההתפתחות הקהילתית בקיבוץ משמר הנגב היא קודם כל פרי חזונם
או משאבים /ו, תיעדוף, ודורשות הסכמה, שיוזמות שכאלו אינן פרטיות ככל. אנשים מן הישוב

כגוף המיצג , ועד האגודה, ('כוח אדם וכו, שטחים או מבנים נדרשים, כספי אגודה)קהילתיים 
, אנו קוראים לכם, לכן. שמח לשקול אותן בתוכניות הרב שנתיות שלו, של האגודה הקהילתית

של יישובנו ולהגות וליזום פרויקטים קהילתיים מתמשכים  לתרום למראה פניו, חברי האגודה
, סביבה, נוי, ביטחון, חינוך, תיירות, תרבות)וארוכי טווח בכל תחום אשר באחריות האגודה 

 (. 'תפעול וכו
הצעות תיבחנה פעם בשנה כחלק מתוכניות העבודה והתקצוב של שנת העבודה הבאה אולם ניתן להגישן 

 :תהליך כדלהלןפ ה"לאורך כל השנה וע
 

אנא נסחו בכתב תקציר הצעה של עד , באם ברצונכם ליזום פרויקט קהילתי: הגשת הצעה מקדמית .5
המשאבים ,  אופן תרומתה לחיים הקהילתיים במשמר הנגב, שני עמודים הכולל את עקרי היוזמה

ואיש , צוות הפעילים היוזם, המשאבים הנדרשים להתנעה, הנדרשים לקיום היוזמה באופן שוטף
 2היוזמה תוצג למנהל האגודה והוא יסייע בהכנתה לקראת הצגה לוועד. הקשר המרכזי

בכל רבעון ייבחן הוועד הצעות שהוגשו ברבעון החולף על בסיס התקצירים : דיון מקדמי רבעוני בוועד .7
וזאת במטרה לבחון התאמה של היוזמה לחיי הקהילה כמו גם היתכנות התיעדוף , שעדיין לא נדונו

 ".מסלול מהיר"יתאפשר , על פי שיקול דעתו של הועד. הודעות על תוצאות הדיון ישלחו ליוזמים. השל

יוזמן צוות היוזמים להצגה מפורטת של , אם עברה יוזמה את שלב הדיון המקדמי: ועדוהצגת יוזמה ל .1
של הועד מצפה לקבל בשלב זה הצגה . הפרויקט לפני הוועד במהלך הרבעון שלאחר הדיון המקדמי

, המשאבים הנדרשים להתנעה ופעילות שוטפת, אופן תרומה וחשיבותה לחיי הקהילה, עקרי היוזמה
, מקורות תיקצוב מעבר למשאבי האגודה, תוכנית עבודה לפעילות שוטפת, תוכנית עבודה להתנעה

 .צוות ההקמה וההפעלה וכדומה

וכחלק מדיוני תוכנית העבודה , לאחר הצגת היוזמה באופן מפורט: דיון התאמה ותיעדוף שנתי בוועד .2
יערך בוועד דיון פנימי שמטרתו בחינת היוזמה מבחינת התאמתה לקהילת משמר , נתית של אגודההש

לאור כל )סיכויי הצלחתה לאורך זמן , צורך וחשיבות התנעתה בשנת העבודה  הקרובה, הנגב
פרויקטים אשר . ויכולת האגודה להקצות את המשאבים הנדרשים להתנעה( הפרמטרים שהוצגו

בעזרת )זכו לתקצוב התנעה חד פעמי למשך שנת העבודה הנכנסת וליווי של הוועד יבחרו בשלב זה י
לחילופין פרויקטים יכולים להיות מוזמנים לדיון חוזר בשנה הבאה (. י כל הועד"רפרנט ייעודי או ע

 .או להידחות סופית( במקרה של חוסר תקציבי, בפרט)

ת היוזמים להצגת סטטוס ההתקדמות יוזמנו צוו, בתום שנת ההתנעה: הצגת התקדמות ויישום .1
(. יזמויות קהילתיות מצופות לעבור למצב שוטף תוך כשנה לכל היותר, ככל)ותוכנית העבודה להמשך 

הקצאת משאבים זמניים לשנה נוספת , בשלב זה עשוי הועד להחליט על הקצאת תקציב שנתי קבוע
 .או לחילופין גניזת הפרויקט, לסיום התנעת המיזם

 ועד האגודה – לרוב יוזמות קהילתיות למען כולנובאיחולים 
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית
  02-5-0202:תאריך

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

 .דגני-עירית כרמי, קפלן-מיקה לואיס, אהד בן שחר

 .גידוביץהילה מ :התנצלו

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

 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 עדכון שוטף .2

 ח של האגודה "על ידי רו 2222הצגת דוחות כספיים  .3

, נהיגה, כלבים, דיון והחלטות על מדיניות אכיפה של החלטות ציבוריות בתחומים של חניה –מדיניות אכיפה  .4

 רעש ועוד

 קריאה ראשונה  –יעדים אסטרטגיים ותקציבי פיתוח  .5

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 אושר ללא הערות

 

  2דיווח מנהל האגודה .7
 .עם הנהלת המועצה האזורית" מטה מול מטה"ביום רביעי יתקיים מפגש : כללי

בשלב זה לא יוחזר . קי למשך יומייםנפתחו באופן חל. טחוניתינסגרו עקב הסלמה ב -מערכות החינוך 
ככל שיתקבל החזר מהמדינה בגין שכר . בהתאם להחלטות קיימות של מועצת החינוך, ל להורים"שכ

 .יישקל החזר יחסי להורים, עבודה
 .התארגנות לאירוע פתיחת קיץ. טקס שבועות נדחה –תרבות 
" טבילת אש"הצוות עבר . י"חר צ"הדס פלג החליפה את גיא בתפקיד יו –י "שמירה וצח, בטחון

קיימו . אייל גולדברג, רועי גלעד, יעקב רכטמן, סמדר פרידמן: לוועדת בטחון נבחרו . ראשונה בהצלחה
 .72.1פגישה ראשונה ונקבעה פגישה שניה ליום חמישי 

 .אריאל גבאי החל לעבוד כממלא מקומו של אורי קורסיה –חצר ותברואה , נוי
 .77/1חייה נפתחה החל משבת בריכת הש –ספורט ופנאי 
חברי הוועד מבקשים לזמן . ניצנים ראשונים של פעילות במקום בהובלה של ליעד דרור –בית בורוכוב 

 .כמו כן מבקשים לשקול לצרף נציגי ועד ונציגי ציבור לצוות המנהל. את ליעד להצגת התוכנית

 

 .ורדיאןח אופיר מ"י רו"ע 02022חות כספיים של האגודה לשנת "הצגת דו .1
 2אושרו להצגה לאסיפה(. ה"רוו)כולל מאזן ופעילות תקציבית , ח ועד מקומי"ח אגודה ודו"הוצגו דו
 :המלצות

 .כקרן להשקעות" לצבוע"יווצר עודף גדול במאזן האגודה מומלץ יאם * 
 א"לבחון גביה בהרשאות לחיוב ולא בכ* 

 :השלמות נדרשות
 .יישלח לוועדת הכספים. ותח הפעיל"בדו" הכנסות שונות"פירוט סעיף 
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בהתאם "לתקנון האגודה  5.5על פי סעיף . )בדיקה בתקנון האגודה האם מאפשר גיוס הלוואות
שלושה ) 1/2בכפוף לקבלת החלטת האסיפה הכללית ברוב של , למטרותיה תהיה רשאית האגודה

, כמת הקיבוץובכפוף להס, מהמצביעים באסיפה הכללית ואשר הינם רוב של חברי האגודה( רבעים
ערבויות ואשראי עד כדי שיעור שייקבע על ידי האסיפה הכללית , התחייבויות, הלוואות, לקבל כספים

 .ועל פי תנאים שייקבעו על ידה
 

 . מדיניות אכיפה .2

 : רקע

מדי פעם אנחנו עדים למקרים בהם תושבים חורגים מהחלטות מחייבות של הגופים המנהלים ואף 

 :לדוגמא .ם של מדינת ישראלעוברים על תקנות וחוקי

 נהיגה בקטנוע , מהירות מופרזת –כגון . דווח על מקרים חוזרים של נהיגה שלא בהתאם לחוקי התנועה

 .ב"וכיו 52נהיגה בקורקינט חשמלי מתחת לגיל , ללא קסדה

 בעלי כלבים מאפשרים לכלביהם לשהות במרחב הציבורי כשאלו אינם קשורים ומרוסנים. 

 לבטיחות ולסדר הציבורי, באופן שמפריע לתנועה עדים לחנייהוקומות שאינם מיחניית רכבים במ. 

  במקומות שאינם מיועדים להשלכת אשפה, ברשות הרבים( ביתית ופסולת גינה)השלכת פסולת. 

 :החלטות קיימות

 :ההחלטה הבאה בנוגע לאכיפת חוקי תנועההקודם התקבלה בוועד האגודה  .71.55.7.7ב

 :הועד מחליט להנהיג תכנית בשלושה שלבים, ון הבטיחותי הנלווה לנושאמתוך ראיית הסיכ

a. בסיוע השיטור הקהילתי והמועצה האזורית. לכל הגילאים. הסברה . 

b. הסתייעות בשיטור הקהילתי להפגנת נוכחות ביישוב. הרתעה. 

c. ע לביצוע אכיפה ביישוב"זימון ניידת מתנ. אכיפה. 

 :חלטוה

ומחיל אותה על כל  0622220202מהקודם עה בהחלטת הוועד הוועד מאמץ את המדיניות שנקב •

 2תקנות והחלטות מקומיות, התחומים בהם נדרשת אכיפה של חוקים

 2אשר לא יעלו על חודשיים, קבעו לוחות זמנים מחייבים למעבר משלב ההסברה לשלב האכיפהנ •

 2וטטיםהנהלת האגודה תפעל לזימון הפקח הרשותי לטיפול בכלבים מש –בנושא כלבים  •

תסתייע , בד בבד2 הנהלת האגודה תסתייע בוועדת תכנון לשילוט חניות מורשות –בנושא חניות  •

הוועד מסמיך את , בכפוף לחוות דעת משפטית2 במועצה האזורית לסימון אזורים אסורים לחנייה

 2מנהל האגודה למנות פקח חנייה ולהטיל קנסות על בעלי רכב שיימצא חונה במקום אסור לחנייה

הוועד מסמיך את מנהל האגודה למנות פקח תברואה ולהטיל קנסות על מי  -בנושא השלכת פסולת  •

 2שיימצא משליך פסולת במקום שאינו מיועד לכך

 2בשלב ראשון תתמקד האכיפה בנושאי תנועה וחנייה שמהווים סיכון בטיחותי •

  2יעדים אסטרטגיים .1

 נעם שטהל: רשם   . ווחהתחיל דיון בנושא גיבוש תוכניות עבודה ארוכות ט

 



02 
 

  www.atarmishmar.org.il   52.2.7.75א "בתמוז תשפ' ח 7512' עלון מס

 הנגב משמר הקהילתית האגודה
 ! וון ערוציםבמגו, קשבת אוזן לך יש

 

כל חבר או תושב , להזכירכם. הנהלת האגודה הקהילתית וועד האגודה הם שלך ובשבילך
או לכל אחד /תלונה או חשש למנהל האגודה ו, הערה, הארה,  בישוב מוזמן לפנות בכל בקשה

תמיד בהתייחסות אישית ובמקרה הצורך תקבלנה  ננהתעפניות מזוהות ובכתב .  מחברי הועד
נשמח לשמוע מכם פנים . במסגרת ישיבות הועד ובפרוטוקולים המפורסמים לציבור התייחסות

 :מול פנים ברחבי הקיבוץ או תוך שימוש בכל אחד מערוצי התקשורת הבאים
 

 אתר האינטרנט
 כדי להיכנס אל התא. עודי לפניות הציבוריישל הקיבוץ תא אינטרנט ה באתר האגודה הקימה 

ולבחור בתפריט " הוסף קריאה"ללחוץ על , "קריאות שירות" יש לבחור מהתפריט הראשי את
 ".פניות –אגודת המתיישבים "תחום טיפול את האפשרות 

 
 

 תיבת פניות
נמצאת בפינה הימנית העליונה של תאי . תיבת דואר לקבלת פניות תושביםהאגודה יסדה 

בתחילת כל  תיבדק ההתיב. נשמח לקבל את פנייתכם בכתב  (.בסמוך לסטודיו של נועה)הדואר 
 .שבוע

 
 בטלפון או באימייל

 aguda@mhanegev.org.il  ..75222-.1.    נעם שטהל  מנהל האגודה

 guywilk2@gmail.com  2211271-.1.  גיא וילק  ר האגודה"יו

 irit@mhanegev.org.il  12-2252217. דגני-עירית כרמי  חברי הוועד

  dganih@walla.co.il  12-7212.72. עמר-הילה דגני   
   .17-122212. אלוש-עמה רוזנבלוםנ   

naama.allouche@gmail.com 

 mika@c-serv.co.il   12-2.772.7. קפלן-מיקה לואיס   

 Hilla.shilon@gmail.com  17-2225227. 'הילה מגידוביץ   

  shira610@gmail.com  17-2121212. טדגי-שירה ישראלי   

 obs@bgu.ac.il  7.72211-.1.  אהד בן שחר   

 dmakarenko@gmail.com  12-22.1111. דימה מקרנקו   
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 האגודה ועד של רפרנטיםגופים אחראיים ו

 

בכל פניה מומלץ ראשית לפנות לגוף הביצועי  או , על מנת ליעל את תהליך פניות הציבור
או , במידה והטיפול בפניה אינו מספק. פ הטבלה המצורפת"התפעולי המטפל בנושא ע

רצוי , שמלכתחילה מדובר בנושא רגיש במיוחד או נושא עקרוני הקשור להתנהלות הישוב
 . ר הועד או לחבריו"לפנות ליו

 
 ועדוה מטעם רפרנט טלפון המטפל הגורם הנושא

 מנהל אגודה .12-17.512. אריאל גבאי תברואה וחצר
 מנהל אגודה 12-2252722. אריאל פרידמן נוי

 מנהל אגודה 12-2272.11. דני עמר ספורט
 הילה עמר 17-25.1225. יסעור-דקלה גל חינוך גיל רך
 הילה עמר 17-27221.7. יואל ארזי חינוך חברתי

 אלוש-נעמה רוזנבלום 17-2225227. 'הילה מגידוביץ תרבות
 דימה מקרנקו 12-2252272. דהדה אלוק שמירה ובטחון

 
 
 

******** 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 לאורלי וסיני פסל

 ל עינב"לנישואי הבן דור עב

 למרים ברסלר

  לנישואי הנכד

 !ברכות לכל המשפחה
 

 

 

 !ברכות

 לגלוריה ענבר

 ליורם ואתי ענבר 

 ל שני"לנישואי הבן ארז עב

 !ברכות לכל המשפחה
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  51.2.7.75-.55.2ראשון  –ביום שישי 
 
 ר ועדת ביקורת "ליו אפרים סוחמיבחירת .  5
 

  2 –נגד     515 –בעד 
 

  725 –בעלי זכות הצבעה  .52כ מצביעים "סה
 
 ביקורת מבנה ארגוני ח"דואישור .  7
 

  55 –נגד    552 –בעד 
 
 ביקורת שיוך דירותח "אישור דו.  1
 

  75 –נגד  5.1 –בעד 
 

 : קבלה לחברות

 עברה    רונית פרקל

 עבר    לתומר פרק

 עברה     נועם גלעד

 עבר      בועז גלעד

 העבר   איריס סוחמי פרץ

 עבר     אלדר פרץ

 עברה   רוחמה רותם פרייברג

 עבר  עמוס פרייברג

 עברה  גל בלושטיין כהן

 רעב  גיל כהן

 עברה  מיה בלושטיין אלפסי

 עבר  מושיקו אלפסי
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 כל אחד מכם יכול לתרום לניהול משמר הנגב 
אותו נדרשת לדווח לרשויות המדינה כדי  תהמערכת המנהל .ניהול מסודר מתבסס על נתונים

 . לקבל זכויות
על . הנתונים נשארים חסויים. די מערכת המידע של אוכלוסיית היישובמערכת מנוהלת על יה

חשוב שהציבור ידווח לכן . בזמן אמיתי על שינויי אוכלוסייהיש לדווח מנת שהמערכת תתעדכן 
גיוס לצבא , יציאה לשנת שירות, גירושים, נישואים, לידה: על כל שינוי בסטטוס הגרים ביישוב

 .שהצטרפוג ובנות זוי נב .במספר טלפון או מיילשינוי , עזיבהאו  מגורים בקיבוץ, ושחרור
 .מידע שלא נמסר בזמן גורם לדיווח לא נכון ולפגיעה בזכויות

  12.-2252172או לוואטסאפ    margalit39@gmail.com עדכוני מידע יש להעביר למייל 

 מרגלית זלצמןאור גל ו                  .תודה על שיתוף הפעולה

 
 
 

 קיבוץהחשמל בקווי תחזוקת 
 

ה הפסקת התבשרנו תהיביוני  52 -הרביעי ביום 

 . ..:52עד השעה  ..:2מהשעה ל חשמ

עד -גיל בית, חדר האוכל, נוךת החיושמערככדי 

יאפשר שטור ענק הובא גנר יהיו פעילותת המזכירוו

  .רמת חשמלהז
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