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 מה בעלון
 

אנחנו ולא למיטיבי לכת. ההוראות שמתירות רצועה  ,החיים שבו למסלולם? מסלול קורונה איטי וסבוך
 לא ברור לא מקל על ההתנהגות.  ,ביישוב הקטן שלנו תלויים בהן

 תבואה שנהנתה מחורף גשום ומדוד?ה גרעינישומעים אביב אבל השדות צהובים. הגשם האחרון עוזר למילוי 
 

בשבועיים האחרונים, מחשבה יצירתית יצרה דרך לקיים את הזיכרון לנופלים, לציין את חג העצמאות 
הטקס נצפה במסך והשמחה נדדה עם טרקטור בערבו של החג ובצהרי היום  .שמזמין התקהלות ושמחה

 למחרת.
 היה חידון הציונות ששודר בטלוויזיה ומשפחת בונים השתתפה.

 
 עם החברים הותיקים וגם פתרו צורך במסכות על כך כותבת דפנה דגןקשר יצור עד" מצאו דרך ל-ב"גיל
חשוב  כאשר השירות הקבלת את משפחת בירן מודה ומוקירה   מדווח על  יציאה לשגרת קורונה.ענבר  יורם 

 האילוץ השאיר אותם בבית.
 קיבלנו שבחים מהמועצה –החצר שלנו מטופחת 

 שנה, מומוס מספר על הבריחה מבלגיה לצרפת 80בחודש מאי לפני 
 נעים להכיר את אסף מלול ואת תכנונו לאזור הפיקניק שהמועצה קיבלה את ביצועו.

 ינבוט השדה –ל צמח מיוחד וגם קצת ע
 
 

 לעצמאות ישראל עיצבו: עידית רון ואייל גרנסיה 72תמונת השער: כרזת יום העצמאות 

 72 לעצמאות ישראל 
רתם גליקי, הילה שנהב ונעמה רוזנבלום  –ן לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה וטקס ערב יום הזיכר

 אלוש
 מדליקי המשואות יום העצמאות תש"ף 
 ינו ובנותינו המשרתים בצבא, בשנת שירות ובמכינהבנ 
 חיילים בודדים המשרתים בצבא 
 שנת שירות ומכינה 
 עשו את החג... ולהם התודה 
 חידון הציונות ביום העצמאות 
  ראש צוות תפעול קורונה –יורם ענבר  –דו"ח יציאה לשגרת קורונה 
 דפנה דגן –עד' סגור! -זה לא כל כך נעים לראות 'גיל 
  רחל ויוסי בירן –תודה והוקרה 
 ועדת בנים מברכת את מאיה ראובן, יובל גולדברג ושחר דנן לגיוס 
 נעים להכיר: אסף מלול 
 "תוכנית פיתוח מתחם "כי האדם עץ השדה 
  שירלי חכם יפרח רכזת איכות הסביבה במועצה –מסיירים מהמועצה ומשבחים 
 נר זיכרון חודש מאי 
  לנישואים, ברכות להדס וחנן פלג לנישואי שחר עב"ל שגיאברכות לעדי ומעיין 
 מודדים גשם מסרה: אסנת אגמון 
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 ת  ו א מ צ על   72
 טקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. 

 

וגם לא בבית העלמין ביום  השנה, בשל משבר הקורונה, לא יכולנו להתכנס בחדר האוכל בערב יום הזיכרון,

לזכור ולהזכיר. למרות ההגבלות, הכנו זרים, והנחנו אותם  –הזיכרון. למרות המגבלות, קיימנו טקס מצולם 

 על קברי חללינו, כפי שאנו עושים בכל שנה בטקס יום הזיכרון בבית העלמין. 

 אנו רוצות להודות לכל מי שלקח חלק:

 על הקריינות.  ועופר גרוביס  חנה גבאי, טוהר מלכה, דקלה יסעורל

 על השיר "יש פרחים".  תמר שנהבועידן גלקר ל

 על השיר "החיטה צומחת שוב".  טליה גבאיו בארי בוניםל

 על הכנת פינת הזיכרון.  מאשה גזמןוענבל גרנסיה ל

 על העזרה בזרים.  נילי שלח לויל

ר ויינר כהן, הדר פרייברג, גפן עובדיה, נויה ליה ילנד, הג –מדריכת הנעורים, ולנערים לוסטיג  עומרתודה ל

על הכנת הזרים והשתתפות בצילומי  - אזולאי, מעיין יסעור, מאיה גרינוולד, תמר שנהב, רון פסל וגיל אלוש

 הסרטון. 

 ליניב כהן, יניב פייביש, הילה מגידוביץ, יעקב רכטמן ומיכאל רפפורט, תודה על עזרתכם.  

על הצילום והעריכה, על מקצוענות, שיתוף פעולה עם כל רעיונותינו, על הסבלנות  – אלון דגניתודה ענקית ל

 והנכונות. 

על שצפיתם וכיבדתם את נופלינו, על המילה הטובה  –תודה אחרונה שלוחה לכם, חברינו בקהילת משמר הנגב 

 ששלחתם, על ההערכה הגדולה שקיבלנו. 

 אלוש. רוזנבלום הילה שנהב ונעמה רתם גליקי, 
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 מדליקי המשואות יום העצמאות תש"ף

 יעלו ויבואו מדליקי המשואות לכבוד קהילתנו ולתפארת מדינת ישראל: 

משואה זֹו, לכבוד ההתנדבות בקהילה, לכבוד שיתופי הפעולה ותחושת היחד  המדליק סיגל שלואני  .1

 ּוְלִתפארת מדינת ישראל.של קהילת משמר הנגב 

מדליק משואה זֹו, לכבוד כלל העובדים במערכת הבריאות, העומדים בחזית המאבק  אורי גלנטהאני  .2

 . ּוְלִתפארת מדינת ישראלבמגיפת הקורונה, 

מדליקה משואה זֹו, לכבוד מעורבות הצעירים והנוער בחברה, ליצירת מחויבות, וערבות  נויה גזיתאני  .3

 הדדית של הדור הצעיר ּוְלִתפארת מדינת ישראל.

משואה זֹו, לכבוד הזכות להזדקן בכבוד, למען שילוב  בין הדורות  המדליק, גבאי -ה ליבלר טליאני   .4

 ּוְלִתפארת מדינת ישראל.

, מדליקות יחד משואה זֹו,  למען חברה פנינה שוורץואני  שלומית גונן, אני שושי מלך שלוםאני  .5

ּוְלִתפארת מדינת הקורונה  יףְנגִ איתנה ובריאה, לבריאות הציבור במשמר הנגב, למציאת חיסון נגד 

 ישראל.

מדליקה משואה זֹו, לכבוד אנשי החינוך העוסקים במלאכה במסירות  נחושתן –נעמה כהן אני   .6

 ובהתמדה,  בזמן חירום ובכל ימות השנה, ּוְלִתפארת מדינת ישראל.

טוב יותר  מדליקה משואה זֹו, לכבוד הצמיחה הקיבוצית, למען המשך שגשוג ועתיד  לידיה ברקןאני  .7

 ּוְלִתפארת מדינת ישראל.

משואה זֹו, למען איכות החיים בקיבוץ, לעולם נקי ללא פגיעה בסביבתנו מדליק  משה עמראני  .8

 . ּוְלִתפארת מדינת ישראל

משואה זֹו,  למען הביטחון הציבורי, המשפחתי והאישי, למען האחריות מדליק , יורם ענבראני  .9

 ּוְלִתפארת מדינת ישראל.ההדדית 

קהילת משמר הנגב, הרואה בחבריה שותפים לכבוד מדליקה משואה זֹו,  פרי בר -תמי ברקן אני     .10

 ה חברתית וקהילתית ּוְלִתפארת מדינת ישראל.ילעשי

מדליקה משואה זֹו, לכבוד צבא ההגנה לישראל, על כל חילותיו, לחיילנו באשר  טל קישינבסקיאני  .11

 הם שם, בתקווה לשלום ּוְלִתפארת מדינת ישראל. 

 הבית שלנו, בית משמר הנגב, ּוְלִתפארת מדינת ישראל.משואה זֹו,  לכבוד  המדליק מירבל ברנדסאני  .12
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 נהבנותינו ובנינו המשרתים בצבא ובשנת שירות ובמכי
 

 שים "מדריכת חי"ר ) חיל רגלים( של נגמ – רואי אלימלך

 וןבגולני במח"ט חבר  – ירין אוחנה

 בחיל הנדסה  קרבית  –בן שחר עדן 

 בתותחנים במחנה נחשונים  – ברנדס אביר

  188חטיבה  71בשריון גדוד  – גזיתיהל 

 ט יי)מדריכה חינוך גופני(  עכשיו בטירונות ובקורס אימון גופני בוינג מאד"גית – גולדברג יובל

 תותחנים  במחנה קרן ברמת הגולןב  – גרינוולד ליעם

 בלשכת גיוס בבאר שבע  – דגניעינב 

  תומך לחימה במחנה סירקין– דמרי שחר

 נמצאת בטירונות בוינגייט - שחר דנן

 בחיל הים משרתת בבת גלים סימולטורית  – זקס לילך

 בפיקוד דרום  – חייק תומר

 טירונים מפקד – טויטוניתאי 

 ביהל"ם )יחידה הנדסית למשימות מיוחדות( – טנצר מתן

  10מפקדת קורס חובשים בבה"ד   – לבליאן 

 בקורס טייס  – מלכה טוהר

 מדריכת חי"ר  )חיל רגלים( של נגמ"שים  – משהנוי 

 בקורס חובשות בעיר הבה"דים – נחושתן סוף

 מדריכת שריון הנדסה קרבית – ענבר יהלי

 בחיל אוויר בדרגת סרן, בתפקיד של בקר טיסה בבסיס עובדה – פוזננסקי בן

 מדריכת טירונים של חיל אוויר בחצרים – פוזננסקירעות 

 חובל בחיל הים – פסל דור

 בלשכת הגיוס בבאר שבע  – קישינב סקי טל

 איסוף קרבי בגבול עזהב – ראובן זיו

 לוחמת חי"ר גבולות בקרקל בסיירים – ראובן מאיה
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 חיילים בודדים משרתים בצבא
 מקפלת מצנחים – אזולאי-יעל מרינס

 משרת בצנחנים – רונאל ג'קוב

 בחיל הנדסה -משה ניסן

  בפיקוד העורף – יסמין שוחט

 שנת שירות
 מדריכה בכפר הנוער ניר העמק בעפולה – ניר אלון

 במכינה "רוח נכון" בירושלים  – אורי אלוש

 

  שו את החג... ולהם התודה!ע
 הקיבוץ היה מקושט בדגלים וזה לא נעשה מעצמו.. 

  :מוש שיטרית, איציק כהן, אפי פלוסקר, גיל המקשטים

 פוגל, אסתר גולן

  :עידית רון, שלומית שטיקמן, לילך טהר, תמי ברקןעיצוב 

 נויה גזית, נעם מולכו, שיר בן שחר, גאיה ענבר, טל שטיקמן: לאחר הטקס תפעול פאב נייד 

  :תמי ברקן, אנבלה פלדפברהכנת שי לחג 

 "פרייברג ארבל פסל, הדרביום העצמאות ברחבי הקיבוץ: נערי/ות כתת "ורד" מדריכיהם  "שמח ,

 בגיבוי צוות התרבות בני המצווה והורי עמר יהונתן לוצאטו מתן

  :עידית רון ואייל גרנסיהכרזת החג 

 צוות הכולבו לית 

 הטקס המרכזי

 אייל גרנסיהכתב וביים: 

 כהן–דוריס שניצר הנחיה: 

 אלוש, רותי רוזנבלום-נעמה רוזנבלום –עריכה ותיאום טקס המשואות 

 אלון דגני –צילום ועריכת וידיאו 

 ארנון יגבעזרה בהגברה: 

 מורדי שניצרצילום רחפן: 

 
 בלובשטיין, אייל גרנסיה-ארמה, נאווה ברג-פינדס, עידית רון, שרון ענברצוות החג: שגית 

 

 !!!הייתם נהדרים
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 חידון הציונות ביום העצמאות 

 4. משפחת בונים על  12שודר חידון הציונות בערוץ  11:00יום רביעי בשעה  29.4.2020 -ביום העצמאות ב   

דור ראשון, איציק דור שני, אמרי דור שלישי ומעיין דור  משפחות. מומוס 9דורותיה הגיעה לגמר יחד עם עוד 

באפריל שהיה יום חם התיישבה  6 -רביעי. לפי סטייל קורונה החידון צולם בזום. אך האמת היא שביום שני ה

  ,מפעיל רחפן ,איש קול ,צלם במאי,-מנחהחברת הפקה:  דורותיה מול מערכת משומנת של  4משפחת בונים על 

הבמאי. כל זה שודר ביום העצמאות.  -נו לשאלות המנחה עבית הביטחון כפי שנראה בצילום ועל ספסל ליד 

סטנדאפיסטית היתה המנחה והיא תקתקה את  -העריכה כמובן היתה באולפן. רותם אבוהב השחקנית

לרקע ממנו באו. משפחת בונים לא ם יההנחיה. כל שאר המשפחות המשתתפות היו באתרי צילום רלוונטי

תלמידים של בית ספר  3-. המנצחים בחידון הציונות של תש"ף היו מורה ואך היתה פעילה מאד לגמר עלתה

 ברנקו וויס ואפשר להצדיע להשקעה של מוסד זה בתלמידיו.

 כל הכבוד למשפחת בונים שהגיעה לגמר. 

 
 
 
 

 איציק, מעיין )בנו של אמרי(, אמרי, מומוס -דורות 4משפחת בונים 
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 לשגרת קורונהדו"ח יציאה 
 

י ) צוות חירום יישובי ( קורונה" את תפקידו "כחלק מהתארגנות חזרה לשגרה,  סיים "צח לפני כשבועיים,

י שעמלו יומם וליל לארגן את כל "ציפאלי בקיבוץ. זה הזמן להודות לכל חברי צחיבתפעול המערך המונ

המבוגרת. יש לציין את צוות המתנדבות ציפאלי עם דגש לאוכלוסיה יהתנהלות הקיבוץ בהיבט החברתי מונ

לבולית ובשגרה. ויה הותיקה וכל המתנדבים הרבים בחלוקות השי בחגים, מדידת חום בכילעזרת האוכלוס

                       אנו מודים לסיגל שלו על ארגון המתנדבים ומאחלים לה המשך מוצלח.                                                                 

) מרכז( , עירית  מנהל האגודה –"צוות תפעול יישובי קורונה" תפס את מקומו. הצוות כולל את יורם ענבר 

יו"ר החינוך וגיא וילק  –רכזת רווחה ובריאות יישובית , נעמה נחושתן  –מנהלת קהילה , תמי ברקן  –שיפריס 

גרת החירום, להעביר את ההנחיות המשתנות מעת לעת י . תפקיד הצוות ללוות את ההתנהלות בש"ראש צח –

 חזרת מערכת החינוך לשיגרה.הולפקח על ביצוען. המשימה העיקרית היא 

ג' ללימודים בניצני הנגב שבקיבוץ בית קמה. כל כיתה  –ביום שני השבוע חזרו ילדי כתות א'  - בית הספר 

עה לבית הספר מאורגנת כבשגרה ע"י המועצה חולקה לשתי קבוצות שלומדות בנפרד עם מורה אחרת.  הנסי

אך הפעם כל תלמיד יושב בספסל נפרד. בעליה לאוטובוסים התלמידים עוטים מסכות  ומציגים אישור רפואי 

אותו מביאים לביה"ס.  יש לציין בסיפוק שההסעות וההתארגנות בבית הספר הייתה טובה מאוד.  בימים 

נקווה שבמהלך הזמן יצטרפו כולם. ברחבת הסעות חלה חובת עטית  מהילדים . 70-75%הראשונים הגיעו  כ 

 מסכה !!

מערך החינוך בגיל הרך נערך לפתיחה ביום ראשון בכפוף ליישום החלטות הממשלה. בשלב  - גיל הרך / גנים

רוגין , כל גן מחולק לשתי קבוצות ) קפסולות ( כאשר יראשון יפתחו הגנים רימון ופקאן . הפתיחה תהיה לס

ה מרביעי עד שישי. בשבוע שלאחר מכן ילכל קבוצה  צוות קבוע. קבוצה אחת מיום ראשון עד שלישי והשני

 הופכים את הסדר של ימי הנוכחות בגן . 

אנו ממתינים להנחיית המועצה. על אף הלחץ הבלתי פוסק של הורים, אנו  – מתקני ספורט וגני משחקים

 קנים ללא הנחיה ברורה .פונים לשמור על ההנחיות ולא להיכנס למת

נמשכת ההנחיה של עטית מסכות וכניסה מדורגת באישור על   - כולבולית , מרפאה , מזכירות וכל מבנה ציבור

 פי נוהל המקום . 

הנחיית הממשלה. צוות התפעול איננו משטרה ולכן  על פי חובת עטית מסכה  – עטית מסכות במרחב הציבורי

אנו קוראים לכל הציבור לגלות אחריות, להישמע להנחיה זו ולעבור את הקורונה לא מתכוון לאכוף הנחיה זו.  

 הזו ללא הדבקה.

 נמשיך לעדכן באופן שוטף על כל שינוי בהנחיות .  

 בריאות שלמה    
 

 צוות תפעול  קורונה יישובי –יורם ענבר 
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 עד' סגור! -זה לא כל כך נעים  לראות 'גיל
 

וממש לא נעים שהוותיקים שלנו כבר חודשיים בבית. מהשבוע השני של מרץ כשנחתה עלינו מגפת הקורונה 

וההבנה שהאוכלוסייה המבוגרת היא הפגיעה ביותר, נשלחו המבוגרים הביתה. בימים הראשונים אפשרו 

עילות לוותיקים אנשים. הספקנו לקיים פעילות יום אחד. ואז הוחמרו ההנחיות והפ 10לקיים פעילות עד 

הופסקה, הוותיקים נשלחו הביתה ובהמשך גם ללכת לכולבולית או להביא כביסה לא הורשו, ונאסרו מפגשים 

 משפחתיים. כך שאוכלוסיית המבוגרים היתה ממש מבודדת.

אנחנו עובדות עמותת 'ותיקי בני שמעון' הוכרנו כעובדות חיוניות והתחלנו בשגרת עבודה חדשה ושונה. 

והמנכלי"ת שלנו בר שניידר, מקדישים חשיבה מרובה לתת מענים, לשפר ולהנגיש כמה שאפשר  העמותה

 במסגרת הנהלים וההנחיות שמקבלים ממשרד הבריאות והמועצה.

ענת סילביה ודפנה, התחלנו מיד בסבב טלפונים יומיומי. הדפסנו דפי צביעה, מנדלות,  -עד -צוות בית גיל

 הביקוש. נקנו משחקי שולחן וצבעים וגם זה חולק לפי הביקוש. תשבצים וסודוקו וחילקנו לפי

קיימנו מספר ביקורי מרפסת, שכללו שמירת מרחק מסכות וכפפות. לפני פסח חילקנו שי עם ביקור קצר. את 

 החיוך לא ראו מתחת למסכה.

ציץ מהעמותה לפני יום השואה קיימנו סבב נוסף של ביקורים וביום השואה ביקרנו את ניצולי השואה עם ע

 שיר וחיבוק חם מרחוק.

עמותת 'ותיקי בני שמעון' מקיימת מספר הרצאות בזום. התעמלות, וכן נשלחים לוותיקים קישורים בווטסאפ 

להרצאות שונות והתעמלות. יש ותיקים שבעצמם מוצאים ביוטיוב הרצאות מוזיקה והתעמלות. וזה הזמן 

תיקי בני שמעון או למייל לפנות אלינו, להתחבר ולקבל מידע.   והמקום לקרוא למי שלא מחובר לווטסאפ של וו

. מסכה 18לפני פסח התחלנו לתפור מסכות. קהילת משמר הנגב רכשה מסכות לכל הילדים מגיל שלוש ועד גיל 

לכל ילד. שיקמה קנו לעובדים ובהמשך גם חברים וילדים  רכשו מסכות באופן פרטי. וכאן אני רוצה להודות 

שעזרו לנו בתפירה, קרולינה ברסלו, אתי ברקוביץ, שולי ברג, רג'ין אדלטין וטליה סמדג'ה. תודה למתנדבות 

 רבה לכן.

 4הימים חולפים, באים ימים חדשים ואתם תקוות להקלות נוספות. כיום מאפשרים לנו משחק פטאנק עד 

 הפתוח, ובמרחק. שחקנים. בשמירת מרחק מסכות וכפפות. מתחילים שעור התעמלות פעם בשבוע במרחב

מקווים ומחכים ליום שנוכל להחזיר סוף סוף את הפעילות לתוך המועדון. אנחנו ממשיכות בנאמנות ובאהבה 

להתקשר כל יום. הוותיקים מחזיקים מעמד למרות שנלקחו מהם העצמאות וביקורי הנכדים דברים שמקשים 

 בנוסף להסתגרות בבית. וחלקם ממש לבד.

 לשירותכם הוותיקים! עד' -אנחנו כאן ב'גיל

 בתקווה שנחזור במהרה לשגרה שלנו.

 דפנה דגן.                                         
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  תודות והוקרה

 

 

 . עד ענת הורוביץ, סילביה בלושטיין ודפנה דגן-לצוות גיל

בעולם אחר, דמרי שכינסה אותנו המבוגרים לפני עידן הקורונה שנדמה כאילו זה קרה –לשי בן יהודה 

 התעניינה ושאלה לשלומנו.

עד' ומוקירים את ההתעניינות -חימם את הלב לקבל עציץ פרחים שניתן לנו כניצולי שואה  ע"י צוות  בית 'גיל

 והרצון לעזרה.

לצוות הכולבו לית על הבנה במצבנו שאיננו יכולים לצאת מהבית והתגייס לעזרתנו. אתי לוי התארגנה היטב 

 צרכים שביקשנו ולשלוח אותם תוך זמן קצר  עם איל גזית ועוזי גל.לקבל הזמנות למ

 .הרגשנו שיש מי שאפשר לפנות אליו בלי הרגשה שמטריחים

 מחמם את הלב ויבורכו כל המתנדבים על רוח ההתנדבות והעזרה.

 

 רחל ויוסי בירן

 

 

******************** 

 

 

 

  

 

 

 
 אתכן

 מאיה ראובן
  יובל גולדברג

 שחר דנן
 לגיוסכן לצה"ל

 אתן משרתות שירות משמעותי בהצלחה!
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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 והפעם:

 אסף מלול
 
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
במקור אני ממושב נאות הכיכר, הגעתי לקיבוץ בעזרתו של נועם שטיקמן שהוא חבר טוב שלי עוד מהטיול 
הגדול לדרום אמריקה. כשהתחלתי את לימודי הנדסאי אדריכלות נוף, שכרתי דירה בבאר שבע אך מהר מאד 

עירים לכל תקופת הבנתי שאני צריך לחיות בכפר ולא בעיר. נועם קישר בני לבין אלנה ושכרתי חדר בצ

 גן כגנן.Tהלימודים. במקביל התחלתי לעבוד עם אריאל פרידמן בחברת אור

 מה אני עושה בחיים
את לימודי המקצוע למדתי במכללה האקדמית אשקלון. עיקרי הלימודים כללו היכרות עם מגוון רחב מאוד 

מערכות השקיה, תורת הקרקע, של צמחיה, טיפול וגידול צמחים, תכנון מדשאות, לימודי השקיה ותכנון 
    לימודי אקולוגיה, הנדסה וחוקי בניה, שרטוט אדריכלי ועוד

 גן ועובד כאדריכל נוף במגזר הציבורי והמוסדיTאור בבחיים שלי אני ממשיך לעבוד עם אריאל 

 קרוביי במשמר הנגב
חודשים והמשפחה של אדווה כמובן, נטע, אמה,  7מלול, הבן שלנו אדם בן  בת זוגי אדוה אאודה –משפחתי  

 אחיה שי וסבתה פייגלה.

 כמה מילים על משמר הנגב
בעבודה שלי אני מתחיל את היום בשעות הבוקר המוקדמות וכליום כשאני קם עם השמש אני יושב בחצר, 

פארק גדול מלא באנשים טובים שאומרים מקשיב לקולות הציפורים ומתרגש. אני מרגיש כל יום שאני חי ב
וילדיי. שלום בשבילים ומחייכים אחד לשני.  תמיד ידעתי שבמקום כמו משמר הנגב  ארצה לגדל את משפחתי 

כשהכרתי את אדוה לא לי ספק שמשמר הנגב זה המקום. אסכם את משמר הנגב כמקום של אווירה, אנשים 
 טובים, ילדות מופלאה והמון חוויות.

 שאני רוצה לספר   משהו 
זכיתי לתכנן חלק בקיבוץ. בימים אלו מתחילים לעבוד בשטח שבין פוליביד  במסגרת עבודתי כאדריכל נוף
"כי האדם עץ השדה". במהלך התכנון  דיברתי עם כמה מאנשי הקיבוץ,  –למגרש הכדורגל. שמו של הגן 

יו מעוגלים בסגנון השבלים בקיבוץ, ומרכזו החלטתי לנטוע עצי הדר כמו שהיה בעבר בקיבוץ. השבילים בגן יה
של הגן יהיה מדרכה בצורת גלגל שיניים ובין שן לשן ימוקם כלי חקלאי 'שסיים את תפקידו'. צמחה נעימה 

שולחנות  7 -נטעו עצי צל לימי הקיץ החמים. בנוסף ימוקמו במתחם כייפה ופורחת תלווה את השבילים וי
 פינות מדורה לשימוש התושבים והנוער. 3בהמשך יהיו קק"ל מתחת לעצי האורן הקיימים ו

  –טרות הגן מ

  הגן יהווה מוקד התכנסות במקום אסטרטגי בקיבוץ 

    מאנשי הגיל  –הגן ישלב כמה אלמנטים המדברים למגוון גילאים, דבר שיצור מפגש בין שכבות הגיל
 השלישי דרך משפחות צעירות, בני נוער ואורחים שבאים להתרשם מהמורשת

 הצמחייה תהיה ברובה אכילה ותשקף את הפן החקלאי ואופיו הקיבוצי 
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 התוכנית שעל לוח המודעות והשלט שהוצב ע"י המועצה לתוכנית מתחם כלים חקלאיים
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 ומשבחים מהמועצהמסיירים 
 ורם שלום,י
  

 משמר הנגב – 27.4.2020הנדון: סיכום סיור פחי אריזות 

  

הגענו למשמר הנגב לסיור שגרתי ולבדיקת מצב כלי האצירה למיחזור אריזות )פחים  27.4.2020ביום 

 כתומים(, זאת לאור קבלת פניה בעניין הפחים מאורי.

  במהלך השבוע החולף. מצאנו פחים שבורים ואלו הוחלפו מיד 

  

מבחינת ניקיון וסדר עמדות   -בהזדמנות זאת אני רוצה לציין כי קיבוץ משמר הנגב ראוי לשבח ולכוכב יופי

  המחזור והשמירה על ניקיון השטחים הציבוריים.

 גם העובדים האחראים על כך  בנוסף, גם היענות תושבי הקיבוץ להפרדת פסולת ולמיחזור מעוררת גאווה. 

 )שיפור פני הישוב אורי ומשה מסורים, נמצאים בקשר ישיר ושוטף עם נציגי מחלקת השפ"ה –ביישוב 

והסביבה, מעדכנים בזמן אמת על מפגעים/ תקלות/ עיכוב בפינוי וכמובן, משקיעים מאמץ ניכר בשיפור פני 

 היישוב.

 בברכה,       
  

 שירלי חכם יפרח                    
 רכזת איכות הסביבה                  

 ס.מנהלת מחלקת שפ"ה וסביבה           
 2455116-052 נייד:                  
                

 85300, צ. בית קמה, ד.נ הנגב 08-9911765טל:  
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  1940בשנת מאי  בחודש 
למאי  עזבנו את  14-הצהירו על ניטרליות. בהחלה הפלישה הגרמנית להולנד ולבלגיה שעד אז  1940מאי ל 10-ב

בעזרת בת בריתה בריטניה,  הבית בתקווה להגיע לפריז בה היו לנו קרובים מתוך אמונה תמימה שצרפת,

צרפת עם המתקפה  הגרמנית על נהר   מערב-בצפון תלחם ותעצור את הגרמנים.  מסע הבריחה שלנו הופסק 

 . כעבור שבועות מספר נאלצנו לשוב לבריסל.   RUE( ונקלענו לעיירה בשם SOMMEסום )

 ,העירונית לספר על השבועות ההם. להלן, בשנויים קלים של העיירה נתבקשתי ע"י הממונה על המורשת

 תרגום עדותי.

  3 התכוננתי לבחינות הגמר של בית הספר העממי מס' .וקצת ג'ינג'י הייתי בן אחת עשרה וחצי1940למאי  9-ב   

ת הבנים ואלמד לטינית ויוונית עתיקות.  אחותי הגדולה התכוננה לבחינות יאחרי החופש הגדול אלך לגימנזי

 הבגרות של הליציאום לבנות. אח"כ  היא תלמד באוניברסיטה.

 הייתי עדיין בן אחת עשרה וחצי.  ימים ספורים לפני כן בילינו סוף שבוע בעיירת קייט  1940במאי  10ביום ו'    

 The Phony) "המזויפתצרפת הייתה שרויה בנוחות של ה"המלחמה  ,שבחוף הים הצפוני. מעבר לתחנת הגבול

Warהקטן עוטה  מדי חאקי והזמרת ליאו מרז'אן קוננה על שהיא כה בודדה,  ה בשיריה את חיילּהל( וערס

 .  Lambeth Walk-הערב. מעברו הבלגי של הגבול, על הטיילת, הקייטנים רקדו בעליצות את ה

 
...עזבנו את בריסל בשעות הצהריים על סיפונו של אוטובוס בלוי ומקרטע שעד אז היה מוביל סוחרים יהודים 

מיכל , הנהג היה  ברנש קשוח שאת הכשרתו הראשונה קיבל -הלשוקי הפרברים או הפרובינציה.  מויש

התווספו  בוגרים וחמישה ילדים. בסך הכל שבעה מ –בלגיה. מנינו שלוש משפחות  וםבמכרות הפחם של דר

קרוב  למשפחתנו, פליטים מגרמניה בעלי נימוסין ]יפים/מלוטשים[ וברגע האחרון נדחק  ,אחד נוסעים נוספים:

ברו שלושתם שפה בלתי מובנת. צמוד לאוטובוס, המשאית של המוביל, נהוגה  יזוג  יהדי הונגרי עם ילד קטן שד

בורחים אחרים מצאו מקום  במשאית ? אני מניח שכן אך אני יודע שמתחת בידי בנו הגדול ואיתו אמו.  האם 

פליטים בנדודיהם. אני המהגרים והבנות לוויה  של כל  –סתות כחלק ממטעננו ובעיקר, בעיקר ה ההי טלברזנ

 לדתי האחת עשרה.ולקחתי את החפץ היקר לי ביותר: מיקרוסקופ זעיר, אמיתי שקיבלתי ליום ה

ארכה כשמונה שעות. מסתבר שלא היינו היחידים שבחרו  -ק"מ. 17  קמרח -הדרך לעיר הקרובה ביותר   

ניקה, ברגל, ברכב, באופניים שהפכו אבפ לפנות דרומה...ובהמשך הייתה זו דרך הייסורים של  בריחת עם שלם

מצרים. לפעמים ז'נדרמים יציאת  Exodus לימים יכנו אותה  לריקשות, בכרכרות ובעגלות רתומות לסוסים.

עצר ע"י אנשי צבא נמבולבלים מן הפקודות ופקודות הנגד עצרו את ההמון בתחנת גבול, שחררו אותו. ושוב 

אחוזי תזזית לפני גשר שיתפוצץ עוד מעט או בכלל לא. נס מן השמיים: המשאית מעולם לא הלכה לאיבוד 

מדי פעם   הכביש   ?רות לאניית הדגל שלהינת שבאנדרלמוסיה היא נותרה צמודה לאוטובוס האם כמו ספי

הקביל למסילת ברזל שנשאה רכבות עמוסות בורחים. הן נעצרו לפעמים באמצע הנוף והנוסעים היו מתפזרים 

 פגש לרגלי מגדל אייפל ?ישאתו קבעתי להת"ץ בשדות הסמוכים. האם  באחת הרכבות  נמצא ידידי סם 

קות ביותר של הסיסמאות התמוססו בחום השמש של קיץ יוצא מן ככל שהדרך התארכה האמיתות המוצ   

הכלל. קו מז'ינו על ביצוריו הגיע לדקות הצלולואיד של יומני הקולנוע הצרפתי. המנייה הבטוחה ביותר, 

 המטבע היציב ביותר היו מחירה של כוס מים שאיכר ערמומי היה גובה בלי להעיד עפעף.
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. בואך בולון Dunkerque(  דונקרק )Calaisלאורך החוף וערי הנמל קלה ) מעיירות בלגיה לצפון צרפת נסענו

(Boulogneבירידה מפורסמת בתלילותה )נו בין שרידיהם השרופים של מכוניות צבאיות שנפגעו מן זג, זג

האוויר. כאן הזמן והמסלולים מתערבבים זה בזה. האם עברנו בעיירה פלונית ומתי? ואיפה ראיתי את 

נגלים נסוגים באופן מסודר לכיוון דנקרק? חיכינו שיעברו. נהג אחד, שפקעה סבלנותו ניסה החיילים הא

לחצות את הטור. בלי אומר ודברים, הרץ שלף את אקדחו וירה בגלגל הקדמי של המכונית, עלה על אופנועו 

ה קרובה, והשיג את הטור המתרחק. יריה בודדה, חדה על רקע רעם עמום של התותחים או הפצצות. בחורש

רעם  חיילים צרפתים, קסדה על ראשם, בלבוש חצי צבאי, אזרחי למחצה לא ידעו לאן לברוח. מפאתי דרום

 –זו שכונתה "המלחמה הגדולה"  –התותחים לא פסק. בהיותי קורא אדוק של מלחמת העולם הראשונה 

 במהופך. ( התהפך כמו מעיל ישן, החמיץ. הסרט הוקרןSommeסיפור המתקפה על נהר הסום )

מי כוון אותנו בעלטה לרחוב צדדי לבניין בית ספר?  Rue-שמונה ימים אחרי יציאתנו מהבית, עם ערב, נכנסנו ל

ה. לאורכו של הקיר כולו, כרזה ותיסחוטים, רצוצים התמקמנו איך שהוא באחת הכיתות מרוקנת משולחנ

לצורך העניין, הכריזה: ננצח כי אנו  ענקית, בלויה במקצת, תוארו האימפריה הבריטית והצרפתית מאוחדות

 .יהחזקים ביותר!" נרדמתי על חורבות אשליותי

עם שחר, השכמתי ראשון. לדעת לאיזה מפרץ נסחף הצי שלנו. להכיר את הסביבה. הרחוב היה שומם עד קצהו 

ש הרחוק אבל היה לו שם. הוא התנוסס על לוח האמייל כמו אמת שאין להכחישה: "רחוב היהודים". חמ

ת צרפת יהודים שבו אליה והתמקמו ברחובם. המשכתי בסיורי בעיר. ניתן כמאות אחרי גירושם הסופי ממל

בלגים,  –היה לנחש שפליטים אחרים מצאו בה מקלט: על פי המכוניות המאובקות הנושאות מספרים זרים 

ודיסיאה. המשכתי הולנדים, ממחוזות צרפת אחרים, הכרכרות העייפות עם יצולים שמוטים ששרדו את הא

לתור את הסביבה והרהבתי עוז להגיע עד לכיכר המרכזית. ראיתי בה מגדל ממין המגדלים המשמשים הן 

לתצפית והן לשמירת מגילת זכויות שהוענקו לאזרחי המקום. היתה גם כנסיה שפסליה אכולי חול. שבתי 

ה. העיירה החלה לשוב לחיים, זעיר פה התארגנו לשהות שאת סופה מי ישורנ לבית הספר, בית ספרי בו הורינו

זעיר שם, בצעדים מהוססים תחת כיפה כבדה, דוממת ומחוץ למהלך הזמן התקין. באיזה יום, באיזה תאריך 

לא ראו את  היינו כאשר הטורים הממונעים הגרמנים חצו את העיירה? מבלי לעצור, מבלי להביט על הצופים.

אה במדיהם של הצבאות השונים התפעלה: "תראו איך ההולנדים סופם. פליטה אחת מבלגיה שלא היתה בקי

מתקדמים!" ואחותי, ללא שמץ של חמלה זרקה לעברה: "לא, גברתי, אלה הם הגרמנים"... כשהזמן חזר 

לזרום וניתן היה לתארך אירועים ולתת להם שם, העיירה  נכנסה לעידן הכיבוש הגרמני. לא אנשי אס.אס, לא 

אני זוכר במעומעם בניין מפקדה המכריז על תפקידו באותיות גותיות ובדגל עם צלב הקרס. גסטפו. כיבוש נטו. 

לימים חיילים שלווים טיילו, כמונו, בחוצות העיירה. צעירים יותר שלפו מצלמות לייקה והצטלמו על רקע 

ליו ואת צרפת הענוגה. עבורי היה זה כמו חופשה במקום קיט זר שאת שפתו מבינים אך יש לפענח את סמ

אביזרי התפאורה. שלטי הדרכים, בית העירייה ובעיקר שלטי הפרסומות למוצרים שהיו זרים לנו כמו 

ים, הסיגריות גולואז, איזה כחול לכביסה עטוף והאפריטיפ ה של הסבון ממרסייל, מיני משקאותיהקובי

את  לּול  ל כרזות התיירות שִה הענקי של תרופה נגד תולעים שהתנוסס על גמלון של בית. צרפת ש בחיתול והירח

מונדי דהו, החווירה בין כותלי בית הספר רהרכבת הכחולה, את החופשה בשאמוניקס ואת אניית הפאר נו

 שברחוב היהודים.
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בישלו בחצר בית הספר. מעולם לא שאלתי את עצמי מניין הגיע המזון. האם  יהחיים התארגנו בו. אמי ודודותי

קנינו אותו או שמא קיבלנו את צרכינו מן העירייה? מן הצלב האדום? לא זכור לי שהייתי רעב אבל זכור לי 

מרק אחד שטעמו לא היה כמרקים של אמא. באחת הכיתות מצאתי דפדפת של נייר לבן וכמה פחמים לציור 

מנתי באמנות הרישום. אבא שם הצידה את גאוותו של בעל מפעל לייצור נעליים שהקים במו ידיו ונעשה והתא

ה ממנו עושים עבהסנדלר. היה לו השכל ליטול במטענו כמה כלי עבודה, חופן מסמרים, כמה גלילי עורות וזה 

נדלרייה שלו תחת הגגון של את הסוליות. בעזרת ידיד משפחתנו, שגם הוא היה מן הבראנז'ה, אבא חנך את הס

ת נפרמו, כמה עקבים התבלו עד דק! אבא ו  ּפאולם התעמלות. הלקוחות זרמו. אוי כמה סוליות התבלו, כמה ג  

מיכל, נהג מחוסר עבודה, פתח סנדלרייה מתחרה משלו תחת -ר, הדביק, הבריק והכל בחינם. מוישהמ  ְס תפר, ִמ 

 ר הסוליות והעקבים שהיה גוזר מצמיג ישן.הברזנט של משאיתו. אבל הוא גבה תשלום עבו

  Douaiאחותי הגדולה הספיקה להתאהב באחד, בלונדיני בעל עיניים כחולות, בנו של כורה פחם פולני מן העיר )

בהבים של חופשת קיץ? מילא פסקה אמנו, זה יעבור לה...!" אך הפולניות של ה'שייגעץ' הפליט אף הוא. "א

 גרמה לה להרמת גבה.

ה אחותי( לטיולי ל  בְ ק  ? "נדבק"! "תי לתפקיד בן לוויה משגיח על הצניעות והייתי נספח )"נספחהועלי

הנאהבים. יום אחד הרהבנו עוז לטייל רחוק יותר. הגענו לגשר על פלג מים. הוא היווה הגבול של עולמנו 

בות הימים יאכלסו כפליטים. מעבר לגשר מצוי היה עולם לא ידוע, טריטוריה שאצרה מחוזות מאיימים שבר

 ספרי היסטוריה ומחקרים לרוב.

 –לא ידענו מה מתרחש מעבר לנהר הסום. בלא משים העיירה נשאבה לעתות הכיבוש, לעידן הגרמני. לכובש 

היתה דאגה אחת: לחזור לשגרה, לחיים שמלפני הקרבות, להשיב את  –ואולי, כנראה, גם לנבחרי הציבור 

צאם. חודש ימים אחרי בריחתנו עלינו על הדרך חזרה. מי סיפק דלק הפליטים למחוזותיהם וארצות מו

לאוטובוס שלנו? מכל מקום, מקרטע כמו בדרך הלוך הוא מיהר בכבישים. הם היו פתוחים אם כי בשוליים 

פות של עם שלם בבריחתו קדימה. מדי פעם עקפנו טורי שבויים )במדי חאקי, כחול ונותרו שרידי הספינות הטר

. בעוברנו מול דואה, אחותי הזילה כמה דמעות על אהבתה האבודה צבאות מובסים דומים זה לזה( –או ירוק 

בין התלים המשחירים של מכרות הפחם. האוטובוס היה דחוס כמו בהלוך ואת הדרך עשיתי על ברכי אבא או 

יל. ר קי    על הברכיים של ה 

חזרנו לשכונתנו ולרחובות שלנו. כלבתנו שנמסרה לשכנה מסורה  Rueשתים עשרה שעות אחרי עוזבנו את -עשר

אלה חפצים ובעיקר את -יללה בכי כמעט אנושי ולא ידעה על מי לקפוץ מרוב שמחה. שכן פחות הגון סחב אי

אידיש של אבא. מחר ללחם יהיה צבע אחר ומצוקות בהכרכים מכורכים בעור כחול של אוסף השבועונים 

 שונות.

 מכל המשפחה, נותרנו חמישה. היו שהגורל לא שפר עליהם כמו עלינו. בתום המלחמה,

 

 

 מומוס
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 חודש מאי 

 
  17.5.1956 - 10.10.1901       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 ,1946חברתנו משנת      - שושנה גולן

  5.5.1987 – 20.1.1922  וניר ה מיצנמכר, עופר ז"לִאמם של אור                         

 , רעייתו של אלברטו, אמם של  1954חברתנו משנת        - זיוה גלקר

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

  15.5.1989 – 14.8.1900      אמו של סמי פיין        - שרה פיין

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

  24.5.1992 – 19.1.1930    , הדס ואופירז"ל מם של בת שבעִא                          

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

 , אביהן של ענתז"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, איתןִא       

 רעייתו של שלום, ִאמם של רותי רוזנבלום   1948חברתנו משנת   -  חייקה אור  
  10.5.2012 - 20.3.1927ויוסי אור ז"ל         

 
 רעייתו של משה ז"ל אמם של אבירם, 1951חברתנו משנת  – דבורה בורנשטיין

   22.5.2019 – 22.5.1931יואש, רחל מולכו            
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 ברקוביץ-לקטת צמחים: אביבית ג'וטי 
 ינבוט השדה

הצמח שהחקלאים שונאים והלקטים אוהבים. לחקלאים הינבוט הוא פגע רע שקשה לעקור אותו. הוא בעצם 

 מטרים וקשה לעקור אותו ולעצור את התפשטותו. 20-30עץ תת קרקעי ששורשיו מגיעים לעומק 

 -ט  ללקטים הוא עוזר להכניס טעמים מעולים ומשדרג מאכלים. כאשר הפירות הופכים חומים בסוף אוגוס

ספטמבר זו עונה מושלמת ללקט את הפירות. חשוב מאד להקפיד ללקט פירות כהים ולא בהירים שהם בוסר. 

 לפירות יש טעם של אבקת מרק פטריות. מוסיפים לתבשיל וזה מקפיץ את הטעם.

 
 היכן מלקטים ינבוט השדה?   

 מתחילה במאי והפירות מבשיליםהפריחה בשדות, בגינות, בחורש, בשולי שדות, אפילו בקרקעות מלוחות.  
 .בחודש אוגוסט ספטמבר

 
 איך מזהים?

צמח מסועף וענפיו מכוסים קוצים מאונקלים קצרים, עלים מנוצים פעמיים לעלעלים קטנטנים. הפרי נראה ה
 כמו עפץ בצורת בוטן או קשיו.

 
 יתרונות בריאותיים
 .סיבים תזונתיים 20-30% -חלבון ו 10-15% -הפירות מכילים כ

 
 לסוכרת

וגורם לעיכוב בספיגת  43%הוכח מחקרית שקמח מהתרמילים מפחית אינדקס גליקמי של מזונות בעד 
 הגלוקוז בדם. עוזר ללבלב לשחרר פחות אינסולין ורמת הסוכר  הופכת ליציבה.

 
 אנטי דלקתי ואנטי פטרייתי

 קנדידה ומסייע בריפויה. פטריית  הוכח מחקרית שמעכב התפתחות 
 

 ניקוי רעלים מהכבדמסייע ב
 אהוכח מחקרית שתמצית מהפירות מסייעת במצבי רעילות ואי ספיקה של הכבד. מאזן רמות האנזימים, מרפ

 נמקים ופגעים ברקמות ומפחית תהליכים דלקתיים.
   

 ?השדה איך אוכלים את ינבוט
 מרק פטריות.טוחנים את הפירות החומים לאבקה ומשתמשים בה כאבקת 
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 ברכות!

 למעיין ועדי לנישואיכם

 ברכות לאסתר ויואש

 לנישואי הבן עדי עב"ל מעיין

 ברכות לכל המשפחה!
 
 
 
 
 
 

 
 

 ברכות!

 להדס וחנן פלג

 לנישואי שחר עב"ל שגיא

 ברכות לכל המשפחה!
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 מסרה: אסנת אגמון
 
 
 
 
 
 

 


