
 

 

 2021י ליו

 משמר הנגב.קיבוץ ב שכונותמיפוי שמות ל פרוייקט

  –ה יקרים קהילחברי 

  על בחירת השמות לשכונות:  רגע לפני ההצבעה, אתכם בתהליך ובשלבי ההתקדמותים מעדכנ

בקשות לקביעת שמות שכונות במקום , 2019כבר באמצע אגודה הגיעו לוועד ה  למה התחלנו עם זה?

 המבורכת של משמר הנגב, הבקשות התקבלו בשמחה.  וצמיחתולאור התחדשותו הרחבה א, הרחבה ב. 

רגלית זלצמן ונעמה הילה מגידוביץ, מ)מבוסס על החלטת וועד האגודה הקודם(: אייל גרנסיה,   מי בצוות:

 רוזנבלום אלוש.

לשילוט הכוון נעים ומסביר הוא המהלך ייצור הכוונה קלה יעילה ונוחה ברחבי הקיבוץ.  התכנון  זה טוב?למה 

 שישתלב בסביבה ובנוף הישוב הכפרי.  ,פנים

 אז מה עשינו: 

  למדנו מה קורה

 בקיבוצים אחרים.

   עשינו לא מעט ישיבות

וגם הפצנו עדכונים 

 לוועדים ולציבור כולו. 

  למדנו את המפה

העתידית של הקיבוץ 

ובעזרת אנאבלה 

מפה יצרנו פלדפבר, 

  כזו:

  פנינו לכל הציבור

במשמר הנגב בבקשה 

, להציע שמות לשכונות

 על פי המפה. 



 

 

  קיבלנו כל מיני החלטות בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים. למשל הוחלט שהמספרים על הבתים

ר. )המספרים שכבר מופיעים על הבתים בהרחבה א', ב', יותאמו לפרצלציה ויטופלו בשלב מאוחר יות

 ג' מותאמים למה שעתיד להיות(. 

  פנינו בפנייה אישית וממוקדת לתושבי השכונות שלהם השם כבר מושרש, על מנת להבין את הלך

בורוכוב ובנים.  –לא יוצעו שמות חלופיים לשכונות , הרוח בשכונה. כתוצאה מהתשובות שהתקבלו

 . לבחירה כונות יוצעו חלופותלכל שאר הש

 ההצבעה? מה צריך לדעת לפני

 רשאי להצביע כל חבר אגודה. 

 .כל אחד יכול להצביע על כל השכונות או רק על חלק 

  אחד מתוך שלוש האפשרויות. שם יש לבחור שמות לבחירה.  3לכל שכונה מוצעים 

  .ההצבעה תתקיים באמצע יולי 

 אופציה ג אופציה ב אופציה א שם במפה: 

 מטע י"א הנקודות אסיף הרחבה א

 הדרים נחל גרר שיבולים הרחבה ב

 שבעים הגבעה הראשונה חיטים  הרחבה ג

 צאלון מנסורה שדות קומותיים

 קציר  המגדל עומרים 1חד קומותי 

 חריש הפלמ"ח הבוסתן 2חד קומותי 

 הכרם צעירים תלמים צעירים

 בנים בנים בנים בנים

 נעורים עופר נירים נעורים

 בורוכוב בורוכוב בורוכוב בורוכוב

 מייסדיםה תיקיםוו הראשונים וותיקים

 

 מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה והערה. 

 מרגלית, הילה, אייל ונעמה.


