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 מה בעלון
כל שנה כשאנו מציינים אותם הם חריטה נוספת בתודעתנו. החגים פסח  מועדי הזיכרון מעצבים את התודעה.  

אתוס של עם. במשמר הנגב טקסים אלה הפכו במשך      -הם מועדים של אביב וחירותבתודעתנו  ויום העצמאות  

 השנים למפגש הקהילה. ככל שזו גדלה פוגשים במועד הנזכר יותר ויותר אנשים.

 שהתנדבו להכין ולעצב את המועדים והחגים. לאנשים  להודיהחלק ניכר של עלון זה מוקדש 

 

דירות   ליורשי  המאפשר  במסלול  שדנה  אסיפה  היתה  נכדיהםוגם  של  או  לעולמם  שהלכו  להתקבל    הוריהם 

 לחברות 

לדרך   שיצא  אוטיסט  נער  עם  במועדון  מיוחד התקיים  מגבלותיו  במפגש  על  צטיינות  דרך להסולל  ו התגברות 

 ב"נתיב ללב" 

 ( למשמר הנגב  1972 -ס סבנה החטוף )בומומס יוצר קשר בין מטו

 קלרט רעייתו  ת כרו של נתן וולצ'ק כותבשלושים לזב

 מחר בשבת 8 -ב ההנג  ר מרוץ משמ

 

כרזת   השער:  הנגבתמונת  במשמר  העצמאות  יום  ערב  הילה טקס  עיצבה:   .

 מגידוביץ 
 

 שנים לעצמאות ישראל  74 ❖

 בנינו ובנותינו המשרתים בצה"ל ובשנת שירות  ❖

 חיילים בודדים  ❖

האיבה  טקס    –תודות   ❖ פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  הילה    גליקי,רתם    –ערב 

 שנהב, נעמה רוזנבלום אלוש 

   2022תודות לכל העושים להצלחת טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"ב   ❖

 רוזנבלום רותי  –בבית העלמין  דברים בטקס  ❖

   74 -מדליקי המשואות בטקס יום העצמאות ה ❖

 מגידוביץ הילה  –אות תודות לעושים ומארגני טקס ערב יום העצמ ❖

ב ❖ המילואים    8.5.2022  -אסיפה  לקרן  יו"ר  בחירת  יורשים,  קליטת  לוועד  ירי    –על  חבר  בחירת  דגן, 

 אלעזרי, העברת שטח מבנה הנעורים לידי המועצה רן  –ההנהלה 

 מומוס  כתב: –שנה לשחרורו חמישים   –בין מטוס סבנה החטוף למשמר הנגב? מה  ❖

 קלרט  –נתן וולצ'ק זכרו לברכה שלושים לפטירתו של  ❖

 נר זיכרון חודש מאי  ❖

   אור ותמר אלמוג-ברמעין  –תודות  –הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב  םיו ❖

   8 -מרוץ משמר הנגב ה ❖
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 שנים לעצמאות ישראל 74
 בנינו ובנותינו המשרתים בצה"ל ובשנת שירות 

 
 נהגת בחי"ר  )חיל רגלים( גבולות   -  בר אלון

 
 בחיל האוויר (שירותמשקית ת"ש )תנאי  – ניר אלון

 
 חיל האוויר  ל  מרפאה בחיי  – אביב אלון

 
 חיל הנדסהסמל בצמ"ה ) ציוד מכני הנדסי(   – אורי אלוש

 
 )משמר הגבול( משקית חינוך במג"ב  – נויה אזולאי

 
 בוינגייט  ) מדאגית(מדריכת כושר קרבי  – אור בן שחר

 
 בחיל האוויר  מדריכת כושר קרבי ) מדאגית( – יובל גולדברג

 
 תצפיתנית  – מאיה גרינוולד

 במודיעין מ"כ  -דניאל גולדפדר 

 באריות הירדן )חי"ר גבולות(  לוחמת – תמיר דמרי
 

 גלי צה"ל  – יובל וילק
 

 חיל הנדסהלוחם ב   – אמרי טנצר
 

 בחיל הים לוחם סטי"ל    – מעין יסעור

 
 מדריכת גדנ"ע בנח"ל  – כהן וינרהגר 

 
 7מודיעין בחטיבה   - יהונתן לוצאטו

 
 טיס– טוהר מלכה

 
 בנח"ל בפלוגה המסייעת 50בגדוד חובש    - דורון סמדג'ה

 
 נח"ל  לוחם  - מתן עמר

 
 שריון - רון פסל

 חי"ר גבולות  – פרייברגהדר 

 גבעתי  –עידן קישינבסקי 

 לבקרק לוחמת  –מאיה ראובן 
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 שנת שירות
 

 בפנימיית 'בית הילד' בתל אביב לנערות ונערים בסיכון – עיילה אלון
 

 במכינת "רות" מטעם ארגון איגי בראשון לציון – ליהי זקס
 

 פנימיית עין גדיב – ליה ילנד 
 

 במכינת "גל" בקריית ביאליק  – מיתר סבן
 

 'נירים' לנוער בסיכוןבכפר הנוער  -גפן עובדיה  
 
 
 

 חיילים בודדים 

 
 חילוץ והצלה  לוחמת בפיקוד העורף –יסמין שוחט 

 ל האווירטכנאי בחי –בנימין סימון 

 מכבי אש בחיל האוויר –אבבה בקלה 
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 טקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל -תודות   

 ונפגעי פעולות האיבה 

 שלקח חלק:אנו רוצות להודות לכל מי 

גליקי  ל לאריאלה  ההנחיה,  גבאי  על  החנה  ל 'יזכור' על  קפלן,  לואיס  אור,  ,  מיקה  בר  נחושתן  ולירן  על סוף 

 הקריינות.   

על הליווי  עמרי גלקר  על השירה, לעידן על הנגינה בשלושת השירים, ול  עידן גלקרותמר שנהב, ארבל פסל  ל

 .   'ביקור מולדת'בשיר 

 , על ההגברה והתאורה.  אמרי גלנטה, אורי אלמוג ואביעד בן חמו –ו  ולנערים שלצידארנון יגב ל

 על השידור בפייסבוק והעזרה. יעקב רכטמן ל

 על צילום הטקס.  אלון דגניל

 על העזרה עם הפרחים.  אייל גרנסיהל

 על הכנת פינת הזיכרון.    מאשה גזמןוענבל גרנסיה ל

סמדג'הל ל  ,שחר  הבוגר,  המרכזון  ולאלו  ולנערותנערים  מדריכת  הזרים,  את  בטקס    שהכינו  אותם  שהניחו 

 תודה לכם על שיתוף הפעולה.   –בבית העלמין 

 תודה גם למחלקי המדבקות בשני הטקסים. 

ל שנהב  תודה  ותמר  ארז  קרפ,  שנשארו  אורי  והחברים  הנערים  לשאר  גדולה  ותודה  הטקס  לפני  ההכנות  על 

 לסייע בחיסול.  

 על שהגעתם וכיבדתם את נופלינו בנוכחותכם.   –נו בקהילת משמר הנגב  תודה אחרונה שלוחה לכם, חברי

 רתם גליקי, הילה שנהב ונעמה רוזנבלום אלוש.  

 

 

 

 מנצלות את ההזדמנות לפנות אליכם, כל תושבי קהילת משמר הנגב,    -עם הפנים לשנה הבאה 

 כרון, יאם יש ביניכם מי שמעוניינים לשתף בסיפור אישי בהקשר של יום הז

 אנא פנו אלינו. 

 

 תודה,

 . רוזנבלום אלוש ונעמה שנהב , הילהגליקי רתם
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   2022תודות לכל העושים להצלחת טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  תשפ"ב   

 
 אני מבקשת להודות לכל מי שעזרו לנו לארגן את טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. 

 :ערכה לשותפנו  המתמידים בנאמנות מידי שנהתודה וה

 ולאמרי גלנטה שסייע לו. ,  על ההגברה, לארנון יגב

  .הלפיד כנת ה עלרנדס,  לאילן ב

 לאיל  גרנסיה על הנחיית הטקס.

 בהכנות ובלוגיסטיקה. לאיל גזית על העזרה 

 לאורי אלוש על הדלקת הלפיד.

 .'יזכור' לצפי אלון על קריאת ה

   .חנה גבאי ויוסי רוזנבלום , תודות  לקריינים: נויה גזית

לזכרו    שכתב  בשיר  השלישית  השנה   זו  אותנו   שמשתף  הראל.  דודודודו,  ליאיר  שקבור    יעקוב  כאן  ז"ל, 

 במשמר הנגב. 

 על הנחת הזרים על הקברים.ו,   'יזכור' לנערים על חלוקת הפרחים ומדבקות הג'ה ודלשחר סמתודה 

 תודה מיוחדת לעובדי הנוי על הגיזום הניקוי והכנת השטח.

 תודה לכל מי שהשתתפו בטקס, ובהשתתפותם כיבדו את זכר הנופלים.ולבסוף  

 

 בבית העלמין בטקס  דברים 
 ) השנה יום העצמאות הוקדם( באייר תשפ"ב 'ג

חושבים מה להגיד, שלא יהיה סתמי,    שוב כאן, בין הברושים, מחפשים את המילים, את הנגיעה שבצלילים,
 הנוכחים שיטשטש את מרחק השנים. שלא  יכביד, ֶשְיַכֶבד את כל 

בית   שבחצר  העץ  בלול  עומד  אתה  הנה  מתכנסים,  המראות  ופתאום  לילדים,  עליך  לספר  ממני  ביקשו 
התינוקות,  ופה אתה שותה מכוס הַמֶטה הגדולה, או צוחק עד דמעות ממערכון של ה"גששים", ואז הולך על  

 ת, כאומרות " הנה אני כאן" ושוב נעלמות. המדרכה עטוף "ַבדובון", תמונה ועוד תמונה שמופיעו

והשאירו אחריהם   שנעלמו  עד  אותנו מרבדים, מרבדים,  פרחי האביב שהציפו  כמו  י כמו  כמעט  וקוצים.  ובש 
 סבבי הְלִחימֹות הנופלים עלינו לפרקים. 

למודי באוקראינה,   סבבים  וכך  המתרחשת  זו  כמו  אחרים.  של  במלחמות  מביטים  מטלטלת    אנחנו  מלחמה 

נפצת מוסכמות, ומעלה תהיות. מלחמה שהדבר היחיד שברור בה הוא שלא ניתן ִלְצּפות עד היכן תגיע.  ועל  שמ

 מה ואיך תשפיע. 

לתת לזמן המתעתע ִלְטוות שוב את השקט שבין המילים, לחזור לימים  נטולי פיגועים    ואז מתחזקת הכמיהה

בדיונים,   נפתרים  וניגודים  מחלוקות  שבה  למדינה  וכדורים  וסבבים,  באיומים  ולא  ובהצבעות,  בשיחות 

כי אחרי   נכוחה',   'ועושים  לחלש  ויצירה, שדואגים  עשייה  של  שלום,  של  חיים  בה  מדינה שחיים  במעטפות. 

 הכל, אין תחליף לזו המדינה, ובזה טמון כוחה. 

 רותי רוזנבלום                                            (10ולא ָיְדעּו עׂשֹות ְנֹכָחה" )עמוס, ג,  *( נכוחה: ֶצֶדק, יוֶשר, אמת  "
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 למדינת ישראל 74 -מדליקי המשואות  במשמר הנגב ביום העצמאות ה

פרייברג אני   איתן    רונן  שבט  שמעון  ראש  בני  מג"ב  במתמיד  בשם    מתנדב  זו  משואה  מדליק 
 . משמר הנגבהעושים מלאכתם למען ביתם, בית  המתנדבים באשר הם,

 ולתפארת מדינת ישראל. 
 

 . הנותן מעצמו למען אחרים מדליקה משואה זו לכבוד הכוח הנשי  נועה שמריהו רכטמןאני 
 ולתפארת מדינת ישראל. 

 
הבריאות והספורט לכבוד שותפות ומשמעות  בתחומי הפנאי,  מדליקה משואה זו לכבוד העשייה ליעד דרור אני  

   .בקהילה
 ולתפארת מדינת ישראל 

 
פעילי התרבות,  הילה שילוןאני   זו לכבוד התרבות  נציגת  כל    מדליקה משואה  על  הקיבוצית שלנו כאן בבית 

 גווניה 
 ולתפארת מדינת ישראל. 

 
עבור    העושים לילות כימים למען עתיד טוב    מדליקה משואה זו בשם נשות ואנשי החינוך  ענת כהן הררו  אני  

 . ילדינו, דור המחר
 . ולתפארת מדינת ישראל

 
בכל שעות היממה    שעושים הכל למען בריאות הציבור  מדליקה משואה זו בשם אנשי הרפואה  לימור בסראני  

 וימות השנה בזמן מגפה או מלחמה.   
 ולתפארת מדינת ישראל 

 
איספרובאני   הכל    חנה  שעושים  והמטפלים  המטפלות  כל  לכבוד  זו  משואה  טובים     מדליקה  חיים  למען 

 ומכובדים בגיל הזקנה 
 ולתפארת מדינת ישראל. 

 
במגוון    הרוצים להחזיר לה את כבודה מתוך התחשבות  מדליק משואה זו כנציג עובדי האדמה  מאור לויאני  

 .המינים שסביבנו ובעיקר למעננו
 ולתפארת מדינת ישראל. 

 
 ילדינו למען חיים ברי קיימא לנו ועבור עתיד   מדליקה משואה זו בשם כל שוחרי הסביבה רתם גליקיאני 

 ולתפארת מדינת ישראל. 
 

 העושים לילות כימים למען בטחון הבית והמדינה   מדליקה משואה זו בשם חיילי צה"ל מאיה ראובןאני 
 ולתפארת מדינת ישראל. 

 
כנפיים של  ' משואה זו בשם נעורי משמר הנגב ומתנדבי תנועת הנוער  ות מדליק מאיה וילק ואביב עובדיהאנחנו 
 .ללא הבדלי יכולת, מוצא, דת ומגדר  ת משמעות לכל אחת ואחד. שנדע תמיד לת'קרמבו

 ולתפארת מדינת ישראל 
 

 המוקירים תודה לדור הצעיר שפועל ללא הפסק   מדליקה משואה זו בשם ותיקי משמר הנגב חיה אלוןאני 
 . למען מפעל חיינו, בית משמר הנגב

 ולתפארת מדינת ישראל. 
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 תודות 
 חגיגות יום העצמאות ואירועי החג הסתיימו....

 �� תגובות טובות וחיוביותקיבלנו לרוב   

 אז מי נטל בו חלק? היו כמובן רבים ורבות טובים וטובות!

 צוות החג המופלא והמוביל:  
גל פלג פניג, דפנה בירן רוזנברג, מעיין גלקר, נאווה ברג בלובשטיין, שלומית שטיקמן, 

 פרייברג עמוס 

 ת ו ד ה ל: 

  ., ועל התמיכה לכל אורך הדרךעל העזרה הרבה והעצות המועילות רוזנבלום נעמה אלוש

 על הכתיבה למשיאי המשואות  שלומית שטיקמן

 הניפו את הדגל בגאווה  דוד והדר פרייברג

וכן לכתיבת דבריהם של משיאי   אלון דגניתודה ל סרטיםשל ה  יכהערה ועל ההכנה הצילום 
 המשואות 

   להפליא ת חינני  הנחייהשהפגינו  אבירם טדגימעיין גלקר ו היו הערב ימנח כותבי ו
 

 .ענון וסידור כל הדגלים  י רהזמנה ל  דאגהובחרדת קודש  הרקידה המוניםש אסתר גולן

 הנהדרת  שהם מגידוביץ הוארגנ  היצרש" תן לזמן ללכת " הבנות  ריקוד

 והניצוח עליו  ועל בניית תודה לאפרת בנאי", מגש הכסף" , ריקוד בהמשך

 תודה! – נעה שמריהו רכטמן הנהדרים עמלה והשקיעהם מרחבי ה ילדי  רונדו בארגון 

רעות ברג, נועה שמריהו רכטמן, זיו שגית פינדס,  כהן, מיה יניב כהן, בשירים השתתפו:
 עמר, אייל גרנסיה, אורי גלנטה, שיר ואדוה אלעזרי ואגם מזור

 

גלקר, אורי קרפ, ניב נחושתן, רוחמה טל, לינה פרנס, מאיה וילק, עידן בריקודים השתתפו: 
 הילה אלעזרי , וורוניקה דגני

 
 אריאל פרידמן, אריאל גבאי, עודד גלזר, איציק כהן, רן אלעזרי, גולן אלמוג 

 
ארנון ואירית יגב, ינאי שטיקמן, אוהד וגלית בן שחר, ניצן מרידן, גסיקה פלדפבר, עירית  

 קרימבה, שגית פינדס, חנה פרידמןדגני, מעין כהן סבן, מעין 

 שניצחו על החזרות וההפקה המוסיקלית.  להילה ורן אלעזרי
 

 המדהימה שעזרה עם תלבושות ריקוד מגש הכסף!  לשולי ברגתודה 
 

 על העזרה בתלבושות )תרומת הבד( לדפנה דגןתודה 

  היו מדליקים...ש מדליקי המשואותתודה לכל 
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 ועל העזרה בקלאב קאר על תליית הדגלים בחדר האוכל,  עוזי גל, אייל גזית

הגבירו את הקול  ש  על תאורה והגברה ארנון יגב, אורי אלמוג, אביעד בן חמו, אמרי גלנטה
  ואת הכל...

 הזמרים המוכשרים מ חלק קליטשה ניתאי טויטו

 על ארגון המועדון לשירה בציבור שרון ענבר ארמה אביבה לוצקי וסיגל לב 

 שעזר בהקמת הבמה ותליית הדגלים בשבת. היו המון...!!! מי כל 
 

 על קישוט כיכר הפרחים יובל רוזנברג
 על עמדת האלכוהול  ג'ררד אלוש שלמה אורן אורי אורן

 סאות יעל העזרה בהובלת הכ  גיא נל ואורי אלמוג

 נערים צוות הקמה  אריאל אורה יאיר קארפ ארז שנהב שהם מגידוביץ
 

 העזרה בציוד על לרחל מולכו  תודה

 סאות לחדר אוכל יעל החזרת הכ  נויה בן חמו ליאור עמיקם ויובל רוזנברג

וכל הצעירים על ארגון  סוף נחושתן אורי אלוש , יחד עם איריס פרץוועדת צעירים בהובלת 
 המסיבה בפאב 

להרכיב ולפרק את הבמה הגדולה , בתליית    שהתנדבו נדביםכל המת  ואחרונים חביבים :
 ובכלל בכל העזרה הלוגיסטית. כל הכבוד! הדגלים  

 וזהו.. נראה שזוהי כל הרשימה, אבל בטוח שכחנו מישהו ואתו הסליחה! 

 אל תשכחו שיש לנו קהילה נהדרת!                   

 אל תחשבו מה היא עשתה בשבילכם, חישבו מה אתם יכולים לעשות לה בחזרה! 

 גאו כסינג'אן -" הכרח התרבות איננה בגדר מותרות; היא בגדר "
 

 

 
 שלכם, הילה מגידוביץ, רכזת התרבות.  
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 במועדון 20:00 -ב  8.5.2022ום ראשון י
 ובזום   900האסיפה שודרה בערוץ 

 
 נחשון שניר  –יו"ר האסיפה 

 
 סדר יום

 מידע ושאילתות 
 קליטת יורשים/צאצאים של יורשים לפני השלמת השיוך בפועל

 מועמד ירי דגן  –בחירת יו"ר קרן מילואים 
 מועמד רן אלעזרי  –בחירת חבר לוועד ההנהלה  

 העברת שטח מבנה הנעורים ) בית המנהלות( לידי המועצה
 

תמונת מצב והסבר בנושא קבלה לחברות של יורשים. התהליך של שינוי אורחות    –: שיוך דירות  תומר רכטמן
 . הרבה קיבוצים נמצאים במצב שלנו 2004 -החיים ב

 על מסמכים שהוגשו לרשות המיסים. משימה זו הושלמה. לפני כחצי שנה החתמנו חברים
 חלופת האגודה שרירה וקיימת ובהינתן שיחולו שינויים בה הדבר יובא לדיון. 

קידום התב"ע למגורים על בסיס מפת הפרצלציה ותוכנית שדרוג התשתיות. ועד ההנהלה    –תכנון/סטטוריקה  
י תכנון  לציבור  וועדת  תוצג  היא  יולי  ובמהלך  בבני  דונו  המקומית  לוועדה  התב"ע  תוגש  מכן  לאחר  ותאושר. 

 שמעון ומשם לוועדה המחוזית לאישור. 
הוא   התהליך  תבחנה    1המשך  והרכבו  הצוות  להקמת  תפקיד  הגדרת  תפורסם  דירות.  שיוך  צוות  חידוש   .

דרשות  החלטת קודמות: סוגיות כמו מכירה/ השכרות/ שימוש לא למגורים וקביעת מדיניות וביצוע התאמות נ
ליורשים    2בתקנונים.   בקיבוץ( לאפשר  בית  )שירשו  יורשים  ובני  יורשים  של  לחברות  . הצעת תהליך לקבלה 

 המעוניינים להתקבל לחברות ובכך להפוך לברי רשות. 
 היורשים ידרשו לבחור את הנקלטים מטעם היורשים. 

 
על הנושא,  אבל לא תלוי במשמר הנגב  יו"ר הקיבוץ: קצב הליך השיוך מתסכל    –  דובי שגיב . הצוות שעמל 

תוכל להתקדם   רמ"י  כדי שבהמשך  לקדם את התהליך  שיבובסקי משתדל  מירית  רכטמן  תומר  גרשון,  רותי 
כי    תע"י החתמת החברים מול רשו  ת. היתה התקדמובה בעיית כוח אדם  שיש  אאל המיסים זה נעשה בזמן 

ליכים מורכבים ונקווה שבשנה הבאה יגיעו לפה השמאים ואפשר עוד להתקדם. היתה פנייה של יורשים  התה
לצוות השיוך למצוא להם פתרון כדי להיות חברים במשמר הנגב. צריך למצוא להם פתרון שלא יצור בעיית  

ע  .חשיפה לסיכונים לייצר  בלי  ביניים  הגישה של רס נמצא פתרון  . הפתרון הוא  קאות מכירה שנוגד את  מ"י 
כשיש   בנכס(  יכול להתגורר  הוא  )תא משפחתי אחד שרק  ליורשים  להגיע  לאפשר  צריכים  יורשים הם  מספר 

. הרשאת המגורים הזמנית לנקלטים מטעם היורשים    2. היורשים יגורו בנכס כברי רשות.    1ביניהם להסכמה.  
. הנקלטים מטעם    3שרו שאינם זכאים לה.  תהיה ללא תמורה והיא חלף הזכות הכלכלית של היורשים והם יא

היורשים יעברו את כל הליכי המיון והקבלה כמקובל בקיבוץ ויחתמו על הסכם קליטה המבוסס על הסכמי  
ויתקבלו לחברות בקלפי.   כניסה  כולל תשלום דמי  ידיעה    4קליטה  היורשים יאשרו שאין  הנקלטים מטעם   .

בפועל.   יתבצע  השיוך  להסכם   5מתי  כנספח  לנקלטים    .  הקיבוץ  בין  זמנית  הרשאה  הסכם  ייחתם  הקליטה 
לכולם השיוך  תהליך  אחרי  היורשים.  יחוי  ,מטעם  אלה  הדירה.  ביורשים  בשיוך  זכויותיהם  את  לרכוש  ו 

 הנקלטים לא ישלמו דמי שכירות. 
זו ויש  יש יורשים שירשו מגרש לא ראוי למגורים או מגרש לא מבונה. אם אחד היורשים מעוניין לגור בדירה כ

בנייה   בהיתר  האחרונות  צורך  ההיתר  בשנתיים  קבלת  את  הקלה  ברמ"י  שיירשם  המוריש  הובלבד  שם  יתר 
היורש לא יהיה בעל הזכויות בדירה עד לשיוך. הקיבוץ לא לוקח    .בידיעה שאחד היורשים יתגורר בדירה זוו

 אחריות שרמ"י יחתום על היתר הבנייה. 
 היורשים והעניין שבו יש לקיבוץ שהם יהיו חברים מבלי להיכנס לעסקאות. ההצעה הזאת הולכת לקראת רצון 
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ענבר ההחלטה  :  יורם  לגבי  סוגיה  להעלות  רוצה  אני  הקודמות.  ההחלטות  את  לסדר  כדי  דיון  כאן  מתקיים 

שהיורשים לא ישתתפו בתשלומים על התשתיות. מי שלא יורש משלם על התשתיות והיתה החלטה קודמת על  
לטווח של מספר שנים  לא רואה בכך הגיון בהחלטה ההיא. רואה מה קורה  לקרן התשתיות. בכך  כך. בראיה  

נוצרים פערים עצומים. מבקש שהצוות החדש לשיוך יקיים דיון בנושא זה. ויביא להחלטת אסיפה. יש מקום  
 לבדיקה והחלטה נוספת. 

 
לי בעיהדגני-עירית כרמי יש  יורשים.  נשואה לאלון שהוא משפחת  בין קבוצות    :  ליורשים והשוני  היחס  עם 

היורשים. יש יורשים שכבר נתנו להם לגור בביתם ויש יורשים שמקבלים שכר דירה ויש קבוצה שלא מקבלים  
 יקחו בחשבון את כל היורשים כאלה שלא יבחרו לגור כאן. י כלום. עכשיו ש

יא נקלעת לסכסוך משפטי איך  שאלה: איך נדאג שלא נסתבך משפטית עם משפחה שמשקיעה בבניית ביתה וה 
 נגן על הקיבוץ? 

 
: שאלתי על השתתפות היורשים בתשתיות. יש יורשים שכבר גרים כאן האם הם משתתפים בקרן  דורית גזית

 התשתיות? התשלום עבור התשתיות צריך לחול על כל היורשים כפי שיורם העלה. 
 

גרשון שרות  יורשים  יש  עירית.  של  לדברים  מתייחסת  התשובה  חלק  :  שום  קיבלו  ולא  מבונה  מגרש  קיבלו 
השכרות. כל אחד תלוי במה שקיבל לכן לא  ברווחים ויש חברים שיש להם קומה שנייה והעבירו אותה לענף  
 היה שוויון בין כולם לקחנו את העניין בחשבון כשנעשו האיזונים. 

שלאח ואמרנו  מבורך  הוא  לחברות  להתקבל  שרוצים  היורשים  לגבי  שהמהלך  לרשות  חושבת  התשלום  ר 
 משפחות שמחכות זמן רב שנוכל לבצע את המהלך הזה. 9המיסים נתייחס לבקשות היורשים. יש 

 
לפני שנה הצגנו את מודל הקליטה לפי המצב הדמוגרפי בהתחשב ביכולת הקליטה של החינוך.    תומר רכטמן:

ה  41נקלטו   בשכונת  ה  70  -משפחות  לשכונת  הקליטה  המשך  נותרו  ב  70  -.  אחד   27ה  מגרש  כי   ( מגרשים 
בנייה.   אתר  רב  זמן  יהיה  לא  שהמקום  כדי  המגרשים  כל  את  לפתח  והוחלט  ההרחבה(  מודל  לפי  התחייבנו 

כ לבנות  שאפשר  אמר  המועצה  שביקשו    14   -מהנדס  משק  בני  רק  יש  כרגע  גמישות  יאפשר  זה  מגרשים. 
 להתקבל לחברות. 

כבר    9לגבי   יש  להיקלט  שמבקשות  היורשים  כי  משפחות  החינוך  במערכת  מיתרת    7מקום  פה.  כבר  מתוכן 
היורשים שיכולים להגיע נצטרך לדון. לגבי התשתיות יש מגרשים מבונים שיש בהם תשתיות וזה בעצם נוהל  

 של בניה פרטית. משפחה שקיבלה מגרש לא מבונה נצטרך למשוך אליו תשתיות. 
 סניף הצופים הוא מבנה לשיוך והוא יצטרך לצאת משם. 

 
: השאלות מראות על בקיאות בתהליכים. ההסכמים לגבי היורשים שיתקבלו לחברות  עד לשיוך  סידר  ליעד

שנים והיורשים    17את החשיפה לבעיות עם רמ"י לפני השיוך בפועל. התהליך נמשך כבר  מצמצמים למינימום  
אין פה עסקאות. אם  הקיבוץ. כי  לא "נהנו מהירושה" ויש הגיון וחובה מוסרית לתת להם מענה בלי לסכן את  

הנקלטים.   היורשים  עם  שיחתמו  בהסכמים  פירוט  בהם  יש  הנקלט  משפחת  בין  משבר  של  סיטואציה  תהיה 
ההתחייבות לשיוך היא לא רק של הבית אלא גם של התשתיות. כל חבר זכאי לבית עם תשתיות. מגרש לא  

הת מחיר  את  הנקלט  מהיורש  לגבות  מקום  אין  ולכן  בתשתיות  מלווה  במערכת  מבונה  נלקח  וזה  שתיות 
 האיזונים. היורש הוא חליף של המוריש.

החלטות   כל  את  לא  אותן.  לבחון  ויש  היום  של  המציאות  את  תואמות  לא  והן  בעבר  שהתקבלו  החלטות  יש 
יורשים. אפשר   ימים צריך להכיל מסמך שיתאים לקליטת  לפני מספר  העבר אפשר לשנות. המסמך שהועבר 

 ולאחר קבלתן לדון ולהצביע. 20.5.22עד לקבל התייחסויות לנושא  
 

 סעיף: מנהל לקרן המילואים
 מועמד: ירי דגן 

 : אני רוצה להודות לרותי גרשון, ומירית שיבובסקי שמשכו את עגלת הטיפול בנושא השיוך. תומר רכטמן
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רן המנוהלת  השנים האחרונות דן גרשון היה יו"ר קרן המילואים יחד עם חנן אדלטין וזאבי רחמן. זו ק  6.5  -ב
מחוץ לכספי הקיבוץ. מי שמנהל אותה אינם בעלי תפקידים. בזמן האחרון הוזרמו לקרן מספר מיליוני שקל .  
)מנהל הכספים( עשה הפרדה בין חשבונות הבנק של הסיעוד והעזרה ההדדית. יש סכומים גדולים שיש   עירן 

 לנהל. יש להקים ועדת כספים ולגבש מדיניות עם גורמי מקצוע. 
לאתר אדם  בקול קורא    יו"ר קרן המילואים וקרן לעזרה הדדית. ויצאנו  דן גרשון ביקש לסיים את התפקיד  
הציבור  כשליח  דגן שמכירים    שימלא את התפקיד  לירי  פנינו  גם  קורא  בקול  הפיננסים.  מענה לאתגרים  וגם 

אותה לנהל  והכישורים  הניסיון  לו  ויש  מ ו  אותו  לציבור.  לדווח  יש  לשנה  מועמדותו  אחת  את  לאשר  מליצים 
 קרן המילואים ובקרן לעזרה הדדית. לאחר כך נתקדם בבחירת נציגים 

 
ל דן גרשון יו"ר קרן המילואים היא  שנים   3שנים ועם הארכה לקדנציה נוספת זה עוד    3-: הקדנציה לתפקיד 

חמן, אני לא מומחה  שנים. יש למנהל הקרן אחריות והתייעצתי. רוצה להודות לזאבי ר  6.5ואני בתפקיד כבר  
בכספים ונעזרתי בו ויחד קיבלנו החלטות. ההצעה לבחור בירי היא מצוינת, כי הוא מבין בכלכלה וכספים וירי  
הוא אדם אחראי וסולידי. צריך לדעת לעשות רווחים וגם לשמור את הקרן שלא תיפול.  הקדנציה לקרן לעזרה  

שנים והארכה לעוד    3  -משך הזמן שינינו את הקדנציה להדדית היא לשנתיים ואפשרות בחירה לעוד שנתיים ב
  והאדם שייבחר שנים והגיע הזמן שגם לתפקיד זה יימצא מחליף. זה תפקיד חברתי. הכספים ינוהלו ע"י ירי    3

     פרדת הקרנות וצריך גם להחליף את מורשיי החתימה.ופעלו להימלא תפקיד חברתי. תומר ועירן טרחו  והוא  
 והצלחה לירי. תודה על האפשרות שניתנה לי 

 
 : אני רוצה לצרף לתודות בנושא צוות שיוך דירות את אור גל ואיל גזית תומר רכטמן

 
 ועד ההנהלה ובחירת חבר ל

 
: ינאי שטיקמן ביקש עוד בתקופת ניתאי כיו"ר ועד ההנהלה להפסיק את חברותו בוועד. יצאנו  תומר רכטמן

ל למועמד/ת  קורא  ומביאים  ו בקול  ההנהלה  באסיפות  ועד  השתתף  כבר  רן  כמועמד.  אלעזרי  רן  את  לבחירה 
ויכול לתרום מתוך ראייה מערכתית וזה יהווה תרומה חשובה    70  -ומכירים אותו. רן היה במנהלת שכונת ה 

 . עדולו
 

אלעזרי בן  רן  אני  ב  43:  הנגב  למשמר  עברנו  ואלון.  אדווה  שיר,  של  אבא  להילה  אני  2016  -נשוי  בהכשרתי   .
. היתה זו חוויה ותקופה    70  -בכי"ל . כשהצטרפנו לקיבוץ השתתפתי בצוות המנהלת לשכונת הכימאי ועובד  

ולוועדת ביקורת כדי    להקמתאינטנסיבית של פעילות   לוועדת קליטה  גורמי המקצוע. הצטרפתי  השכונה עם 
אני לא בא  מעורבות ורצון להשפיע על החיים בקהילה.  להשפיע ולהיות מעורב. רואה במועמדות שלי המשך  

 מתוך אג'נדה אלא כדי לדעת איך הגוף  הזה עובד וגם להיות מתווך את החלטות הוועד ומשמעותן. 
 

 אם רן ייבחר לוועד ההנהלה הוא יצטרך לצאת מועדת ביקורת.  תומר רכטמן:
 

 העברת מבנה ההנהלות לידי המועצה
לנעורים.   לנעורים  לאחר תהליך ארוך קיבלנו החלטה שמיעדים את מבנה ההנהלות  בציר התכנון להתאמתו 

ההחלטה לקדם את שיפוץ המבנה לנעורים מחייבת לקבל את דרישת מפעל    המימוניהוא לקראת גמר  ובציר  
שבגינו   השטח  בהעברת  המענקים  מתן  את  מתנה  הפיס  מפעל  שקל.  מיליון  של  מענק  עבורו  שמעביר  הפיס 

המועצה  מרכז יום.  לגן חרוב לשעבר  מבנה של  ב  שהוסבד  ע-מתקבל המענק לידי המועצה. כך קרה גם עם גיל 
ייעוד גיל עד כך גם לגבי מבנה הנעורים שיקום לאחר שיפוץ. הדרישה הוצגה בוועד  -לא מתכוונת לשנות את 

ההנהלה והיא פורסמה לציבור ולא שמנו לב שהדבר דורש דיון באסיפה והצבעה עליה. ללא אישור זה לא ניתן  
 שטח מבנה הנעורים למועצה.  ע לחברים לאשר את העברתלקבל את המענק. מצי

 
שלא יכולים לחבר את    התחלת האסיפה  בהביזיון    אתלהפסיק  שידאג    כל מי שמארגן אסיפות,  :  איציק בונים
   פה.. ומעכבים את תחילת האסי הטכנולוגיה
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זה תהליך לא נקי. ידעו שאני רוצה דיון על הדבר הזה. וזה נעשה במחטף. יש  ההנהלות  מה שנעשה עם מבנה   
בדיונ בילודה.  עליה  יש  חינוך.  מועצת  רק  יש  ועדים,  מדוע  רק  קיבלו.  ולא  לנעורים  הצריף  את  כשהצעתי  ים 

שמבנה ההנהלות לא יהיה לילדים קטנים. יש את המבנה של שרה כרמל שהוא ריק, יש מבנה הצריף שהוא  
מיליון שקל עכשיו השיפוץ הזה מגיע    2.1ריק. חסרים לנו מקומות לילדים. זה היה הכי זול קודם העלות היתה  

אמרתי על הצריף מתאים מאד. הנעורים בקושי מגיעים למבנה הנעורים. תשאלו  מיליון שקל . כל מה ש   3  -ל
היו   יצחק.  מניר  לתת    50את המנהל שהיה  על    5מיליון. הצעתי  ולוותר   למועצה  ללכת  מציע  לצריף.  מיליון 

 מסלול מחדש.   ולחשב מענק מפעל הפיס  
ול אצלי  ריבונות  רוצה  אני  בפסח.  למטפלות  חופש  על  דיון  התחשבות  עשינו  בלי  נעשה  ההליך  במועצה.  א 

 בחוכמת ההמונים. 
 

רכ היה  טמןתומר  מציג  שאתה  ההצגה  בדמוגרפיה.  מבין  אני  אבל  בחינוך  מבין  לא  אני  דמוקרטי  ב:  תהליך 
ויצא   ההנהלה  בוועד  אלא  במחשכים  נעשה  לא  זה  לנעורים.  ההנהלות  מבנה  את  לשפץ  ההחלטה  והתקבלה 

שיו מביאים את ההצעה כדי לממש את ההחלטה. כל מענק מותנה בהעברת  פרוטוקול כדי לקבל התנגדויות ועכ
 השטח. 

 
נבדקו מה הצרכים קדימה. בישיבה לפני    בחינוך הבלתי פורמלי  .: מותר לכל אחד להביע דעהאליסיה ליסוביה

אותך איציק.   והזמנו  יכולים לשנות בתוכנית ההשקעות  נו מרחבים ומרכזונים  בדקשבועיים שמטרתה האם 
משנים את סדרי העדיפויות. המבנים כיום אינם ראויים ואין להם ממ"ם. ברוב הקיבוצים התקדמו    ם צריךוא

יש   ב'  בעופרים  מלאה.  תפוסה  ותהיה  להתחדש  צריכים  אנחנו  ויש    40-50וגם  לגבי    2ילדים  שירותים.  תאי 
וכספי פיתוח. העניין של העברת שטחים והמב יש מענק  נים למועצה ידוע כהתניה לקבלת מענקים. הנעורים 

בית הנעורים זה רק לילדים שלנו ולא לילדים מבחוץ. כצוות החלטנו לקדם את מבנה הנעורים ולאחר מכן את  
 'עופרים.''איילים' ואחר כך את  

 
רכטמן אפשר  אלי  האם  בתיהם.  את  שבונים  החדשים.  והחברים  היורשים  של  הסעיף  על  לדבר  רוצה  אני   :
ש ההנהלותלהכניס  מבנה  על  שמאות  עשו  האם  משפטי?  כנושא  אחידה  בנייה  שתהיה  בנושא  האם    ?ינוי 

ל  הגשתי  המענק?  בערך  היא  תכנוןוהשמאות  מתנגד    ועדת  כסף.  מעט  עם  הצופים  את  להעביר  לאן  הצעה 
 להעברת שטחים של משמר הנגב עבור מענק. 

 
ענבר שנים  יורם  הרבה  עברו  דיוקים.  אי  מאד  הרבה  ויש  אותם  להגיד  כדי  שנאמרים  דברים  יש  איציק,   :

חלופות כולל הצריף והיו מתכננות שבחנו    4-5והתחלפו בעלי תפקידים. התהליך למבנה הנוער נעשה נכון. היו  
  –ב אקולוגיה  לבתי חברים ונבחרה החלופה של נגשל החלופות    יתרונות וחסרונות של כל הצעה וגם במרחקים  

כש האגודה  מנהל  הייתי  כרמל.  גזית  זשרה  איל  עם  יחד  החינוך  מבני  בנושא  שעסקה  גזית  ודורית  הוחלט  ה 
תח חלופה  שכל  נאמר  אז  וכבר  התשתיות.  החינוכית  ימנהל  הפרוגרמה  המועצה.  לאחריות  השטח  העברת  יב 

קולות    4ה באסיפה. בהפרש של  נעשתה  עפ"י מענק של מפעל הפיס. זה היה ידוע מהרגע הראשון וזה לא נעש 
מיליון שקל    0.5ב ממ"ם שדורש  י. כל מבנה שנכנסים לשפץ מחי הוכרע שמבנה הנעורים יהיה במבנה ההנהלות

להבי צריך  מערערים.  לא  אבל  לערער  ואפשר  נוסף  מיליון  משלמים  ההנהלות  מבנה  לשיפוץ  לדיון    אעכשיו 
במע לטפל  יהיה  ושאפשר  במבנה  לעשות  רוצים  מה  והטיפול  ציבורי  הקורונה  עם  וחצי  שנה  הפסדנו  טפת. 

במבנים. זוהי קטסטרופה מבחינת המבנים. מבחינה חינוכית זה לא פשוט, כי מעכבים שיפוץ וצריך לרוץ איתו  
 מהר. חסר מבנה לחינוך וצריך לקדם את ההצעה הזאת. 

 
יון כזאת עם מעורבות  : שמח על הדיון וההשתתפות באסיפה מרובת נושאים. אני לא רגיל לרמת דדובי שגב
 החברים. 

 
מיוםנחשון שניר ראשון    13.5  שישי    : הצבעה  יום  המילואים,    15.5עד  קרן  ליו"ר  דגן  ירי  של  מועמדות  על 
     רן אלעזרי לוועד ההנהלה והעברת מבנה הנעורים למועצה.  –הוספת חבר 
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 "נתיב ללב"
התארח במועדון הנער נתיב ביטן מלהבים. ההזמנה היתה של גל כהן )בלושטיין(  (    9.5.22) יום שני    השבוע  

 :והיא כותבת שהיתה חונכת שלו
" נתיב ביטן הוא ילד על הרצף האוטיסטי עם יכולת תקשורת, הבנה ולמידה מאד נמוכה. זה מתבטא בחוסר 

לבין   בינו  לקשר  בצורך  לכיתה,  להיכנס  כדי  רצון  הילדים  עם  לדבר  איך  בלמידה,  ואפילו  אחרים  ילדים 
 שיקבלו אותו לחברתם ושלא יהיה ילד "מוזר" המתנהג בלי קשר למציאות. 

ה' בכיתה  כשהיה  בלהבים  הספר  בבית  נתיב  של  סייעת  לא    הייתי  ולכן  לידה  לחופשת  יצאתי  מכן  ולאחר 
 המשכתי ללוות ולסייע לו.

 עצומה, אכפתי, אוהב לחבק ולאהובנתיב הוא ילד עם נתינה 
קיבלנו   לא  כי  אוטיסט  כנער  ואיתו  עם האוטיזם  להתנהל  איך  נתיב  עם  רבות מהלמידה המשותפת  למדתי 

 לצערי הדרכה ולא לימדו אותנו.
אני שמחה שבא להרצות אצלנו. ההרצאה מאפשרת הצצה לאמת על האוטיזם ועוזרת לנו כחברה עם ילדים  

 אלה.
 ת של הציבור. ריגשתם אותי."תודה על ההשתתפו

 
נתיב שהצליח    ,ההזמנה להרצאה להגיע להישגים    מאמציםבשיחה עם הנער  ועיקשת  ועזרה מתאימה  מצידו 

היתה מסקרנת. נתיב הצליח להתבטא בפני קהל רב    , בתחום השחייה עד כדי שאיפה להשתתף באולימפיאדה

ו בדבריו  עניין  שגילו  ילדים  של  ברובו  במועדון  ראוישהתכנס  ובאמפתיה  יפה  מצגת    ההתנהגו  בעזרת  לציון. 

הסביר מהו אוטיזם. מה ילד, נער אוטיסט מרגיש ומה הסביבה צריכה לקיים כדי שמי שנמצא על הרצף יוכל  

 להתקרב וליצור תקשורת שהיא המגבלה העיקרית באינטראקציה בחברה. 

שניכר שדרשה ממנו    ,יכולת ביטויבם במועדון  שבה את לב הנוכחינתיב שהקים פרויקט שקרא לו "נתיב ללב"  

 מאמצים.

הלוקים   ונערים  ילדים  של  לקשיים  החברה  למודעות  להביא  רבים  במקומות  מקיים  הוא  כאלה  מפגשים 

    .באוטיזם

 
 
 
 

 על פלייר ההזמנה כתוב:  
 המתמודד עם אוטיזם מזמין אתכם   14נתיב ביתן, נער בן 

 תי   להרצאה על הדרך שהוא עבר מחרם חבר
 ועד ניצחונות מתחת למים 
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 ?מה בין מטוס סבנה החטוף למשמר הנגב
 חמישים שנה לשחרורו.

 
רעייתו של ז'אק      –ושמה נלי. אהבתי הראשונה. היא הייתה גם חברת ילדות של ז'אן    בתנועהנערה הייתה לי  

בענף ההלבשה   חיל  לחבר אחר  מחבורתנו שעשה  נישאה  הדוויה,  בגולה  נשארה  נלי   עלינו ארצה,  בורשטין. 

אמידה, משפחה  הקימו  הפרו    וביחד  הקהילה  עם  אמיצים  קשרים  בעלת  לימי  -מכובדת,  בבלגיה.  ם  ציונית 

 כאן במשמר הנגב.  –פגש  עם ז'אן יהחליטה נלי עם בן זוגה לנסוע לארץ  במטרה לה

מטוס   על  פל   'סבנה 'עלו  חולית  ע"י  נחטף  הוא,  מטכ"ל  סודווקא  סיירת  ע"י  הנוסעים  שחרור  סיפור  טינאים. 

ז'אק, אז    אך מי נמצא בכוח שהכין את הפריצה?  יורם ענבר, בנם של ז'אן ושל    ,בפיקודה של אהוד ברק ידוע

 לוחם ביחידה. 

ו שנלי  לז'אן  נודע  המי ב בדיעבד  הפגישה  החטופים.  בין  היו  התקיימה  ועלה  לא  ילדותה  וחברת  ז'אן  בין  חלת 

עד כמה   ידע   ולא  יטוס במטוסים  לא  נשבע שיותר  נמל התעופה  הזוג חזר לבלגיה,  מעולם. מבלי לעזוב את 

 משמר הנגב כרוכה בהתנסותם .

 מומוס. 

 
 
 
 
 
 

   1972פעולות השחרור של נוסעי סבנה החטוף מאי  
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  זכרו לברכה   נתן וולצ'ק  -פטירתו  שלושים ל

 מצח רחב, שתי עיניים כחולות מקרינות אינטליגנציה ועדינות. 

 ידיים גדולות יפות, חזקות ועדינות ביחד, והיד מחזיקה מקטרת בפינת הפה. 

 ומתברר שהלב שלי מיד התחבר אליו.   נתןכך העיניים שלי קלטו את 

 הרגשתי שיש בו את כל מה שליבי חיפש עמוק בתוכו. 

 במחסן הבגדים, מה שלא מצא חן בעיניי, אבל יחד  לעבוד הוא היה סדרן העבודה. סידר אותי  

 עם זאת, אולי כפיצוי, הזמין אותי לכוס קפה אליו הביתה. 

 צריף מול צריף. 

 חיכיתי ואהבתי את המפגשים סביב כוס הקפה. החלפת ספרים, שיחות על הכל.  

 החיבור שהרגשתי בינינו... 

 הציעו לו לנסוע לשליחות למרוקו. קיבלתי מכה בלב.  עד שיום אחד 

 .הכל הולך להעלם  ל כל כך טוב ביחד. וביום אחדכל הידידות , החיבור המתפתח. הכ

 בגרון, ריקנות וכובד בלב. ועצוב, עצוב.  מחנקאיך אוכל להמשיך בלעדיו? הרגשתי 

 רק המחשבה לחזור למצב הקודם שלי, ללא נוכחותו של נתן.  

 נתן שאל אותי אם אני מוכנה ללוות אותו למרוקו.  חתילשמאבל 

 הדם שלי עלה, עלה, הלב התרחב מרב אושר והוא לא היה צריך לשאול פעמיים.

 התחתנו והמוסד היה צריך להדריך שליח ואשתו. 

 מאז צעדנו יחד לאורך כל השנים.  

 החוויות.  ןשנה עם אות  61

 ושנתיים במרוקו, ואחרי טיול קצר, חזרנו לארץ. הביתה. שנות שליחות: שנה בתוניס  3אחרי 

 הקיבוץ הציע לנתן לנהל את מחלקת הייצור של פוליביד שרק הוקם. 

 ביחד עם  הוא נסע לאנגליה להכיר את החומר ואת המכונות. בכמה נסיעות נוספות, 

 . ויל  שמעון

 המפעל.   שנים עבר לניהול אחרי כמה 

 1971נולד אביחי וורדינה נולדה ב    1970ב 
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 הוא היה אבא מאוד נוכח, למרות העבודה והנסיעות לתל אביב ולחו"ל.  

 אבל החיים לפעמים אכזריים ונתן חלה וסבל בשקט במשך הרבה שנים.  

 בלי להתלונן אף פעם. עד שהגוף שלו הותש.  

 הנחמה שלנו היא שהיינו איתו לאורך כל הדרך. 

 כשנפגשנו והחזקתי לך את היד עד הרגע האחרון. רציתי לחמם אותה.נתתי לך יד 

 עכשיו אני שואלת את עצמי, איך אוכל להמשיך בלעדיו? 

 נכון. יש לנו שני ילדים נהדרים, שתמיד יזכרו אותו ואת הימים המאושרים איתו. 

 עכשיו הוא נח בשלום, על גבעה קטנה וסביבה הטבע היפה שכל כך אהב. 

 כור תמיד, שהיד שלך עדיין בידי ולא אעזוב אותה. נוח בשלום וז

 אשתך לחיים ואמא לילדיך 

 קלרט 
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 ודש מאי  ח
 

   17.5.1956 - 10.10.1901 ז"ל      אמה של אסתר ארז          - שרה בס

 בעלה של סנדרה ז"ל אביה של  1949חברנו משנת  –  יצחק פרידמן )איצ'חו( 

    18.5.1957  -8.10.1931         ברק-מיכל ארמון           

 20.5.1973  -17.12.1902      אביה של לולה מרטינובסקי  ז"ל   - נחום פומרנץ

   25.5.1981 - 22.8.1906ז"ל        אביו של יידל לב           -יעקב לב 

 הייתה במצודת בורוכוב  , 6194חברתנו משנת       - שושנה גולן

   5.5.1987 –  20.1.1922  וניר מם של אורה מיצנמכר, עופר ז"ליִא                          

 מם של  י , רעייתו של אלברטו, א 1954חברתנו משנת         -  זיוה גלקר

   26.5.1988  -3.2.1935. ז"ל חוה, ניצן, בלהה ועומרי, דודתו של ישראל גלעד                         

   15.5.1989 –  14.8.1900       מו של סמי פייןיא         - שרה פיין

 רעייתו של יאיר ז"ל היתה במצודת בורוכוב   1946חברתנו משנת         -בתיה מילר

   24.5.1992 –  19.1.1930    , הדס ואופירז"ל מם של בת שבע יִא                          

   9.5.1997 -אמה של שרה שפירא ז"ל נפטרה ב         -רחל גורי

 , אביהן של ענת ז"ל בעלה של יהודית  1950חברנו משנת         - יעקב סד

   4.5.1997 -8.2.1922   אריאלה והדס                         

 רעייתו של מקסי ז"ל   1947חברתנו משנת    - ברכה גליקי

    4.5.2011  - 23.5.1929    ועוזי  ז"ל   מם של  נעמי, איתןי ִא       

 מם של רותי רוזנבלום  ירעייתו של שלום, ִא   1948שנת חברתנו מ   -   חייקה אור  
   10.5.2012 - 20.3.1927ויוסי אור ז"ל          

 
 מם של אבירם, ירעייתו של משה ז"ל א  1951חברתנו משנת    –  דבורה בורנשטיין

    22.5.2019 –  22.5.1931יואש, רחל מולכו            
 

 אביהם של אמירה גפן, אילנה            ז"ל בעלה של אסתר  1949חברנו משנת        –  יוסף ארז
   17.5.2021  – 2.1.1926ירון ז"ל        
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 יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ב 
 

 עם תום אירועי הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב, אנו מבקשות להודות לכל שותפינו: 
 :  זיכרון בסלון

אשר שיתפו אותנו בכנות ובגאווה בסיפורים האישיים שלהם    -לאורי צפריר, רחל בירן וצבי בלושטייןתודה  
 ושל בני משפחותיהם. תודה שאפשרתם לנו להיות ולהרגיש חלק.   

מיוחדת   גבעול  תודה  ומשפחת  רוזנברג  משפחת  ברקן,  ולבבותיכם,  למשפחת  ביתכם  את  שפתחתם  על 
 מסורת שהולכת ונרקמת אצלנו.   -ימית למפגשי זיכרון בסלון בקבוץוהענקתם פלטפורמה חמימה ואינט
 :משתתפי הטקס בערב יום השואה
היקרים המשואות  למדליקי  יעקב    -  תודה  ברנדס,  אילן  דגן,  ירי  גבאי,  חנה  אדלטין,  חנן  פוזננסקי,  יעקב 

וילק. וגיא  בהמו  רכטמן  אותו  ומלאתם  שלכם  הפרטית  מההיסטוריה  פיסה  הטקס  אל  משמעות  הבאתם  ן 
 והתרגשות.  

הטקס  פקציארז  -למנחת  והקריינים:  ליאת  לוי.  ,  ומאור  גלקר  מעין  יעקב,  פנינה  רייזמן,  על  שמואל  תודה 
 נכונותכם, השקעת הזמן, על הדיוק והרגישות.  

 והשירה הנוגעת! גייסותכם המהירה, המוזיקה הנהדרתעל הת  -לרעות ברג ורן אלעזרי
 מרשימה כל כך של ציור בחול. תודה על יצירה מופלאה! על אמנות  –לטל ערן 

 הגיבוי, הייעוץ וההדרכה! תודה!  הצילום ועריכת הסרט, ובכלל, כמו תמיד, על על דגני אלוןל
הסבלנות, ההקשבה והדאגה להכל. כרגיל, תענוג גדול לעבוד איתך! תודה לעוזרים הצעירים    על  -לארנון יגב

 אמרי גלנטה, אביעד בן חמו ואורי אלמוג.  המקסימים שעל ההגברה:
והבערתםברנדס,    לאילן הלפידים  להכנת  דואג  שנה,  לויו  שכבכל  על    -למאור  תודה  הסולר.  הבאת  על 

 תמיד!  התגייסותכם
תודה    על  -הנוי  ואנשי  פרידמן  לאריאל התרבות!  ממחסן  הציוד  הבאת  ועל  הטקס  לערב  האנדרטה  הכנת 

והכנתו:   הציוד  בהובלת  של אריאל  רוזןלעוזרים הצעירים  ושקד  אורה  גלעד, אריאל  עושים  יובל  היינו  . מה 
 בלעדיכם?  

 הטכנית על התמיכה    -רכזת התרבות-להילה מגידוביץ 
 ת אותנו, פשוטו כמשמעו! על ההיענות לסיוע ברגע האחרון, הצל  –לעמוס פרייברג 

 .האוכל  בחדר הזיכרון פינת  וסידור,  עיצוב על  - רסה ליעל
 .והתיאום הפרחים הזמנת על  -לרחל מולכו

 על הסיוע בזמן הטקס   -למיטל בן חמו
 להנחה על האנדרטה.   םעל הכנת הזרים והנחתם, וחלוקת הוורדי דולפין:לבני ובנות המצווה, כיתת 

 
 : ולשחר סמדג'ה חביבים: תודות רבות לנערי כיתת פטלואחרונים 

המשואות:   מדליקי  ותאיר  למלווי  מלכה  נעה  יסעור,  רז  בסר,  יובל  גבאי,  יפתח  גלנטה,  יואב  קארפ,  אורי 
 . מיוחד הזהוהכבוד שהענקתם למעמד העדינות  על ה -אורה

 הרצינות והרהיטות.  על   -תמר שנהב, עמית שפיצר, גיא ביטון, ניב נחושתן, ליה מלח ועידן גלקרלקריינים: 
 תודה על האחריות והסבלנות  -נמרוד שפיצר וגיל אלושלנים: דגל

 ביצוע יפייפה! תודה על ההשקעה המרובה של שניכם ועל  -עידן גלקר ותמר שנהבולמבצעי השיר: 
 

את    ריגשהבטקס חיברה בין כמה דורות ו  השתלבותכםות.  בגרות ואדיב   רבה הצלחתם ככיתה, לגלות כל כך ה
 הקהל כולו! 

 

 ולכל חברי קהילת משמר הנגב, על שכיבדתם את היום הזה בנוכחותכם.
 מעין בר אור ותמר אלמוג           
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  8 -ובשבת מרוץ משמר הנגב ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 שבת שלום 


