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 מה בעלון
 

"בישיבה שהתקיימה בנושא קיום חג המחזור במוצאי שבת הקרוב, הוחלט לקיים את חג המחזור בשל 

חשיבותו לכיתת 'כוכב' בפרט ולקהילה שלנו בכלל. ההופעה והרמת הכוסית לחיים יתקיימו בנוהל שונה 

 מבעבר עקב הנחיות הריחוק החברתי יחד עם הרצון לשמור על המסורת ארוכת השנים בקיבוץ" 

 זו לשון ההודעה שהועברה לקהילה בנושא חג מחזור.

גידל וחינך לאורך השנים מאז הוקם בית  םאותכל המחזורים  .של משמר הנגב 47 -כתת 'כוכב' היא המחזור ה
הספר המקומי. היו שנים שהחג התקיים בהשפעת מלחמות והפעם משהו מוזר כמו מגפה כלל עולמית איימה 

ון ברוח ההנחיות הנחוצות וכתת 'כוכב' כיכבה על הבמה עם טקסטים להשבית את השמחה. נמצא פתר
 "הכוכבים" –נחמדים ורעיונות ברוח התקופה. יישר כוחכם 

מהמנהל החברתי, מהמדריכה הישירה וגם חקירה לאופן ממנהל האגודה מההורים  -ולהלן זכו בשפע ברכות
 יעדים של כל אחד מהכוכבים.וגם רשימת ה  בו נבחר שם הכתה ע"י אחד האבות )מאיר כהן(.

 
הקורונה השפיעה גם על תנועות הנוער ואצלנו על שבט 'איתן' תגובה על תקציב בחסר בהפגנת השבט בצומת 

 בית קמה.
 

 נעים להכיר את משה עמר
 עירית כרמי דגני מביעה דעה על אופן התנהלות לפני הצבעה אלקטרונית

 הנוער ועל הסכם עיגון זכויות החבר בדירתושתי ההצבעות האחרונות: על מיקום מועדוני 
 

 תמונת השער: כתת כוכב על הבמה
 

  :כתת 'כוכב' מסיימת יב' כתות מברכים 
 יורם ענבר, מנהל הקהילה

 לאן פני הכוכבים 
 ענבל לוצאטו בשם ההורים, 

 שם הכיתה כוכב מעולם אחר מאיר כהן 
 כוכבים יקרים שלי  המדריכה עמר )עומר(

 יואל ארזי המנהל החברתי  -הפרק הבא 
 נעים להכיר: משה עמר 
 עירית כרמי דגני -על הצבעות וחילוקי דעות 
 הצבעה אלקטרונית על בחירת מיקום למועדוני הנוער, עיגון זכויות בדירה 
 והפגנת שבט 'איתן' בצומת בית קמה המשבר בתנועות הנוער 
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 כיתת "כוכב" מסיימת יב' כיתות וחוגגת חג מחזור

 ברכה לחג מחזור של כיתת 'כוכב'
 כוכבים יקרים! 10יובל, מעין, נויה, הגר, יהונתן, תמיר, דורון 

קבוצה של  נערות ונערים  שהחלה במספר קטן למדי ובמהלך השנים גדלה והתגבשה 

 לגרעין חזק. כוכבים רבים בשמים וביניהם הכוכב שלנו, כדור הארץ. זה הסובב סביב עצמו וסביב השמש. כל

אחד מכם הוא כוכב לכת בעל אישיות שונה של אור וצל ומה שביניהם.ככוכבים תמשיכו להסתובב סביב 

עצמכם עם התלבטויות, עליות ומורדות, הצלחות וכישלונות, אך תמיד סביב ערכי הבית המשפחתי, בית 

יזונים החי והצומח. הספר, הבית הקיבוצי והמולדת על כל גווניה. כל אלו יהוו עבורכם את אור השמש ממנה נ

 ערכים אלו ימשכו אתכם כמגנט אל הקרקע.

מגפת הקורונה מלמדת אותנו, בין השאר, את מגבלות הכח, הצורך בגיבוש אסטרטגיה תוך שיתוף פעולה, 

 נחישות ומשמעת אישית וכוחה של ערבות הדדית.

ת שירות ומי לצבא. קהילת משמר הנגב, אני מאחל לכם הצלחה בהמשך דרככם. מי לשנ בשם כל תושבי קיבוץ

משמר הנגב תהיה תמיד לצידכם. ולפני סיום, כמו בברכות קודמות, ברצוני להזכיר לכם את שירו המקסים 

 של אריך איינשטיין השיר על הגוזל שחותך את השמים בהתלהבותו ובו זמנית עליו להישמר מהנשק שבשמים.

 בהצלחה לכולכם.

 יורם ענבר

 מנהל האגודה

 

 ? 'כוכבים'ה נולאן פני

 מתגייסת לצבא. מפעילת האמר קרבי. – בר אלון

 מכינת 'רוח נכון' בירושלים – דורון סמדג'ה

 מכינת 'רוח נכון' בירושלים – נויה אזולאי

 שנת שרות במתחם נעמן  – אביב אלון

 מכינת גליל עליון כפר הנשיא – מעין יסעור

 מסלול יעודי לקצונה בחי"ר גבולות – תמיר דמרי

 מכינת "דרך ארץ" באשלים – יהונתן לוצטו

 גלי צה"ל – יובל וילק

 שנת שרות בגרעין רעים של הצופים בירושלים – הגר וינר כהן

 מתגייס לצה"ל – דניאל גולדפדר
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 שם הכיתה "כוכב" מעולם אחר
 אז מה היה לנו עד עכשיו?    

 ט, ראם.שמות מעולם החי : אילה, סלעית, דרור, שחף, עפרוני, שלדג, עי

 שמות מעולם הצומח: עירית, ערבה, אשל, צבר, הדר, חצב, שקד, דקל, גפן, רותם, ברוש, תאנה ועוד...

 וגם סתם שמות מהטבע: מעיין, וקשת

 ופתאום כיתת 'כוכב'!

 אמנם הילדים מקסימים וכו' אבל מה לכיתת 'כוכב' ולקיבוץ בנגב עם מסורת של שמות מהחי והצומח?

בזמנו זה קצת חרפן ולגמרי במקרה שמעתי  לא יודע אם אתכם זה אי פעם הטריד אבל מסתבר שאת המערכת 

 לאחרונה את הסיפור מאחורי השם וחשבתי שאי אפשר לסגור חג מחזור בלי לדבר על הנושא.

קיבוץ ידעו שנים, הילדים היו עושים הרבה דברים בלי עזרה מההורים. בטח ותיקי ה 13פעם מזמן, נגיד לפני 

לספר על זה יותר טוב ממני, אבל כשהחבר'ה הגדולים רק נכנסו לכיתה א' ולמרחב 'עופרים' הם היו צריכים 

 לבחור שם  לכיתה שלהם.

אספו את כולם באחד החדרים במרחב וביקשו מהם לחשוב על שמות ולבחור אחד בצורה דמוקרטית. אחד 

 קולות על ידם, בלי שום התערבות של המדריכים. השמות שעלה היה כיתת 'כוכב' והוא נבחר ברוב

המערכת שמעה את השם שנבחר, היתה תרעומת קלה והיה ניסיון לכנס אותם שוב כדי לבחור שם אחר 

 שיתאים למסורת אבל הם לא ויתרו והתעקשו על השם הזה.

נים להתקפל. ורגע ומאז יש לנו כיתה עם כוכבים אחד אחד שיודעים להיאבק על שלהם ולא מוותרים ולא מוכ

 לפני שחוזרים לחג מחזור, רק בקשה קטנה. אל תשתנו. אוהבים אתכם מאד בדיוק כמו שאתם.

 מאיר כהן )אבא של הגר( 

                          

 
 
 
 
 

) 
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 ערב טוב לכולם,
 

מי שאפשר את קיומו של בטרם אגש לברך את כיתת כוכב אני מבקשת בשם ההורים וכיתת כוכב להודות לכל 

החג ושטרח והגיע לחגוג אתנו את חג מחזור זה, בעיקר נוכח מגיפת הקורונה שתוקפת כאן בשצף קצף, אבל 

בזכותה גם יש לומר, הפכו החגיגות והאירועים במתכונתם המיוחדת למשמעותיים יותר בחיינו, למדנו 

כפליים על מה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו להעריך כל מפגש חברתי, משפחתי וקהילתי ולהודות ולהעריך 

 בחייו.

 

אז הנה אנחנו כאן שוב, ואני חייבת לומר שאנו ההורים מאוד מתרגשים מהמעמד המכובד. הפעם האחרונה 
בה נפגשנו לחגוג עם כיתת כוכב כולנו כקהילה היתה בשנת בר מצווה שלהם וכמה מאורעות עברו וחלפו להם 

  מבוגרים לכל דבר ועניין.  18אילו זה היה אתמול ואנו לא מעכלים כי אתם בני מאז, ולנו ההורים זה נדמה כ
 

טיולים שנתיים,  12שנות לימוד,  12שנות קיום, מהן  18כיתת כוכב יקרה, מאז הבאנו אתכם לעולם חלפו להם 
  ומסע אחד משמעותי לפולין.

 
ה מבינכם שהצטרפו מאוחר יותר הפכו רובכם יחד מאז כיתה א', חלקכם יחד עוד מבית התינוקות, וגם אל

לחלק בלתי נפרד מהכיתה ונדמה כאילו אתם יחד כולם מאז ומעולם, וזה לכשעצמו מעיד על המיוחדות 
  שבכם.

 
האירועים המשמעותיים והמשמעותיים פחות בחיים. חוויתם יחד טיולים,  לאורך השנים חוויתם יחד את כל 

השתכרויות מעשי קונדס ומה לא. היו גם התנדבויות, סיוע לקהילה, מריבות, אהבות, פרידות, מסיבות 
תמיכה, לקיחת חלק בשכבת הבוגרים בצופים והובלה של הצעירים אחריכם, מחנות קיץ, וטיולי צופים בהם 

עילא ואין חולק שאתם שכבה בעלת דוגמא ויכולת מנהיגות לשכבות הצעירות להובלתם את הצופים לעילא ו
 ט בכל פרמטר אפשרי.וזה התבטא כמע

 
דבר נוסף שמאפיין את כיתת כוכב וההופך אתכם ילדים לכוכבים אמיתיים זה הלב הגדול, מלא האהבה, 

  המכיל והאכפתי המאפיין כל אחד ואחת מכם.
 

אתם חברי אמת, אחים אחד לשני והוכחתם, לא אחת, כי ברגעי משבר אתם הקיר התומך, הלב האוהב 
עבור השני וזה שווה הכל!!!! זו ההוכחה האמיתית לחברות, המשפחתיות והאהבה והמכיל הנמצא שם אחד ב

  השוררים ביניכם ואשר אנו בטוחים תלווה אתכם לכל אורך חייכם גם כאשר כל אחד ואחת מכם יפה לדרכו.
 

והנה אנו עומדים כאן היום נרגשים, אוהבים מפוחדים כמעט כמוכם, וחווים יחד אתכם את הרגשות 
ים האופפים את כולנו בשלב משמעותי זה של חייכם בו אתם מסיימים את פרק הילדות והנערות המעורב

  ונכנסים אל פרק הבגרות. החיים האמיתיים.
 

 –פתגם סיני עתיק אומר 
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"אל תחפש את הדרך אל האושר חפש את האושר שבדרך" והדרך שלכם כבר כאן ממש מעבר לפינה, וכל אחת 

 ן ו"קטן עליו", והוא כאן כדי לטרוף את החיים, כי חיים פעם אחת!!!ואחד מכם בטוח שהוא מוכ

אז אין ספק שהדרך החדשה מרגשת מאוד, צופה בחובה המון התרחשויות, חלקן צפויות, אחרות צפויות 

פחות, אך אנו סמוכים ובטוחים כי עם הכלים שרכשתם מבית וגם מהקהילה המיוחדת בה בחרנו כולנו לחיות, 

יכים ומערכת החינוך האיכותית המלווים את כלל ילידי הקהילה מגיל ינקות, אתם מוכנים בשילוב המדר

  לטרוף את החיים ובידכם להתמודד עם כל מכשול וקושי שיעמדו בדרך.

 
אנחנו ערים לכל אותם מצקצקים בלשון האומרים כי הנכם "דור מנותק, כזה הבוהה במסך כל היום וכי 

ים על ברכיהם התחנכנו כולנו" , אז תחת צקצוקי לשון אלה אנחנו ההורים אבדנו את הדרך ואת האידיאל
ראינו חברות, מסירות, אהבה, אכפתיות ודאגה. נראה לנו ההורים כי כמעט בכל תחום שיש אתם טובים יותר 

 מהדור שלנו.
 

  אהובים שלנו נבקש לומר לכם, מס' מילים להמשך. ,עם זאת, כיתת כוכב
 

הממתינה לכם מעבר לפינה היא מרגשת, מאתגרת ולא פשוטה, כי תהיינה לכם בדרך הרבה אין חולק כי הדרך 
אפשרויות בחירה, התלבטויות וחששות אבל אנו בטוחים כי סימנתם כבר את המטרות ואתם יודעים לאן 

 פניכם מועדות.
 

 ממרום גילנו וניסיוננו נבקש לומר לכם כי:
  חדו מלקחת סיכונים כי לפעמים הם אלה המשנים את החיים,בדרככם החדשה, סעו בזהירות אבל אל תפ -
תשדלו להיות יחד עטופים באהובים שלכם, אבל אל תפחדו מעצמכם, ומלהיות לבד עם עצמכם כי זה הבסיס  -

לחיים טובים, כי כשאני אוהב את עצמי ורוצה שיהיה טוב לעצמי אני מספיק מלא באהבה כדי לתת אהבה 
  ולקבל אהבה מסובבי,

כשאתם מסמנים מטרה וצועדים קדימה לכבישתה אל תשכחו להציץ לצדדים, לעצור לבחון ולבדוק את  -
  הדרך, אולי יש מקום לשינוי וחשיבה מחדש,

אל תשכחו כי לעיתים רצוי וכדאי להקשיב לעצות של המבוגרים וגם של הצעירים כי זה המביט על הדרך  -
 המסלול,מהצד רואה טוב יותר מזה הצועד במרץ על 

שתפו, שתפו, שתפו את אשר אתם חווים, טוב או רע זה לא משנה, השיתוף עם אהוביכם הופך את הפחד  -
 לפחות מפחיד, את החרדה לפחות מרתיעה ואת השמחה, האהבה והאושר לגדולים כפליים

 
י נתמוך, נחבק, וכמובן אנחנו ההורים נהיה כאן עבורכם תמיד, בכל שלב ושלב, בכל שעל ושעל, בכל קושי וקוש

 נאהב, כי החשוב מכל שתהיו בטוחים מאושרים ומסופקים בדרך שבה תבחרו.
 

ועל אף שהפרידה היא קשה ולא פשוטה הרי שכל פרידה נושאת בחובה התחלה חדשה הכוללת תקווה 
 הנו מהדרך היא שלכם ובעבורכם!!!!!!יוהתרגשות ופרפרים בבטן, אז ת

 
  גדולים שלטעמי יכולים ורצוי שילוו אתכם כל החיים ונסיים בשלושה משפטים של אנשים
 –המשפט הראשון נאמר ע"י הרמב"ם 

 "הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה, מכל דעות שיש לאדם". 
 

  המשפט השני נאמר ע"י ג'ון לנון :
ו לי מטלה לכתוב אמא שלי אמרה לי שאושר זה המפתח לחיים טובים. כשהגעתי לבית ספר נתנ 5כשהייתי בן 

את מה שארצה להיות כשאהיה גדול, אז כתבתי מאושר, הם אמרו לי שלא הבנתי את המטלה אז אמרתי להם 
 שהם לא מבינים את החיים."

 
  –נשטיין יהמשפט השלישי נאמר מפי אלברט אי

 "אדם שמעולם לא עשה טעות הוא אדם שמעולם לא ניסה משהו חדש"
 

 הוריי כיתת כוכב. אוהבים מאד מאד
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 לכוכבים היקרים שלי,
 "אל תבכו על זה שנגמר, חייכו על שזה קרה..."

לפני כמעט שנה נכנסתי לקיבוץ, הגעתי, מדריכה חדשה קצת מבולבלת ואבודה, ומהרגע הראשון גרמתם לי 

בו, אני תמיד להרגיש הכי בנוח, להרגיש שהגעתי הביתה. הצלחתם לתת לי תחושה שכל דבר שאני לא בטוחה 

יכולה לשאול אתכם. קיבלתם אותי אליכם בחיבוק ענק ותמיד הייתם עוגן עבורי בכל דבר לאורך הדרך. מודה 

 לכם על שגרמתם לי להרגיש משמעותית, ולא להפסיק לחייך על כך שזה קרה!

 אז מה בוטל השנה?

ולמה ' בגלל עומס קור, הרבה מאד קורונה שלקחה לנו חודשיים של פעילות מחנה קיץ. רפסודיה...  מסע יב

אני מזכירה את כל הנאחס? כי בדיוק בגלל כל אלו למדנו יחד שיעור חשוב לחיים, חשוב הרבה יותר מכל 

למדנו איך הופכים את הלימון הכי חמוץ ללימונדה הכי מתוקה! למדנו איך מאלתרים  –פעילות או נסיעה 

מהיום למחר פעילויות שיא שלא יביישו אף אחד! איך למרות שבשנה האחרונה שלכם בחינוך בקיבוץ ובבתי 

יך הספר תוקפת מגפה בסדר גודל עולמי, עדיין אפשר לנצל כל רגע והכי חשוב, להישאר אופטימיים ולהמש

לחייך! ולמרות כל מה שבוטל לנו השנה, אם תשאלו אותי, הרווחנו הרבה יותר כי איכשהו למרות הכול, 

הצלחנו יחד להרים לילה לבן כיתתי מטורף, נסיעה לחדר בריחה, הרבה מאד כנאפה מתי שרק מזדמן, פעולות 

 דהים שעוד מחכה לנו!שכבה חודשיות, סילבסטר אותו הרמתם בעצמכם, אינסוף פעילויות וקיץ שלם ומ

 

כיתת "כוכב" כשמה כן היא, מהכוכבים הזוהרים בשמים עשר של כיתה: תמרה, הגרי, מעיונס, דורון, יובילק, 

 דובי, נויה, אבוב, בר ודניאל.

, פעילויות, משברים  תודה לכם על שנה מדהימה! שנה של אינספור חוויות שצברנו ביחד, אינספור סחנ"שים

 תי לבקש לעצמי שמיניסטים טובים יותר, מסורים יותר ואוהבים יותר!וחיוכים. לא יכול

בפעולת השכבה הראשונה שלכם הצגתם את עצמכם ככיתה " לא מגובשת, אבל בכלל כאילו" וכששאלתי 

אתכם מה הדבר שהכי תרצו שנעסוק בו בזמנים השכבתיים עניתם פה אחד "גיבוש", אז על אף שהצגתם 

 שמחה לבשר לכם אחרי שנה של היכרות שזה פשוט לא נכון. עצמכם כלא מגובשים, אני

אתם כיתה כנה שלא מתביישת לעמת אחד את השנייה עם האמת בפנים, כיתה אכפתית שכל כך חשוב לה 

שתמיד כולם יגיעו וייקחו חלק,  כיתה דעתנית שלא מתביישת לעורר שיח, לכל אחד ואחת יש את המקום שלו 

 . להשמיע דעה גם אם לא מקובלת מתקבלת ע"י הרוב. 10אוחדים וכל אחד ואחת חבר'ה בוגרים, מיוחדים ומ

 –כל אחד עם הקסם האישי שלו מוסיף עוד גוון ומכניס כל כך הרבה אור למפעל הזה שנקרא כיתת "כוכב" 

   ואם זה לא גיבוש אז תסלחו לי, אני לא יודעת מה כן.

אתכם צומחים יחד ומתקדמים ככיתה לאורך כל הדרך  עברתם כברת דרך מטורפת השנה, היה לי כיף לראות

חג המחזור  –והשיא היה פשוט לראותכם מהצד מייצרים משהו שהוא שלכם לגמרי ולא להפסיק להתפעם 

 שאתם עומדים להציג לכולנו, ואין דרך טובה מזו לסיים את השנה.

, שנת שירות, מכינה כל אחד מכם יוצא בשנה הבאה למסלול משמעותי בדרך לחיים בוגרים ועצמאיים 

ולשירות משמעותי בצבא. כולכם כבר מכירים אותי מספיק ויודעים ששירות למען המדינה שלי הוא אחד 

שה שמלאה כל הערכים שהכי מובילים אותי בחיים, ואין מאושרת ממני לראות אתכם יוצאים עכשיו לדרך חד

 לעצמכם. –כולה תרומה לחברה, למדינה והכי חשוב 
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נכון אתם עומדים בפני משהו חדש שעדיין לא הכרתם ויחד עם תחושת ההתרגשות הגדולה שנמצאת באוויר 

יש גם הרבה חשש, אז תנו לי להרגיע אתכם ולהגיד שאני סומכת עליכם ובטוחה שתהפכו את התקופה 

בחייכם! שתאתגרו את עצמכם ולא תפסיקו ללמוד בכל יום מחדש ושתנצלו כל הקרובה למשמעותית ביותר 

רגע ממנה כאילו הוא הרגע האחרון. למדתי להכיר אתכם מספיק ואין לי שום ספק שתמשיכו גם במסגרות 

החדשות להיות משמעותיים עבור הסביבה שלכם. כאלה שמגדילים ראש ומצליחים לחשוב צעד אחד קדימה, 

, דעתנים ושאפתנים, כאלה שמובילים את החברה שמקיפה אתכם, כאלה שיוזמים עם ראש גדול הכי מנהיגים

כל מי שרק יהיה בסביבתכם מהר מאד יבין שהוא פשוט  –בכלל לאן תגיעו  והרבה רצון לעשייה, ולא משנה

 זכה.

 

חדשה, יש  אני מאחלת לכם המון הצלחה בדרכי ההמשך ומזכירה לכם שבתוך כל ההרגשות מהיציאה לדרך

מקום אחד שנשאר תמיד הכי יציב ובטוח עבורכם, בית המרכזון הבוגר שכבר מזמן הפך לבית שני של כולנו 

 ותמיד יעמוד מאחוריכם ויחכה לקבל אתכם בזרועות פתוחות וחיבוק ענק מתי שרק תחליטו לבוא לבקר!

  NOW ITS YOUR TIME TO SHINEאז זהו יפים שלי, 

 בלב שלם""לאן שלא תלכו, לכו 

 אוהבת אתכם עד אין קץ, ותמיד תמיד פה בשבילכם.

 

   עמר ) המדריכה( 
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 הפרק הבא
 

פרידות, לעתים הן כואבות לעתים הן מצמיחות, סיום תקופת לימודי התיכון החיים שלנו מורכבים מהרבה 

 לאחור, והתקווה לעתיד ענקית.והחינוך החברתי לסוגיו הינו סוג של פרידה בה מעיפים מבט חטוף 

לכם קבוצת "כוכב", מקווים שיכולנו להעניק מעט עבור פרק החיים הבא. קמצוץ של חיים חברתיים, 

 התמודדות עם מצבים מורכבים, לקיחת אחריות על עצמכם והסביבה והרבה הרבה אהבה.

ות ופרויקטים של החינוך בהזדמנות זו נאמר תודה לכם על התרומה לנעורים ולצופים, בהתנדבויות שונ

החברתי ונאמר תודה לצוותים החינוכיים מצוותי   הגן, המרחבים, המורים והצוותים בנעורים שליוו אתכם 

כל השנים. תודה מאיתנו לכם, ההורים, שסמכתם ותמכתם בנו לאורך הדרך במטרה אחת משותפת להצמיח 

 נער ונערה להתמודדות עם הבאות.

הרחוק חיים בעלי תוכן שירות משמעותי בצבא, במכינה ובשנת שירות ולעתיד לעתיד הקרוב נאחל לכם 

 מאתגרים המביאים חשיבה ויצירה שזורים בצרור אחד הקרוב למושלם.

נתרגש לראותכם במדים חוזרים לחופשה משנת שירות והמכינה ומסיימים את הפרק הבא מסופקים,  

 מאותגרים והכי חשוב בריאים ושלמים בנפש ובגוף.

 יואל ארזי בשם החינוך החברתי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ברכות!
 לשיר ויוגב לוצטו

 להולדת הבן
 אח לנועה ויובל

 !ברכות לכל המשפחה
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 נעים להכיר
 בכל עלון, אני מקווה לראיין 
 חבר/ה מקהילת משמר הנגב,

 בשאיפה להגיע לכל חברי הקהילה
 השאלות הן זהות לכל מרואיין/ת

 : והפעם

 משה עמר
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
חבר'ה. חלק ממרוקו, חלק מבלגיה והרוב  44הגעתי עם גרעין של "דרור הבונים" מצרפת מהעיר טולון. היינו 

. שלוש שנים 1969מצרפת. המטרה היתה להגיע לקיבוץ משמר הנגב כך התנועה החליטה.  עלינו באוקטובר 

. 1968הגענו כולנו עם שערות ארוכות וזקנים בהשראת מאי לפני שעלינו ידענו שאנחנו מיועדים למשמר הנגב. 

. לא היה לנו קשר עם הצברים כי היינו זרים הסתכלו עלינו כאילו הגענו מכוכב אחר. השתדלנו להיקלט

ושונים. גם היום  כנראה לא מקבלים זרים ושונים. היינו פרנסואים חשבו עלינו מה אנחנו בכלל יודעים 

למשפחות מאמצות. המשפחה שלי היתה משפחת בלושטיין, יוכקה וצביקה. הם היו לעשות. אבל דאגו לנו 

 אז לא ידעה צרפתית. ,חמודים מאד יוכקה  הכינה עוגות

 
 מה אני עושה בחיים?

ביום הראשון שהגעתי לקיבוץ ידעו שאני חשמלאי מוסמך. שלחו אותי להיות עוזר חשמלאי שלא זוכר מי הוא 

מכיוון שזה לא נראה לי בכלל פניתי למחרת  המקלטים. הוא ביקש שאגיש לו כליםהיה להתקין  חשמל באחד 

לא להמשיך בחשמליה. הגעתי למרכז עבודה יוחנן רחמן ואמרתי לו שאני רוצה לעבוד  תילסידור עבודה וביקש

עם בעלי חיים. הוא היה מרוצה ואמר שיש לו עבודה בשבילי אתה תעבוד באסם עם יאיר אבישי שם תכין 

הסביר לי בידיים לעשות  הימים הראשונים  10 -אוכל לרפת, ללול, לצאן. התחלתי לעבוד עם יאיר אבישי שב

אתה תשב ותסתכל מה אני עושה ואחרי זה נתן לי רשימה של כי הוא ידע צרפתית ואני לא ידעתי עברית 

    רובת לפי הרשימה.. והכנתי את התעלא ידעתי מילה בעבריתאיך להכין תערובת.   החומרים בלועזית 

שאבוא לעבוד ברפת אבל העדפתי ללכת רצתה  כך התחלתי לעבוד עם בעלי חיים. מרים ברסלר שעבדה ברפת 

לעבוד ברפת ולא הסכימו  לנח"ל הייתי בצבא שנתיים וחצי. כשהשתחררתי וחזרתי לקיבוץ רציתי ,קודם לצבא

בהמשך הייתי מרכז  עבודה החליטו שאלך לרפת.כי יאיר אבישי רצה שאחזור לאסם. בסופו של דבר בועדת 

שנתיים ברופין בקורס לטכנאי רפת. כשחזרתי   שלחו אותי ללמוד הרפת. אחרי הרבה שנים של עבודה ברפת 

לאחר הלימודים ביקשו ממני להיות מרכז עבודה. כמרכז עבודה ידעתי על צרכים דחופים של המפעל פוליביד 

בתורנות חצי שנה. כשסיימתי את תפקיד מרכז עבודה נכנסתי גם אני שם   בכוח אדם ושכנעתי חברים לעבוד

לתורנות של חצי שנה בפוליביד. עבדתי במחלקת הכוסות ומרכז המחלקה ביקש ממני שאחליף אותו בריכוז 

המחלקה. אחר כך עברתי לעבוד במחלקת הגופים  וכחבר ממושמע עבדתי בה והחזרה לרפת התרחקה.   זאת 

 שנים במחלקת הגופים  שגם ריכזתי אותה במשך תקופה.  25ות. עבדתי היתה המציא
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נבחרתי לריכוז ועדת חברה. ניסיתי לעזור לחברים למדתי מספר קורסים ביניהם קורס גישור שמעניין אותי. 

של מנהל האגודה לתגבר את הניקיון  לפי בקשהחצרן. באתי כדי לעזור לאורי קורסיה  –היום אני עובד בחצר 

שעות היא מעט התפקיד הוא לנקות את החצר לנקות מה שמפריע לעין. זה מספק אותי העבודה  דר בחצר.והס

 שעות ביום ובשאר הזמן אני פנוי למה שאני רוצה. 3-4

התנדבתי בכפר הנוער "עדנים" במשך מספר חודשים אבל זה לא דיבר אלי אחר כך התנדבתי ב"עלי נגב" כפר 

זמן מה היה לי גירוי בעור והפסקתי. ביקשו ממני לאחר  ה ההידרותרפית אבל לבעלי צרכים מיוחדים בבריכ

 ללוות מטופלים בסוסים.  ואחר כך עזבתי. 

מעניין אותי מאד כל מה שהוא "העידן  .ינג, הפעלת שרירים רגשיים ותקשור בכל מיני רמותייל  א  ט  למדתי ט  

 החדש" 

עשיתי קרמיקה יחד עם מיכל וגם אחריה זה עזר לי לצאת מהבור. ואחרי שמיכל נפטרה המורה לקרמיקה 

נס שאלתי כמה בחורים יש בקבוצה והיא אמרה שאין ולא הלכתי. אחרי זמן אמיכל ז'ורה הציעה שאלך לביוד

ות הקורונה יש פגיעה בעקב .פעמיים בשבוע בבאר שבע נסאביוד והצטרפתי לחוגיאמרתי לעצמי שאני משתנה  

בקירבה, למרות זאת אני ממשיך ללכת לשם. נרשמתי ללימודי ביודאנס בתל אביב אבל עכשיו בגלל הקרונה 

 למדתי את שיטת פלדנקרייז, קינסיולוגיה, שיטת הבוהן וכתבתי ספר למיכל. לא ידעתי שאכתובזה קשה. 

 שהיה לי בבטן.. שפכתי על הנייר כל מה אותו. התחלתי לכתוב במחברת שמעתי מוסיקה ונעלתי את הדלת

 חברים קרובים השאלתי את הספר. לו ,למשפחהעותקים  אחרי כמה חודשים יצא ספר נתתי 

סגד מרגיש מהיום אני בכיוון של רוחניות. מאמין בבורא לא מאמין בדת. מרגיש טוב בבית כנסת, בכנסיה וב

 ם.את האנרגיות שיש במקומות האלה ובאנשים שבאים אליה

מה שקורה לכדור הארץ איכות החיים עליו איכות האנושות שינויים שמתרחשים באנשים  מה שחשוב לי זה

ובכדור הארץ. קולט אנרגיות של אנשים ללא דיבורים. מעניין אותי ללמוד את הנושאים האלה ומשקיע בהם 

 את זמני. 

 לימות. על זה אני עונה באהבה.חדשות לא שומע כבר שנתיים. לא מאמין באלימות כי אלימות גוררת א

אני מנקה את הקיבוץ חושב שדוגמא אישית יכולה להשפיע אני לא אוהב לנקות אבל אני אוהב לראות נקי. לא 

. זה לא מכבד את להאמין איזו כמות של כוסות, עטיפות של ממתקים וגלידות ומסכות אני רואה על הרצפה

כדור הארץ חייב להתנקות  וכדור הארץ הוא המארח הוותיק.כדור הארץ. אנשים שוכחים שאנחנו אורחים 

אין הרבה אנשים שחושבים כך  ממה שאנו גורמים לו והתגובה שלו היא הוריקנים, רעידות אדמה וקורונה. 

 אבל יש שחושבים כמוני. אני שלם עם עצמי וגאה להיות כך.

 

 במשמר הנגב קרוביי
( עובד בתל אביב  22( לומדת עבודה סוציאלית, יובל ) 24ם שחר )ילדי 3בתי טליה נשואה לאלון סמדג'ה להם  

 ( סיים יב' והולך למכינה "רוח נכון" בירושלים. 18ודורון )

( עברו בימים אלה לביתם החדש  5(, שירה ) 10(, רותם )  15( נועם ) 17דני והילה עמר וארבעה ילדיהם מתן )

 . 70 -בשכונת ה

-בהמשך יעברו לשכונת ה ואסיף בת חצי שנה. 3ועשרה חודשים, הילי בת  5בן  זיו וחן עומר עם הילדים בארי

 כשביתם יהיה בנוי. 70

 חודשים. 10עמר והבן הקטן חגי בן -אסף ותמר שלח
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 כמה מילים על משמר הנגב
להתחלק בכל. נהניתי לחיות בקיבוץ. טוב שהקיבוץ השתנה אחרת למשמר הנגב הגעתי כעולה חדש עם רצון 

לשנות את ההרגלים זה מחדש את האוכלוסייה וכל שינוי רציני זה לטובת המקום. צריך  זה היה כפר זקנים. 

   חשובה ונחוצה תרומה לחברה. חשוב שהגיעו הרבה ילדים וחשוב איזה ערכים מעניקים להם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 הצבעות וחילוקי דעותעל 
 

 לפני שבוע הצבענו על מיקום חדש למועדוני נוער  לאחר מערכת בחירות סוערת ויצרית.

 תוצאות ההצבעה מראות על השתתפות ערה של כלל האוכלוסייה , תופעה חיובית לכל הדעות .

 לצידה , על פי עדויות שהגיעו לאזני ,

 נות ,לא ממש הבינו במה מדובר.שוכנעו להצביע גם חברינו ש... איך נאמר בעדי

 אין כל רע בדעות שונות, באכפתיות , מעורבות , ויכוחים ,בחלוקת דפי הסבר ושכנוע ,

 אפילו הודעות ווטסאפ קיבלתי בסבלנות יחסית , אך שימוש בקולו של  חבר שאין ולא היה לו מושג

 את הגבול. במה מדובר ) אם אכן היו מקרים שכאלה(, כאן אני חושבת עלינו לשרטט

 קהילת משמר הנגב הולכת וגדלה , ככל שמצטרפים תושבים חדשים כך גדלות מספר הדעות וגיוונן , 

 בכל נושא בו נבחר לעסוק.

 אני קוראת לכולנו להתמודד בכבוד עם חילוקי הדעות שעוד יצוצו חדשות לבקרים

 ולנהל את מערכת ההצבעות וההכרעות הקיבוציות בהגינות המתבקשת .

 ץ בריא לכולםקי 

 עירית כרמי דגני
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 במשמר הנגב הנוער בחירת חלופה למועדוני הנוער, על מיקום מועדוני
  16:00שעה   5.7.2020 – 3.7.2020 8:00מיום שישי  שעה   

 תוצאות:
 

 מבעלי זכות הצבעה %  מצביעים  % מצביעים   
  40.14  50.57    177. מבנה מנהלת החינוך         1
 
   39.23  49.43   173         מתחם שרה כרמל/.  2

 נגב אקולוגיה 
 

  79.37הצבעה  % ,  441בעלי זכות הצבעה:   ,350סה"כ מצביעים : 

 
 
 
 
 
 
 
 

הסכם עיגון זכויות החברים לגבי הדירה המשויכת, החתמת החברים והיורשים על ההסכם 
 .ודיווח לרשויות המס

 
 16:00שעה  12.7.2020עד יום ראשון  10.7.2020  8:00מיום שישי   שעה:

 
 תוצאות:

 
  מצביעים              %  מצביעים    

  
  88.68   141   בעד

 
  11.32   18   נגד
 

  62.11אחוז הצבעה   256בעלי זכות הצבעה     159סה"כ מצביעים 
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 המשבר בתנועות הנוער
 

הטיפול בתנועות הנוער עבר ממשרד החינוך למשרד להשכלה גבוהה והחינוך הבלתי פורמלי בראשות השר זאב 

הממשלה לא  אלקין ולמעשה לא מועברות תוספות תקציב שהן קיבלו ממשרד החינוך כאשר נשארו  עודפים.

לה הגבוהה והחינוך החליטה לקצץ בתקציבי תנועות הנוער אך העברתן מאחריות משרד החינוך למשרד ההשכ

 הלא פורמלי יצר את ההפחתה בתקציביהן.

תנועות הנוער ובהן הצופים נפגעו באופן משמעותי ממשבר הקורונה לאחר שנאלצו לבטל פעילויות במהלך 

 שנת הלימודים.

תנועות הנוער שהיו תמיד מקור עוצמה, שינו פניהן גם לפני הקורונה, אבל מצבן הכלכלי, הריחוק החברתי 

 יית התודעה האינדיבידואלית יקשו מאד על התאוששותן.ועל

במאי החליטה הממשלה לחדש את פעילות תנועות הנוער, אך עקב התפרצות הגל השני הוחלט לבטלן שוב, 

 כך ספגה פגיעה כלכלית נוספת.בוכך נאלצה תנועת הצופים לבטל את מחנות הקיץ ו

 

בכיכר רבין במחאה על פגיעת הממשלה  14.7.20ישי בעקבות המצב שנוצר תנועת הצופים הפגינה ביום של

 -בתקציביה והדבר מעמיד את התנועה בסכנת סגירה וקריסה כלכלית. נוסף על הפגנה זו התקיימו הפגנות ב

 מוקדים ברחבי הארץ. 120

 של משמר הנגב הפגין בצומת בית קמה. 'איתן'שבט 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  קמהשבט איתן מפגין בצומת בית           


