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 'דגן'כיתת בת  .ערגובקול , שקטשל  ,ה של שלווהאווירבהיתה תה עשיי .הצנועהצלילה . מצלילההפרידה קשה 
 ,דת בניםבועארוכה  פעילות לע, שפחהמל, לבנים הים על מסירותרנאמרו דבהפרידה רי בדב  .וכדתמלה

 זכרה ברוך יהי. הוזכרה לא אינטנסיביתמשמעותית וה ליטה היתונה בועדת קעד לאחרילותה ופע
 

 מה בעלון
 

  32.17.3731ונה יום חנוכת השכב 07 -שכונת הבכניסה לט של :ערהשתמונת 
 

 ת ורדי, לכוורחל מ ,הדס פלג, טל פייבישאבי, דגן דפנה, יציק בוניםא :ברכהזכרה ל מצלילה  נפרדים
 .ויפיר לאו, נשיב

 של המשפחהת תודו 
 ל פינטוגוא -אמהות זכות 
 מר ברכה לתושבי מש, גזיתורית ד – 01-ת הלחנוכת שכונ ברכה, סדברים בטק : 01-שכונת ה חנוכת

 תודות, רפפורטנימרוד  –הנגב 
  אלוש -לוםעמה רוזנבנבחירת , חה דמוגרפיתמדיניות צמי ראישו – 61-60.61.66לקטרונית אהצבעה

 לעזרירן א, שטייןצביקה בלו :קורתלועדת ביחירת נציגים ב, קליטהריכוז ועדת ל
 ועצת נציגי מ אישור, ביקורת הרכב ועדת אישור :החברי האגודשל  61-61.61.66ת אלקטרוניבעה הצ

 תרבות
  ם בעיצומהקטיף הרימוניעונת 
 לנישואיהםויונתן  לאנבלהת וברכ 
 # וביץהילה מגיד -השד סרטןעות ללהעלאת מודם מיז – מאני רצהג 
  הודהבן ידבורה  – הגיע לסיומו "נא להקיר"פרויקט 
 שטהלנעם  :שםר 66.61.66ית אגודה קהילת ועד פרוטוקול 
 ביהעל מות אלוי  -טורהפנה דללדמים תנחו 
  נוךר במועצת חית לנציגי ציבושת מועמדוקורא להגקול 
 חברל ןדוניהול המועמדות ללהגשת מועקורא ל קו 
  הנענ –' החםבית 'קורא לקול 
 בורה בן יהודהד :זמינהמ , יםפעם בשבועי עד-גילוחיוך ב יקהמוס 

  
 

 

 חברתנו  ה בטרם עת של על פטירתאבלים 

 פרץצלילה 
 בצערם של הבנים אמיר ועודד ומשתתפים 
 ירי דגן ומשפחותיהם ,האח

 משמר הנגבבית 
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 של צלילהצליל 
 ולכבודהלזכרה 

 .עודד ירי ומשפחותיכם ,אמיר

תשובת המשפחה  ,בוטח והיום כשהתלבטו האם לקיים אירוע תרבות, רגוע, שקט, ה צליל מיוחדהילצלילה 

 .ם את רצונה של צלילהגשבכך ביטאו טוח ב .כן, היתה חד משמעית

טורי  עוזרים וממלאים  ,ומכיםת .שלא מפסיקה להיות כיתה מאז ועד היוםהכיתה  –בת כיתת דגן צלילה 

 .וואטסאפ של עדכוני כיתה וגם של רכילות

שנים הם  61נפטרו לפני ם השהוריכ .ל שהיה עם צרכים מיוחדים"וירי גדלו בבית עם אחיהם יואב זצלילה 

     .לא יבין זאתר ז .נשאו את נטל האחריות ליואב על כתפיהם כמו הוא היה בנם

לקחה על עצמה את האחריות לנהל , כשהיתה צלילה מטפלת בגן ואחד הילדים היה עם צרכים מיוחדיםלימים 

 .נה ובכך סייעה לו להגיע לאן שהגיע בבגרותובחיבוק ענק ובאמו, את סדר היום המיטבי עבורו

ת ניסים ויחד יצאו לשנת חופש שירתה במשטרה הצבאית כאן הכירה א, סיימה את בית הספר התיכוןצלילה 

 .נולדו ילדיהם אמיר ועודדמששבו . קה הצפוניתבאמרי

 .עבדה שנים רבות במערכת החינוךצלילה 

 .ה את כל הילדים כמו את ילדיהאהב, יקנות וסדר והם היו תורתהישל דצלילה 

אך המשיכו להיות חברים והורים מסורים לאמיר ועודד היא בפולניות אדוקה והוא , וניסים נפרדוצלילה 

 .בשאנטי שלו

חברתית בדיוק כמו , צנועה ,טנהק .של פעםרכולית מ .שנים רבות בחינוך עברה לנהל את המרכוליתחרי א

 .גם ביתה וכך גם גינתהכך טיקה ותאגה לסדר ולאסד ,מחסורצלילה דאגה שלא יהיה 

 .עם חברותיה לצוות ליתבכולבותלבה ו השבהמרכולית והכולכשאוחדו 

רת צלילה הקטנה היתה כלביאה חזקה כי היא היתה המכילה היא היתה העוז, הקטנה היה לב ענקולצלילה 

 .ה הארורהלהיה כשדאגה לילדיה ולכלותיה וכן כשהתמודדה פעם אחר פעם עם המחכך . לכולם

 .וחום תמיכה, ובני משפחתה החזירו לה אהבה ענקיתוהילדים  

 .משנתה ,כתורתה –לכל מחסורה וגם זאת בשקט ובנועם דאגו 

והשמיעה ברוך הקשיבה . נת בכל ובעיקר אשת שיחיאישה פשוטה אך מתעני, שלא היתה מנהלתצלילה ו

 .ובנועם

 .לתמוך, לעזור, יום ולילה והיא נוסעת לסייע, בכל שעה, קריאהל כ .6170ן בחזקת "מזמנה למסלהקדישה 

 .לחבילות ובעיקר דאגה לשיח עמםאגה ד .היתה אחראית על ועדת בנים במשך שנים רבותצלילה 

 אסתטי, מצוחצח, היה להתארח מפני שהיה נקיייף כ .שנים אחדות התחילה גם את ענף חדרי האירוחלפני ו

 .כמשנתה

 .ניצחה מות ההורים גם זאת לקחה על עצמה להיות הקשר והגשר המשפחתי על כל האירועים היאאחרי ו

 
 .עצוב לנו היום זכרה אך לטוב, אישה טובה היתה, ירי משפחותיכם, אמיר ,עודד
 .קמל גם הדגן, נדםוהרוגע של צלילה , השקטצליל 

   זכרה ברוךיהיה  איציק בונים 
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 שלנוצלילה 
 !אמא ודודה, אחות ,גיסה

ולרבים , כל כך משמעותית למשפחה שלנויית ה .עשית כל כך הרבה, בלי הרבה צלצולים ובלי רעש ,צלילה
  .בסביבתך

  .בך הרבה נתינה ובעיקר אהבה לילדיםהיתה 
  .שלנו כל כך קשורים אליך ואל אמיר ועודד כל כך אוהבים אותךהילדים 
 .שלנו את כמו סבתא ודודה אוהבתלנכדים 

 !!!לביאה אמיתיתאת 
 .הרבה בחייךנלחמת 
 .והחזירו לך באהבה ובטיפול כל כך מסור, הרבה לטובת ילדייך והם גדלו לתפארת בזכותךנלחמת 
  .הרובמחלה הארנלחמת 
ליהנות , להמשיך ולנצח את המחלהרצית  –כל עוד הרופאה אמרה שיש מה לעשות , שהלכת ונחלשתלמרות 

 .מהילדים ומשלוש נכדות חמודות
 .היה לנו קשר טוב מאדכגיסות 
, והבישולים המעולים שלך יחסרו תמידהאוכל . נשמור על מסורת הארוחות המשותפות של יום שישיאנחנו 

 .עימות והמושלמות לךטובמיוחד העוגות ה
 .תמיד יש צדק בחייםלא 

 .האותך כל כך צעירלקחו 
 .נקי ומסודר, לחיות וליהנות מהבית הכל כך מטופח רצוןהעדיין היה בך , שהמחלה נגסה בךאחרי 

 .מקסימה שאת טיפחתמשפחה  –הנכדות , הכלות ,הבנים –המתרחבת מהמשפחה 
 ...היה כל כך מהירהסוף 
 .רק בעובדה שלא הספקת לסבול הרבהנתנחם 

 .ונוחי בשלום "היי שקטה"
 .אותך תמיד באהבהנזכור 
 .לבינסי המטפלת שסעדה אותךתודה 

 
  דגןדפנה 

 
 
 
 
 
 

 ,גיבורה שליצלילה 
 

כל כך הרבה מכשולים וקשיים עם כולם התמודדת , עברו עלייך אינסוף אתגרים כל כך הרבה שניםבמשך 
ולהמשיך וח צריך בשביל להתגבר ככמה אומץ וכמה  .עם חיוך ועם שמחה, עם אופטימיות, כה גדולה בגבורה

 ...שתחלימי בידיעה ברורהכל פעם מחדש ועשית זאת 
אומץ וכוח צריך בשביל כמה . האתגר הזה גדול מדימספיק . צריך בשביל להגיד זהואומץ וכמה כוח כמה 

כל זה הופך אותך לגיבורה עבורי . וללכת לנוח לתמיד להיפרד מאהובייך, לשחרר, להיות מוכנה לעצור
 . אמיתית
ואת  .ואהוביםבאוהבים , לאנשים שתמיד יהיו מוקפים במשפחה וחברים הולדת אני אוהבת לאחלבימי 

 אישה אהובה וכל מי שמכיר אותךאת . צלילה באמת תמיד מוקפת ועטופה וכך היה ממש עד הרגע האחרון
, משוחחת עם כולם, נעימה ומסבירה פנים, מחלקת חיוכים לכל עבר, כי כזאת את, מיד מתאהב.מיד מתחבר

 .יסתותמיד נוכחת ומגו באמת מתעניינת
כל כך משמעותית במשפחה , את כל כך הרבה יותר מזה, דודה רק בשבילי אף פעם לא היית, אהובהצלילה 
עבור הילדים את . חלק בלתי נפרד מחיינוממש . כל כך משמעותית לילדים שלי, ליכך משמעותית כל . שלנו
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בילית . כנעים שיש להם שתי סבתות בקיבוץכמו סבתא שלישית שאפילו כשהיו קטנים חברים שלהם היו משו
 .לשחק אצלך לאכול אצלך, מצידם נהנו לבלות איתךהם ו .איתם המון ותמיד במסירות גדולה בשמחה ובכייף

כמובן מכל ארוחות השישי שחלקנו  ,איתך וכמובןכרונות טובים ונעימים מהימים שבילו ילהם המון המון זש י
כי את בשלנית נהדרת ובמיוחד מעוגה אחת מיוחדת , מהאוכלוהאיתנה וגם  מנוכחותך המשמעותית .יחד

 .לו מבלי שיבקשובמינה שכל כך אהבו שהכנת ושכל אירוע הכנת עבורם תמיד באהבה אפי
ממש כמו עבור , כל כך צודקתיא ה .מאחדת ומלכדת, שאת מחברת בינינו, אומרת שאת הגשר שלנונועה 
 .חשיבות עצומה ולך מקום כה חשוב וכה משמעותי במשפחתנו עבורך למשפחהגם , סבתא
תודה ו .תודה שאת חלק ממשפחתנו, ל היותךתודה ע, לך צלילה על כל מה שנתת לנו כל השניםתודה 

 .שאיפשרת לנו להיות חלק מהחיים שלך
לי לומר לך באופן חד וברור שאמיר ועודד גם הם בדיוק כמוך אהובים ועטופים במשפחה גדולה ודואגת חשוב 

 .גילאיםובהמון המון חברים אוהבים ומסורים מכל ה
לצד , כמו בור גדול, בכל רגע ביממה, חסרונך יורגש תמיד, נמשיך במסורת של ארוחות משפחתיותאנחנו 

, ללכידות, מהמשמעות שהענקת למשפחתנו והמודל ששימשת לכולנו לאהבה, כרון הנעים מהיותךיהז
 .לשמחה ולאומץ  ,למסירות

 .אוהבת אותך צלילה ומאחלת לך שלווה ומנוחהאני 
 

 פייבישאביטל 
 

 
 

 ...צלילית
שעברנו כל כך  מרגישה . יודעת בתוך תוכי שזו פרידהו  ..ונה בערבמערב יום רביעי שעה ש, יצאתי מביתךעכשיו 

חוט רחוקות אבל תמיד יש  תת דגן ואני בהדר קרובות תמיד וגםיבכ ת  החל מילדות בה ַא... הרבה ביחד
 .שמקשר ומחבר

, ומאז ליוויתי אותך לבדיקות... בפעם הראשונה והלכת לבד לרופא אמרתי לך שאין מצב .. .כשחלית
 לטיפולים לעשות את 

אחת את השנייה  נויה וכל פעם חיזקנו אחת את השנייה עודדיהשנו ..הקרחת הראשונה והפאה הראשונה 
שלך את האהבה הבלתי תמיד הערכתי  את הכוחות  ...רובות ורחוקותק ..יעצנו אחת עם השנייהייעצנו והת

 .צחקנו ואפילו דמענותווכחנו ה .המון על הכל ועל כלוםיברנו ד .מתפשרת וללא תנאים לעודד ולאמיר
חמישי האחרון כשנפגשנו ניהלנו שיחה יום ב .האחרונים היינו הרבה ביחד ותיאמנו בינינו עמדותבחודשים 

לך  ת הזו שמאפשרתרּוב  לי שאת אוהבת את הח  אמרת ו .ת והמקום שכל אחת נתנה לשנייהרּוב  ארוכה על הח  
להגיד מתי כן מתאים שאבוא ומתי לא והכל בידיעה שאנחנו אוהבות אחת את השנייה ולא מתחשבנות 

 .ות טינהונוטר
 .ק לא איך שנפרדתי ממך היום ואתמול ושלשוםר ...שי מיוני אפילו כמו ביום חמיבדאותך  לראות מנסה 

 (רי יודעת שזה לגמרי בזכותךואת ה)לך עד כמה הילדים שלך מדהימים ספר ל .לדבר איתך רק עוד קצתוצה ר
ודפנה והאחיינים ירי ו .כל החברים מכיתת דגןו ...אופיר ושהם הנהדרות והנכדות, והמשפחות היפות שהקימו

שנמשיך בטיחה מ .נוחי לך בשלווה חברה אהובהז א .אבל את בטח כבר עייפה ורוצה כבר לנוח ...וד ועודע ..ו
 .מרי בשבילםוננסה להיות לג נכדותייך, לחבק את ילדייך

 .גיע לך לנוחמ ...ספיקמ ...דיז א .ואמרתאמרת וחזרת  לא רצית לסבול.. .לך ללכתמותר 
 

  פלגהדס 
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 צלילה האהובה שלנו
 

כאן נולדנו כאן . קשה להאמין שאנחנו נפרדים ממך היום כאן בגבעה הצופה אל הבית שלך הבית שלנו
אפילו שהתגייסנו , מגיל צעיר גרנו באותו החדר  .את רוב מסלול חיינו עשינו אחת ליד השנייה. והתבגרנו גדלנו

התחתנו באותה שנה גידלנו ילדים באותם גילאים ואפילו בשנים הראשונות לגידול . לצבא המשכנו לגור ביחד
 . והנה היום הכל נפסק כאן נפרדות דרכנו המשותפת. שנה עבדנו ביחד 61במשך . הילדים היינו שכנים

 
. טיולים משותפים של המשפחותבילינו ב .אתך היינו ממש כמו אחיות משותפים כרונותייש לי כל כך הרבה ז

. ניהלנו ויכוחים סוערים לתוך ליל שישי , היינו חבורה שנפגשת כל שישי על פי תורנות מסודרת מי מארח
נסענו לנופשים המפורסמים של . היינו חבורה מגובשת וסוערת .הקיבוץ מתקנים אתומתקנים את העולם 

 .יוצאים לטיולים בשבתות, היינו נוסעים לנופש בדירה בנתניה ומבלים ביחד שבוע מדהים. בימי כיפור אילת
 

כל פעם . לת והנוראיתלמחלה המקושניהלת מול הבשנים האחרונות ליווינו אותך במאבק מעורר ההשראה 
ד ידעת לאסוף את רגעי משבר אך תמיהרבה היו  .המחלה הארורה שחשבנו שניצחנו היא חזרה ולא ויתרה

ומנסה להבין  תמיד הסתכלתי עלייך בהערצה גדולה. לא ויתרת קולהיאב םלהילחהכוחות ולעמוד נחושה 
 . בשבילי היית ממש גיבורה   . מאיין את שואבת את הכוחות לחזור ולהילחם פעם אחר פעם ולא להרים ידיים

 
 -טוב קצת יותר ואמרת לי שאת מרגישה . ה אהבתכת שלך בבית שחהמטופרק לפני חודש ישבנו במרפסת 
היה איזה זיק קטן של תקווה . שהכנתי לך במיוחדשאהבת  מהעוגיותאכלת . אפשר להגיד שטוב אמרת לי

 .הרב כבה מהר מאד צערישל
 

 שלי צלילה
אף אחת לא ניצחה הסכמנו . קלאסייםדור שני לפולנים . כל השנים התווכחנו מי מבין שתינו יותר פולנייה

  .שאנחנו פולניות שוות כל אחת בדרכה שלה
ביותר במשמר הנגב הישנה  הכיתה הגדולה. ביחד עם בני כתת דגן המיוחדת תזיכרונויש לי עוד כל כך הרבה 

  .כרונות שנעלה כל חברייך במהלך השבעהיאני בטוחה שאת תשמעי השבוע הרבה מאד סיפורים וז .והטובה
 . נרכל עלייך ובעיקר נזכור אותך, נדבר עלייך

 
אותך  השליוותמשפחה חמה ואוהבת . וזכית לכלות מקסימות ולנכדות חמודות הקמת משפחה לתפארת

המשפחה שלך . להחזיר להם הרבה אהבהוואת היית מאושרת להיות ביחד עם הנכדות  .בהמון אהבה וחום
 . הייתה מקור הכוח שלך בתקופה הלא פשוטה שעברת

כאן דרכך  ימשיכו אתושוהם והנכדות המקסימות שלך שכה אהבת עודד ואופיר אני שמחה ומאושרת שאמיר 
 . במשמר הנגב

  
 כרונות שיהיו איתי תמיד ינפרדת ממך עם המון אהבה וזאני 

 מולכורחל 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

  www.atarmishmar.org.il   62.61.6166ב  "ג בחשוון תשפ"כ 6622' עלון מס

 חברה יקרה, צלילה שלי
 . אולי, אולי, הלוואי ואת מקשיבה
 .את באה והולכת אלי
אמרת בקול צלול  ?שאלתי אותך לאן עכשיו. לא ידעתי שזאת תהיה השיחה האחרונה, רק דברנו לא מזמן

 .הרופאים עוד לא יודעים, ואופטימי שבדיוק יש ישיבה ואז יחליטו
 ".זה יחזור, אבל את יודעת ורדה" 

 כל כך אופטימית , אופטימיתאבל  היית כבר חסרת כוח
  .וזה הדביק גם אותי .אותך תשכל כך מאפיינ תהאופטימיו

 .אבל הגורל רצה אחרת
 .אוהבת אותך כך החזקתי לך אתמול את היד ואמרתי לך שאני כל -וכל כך מהרפתאום 

  .כאילו זה מובן מאליו, תמיד חברות – ןעבדנו יחד בג ,היינו שכנות, בכיתת דגן, יחד בגן, גדלנו יחד מהסיר
 אבל תמיד – או קצת במרווחים ,הדוק יותר ,לשמור על קשר לאורך כל השנים, למרות המרחק הפיזי, הצלחנו

 .קשר של חוט זהב
כמו שתמיד ידעת להיות בשביל  –שלא היית שם בשבילי ובשביל המשפחה שלי , שמח או עצוב, עלא היה אירו

 . אחרים
עם לב ונשמה גדולה כמו  –שמחה בשמחותינו , תומכת בעצבות, שצריך ןיניעעוזרת בכל , עבכל אירונמצאת 

 .שאת תמיד
 .הקיבוץ שכל כך אהבת ענינישומרת בלהט בלתי מתפשר על , היית איש הקשר שלנו

 .שמחה במה שיש, אופטימית, לא מתלוננת, כי זה ברור מאליו, והכל כל כך בצניעות ופשטות
  .היו לך שנים לא פשוטות ,וכן 

 :אנצור בלב חזק כל רגע איתך
, לחלץ ממך גם את הפחדים והחששות ומה שזה עושה לך בפנים, לפעמים, את השיחות הפרטיות בהן הצלחתי

על הכלות והנכדים שכל . מתפתחים כל אחד בדרכו, איך התבגרו –שיחות על הילדים  .ומי שם בשבילך לתמוך
 .כך אהבת
  .לחזק מרחוק, דעת שלא מספיקיו, וניסיתי

 בקיבוץ צוחקות מלא ומתעדכנות מה קורה, בווידאו, איתך ועם אורה, שניסינו לתחזק, את השיחות השבועיות
 .ואתנו

מטיילים  –גם אחריו , גם לפני טיפול, עד לבוא הקורונה ובהתאם למצבך, כל שנה, את הביקורים לכמה ימים
 .מהביחד, מהזיכרונות המשותפים, נהנים מהאוכל המקומי, במקומות קסומים בצפון

חוץ מהשנה וכל כך , שכל שנה היית מגיעה אליהן ) את יודעת למי, אחרי אחת האזכרות, צחקת איתי פעם
, כל שנהתוציאי חוברת עם מה שאת כותבת " –ואמרת שיש לך אחלה רעיון בשבילי   (הערכתי אותך על זה
  . בטח יש מי שזה יעזור לו –את השם  שם ואנשים רק ישנו חוברת נתלשת כזאת

 .מי חשב שאכתוב גם לך ושיגיע יום פרידה
 היית לי כמו אחות

 .אוהבת אותך כל כך ולא מאמינה
הילדים הכל כך טובים ונפלאים שלך ואת כל המשפחה החמה והאוהבת , מחבקת בשבילך את אמירי ועודדי

 .שלך
 עכשיו זה זמן הגעגוע 

 נשיב  ורדית
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 ,צלילה
אני רוצה להודות לצלילה האהובה שבאהבה , וחיים כאן היום ,בני ובנות משמר הנגב שחיו פה בעברבשם 

 .בלתי נפרד מועדת בניםומסירות ענקית היתה חלק 
 .בכל שעה ובכל מקום היתה עבורנו אוזן קשבתצלילה 
  .דרכיה לשלום ופתרונותיה התאימו באופן אישי עבור כל אחדתמיד 
 .צלילה היינו כולנו בניהעבור 
 .הכל כדי שכל אחד ירגיש וידע שיש מי שדואגעשות ל .להרגיע, לפשר, תמיד מוכנה לדבר, זמינהתמיד 
 .את חסרה כל כך, יקרהעל משכבך בשלום צלילה נוחי 

 בפייסבוקנכתב 
 (6160 מחזור כיתת אפרסק)לוי אופיר 

 
 

 
 
 
 
 

 תודות
קמנו משבעה ובוודאי שעדיין לא מעכלים את האובדן והחסר של צלילה שהלכה ובטרם . ובצערנובאבלנו 

 .צאים רגע להודות לקהילהמואנחנו . מאתנו כל כך צעירה וכל כך תאבה לחיים

 .תודה רבה על הטיפול המסור, ר אלי"שושי וד, שלומית, המרפאהלצוות 

 .רבהודה ת .והדואג יום יום המסור  ליתהכולבולצוות  ,לרווחה

אין לנו מילים לתאר את המסירות האין , המלאכית של צלילה שסעדה אותה בחודשים האחרוניםלפרנסס 

 .תודה, תודה ,ודהת .סופית

המון תודה מון ה .ברקוביץ שבסבלנות ובכישרון בשלה לצלילה לפי טעמה ורצונה בחודשיה האחרוניםלאתי 

 .אתי

 .מחבקים ותומכים, משפחה ובני כיתה רבים, מעגלים של חבריםלמעגלים 

 .תודותמון ה .אפו ובעיקר היו איתנו, שלובי, סידרו, ניקו, ארגנו, הרבים שהסעידו אותנולמתנדבים 

 .נציין שמות כדי לא לשכוח אף אחדולא 

 .אין מילים לתאר את ההרגשה של קהילה שעוטפת מחבקת ותומכת ועוזרת לעבור ימים קשיםובאמת 

 
 ואופיראמיר 

 ושוהםעודד 

 ודפנהירי 

   בני ביתנווכל 
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הֹות גואל פינטו \זְכּות ִאמָּ  
 

ִלי א שֶׁ ִציִתי ְלַצְלֵצל ֵאל ִאמָּ  רָּ

  ְלַסֵפר לָּּה

ה ִלי ֵמתָּ א שֶׁ ִאמָּ  שֶׁ

ִציִתי ְלִהְתלֹונֵן ְבָאזְנָּּה  רָּ

יהָּ  לֶׁ  עָּ

ה אֹוִתי זְבָּ עָּ  שֶׁ

ִציִתי ְלַהְסִביר לָּּה  רָּ

כֻּלָּם יֹוְדִעים ת ַמה שֶׁ  אֶׁ

א ַאְת ִאמָּ  ְכשֶׁ

 ַאְת ֹלא יְכֹולָּה פָּשּוט לָּקּום

 ְולָּלֶׁכֶׁת

.ֵאין ְלָך זְכּות  

הֹות וֶׁת ֵאינֶּׁנּו זְכּות ִאמָּ  מָּ
*   ויזיה ושדר רדיווטל מנחה, מבקר קולנוע, עיתונאי, גואל פינטו 
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  01-ה שכונתחנוכת 
השני נבנה לאחר הרחוב . בתים ברחוב אחד 61נסנו תחילה . התאכלסה לאיטה במשך למעלה משנההשכונה 

תם החדש במורדות הגבעה קיבוץ לביחברי  –מספר חודשים ובחודש ספטמבר השנה נכנסו הדיירים 
 . הראשונה

לכתו וכיבוד עם גזירת סרט כה, טקס צנועב .62.61.6166שבת  –נקבע תאריך ה .הגיע המועד לחנוך אותהוהנה 
המולה רבה ה .למבוגרים ,פינות פעילות לילדים וסככת צל ברחוב שהפך להיות מדרחוב, משפחות 16כיד 

 יוגב לוצאטואת הטקס נחה ה .והזדמנות להכיר
 

  :הדברים שנקראו בטקסואלה 

 ,כנת לה שכונת השבעיםוש, בקיבוץ יפה בין לולים ומטעי אבוקדו

 ?ומי גר בשכונה

 ...משפחות 16טוב אז בסיפור יש רק חמש קומות ואצלנו יש כבר 

 .אבל תוכלו לזהות אותנו עם חולצות לבנות, כם את שמות כולםאנחנו לא נקריא ל
 

 ,הנותיולאפשר לכם פשוט ל, הפעם החלטנו שלא להאריך במילים ותודות

 .אני מזמין את אריאלה גליקי לברך את החברים החדשים בשם הקיבוץ

 .אני מזמין את אתי ענבר לברך בשם וועדת אקלום

 .פורט לברך בשם השכונהואחרון חביב אני מזמין את נמרוד רפ

 

 תדורית גזי/  07-לחנוכת שכונת הברכה 

 אפתח בשירה של פניה ברגשטיין

ם ִנּגּוִנים ִבי תֶּ ל  ת  ָאִבי, ש   ,ִאִמי ו 
כּוִחים מֹוִרים ש   .ִנּגּוִנים ִמז 

ִעיִנים ר  ִבי ; ּג  בָׂ ָאם ל  שָׂ ִעיִנים נ  ר   –ּג 
ִחים צֹומ  ם עֹוִלים ו  ה ה  תָׂ  .ע 

 
ִחים ֹפארֹות ב   ם שֹול  ה ה  תָׂ ִמיע   ,דָׂ
לּוִבים י ש  ק  עֹור  ם ב  יהֶּ ש  ר   ,שָׂ

ִיְך ִאִמי, ָאִבי, ִנּגּונֶּיָך ִשיר   ,ו 
ִבים שָׂ ִקי נ עֹוִרים ו  פ  דָׂ     .ב 

שנים של עמל . גרעינים, שחלמו חלומות וזרעו ניגונים, דרכו של הקיבוץ  שהחל עם קבוצת צעירים חלוצים
, קולות ילדים בלינה משותפת, וארות ושורשיהם שולבו באדמהשלחו פ, התנסות ועיקשות הצמיחו בנגב קיבוץ

היו לקהילה מתבגרת . בגרו הצעירים והיו להורים... ס אזורי"ס בקבוץ לבה"מבה, עברו ללינה משפחתית
ובחרה להיפתח להשתנות להתחדש במשפחות שיחזירו המולת ... שצומחת מסתגלת משתנה שחפצה חיים

 . ילדים ונכדים

, משפחות בנו את ביתן והצטרפו בשנה האחרונה כחברים מהמניין 16, 01 –חונכים את שכונת ה כיום אנחנו 
 .ומשמעותית יותר מורכבתכנראה עבורם הבחירה הייתה ...  אבל גם אלה שבחרו להצטרף... רבים הבנים 

בבתים עד הגבעה " לכבוש"עלינו לקדם את פני המחר ולהמשיך בקליטה ... התהליך החל וטרם נגמר
 .נו יהמה מילדים וישגשג כלכלית וחברתיתכדי שקיבוצ, הראשונה
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 הבית: אין מתאים מלסיים בשירו של יהושע צפריר

עֹולָׂם ֻרִבים ֲחשּוִבים בָׂ ִרים מ  בָׂ  ,י ש ד 
ם ָאדָׂ ל הָׂ יתֹו שֶּ שּוב ִמֻכלָׂם הּוא ב  חָׂ  .הֶּ

ם הּוא שֹונֶּה ָאדָׂ ם מ  ָאדָׂ מֹו שֶּ  ,ּוכ 

ִתי בָׂ ְך שֹוִנים ה  ם הּוא בֹונֶּהכָׂ אֹותָׂ  .ם שֶּ

, השתלבות מהירה בכל מעגלי התרבות ולחברים החדשים, נאחל לקהילת משמר הנגב המשך צמיחה
 .החינוך והעשייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,לתושבי קיבוץ משמר הנגב מחברי שכונת השבעיםברכה 
 .וברוכים הבאים למסיבת הרחוב של שכונת השבעים, לכולם שלום

 .כדי לציין יחדיו את ההצטרפות הרשמית של תושבי השכונה לקהילת תושבי משמר הנגב, היוםהתכנסנו 

לארגן , להתנדב לוועדות, ליצור קשרים חברתיים, לגדל ילדים, בחרו לבסס את חייהן כאן, משפחות 16

 .לחיות חיים של עשייה ומעורבותבעיקר  –ים ידים ותקציבלהצביע עבור בעלי תפק, טקסים

לעצור בדואר ולפטפט עם הדוור , לבקש מהשכן שלך קצת סוכר, שעושים בקיבוץהמעשה הקטן ביותר גם 

הופך לפעולה רבת משמעות של , מתקנים או לביתלאסוף ילדים ממסגרות וללכת בחברותא ל, המקומי

  .התחברות עם חברי הקהילה

חרנו ב .כדי לגדל את עצמנו ואת ילדינו דווקא כאן, רובנו משפחות צעירות בתחילת דרכן, למשמר הנגבהגענו 

ולהיות  ,התנדבל .לארח ולהתארח, ליהנות, להיות חלק, להשתתף, לגור פה כדי שנוכל לצאת החוצה ולהתחבר

 .חלק ממה שהוא יותר גדול מחיינו הזוגיים והמשפחתיים בלבד

 

, שמסיבה זו תהיה רק הסנונית הראשונה של המעורבות שלנו, ולכל קהילת תושבי משמר הנגב, מאחל לנוי אנ

, פוליטיקה, כלכלה, חינוך, תרבותב .משותפים במשמר הנגביינו הבכל היבט של ח, חברי השכונה החדשה

   !ל  ח  י  י  ם '  היסטוריה וכיוב, אקולוגיה

 רפפורטנימרוד 
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 ,נגזור את הסרט ונמשיך לעיקר, הבטחנו וקיימנו שיהיה טקס קצרצר

 .כל הילדים מוזמנים לעזור לנו ולגזור את הסרט האדום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 הסרט האדוםנגזר  !זה רשמיעכשיו 
 ....צריך מתנדבים ש

  תודותזה רק פוסט , בלי פאניקה

 ,דו ונתנו יד ורגל להצלחת המסיבהתודה לכל חברי השכונה המדהימים שלנו שהתפק

לעידן , לאסתר האלופה שניצחה על פינת הכיבוד ביד רמה, למשפחת אלעזרי עובדיה ובובה שאירחו בחצרות

ליובל נויה ואגם המקסימות , לבוב על הפלייליסט המוצלח, גלקר התותח שהנעים את זמנם של יושבי הקפה

, לעומרי גלקר על המשקה הטעים, לאופיר גליקי בפינת היצירה, ילאדווה וליבי בפינת הגימבור, בפינת האיפור

להפעיל ולפרק , למהנדסי ומקימי הצילייה ולכל מי שהתנדב להקים, לנמרוד רפפורט על הברכה בשם השכונה

  את האירוע

 :תיכנן והוציא את האירוע לפועל , תודה מיוחדת לצוות שהגה

 .ספיר אילוז ושירה טדגי, מעיין עוז, שיר לוצאטו, נטלי ברגר, ליטל אביטבול, נסטגהילה די, דפנה רוזנברג

  לבני הזוג הנפלאים שלנו שהתגייסו לכל מטלה ומשימה

   .ותודה אחרונה חביבה לחברי קהילת משמר הנגב שהגיעו בהמוניהם לחגוג איתנו את חניכת השכונה

  נתראה בשמחות וחגיגות
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  7.75..51-52.5בימים 

 
 אישור מדיניות צמיחה דמוגרפית לפי הפירוט.  6
 

 661  -בעד 
  61 –נגד 
  16.16אחוז הצבעה   622בעלי זכות הצבעה   661מצביעים כ "סה

 
 בחירת נעמה רוזנבלום אלוש לריכוז ועדת קליטה.  6

 נבחרה
  622בעלי זכות בחירה   622מצביעים  כ "סה
  11.11אחוז הצבעה  622מצביעים  בעלי זכות הצבעה כ "סה

 
  בחירת צביקה בלושטיין כחבר בועדת ביקורת.  2

 נבחר
  622בעלי זכות הצבעה   660מצביעים כ "סה

 
 בחירת רן אלעזרי כחבר בועדת ביקורת.  1

 נבחר
  622בעלי זכות הצבעה  622מצביעים  כ "סה

 
 

 
  7.75..5..51-7אגודה בתאריכים הצבעת 

 
אפרים  :ר נבחר"יו )רן אלעזרי , דנה גרופר, צביקה בלושטיין :אישור הרכב ועדת ביקורת של האגודה.  6

 (סוחמי
 

 662 –בעד 
  66 –נגד 
  106בעלי זכות הצבעה  621כ מצביעים "סה

 
הילה , שלומית שטיקמן, ארנון יגב, (שמואל בונים)מומוס , חיה אלון :אישור  נציגי ציבור למועצת תרבות.  7

 נורית רבינס, רוזנברג-דפנה בירן, פרץ-איריס סוחמי, שנהב
 

  662 –בעד 
 

  61 –נגד 
  106 –בעלי זכות הצבעה   621כ מצביעים "סה
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 קטיף הרימונים בעיצומהעונת 
הבוערת באדום של העונה . קוטפים במטע הרימונים 611-ם ויום יום אפשר לפגוש כהחל לפני כשבועייהקטיף 

קטפו במטע ש)חיילים , שירות לאומיסטייל  –מגיעות קבוצות שונות של תלמידי תיכון לקטיף . רימונים

. (במטע)סוחט להם מיץ ישר במקור מיציק  –ואיציק בונים , (שעונתו בערה בכתוםהזכור לטוב  המשמיש 

 .של מאור לוי מרכז המטעיםהיוזמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ברכות

 ויונתןלאנבלה 

 לנישואיכם

 ומאיר פלדפבר לרותי 

  ל יונתן"הבת עבלנישואי 

 !לכל המשפחהברכות 



05 
 

  www.atarmishmar.org.il   62.61.6166ב  "ג בחשוון תשפ"כ 6622' עלון מס

 גמאני רצה #
 
קילומטרים כאשר היעד היה להגיע  2גמאני רצה והוסיפו כל אחת #שות משמר הנגב לקחו חלק במיזם נ

. קט ארצי אשר נועד להעלות את המודעות לסרטן השדמדובר בפרוי. להיקף כדור הארץ בריצה או הליכה

לבשה כל הקבוצה , ה מתנת תרבות משמר הנגבוכך בהפתע, הסממן הבולט של המיזם הוא הצבע הורוד

קבוצת . שגיותירתם למשימה ברצינות ובהימה שגרם לכל המשתתפות לה, חולצות מעוטרות בצבע ורוד עז

  ! דקות 61מ בתוך כ "ק 2נשים ראשונה אשר היטיבה לרוץ אף סיימה את מסלול 

מיני תופינים , עדון שעוטר כולו ורודבסיום המסלול התכנסה כל הקבוצה לחברותא של שישי אחר צהריים במו

 .מוסיקה טובה ומעצימה וכן קפה נספרסו מקפסולות ורודות, ופירות

 
 !מגבשות והשאירו טעם של עוד, התגובות מכל הקבוצה ומסביב היו נהדרות

 מגידוביץהילה      !עוצמתית ולמען מטרה טובה, כמה כייף אחווה נשית

 

 
 
 
 

משמר הנגב משתתפות נשות 

להעלאת  גמאני רצה# מיזםב
 סרטן השדלהמודעות 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



06 
 

  www.atarmishmar.org.il   62.61.6166ב  "ג בחשוון תשפ"כ 6622' עלון מס

 !הגיע לסיומו    "להקיר נא "קט   פרוי
 הכל התחיל מבקשתה של ורוניקה 

 ".למלא את חדר האוכל ברגש וצבע , לקשט את הקיר" 

את התא המשפחתי היוצר ועובד ביחד ואת תחושת , לקיבוץ  01 -החלטתי לבצע פעילות שתשקף את שנת ה
 . ת מהכליהקהילה המפרגנת ונהנ

 . בשמחה והתקציב הוגדר לבקשתי  מגידוביץ מיד נענתה הילה

 :למפגש במרפסת המועדון והכל הובהר למשתתפים" קול קורא"שמתי 

 מגיעים . פון תמונות לבחירתכםאמטיילים ברחבי הקיבוץ ומצלמים בפל. אתם משפחה יוצרת ציור

 . כשהרישום מוכן בוחרים צבעים ומציירים במכחול. לשולחן ומקבלים קנווס ועיפרון

 :רבים נבחרו נופי קיבוץואכן 

 ,מבט מהגבעה הראשונה ומבט על הגבעה הראשונה והשלט כמובן 

 . האוטובוס שבאסם והנדנדה בדשא. חדר אוכל הישן ולעומתו הדואר 

 . הדרך לבריכה וכמובן הבריכה. ושטח הרימונים x6בית בורוכוב 

 רכרה משפחות רבות בחרו את כיכר הפרחים ואת הכ

 . ל המים והברושים מגד-אך גבוה מכולם ניצבים 

 כאשר אתם עוברים מיצירה ליצירה נחשו את מה ציירו  

 .והריעו הידד לכל האמנים

 תודה לכם על שיתוף הפעולה המקסים

 קט הבא     להתראות בפרוי

 בן יהודה דבורה
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 אגודה קהילתיתועד הנהלה פרוטוקול 

  7.75-.55-5:ךתארי

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

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

 .(מנהל האגודה)נעם שטהל ; (ר ועדת ביקורת"יו)אפרים סוחמי  :מוזמנים קבועים

 :סדר יום
 אישור פרוטוקול  .6

 דיווח שוטף  .6

 דיון רבעוני על סדרי עדיפויות –יזמויות קהילתיות  .2

 :מהלך הדיון

 ישיבה קודמתאישור פרוטוקול  .1

 אושר 

 . דיווח מנהל האגודה .2

  61.61הוארך עד  קול קורא למנהל משותף לאגודה ולקהילה –מנהלה. 

  נותרו רק מבודדים שאינם מאומתים. התפרצות מקומית מאחורינו–קורונה. 

  הוועד מבקש לדעת מהם תנאי ההעסקה  .מצוקה אקוטית של כח אדם בחינוך החברתי –חינוך
 .60.61 רי מרחבים ליום ראשוןנקבעה אסיפת הו .שיבטיחו גיוס מדריכים עם התחייבות לשנה

  כנדרשהאסיפה תובא לאישור  (.לאומי או מזרחי)לקראת סיכום על קבלת הלוואה  –מבני חינוך. 
 .מימון שיפוץ של מבני חינוך לנוכח הגידול במספר החניכים –מטרת ההלוואה 

  הועבר לניהול האגודה –בית בורוכוב. 

  ית החליטה להפנות למשמר הנגב קול קורא מטעם מליאת המועצה האזור –קול קורא מתקן ספורט
 (.ח"אש 611מקור עצמי + ח מרשות הספורט "אש 211. )הספורט ייועד לשיפוץ אולם .רשות הספורט

  דיון על התארגנות לשיפוץ. הסתיימה עונת הרחצה –בריכה 

  היענות דלה לקול קורא –ועדת צעירים 
 

 .יזמויות קהילתיות .3
 .הוועד קבע תיעדוף לביצוע ומסר משוב מפורט לכל צוות יוזם(. פירוט להלן)יזמויות  0הוצגו לוועד 

 

עלות  משאבים נדרשים תיאור צוות שם היוזמה

 משוערת

 החלטת הוועד

בית ספר 

 צומח

-פנינה גל

 , יעקוב

הקמת בית ספר 

יסודי חווייתי עבור 

ילדי משמר הנגב 

 .והסביבה

פנינה תוזמן להציג את   היתרים, מבנים

 הנושא בפני הוועד

-סוחמי איריס גינת כלבים

 פרץ

מרחב מוגדר 

מאפשר הומתוחם 

לכלבים לקיים 

פעילות גופנית 

 וחברתית 

 052)שטח מגודר 

, חיפוי קרקע, (ר"מ

, תאורה, הצללה

 ספסלים

 מידע נדרשות השלמות 
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איריס בוקובזה  בית תפילה
  ענבל הרוש

הקצאה או הקמה 

של מבנה שישמש 

פתוח . בית תפילה

תוך , לכל אדם

שמירה על החיים 

 החילוניים בקיבוץ

נציגי היוזמים יוזמנו   מבנה

לוועד להמשך דיון 

כהכנה לדיון ציבורי 

 והחלטת אסיפה

מרכז 

קהילתי 

 סביבתי

מרכז הדרכה  שי, מאור

 קהילתי אקולוגי

הקצאת שטח 

ארמון "במתחם 

. הכשרת שטח". דויד

. מערכת השקייה

. הסדרת דרכים

 מבנים

המשך תהליך בשלב  

 מאוחר יותר

גינה 

 קהילתית

הקמת גינת ירק  רתם גליקי

בשטח הסמוך 

תופעל . למשק חי

? מתנדב)י עובד "ע

עם ( ?בשכר

אפשרות לטיפוח 

 ערוגות משפחתיות

מערכת , שטח

, דשן, השקייה

 מחסן, שתילים

02 

 ח"אש

 מאושר לביצוע

נגריה 

 קהילתית

הקמת מרחב עבודה  אלי רותם

שיאפשר קהילתי 

לתושבי הקיבוץ 

ללמוד מלאכות עץ 

קטים ולעבוד על פרוי

 .אישיים

 35 "כבד"ציוד , מבנה

 ח"אש

 מידע נדרשות השלמות

הקלה על למידת  יפתח מזור קיר תמונות

שמות ומקצועות דרי 

המקום באמצעות 

יצירה והצגה של 

מאגר תמונות 

, מצומד לשמות

ביוגרפיות ודרכי 

התקשרות נגיש 

 . וזמין לכולם

 35 

 ח"אש

 .נדחה למועד אחר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לוי על פטירת אביה -לדפנה דלטורהתנחומים 
 

 דלטורהגדעון 
 

 משמר הנגבבית 
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 0201200201 

 מועצת החינוךנציגי ציבור בל קול קורא להגשת מועמדות
 

ציבור במועצת  יאגודת מתיישבי משמר הנגב מזמינה תושבים להגיש את מועמדותם לתפקיד נציג

 . החינוך

, מהווה צוות חשיבה וקביעת מדיניות בכל הנושאים הקשורים לחינוך במשמר הנגבמועצת החינוך 

 .הקהילה למערכת החינוך ובין מערכת החינוך לקהילה תהיה גוף מקשר בין

 

, לתרום לשקיפות הציבורית, על נציגי הציבור לראות ולייצג את צרכי ההורים והאוכלוסייה כולה .1

 . קהילתי-להוות גוף מבקר ולפתח סוגיות במרחב החינוכי 

 . מועצת חינוךלויאליים למערכת החינוך ומחויבים להחלטות , םנציגי הציבור יהיו דיסקרטיי .0

, לפחות חברי וחברות מועצת החינוך מתחייבים לקחת חלק פעיל בישיבות הצוות אחת לחודש .3

כ "ישיבות סה 5-או לא יגיע ל0ו, לא יגיע שלוש פעמים רצופותוה שייבחר 0חבר. בשעות הערב

 לאחר פרסום, שיבחר בבחירות ציבוריות, יפנה את מקומו למועמד אחר, או יבחר לעזוב ,בשנה

 .ולא יאוחר חודש מיום העזיבה, קול קורא

 .בתום הכהונה יוכל חבר להיבחר מחדש. שנים 3 -משך כהונת חבר במועצת חינוך .4

 : על פי תקנון מועצת חינוך .5

 . מרכזון, מרחבים, גיל הרך: יהיה הורה כנציג לכל שכבת גיל, בכל מועצת חינוך

 :הגשת מועמדות .6

מוזמן להגיש מועמדות להיבחר למועצת , שניםשלוש המתגורר בקיבוץ לפחות  תושבכל  .6.1

 .החינוך

 . 1.11.01ועד ליום  02.12.01 ניתן להגיש מועמדות החל מיום .6.0

 aguda@mhanegev.org.il: יש להעביר למייל בקשות להצגת מועמדות .6.3

מדוע  -ה ועוד פסקה המתייחסת לשאלה0פסקה שמספרת על עצמות לשלוח 0על המועמד .6.4

 .יש לצרף תמונה. ת החינוךחשוב לך להיות חבר מועצ

 .במועד שיפורסם בהמשךבחירות למועצת החינוך יתקיימו  .6.5

 

 

, פניג –גל פלג   ,בלובשטיין – אוה ברגנ, (ר"יו)מעיין ללזרי : נציגי הציבור מועצת חינוך הנוכחית כוללת את

מסיימת )אלוש  -נעמה רוזנבלום , (מסיים קדנציה) יניב פייביש, (מסיים קדנציה)יואב ברקן , ארמה-שרון ענבר

.(עזב)אייל גרנסיה , (קדנציה  
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 לניהול המועדון לחבר קול קורא להגשת מועמדות
 

 . לניהול שוטף של המועדון לחבר אגודת מתיישבי משמר הנגב מזמינה תושבים להגיש מועמדות

אירועי מכירות , אירועים פרטיים, לישיבות עבודה, המועדון לחבר משמש את כל תושבי משמר הנגב

 . ועוד

 

  :ניהול המועדון כולל

 .ניהול לוחות הזמנים .7

 . קשר עם מזמיני המועדון והעברת מפתח .8

 . העברת חיובים להנהלת חשבונות .9

 . עבודה שוטפת מול רכז תרבות .12

 .סדר וניקיון בין ישיבות –תפעול שוטף  .11

 .פינת קפהתחזוקת חומרי ניקוי ורכישת  .10

 .לפחות ניקיון יסודי אחת לשבוע .13

 שוטפת של המועדוןקשר עם ממלאי תפקידים בנושאי תחזוקה  .14

 

 :הגשת מועמדות

 . 18והוא מעל גיל המתגורר בקיבוץ  תושבכל  .14.1

 .זמינות להגעה קבועה ורציפה למועדון .14.0

  . אדיבות, גישה שירותית, אמינות, אחריות .14.3

 . 1.11.01ועד ליום  00.12.01 ניתן להגיש מועמדות החל מיום .14.4

 aguda@mhanegev.org.il: יש להעביר למייל בקשות להצגת מועמדות .14.5

 . כפיפות למנהל האגודה .14.6

 . בחודש₪  822 –( בתלוש)שכר  .14.7

 . התחלה מיידית .14.8
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 נענה – 'ית החםב'ל קוראקול 
 

ת והוא כבר בתוך העניינים ומארגן א צביקה בלושטייןי "קורא לניהול הבית החם בבית מורשת נענה עקול 

  .ביםורתוכן הפעילות לשבועות הק

 של ה שבועיתבהפעלבדאגה ובמסירות  ,ארגוןב .שנים 2כמעט  'בית החם'שנשא את משא ה ליואל אשל ,תודה

וע הרצאות גם צעירים יותר לשמ "הסתננו"לא פעם ו .לשכבת הגיל המבוגרת במשמר הנגב 'בית החם'ה

 .לכבוד החגיםמיוחדת  היתה מגוונת וכללה מפגשים שונים עם אנשים מרתקים ופעילות פעילות ה .מרתקות

 !יואלתודה 

******* 

 

 

 עד-גילוחיוך ב מוסיקה

  61:21בשעה  ,םעם בשבועייפ, יום חמישיי מד

 הקולהכלי ו בנפלאותלצפות מוזמנים 

  61.61.66 -מה בראשונה התקייפגישה 

  66.66.6166יום חמישי הבאה בהפגישה 

  ודהדבורה בן יה :ינהמזמ

  
 
 
 
 
 
 
 


