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 ןובעלמה 
 .למרות הכל שינוי באווירהש י .שבועות יש ממשלה חדשה 6כמעט  

. ברירה למרות החום הכבד לתקן את השבר היתהלא . שבוע התגלו אריחים שבורים ברצפת הבריכהלפני 

 ."על המים שישי"יש אירוע בבריכה של שבת  –עם צוותו עשו זאת והשבוע בשישי והידי 

קראו הם  –ולפני ההתפזרות סיכמה את שנות הלימודים בבית הספר  , 84חזור מ  ,'תמר'שבועיים כיתת לפני 

זה ברכת ההורים ומניפת הפיזור לפי המוקדם עד בעלון . העלו את מופע חג מחזור המסורתי ,'עזיבה'לזה 

 .למאוחר

יש  "...אלה שמות"הנגב הגיע לסיום בהצבעה ובארוך כשנה וחצי של גיבוש שמות לשכונות משמר תהליך 

 .רשימה

שיפריס מנהלת הקהילה הודיעה בדף המידע לפני שבועיים על החלטתה שלא להמשיך בתפקידה זה עירית 

 .צד בנושא , החברים, מהרהר בנושא ומעיד שגם אנחנו מומוס. במשמר הנגב

משפחות בארץ או שהן קיימות אך אינן יכולות לתמוך  ן/שאין להם ות/רבים ות/מגיעים חייליםהנגב משמר ל

עבר דרך ארוכה עד לגיוסו  2חייל בודד שעלה מאתיופיה בגיל , הט  ל  ב  יעקב . ברסלר מטפלת בהםמרים . בהם

 .במשמר הנגבקלט נ מצוטטת בעלון בתוספת העובדה שהוא כתבה ה .קיבל כתבה בידיעות אחרונות

 כרמי דגני כותבת על פגישה שהתקיימה בנושא זכויות וותיקיםעירית 

 .וגם איך להזמין אירוע פרטי בה, התנהגות בבריכהלכללים ויש 

 .פרוטוקול עדכני של ועד האגודהוגם 

 :רהשעתמונת 
על כה צוות הבריי ולתודה להיד 6:00בשעה  22.7.22י ביום חמישמחדש נפתחה  כההברי

 טהלעם שנ               .סורהטיפול המ
  סבןמעין כהן  - ' תמר'כיתת  הוריברכת 

 לצבא, לשנת שירות ,ינותהיציאה למכלפי סדר ' תמר' ת כיתתו/בני 

 קורסיהה ווחאורי  –שב הביתה  יראו 

 מוסמו –אחת תפטרות על הרים הרהו 

  עמיתבן לנעמי ו ,הולדת הנכדושמעון לוי ל לטלילהברכות 

 י דגניעירית כרמ :רשמה –תיקים של אזרחים וזכויות  אבנושגישה פ 

 פריהחדשים בסם יספר 

  דוביץהילה מגי, נסיהראייל ג, אלוש-נבלוםרוזעמה נ –הצבעה נות שנבחרו בשמות השכו.. שמותואלה ,
 מרגלית

 נת ויונתןהנכדה בת לאס להולדת י ענבריורם ואתל, נברלגלוריה עות ברכ 

 אלושקורין אלבז  :כתבה עות אחרונותמידיכתבה  – לטהליעקב בולם ס 

  אלללי מערכות ישרם הזיכרון לחסלר ביוטה ומרים ברבליעקב 

  נעם שטהל :רשם –ת אגודה קהילתי ועדפרוטוקול 

 להולדת הבןן וארז ללזרי למעיכות בר 

 9295חייה קיץ השת בריכ  

  נעם שטהל, ברגיאיר  –לקיום אירוע פרטי בשטח הבריכה כללים 

  זיכרון חודש יולינר 

  אירוע תרבות 92.1.9295המים  עלשישי 
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 ברכת ההורים
 

 /970/7202

 ,ילדי כיתת תמר

עם איפור כחול על , שלשום הייתם דרדסים על הבמה-רק אתמול, מי היה מאמין שהסתיימה לה תקופה

 ...כמה מהר וכמה הרבה הספקתם מאז, וחגגנו לכם יחד את סיומה של שנת בר מצווה, הפנים

כניסה למרחבים ואחר , (שכנראה חיכה לכם)תמר  -החל בבחירת השם , עברתם תחנות רבות בדרך כקבוצה

ש חיפו, תרומה לקהילה, בגרויות, שאותה אתם מובילים, תנועת הצופים, הווי חברתי, מסיבות, כך למרכזונים

לאורך כל השנים . זוגיות וקשרים רומנטיים חדשים בתוך הכיתה... וכן גם, הוצאת רישיון, מקומות עבודה

 .הייתם מחזור מגובש ופעיל

כבר לא עוצרים טרמפים אלא נוהגים , ובמקומות שונים בקיבוץ, בהגברה, אנחנו רואים אתכם עובדים בכלבו

אתם אזרחים בוגרים שמהווים חלק , ם וגם לא נעריםואט אט קולטים שאינכם עוד ילדי, על הכבישים

 .ועוד לפני שנקלוט את העניין כבר נראה אתכם במדים, מהקהילה ומהמדינה

מהסביבה המוכרת ויוצאים אל , שלב שבו אתם יוצאים מהקן, הגעתם לשלב מרגש ומשמעותי –כיתת תמר 

 .מות חדשיםזהו השלב שבו אתם פורשים כנפיים ומגיעים למקו. העולם הגדול

מכינה או שירות , אחד עשר מתוך חמישה עשר ילדים הולכים לשנת שירות. וגם עכשיו אתם ממשיכים לתרום

, נתון מרשים שכזה מוכיח שאתם יוצאים לדרך עם ארגז כלים מצויד היטב. זהו נתון מכובד. צבאי משמעותי

זוהי זכות גדולה , מובן מאליו בכלל זה לא, הוטמעו בכם ערכים רבים של נתינה ותרומה לקהילה ולמדינה

 .לחייכם האישיים ולכולנו

לעיתים הם עסוקים במסך הקטן , כי בדור המסכים של היום לא תמיד ילדים רואים את מה שקורה סביבם

ובינתיים , עוד הראינו לכם סרטים ותוכניות בווידיאו, כשנולדתם. למזלכם נולדתם בתפר... שנמצא אצלם ביד

 ... ת פריט היסטורי גנוזהוא הפך להיו

ילדים , ולכן מה שנשאר לנו לבקש מכם, אך לא את אישיותם של בני האדם, הטכנולוגיה משנה את העולם

 . בערכים ובטוב, הוא שתמשיכו לשמור לנו על עולם מלא באנושיות, יקרים

שתדל לעשות זאת אבל תמיד נ, ולחפור ולדאוג, מתחייבים להמשיך ולהאמין ולסמוך עליכם, ההורים, אנו

 .במינונים הנכונים

, על ליווי (ה'סמדג) שחרתודה ל, אנחנו רוצים לנצל מעמד זה ולהודות לאנשים שלקחו חלק בשנה מאתגרת זו

מסייע ונכון תמיד , שבשקט עושה מאחורי הקלעים עבודה מופלאה ( ארזי) יואלתודה ל. הובלה והכוונה נכונה
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מאוד  שבדרך כלל , ה שלנו'היקרה שהצליחה לגייס ולהניע את החבר( לגפ) גלל, וכמובן תודה ענקית. לעזרה

 .עבדת ימים ולילות והצלחת ליצור פה מופע רציני ומשמעותי. עסוקים

למרות כל השינויים , שהתגייסה וסייעה לקיים את האירועים, ולהילה מגידוביץלתרבות , ותודה אחרונה

 .ופן בלתי מתפשר להצלחת הערבלא וויתרת ופעלת בא, שהטילה עלינו הקורונה

 ,תודה לקהל שהגיע להתרגש ולשמוח איתנו

 .קיץ נעים ובטוח לכולם

 9295יולי              (ןמעין כהן סב ) הוריי כיתת תמר

 

 לשנת שירות לצבא, למכינות, תות כיתת תמר לפי סדר היציאה למשימו/בני

 יוצאת לשנת שירות בכפר הנוער נירים בבוסתן הגליל לנערים ונערות בסיכון 5.4.9295-ב – גפן עובדיה

מרכז אילוף כלבים המטפל , בפרדס חנה" שילובים"יוצאת לשנת שירות בכלביית  9.4.9295 -ב – אור בן שחר
 במגוון אוכלוסיות שונות בעזרת כלבים

 מרכז ארצי לצופיות ברמת גן –צ "ם המרליוצאת לשנת שירות בצופי 4.4.9295 -ב – יובל גבעול

פנימייה חינוכית לנערים ונערות בסיכון " עין גדי"יוצאת לשנת שירות בפנימיית  4.4.9295 -ב – ליה ילנד
 בקיבוץ עין גדי

 ל לחיל הנדסה קרבית"מתגייס לצה 52.4.9295 -ב  אמרי טנצר

פנימייה טיפולית חינוכית , בתל אביב" הילד בית"יוצאת לשנת שירות בפנימייה  56.4.9295 -ב עיילה אלון
 לנערות ונערים בסיכון

 שלוחת חולית" הנגב"יוצאת למכינה קדם צבאית  95.4.9295 -ב – יעל חפץ

 יוצאת למכינה קדם צבאית לחצי שנה ואחר כך מתגייסת 99.4.9295 -ב – הדר פרייברג

 אליקבקריית בי" גל"צבאית  קדםיוצאת  22.4.9295 -ב – מיתר סבן

 שלוחת אשלים" דרך ארץ"יוצא למכינה קדם צבאית  22.4.9295 -ב – רון פסל

 שלוחת ניצנה" דרך ארץ"יוצא למכינה קדם צבאית  22.4.9295 -ב – עידן קישנבסקי

 מטעם הארגון איגי בראשון לציון" רות"יוצאת למכינת  5.2.9295 -ב – ליהי זקס

 ל לשרת כתצפיתנית"מתגייסת לצה 59.2.9295 -ב מאיה גרינוולד

 ל כשחקן כדורגל פעיל"מתגייס לצה  -  כרמל משה

 ל בתפקיד לוחם קרבי"מתגייס לצה 92.55.9295 -ב – מתן עמר
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 שב הביתה אורי
עלי "ף הוא בא המשך שיקוםעד להביתה  שבאורי  "עלי נגב"ב  ראשוני וםודשיים של שיקלמעלה מחרי אח

 :להודות מבקשורי א ."נגב

א ת החולים שיבאותי לבי ערב העבירובאותו . ימוח יבלתי אירועשל פסח ק בחג השני םיודעיכפי שכולם "

נו גל של הילדים שללאחר חיפוש  הזה נבחרום המק ."לי נגבע"שיקום בהעבירו אותי ליפול ומשם לאחר ט

ומילת  לא היה קלום השיק . יומןמצוות   "י נגבעל"בגשנו פ . וב לביתחווה מקום קרהיה חשוב לכי ועינת 

 . ם היא סבלנותהקס

נהגים  אג לסידור רים שדלאפלהודות . ם שליה שקשור לשיקויפלו בכל מארגנו וטש בריםחללהודות  רוצהאני 

עלי "וכל להתקבל בת שאהניירו דאגה לכלגונן שומית לשל. "עלי נגב"ווה אלי לאת ח להסיעום יומי יוחברים 

גל לסי. תבנאמנו ן וטיפל בישאימ "גבעלי נ"ביה פטרבהידרומדריך  שהוא רג בליאיר . פאהלכל צוות המרו "נגב

 .הגיע לבקרה וה טובאמר מילרבה לכל מי שה תוד .שלו

ר לדעת בעיקאבל נוכחים דבר נהדר זה זאת ה כשלחיות בקהיל אין ספק :את התודותמשלימה חווה 

 .שלא היה לנו קל למרותהלב לנו את יממתם ח .קהילה כזאת גה והתמיכה שלגשת הדארומ ופלים ואזנכש

 לא ים והמוריםמהמחנכ מהאווירה, מהמקום יבלו החינוך שקהוכיחו לנו שגידלנו פה ועינת ש שלנו גלילדים ה

לית על כלידיעה ידענו  ."נגב עלי"שיקום בית המצאו את שם ה .וםת הפסח ועד היחרממלוזה  היה לשווא

  ו עם אוריגענו אליעודית רק שהנינה סיפ ווכח שזנו להיואבל יכולבנו ערן  ג הקים עבור שדורון אלמוהמקום 

שארגן  על זה  "עלי נגב"באשוני של אורי צוות השיקום הרש קרמר רא' לדר, רפאהצוות המדות ללתורפת מצט

חום דע שלו בתהיברג שליאיר . שיקוםלהמשך הביניים לשיחות  םפיסטיאהטריתנו ועם ימי משפחה א

הראשון כי ידע כבר ביום  "נגבעלי "גענו לאלינו כשהמר הביא אותו קר 'שדר ,לא מפזסויטרפיה לא ההידרו

 .כפרהשאנחנו מאותו 

רכו שכל יום בדכאל בן ציון ילמ, תם קרובולעתישהגיעו לבקר ן חיים אהרו, ברגצבי , יאלון דגנמיוחדת לתודה 

 .זקהגיע לח דתו באזורחזרה מעבו

 ורי הפעמים שא בשתי י במשק ח הפרלמנט פגשימעל תודה 

 .שבתהגיע לביקור 

 .יכהזרה והתמעל הע הקהילה ה לכלתודה והוקרב ושו

 !!!םר  י   ד  ה   נ   כולכםין מישהו שכחנו לצי אם

 תודה . מסכה םשיגיע ע לבקר אותיי שבא מ :בקשה

 

 וחווה קורסיהאורי 

 וברתח

של  געגועיםים וציור

 אורימשמר הנגב לילדי 
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 רהורים על התפטרות אחתה
 
(  11' דף מידע מס. כאן משמר הנגב )מנהלת הקהילה  עירית שיפריס הודיעה על התפטרותה מתפקיד   

התנאים הקיימים אינם מאפשרים למלא את תפקיד ניהול : "...ז היא מוסיפה רמז"בכ. וטעמיה עמה

, כי אם הם תלויים בנו? ל"כחבר בקהילה אני רשאי לדעת מהם התנאים הנ. סתמה ולא פרשה" הקהילה

עדכנו אותה בכל נבכי הציבור -שמא לא הכנסנו?  האשם הוא בנו בציבור המהווה את הקהילה אולי, דהיינו

ואולי בקשנו להדגיש יתר על המידה את זהותנו הקיבוצית והקודים שאנו ? המגוון המהווה את הקהילה

עלינו לעשות חשבון נפש ולפייס את עירית בכדי שלא תעזוב  –אם כך ? משתמשים בהם להגדיר את הווייתנו

ם עירית לא מצאה שביל במבנה שבו ועד והנהלת האגודה תוהים בסכימה של תרשים הא. אותנו מרת נפש

 ? הזרימה

ילובנו פנים אל פנים אין טעם להתפטרותה של  ,יתבהרו –ובודאי עוד פרטים שנעלמו מעיני  –ל "אם כל הנ   

 .עירית

בהודעה על תיאור ודרישות  מה נכתוב. ת הקהילה/בואו נגדיר מחדש מה אנו דורשים ממנהל? כלו כל הקיצין   

" ותיק"התעורר אצלי ה, מבלי שהזמנתי אותו  ואף השבעתי אותו להישאר בשקט בפינתו, התפקיד ולפתע

..." (  ומסורת הייתה בידנו "ו !" כשהיינו"ואת ה" אוי"ושמעת את התודה עירית שנפגשת עם ציבורנו )

ת /בעצם מנהל: "הוא היתמם ושאל  95-במאה ה ותיק שבי ולמרות כל הפצרותיי לחיותוה, על כן,התעורר

כזה שאפשר היה לתפוס אות בכנף בגדו בחדר האכילה או ? פעם  היה זה מזכיר פנים-קהילה זה לא כמו שפעם

אבל , כן ענה הקול? ואפילו להקיש בדלתו כי הכל ידעו היכן הוא גר, מטייל עם ילדיו, לפגוש אותו על השביל

מקום אחר והוא יושב מאחורי מסך של מחשב  ובכדי לפגוש אותו עליך לתאם עם הוא חי ב, הוא  לא גר פה

לא חשוב אם מדרי , ותיק שבי אבל שיהיה מכאןואומר ה, ניחא? של התאגיד? של הקהילה? של מה , המזכירה

ותיק  ואם כך אומר ה ,יום בדיוק כמוך-הלא הם עצם מעצמותנו והם חווים את היום –הקיבוץ או מן ההרחבה 

כושר תנועה ברחבי הקיבוץ  ולשם כך בתנאים "בתיאור התפקיד ודרישותיו יש להוסיף :  שבי בא לי רעיון

כל השאר כבר יבוא מעצמו כיד הטובה של . או אפילו קלנועית ( חשמליים או לאו)אופניים : הנלווים יודגש

 .ת הקהילה/מנסחי  הקריאה למשרת מנהל

 מומוס
 
 
 

 

 !ברכות

 ושמעון לוילה טליל

  עופרנכד הלהולדת 
 ועמית לנעמיבן 

 !חהלכל המשפכות בר
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 פגישה בנושא זכויות של אזרחים ותיקים
 

 .אזרחים ותיקים התכנסנו במועדון לשמיעת הרצאה בנושא זכויות   52.1.95ביום שלישי 

 . 61גברים מגיל ,  69נשים מגיל  :הגדרת אזרח ותיק

 .וויון חברתימהמשרד לשאת ההרצאה העבירה דורית 

 :הכוללים בין היתרשמענו סקירה נרחבת על תחומי פעילות המשרד 

 לימודים ותעסוקה בשעות , ותאלימ ,סיעוד ועובדים זרים ,צרכנות, בריאות ,רווחה ,שואהזכויות ניצולי 

 .הטבות ופטורים , עזרה בהשגת הנחות ,קשר עם הבנקים, הפנאי

 4.22-92.22בשעות '  ה –' הפועל בימים א* 4482למשרד מוקד טלפוני בלבד 

 .ומתוגבר בשעת חירום

 . כרוכה בתשלום אינהבלת השירות במוקד ק

 :ניתן לפנות למשרד בדרכים הבאות

  טלפונית 

  (בשימושון–נמצא במזכירות ובאתר הקיבוץ )שליחת טופס פרטים אישיים 

 חלק מהשירותים ניתנים גם דרך אתר המשרד ובאפליקציית אזרח ותיק. 

 
 . .נשלחה במייל המצגת שהוצגה בהרצאה 

 דגני-כרמיעירית : רשמה
 
 
 

 ייהים בספרחדשספרים 
 מתורגמתספרות 

  וסמןרד א'צרי – של יום חמישיהרצח  מועדון 
  הרמל קריסטין –שמפניה בית הסודות 
 מן'צרי ליסוןא –העננים ד סו 
  רפריול זיהי –י הלב מיתרפריטת 
 וויטלילי  –שבך ה סכנה 
  טוויס וולטר –כה המלגמביט 
  הס אנט – יגרמנבית 
 רוטשילד האנה –לוני רטית ב 
  מוסו גיום –ותך אני אוהב אכי 
  אטיירמואן לי – מהפנטתהשל  בה אההסיפור 
  ה סימונספאולינ - אר שלא יתוהאי 

 עברית תספרו

 רדעמאיה  – סופרותנאת ק 
 פידלהיא לי –רות ז 
 זיואמיר  –ת אבועה רבא 
 בונאשכול  –רדס בפ נכנס גבר 
 ענימשר ודר –מונה א 
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 ...תמו  ש  ה   ל  א  ו  
 . לשתף אתכם בתוצאות ההצבעה על שמות השכונות במשמר הנגבשמחים 

 שילוט -לשלב הבאממשיכים . מודים לכולכם על ההצבעה וההשתתפותאנו 
 
 

 אסיף -'  רחבה אהשכונת  . 5

 ליםושיב –' ה בהרחבונת כש . 9

 םשבעי –' ג הרחבה נת שכו . 2

 מנסורה –ם קומתיי אזור.  8

 מגדלה – 5מתי קוחד .  1

 הבוסתן – 9קומתי חד  . 6

 ים צעיר – צעיריםהאזור  .  1

 בניםכונת ש.  4

 ריםנעו – הנעוריםאזור .  2

  בורוכובונת שכ.  52

 םוותיקי –ם הוותיקיונת שכ . 55

 

 מרגלית, ילה מגידוביץה, יהאייל גרנס, שרוזנבלום אלונעמה 

 

 

 

 

 !ברכות

 ענבר לגלוריה

  ענבר ואתי םיורל

 הנכדהת להולד

 תןלאסנת ויונת ב

 !לכל המשפחהכות בר
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 משמר הנגבבודד בל חיי – הט  ל  ב   קבליעסולם 
 

  ן אלבז אלושקורי :כתבה 51.7.2125 "אחרונותידיעות "בה פורסמ .טהעל יעקב בלבה כת

 
ר נעוריו העבי החוק ואת בך עםא כבר הסתה 59בגיל . וטהה ילדות לא פשוחוו 2ל בגי מאתיופיהבלטה על ב יעק

כמו  או, ליתבדת סוציאעו, סקידס קרלינבהוא פגש את יו הגיע הלאבהוסטל . מעצראה מבתי כניסה ויציב

ית צבא-קדםכלל מכינה רוך שלמסע אהם יצאו ויחד , "עלייויתרה  אבחיי של הראשונה" א מכנה אותהשהו

 .קרביתלוחם הנדסה ל כ"בגיוסו לצה ושיאו

יל ה לחללי חטמרגש באנדרחגיגי ום בטקס ת סיכת הלוחאוקיבל המתקדם  אימוןת הא קב סיים יעמול את

חן המבקצין בגאווה  בו הל הצופיםכשבק, הדסאחרת מאשר קה לו לא הסיכה הענית א. ר חולדהסה ביעההנד

 .צבאית-קדםהמכינה המדריכה משלו ו

 לה מאתיופיהע יעקב. יצחון אישירגע של נ זה ( 95)בלטה עבור יעקב אבל , מרגשם זה אירוע כל הלוחמיבור ע

ואימו , מאביו הוא התייתם 2גיל ב .'יפו דבשכונה  המשפחה ביפוהתמקמה ע ואז ה לבאר שבתחיל, 2בגיל 

בירות ליליים בעפ יקיםתוצברתי  ך עם החוקתבהתחלתי להס 59מגיל " .הואת אחיו לבדגדל אותו ה לנשאר

ים סמעישנתי  .א אופקבכל ם כמה חודשיםייתי גה, צריםיצאתי ממעוסתי כננ .פרהוא מס, "ורכושת אלימו

  ."ה טובשלי לא היהמסלול , ולתי אלכוהושתי

 "אותות"של עמותת באשקלון  "דקלבית "ל הגיעוא ה .עצרמכחלופת  ל תחילהיעקב להוסט אימו פנה בעצת

 .נירים מקיבוץ ( 22)ינסקי ס קרלהד סית"והיתה העשם  יבלה אותוומי שק

ו כמו מישהנראה , מוזנח מאד רצא ממעצי, יוםי ממשקלו הוא היה חצה" .תרגשותלדבר מהמתקשה הדס 

והוא   '?ת שלךמה החלומו' אלנוש .היכרותבוועדת  א ישב מולנוהו" .ארתהיא מת, "מהחייםלו שלא איכפת 

 ."החלומותם ג תחילו ה –גשות הכאבים והרלחבר את תחיל כשהוא ה . 'ין לי א'אמר 

ל אב, ותעבד בחקלא, "הארץמלח "נת למכי המשיך ,ך ארוךעבר תהלי יעקב. ל"לצה היה להתגייסם החלו

, ר שליאת העב ראו". וא מספרה, "מתאים לי שאני לאאמרו " .ימו לגייסוא הסכבא לצב המוטיבציהלמרות 

 ."לוחמה רציתי, ל"להתגייס לצהנלחמתי  לוש שניםשבמשך  .םאת התיקי

  .למחוזי הוא ערערעונש  שלא קיבלל אף וע, התיקיםבאחד  עהורשעקב י .משפטה תה דווקא בביהגיעהתפנית 

. דסמספרת ה ,"'תהזדמנוו לתן ' פטאמרתי לשו". טל את ההרשעהבי, ן תקדימיבאופ, יוזבמח השופטיםכב הר

ב ראש ההרכשעמד במי . ופטיםכולל הש, פשוט בכהבאולם וכל מי שהיה  שעה בוטלהדימי ההרבאופן תק"

 .ל"יה נכס לצהשהוא יה, להתגייסגיע לו אמר שמ

 .דסהבחיל ההנת קרבי ייס לשירוולהתגאת תיקיו יח לסגור יעקב הצל א הזוכתמהאסעם  

רום לה מן שלי לתזוזה ה, לי המון שלי שתרמה זאת המדינה". רהוא אומ "אחרתדשה ודרך התחלה ח רציתי"

 ."זרהבח

 .תה האישית שלואת הכומ וח העניק ל"באמפקד ה ואפילו, מאחוריו מפרך כברהכומתה המסע 

. ממרגש יותרזה . זה ילדילי קב בשביע". סבמהלך הטקמרה הדס א "הסביר במיליםל יכולהלא   שאני רגעזה "

 של החיים לוחםהוא , האמנתי בו תמיד. ל הסיכוייםכנגד כזה להבין שו כדי את הסיפור של הכירלצריך 

 ."חומר מיוחדפשוט נוצר מ הוא. ל"וחם בצהגם ל וועכשי
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ים ם שנמצאר לצעירילהעבי שוביש מסר ח, שחלה בחייוותית המשמע תפניתומהמהמעמד  הנרגש, ליעקבגם 

למצוא  אפשר תמיד", וא אומרה ,"שתנותלה ל תפחדוא". שנות מסלולשהחליט לו לפני שהוא נמצא בבמצב 

 ."םיהיה טוב לכם ום לכר שיתאיהאח םמקוהאת 

 

 8  לפני משמר הנגב דד שהגיע לה הוא חייל בושיעקב בלט ה המקום לציינםוז וינים בכתבהינם מצאהדברים 

כרון בבית נר הזיאת  הדליקהעצמאות ביום . טה אותוים ברסלר קלומר ני גיוסום ספורים לפימי  חודשים

 .למין שלנוהע

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ראלמערכות יש חלליהזיכרון ל ברסלר בטקסלטה ומרים ביעקב 
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 אגודה קהילתיתועד הנהלה פרוטוקול 
  5-7-2022:ךתארי

  ,טדגי-ישראלישירה , עמר-דגני הילה ,דימה מקרנקו ,הילה מגידוביץ, (ר"יו)גיא וילק  :נוכחים ועדחברי 

 .אלוש-רוזנבלום נעמה, דגני-עירית כרמי, קפלן-לואיס המיק

 .אהד בן שחר :התנצלו

 (מנהל האגודה)נעם שטהל  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 עדכון שוטף .2

 יעדים אסטרטגיים .3

 שינוי תקנון אגודה .4

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 אושר ללא הערות

 . דיווח מנהל האגודה .2

 . /227אסיפה שנתית תיקבע ל –מנהלה 
תתקיים אסיפת . ימים בחול המועד פסח 8מועצת החינוך החליטה על סגירת המערכת ל –חינוך גיל רך 
הילה תעביר לחברי הוועד . הוועד קיים דיון על יחסי העבודה בין הוועד לבין מועצת החינוך .הורים בנושא

 .אישורו יופץ לציבורלאחר . את טיוטת תקנון מועצת החינוך המעודכן
   .מועמדויות 1הוגשו  .יצא קול קורא למועצת תרבות–תרבות 

  .צריכה מוגברת של מים בעקבות גידול שטחים ומיעוט גשמים. החלה עונת ההשקיה –נוי 
. נערכים להצבעה ציבורית. הצוות העוסק בנושא פרסם לציבור הצעות לשמות לשכונות –שמות לשכונות 

הבקשה . שר לתושבי קבע שאינם חברי אגודה להשתתף בהצבעה על שמות השכונותהוועד התבקש לא
 .נדחתה

  .יעדים אסטרטגיים .2

 :ועד האגודה מציב את היעדים הבאים לקידום בשנים הקרובות

לקראת , זאת. היעדים יוצגו לחברי השולחן העגול ויתואמו עם היעדים שייקבעו על ידי ועד ההנהלה של הקיבוץ

 .הצגתם בפני הנהלת המועצה האזורית מתוך מטרה לשלבם בתכנית המועצתית

a. בינוי קהילתי 

i.  צוות איקלום 

ii. חיבור בין אוכלוסיות 

iii. קידום יוזמות ויזמויות קהילתיות 

b.  לגידול באוכלוסייההתאמת תשתיות 

i. ארגוניות 

ii. קהילתיות 

iii. פיזיות 
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c. הגדלת מקורות הכנסה לאגודה 

d. יצירת קהילת צעירים 

i. חיזוק זיקה של צעירים ליישוב 

ii. שילוב צעירים בהנהלות 

iii. דיור מותאם 

 

 קטיםהוועד רואה חשיבות בקידום פרוי, בנוסף

  מרכז ספורט \אולם ספורט 

 בריכת שחייה 

 כפר סטודנטים 

 תחנת הסעה שנייה 

 השלמת גינון בהרחבות 

 בית ספר חווייתי צומח 

 

 דכון תקנוןע .8

לאחר שהוועד  .אשר על כן הוא כולל סעיפים שהתיישנו ויש לפעול לעדכונם. 9221 - תקנון האגודה אושר ב: רקע

. ד של האגודה להכנת פנייה לרשם האגודות לתיקון תקנון"תיעשה פנייה אל עו, יאשר את הסעיפים לעדכון

או על פי \ד ו"של עו ת חוות דעהוצגו לוועד סעיפים בתקנון אשר על פי  .הפנייה תובא לאישור אסיפת האגודה

פירוט הסעיפים לעדכון יופץ לאחר השלמת  .הדיון לא הושלם מקוצר זמן. המלצת מנהל האגודה ראוי לעדכנם

 .הדיון

 .חברי הוועד התבקשו להעלות סעיפים בתקנון הדורשים עדכון, (52/1)לקראת ישיבת הוועד הבאה 

 
 שטהל נעם :רשם

 

 

 

 

 !ברכות

  ללזרי וארזמעין ל

 הבןדת להול

 גליה ,נויה ,לייה, לשייהח א

 !שפחהלכל המברכות 
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 0201ריכת שחייה קיץ ב
 

 :שעות פתיחה
 58:22-54:22/  22:22-59:22בין השעות : 'ה –' ימים א

  52:22-54:22בין השעות              :'יום ו
  52:22-54:22  בין השעות   :שבת

  .( םתרחציהמ פרסכפוף למ 92:22ועד  54:22מפתיחה ר שתתאפ)
 26:22-24:22ין השעות ב :ה ,ג ,בימים א וניהחל מאמצע י

   
   :::תזכורת לכללי הרחצהתזכורת לכללי הרחצהתזכורת לכללי הרחצה

   !!!!!!!!!   ת מציל ת מציל ת מציל וווחל איסור מוחלט להכנס לשטח הבריכה ללא נוכחחל איסור מוחלט להכנס לשטח הבריכה ללא נוכחחל איסור מוחלט להכנס לשטח הבריכה ללא נוכח* * * 
 .ילדיהם שפת הבריכה ולהשגיח על לחייבים לשבת , הורים לילדים קטנים* 
 .(+54)  חייבים בליווי מבוגר' עד כיתה ה ילדים* 
 .מיםיש להתקלח לפני הכניסה ל* 
 .כנס למיםיאין לה, מחלות במקרים של פצעים פתוחים או* 
 .ארוך חייבים לאסוף את השיער בעלי שיער* 
 מהמציל ללא אישור סירות וגלגלים גדולים , אין להכניס למים מזרונים* 
 .זור המגודר לשתות ולעשן על שפת הבריכה ובא, אין לאכול* 
  .ם ומסודריםיוהבריכה נקישטח הדשא ,רותים יהש לשמור עליש * 
 !השימוש ולסגור שמשיות מקומם בתוםיש להחזיר את הכיסאות ל *
 .אורחים חייבים להגיע בליווי המארח* 
  להכניס כלבים לשטח הבריכה חל איסור* 
 

         נויה גזית נויה גזית נויה גזית /  /  /  יאיר ברג יאיר ברג יאיר ברג          ---         ההה///המצילהמצילהמציללהוראות להוראות להוראות שמע שמע שמע ייילהלהלהחובה חובה חובה 
   

 יאיר ברג עם לתאם זאת מתבקשים , בבריכה יפרט אירוע קייםהמעוניינים ל  תושבים/ריםחב
 (6624460-054) ותפעולהמנהל הבריכה 

  

 .נעימה ומוצלחת, שתהיה לכולנו עונת רחצה בטוחה

 הבריכה מנהל –יאיר ברג   דהומנהל האג - לנעם שטה
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 אירוע פרטי בשטח הבריכהכללים לקיום 
 
 
 

 9295יולי 
 

 .תושב שלא במסגרת פעילות קהילתית\אירוע פרטי הוא אירוע של חבר :הגדרה
 

 כללים לקיום אירוע פרטי בבריכה
 .יאיר ברג משתתפים או יותר מחייב תיאום מוקדם עם מנהל הבריכה 52כל אירוע שנוכחים בו  .5

. איש הקשר לאולם האירועים –ואל רייזמן מחייב תיאום מוקדם עם שמאירוע שמתוכנן ליום חול  .9
 .בסמכותו של שמואל לסרב לקיום אירוע פרטי בזמן שמתקיים אירוע באולם

 .₪ 122משתתפים או יותר מחויב בתשלום של  91כל אירוע פרטי שנוכחים בו  .2

, כל פעילות בשטח הבריכה .ירוע מחוץ לשעות הפתיחהשכירת שירותי מציל הינה חובה בכל א -מציל 
המחיר אינו כולל את השכרת . מחייבת נוכחות של מציל מוסמך ,כולל עבודות הכנה לקראת האירוע

 .המזמין ישלם את שכר המציל ישירות למציל. שירותי המציל

 
 ! חל איסור חמור להיכנס לשטח הבריכה ללא מציל

 

 .איש ומעלה יש לשכור מציל נוסף 65אירוע בהשתתפות ל .8

 .אירועים שיש בהם מתקנים מתנפחים במים מחייבים נוכחות של שלושה מצילים .1
אריאל  –מנהל הנוי  הנחת מתנפחים או מתקנים אחרים על הדשא תיעשה לאחר תיאום ואישור של

  .פרידמן

 !יס כלבים לשטח הבריכהכנאין לה .6

 !ית לשטח הבריכהאין להכניס בקבוקי זכוכ .1

 .חרלכל המאו 92:22ה תסתיים בשע, פעלואם ת, מוסיקה .4

 .כולל השירותים, חובה להשאיר את הבריכה נקייה ומסודרת בגמר האירוע .2

 
 תודה על שיתוף הפעולה

 הל בריכהנמ –יאיר ברג 
 מנהל אגודה –נעם שטהל 
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 חודש יולי
 

  בן כתת  אחיינה של  שרה גלקר,  אחיה של פנינה גדי, 5268חברנו משנת              - כץאריה 

   95.1.5212  - 92.2.5281נפל בגזרה הירדנית           , " איילה"     

  8.1.5242 –  92.8.5429     גולן  אמה של אזרה          - רבקה זלצר

 אביהם של חגי, בעלה של דורית, היה במצודת בורוכוב  5286חברנו משנת             - אריה דקל

  1.1.5222  -6.55.5294      קוקי ומירון , דני, טל                               

  5.1.5225 -ל  נפטר ב"אביו של יוסף טנצר ז       - פינקוס טנסר

  56.1.5225 - 58.1.5222        ל"אביה של שושנה דגני ז -יחיאל אורנשטיין

 אימן שלל "ז  רעייתו של ישראל, 5212חברתנו משנת          -שרה קריתי

  92.1.5225 - 52.25254      ל ואסנת"צביה ז, ל"ז רוחה, נועה                              

 אימם של, רעייתו של מומוס, היתה במצודת בורוכוב , 5286חברתנו משנת          - מרים בונים

  1.1.5229 - 55.2.5291 אחותו של דובי טורנר        איציק ויהודית, עמית                              

 אביהם של ישי, בעלה של שולה, מהכשרת תל יוסף , 5281חברנו משנת         - משה וקסלר

  4.1.5224 - 92.2.5292       שחר ואלדד, יפתח                              

  54.1.9229 -91.52.5292      אחיו של יעקב, בעלה של חנה, 5281חברנו משנת    -זננסקיאהרון פו

 , אביהם של אריק, בעלה של אוולין, 5211חברנו משנת           -מוריס אלון

  51.1.9226 -   22.1.5221        .יעל רסה ואשר                              

 אמם של, ל"רעייתו של בן ציון ז 5286נת חברתנו מש        - שושנה דגני

 51.1.9221  - 15.3.1927     עידו ואלון, גתית וגיא                             

 היתה במצודת בורכוב רעייתו של  5286חברתנו משנת         - דורה מגריל

 .  2.1.9224 -  51.59.5254     צביקה, רוני, ל אמם של אריה"כתריאל ז                             

 עלזה, יעקב, אמם של דנית, ל "ז רעייתו של מנחם 5212חברתנו משנת       - מריון רכטמן

2.6.5286  - 92.1.9252  

 ל אביהם של צבי ברג  ודינה ביקלס"בעלה של לאה ז 5264 -חברנו מ           – יוסף ברג              

5.8.5291    - 1.1.9258   

  6.1.9252 – 4.5.5215יעלה  , נעמה, אביהם של יהונתן  9222חבר אגודה משנת  – לוצאטואורן 
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