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 מה בעלון
 

שתי תופעות אצלנו בחצר. אחת בעקבות הקורונה, משפחות יוצאות להליכה משותפת סביב הגדר. מזג האוויר 
לשעות הערב המוקדמות. השנייה, צוות מעודד הליכה, שקיעה הולכת ומתאחרת מאפשרת לדחות את ההליכה 

לאחר בקשות  ,הודות לגשם המבורך שירד החורף הזה ,בחצרבשפע הנוי הפסיק לרסס את הפרחים שצמחו 
לקצוץ את העשבייה שגבהה כדי למנוע שריפה בקיץ וגם מחבוא   - חוזרות ונשנות של חנה גבאי. הפתרון

 לנחשים.
 

הקורונה יצרה התנהלות חדשה בקהילה. הטקסים שזימנו ציבור רב יחד לא ניתנים למימוש והם מתבצעים 
. כך היה בקריאת ההגדה כשצוות קריינים קרא אותה והיא שודרה כשהאנשים מסבים בתיווך מסך הטלוויזיה

ליד שולחן הסדר, וכך גם טקס ערב יום השואה הטקס צולם ליד האנדרטה ושודר בערב יום השואה לכלל 
וביום שני הקרוב כך יהיה עם טקס הזיכרון לחללי מערכות  הציבור. את התקווה שרנו כל אחד במרפסתו.

 ל ונפגעי פעולות האיבה.ישרא
 

שומעים את "קריאת השמות.." השנה ישבנו מול היינו דרכנו אליה שבהשנה לא התכנסנו ליד האנדרטה כאשר 
 המסך. כל בית ומסכו כל בית והנר שהדליקו בו. טקס ציבורי ואישי משולבים. 

 
 

החזית הפעם היא בית חולים והחיילים הם צוותי הרפואה. במשמר הנגב יש לנו רבים ועם אחד חנה גבאי 
 ד"ר אורי גלנטה. –קיימה ראיון 

 
חזית נוספת היא הפעילות במערכת החינוך שנדרשת לפעול אחרת כאשר הילדים והנוער לא מתכנסים ולא 

 הנעשה בחזית החינוך.מגיעים לבתי החינוך. נעמה כהן נחושתן מפרטת את 
 

לפריצת האסלאם להיסטוריה בעקבות מגיפת אבעבועות בתחילת המאה החמישית  הגורםמומוס כותב על 
 .לספירה

     יורם ענבר בישיבת ועד האגודה –וגם מידע ממנהל האגודה 
 

ריך ללבלב, מלבלב. גפנים צתמונת השער: הטבע אינו מחויב לקורונה, מה ש

 בבוסתן של עוזי גל 

  בן חמותמר אלמוג, מרים ביטון, מיטל  –יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תש"פ 
 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 
 תמונות מהסדר -ליל סדר )סגר( מרכזי במשמר הנגב 
 י גלנטה ראיינה: חנה גבאי -בחזית הקורונה  ראיון עם ד"ר או  ר 
  מומוס –חיידק קטן מחולל מגיפה ואימפריה חדשה קמה 
 השדה ליד הגדר ותמונה 
  דו"ח מנהל האגודה, יורם ענבר רשמה: מרגלית זלצמן – 31.3.2020ישיבת ועד האגודה בתאריך 
 מן הנעשה בחינוך רשמה: נעמה  כהן נחושתן, יו"ר מועצת החינוך 
 רוקח להולדת הבת רותם ברכות ליואל אשל להולדת הנין, ברכות למיכל ועמית 
 נר זיכרון חודש אפריל 
 תנחומים לשמעון לוי ומשפחתו על פטירת אחותו סילביה 
 תמונה(  70 -רואים את בתי שכונת ה( 
 תודה ממשפחת ברנדס 
 מודדים גשם מסרה: אסנת אגמון 
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 יום הזיכרון

 לשואה ולגבורה, 

  תש"פ 

 

משבר הקורונה ולא אפשר התכנסות קהילתית בטקס או בעיצומו של השנה  חליום הזיכרון לשואה ולגבורה 

במפגשי "זיכרון בסלון". מתוך הצורך להתאחד ולהתייחד עם ניצולי השואה בקהילתנו, ולהרגיש את 

 ה"ביחד" בכל זאת, ראינו לנכון לציין יום זה בטקס שצולם ללא קהל באנדרטה ולהקרינו בערב יום השואה.

שלנו, אשר בתוך המשבר והמציאות האישית והמשפחתית הבלתי רגילה אנו רוצות להודות לכל השותפים 

  -שנוצרה, בחרו להשתתף ולסייע לנו בארגון, בחשיבה ובהוצאה לפועל

 על התמיכה והעזרה -התרבותפייביש, רכזי ויניב מגידוביץ להילה 

 יבותעל ארגון פינת הזיכרון בכניסה לחדר האוכל, כמו בכל שנה, בעדינות ובאד -ליעל רסה

 על העמדת התאורה לצילום הטקס, עם הרבה חשיבה ודיוק -ליניב כהן

 על הסיוע בהדפסה והכנת השי לוותיקי הקבוץ, ניצולי השואה, באהבה רבה -לדקלה יסעור

 כמו תמיד, תענוג לעבוד איתך .ותיקי הקבוץועל הקישור ל -לטליה גבאי

עצמך את מלאכת הסידור והכנת המשואות  לצורך כבכל שנה, נרתמת גם הפעם, ולקחת על  -לאילן ברנדס

 הדלקתן, מתוך מקום של חיבור ומחויבות

 על שידור הטקס בפייסבוק -ליעקב רכטמן

 על הנגינה בטקס, באופן שנגע וטלטל אותנו, השנה במיוחד -לאייל חייק

 תודה, תודה על הרצינות והרגישות בהנחיית הטקס הזה -ליפתח מזור

 -הנגב אשר בחרו לשתף את הקהילה כולה בהיסטוריה המשפחתית הפרטית שלהםלחברי ותושבי משמר 

 . אורלי פסל, שמואל רייזמן, אפי רוזן, תמר פוגל, תומר רכטמן, נטע כספי, אורה אאודה

 תודה על שהפכתם את הטקס לאישי ומרגש כל כך!

 -לנערי כתת כוכב המופלאים

 אזולאי, יובל וילק, הגר כהן, תמיר דמרי.מעין יסעור, אביב אלון, דורון סמג'ה, נויה 

התגייסותכם לחלוקת העציצים לניצולי השואה, מקימי הקבוץ וותיקיו, ובחירתכם לקחת חלק מרכזי 

 ומשמעותי בטקס עצמו, תוך הפגנת דאגה, מחויבות ובגרות, חממה את ליבנו כל כך! 

 !לאלון דגניולבסוף..... תודות אינסוף 

 על צילום ועריכת הסרט. בלעדיך, כל זה לא היה קורה! -רעיונות וההירתמות, וכמובןעל העזרה, הסבלנות, ה

 ,בתקווה לימים טובים יותר

 בריאות איתנה לכולם!

 מיטל בן חמו, מרים ביטון ותמר אלמוג
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 פינת הזיכרון בחדר האוכל שעיצבה יעל רסה

 שי לניצולי שואה במשמר הנגב םונערי/ות כתת "כוכב" מחלקי
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 עד, ענת הורוביץ, דפנה דגן, סילביה בלושטיין -נרתם צוות בית גיל ,ביום השואה עצמו
 לניצולי שואה במשמר הנגב)עציץ(  לחלק את שי המועצה 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 עציץ ניצנית, צמח מתמיד ונר זיכרון למי שלא שרד 
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 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
 

המשולש של פסח, יום הזיכרון לשואה ולגבורה והקודקוד השלישי יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, הוא משולש יצוק, טבוע במערכת המועדים שלנו. השנה גם 

קרובה של אנחנו רואים אתכם, ואתם רואים אותו נראה ונחווה מהכורסא ולא בהשתתפות 
. ובסיום יום הזיכרון הזה תמיד ישנה התרוממות רוח של מפגש ושמחה אין התקהלות -אותנו

שגם אותה לא נחווה. הדגלים שהונפו על תרנים, כיכר הפרחים שקושטה בדגלים, מסמנים את 
 המועד ומשרים אווירת חג.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 על מדשאת חדר האוכל דגלי המדינה 
 וסביב כיכר הפרחים
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 במשמר הנגבליל סדר )סגר( מרכזי 
ליל הסדר של שנת תש"ף לא היה מה ששאפנו. בודדים, זוגות ומשפחות ישבו ליד שולחן סדר פרטי אבל 

 קריאת ההגדה היתה מרכזית.
דן גרשון ואיציק בונים ניהלו את הסדר מ"  –( אבות הסדר  900ניתנה האות ומן הטלוויזיה )ערוץ  19:30בשעה 

"חסל סידור פסח  כהלכתו". כאשר בקטעים מובחרים של "מה נשתנה" היום אתם יוצאים בחודש האביב" עד 
וילדים.  לא נעשה סקר  קרייניות"והגדת לבנך כנגד ארבעה בנים דברה תורה" ו"אחד מי יודע" נטלו חלק עוד 

מי השתתף ב"סדר המרכזי" מביתו אך מי שנטל בו צד וירטואלי נהנה מאד. וכך "הוציאה" אותנו הקורונה אל 
גפלילטע או לא, צלי הבקר או  ,וכך חגגנו את ליל הסדר תש"ף.  הקניידלך, הדג וממצרים ורשתבית מ

 לא מרכזיים. –הפולקעס עם תפ"א או אורז חגיגי היו פרטיים לגמרי 
פרקים והמגישים:  4שגם פתח בסדרה 'מגזין עם תסמין' שיש לה כבר  אלון דגני –הביצוע: צילום ועריכה 

 .גזית אייל גרנסיה ונויה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דן גרשון ואיציק בונים -אבות הסדר
 
 

 
 
 
 
 

  
                                  
 ב"מה נשתנה" שפיר עמית ואורי טהר ויהלי ואורי 

 
 "ותקח מרים הנביאה..." קוראות: לילך טהר, שירן ואלה כהן

 
 
 
 
 

קוראים "והגדת לבנך: כנגד ארבעה בנים דברה תורה:  לילך ועמית טהר
 אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול"
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 בחזית הקורונה
י גלנטה  ראיון עם ד"ר אור 

 

חולים סורוקה. משמש הבבית פנימי טיפול נמרץ יחידה לד"ר אורי גלנטה הוא רופא בכיר ב

ריאה המאפשר  -של מכונת לב הינו וריאציה )אקמוכראש תחום תכנית האקמו בסורוקה 

 .(החלפה או תמיכה של הלב והריאה למשך זמן ממושך  בחולים קשים

על תפקוד במסגרת תפקיד זה אחראי יו"ר ועדת החייאה של בית החולים  כמו כן, משמש כ

 ההחייאה.  ותוצאות של צוותיבקרת תהליכים מנגנון ההחייאה, ועל 

 

מיטות לפני שהוסבה להיות טיפול נמרץ לחולי קורונה.  8ימי, בה אני עובד, היו במחלקה לטיפול נמרץ פנ

מיטות. הארגון נעשה במהירות וביעילות הן בבניית המחלקה והן בהצטיידות,  24לאחר ארגונה מחדש יש בה 

 3ובצורת העבודה שהשתנתה מאוד. היחידה שלנו כעת חולשת על קומה שלמה בבניין בשטח שבעבר היו 

 לקות שונות.מח

כדי למזער את החשיפה לחולים חלק גדול מהטיפול נעשה מרחוק באמצעות מערכת בקרה מרחוק על כל 

 חולה. היחידה נראית כמו יחידת בקרה של נאס"א, כמו בחללית. 

הכניסות למגע עם החולים מתוכננות ומתודרכות מראש. התהליך מצריך פרוצדורה של לבישת בגדי מיגון 

רק לאחר שכולם ממוגנים ניתן לפתוח את הדלת ל"אזור המזוהם".  בזמן העבודה של הצוותים בחדר נפרד ו

 בפנים יש איש צוות העוקב אחריהם מבחוץ במצלמות ושומר איתם על קשר רציף.

ביציאה, שוב, נכנסים לחדר מבודד ורק לאחר תהליך מוגדר של התפשטות, ניתן לצאת אל המקלחת וממנה 

 ים נקיים ניתן לצאת לאזור המנהלתי.רק לאחר לבישת מד

על  –אחד הדברים המרשימים ביותר במשבר הקורונה בישראל הוא ההתגייסות של הציבור למען המטרה 

מנת להתגבר על החוסרים שהיו במערכת הבריאות קיבלנו הצעות ממהנדסים מפרויקט החלל, מבעלי מפעלי 

מטכ"ל. כולם הציעו עזרה ותמיכה. העזרה הייתה  טקסטיל, מאנשי מודיעין של הצבא, מצוותים בסיירת

 בייצור אביזרי מיגון שחסרו לנו,  איבזור אלקטרוני, מכשירי קשר ועוד....

הדהים אותנו קצב ונכונות התרומה של הציבור הרחב,  שבזכותו, ולמרות המחדלים של הממשלה ומשרד 

 הבריאות ננצח !!!

 
 איפה מאושפזים החולים הקלים?

חולים. במחלקה לטיפול נמרץ מטופלים  10לים יש מחלקה במקום אחר ומספרם כעת הוא כ לחולים הק

 החולים הקשים  ביותר הסובלים לרב מכשל רב מערכתי וזקוקים להנשמה מלאכותית.

 

מה שמדאיג אותי בתקופת מגפת הקורונה הוא שהעולם בכלל ועולם הרפואה בפרט, איבדו כל פרופורציה 

יפול. נראה שהמחקר, והמדע נדחק לפינה. זרימת המידע הויראלי אינו מבוקר ואפילו בתהליכי הבקרה והט

מופקר. בימים כתיקונם מאמר המפורסם בעיתונות הרפואית עובר ביקורות איכות רבות מאד. היום כל רופא 

 אלי".שיש לו רעיון הזוי ככל שיהיה ,זורק אותו לרשת בצורת מאמר, פוסט ועוד... ומיד הוא הופך ל"ויר
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וירוס הקורונה מתואר כשטן בהתגלמותו ונוצרו עשרות תיאוריות על מנגנוני הפגיעה שלו, נשימה, לב, כלי דם, 

 מערכת קרישה, מערכת חיסון ועוד. ...

 דבר נוסף חסר אחריות ובסיס מדעי הוא השימוש בתרופות רבות מבלי שעברו תהליך מחקרי מדעי מסודר.

רוס הזה הוא מחלה כמו כל המחלות הזיהומיות האחרות. אין בו שום דבר מיוחד בעיני, אומר ד"ר גלנטה, הוי

למעט שיעור ההדבקה הגדול. מצב החולים דומה בדיוק למאות חולים אחרים שטיפלתי בהם ולכן אנחנו 

 משתדלים לא להיסחף, להישאר עם רגליים על הקרקע ולא לטפל בתרופות שאין להן בסיס מחקרי.

שטיפולי החמלה בתרופות מסוימות משפיעים ויש להם משמעות לחולים. כדי לקבל תוצאות אין שום הוכחה 

 ממחקר הוא צריך להיות בסטנדרטים הנכונים וזה לוקח זמן. עולם הרפואה איבד את הצפון.

 בסורוקה השנה היו  יותר חולים צעירים שחלו בשפעת קשה שהיו מחוברים לאקמו מאשר חולי קורונה.

 

 קבלת אישורים לתכנון מחקר שיעסוק בטיפול ויעמוד בסטנדרטים הנכונים.אני עוסק ב

 
 מה דעתך על מערכת הבריאות?

מערכת הבריאות עד למשבר עבדה על "אדי הדלק" האחרונים. היו חוסרים קשים בעיקר במיטות טיפול נמרץ 

אדם. לכן החשש היה מהצפה של חולים וקריסה מוחלטת של המערכת שגם בימים כתיקונם עומדת על  ובכח

 סף קריסה.

מגפת הקורונה, משרד הבריאות התעשת והקצה תקציבים כדי לחפות ולגשר על הפער  –מרגע פריצת המשבר 

 העצום.

מיטות לטיפול נמרץ. לא קיבלנו  שנים, במחלקה בה אני עובד, ניסינו לקבל אישור לעוד 10לדוגמה: במשך 

 מיטות נוספות. 16אפילו תקן למיטה אחת. וכעת תך שבועיים קיבלנו 

 50על מנת לסבר את הראש במחוז לומברדיה באיטליה שבו היו מרבית חולי הקורונה היו לפני ההתפרצות  
אלף  100-ול נמרץ למיטות לטיפ 2.5אלף תושבים. בדרום מדינת ישראל יש  100 -מיטות לטיפול נמרץ  ל

 תושבים.
 

 מה קורה בסורוקה?
 כיום בית החולים ריק. חולים נמנעים מלהגיע לבית החולים.  העומס היומיומי פחת משמעותית.

 הקושי הוא אחר  בעיקר המורכבות של הטיפול בחולים בבידוד.

 אבל הקושי האמיתי הוא בבית. 

 

ר מעל לחודש עם הילדים בבית, מנסים לעבוד תוך כדי הגיבורים האמיתיים בעיני הם ההורים שסגורים כב

 הפעלה, האכלה של הקטנטנים וכל זה בלי יכולת לצאת להתנתק, להתאוורר ובלי אוויר לנשימה.

 אצלנו בבית ליאת היא הגיבורה האמיתית.

 
 :לסיום הראיון אשאל אותך על תחביבך, על הסוסים
זדמנות לממש את החלום. במשמר הנגב הצטרפתי לצוות תמיד היתה לי חיבה לסוסים אבל לא הייתה לי ה

המטפלים באורווה ובסוסים בהובלתו של שמעון לוי. בשנתיים האחרונות נוספו סוסים וכיום יש ארבעה. חבל 

 שהנוער והילדים אינם מגיעים לאורווה לטפל בסוסים כמו בעבר. 
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ות הסוסים. היום, לצערי,  הילדים היחידים אני יודע שבעבר כמעט כל ילדי הקיבוץ התחנכו על ברכי ועל גב

 שמגיעים לטפל ולעבוד  הם הילדים שלי. הם מרוויחים מזה המון.

בשבילי, מעבר להנאה בטיפול וברכיבה  זה סוג של אוורור. אין דרך טובה יותר לנקות את הלב והמח מלצאת 

 לרכב בשדות. רק אני, הסוסה, הטבע והרוח בפנים.

 ס  ארוך של מאלפי סוסים.סיימתי לאחרונה קור

עדיין לשמחתי, בימים אלו, אפילו יותר מתמיד, אני רואה שמשפחות רבות מוצאות באורווה מקום מפלט 

 מקום שכייף לבוא אליו עם הילדים לנשום אוויר ולנקות את הראש.

     

 ראיינה: חנה גבאי       

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 חדר בקרה על מחלקת טיפול נמרץ

  
  לטפל בחולי קורונה  מתמגנים כדיכך         

 

 
 ד"ר אורי גלנטה על הסוס
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 פה ואימפריה חדשה קמהיחיידק קטן מחולל מג
 

במאות החמישית והשישית לספירה מרכז העולם המערבי היה בקונסטנטינופול בירת האימפריה הרומית 

על צומת דרכי המסחר, אלא הקדושה. שום ממלכה אחרת לא יכלה להתחרות בעוצמתה. בפארה ובשליטתה 

פה של דבר האבעבועות שכדוגמתה לא היתה עדיין ברחבי העולם של אותה ילספירה פרצה מג 401שבשנת 

 תקופה.

פאניקה השתררה ברחבי האגן המזרחי של הים התיכון, ערים פורחות נעזב במיוחד במצרים. ובינתיים 

 היתה התגלות למוחמד ונולד האסלאם. לספירה 622במעמקי חצי האי ערב נולדה דת חדשה. בשנת 

המוסלמים היו כבר בירושלים,  638הריק שהשתרר קרא לשבטים להסתער על העולם התרבותי, כך שבשנת 

 בהר הבית.

ערים פורחות נעזבו מאוכלוסייתן עד כדי כך שלא היה מי שישמור על האוצרות שנצברו בהן. מכאן ואילך אנו 

 מזרחה, ומערבה  עד ספרד. יודעים על התפשטותו של האסלאם

 ראו מה חיידק קטן יכול לחולל.

ס. יותר מתוחכם מי ישורנו מה הוא יכול לחולל. ר   ..וירוס הקורונה שאף קטן  מחיידק הוא יותר ע 

 מומוס

 
 השדה שליד הגדר 

 
לפני שלושה שבועות היה זה שדה חיטה מנומר בחרציות. יום אחד נקצר והשיבולים היו לתלוליות ריחניות 

הן נראו כך: חבילות חציר מפוזרות בשדה. שהתייבשו בשמש. התייבשו עד למועד המתאים ושוב בוקר אחד 

ו לעקוב אחר שלבי הגידול תהליך מוכר וידוע בשדות הפלחה במשמר הנגב. זה קרוב אלינו, בתוך החצר ויכולנ

 חבילת חציר שתהיה מזון לפרות ברפת. -עד לתוצאה המבוקשת
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                                                             31/3/2020ישיבת וועד האגודה בתאריך 
 מנהל האגודה -דו"ח מיורם ענבר 

 
   2019מאזן שנתי  . 1

  ₪ אלף    106   -האגודה מסיימת ביתרה     

 ₪ אלף   73   -החינוך מסיים  בגרעון        

 ₪ אלף     33  -ס"כ מערך האגודה ביתרה  

   ₪ אלף  92הסתים ביתרה של ₪ מליון  23.5ביצוע  תקציב של כ  2019 -2017שנים   3במהלך 

 . פעילות שוטפת 2

במאי . מתארגנים לשיפוץ  בעיקר  30שבת / --יעד לפתיחת עונת הרחצה ככל שיתאפשר - בריכת שחיה  * 

 במקומות שצריך לטפל גם בעונה הבאה .

 

 קול קורא לריכוז המקום יקודם רק לאחר חזרה לשגרה .  - מועדון לחבר* 

 

גלקר, יאיר ברג . הועדה  דני עמר )רכז ( , סיגל שלו, ליעד דרור, עמרי :הוקמה ועדת ספורט  - ספורטעדת ו* 

 חזרה לשגרה.התחל את עבודתה עם 

 

חדר  –העבודה כסדרה . מתבצע טיפול בעשבים  ובפרחים שיבשו . נערכים לטיפול בדשאים הגדולים   -  נוי* 

 ומרפאה, מגרש כדורגל ובריכת שחיה .  אוכל

 

הורכבה גדר בטיחותית  על מספר מקלטים ) ליד נורית אורן , גן ורד , גן פקן , ןנגב אקולוגיה (  -  בטיחות*

 .               2020כחלק מתכנית 

 הוזמנו מעקים למדרגות המובילות לבית בורוכוב . הביצוע יחל עם הגעת המעקים . 

 

.  2020ומסיבות שונות נדחו  ל   2019להתבצע ב יקודמו פרויקטים שהיו אמורים  -  מועצתיים פיתוח תקציבי *

לים, מדרכה בבית עלמין, מדרכה לאורך כביש הכניסה מ " ארמון דוד " ישיפוץ  כפירים ) מידי (, שיפוץ אי

 לאזור תחנת הדלק + פינת פיקניק ותערוכת כלים חקלאיים . 

 

מהלך החודשים הקרובים. במידה ב לאגודה תהיה בעיה תקציבית -"   תקציב בתקופת "משבר הקורונה*. 

 ותהיה בעיה למשפחה מסוימת, היא תטופל נקודתית . 

 

 מרשימה של מתנדבים .      תהמערכות מתפקדות היטב תוך התגייסו  -  חינוך , רווחה ותרבות* 

 נמסרו דיווחים  בדפי מידע ועלונים .   

 

 מרגלית זלצמן  -רשמה  
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20..47 

 הנגבהנעשה בחינוך במשמר מן 
 
 

מערכת החינוך ו מערכות החינוך בארץ בהוראת משרד הבריאות ולפיכך סגרנו גם את נסגר 15.3תאריך החל מ

הוחלט להחזיר להורים את תשלומי ההורים ולא לגבות מועצת החינוך קיימה ישיבה בזום ובה במשמר הנגב. 

הוצאו לחל"ת. במצב זה כל יוזמה  החינוך צוותי החלטה נוספת ולפיהעד החזרה לשגרה. החלטה זו הובילה ל

. אנו מודים לכל המובילות והצוותים שהיו בקשר עם הילדים יוזמה התנדבותית ינהה הצוותים ויוזמות שיזמו

  .להן על העשייה והיוזמה המבורכת בתקופה זו וההורים, יצרו סרטונים ופעילויות. אנו מודים

  

 החברתיבחינוך 

 במרכזון הבוגר

תנדבויות בקיבוץ: בדיקת חום בכולבולית, חלוקת מזון לקשישים ולמי שבבידוד. אריזת ארגון נערים לה

 .ערכות לחג. איסוף וחלוקת מזון למשפחות נזקקות בדימונה

 .שליחת חידות ואתגרים בקבוצת הנערים. מפגשי זום פעמיים בשבוע

 .בזום מועצתיישיבת שכב"ג בזום, פעילות לחניכים בזום. השתתפות  -פעילות שכב"ג צופים

 במרכזון הצעיר

פעילות בזום. הוצאת עיתון לקראת החג שבו: חידונים, פינת יופי, פינות מצחיקות, המלצות על סרטים 

 מועצתי.וסדרות. השתתפות בזום 

 במרחבים

ההורים. נשלחים סרטונים עם חידות. נערכו מפגשי זום. נשלחים להורים דפי הילדים והצוות בתקשורת עם 

  .להדפסה פעילויות

הפעילות היא ביוזמה   נפתחה פעילות לילדי מערך הרפואה. אנו הראשונים במועצה שפתחנו פעילות זאת.

החינוך בקיבוץ. מועצת הרשות המקומית ומנהל חברה ונוער,  -משרד החינוךמשותפת של משרד הבריאות, 

שיתוף עם צה"ל  מתקייםונפתחה בישובים מעטים ברחבי הארץ. שהישוב בוחר אם להשתתף בה זוהי פעילות 

 וכל יום מגיעים שני מורים חיילים לסיוע. המערך יפעל גם בחול המועד ועד החזרה לשגרה. 

 בגיל הרך

  .כל הצוותים בחל"ת. גננות פקאן ורימון עובדות מטעם משרד החינוך כרגיל

הווטצאפ. המובילות שלחו סרטונים להורים ולילדים  נשלחו פעילויות להורים בקבוצות -במהלך התקופה

 מתוך רצון לשמור על קשר. 

 .הוכן לוח עם דפי פעילות, צביעה ויצירה שמתעדכן כל יום -בתאי הדואר

 ימם.ובתיאום ע נרכשו ערכות יצירה שיחולקו במהלך חול המועד ועד החזרה לשגרה לבתי ההורים

ים לגיל הרך" ובה ישלחו פעילויות, תכנים ייעוצים הרלוונטיים לגיל עדכונ -נפתחה קבוצת ווטצאפ "טיפטופים

 הילדים וכן הרשמה לחלוקת ערכות יצירה לילדים שיחולקו לבתים.
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דיוק המענים. תודה לכל ההורים שענו על לשלחנו להורים בגיל הרך ובחינוך החברתי סקרים להבנת הצרכים ו

 .הסקרים. סייעתם לנו מאוד

 

  .על שיתוף הפעולה בתקופה זו המתנדביםים תודה לכל ההור

 וחזרה מהירה לשגרה,  טובה בברכת בריאות

 

 מועצת החינוך

 

  יו"ר מועצת החינוך נעמה כהן נחושתןרשמה: 

 

 

 

 

 

 ברכות!

 ליואל אשל

 להולדת הנין

  נכד לעמיר אשל

 בן לעודד ומריסה

 בארה"ב

 ברכות לכל המשפחה!
 
 

 

 

 

 ברכות!

 למיכל ועמית רוקח

 להולדת הבת רותם

 אחות לאור ואיתי

 ברכות לכל המשפחה!
 

 

 
 



15 
 

  www.atarmishmar.org.il  24.4.2020ל' בניסן תש"ף    2128עלון מס' 

 

 
 חודש אפריל

  2.4.1973 –אמה של צילה ברקן ז"ל נפטרה ב                - מינצה כץ
  20.4.1973 –   31.7.1902אביה של לאה ברג ז"ל             - אהרון פוגל

 ופרדי ז"ל אחיהם של  בנם הבכור של דליה תבדל"א   - עדי יוסף גרנסיה
  15.4.1975–    1.9.1970אייל, לירן וינאי                                 

  5.4.1977 –     30.3.1926אביהם של זאבי ולוטן  1949חברנו משנת             - יוחנן רחמן
  7.4.1985 –    3.1.1932אמם של חנן ומאיה  1961חברתנו משנת                - רחל כהן
 בנם של שמעון וטלילה  אחיהם של ישראלה, יהודית, אלי, אייל,                  - דרור לוי
      22.4.1990 -      3.9.1963תמיר, אפרת, רות, נעמי            

 , בעלה של אילנה מילר1967חברנו משנת             - זלמן מילר
  27.4.1992 –  2.9.1935שבע, עמית ויריב       אביהם של בת                               

 , בעלה של בלה  ז"ל אביהם של1950חברנו משנת        - פנחס קריבוס
   26.4.1998 -- 1914אברמל'ה גבע, אביבה, אילה אושפיז                                

 12.4.2001 -14.6.1911אמם של מרים, יעקב ומשה         -קיילה וולפמן
  19.4.2002 –   1.6.1910ז"ל      אביה של סילביה מילבר           - יעקב פאלק

 בעלה של שרה ז"ל , אביהן של   1948חברנו משנת            - חיים שפירא
  22.4.2002 -  17.6.1931אורנה, חגית ותמי                                  

        
 רעייתו של יואל, אמה של         1974ת חברתנו משנ          - ציביה אשל

   28.4.2005 -21.10.1935  איילת.                                 
 רעייתו של סמי אמם של רפי  1956חברתנו משנת                 - יעל פיין

  17.4.2008 - 11.4.1934ויגאל                                      
 רעייתו של יידל ז"ל אמם של מוישל'ה 1949חברתנו משנת                   - תרז לב

  19.4.2010 -11.6.1927ענת, שירלי, סיגל                 
   16.4.2013 -25.7.1930חברנו לשעבר, אביהן של רונית, נטע, עדי          - יצחק כספי
 אביהם של משהל'ה, אהוד, בעלה של חיה  1955חברנו משנת            - דניאל אלון
    29.4.2014 - 4.5.1935יוחאי, אסא           

 רעייתו של דב אמם של יריב, אריאלה, מור 1974חברתנו משנת     - סילביה מילבר
        15.2.1948   - 20.4.2015   

  22.4.2016נפטר   30.4.1954בנם של אסתר וגד גוטקינד ז"ל נולד        - יואב גוטקינד
 

 רעייתו של יעקב, אמם של יונת פוגל , נתי, דורון 1958חברתנו משנת   - חביבה פוזננסקי
 13.10.1936 -19.4.2019  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 תנחומים לשמעון לוי ומשפחתו על פטירת אחותו
 

 סילביה לוי
 

 בית משמר הנגב
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 היפך...לרואים את בתי השכונה... הגדר הוסרה. הבתים מצפים לדיירים וגם 
 

 
 

 

 תודה
 לנדבן/ית  מוקירים את המחווה

 ממשפחת ברנדס
 

 

 

 

 

  
 מ"מ  9.5ירדו  10-11.4.20בתאריכים 

 מ"מ 241.9מהרב שנתי   157%מ"מ שהם  378.8סה"כ מתחילת השנה 
 

 מסרה: אסנת אגמון
 
 

 

 


